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Wstęp 
 

Raport, który trzymają państwo w rękach, zawiera diagnozę obszaru „Lokalna sfera aktywności” Społecznej 

Strategii Warszawy, aczkolwiek podczas studiowania raportu zauważą państwo, że w wielu miejscach 

dotyczy on spraw, które niekoniecznie były poruszane w SSW. Strategia została potraktowana jako punkt 

wyjścia. Wiedząc, że nie tylko samo miasto zmienia się, ale również zmienia się podejście do niego w 

naukach społecznych, zmieniają się również oczekiwania samych mieszkańców i mieszkanek stolicy 

odnoszące się do ich „dobrego życia” w Warszawie, staraliśmy się wyłuskać „ducha” Społecznej Strategii 

Warszawy, a nie koncentrować się na szczegółowych jej zapisach. Taki zabieg mógłby prowadzić to tego, że 

zniknęłyby nam z oczu bardzo ważne kwestie i problemy, które w Społecznej Strategii Warszawy się nie 

znalazły, lub zostały potraktowane marginalnie, a które – naszym zdaniem – są bardzo istotne jeżeli chodzi 

o kwestię zaspokojenia potrzeb mieszkańców Warszawy. 

Sama definicja „Lokalnej sfery aktywności” nie jest przecież sprecyzowana w strategicznym dokumencie, ale 

jest z niego wywiedziona. Bazując więc na tym, czym jest ów komponent (więcej informacji o samym 

komponencie znajduje się w dalszej części raportu), jak brzmi strategia i jak należy podchodzić do 

dokumentów strategicznych, stworzyliśmy raport w oparciu o możliwie kompleksowe dane i wywiady z 

osobami, które na co dzień zajmują się aktywnością w poszczególnych obszarach komponentu „Lokalna 

sfera aktywności”. 

Prace nad raportem podzielone były na kilka etapów. Wstępną fazą była analiza danych zastanych (desk 

research), która pozwoliła przyjrzeć się ogólnie dostępnym danym na temat interesujących nas kwestii. 

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie nieustrukturyzowanych,  indywidualnych, pogłębionych 

wywiadów z osobami, które zawodowo lub pro bono zajmują się nakreślonymi w raporcie  obszarami. 

Podczas rozmów pojawiały się kwestie istotne, które wymagały dalszego rozwinięcia i pogłębienia.  W 

trakcie prac cały czas przyświecała nam sama Strategia, jak i sprecyzowane obszary komponentu „Lokalna 

sfera aktywności”. Istotnym elementem pogłębiania wiedzy było spotkanie warsztatowe z urzędnikami, 

zorganizowane w połowie maja 2015 r. przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, podczas 

którego przedstawiliśmy i przedyskutowaliśmy  wstępne tezy stawiane w raporcie oraz dyskusja podczas 

Warszawskiego Forum Polityki Społecznej. 

W raporcie znajdują się wyniki analizy przeprowadzonej w oparciu o dane ilościowe oraz inne dane zastane, 

przeprowadzone wywiady, kwestie poruszone w dyskusji podczas warsztatu. Znajdują się również opisy 

interesujących przykładów działania instytucji, czy organizacji pozarządowych. Ich siłą jest wskazanie, w jaki 

sposób, w praktyce, realizowane są innowacyjne strategie i dobre praktyki oraz, na jakie trudności 

realizacyjne natrafiają.  

Bardzo ważną częścią raportu jest określenie tego,  czego nie wiemy, co powinniśmy wiedzieć, aby 

prowadzić przemyślaną, opartą o dane, politykę miejską. Nie boimy się więc stwierdzać, że istnieją „białe 

plamy”, że czasami trafialiśmy na brak danych. Uważamy, że informacja o braku danych jest równie istotna 

– a czasami nawet istotniejsza – od tej informacji, w której posiadaniu jesteśmy. Białe plamy ujęliśmy w 

formie proponowanych wskaźników, które pomogłyby lepiej zdiagnozować zauważone, ale niezmierzone 

przez nas obszary. 
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1. Potrzeba ewaluacji i monitoringu 
„Społeczna Strategia Warszawy 2009–2020. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych” przedstawia 

problemy społeczne i wyzwania, z którymi Warszawa mierzyła się i będzie się mierzyć w najbliższych latach. 

SSW jest dokumentem programowym, który stanowi fundament realizacji polityki miasta w określonych 

obszarach. Jak możemy przeczytać, „Strategia określa cele strategiczne i szczegółowe. Ich realizacja pozwoli 

na wzmocnienie Warszawy jako aktywnego samorządu współpracy i partnerstwa stwarzającego 

mieszkańcom zarówno możliwości rozwoju, jak i poczucie bezpieczeństwa”1.  

Społeczna Strategia Warszawy powstawała i jest wdrażana w ramach tzw. Nowego Zarządzania Sferą 

Publiczną (New Public Management). Takie podejście do polityki publicznej jest wynikiem kryzysu 

technicznego zarządzania, które cechowało administrację do lat 70. XX wieku. Lekiem na niską efektywność 

starego zarządzania miało być otworzenie się na nowe narzędzia, które w swoich działaniach stosował 

między innymi biznes. NPM polegał więc na przeszczepieniu pewnych sprawdzonych wzorów działania 

przedsiębiorstw na grunt zarządzania publicznego.  

Nie da się oczywiście „jeden do jednego” przełożyć na demokratyczne organizmy mechanizmów 

zarządzania biznesowego, jednak możliwe jest wzorowanie się na sprawdzonych modelach działania. W 

skrócie można więc opisać Nowe Zarządzanie Sferą Publiczną poprzez: wyprowadzenie części działań i usług 

na rynek i ograniczenie administracji, usprawnienie administracji lokalnej wykorzystujące nowoczesne 

techniki zarządzania, demokratyczne zarządzanie polegające na partycypacji w podejmowaniu decyzji i 

kontroli społecznej nad dostarczaniem usług.2 

Do koncepcji NPM należy podchodzić jednak ostrożnie, aby nie narazić się na pewnego rodzaju 

doktrynerstwo, które będzie służyć głównie podmiotom prywatnym.  

Warto zapamiętać, że polityka publiczna ma służyć dobru wspólnemu. W przypadku Społecznej Strategii 

Warszawy beneficjentami powinni być mieszkańcy i mieszkanki stolicy. Aby mieć pewność, że działania 

wdrażane w ramach realizacji dokumentu są skuteczne należy starannie przyglądać się efektom 

podejmowanych działań. 

 

Właśnie dlatego tak ważny jest monitoring, o którym wspomina już dokument „Społeczna Strategia 

Warszawy na lata 2009–2020. Założenia metodologiczne i organizacyjne”.  

W dokumencie podkreśla się nie tylko wagę planowania strategicznego w jednostkach samorządu 

terytorialnego dla efektywnego zarządzania publicznego, które powinno być osadzone w szerokim 

kontekście, a nie traktowane jako zabieg techniczny3 (New Public Management), ale też istotność 

zaangażowania partnerów społecznych w działania związane z wdrażaniem i monitorowaniem realizacji 

zapisów SSW.  

                                                           
1
 Społeczna Strategia Warszawy. Strategia rozwiązywania problemów społecznych, Warszawa 2008, s. 5. 

2
 Społeczna Strategia Warszawy na lata 2009-2020. Założenia metodologiczne i organizacyjne, Warszawa 2007, s. 7 

3
 Tamże, s. 6 
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Dokument wylicza etapy wdrażania Społecznej Strategii Warszawy: 

 

 Powołanie jednostki monitorującej 

 Organizacja procedur realizacji strategii 

 Popularyzacja strategii 

 Monitorowanie sytuacji społecznej 

 Opracowanie raportów okresowych dla Rady m. st. Warszawa 

 Opracowanie procedur aktualizacji strategii 

 Wybór i realizacja projektów demonstracyjnych i poszerzających zasięg polityki społecznej 

Warszawy 

 Szkolenia i wymiana doświadczeń z innymi miastami 

 Rozwój programów i projektów partnerskich 

 Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania dla wybranych przedsięwzięć realizujących 

strategię 

 

Sam dokument określa harmonogram prac. Autorzy podzielili go na trzy etapy:  

 pierwszy etap od 1 lipca 2007 r. do końca 2008 roku (etap tworzenia SSW) 

 drugi etap od roku 2009 (rozpoczęcie realizacji SSW) 

 trzeci etap (monitoring i ewentualne aktualizacje SSW) 

 

1.1 Czym jest monitoring? 
Etapowi monitoringu poświęcony jest podrozdział w samej Strategii: 

„W dłuższym okresie strategia jest analizowana w procesie monitoringu. Monitorowanie nie jest kontrolą 

ani audytem. Jego istotą jest śledzenie i analizowanie faktycznego rozwoju. Regularnie przygotowywane 

raporty są dyskutowane przez władze Miasta z punktu widzenia: 

 zgodności faktycznego rozwoju z założeniami i celami strategii; 

 oceny nowych wyzwań i zagrożeń; 
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 wniosków dotyczących aktualności lub potrzeby zmiany istniejącej strategii”.4 

Ponadto w Społecznej Strategii Warszawy wielokrotnie powtarzana jest kwestia jej otwartego charakteru i 

istotności partnerów społecznych, do których delegowana jest część zadań. Innym niezwykle ważnym 

powodem otwartego charakteru strategii jest docenienie wiedzy eksperckiej i doświadczenia partnerów w 

kwestiach, w których podmioty współpracujące z miastem się specjalizują.  

Przekazanie części zadań (w tym monitoringu) wydaje się również racjonalne ekonomicznie, ponieważ nie 

ciągnie za sobą kosztów związanych z powstawaniem wyspecjalizowanych komórek administracji 

publicznej. Otwarty charakter ma również potencjał budowy zaufania między miastem, organizacjami 

pozarządowymi, eksperckimi i samymi mieszkańcami i mieszkankami, którzy są ostatecznymi 

beneficjentami wdrażanej SSW. 

1.2 Czym jest „Lokalna sfera aktywności”? 
Punktem wyjścia koncepcji monitoringu kapitału społecznego i lokalności jest Społeczna Strategia 

Warszawy oraz założenia Programu Operacyjnego Społecznej Strategii Warszawy „Wzmocnienie 

Terytorialnej Wspólnoty Sąsiedzkiej”. Na wywiedzioną z zapisów dokumentów lokalność proponuje się 

patrzeć przez pryzmat sześciu obszarów: 

 Lokalność, przestrzeń: opracowanie modelu przestrzeni lokalnej 

 Lokalna sfera aktywności 

 Lokalne usługi publiczne 

 Integracja społeczna na poziomie lokalnym 

 Współrządzenie 

 Wsparcie dla inicjatyw obywatelskich 

Niniejszy raport odnosi się do komponentu 2. „Lokalna sfera aktywności”. Nie jest on zdefiniowany 

bezpośrednio w Społecznej Strategii Warszawy, został jednak wywiedziony z jej zapisów. Raport jest 

tworzony w oparciu o elementy składowe komponentu, którymi są (wymienione w kolejności względem 

priorytetu diagnozy): 

 animacja rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, drobnego handu i usług  

 aktywizacja zawodowa grup o niskiej aktywności (młodzieży, kobiet, matek małych dzieci, grupy 

50+) 

 promocja i wsparcie samodzielności i pomocy wzajemnej, rozwijanie ruchu samopomocy i 

ekonomii społecznej wymiany usług, grup samopomocy mieszkaniowej 

 dialog społeczny, poprawa stosunków między miastem, mieszkańcami i przedsiębiorcami 

                                                           
4
 Społeczna Strategii Warszawy, s. 15 
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 stymulacja wyjścia z szarej strefy 

Takie nakreślenie monitorowania lokalnej sfery aktywności pomoże usystematyzować pracę nad dalszymi 

częściami raportu. Skonkretyzowanie zawartych w zapisach SSW obszarów działania przyczyni się do 

pełniejszego i przede wszystkim bardziej precyzyjnego procesu monitorowania realizacji wdrażania 

dokumentu. Poniżej zostanie zanalizowana kwestia zapisów Społecznej Strategii Warszawy w kontekście 

poszczególnych elementów składowych komponentu „Lokalna sfera aktywności”. 

1.3 Lokalna sfera aktywności w kontekście zapisów Społecznej Strategii 

Warszawy 
W rozdziale Strategii „Społeczne wyzwania stojące przed Warszawą” możemy przeczytać: „Punktem wyjścia 

Społecznej Strategii Warszawy jest podsumowanie wniosków z materiałów i opracowań zebranych przez 

zespół koordynacyjny Społecznej Strategii Warszawy. (…) Grupy robocze przedstawiły uzgodnione wtoku 

dyskusji kluczowe wnioski dotyczące poszczególnych sfer problemowych oraz zgłosiły swoje propozycje 

celów strategicznych dla Warszawy” .5 

W podrozdziale dotyczącym kapitału ludzkiego twórcy SSW zauważają niepokojące tendencje, które są 

istotne z punktu widzenia Lokalnej sfery aktywności. Wśród nich znalazły się między innymi utrwalanie się, 

a nawet pogłębianie sfer nierówności szans. Pomimo tego, że Warszawa ma jeden z najlepszych dla 

pracowników rynków pracy w kraju, to w mieście tworzą się grupy osób trwale wykluczonych z rynku pracy. 

Chodzi o osoby długotrwale bezrobotne, które straciły pracę w wyniku restrukturyzowanych lub 

zamykanych zakładów przemysłowych Warszawy. Diagnoza wskazuje również na ubytki w samej polityce 

wobec osób bezrobotnych. „Rozproszenie działań i brak synergii” to zdaniem autorów Strategii bardzo 

ważne problemy, jeśli chodzi o tę sferę polityki publicznej. „Działania podejmowane na rzecz tego samego 

celu (np. aktywizacja bezrobotnych) realizowane są w małej skali i niezależnie od siebie przez wielu 

operatorów”.6 

Rozdział dotyczący kapitału ekonomicznego, również niezwykle ważnego w kontekście Lokalnej sfery 

aktywności, diagnozuje problemy sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i  (istotnego z punktu 

widzenia elementu składowego komponentu „animacja rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, drobnego 

handlu i usług”). „Obecność zamożnych inwestorów przekłada się na silną pozycję dużych przedsiębiorstw, 

której towarzyszy relatywna słabość sektora MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), złożonego głównie z 

niewielkich mikroprzedsiębiorstw, o średniej liczbie zatrudnionych nieprzekraczającej 2,1 osoby. Oznacza 

to, że większość z nich charakteryzuje się obecnie niewielką zdolnością tworzenia miejsc pracy”.7 

Aktywność małych i średnich firm jest w Warszawie mniejsza niż przeciętnie w kraju. Jest to niezwykle 

ważna kwestia dla niniejszego raportu i będzie stanowiła jeden z punktów zaczepienia w dalszej części 

monitorowania wdrażania Społecznej Strategii Warszawy w obszarze komponentu Lokalna sfera 

aktywności. 

                                                           
5
 Tamże, s. 17 

6
 Tamże, s. 22 

7
 Tamże, s. 35 
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W diagnozie zawarta jest również istotna, z punktu widzenia Lokalnej sfery aktywności, informacja o niskim 

wskaźniku aktywności zawodowej. W dalszej części raportu na tę kwestię zostanie położony silny nacisk. 

Postaram się odpowiedzieć na pytania: 

Czy aktywność zawodowa mieszkańców Warszawy nadal wygląda niepokojąco na tle kraju, a jeśli tak to: 

 co jest powodem takiego stanu rzeczy? 

 jakie są możliwe sposoby zmierzenia się z tym zjawiskiem? (element składowy komponentu 

„aktywizacja zawodowa grup o niskiej aktywności”). 

1.4 Lokalna sfera aktywności a cele strategiczne i cele szczegółowe SSW 
Z diagnozy problemów i wyzwań, przed jakimi stoi stolica został wywiedziony cel główny Społecznej 

Strategii Warszawy, przyporządkowane mu zostały cele strategiczne oraz cele szczegółowe. Każdemu z 

elementów składowych komponentu Lokalna sfera aktywności można przyporządkować odpowiednie 

zapisy z celów strategicznych oraz celów szczegółowych Strategii.  

Cel główny strategii to „Warszawa wybiera drogę rozwoju wykorzystującą potencjał społeczny miasta, 

dającą ludziom perspektywę dobrego życia i samorealizacji. Drogę równego dostępu do możliwości, 

partnerstwa i aktywności społecznej. Drogę, która umiejętnie łączy przestrzenie wielkomiejskiej 

atrakcyjności z klimatem bycia „u siebie”. Drogę przeciwdziałania wszelkim formom wykluczenia”8 Cel 

główny jest oczywiście bardzo szeroki i aby go zrealizować potrzebne jest skonkretyzowanie działań. 

Poniżej znajdują się poszczególne elementy komponentu „Lokalna sfera aktywności” z przyporządkowanymi 

im celami. 

1. Animacja rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, drobnego handlu i usług 

Cel strategiczny 1. Zintegrowana polityka społeczna, szczególnie: 

Cel szczegółowy 1.1 Powiązanie rozwoju ekonomicznego i społecznego 

 

2. Aktywizacja zawodowa grup o niskiej aktywności (młodzieży, kobiet, matek małych dzieci, grupy 50+. Cel 

Strategiczny 2. Wzrost potencjału społecznego, szczególnie: 

Cel szczegółowy 2.1 Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego Warszawy jako czynnika 

decydującego o szansach rozwoju. Cel szczegółowy 2.3 Partnerstwo z sektorem obywatelskim 

 

3. Promocja i wsparcie samodzielności i pomocy wzajemnej, rozwijanie ruchu samopomocy i ekonomii 

społecznej wymiany usług, grup samopomocy mieszkaniowej 

Cel Strategiczny 2. Wzrost potencjału społecznego, szczególnie: 

Cel szczegółowy 2.3 Partnerstwo z sektorem obywatelskim 

Cel strategiczny 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa, szczególnie 

Cel szczegółowy 3.1 Pogłębienie wiedzy o potrzebach, problemach i zasobach społecznych 

Cel szczegółowy 3.2 Poprawa adekwatności i efektywności usług w obszarze integracji i reintegracji 

społecznej i zawodowej 

                                                           
8
 Tamże, s. 57 
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4. Dialog społeczny, poprawa stosunków między miastem, mieszkańcami i przedsiębiorcami; stworzenie 

„Kodeksu przedsiębiorcy lokalnego” oraz stymulacja wyjścia z szarej strefy 

Cel strategiczny 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa, szczególnie: 

Cel szczegółowy 3.1 Pogłębienie wiedzy o potrzebach, problemach i zasobach społecznych 

Cel szczegółowy 3.3 Poprawa współpracy z przedsiębiorcami 

 

Cel strategiczny 1. Zintegrowana polityka społeczna, szczególnie: 

Cel szczegółowy 1.1 Powiązanie rozwoju ekonomicznego i społecznego 

Cel szczegółowy 1.2 Zintegrowane strategie i programy polityki społecznej 

Cel Strategiczny 2. Wzrost potencjału społecznego, szczególnie: 

Cel szczegółowy 2.1 Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego Warszawy jako czynnika 

decydującego o szansach rozwoju 

Cel szczegółowy 2.3 Partnerstwo z sektorem obywatelskim 

Cel strategiczny 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa, szczególnie: 

Cel szczegółowy 3.1 Pogłębienie wiedzy o potrzebach, problemach i zasobach społecznych 

Cel szczegółowy 3.2 Poprawa adekwatności i efektywności usług w obszarze integracji i reintegracji 

społecznej i zawodowej 

Cel szczegółowy 3.3 Poprawa współpracy z przedsiębiorcami 
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2. Diagnoza  

2.1. Animacja rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, drobnego handlu i usług 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę usytuowanie obszaru Animacja rozwoju przedsiębiorczości w architekturze 

komponentu „Lokalne sfery aktywności”, lokalna przedsiębiorczość jawi się nam jako jego najważniejsza 

część. Poniżej przyjrzymy się temu, co wiemy o małej przedsiębiorczości w Warszawie. W rozdziale zadamy 

sobie pytania o dane ilościowe dotyczące lokalnej przedsiębiorczości w Warszawie i tego, co właściwie 

wiemy o małych stołecznych firmach. Postaramy się również określić czynniki, które sprzyjają rozwojowi 

lokalnych firm. Zwrócimy też uwagę na to, dlaczego małe firmy są istotne w kontekście lokalności. 

Część rozdziału poświęcona jest również poszukiwaniu białych plam. Uwidoczniają się one zresztą już na 

początku naszej analizy, kiedy staramy się określić liczbę małych przedsiębiorstw. 

Dlaczego lokalne przedsiębiorstwa są ważne?  

Istotność sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) dostrzega ustawodawca. Art. 8. ust. 1. Ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej stwierdza: „Organy administracji publicznej wspierają rozwój 

przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, 

w szczególności wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców”. 

„Jeżeli mówimy o mikro i małych przedsiębiorstwach, to musimy mieć na uwadze fakt, że są to firmy 

zazwyczaj z rodzimym kapitałem. Inaczej mówiąc takie firmy nie transferują zysków do innych 

krajów, tylko pożytkują go tutaj, na miejscu. Część zysku jest reinwestowanego w rozwój 

przedsiębiorstw, a część w formie pensji pracowników zasila lokalną gospodarkę” mówi prezes 

organizacji Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza (wywiad II).  

Reinwestowany zysk małych przedsiębiorstw na rynku cechującym się dużą liczbą konsumentów, powoduje 

swoisty ekonomiczny efekt kuli śniegowej: kapitał trafia do innych lokalnych firm oferujących towary lub 

usługi, te z kolei przeznaczają go na inwestycje oraz na wypłaty, które zostają wydane w innych 

miejscowych firmach. Ten mechanizm wyjaśnia również to, dlaczego w Warszawie stopa bezrobocia w 

ciągu ostatnich 15 lat – nawet  gdy bezrobocie w kraju sięgało 19% – nie przekroczyła wartości 7%. 

„Wychodzimy z założenia, że jeśli mała firma, sklep, lub rzemieślnik działa i ktoś jest się w stanie z 

tego utrzymać, to znaczy, że istnieje racjonalność ekonomiczna takiego działania. Ale racjonalność 

ekonomiczna to tylko część zagadnienia. Małe zakłady tworzą też w pewnym sensie kulturę” 

zauważa animatorka praskich rzemieślników z ramienia organizacji Miasto Jest Nasze (Wywiad I). 

Stopa bezrobocia wyrażona w procentach dla Warszawy i Polski (Opracowanie własne wg 

danych Urzędu Pracy) 
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Prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza (wywiad II) podkreśla również istotną rolę małych 

przedsiębiorstw, zwłaszcza rodzinnych, w budowie lokalnego kapitału, który byłby gromadzony w ramach 

konkretnych rodzin. To jest tradycyjne rozumienie powstawania klasy średniej opartej właśnie o drobną 

przedsiębiorczość. Proces ten nie jest łatwy z powodu niskich płac w sektorze mikro i małych 

przedsiębiorstw oraz możliwości emigracji zarobkowej. 

Na wyżej przedstawionym wykresie doskonale widać przewagę warszawskiego rynku pracy w porównaniu 

z rynkiem ogólnopolskim. Jest on mniej czuły na wahania  koniunktury. Wykres ilustrujący stołeczny rynek 

pracy jest bardziej płaski, co dowodzi dość stabilnej sytuacji, jeśli chodzi o warszawskich pracowników. 

Jednocześnie warto wskazać, że Warszawa jest uzależniona od cyklów koniunkturalnych. Nie udało się 

zbudować mechanizmów, które powstrzymywałyby wzrost bezrobocia w czasach ogólnokrajowej 

dekoniunktury. Z pewnością pozostanie to jednym z większych wyzwań stojących przed władzami miasta w 

najbliższych latach. 

 

Podczas wywiadów respondenci silnie eksponowali również walor pozaekonomiczny mikro i 

małych przedsiębiorstw.  

„Małe przedsiębiorstwa rzemieślnicze mają dla nas wartość sentymentalną. Podchodzimy do rzemieślników 

w kategoriach idealizowania, romantyzowania, ale to dobrze. Potrzebujemy takich ludzi i świadomości, że 

coś jest robione solidnie, porządnie, zgodnie z tradycją” mówi aktywistka z organizacji Miasto Jest Nasze 

zajmująca się animacją praskich rzemieślników (wywiad I).  

„Małe firmy to też kapitał społeczny, z którym w Polsce nie jest najlepiej. Często jest tak, że idziemy do 

znajomego sklepikarza i po prostu dobrze jest z nim porozmawiać. To tworzy więzi, powoduje, że w 

lokalnych społecznościach się po prostu lubimy” mówi przedsiębiorca z ZPWiM (wywiad II).  

„Po co mamy jeździć do hipermarketów, skoro możemy kupować zdrowe jedzenie, świeże warzywa 

zerwane wieczorem a przy tym wspierać miejscowych producentów. Do Biedronki możemy jeździć po 

papier toaletowy. Tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, czyli taki żywy kontakt z klientem. Ja 

często znam gusta poszczególnych swoich klientów. Jak przychodzi mężczyzna - bo mężczyźni przychodzą 

rzadziej - to niemal zawsze wiem, co będzie kupował. Znam też kilka małżeństw, które mieszkają w okolicy i 

też potrafię im doradzić” stwierdza, sklepikarka prowadząca na Woli niewielki warzywniak (wywiad VII). 
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Zalety mikro i małych firm: 

 

- lokalny kapitał, który inwestuje lokalnie oraz pracownicy, którzy tworzą swego rodzaju ekonomiczną 

synergię dla rozwoju lokalnej gospodarki 

- możliwość tworzenia się klasy średniej przez dziedziczenie kapitału 

- walor społeczno-kulturowy 

- znajomość z lokalnymi przedsiębiorcami wywołuje poczucie zakorzenienia 

 

Czynniki rozwoju lokalnego. Potencjał warszawskich małych firm 

Za R. Brollem9 można przytoczyć grupy czynników rozwojowych przedsiębiorstw. Pierwsze z nich to czynniki 

wewnętrzne, zwane endogenicznymi. To właśnie one są głównym motorem rozwoju. Drugie to czynniki 

zewnętrzne (egzogeniczne). Składają się na nie makrootoczenie, fluktuacje światowej gospodarki, cykl 

koniunkturalny, otoczenie prawne, czyli wszystkie te zmienne, które są niezależne, bądź zależne w bardzo 

małym stopniu, od władzy lokalnej danego regionu. Trzecią grupę czynników stanowią czynniki określające 

zdolność regionu do reagowania na otoczenie makrootoczenie. Jest to rodzaj umiejętności dostosowywania 

się do zmiennych okoliczności, które wykazują dane lokalne społeczności w skład, których wchodzą 

mieszkańcy Warszawy, władza, przedsiębiorstwa, czy sektor pozarządowy. W naszych rozważaniach 

najważniejsze są czynniki endogeniczne, które najbardziej wpływają na niewielkie podmioty. Te również 

dają się najłatwiej kształtować przez władze lokalne. 

Czynniki endogeniczne rozwoju dla Warszawy w kontekście małych firm: 

 duży popyt wewnętrzny 

 wysokie zarobki średnie 

 bliskie otoczenie doradztwa dla małych i średnich firm, prężnie działające lokalne organizacje 

pracodawców 

 dostęp do klientów, duża baza klientów dla nietypowych usług i towarów 

 innowacyjny klimat, to właśnie w Warszawie bardzo często pojawiają się nowe idee biznesowe, 

które następnie przejmują przedsiębiorcy z innych miejsc kraju 

 szeroka baza ambitnych pracowników: Warszawa jest atraktorem przeciągającym najzdolniejszych 

ludzi z całego kraju. 

„Z pewnością małe warszawskie przedsiębiorstwa korzystają na tym, że jest to duży rynek. Stolica to armia 

prawie dwóch milionów konsumentów. W Polsce żadne miejsce nie ma tak dobrej sytuacji jeśli chodzi o 

popyt wewnętrzny” stwierdza Jacek Całus, prezes zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza. 

„Proszę sobie wyobrazić taką sytuację: ktoś chce założyć niewielką herbaciarnie w małej miejscowości. 

Zapewne jego biznes się nie powiedzie, bo nie znajdzie się odpowiednia liczba osób gotowych zapłacić za 

                                                           
9
Broll R., Czynniki rozwoju regionalnego, w: Metody ocen rozwoju regionalnego, (red.) D. Strahl, Wrocław 2006, s. 16. 
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herbatę, która kosztuje kilka-kilkanaście złotych. W Warszawie jest to jak najbardziej możliwe” dodaje 

prezes ZPWiM (wywiad II). 

Warszawskie firmy w liczbach 

Jest kilka sposobów, aby spróbować policzyć niewielkie firmy, które działają w Warszawie. Każdy z 

instrumentów ma swoje zalety, ale każdy ma również swoje wady, o których należy pamiętać przy próbie 

oszacowania liczby przedsiębiorstw. W raporcie przyglądamy się  głównie mikro i mały przedsiębiorstwom. 

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są to firmy zatrudniające do 9 osób 

(mikroprzedsiębiorstwa) i od 10 do 49 osób (małe przedsiębiorstwa). Działalność większych podmiotów po 

pierwsze trudno jest uznać za „drobną”, po drugie przedsiębiorstwa takie często nawet ,jeśli jeszcze nie 

pojawiły się na innych rynkach, to w sporej części zastanawiają się nad ekspansją biznesową na inne regiony 

kraju, nie spełniają więc istotnego dla nas kryterium lokalności. 

Rejestr REGON 

W Warszawie  zarejestrowanych jest 371 476 podmiotów (dane na 31 XII 2013 roku)10. Liczba podmiotów w 

sektora prywatnego to 367 063. Najwięcej jest podmiotów zatrudniających do 9 osób: 352 231. Według 

Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są to tzw. mikroprzedsiębiorstwa. O wiele mniej jest małych 

firm, czyli tych zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Takich przedsiębiorstw w Warszawie jest 

zarejestrowanych jest 12 115. Liczba średnich firm (50-249 pracowników) wynosi 2 165, dużych (250-999 

pracowników) wynosi 417. Firmy zarejestrowane w Warszawie zatrudniające powyżej 1 000 osób są 

najmniejszym zbiorem, w stolicy jest ich 135. 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w Warszawie. Stan na 31 XII 2013 

Mikroprzedsiębiorstwa: 352 231 

Małe firmy: 12 115 

Średnie firmy: 2 165 

Duże firmy: 417 

Firmy zatrudniające powyżej 1 000 osób: 135 

 

                                                           
10

 Dane rejestru REGON 
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REGON, czyli Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej jest prowadzony przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. W bazie danych znajdują się informacje o następujących podmiotach: 

 osobach prawnych, 

 osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

 jednostkach lokalnych wyżej wymienionych podmiotów; 

Na powyższym wykresie widać dysproporcję pomiędzy liczbą mikroprzedsiębiorstw, a liczbą małych 

przedsiębiorstw. Tych pierwszych jest prawie 29 razy więcej. Widać również wyraźny wzrost liczby firm 

zatrudniających poniżej 9 osób. W 2005 roku małych firm działających w Warszawie było 10,5 tysiąca. W 

ostatnich latach ich liczba ustabilizowała się w okolicach 12 tysięcy. Według Banku Danych Lokalnych w 

Warszawie w 2014 roku zarejestrowanych było 220 009 osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą. Ta liczba najpewniej zawiera się w liczbie mikroprzedsiębiorstw (które mogą być również np. 

spółkami). Nie ma dokładnych danych bezpośrednio odnoszących się do tego, ile średnio w Warszawie 

zatrudniają osoby posiadające działalność gospodarczą. Z wielkości tych podmiotów wysnuć można 

wniosek, że działają one zazwyczaj lokalnie. Należy również pamiętać o tym, że część takich firm, to 

pracownicy skłaniani przez swoich pracodawców do założenia działalności w ramach outsorcingu. Według 

danych bazujących na rejestrze REGON liczba tych przedsiębiorstw od kilku lat rośnie. 

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą w Warszawie: 

213 665 – rok 2012 

218 444 – rok 2013 

220 009 – rok 2014 
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Procentowo wzrost może nie wydawać się duży jednak, jeżeli weźmiemy pod uwagę liczby bezwzględne, 

mamy do czynienia z przyrostem 6 344 osób prowadzących działalność gospodarczą zaledwie w ciągu 3 lat. 

To może mieć związek z wcześniej zasygnalizowanym outsourcingiem, któremu sprzyja kryzys. 

Wady rejestru REGON 

Jak każda baza danych również REGON nie jest doskonałym narzędziem. Przyjrzyjmy się słabościom 

rejestru. 

1. Rejestr zawiera dane dotyczące wielkości zatrudnienia w podmiocie, który trafia do bazy. Nie ma 

ustawowego obowiązku aktualizacji tej informacji. Oznacza to, że firma może rozrosnąć się, co nie zostanie 

zauważone w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. 

2. Numeru REGON nie tracą osoby fizyczne, które zawiesiły działalność gospodarczą. Działalność 

gospodarczą można zawiesić na czas od 30 dni do 24 miesięcy. Podmioty, które zawiesiły swoją działalność 

nie są wyszczególnione w bazie. Innymi słowy są one tak samo widoczne, jak przedsiębiorstwa działające. 

3. W rejestrze REGON podmioty zgłaszają informację o osobach zatrudnianych na kodeksowych umowach. 

Należy mieć to na uwadze w kontekście nadużywania przez polskich pracodawców niekodeksowych umów 

cywilno-prawnych. Możliwe jest, że część podmiotów wykazuje już na etapie wpisu do rejestru REGON 

fikcyjną liczbę pracowników. Faktycznie liczba ta może być znacznie większa, ponieważ część z 

pracowników, pomimo wykonywania zadań wypełniających znamiona umowy kodeksowej, pracuje w 

oparciu o umowę o dzieło bądź umowę-zlecenia. W ten sposób część z firm, które w rejestrze REGON 

figurują jako mikroprzedsiębiorstwa w rzeczywistości może być małymi przedsiębiorstwami, a część spośród 

małych może być przedsiębiorstwami średnimi. 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

Sposobem szacowania liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Warszawie są 

informacje z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która jest bazą danych dotyczącą 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Baza jest lepszym narzędziem niż rejestr REGON, 

ponieważ osoby mają obowiązek uaktualniania w niej głównego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej. Jeżeli więc główna działalność była prowadzona w innym mieście niż Warszawa, a następnie 

przedsiębiorca skoncentrował swoje działania biznesowe w stolicy, to musi to znaleźć odzwierciedlenie w 

CEIDG. 
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CEIDG ma również swoje wady. Po pierwsze nie znajdziemy tam informacji o innych podmiotach niż osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Jeżeli taki podmiot prowadzi działalność również w innych 

miastach, a tylko część swojej biznesowej aktywności przejawia w Warszawie, to również nie będzie on w 

Ewidencji widoczny. Kolejnym mankamentem jest niewidoczność zawieszonych działalności gospodarczych. 

Nie jesteśmy więc w stanie stwierdzić, jaki procent z nich działa faktycznie, a jaki istnieje głównie „na 

papierze”. 

 

Według bazy CEIDG Warszawę, jako główne miejsce działalności deklaruje 188 490 osób 

samozatrudninych. Różnica między bazą REGON a Centralną Ewidencją jest znaczna i wynosi ponad 30 

tysięcy podmiotów.  

 

Grupy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

Bardzo ważne jest, aby mieć na uwadze zróżnicowanie wśród osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą. Część z nich to osoby, które postanowiły założyć własną firmę z nadzieją stworzenia biznesu, 

który pozwoli im się utrzymać. To działalność gospodarcza, która jest zakorzeniona stereotypowo w 

zbiorowej wyobraźni: zakładające ją osoby są prężne, mają pomysł na własny biznes, chcą aktywnie 

kształtować swoją pozycję na rynku pracy. To właśnie te osoby najczęściej prowadzą firmy, które mają 

lokalne umocowanie. Zazwyczaj są to niewielkie sklepy, lub usługi. 

Drugą kategorią są specjaliści, którzy świadczą eksperckie i specjalistyczne usługi na rzecz dużych 

podmiotów, często międzynarodowych. Ich praca jest bardzo dobrze opłacana, a usługi, które świadczą nie 

mają charakteru lokalnego. Do takich samozatrudnionych możemy zaliczyć osoby zajmujące się 

programowaniem, czy consultingiem. 

Kolejną grupę, bardzo niewielką i jednocześnie łatwo policzalną, stanowią osoby, które otrzymały 

dofinansowanie z urzędu pracy na otwarcie działalności gospodarczej. Liczba osób, które w Warszawie 

otrzymują środki na działalność wynosi kilkaset rocznie. Niestety świeże badania dotyczące tego, ile z firm 

tak założonych utrzymuje się w dłuższym okresie, nie są dostępne. Z analizy przeprowadzonej przez Urząd 

Pracy w 2012 wynika, że na 785 przebadanych działalności gospodarczych, które uzyskały dofinansowanie 

w latach 2009-2011 jedynie 480 stanowiły firmy działające. Warto jednak zaznaczyć, że nie uzyskano zwrotu 

ankiet od 72 podmiotów. . 
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„Przeżywalność” firm. Opracowanie na podstawie danych GUS za lat 2009-2011 

 

Ostatnia grupa, to grupa osób, które zostały skłonione przez swojego dotychczasowego pracodawcę do 

założenia działalności gospodarczej. W ten sposób podmiot outsourcingujący zyskuje na kosztach pracy, ale 

niestety osoba, która jest wysyłana na samozatrudnienie znajduje się w gorszej sytuacji, bo choć realnie 

wykonuje tę samą pracę, co wcześniej, bo jej status prawny zmienia się: nie jest objęta ochroną 

przysługującą pracownikom. O takich osobach coraz częściej mówi się „prekariusze” . 

Grupy osób prowadzących własną działalność gospodarczą: 

- osoby, które mają proaktywną postawę na rynku pracy i są realnie zainteresowane stworzeniem własnej 

firmy. W tej kategorii mieszczą się między innymi: lokalni usługodawcy, czy drobni handlarze 

- osoby, które są specjalistami w swojej dziedzinie i świadczą usługi eksperckie. Zazwyczaj jest to grupa 

osób bardzo dobrze opłacanych, współpracującymi z dużymi podmiotami. Ich praca nie ma charakteru 

lokalnego 

- osoby, które zostały skłonione do prowadzenia własnej działalności w ramach outsourcingu wewnątrz 

innych podmiotów. Choć cześć z nich wykonuje pracę wypełniającą znamiona stosunku pracy, to istnieją w 

ewidencji działalności gospodarczych. W sporej części można te osoby zaliczyć do grupy społecznej zwanej 

prekariatem 

- osoby, które założyły własną działalność gospodarczą dzięki środkom z urzędu pracy 

 

Oczywiście podział między tymi grupami nie jest jednoznaczny i klarowny. Czasami osoby, które podejmują 

środki na otwarcie własnej działalności nie tylko chronią się przed bezrobociem, ale są bardzo 

zaangażowane w tworzenie lokalnego biznesu. Ekspert-programista może stać się prekariuszem, przez to, 

że nie będzie miał przez pewien czas zleceń. Z kolei osoba skłoniona do założenia działalności gospodarczej 

może też zbudować swojej firmie markę. 

Niezwykle interesującymi byłby dane obrazujące skalę prekaryzacji osób samozatrudnionych w Warszawie. 

Z bardzo wielu opracowań naukowych wiemy, że prekaryzacja jest zjawiskiem negatywnym, które 

przejawia się na wielu polach. Pracownicy sprekaryzowani: 

- są przepracowani 

- niepewni swojej przyszłości 

- są „underemployed”, czyli zatrudnieni poniżej swoich kwalifikacji, co rodzi w nich frustracje 

firmy działające 480

firmy zawieszone 182

firmy wykreślone 51

brak informacji 72
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- nie mogą pozwolić sobie na planowanie nie tylko dalszej, ale i bliższej przyszłości. Przez to są oni 

pozbawieni szans na stworzenie rodziny, czy wytworzenie poczucia zakorzenienia. 

Dużą grupę wśród osób sprekaryzowanych stanowią właśnie osoby samozatrudnione. Niestety nie wiemy, 

jak liczna jest ta grupa oraz których branż w Warszawie w największym stopniu dotyka to zjawisko. 

 

Bariery dla niewielkich firm w Warszawie 

Warszawa jest jednym z najbardziej prężnych rynków w Polsce. Ma to swoje zalety i wady. Tutaj 

koncentruje się największy kapitał z całego kraju, tutaj też jest największy rynek zbytu towarów i usług. 

Może to być siłą, ale może też stanowić słabość sektora mikro i małych przedsiębiorstw.  

Jednym z największych zagrożeń, na jakie wskazują przedsiębiorcy jest konieczność konkurowania z 

wielkimi graczami. Na ten aspekt zwraca uwagę właścicielka zieleniaka, która prowadzi gospodarstwo pod 

Warszawą a swoje produkty rolne sprzedaje na niewielkim straganie na Woli, dzierżawiąc działkę od miasta 

(wywiad VII).  

„Najbardziej odczuwamy konkurencję ze strony dużych hipermarketów i dużych sklepów. W okolicy też 

zawsze ktoś z podobnym biznesem się kręci. Przede wszystkim jednak chodzi o dużych graczy. Hipermarkety 

niszczą polski towar. My mamy polskie pomidory, oni mają pomidory ściągane od wielkich producentów zza 

granicy. W ten sposób psują rynek”. Kobieta dostrzega również odpływ klientów, zwłaszcza młodych 

(wywiad VII).  

„Z roku na rok daje się zauważyć, że jest coraz mniej klientów. Młode osoby mają parcie na markety, tam 

jest im wygodnie, tam jest klimatyzacja, tam można kupić dużo wszystkiego za jednym razem. A starsze 

osoby z osiedla, które u nas się zaopatrywały przez lata, po prostu umierają. To wielka szkoda, bo starsi 

ludzie lubią kupować od kogoś kogo znają. Dla młodych nie ma to większego znaczenia” stwierdza 

rozmówczyni. 

Sporym zagrożeniem dla trwania małych firm, zwłaszcza rodzinnych, jest kwestia przejmowania biznesu 

przez najmłodszych członków klanu. Wiąże się to między innymi z niewielkimi wynagrodzeniami w tym 

segmencie rynku.  

Według danych GUS w roku 2012 wynagrodzenia pracowników w firmach zatrudniających do 9 

pracowników wynosiły średnio 2 804,72 zł brutto. Warto zaznaczyć, że badanie GUS objęło tylko osoby 

pracujące na podstawie umowy o pracę, a pracujący na umowach cywilno-prawnych średnio zarabiają 

gorzej niż zatrudnieni na etat. Co więcej wzrost wynagrodzeń między 2004 a 2012 rokiem wyniósł jedynie 

48,9%, co jest najniższym wzrostem, jeśli chodzi o klasyfikację według wielkości firm. Wynagrodzenia w 

małych przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 49 pracowników wzrosły już o 61,5%. Nie ma niestety 

danych agregowanych na poziomie samej Warszawy. Możemy jednak przyjąć, że dynamika wzrostu płac w 

mikroprzedsiębiorstwach nie różni się diametralnie od tendencji ogólnokrajowej. Stąd decyzja sporej liczby 

osób, które mogłyby kontynuować rodzinny biznes o przejściu do większego biznesu, ewentualnie o 

emigracji. Podobny los wybrała córka pani właścicielki warzywniaka (wywiad VII), która obecnie studiuje i 

pracuje w jednym z państw skandynawskich.  

„Dzieci często też nie są zainteresowane prowadzeniem takiej działalności. Trzeba pamiętać, że to jest 

naprawdę ciężki kawałek chleba, trzeba wstawać o 2 godzinie nad ranem. W zimę można się wyspać, w 
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sezonie nie ma czasu na spanie” (wywiad VII) - zauważa właścicielka warzywniaka. Kobieta przeciwstawia 

społeczną politykę państwa polityce kraju, do którego przeprowadziła się córka. . 

Jedną z barier dla małej przedsiębiorczości jest niespójna polityka lokalowa. Warto pamiętać, że wynajem 

lokalu jest dla małego przedsiębiorcy bardzo dużym kosztem. 

Jednym z problemów, na które wskazuje członek ZPWiM (wywiad II) jest zmienność czynszów w 

wynajmowanych lokalach. 

 

Bariery rozwojowe mikro i małych przedsiębiorstw: 

- mierzenie się z wielkim biznesem 

- atrakcyjność centrów handlowych, które prowadzą do uwiądu lokalnego handlu i lokalnych usług 

- łatwość w przepływie najzdolniejszych pracowników do dużego biznesu 

- brak spójnej polityki lokalowej 

- niskie wynagrodzenia 

- zagrożeniem dla małych firm rodzinnych jest niechęć do przejmowania ich przez młode pokolenie 

 

Bariery wyjścia z szarej strefy 

Warto zaznaczyć, że szara strefa jest bardzo trudno mierzalna. Eksperci podkreślają, że występuje ona we 

wszystkich krajach i na wszystkich kontynentach. Jest bardzo zróżnicowana. Jej zakres mierzy się udziałem 

procentowym w oficjalnym PKB lub udziałem zatrudnionych w tej strefie w zatrudnieniu ogółem.11 Szacuje 

się, że średnio na świecie w szarej strefie wytwarza się ponad 1/3 PKB. Również ponad 1/3 osób zdolnych 

do pracy znajduje tam zatrudnienie.12 Według ekspertów główne powody występowania szarej strefy to 

różnice cen usług w oficjalnej i nieoficjalnej gospodarce oraz wysokość podatków i składek na ubezpieczenie 

społeczne.13 Można do tego również dodać kulturę akceptacji dla szarej strefy, niskie dochody, które 

powodują, że konkurencja cenowa z szarej strefy jest atrakcyjna. Ważnym czynnikiem sprzyjającym 

istnieniu szarej strefy jest również słabość organów kontrolnych państwa. 

Szarą strefę bada się pośrednio. Do metod jej analizowania zaliczamy: metodę ekonometryczną, 

transakcyjną, analizę zużycia energii, metodę rozbieżności, metodę partycypacyjną. Niestety w niniejszym 

raporcie nie ma miejsca na szczegółowe analizowanie poszczególnych sposobów badani zjawiska. Według 

danych GUS w Polsce w latach 2008–2011 wielkość szarej strefy wynosiła 11%-13%. Szara strefa znacznie 

się zmniejszyła względem lat 1999–2003, kiedy szacowaną ją na 22-25%. Inaczej szarą strefę wylicza 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Według ekspertów organizacji w 2014 roku szara strefa w Polsce 

stanowiła 19,5% PKB.  

                                                           
11Pater K., Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne, , Warszawa 2007, s. 7.  

12Tamże, s. 7 

13Tamże, s. 7 
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Niestety nie dysponujemy świeżymi danymi dotyczącymi szarej strefy w Warszawie. Możemy podejrzewać, 

że jej skala w Warszawie jest nieco niższa niż w innych miejscach w Polsce. Za takimi domysłami 

przemawiałaby siła konsumencka, niskie bezrobocie oraz wysokie zarobki. Z drugiej strony duży rynek jest 

chłonny jeśli chodzi o pracę w każdej postaci, więc możemy mieć do czynienia ze sporą szarą strefą, jeżeli 

chodzi o wskaźniki osób zatrudnionych w liczbach bezwzględnych.  

„Nie wszystkie osoby, które są naszymi klientami, to osoby bezrobotne lub nieaktywne na rynku pracy, a 

spośród osób bezrobotnych, które zwracają się do nas o pomoc, część ma problem z opuszczeniem szarej 

strefy. Znaczna grupa to osoby i rodziny, które posiadają zadłużenia (czynszowe, bankowe, parabankowe, 

itp.) w stosunku do nich wszczęto egzekucje komornicze. Zawarcie umowy cywilnoprawnej lub o pracę 

powoduje zajęcie części dochodów przez komornika na poczet długu, dlatego tez osoby nie są 

zainteresowane formalizacją zatrudnienia” wyjaśnia część problemu błędnego koła niemożności wyjścia z 

szarej strefy pracownica  z wolskiego OPSu zajmująca się pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego 

(wywiad III). (…) „Istnieje również problem części osób, które dotyka zjawisko dziedziczenia biedy. Weźmy 

pod uwagę to, że część naszych klientów dorasta w domach, w których korzystanie z systemu pomocy 

społecznej jest pewnego rodzaju jedyną znaną ścieżką, dlatego też później bardzo trudno tym osobom 

sprostać wymaganiom rynku pracy. Oczywiście pracujemy z klientami również w tym zakresie. To jest też 

bardzo ważna część naszej działalności, żeby nauczyć osoby umiejętności miękkich potrzebnych w 

codziennym życiu, umiejętności, które pozwoliłyby się im rozwiązywać swoje problemy samodzielnie, bez 

wsparcia instytucji, własnymi możliwościami i przy wykorzystaniu dostępnych zasobów” dodaje 

pracowniczka OPS. 

Prezes organizacji przedsiębiorców ocenia sytuację z punktu widzenia przedsiębiorcy (wywiad II):  

„Być może to dziwnie zabrzmi, ale barierą wyjścia z szarej strefy są inne osoby, które są w szarej strefie. 

Mam na myśli niesprawiedliwą konkurencję, która ciągnie całe części rynku w dół. Część z małych firm po 

prostu nie może konkurować z działalnościami, które nie płacą należnych danin”. 

 

Przyczyny istnienia szarej strefy 

 zadłużenie osób pracujących w szarej strefie 

 istnienie segmentu nisko płatnych prac, których formalizacja mogłaby oznaczać stratę wsparcia 

finansowego z pomocy społecznej 

 wzorce środowiskowe i rodzinne 

 nieuczciwa konkurencja w niektórych branżach, która ciągnie w dół całe segmenty rynku 

 

Pomysły na polepszenie rozwiązań w zakresie lokalnej przedsiębiorczości 

Osoby, które wypowiadały się w naszych wywiadach wskazują na pewne kwestie, które wydają się im być 

rozwiązaniami dostrzeganych przez nich problemów. 

„Bardzo ważne jest, aby miasto sprzyjało takim inicjatywom, jak lokalne rzemiosło, bo one bez jego pomocy 

mogą obumrzeć, a to będzie wielka strata również dla kultury. Często jednak ci starsi rzemieślnicy nie 



21 

 

potrafią się połapać na przykład w gąszczu przepisów. Im jest potrzebne know-how, które jest dostosowane 

do nich, do grupy osób starszych, wykluczonych cyfrowo. Być może warto byłoby, żeby miasto w jakiś 

sposób wsparło również warsztaty, w których tacy ludzie przekazywaliby swoją wiedzę młodemu 

pokoleniu” stwierdza aktywistka z organizacji Miasto Jest Nasze (wywiad I). 

„Przydałyby się akcje, które w jakiś sposób pomogłyby w promocji takiego rodzaju handlu”. stwierdza  

właścicielka niewielkiego warzywniaka (wywiad VII). Dostrzega również rodzący się potencjał wśród części 

młodych ludziach. „Jest trochę młodych ludzi, którzy już mają dość tych marketów i powoli wracają. Wciąż 

jest to bardzo niewielka grupa, ale widać, że coś się zaczyna dziać”. 

„Chciałbym dostać pomoc ze strony miasta taką, żebym po prostu nie musiał zastanawiać się, w jaki sposób 

zarobić na media, na zapłacenie czynszu, żebym mógł skoncentrować się na pomocy przedsiębiorcom” 

mówi  prezes Związku Przedsiębiorców Warszawy i Mazowsza. 

 

Społeczna Strategia Warszawy, a animacja rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, drobnego handlu i usług, 

stymulowanie wyjścia z szarej strefy 

Warto na początku zaznaczyć, że miasto ma ograniczony wpływ na przedsiębiorczość, może podejmować 

pewne działania, które będą skutkowały polepszeniem infrastruktury dla przedsiębiorców, jednak wielkie 

znaczenie mają tutaj czynniki makroekonomiczne. 

Bardzo ważna kwestia została podniesiona podczas warsztatu prowadzonego przez Fundację Inicjatyw 

Społeczno-Ekonomicznych dotyczącego obszaru lokalności, który odbył się 15 maja 2015 roku. Jedną z 

poruszanych kwestii było to, że miasto nie posiada właściwie narzędzi, które pozwoliłyby oddzielić to, co 

lokalne, od tego, co „nie lokalne” zwłaszcza w kontekście lokalnych przedsiębiorstw. Posiadamy pewne 

narzędzia, które pozwalają nam w pewnym przybliżeniu oszacować liczbę małych i mikro firm, ale nie 

jesteśmy w stanie stwierdzić, ile z nich rzeczywiście operuje na lokalnym rynku wpisując się w lokalne 

społeczności, a ile z nich jest podwykonawcami wielkich podmiotów. 

 

Z pewnością na korzyść miasta wpływają akcje podejmowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi w 

celu przywrócenia na rynek/wychodzenia z szarej strefy osób, które są oddalone od rynku pracy. 

Przykładem tego rodzaju projektu może być realizowany na terenie kilku dzielnic projekt „Warszawskie 

inspiracje do pracy”. Projekt zakładał, że minimum 20% uczestników podejmie pracę -w założeniach miał 

uaktywnić zawodowo co najmniej 20% spośród 128 uczestników. Cel został osiągnięty.  

Ważne są również kroki podejmowane przez konkretne dzielnice. Jednym z nich jest praska inicjatywa, aby 

obniżyć czynsze osobom, które wykonują ginące zawody. Warto jednak powiedzieć, że to nie wystarczy. 

Każda grupa społeczna potrzebuje dostosowanych do jej potrzeb rozwiązań. Jeśli chodzi o rzemieślników, to 

ważne są również szkolenia, które pomogłyby osobom starszym odnaleźć się w gąszczu przepisów, czy 

wypromować swoje unikalne produkty.  

Według aktywistki z organizacji Miasto jest Nasze (wywiad I) obniżenie czynszów dla preferowanych 

działalności (lokalnych rzemieślników) jest krokiem w dobrą stronę. Jednak jest to działanie 

niewystarczające. Często potrzebne jest lepsze rozeznanie i zbadanie sytuacji grupy, którą chcemy 
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wspierać, aby lepiej dopasować do niej narzędzia pomocy. Takimi narzędziami w przypadku praskich 

rzemieślników, zdaniem członkini organizacji byłby wyżej wspomniane szkolenia i pomoc w radzeniu sobie 

z przepisami. Na tym przykładzie widać, że miasto powinno przykładać większą wagę do tego, jakie 

rezultaty chce osiągnąć podejmując pewne kroki, oraz w jaki sposób te kroki podejmować, żeby były one 

możliwie skuteczne. Do tego niezbędna jest głęboka wiedza o środowisku, które chce się wspierać. 

 

W Celu strategicznym 1. zawarty jest zapis: „W polityce społecznej niezbędne jest wskazanie: kierunków 

lokalnego planu rozwoju gospodarczego w aglomeracji obejmującego także program rozwoju małej i 

średniej przedsiębiorczości”. 

Tymczasem z wywiadu przeprowadzonego z szefem lokalnej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców 

można wywnioskować dwie rzeczy: albo mamy do czynienia z fiaskiem w tej dziedzinie, albo zawodzi 

komunikacja między miastem i przedsiębiorcami. Ważne jest, więc nie tylko tworzenie programów, ale 

również ich komunikacja dla zainteresowanych stron. 

 

Przykładem idącego w dobrym kierunku działania ze strony miasta jest stworzenie Centrum 

Przedsiębiorczości Smolna. Głównym zadaniem projektu jest wdrożenie celu 4 Strategii rozwoju miasta 

stołecznego Warszawy do 2020 roku – „Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i 

badaniach naukowych”. Powstałe Centrum ma sprzyjać tworzeniu spójnej polityki wspierania 

przedsiębiorczości poprzez budowanie porozumienia wszystkich instytucji zainteresowanych tą dziedziną.14 

Smolna jest miejscem, gdzie młode firmy mogą uzyskać podstawową informację na temat o możliwościach 

finansowania biznesu ze środków Unii Europejskiej, na miejscu można również wynająć sale, skorzystać z 

pomocy przy rejestracji działalności gospodarczej, czy skorzystać z usług inkubatora przedsiębiorczości. 

Smolna oferuje możliwości konsultacyjne telefonicznie, mailowo i osobiście. W tej chwili Centrum 

Przedsiębiorczości Smolna jest siedzibą dla 10 innowacyjnych młodych firm. Jednocześnie – biorąc pod 

uwagę powstające coraz częściej z inicjatywy prywatnej, społecznej, czy akademickiej inkubatory 

przedsiębiorczości czy przestrzenie co-workingowe – należy przyglądać się, czy tworzenie „centrów 

przedsiębiorczości” przez miasto jest zawsze efektywne – zarówno kosztowo, jak i pod kątem założonych 

celów społecznych i ekonomicznych. Być może na przyszłość miasto powinno dokładnie zdefiniować takie 

obszary nowej przedsiębiorczości, których powstanie i rozwój warto wspierać, a które z różnych względów 

nie są inkubowane przez podmioty niepubliczne.  

2.2. Aktywizacja zawodowa grup o niskiej aktywności 
W poniższym podrozdziale przyjrzymy się obszarowi „aktywizacja zawodowa grup o niskiej aktywności. 

Podnosząc tę kwestię nie da się jednak  abstrahować od innych zjawisk na rynku pracy. Próba skupienia się 

jedynie na osobach oddalonych od rynku pracy spowodowałaby, że zniknęłoby nam z oczu pole powiązań 

między poszczególnymi elementami, które na siebie wpływają. Przyjrzymy się liczbom, postrzeganiu rynku 

pracy przez mieszkańców stolicy, grupom oddalonym od rynku pracy, negatywnym zjawiskom, które są 

                                                           
14

http://firma.um.warszawa.pl/  

http://firma.um.warszawa.pl/
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dostrzegalne w stolicy w interesującym nas obszarze oraz postaramy się nakreślić miejsca, o których 

powinniśmy wiedzieć więcej. 

Uważamy, że rynek pracy jest niezwykle istotnym elementem nie tylko Społecznej Strategii Warszawy oraz 

komponentu „Lokalne sfer aktywności”, ale przede wszystkim jest niezwykle ważny dla samych 

warszawiaków i warszawianek. Tę istotność można rozpatrywać na kilku płaszczyznach.  

Po pierwsze praca jest dla znacznej większości ludzi bardzo ważną częścią życia. Nie chodzi tylko o wymiar 

czasowy, czyli „8 godzin 5 dni w tygodniu, chociaż wiemy, że często jest to znacznie dłużej, ale również o to, 

że praca sytuuje człowieka w strukturze społecznej jest, więc istotnym komponentem jego tożsamości. Po 

drugie, zapewne równie ważne, praca ma oczywisty walor dostarczania środków materialnych do życia. Po 

trzecie, jeśli weźmiemy pragmatykę działania instytucji publicznych, niedomagania na rynku pracy znajdują 

swoje odzwierciedlenie w innych sferach. Bezrobocie, niskie płace, wykluczenie, prekaryzacja przekładają 

się na wzrost problemów społecznych począwszy od frustracji i gorszego zdrowia, na przestępczości 

kończąc.  

Rynek pracy powinien być jednym z priorytetowych pól, którym zajmować się powinny instytucje publiczne. 

Po pierwsze dlatego, aby ograniczać generowane koszty w innych obszarach. Po drugie, aby zapewniać 

mieszkańcom i mieszankom możliwie dobre życie. 

Barometr Warszawski. Rynek pracy 

Na wstępie przyjrzyjmy się badaniu subiektywnych przekonań warszawiaków dotyczących lokalnego rynku 

pracy. Pomoże nam w tym Barometr Warszawski z października 201415. Warto oczywiście pamiętać, że 

Barometr Warszawski stanowi badanie opinii publicznej, więc istnieje ryzyko związane z tym, że badani 

mówią o zasłyszanych opiniach. W odpowiedziach na niektóre pytania mamy, więc do czynienia z odbiciem 

tego, w jaki sposób się o niektórych rzeczach mówi, a nie, w jaki się je rzeczywiście doświadcza. Poniżej 

zostały przedstawione pytania i odpowiedzi respondentów. 

Czy Pana(i) zdaniem, obecnie w Warszawie: 

można bez większych problemów znaleźć dobrą pracę 7% 

można bez większych problemów znaleźć pracę, choć niekoniecznie taką, jaką by się chciało 49% 

trudno znaleźć jakąkolwiek pracę 36% 

w ogóle nie można znaleźć pracy 5% 

trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi 3% 

 

Odpowiedź na to pytanie wiele mówi o warszawskim rynku pracy. Wśród badanych aż 56% uważa, że nie 

ma problemów ze znalezieniem pracy. Jedynie 7% uważa, że może to być praca, która spełnia ambicje 

pracowników. Problemem jest spory odsetek osób, które deklarują, że trudno jest znaleźć jakąkolwiek 

pracę lub, że nie można znaleźć jej w ogóle (w sumie 41%). Można ostrożnie stwierdzić, że około 40% 

mieszkańców i mieszkanek Warszawy czuje się niepewnie na rynku pracy. Warto zaznaczyć, że badanie nie 

ukazuje tego, czy osoby te faktycznie mają lub miały problem ze znalezieniem pracy, czy jedynie 

reprodukują pewną narrację o ciężkiej sytuacji na rynku pracy, która rzeczywiście w Polsce ma miejsce, ale 

jest mniej odczuwalna w Warszawie.  

                                                           
15

http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/o-warszawie/bw_x_2014.pdf 

http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/o-warszawie/bw_x_2014.pdf


24 

 

Nie dysponujemy danymi, które mówią o tym jak wygląda proces poszukiwania pracy w Warszawie. Średni 

czas poszukiwania pracy wynosił 10,116 miesiąca przy średnim okresie poszukiwania pracy dla miast całej 

Polski wynoszącym 11,8. Nie możemy jednak zapominać o tym, że województwo mazowieckie jest bardzo 

zróżnicowane, jeśli chodzi o rynek pracy. W jego obrębie mieści się Warszawa, z jednym z 

najdynamiczniejszych rynków pracy w kraju, ale również Szydłowiec, powiat w którym występuje najwyższa 

stopa bezrobocia w Polsce. 

Czy porównując Warszawę z innymi dużymi miastami w Polsce pod względem możliwości znalezienia 

pracy, uważa Pan(i), że: 

sytuacja w Warszawie jest lepsza niż w innych miastach w Polsce 35% 

sytuacja w Warszawie jest gorsza niż w innych miastach w Polsce 16% 

sytuacja w Warszawie jest podobna jak w innych dużych miastach w Polsce 18% 

nie znam sytuacji w innych dużych miastach w Polsce 18% 

trudno powiedzieć 2% 

 

W tym pytaniu widać jak bardzo subiektywny jest odbiór tego, co dzieje się na rynku pracy. Choć w 

badaniach widać, że w Warszawie jest najniższa stopa bezrobocia w całym kraju, to aż 34% badanych 

odpowiedziało, że sytuacja jest gorsza lub podobna. Mówi to wiele o nastawieniu i lękach pracowników w 

Warszawie. Warszawiacy i Warszawianki, pomimo operowania na najbardziej dynamicznym i najbardziej 

łaskawym dla pracowników rynku pracy w Polsce nie odczuwają związanego z tym komfortu. 

 

Taki stan rzeczy może być wynikiem kilku czynników: 

- obiektywna segmentacja rynku pracy. Chociaż bezrobocie rejestrowane w Warszawie należy do 

najniższych w Polsce, to wiele osób pracuje na umowach cywilno-prawnych. To z kolei przekłada się na ich 

komfort, a właściwie jego brak, jeżeli chodzi o świadomość utrzymania pracy, co może rzutować na cały 

obraz rynku pracy w Warszawie, również na kwestie szukania pracy 

- w Warszawie istnieje ponad 40 tysięczna rzesza osób bezrobotnych. Tak duża liczba powoduje, że spora 

część osób po prostu zna osobiście wiele osób bezrobotnych (wiele osób bez pracy to osoby przyjezdne, 

które rejestrują się w urzędach pracy w miejscowościach, z których pochodzą). To z kolei wpływa na ocenę 

rynku pracy w stolicy 

- część osób z pewnością również ekstrapoluje informacje o rynku pracy dotyczące całego kraju na lokalny, 

warszawski kontekst. 

 

Czy, w Pana(i) opinii, kwestia bezrobocia jest obecnie w warszawie problemem: 

zdecydowanie najważniejszym 32% 

ważnym, ale są inne ważniejsze 61% 

mało ważnym 5% 

zupełnie nieważnym 1% 

trudno powiedzieć 1% 

                                                           
16

Bank Danych Lokalnych prowadzony przez GUS 
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Najwięcej przebadanych uważa, że bezrobocie jest istotną kwestią, jednak nie stawia jej jako najważniejszej 

wśród polityk, którymi powinna zająć się władza publiczna. Warto zauważyć, że w sumie aż 93% badanych 

stwierdziło, że bezrobocie jest problemem, co najmniej ważnym. To również wskazuje na lęki dotyczące 

utraty pracy nawet na tak łaskawym dla pracowników rynku.  

Stopa bezrobocia w Warszawie 

Warszawa jest jednym z najłatwiejszych dla pracowników rynków pracy w Polsce. Nie oznacza to jednak, że 

nie występują tutaj negatywne zjawiska. Jednym z nich jest bezrobocie. W marcu 2015 roku w Warszawie 

stopa bezrobocia wynosiła 4,3%. Jest to drugi najniższy wskaźnik wśród 10 największych miast w Polsce. 

Niższą rejestrowaną stopę bezrobocia ma tylko Poznań: 3,3%. Blisko warszawskiego wyniku są Katowice 

(4,8%), nieco dalej: Kraków (5,3%), Gdańsk i Gdynia (5,9%). Znacznie gorzej stopa bezrobocia prezentuje się 

we Wrocławiu (10,8%), Łodzi (11,2%). Dla całego kraju stopa bezrobocia w marcu 2015 wyniosła 11,7%. Ten 

optymizm ostudzić może spojrzenie na liczby bezwzględne. W Warszawie liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych to 48 535 osób. To jedna szósta wszystkich, dorosłych i niepełnoletnich mieszkańców 

dziesiątego pod względem liczby mieszkańców miasta w Polsce, czyli Katowic. 

Stopa bezrobocia jest to procentowy udział bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy w liczbie 

ludności aktywnej zawodowo. Ludność aktywna zawodowo obejmuje wszystkie osoby w wieku 15 lat i 

więcej uznane za pracujące lub bezrobotne.  

 

Stopa bezrobocia w ubiegłych latach. Opracowanie własne na podstawie danych UP 

Słabości wskaźnika stopy bezrobocia 

Należy pamiętać o wadach wskaźnika stopy bezrobocia. Po pierwsze warto mieć na uwadze, że dostępne 

dane gromadzone są przez lokalny Urząd Pracy, w którym rejestrują się osoby bezrobotne. Warszawa 

przyciąga ludzi z całego kraju. Część spośród nich, kiedy traci pracę nadal pozostaje w stolicy i tutaj 

poszukuje zajęcia, jednak jako osoby bezrobotne rejestrują się w urzędach pracy w swoich rodzinnych 

miejscowościach. Część z osób, które tracą zatrudnienie z różnych powodów w ogóle nie decyduje się na 

wizytę w urzędzie, więc nie są one uwzględniane we wskaźniku stopy bezrobocia. Część z osób 

pozostających bez pracy nie stawia się w urzędzie pracy (na przykład z powodu zniechęcenia do 

poszukiwania pracy w ten sposób), przez co zostają wykreśleni z listy bezrobotnych. Faktycznie liczba osób 

bezrobotnych może być znacznie większa. Lepszym narzędziem do zdiagnozowanie warszawskiego runku 

pracy byłoby Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności prowadzone przez GUS. Niestety jest ono 
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prowadzone metodą ankietową na reprezentatywnej próbie i nie jest podawane dla poziomu miast, jedynie 

na poziomie kraju. 

Bezrobocie w poszczególnych dzielnicach według raportu Urzędu Pracy za rok 2014 (grudzień 2014-2013) 

Dzielnica Liczba bezrobotnych w 2014 r. Liczba bezrobotnych w 2013 r. 

Bemowo 2796 3291 

Białołęka 2271 2534 

Bielany 4212 4589 

Mokotów 5650 6457 

Ochota 2236 2534 

Praga-Południe 5764 6394 

Praga-Północ 3144 3520 

Rembertów 692 781 

Śródmieście  3629 4001 

Targówek  3794 4267 

Ursus 1350 1581 

Ursynów 2983 3364 

Wawer 1974 2186 

Wesoła 565 677 

Wilanów 444 451 

Włochy 1096 1242 

Wola 5008 5535 

Żoliborz 1232 1438 

Warszawa 48.840 54.842 
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Warto zauważyć, że spadek bezrobocia w roku 2014 względem roku 2013 został zanotowany we wszystkich 

dzielnicach. Nawet biorąc pod uwagę zastrzeżenia dotyczące metodyki ustalania samego wskaźnika stopy 

bezrobocia, to taki obraz rok do roku nie pozostawia złudzeń, że poprawa sytuacji gospodarczej jest 

odczuwana nie tylko przez pracodawców i inwestorów, ale również przez samych pracowników, czyli przez 

znaczną część warszawiaków i warszawianek. Warto również zanotować, że największy spadek liczby 

bezrobotnych został zanotowany na Pradze Południe (630 osób), a najmniejszy w dzielnicy Wilanów (7 

osób). Trzeba jednak mieć na względzie fakt, że liczba osób bezrobotnych, o którą uszczuplił się praski 

rejestr jest znacznie wyższa niż liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w całym Wilanowie.  To 

pokazuje rozpiętość skali problemów związanych z bezrobociem w poszczególnych dzielnicach. 

Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Co o nich wiemy? 

Spróbujmy przyjrzeć się osobom, które rejestrują się w urzędzie pracy. Słabości metodyczne związane z 

nadinterpretacją części danych zostały wskazane wyżej. Mając świadomość ułomności wskaźników, 

zobaczmy jaki obraz wyłania się z danych warszawskiego Urzędu Pracy. 

Osoby zarejestrowane wg zawodów (dane dotyczą najczęściej podawanych profesji): 

- sprzedawca (3755 osób) 

- technik prac biurowych (1.206osób) 

- pozostali pracownicy obsługi biurowej (1.199osób) 

- magazynier (839osób) 

- sprzątaczka biurowa (787 osób) 

- robotnik gospodarczy (767osób) 

- ekonomista (661 osób) 

- doradca klienta (562 osób) 

- technik ekonomista (559osób) 

- przedstawiciel handlowy (501osób) 

Osób zarejestrowanych bez zawodu było 9613 

 

Osoby zarejestrowane wg wieku: 

- do 24 lat – 6% 

- 24 – 34 – 25% 

- 35 – 44 – 24% 

- 45 – 54 – 19% 

- 55 – 59 – 16% 

- 60 lat i więcej - 8% 

 

Osoby zarejestrowane według wykształcenia:  

- wyższe – 26% 

- policealne, średnie zawodowe – 23% 

- średnie ogólnokształcące – 11% 

- zasadnicze zawodowe – 14% 

- gimnazjalne i poniżej – 25% 

 

W tym miejscu należy być ostrożnym z wyciąganiem wniosków. Jedną z pierwszych rzeczy, która rzuca się w 

oczy jest duży odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem, co najmniej średnim. Trzeba jednak te dane 



28 

 

czytać w kontekście informacji o wieku osób zarejestrowanych. Niemal 50% osób zarejestrowanych w 

urzędzie w 2014 roku to osoby z przedziału wiekowego 24–44 lata, a więc osoby, których udziałem był bum 

edukacyjny. Stąd może brać się nadreprezentacja osób z wyższym wykształceniem wśród zarejestrowanych 

bezrobotnych.  

Należy pamiętać również, że są to osoby najbardziej aktywne na rynku pracy. Urząd Pracy styka się z 

kwestią nadreprezentatywności tej grupy wiekowej od dawna. „Struktura wiekowa osób bezrobotnych od 

lat pozostaje niemal niezmienna. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy 

najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 24-34lata (25% ogółu bezrobotnych). W roku 2014 w tej grupie 

liczba zarejestrowanych spadła o 2635 osób i był to największy spadek w porównaniu do roku 

poprzedniego”.17 

Osoby zarejestrowane według czasu pozostawania bez pracy (stan na 31.12.2014): 

do miesiąca – 7% 

1-3 miesiące – 15% 

3-6 miesięcy – 15% 

6-12 miesiące – 18% 

12-24 miesięcy – 19% 

powyżej 24 – 25% 

 

Czas poszukiwania jest bardzo istotnym czynnikiem z kilku powodów. Po pierwsze z upływem czasu 

bezskutecznego poszukiwania pracy wzrasta prawdopodobieństwo zapadalności na depresję z powodu 

sytuacji zawodowej. Eksperci szacują, że depresja dotyka około 25% osób bezrobotnych w Polsce. Głównym 

jej katalizatorem jest sytuacja na rynku pracy. Osoby z depresją mają obniżoną motywację do poszukiwania 

pracy, ale należy pamiętać, że choroba ta jest przede wszystkim dramatem dla samej osoby nią dotkniętej, 

jak i dla rodziny. Im dłużej pozostaje się bez pracy, tym ciężej jest nią znaleźć. 

Długotrwałe bezrobocie jest niszczące również dlatego, że w najgłębszym sensie dezorganizuje życie i uczy 

kodów zachowań, które na rynku pracy są niedopuszczalne. „Zdarza się, że nasi klienci, którzy z różnych 

przyczyn wypadli z rynku pracy na kilka lat, mają wielką trudność z powrotem na rynek. Chodzi o tak 

wydawałoby się dla nas prozaiczne sprawy jak umiejętność wstawania na konkretną godzinę. Trzeba jednak 

pamiętać i zrozumieć to, że rytm życia takich osób zostaje zaburzony. My pracujemy nad przywróceniem 

tych osób do funkcjonowania w pewnym rygorze; uczymy ich jak zorganizować sobie dzień, żeby zdążyć do 

pracodawcy, jak hierarchizować priorytety” stwierdza , koordynatorka projektu „Wola aktywnej integracji” 

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (wywiad III). 

W Urzędzie Pracy m. st. Warszawy liczba osób długotrwale bezrobotnych na koniec grudnia 2014 roku 

wynosiła 27022 (55,32% ogółu bezrobotnych). Rok wcześniej osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 

49,7% ogółu bezrobotnych.18 Wzrost rok do roku liczby osób długotrwale bezrobotnych jest bardzo 

niepokojącą tendencją. W marcu 2015 odsetek długotrwale bezrobotnych wśród ogółu zarejestrowanych 

wyniósł 53,1%. 

 

                                                           
17

Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy 2014, Warszawa, luty 2014, s. 30 

18Tamże, s. 56 
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Długotrwale bezrobotni wg wykształcenia (stan na 31.12.2014): 

wyższe – 23% 

policealne i średnie – 25% 

średnie ogólnokształcące – 11% 

zasadnicze zawodowe – 16% 

gimnazjalne i poniżej – 25% 

 

Bardzo niepokojąco wygląda kwestia wykształcenia wśród osób długotrwale bezrobotnych. Stereotypowo 

myśli się o wysokim wykształceniu jako o rodzaju gwarancji, która chroni przed długotrwałym bezrobociem. 

Oczywiście wyższe wykształcenie pozytywnie przekłada się na krótszy czas poszukiwania pracy, jednak jeżeli 

przyjrzymy się bliżej danym z Urzędu Pracy, dochodzimy do wniosku, że wcale nie chroni ono przed 

długotrwałym pozostawaniem bez pracy. 23% osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem świadczy 

również o tym, że rynek nie korzysta z ich doświadczenia i wiedzy. Wskaźnik osób długotrwale 

bezrobotnych z wyższym wykształceniem jest jedynie o 3 punkty procentowe niższy niż odsetek osób z tym 

samym wykształceniem wśród ogółu zarejestrowanych w urzędzie pracy. Większy odsetek wśród 

długotrwale bezrobotnych niż wśród ogółu zarejestrowanych jest osób z wykształceniem średnim i 

policealnym, taki sam dla osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, mniejszy wśród osób z 

wykształceniem zasadniczym zawodowym. Odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej wygląda 

tak samo wśród ogółu osób bezrobotnych i bezrobotnych długotrwale. 

 

Osoby długotrwale bezrobotne wg wieku: 

18-24 – 3% 

25-34 – 21% 

35-44 – 24% 

45 – 54 – 24% 

55-59 – 18% 

60 + - 11% 

 

Niepełnosprawne osoby bezrobotne 

31.12.2014 – 3039  

31.12.2013 – 3101 

31.12.2012 – 3176 
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Z roku na rok spada liczba zarejestrowanych niepełnosprawnych osób bezrobotnych. Trudno jest 

jednoznacznie stwierdzić czy jest to wynik pracy służb zatrudnienia, coraz prężniej działających organizacji 

pozarządowych, które pozwalają osobom niepełnosprawnym na znalezienie pracy, czy raczej jest to efekt 

nierejestrowania się osób bezrobotnych bez pracy, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Istnieje również 

możliwość, że osoby już zarejestrowane tracą prawo do pozostawania w rejestrze.  

Jaki odsetek osób bezrobotnych w Warszawie pobiera zasiłek dla bezrobotnych 

Status zarejestrowanego bezrobotnego to przede wszystkim trzy korzyści: ubezpieczenie zdrowotne, zasiłek 

i możliwość znalezienia pracy. Warto o tym pamiętać w kontekście różnych kosztów utrzymania w różnych 

miastach. W 2015 roku wysokość zasiłku wynosiła odpowiednio: 

- dla osób, które przepracowały co najmniej 5 lat, i nie więcej niż 20 lat – 831,10 zł brutto 

- dla osób, które nie przepracowały 5 lat – 664,90zł brutto 

- dla osób, które przepracowały ponad 20 lat – 997,40 zł brutto 

Jak widać kwoty wypłacanego zasiłku są bardzo niskie. Jednak znaczna większość osób bezrobotnych w 

Warszawie nie może liczyć nawet na takie świadczenia. W marcu 2015 w stolicy prawo do zasiłku miało 

jedynie 6590 osób, czyli 13,5% osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. To oznacza, że bezrobotni, poza 

niewielką pomocą w kwestiach finansowych są zdani głównie na siebie. Część z nich, którzy pozostają bez 

pracy długo trafia do OPS-ów.  

Grupy defaworyzowane. Jak wskazaliśmy powyżej również te wskaźniki mają swoje wady. Każdy z nich ma 

swoje słabości, jednak wspólną wadą niektórych z nich jest brak regionalizacji lub opóźnienie, z jakim są 

publikowane. Wspomnieliśmy już o tym, że Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności nie jest 

agregowane na poziomie poszczególnych miast. Odsetek osób biernych zawodowo jest dostępny jedynie na 

poziomie województwa mazowieckiego i tak określone niewiele nam powie. Warto pamiętać o tym, że 

powiaty sąsiadujące z Warszawą cechują się zupełnie innymi problemami na rynku pracy. 

Największe kłopoty mamy jednak z określeniem problemów, które występują na marginesie rynku pracy, 

wśród osób, które są długotrwale bezrobotne, lub z wielu powodów w ogóle nie rejestrują się w Urzędzie 

Pracy. O tych osobach wiemy bardzo niewiele, ich problemy najlepiej znają głównie osoby nimi dotknięte 

lub pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej. 

 

2012r. - 3176 2013r. - 3101 2014r. - 3039

2950

3000

3050

3100

3150

3200

Liczba osób 

niepełnosprawnych 

bezrobotnych



31 

 

Grupy defaworyzowane: „grupy będące w trudnej sytuacji/położeniu na rynku pracy", czy też „grupy 

problemowe na rynku pracy". Są to grupy osób związanych z tzw. „wtórnym” (drugorzędnym, pobocznym) 

rynkiem pracy, gdzie fluktuacja zatrudnienia jest bardzo wysoka, warunki pracy (wynagrodzenie, 

podnoszenie kwalifikacji itd.) zdecydowanie gorsze, a okresy bezrobocia częstsze (wielokrotne bezrobocie) 

i/lub dłużej trwające (długotrwałe bezrobocie). 

Do niektórych grup wykluczonych zaliczamy całe grupy społeczne (np. młodzież), a czasem osoby 

borykające się z bardzo specyficznymi problemami (np. osoby opuszczające zakłady karne). Grupy 

defaworyzowane to, poza wspomnianymi, między innymi: osoby powyżej 50. roku życia, mieszkańcy 

obszarów wiejskich, osoby niepełnosprawne, imigranci i mniejszości narodowe, osoby chore psychicznie, 

bezdomni, osoby opuszczające zakłady karne. 

 

Część danych dotyczących osób z grup defaworyzowanych można znaleźć w comiesięcznym sprawozdaniu o 

rynku pracy, które publikuje na swojej stronie Urząd Pracy m. st. Warszawy. Dotyczą one osób do 30. roku 

życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50. roku życia, osób posiadających co najmniej jedno 

dziecko do szóstego roku życia, osób niepełnosprawnych.  

Grupy defaworyzowane. Liczba bezrobotnych w każdej grupie (marzec 2015): 

osoby do 30 roku życia – 9042 

długotrwale bezrobotne – 25789 

powyżej 50 roku życia – 16840 

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku – 4419 

niepełnosprawni – 2243 

 

 

Osoby niepełnosprawne 

Jednymi z trudniejszych do aktywizacji na rynku pracy są osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Jest to 

związane z pokutującymi wśród pracodawców mitami dotyczącymi tej grupy zawodowej. Część z nich 

Osoby do 30 roku życia

Długotrwale bezrobotne

Powyżej 50 roku życia

Posiadające conajmniej jedno 

dziecko do 6 roku życia 4

Osoby niepełnosprawne
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podejmuje się zarejestrowania w urzędzie pracy. W Warszawie wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych 

osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w końcu roku 2014 stanowiły 4,5% ogółu zarejestrowanych. To 

znacznie lepszy wynik niż liczony dla całego kraju. Według danych GUS w końcu 2014 roku w Polsce było 

zarejestrowanych 1582,8 tys. bezrobotnych, co stanowiło 11,5% wszystkich osób zarejestrowanych w 

urzędach pracy. Warszawa na tym tle wypada znacznie lepiej. 

Przyczyn takiego zjawiska można upatrywać w bardziej zróżnicowanym i bardziej chłonnym rynku pracy, 

który pomaga znaleźć zatrudnienie większej liczbie osób. W Warszawie również kładzie się większy nacisk 

na ułatwienia infrastrukturalne w poruszaniu się osób niepełnosprawnych. Nie można również pomijać roli 

gęstej sieci organizacji pozarządowych, które zajmują się aktywizacją społeczną i zawodową osób 

niepełnosprawnych.  

W 2014 r. wśród osób bezrobotnych niepełnosprawnych najwięcej osób miało orzeczony stopień 

niepełnosprawności lekki (49,5%), a najmniej stopień znaczny (2,7%). Wartość ta jest bardzo zbliżona do 

danych z lat ubiegłych: w roku 2013 osób bezrobotnych najwięcej było ze stopniem niepełnosprawności 

lekkim (50,6%), a najmniej ze stopniem znacznym (2,7%). W 2012r. bezrobotnych którzy mieli orzeczony 

stopień niepełnosprawności lekki było 52,4%, stopień znaczny – 2,7%; w roku 2011 osoby z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności lekkim stanowiły 52,0% zarejestrowanych bezrobotnych, z orzeczonym 

stopniem znacznym-2,9%.19  

Wśród ogółu osób biernych zawodowo, czyli osób niepracujących i niebędących zarejestrowani jako osoby 

bezrobotne osoby niepełnosprawne i chore stanowią 13,8% dla całego kraju. Nie dysponujemy danymi na 

poziomie samej Warszawy. 

Pracodawcy niechętnie jednak zatrudniają osoby niepełnosprawne, przez co sami niepełnosprawni nie 

wierzą w możliwość powodzenia szukania przez nich zatrudnienia i często nie rejestrują się w urzędzie 

pracy. Mamy, więc do czynienia z wzajemną nieufnością między osobami niepełnosprawnymi i grupą 

pracodawców. Kwestia ta zaczyna się powoli zmieniać między innymi dzięki działalności organizacji 

pozarządowych.  

„Znikający z radarów” 

Najważniejsze jest jednak to, że bardzo wiele osób z grup defaworyzowanych w ogóle „znika z radaru”.  

Z reguły w powiatowych urzędach pracy rejestrują się osoby, które: 

- mają nadzieję na znalezienie pracy w ten sposób 

- pobierają zasiłek (około 13 proc. zarejestrowanych) 

- osoby, które zarejestrowały się dla ubezpieczenia 

                                                           
19

Tamże, s. 7 
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Spora część osób, jednak zostaje wykreślona z rejestru bezrobotnych z powodu niestawienia się w 

określonym terminie. Takimi osobami są na przykład osoby długotrwale bezrobotne20, które tracą nadzieję 

na znalezienie pracy przez bycie zarejestrowanym w urzędzie. 

Takie osoby często rezygnują z pojawiania się w urzędzie. Problemy tych osób znają one same oraz 

pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej. 

Bierni zawodowo 

Struktura biernych zawodowo według przyczyn bierności. Dane w procentach za IV kwartał 2014 roku 

 

Największą grupę osób biernych zawodowo w Polsce stanowią osoby na emeryturze (49%). Drugą, co do 

wielkości grupą osób biernych zawodowo są osoby podnoszące kwalifikacje lub uczące się (19,4%), co nie 

powinno dziwić. Kolejną kategorią są osoby dotknięte chorobą lub niesprawnością (13,8%). 11,4% osób 

biernych zawodowo to osoby zajmujące się domem. Warto zaznaczyć, że w przeważającej mierze są to 

kobiety. Osoby zniechęcone poszukiwaniem pracy stanowią 3,9% osób biernych zawodowo. Jako inne 

powody bierności wymienia 2,5% badanych. 

Nas w tym miejscu najbardziej interesują osoby, z grup defaworyzowanych na rynku pracy, a więc osoby 

dotknięte chorobą oraz osoby zniechęcone bezskutecznym poszukiwaniem pracy. W sumie wśród odsetek 

takich osób wśród wszystkich biernych zawodowo wynosi 17,7%. 

Największym problemem, z jakim mierzymy się podczas prób scharakteryzowania grup defaworyzowanych, 

jest fakt, że często osoby do nich należące są nie widoczne dla systemu. Spora część z nich pozostaje na 

bardzo niewielkim marginesie badań dotyczących rynku pracy lub w dostępnych danych jest w ogóle nie 

zostaje odnotowana. Nie obejmują ich statystki tworzone przez Urząd Pracy (ponieważ nie są 

zarejestrowane) a badanie BAEL jest agregowane na wyższym niż miasto poziomie, przez co osoby z grup 

defaworyzowanych pojawiają się w opracowaniach dotyczących krajowego rynku pracy, ale nie można 

                                                           
20

Według Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobą długotrwale bezrobotną jest bezrobotny pozostający w rejestrze 

powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat (z wyłączeniem okresów odbywania stażu i 

przygotowania zawodowego 

Zniechęcone 

bezskutecznością 

poszukiwania pracy

Nauka uzupełnianie kwalifikacji

Obowiązki rodzinne Emerytura

Choroba, niesprawność Pozostałe
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dostrzec ich liczebności na poziomie miasta. Ale to właśnie te osoby bardzo często są klientami Ośrodków 

Pomocy Społecznej. One też wymagają dokładnie dopasowanego do ich potrzeb wsparcia.  

„Zarejestrowanie w urzędzie pracy nadaje formalny status bezrobotnego. Warto jednak pamiętać, że jeśli 

ktoś pojawia się u nas i nie ma pracy oraz nie jest zarejestrowany w urzędzie pracy, to my dążymy do tego, 

żeby się w takim urzędzie zarejestrował. To nie jest kwestia tylko ubezpieczenia, ale również aktywizacji 

zawodowej. Jako pracownicy socjalni staramy się aktywnie docierać do środowiska samego klienta. Robimy 

wywiad z rodziną i stawiamy pytania o to, dlaczego doszło do takich problemów, staramy się ustalić na 

jakim etapie psychicznym i emocjonalnym jest klient, do czego jest gotowy, czego oczekuje. Nie zawsze jest 

tak, że jest gotowy na podjęcie pracy” stwierdza pracownica socjalna z wolskiego OPS (wywiad IV), 

pracownica socjalna jednego z warszawskich ośrodków pomocy społecznej  

Zróżnicowanie problemów osób oddalonych od rynku pracy 

Jedną z najważniejszych kwestii w kontekście pomocy osobom oddalonym od rynku pracy jest 

zrozumienie tego jak bardzo ważna jest zindywidualizowana pomoc dla każdej z takich nich. Osoby takie 

trudno jest jednoznacznie zaklasyfikować i bazować jedynie na ich deklaracjach, a taką funkcję ma 

chociażby profilowanie bezrobotnych wprowadzone przez nowelizację Ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. Zwracają na ten problem uwagę pracownice OPS-u.  

W przypadku osób oddalonych od rynku pracy mamy do czynienia z nakładaniem się na siebie bardzo wielu 

problemów, obiektywnych barier, problemów w funkcjonowaniu społecznym, rodzinnym. Każdy z tych 

przypadków jest indywidualny i bardzo trudno jest stworzyć program, który byłby już na poziomie jego 

projektowania dostosowany do aktywizowanej grupy. Bierze się to z faktu, że aktywizowane grupy osób 

oddalonych od rynku pracy są bardzo zróżnicowane pod względem tego, z jakimi niedoborami i problemami 

borykają się osoby bez pracy.  

„Osoby bezrobotne oddalone od rynku pracy borykają się z bardzo różnymi problemami, które często się 

nawarstwiają. Mamy do czynienia z osobami z wyższym wykształceniem, z osobami z wykształceniem 

podstawowym, z takimi, które są długotrwale bezrobotne i z takimi, u których ten stan jest przejściowy, do 

tego dochodzi bardzo różna sytuacja rodzinna, zdrowotna, psychologiczna. Bardzo trudno byłoby więc 

określić dominujące problemy. Zwłaszcza, że te problemy współwystępują” stwierdza pracownik socjalny z 

warszawskiego OPS-u. 

Ważne elastyczne działania 

Kluczem skuteczności działań aktywizujących zawodowo osoby oddalone od rynku pracy jest elastyczny 

dobór instrumentów. Wiele wniosły fundusze unijne, które pozwoliły pracownikom wolskiego OPS-u na 

eksperymenty z doborem instrumentów aktywizacyjny.  

„Fundusze unijne wiele nam dały. Pozwoliły one między innymi na testowanie nowych narzędzi, na 

intensywniejszą pracę z klientami. Próbujemy być możliwie blisko potrzeb poszczególnych osób. Jeżeli ktoś 

potrzebuje konsultacji psychiatrycznej, to staramy się to umożliwić, jeżeli jeden na 50 klientów potrzebuje 

dietetyka, to również staraliśmy się to umożliwić. Oczywiście jest to wzmożona praca dla administracji 

projektowej. Ale nasze doświadczenie wskazuje na to, że inaczej się nie da. Jeżeli narzędzie jest 

nieadekwatnie dobrane do sytuacji danej osoby, to taka osoba po prostu wypada z projektu, mówi stop” – 

mówi  koordynatorka projektu „Wola integracji” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej (wywiad 

III)  
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Kończący się projekt, który obejmował osoby oddalone od rynku pracy ma dużą skuteczność. Wśród osób, 

które brały w nim udział odnotowano aż 30% odsetek uczestników, którzy podjęli zatrudnienie. To bardzo 

dobry wynik, jeśli chodzi o aktywizację osób oddalonych od rynku pracy. Warto jeszcze raz podkreślić walor 

elastycznego podejścia do klienta pomocy społecznej. „Projekt „Wola aktywnej integracji”, który w tej 

chwili realizujemy zakładał trzy spotkania z klientem. Ale staraliśmy się iść za człowiekiem, więc jeśli była 

potrzeba spotkania z psychologiem 10 razy, to było 10 spotkań” – dodaje (wywiad III).  

„Nasze doświadczenie pokazuje, że musimy być elastyczni. Doświadczenie nauczyło nas, że zaplanowanie 

trzech konkretnych działań na etapie tworzenia projektu po prostu nie wychodzi. Z różnymi grupami 

pracuje się w różnym tempie, co jest uzależnione od gotowości konkretnych osób do integracji i podjęcia 

pracy. Nasze działania muszą być dostosowane do miejsca, w którym znajduje się dana osoba, do jej 

możliwości, dostosowane do życia rodzinnego, do możliwości intelektualnych i emocjonalnych. Ważna jest 

też struktura samego rynku i zapotrzebowania, które się zmienia” - stwierdza koordynatorka projektu 

„Wola aktywnej integracji”. 

Bardzo istotnym problemem w kontekście aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy jest nie 

tylko kwestia tego, ile z nich podjęło zatrudnienie, ale również kwestia utrzymania go w dłuższej 

perspektywie czasowej. Część osób, które podejmują zatrudnienie dość szybko z niego rezygnują. 

Osoby oddalone od rynku pracy często trafiają do nisko płatnych, niestabilnych miejsc zatrudnienia w 

prostych usługach. Jak podkreśla nie jest łatwo znaleźć pracę, która gwarantowałaby godziwe 

wynagrodzenie, umowę, która zapewnia prawa pracownicze i która nie koliduje z obiektywnymi 

problemami osób oddalonych od rynku pracy. Warto pamiętać, że osoby takie często są w trudnej sytuacji 

rodzinnej, która bardzo utrudnia funkcjonowanie na rynku pracy.  

Kwestia badania skuteczności narzędzi aktywizacji zawodowej nie tylko pod względem wskaźnika 

zatrudnienia, ale również utrzymania pracy w dłuższym okresie powinna być priorytetowa. Bardzo ważne 

jest również próba określenia przyczyn utraty pracy oraz ciągła praca i wsparcie osób aktywizowanych 

również po zyskaniu zatrudnienia.  

 

Trudności wychodzenia z szarej strefy 

Jednym z problemów wśród osób, które trafiają do OPS-ów jest zadłużenie. Osoby aktywizowane przez OPS 

często nie są zainteresowane formalnym potwierdzeniem pracy, bo umowa powoduje łatwe namierzenie 

takich osób przez komornika. Tkwią, więc one całymi latami w szarej strefie bez chęci wydostania się z niej. 

Trudno tutaj wskazać konkretne i łatwe rozwiązanie takiej kwestii. Pracownicy OPS-ów zachęcają do 

negocjowania z komornikami i część ich pracy polega również na tym, aby takie osoby przygotować do 

regulowania swoich długów nawet, jeżeli jest to proces długotrwały i bolesny. 

Working poor 

W kontekście problemów społecznych związanych z ciężką sytuacją na rynku pracy nie powinna nam 

umykać kategoria osób określanych jako pracujący biedni (working poor). W samej Społecznej Strategii 

Warszawy problem ten się nie pojawił.  

O biedzie zwykliśmy myśleć w kontekście bezrobocia. Od tamtego czasu w Polsce zwykło się uważać, że 

praca jest sposobem unikania biedy i ratuje od bardzo wielu negatywnych zjawisk społecznych. Tymczasem 
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od pewnego czasu na popularności zyskuje kategoria analityczna tzw. pracujących biednych (working poor), 

czyli osób, które pomimo formalnego (lub nieformalnego) zatrudnienia nie mogą wyrwać się z biedy. 

Według definicji CBOS z 2008 roku „do kategorii pracujących biednych zaliczane są osoby mające stałą 

pracę zarobkową w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu, których zrównoważony, rozporządzalny dochód 

netto per capita w gospodarstwie domowym sytuuje się poniżej 60% mediany dochodu całej analizowanej 

populacji. Przypomnijmy, że mediana dochodu to „miejsce”, w którym w badanej grupie połowa osób ma 

wyższe dochody, a połowa niższe”.21 

Badanie przeprowadzone przez CBOS w roku 2008 było ostatnim dużym badaniem, które w Polsce dotykało 

zagadnienia pracujących ubogich. Już to dowodzi pewnych zaniedbań badawczych, jeśli chodzi o 

problematykę osób pracujących biednych. Nie dysponujemy również żadnymi danymi dotyczącymi tego 

zagadnienia na terenie Warszawy. Organizacje międzynarodowe i eksperci alarmują jednak, że grupa osób 

biednych pracujących się powiększa, co ma związek z liberalizacją przepisów rynku pracy, a także z ogólnym 

przyzwoleniem na niekodeksowe formy zatrudnienia, które wyjmują spod ochrony prawnej pracowników, 

którzy powinni być zatrudnieni na umowach o pracę.  

Właśnie dzięki stosowaniu niekodeksowych umów możliwe jest zatrudnianie poniżej minimalnej pensji. Aby 

jakoś się utrzymać osoby z grupy working poor pracują na kilka etatów, przez co są przepracowane i siłą 

rzeczy zaniedbują swoje rodziny, na czym w bardzo dużym stopniu cierpią dzieci, którym nie poświęcają 

odpowiednio dużo uwagi. Dzieci z rodzin pracujących biednych mają więc gorszy start, a w konsekwencji 

mniejsze szanse na podjęcie dobrze płatnej pracy w przyszłości. W przypadku rodzin wielodzietnych 

(chociaż nie tylko ich), które są w bardziej narażone na  przynależność do kategorii working poor skazuje 

również osoby do korzystania z pomocy społecznej, co obciąża budżet miasta. 

Przyczyny zjawiska working poor: 

- liberalizacja przepisów i nagminne tolerowanie przez państwo stosowania niekodeksowych umów przy 

zatrudnieniu osób 

- bardzo wolno wzrastające, lub w ogóle nie wzrastające dochody osób najniżej zarabiających, o 

najniższych kwalifikacjach 

- słaba kontrola państwa nad przedsiębiorcami 

- wielodzietność, kategoria working poor jest tworzona dla gospodarstw domowych. Jeżeli więc mamy do 

czynienia z wielodzietną rodziną, to po rozłożeniu tego dochodu na poszczególnych członków 

gospodarstwa może się okazać, że osoba pracująca, choć zarabia niemałe pieniądze (np. powyżej 

średniego wynagrodzenia) jest de facto osobą pracującą biedną 

- niskie kwalifikacje 

 

Migranci 

Migranci jako grupa społeczna we wszystkich krajach jest bardziej narażona na marginalizację niż grupy 

rdzennej ludności. W Warszawie problem ten jest najbardziej widoczny z prostego powodu: to właśnie 

stolica jest najczęstszym celem osiedlania się obcokrajowców w Polsce.22 „Trzeba na wstępie zaznaczyć, że 

                                                           
21

Biedni Pracujący. Komunikat z badań, s. 4 

22
Mapowanie migrantów w Warszawie. Opracowanie wstępne, Warszawa 2014, s. 5 
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ustalenie faktycznej liczby migrantów mieszkających stale lub czasowo w Warszawie, a także mniej lub 

bardziej dokładnych miejsc ich pobytu jest zadaniem niezwykle trudnym, a nawet niemożliwym. Wynika to 

z kilku czynników. Po pierwsze, migranci (szczególnie przybywający w celach ekonomicznych) są grupą 

bardzo mobilną, często przemieszczającą się i zmieniającą miejsce pobytu. Część z nich opiera się na 

istniejących w Polsce sieciach społecznych, inni dopiero tworzą zalążki grup i organizacji migranckich. Po 

drugie, istniejące dane zbierane są według różnych metodologii i oparte często na różnych definicjach, 

ponadto są niepełne, przede wszystkim dlatego, że nie obejmują migrantów o nieuregulowanym statusie, 

których liczbę bardzo trudno oszacować”.23 Według różnych szacunków migranci stanowią około 2-3% 

populacji. Nie istnieje jednak dobry sposób, monitorowania liczby obcokrajowców w Warszawie. 

Kategorie migrantów: 

- migranci krótkoterminowi (studenci, ekspaci, czyli pracownicy firm zagranicznych przyjeżdżający do 

Warszawy na kontrakty terminowe) 

- migranci ekonomiczni przebywający na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy 

- osoby mieszkające w Warszawie na stałe na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego 

- osoby, które nabyły polskie obywatelstwo, czyli osoby, które choć formalnie nie są cudzoziemcami, to 

zachowują pewną odrębność kulturową 

 

Z danych Urzędu ds. Cudzoziemców4wynika, iż na koniec roku 2013 ważne karty pobytu w Polsce posiadało 

ponad 121 tys. cudzoziemców, z czego: 

 57,5 tys. dotyczyło zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (pobyt czasowy) 

 51 tys. zezwolenia na osiedlenie się, 

 7,5 tys. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

 około 5,2 tys. cudzoziemców posiadało karty pobytu związane z różnymi formami ochrony (status 

uchodźcy, ochrona uzupełniająca, pobyt tolerowany).24 

Jak zaznaczają autorzy raportu „Mapowanie migrantów w Warszawie” dane te są niepełne ponieważ 

dotyczą migracji udokumentowanej. Faktyczna liczba cudzoziemców w Polsce jest według nich dużo wyższa. 

Przytoczone dane nie uwzględniają również osób, które przebywają w Polsce na podstawie wiz 

krótkoterminowych i długoterminowych. 

Szacuje się, że w samej Warszawie mieszka około 25% wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce. 

Biorąc pod uwagę osoby o uregulowanym statusie (liczba ważnych kart pobytu według statystyk Urzędu ds. 

Cudzoziemców) jest to ok. 45 tys. osób.25 

                                                           
23

 Tamże, s. 5 

24
 Tamże s. 9 

25
 Tamże, s. 19 
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Migranci w Warszawie według danych meldunkowych (dane niepełne): 

Ukraińcy – 4154 osoby 

Wietnamczycy – 2927 osób 

Białorusini – 933 osoby 

Rosjanie – 737 osób 

Chińczycy – 470 osób 

Amerykanie – 318 osób 

Koreańczycy – 309 osób 

Obywatele Indii – 256 osób 

Turcy – 229 osób 

Ormianie – 48 osób 

 

Autorzy raportu wskazują, że liczba legalnie pracujących cudzoziemców w Warszawie w pierwszej połowie 

2014 roku mogła wynieść około 28 tys. osób. Często pracujący migranci są w gorszej sytuacji na rynku 

pracy. Bierze się to z kilku powodów. Po pierwsze są oni obciążeni negatywnymi stereotypami. Po drugie są 

to zazwyczaj osoby z biedniejszych obszarów świata, a więc gotowe pracować za niższe stawki i z 

mniejszymi osłonami socjalnymi i niższą ochroną praw pracowniczych. 

Prekariat 

Termin prekariat został upowszechniony przez jednego z najszerzej komentowanych współcześnie 

socjologów, Guy'a Standinga. Naukowiec członków grupy społecznej definiuje przez deficyty, które 

wewnątrz jej występują:  

- deficyt bezpieczeństwa możliwości pracy zarobkowej, 

- deficyt ochrony przed arbitralnym zwolnieniem, 

- deficyt gwarancji pracy (pewności wykonywania takich, a nie innych obowiązków), 

- deficyt bezpieczeństwa w miejscu pracy (ochrona przed wypadkami i chorobami, ochrona czasu pracy, 

przepisy BHP), 

- deficyt możliwości reprodukcji umiejętności (nauki zawodu), 

- deficyt gwarancji dochodu, 

- deficyt gwarancji reprezentacji (związki zawodowe) 

 

W Polsce nie doczekaliśmy się jeszcze szerokich badań nad tym zagadnieniem. Nie wiemy, ilu jest członków 

tej grupy. Nie posiadamy nawet kryteriów, które sprawnie pozwoliłyby się jej przyjrzeć. W Polskich 

warunkach prekariatem26 można byłoby nazwać zarówno osoby zatrudnione na umowach cywilno-

prawnych (brak stabilnego zatrudnienia, reprezentacji, brak ochrony praw pracowniczych), jak i osoby 

                                                           
26

 Prekariat w Polsce: 

- nisko zarabiające osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych 

- osoby pracujące w szarej strefie 

- osoby skłonione do samozatrudnienia przez pracodawców 

- osoby na umowach terminowych 

- osoby zatrudniane przez pośrednika w postaci agencji pracy tymczasowej 

Wspólnym ich mianownikiem jest to, że jedyną stroną, która korzysta na niższych standardach zatrudnienia takich osób jest ich 

pracodawca 
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samozatrudnione, o czym była już mowa wcześniej. Nie dysponujemy jednak dobrym narzędziem, które 

pozwoliłoby oddzielić te osoby, które rzeczywiście są sprekaryzowane od tych, które wybierają umowę 

cywilnoprawną świadomie. Warto bowiem pamiętać, że na umowach cywilno-prawnych pracują również 

świetnie opłacani profesjonaliści. Problemem nie są oni, tylko grupa underemployed, czyli osób 

zatrudnionych poniżej kwalifikacji za niewielkie pieniądze, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych w 

przypadku utraty pracy, bez prawa do urlopu, czy płatnego zwolnienia lekarskiego. GUS szacował, że w 

2012 w Polsce tylko i wyłącznie pobierało wypłaty z tytułu zatrudnienia na umowach cywilno-prawnych ok. 

1,35 mln osób. Nie wiemy, jaka część spośród nich to osoby sprekaryzowane. 

Tym bardziej nie dysponujemy danymi dotyczącymi samej Warszawy. Wiemy, że problem ten jest poważny, 

co podkreślają eksperci rynku pracy bijący na alarm w związku z coraz bardziej dualnym rynkiem pracy w 

kraju. 

Warszawski Urząd Pracy – stosunkowo mało urzędników 

Bardzo istotną kwestią jest również kwestia małej wydolności warszawskiego urzędu pracy. Jak już wyżej 

zostało wspomniane, pomimo tego, że stopa bezrobocia mogłaby sugerować, że w Warszawie nie ma 

większych problemów na rynku pracy, to mamy do czynienia z liczbą prawie 50 tys. osób bezrobotnych. 

Liczba osób bezrobotnych w Polsce przekracza, więc liczbę mieszkańców niejednego polskiego miasta. 

Problemem nie jest więc stopa bezrobocia, ale bezwzględna liczba bezrobotnych 

Aby sprawnie radzić sobie z taką liczbą osób potrzebna jest armia pracowników. Niestety w Warszawie 

mamy najgorszy stosunek liczby osób bezrobotnych na jednego pracownika urzędu pracy. Według raportu 

MPiPS w końcu 2013 r. na 1 pracownika powiatowego urzędu pracy m.st. Warszawy przypadało aż 252 

bezrobotnych (najwyższy wskaźnik w kraju). Dla porównania w województwach dolnośląskim, śląskim i 

wielkopolskim – na 1 pracownika PUP przypadało 96 bezrobotnych27. Im niższy jest stosunek liczby 

pracowników urzędów pracy do liczby bezrobotnych tym lepiej: urzędnicy nie są przeładowani pracą 

związaną z biurokracją. 

Rynek pracy, bezrobocie, osoby oddalone od rynku pracy a Społeczna Strategia Warszawy 

W Celu strategicznym 1. Zintegrowana polityka społeczna jest zapis „W polityce społecznej niezbędne jest 

wskazanie: odpowiedzi miasta na zagrożenia zmianami koniunktury i kryzysami 9także związane z 

globalnym charakterem gospodarki)”. Jeśli się spojrzy na kwestię fluktuacji stopy bezrobocia można 

powiedzieć, że Warszawa ma jeszcze w tej materii wiele do zrobienia. Choć bezrobocie w stolicy jest 

znacznie mniejsze niż w innych dużych miastach Polski, to bardzo widoczny jest trend podążania (oczywiście 

mniej drastycznego) za sytuacją w całym kraju.  

Cel szczegółowy 1.2. Zintegrowane strategie i programy polityki społecznej proponuje zorganizowanie 

wsparcia merytorycznego. Wśród nich „zwiększenie wiedzy o sytuacji społeczno-ekonomicznej, problemach 

i wyzwaniach i jej systematyczne poszerzanie. Z wywiadów i kwerendy wynika, że wciąż jest dużo do 

zrobienia w tej kwestii. Informacja powinna być bardziej szczegółowa i powszechniej dostępna.  

                                                           
27

 Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2013 roku, 

Warszawa 2014, s. 14 



40 

 

W kontekście Celu strategicznego 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa wydaje się, że 

Warszawa wprowadza nowe mechanizmy pracy z osobami oddalonymi od rynku pracy i wykluczonymi. 

Dzieje się to również na poziomie samych dzielnic. Przykładem innowacyjnego działania są kroki 

podejmowane przez OPS Wola, który w aktywizację bezrobotnych włącza podmioty ekonomii społecznej. 

Nie bez znaczenia pozostają również fundusze unijne, które pozwalają precyzyjniej dopasowywać wsparcie 

do potrzeb klientów pomocy społecznej. 

Bardzo ważne wydaje się natomiast przemyślenie kwestii wspierania podmiotów ekonomii społecznej na 

poziomie miasta w formule klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. 

Niedostateczne jest natomiast monitorowanie potrzeb, problemów i zasobów społecznych. Nie istnieją 

szerokie opracowania dotyczące kwestii osób wykluczonych, czy biernych zawodowo. System wiedzy na 

temat grup takich osób powinien być bardziej dostępny. Również na poziomie skuteczności konkretnych 

mechanizmów wsparcia i sposobów ich przeprowadzania. 

Rekomendacje do monitorowania 

1. Określenie liczby osób biernych zawodowo 

2. Pogłębione wywiady z osobami biernymi zawodowo. To pomogłoby zrozumieć mechanizmy ich 

oddalenia od rynku pracy  

3. Próba określenia miejsc w topografii Warszawy, gdzie ogniskują się problemy związane z oddaleniem 

osób od rynku pracy. Taka analiza byłaby możliwa dzięki współpracy w OPS-ami. 

4. Po określeniu takich miejsc właśnie tam należałoby skierować pomoc możliwie dokładnie dopasowaną do 

każdego klienta, jednocześnie pamiętając o tym, aby nie ingerować zbyt mocno w wolność tych osób. 

Kwestię tę podkreślała pracownica z wolskiego OPS-u (wywiad III). Pomoc taka oczywiście jest oferowana, 

jednak jak podkreślają pracownice wolskiego OPS wciąż potrzeby osób oddalonych od rynku pracy są 

znacznie większe niż możliwości ich zaspokajania. 

5. Próba oszacowania liczby osób z grupy working poor, próba określenia branż, które są szczególnie 

narażone na generowanie tego problemu i korelatów zjawiska. Z badań ogólnopolskich wiemy, że jednym z 

nich jest na przykład wielodzietność, czy niskie kwalifikacje. Ale również istnienie sektorowa „śmieciowych 

prac” (ang. junk job), w których pracodawcy wykorzystują złą pozycję pracowników do ich maksymalnej 

eksploatacji.  

2.3 Samozaradność i pomoc wzajemna, ekonomia społeczna, wymiany usług 
Samozaradność, ekonomia społeczna, sąsiedzka wymiana usług stanowią spoiwo społeczne na najniższym 

poziomie istnienia społeczeństwa. Sąsiedztwo jako takie przechodzi pewnego rodzaju renesans. Po latach 

dominacji dyskursu indywidualistycznego nie tylko w Warszawie, ale również w całej Polsce, ożywa 

tęsknota za więziami społecznymi na poziomie mikro. To znajduje również swoje odzwierciedlenie w 

badaniach. Do niedawna kwestia sąsiedztwa i lokalności była traktowana nieco po macoszemu, jako coś 

zbyt oczywiste, aby to badać. Od kilku lat bardzo wiele się na tym polu zmienia. Coraz lepiej rozumiemy to, 

że lokalne więzi są czymś, co w silnym stopniu definiuje to, co nasi rozmówcy często nazywali „dobrym 

życiem”. Nie chodzi jednak tylko i wyłącznie o więzi.  

Wzajemna wymiana usług, ekonomia społeczna, sąsiedzkie spotkania to również szansa na uczestnictwo w 

życiu społeczno-kulturalnym dla osób, które nie mogłyby pozwolić sobie na zaspokojenie takich potrzeb na 
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wolnym rynku. Części z nich po prostu na to nie stać. W tym sensie ekonomia wymiany, czy Dni Sąsiada, 

choć mało widoczne są bardzo potrzebne.  

 

W rozdziale przyjrzymy się spółdzielniom socjalnym, synergii, która powstaje na styku ich działania oraz 

przemyślanej polityki aktywizacyjnej na przykładzie Wolskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwrócimy 

również uwagę na istotność spotkań sąsiedzkich oraz na to, w jaki sposób zmieniają one lokalne 

społeczności. Zwrócimy również uwagę na pozytywne przykłady instytucji, które animują przestrzeń 

lokalnych spotkań.  

Ekonomia społeczna 

Ekonomia społeczna i wzajemna pomoc jest uosobieniem lokalności. Związek podmiotów ekonomii 

społecznej z lokalnymi społecznościami nie jest przypadkowy. Zazwyczaj podmioty te, takie jak choćby 

spółdzielnie socjalne, powstają, aby aktywizować osoby oddalone od rynku pracy. Nierzadko są to 

podopieczni instytucji, które udzielają pomocy społecznej. Spółdzielcy rekrutują się spośród lokalnych 

społeczności. Często są to sąsiedzi. Ich działania natomiast skupiają się na niewielkim obszarze, co wynika z 

logiki takich form aktywizacji i jest dostosowane do możliwości finansowych, logistycznych oraz możliwości 

działania samych członków takich organizacji. 

Aktywność wśród społeczności lokalnych jest również istotna z powodu wpływu, jaki ma ona na negatywne 

zjawiska społeczne.  

„Z opinii socjologów wynika, że aktywność wśród społeczności lokalnych chroni mieszkańców przed biedą i 

wykluczeniem, a współpraca i silne więzi zapewniają rozwój zbiorowości oraz udział mieszkańców w życiu 

publicznym. Podmioty ekonomii społecznej są, z jednej strony, szansą, impulsem do do aktywizacji 

mieszkańców, z drugiej strony – to właśnie wspólnoty (…) mogą skutecznie wpływać na powstanie i rozwój 

przedsiębiorstw społecznych”.28  

Spółdzielnie socjalne 

Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą przedsiębiorstwa społecznego. Tworzą ją w większości osoby 

zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność, czy chorobę psychiczną, które 

mają trudności w znalezieniu pracy. Praca w spółdzielniach socjalnych daje im szansę na aktywizację 

społeczną i zawodową, integrację, podniesienie swoich kwalifikacji. 

Spółdzielnie socjalne łączą w sobie działalność gospodarczą (rynkową), działalność na rzecz reintegracji 

zawodowej i społecznej swoich członków, działalność społeczną, oświatowo-kulturalną oraz działalność 

społecznie użyteczną (art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych). 

 

Coraz częściej młodzi ludzie zaczynają interesować się spółdzielczością jako ciekawą alternatywą dla pracy 

w zhierarchizowanych strukturach, których głównym celem jest zysk. Jedną z możliwych dróg jest właśnie 

                                                           
28

Szczudlińska-Kanoś A., Wspólnoty lokalne wobec rozwoju ekonomii społecznej, [w:] Ekonomia społeczna 3/2013 (8), 

Kraków 2013, s. 41 
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stworzenie spółdzielni socjalnej, która jako podmiot ekonomii społecznej, cechuje się innymi wartościami 

niż tylko maksymalizacją zysku. Ważne są również cele społeczne, demokratyczne zarządzanie organizacją 

oraz sprawiedliwszy, niż w przypadku tradycyjnych przedsiębiorstw, podział wypracowanych owoców. 

Bardzo ważne jest również reinwestowanie zasobów w cele społeczne, przez co spółdzielnie socjalne 

wytwarzają rodzaj „społecznego sprzężenia zwrotnego”.  

Na wagę istnienia już nie tylko spółdzielni socjalnych, ale również innych podmiotów ekonomii społecznej 

wraca uwagę A. Szczudlińska-Kanoś:  

„Rozwój ekonomii społecznej w Polsce ma szczególne znaczenie z kilku zasadniczych powodów. Jednym z 

najbardziej istotnych jest wysoki odsetek osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

co niejednokrotnie jest konsekwencją długotrwałego bezrobocia. Ponadto instytucje publiczne oraz 

organizacje sektora pozarządowego, głównie przez deficyt środków finansowych nie są w stanie sprostać 

nowym problemom społecznym”29  

Wartość samych spółdzielni polega na uczeniu „ na żywym organizmie” osób zagrożonych marginalizacją 

zasad działania i poruszania się po rynku pracy. M. Czarkowski zwraca również uwagę na fakt, że 

spółdzielczość, która wpisuje się w nurt ekonomii społecznej wydaje się racjonalną receptą na kryzys.30 

Racjonalność w tym miejscu możemy rozumieć jako efektywność nie tylko z czysto ekonomicznego, ale 

również, ze społecznego punktu widzenia. Ekonomia społeczna nie dąży jedynie do poprawy wyników, 

które mają przyczynić się do zysku w postaci pieniężnej. Jej bardzo ważnym celem jest reinwestycja części 

zysków w sferę społeczną, reintegrację zawodową, ochronę środowiska.  

Liczba spółdzielni socjalnych w Warszawie 

Według M. Czarkowskiego  w Warszawie od 15.04.2005 zostało zarejestrowanych 51 spółdzielni socjalnych. 

Spośród nich aktywnie działa na rynku 40 podmiotów. Znaczna część spośród spółdzielni socjalnych operuje 

na typowym rynku dla tego typu instytucji czyli zajmuje się gastronomią, zakwaterowaniem, opieką 

zdrowotną, pomocą społeczną, czy edukacją. Jednak znajdują się wśród nich na przykład spółdzielnia 

COLEGAL, która tworzy platformę coworkingową dla młodych prawników, finansistów i innych wolnych 

zawodów prawno-finansowych. 

Liczba zarejestrowanych spółdzielni socjalnych: 51 

Liczba działających spółdzielni socjalnych: 40 

 

Co ciekawe pierwsza spółdzielnia socjalna w stolicy powstała jeszcze przez uchwaleniem ustawy o 

spółdzielniach socjalnych. Została ona utworzona na mocy przepisów ustawy Prawo spółdzielcze oraz 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podmiot działał jedynie kilka miesięcy, jednak to 

właśnie on dał początek sektorowi spółdzielni socjalnych w Warszawie.31  

                                                           
29

 Szczudlińska-Kanoś A., Wspólnoty lokalne wobec rozwoju ekonomii społecznej, [w:] Ekonomia społeczna 3/2013 (8), 

Kraków 2013, s. 40 

30
 Czarkowski M., Spółdzielnie socjalne w Warszawie, [w:] Ekonomia społeczna 3/2013 (8), Kraków 2013, s. 133 

31
 Tamże, s. 134 
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Autorzy zajmujący się tematyką podkreślają, że spółdzielnie socjalne wpisują się w bardzo ważny nurt 

obecny na terenach Polski w ciągu ostatniego półtora wieku. Ruch spółdzielczy bardzo stracił na 

popularności na latach przemian gospodarczo-ustrojowych, jednak od jakiegoś czasu widoczne jest jego 

ożywianie. 

Przyczyny powstania spółdzielni socjalnych. Projekty i dofinansowanie 

Bardzo ważną kwestią jest to, w jaki sposób w Warszawie rodziły się spółdzielnie socjalne. M. Czarkowski, 

który przeprowadził ich badanie w 2013 roku stwierdza, że znaczna większość z przebadanych podmiotów 

powstała w wyniku realizacji projektów (15 spółdzielni socjalnych). Kolejnych 7 zostało założonych 

samodzielnie. Aż 7 spółdzielni powstało dzięki projektowi Krajowej Rady Spółdzielczej „Partnerstwo na 

rzecz ekonomii społecznej – Osiedlowe Spółdzielnie Socjalne”, które było realizowane w ramach 

Poddziałania 7.2.2 PO KL. 4 Spółdzielnie socjalne to efekt projektu Fundacji Domus et Labor „Wspólny 

biznes – zakładamy spółdzielnie socjalne”. 

Liczba zarejestrowanych spółdzielni socjalnych z siedzibą w Warszawie do dnia 16 października 201332 

 

Spółdzielnie socjalne cieszą się zainteresowaniem jako narzędzie aktywizacji, ale również jako alternatywna 

forma tworzenia miejsc pracy, w których istnieją nieco inne zasady przyświecające działalności niż w 

tradycyjnych firmach. Chociaż spółdzielniami socjalnymi zaczyna interesować się coraz więcej ludzi trudno 

jest w tym momencie mówić, o tym, żeby tego typu podmioty mogły mierzyć się z tradycyjnymi 

przedsiębiorstwami. Można się choćby przyjrzeć liczebności spółdzielni socjalnych i liczby małych 

przedsiębiorstw w Warszawie. Tych pierwszych jest około 40-50, tych drugich kilkaset tysięcy. Według bazy 

rejestru REGON w Warszawie jest ponad 360 tysięcy małych i mikroprzedsiębiorstw. Wcześniej zostały już 

wskazane ograniczenia rejestru, więc nawet jeśli bardzo ostrożnie założymy, że w stolicy działa około 200 

tysięcy takich firm, to wciąż spółdzielni socjalnych jest 5000 razy mniej.  

Struktura wykształcenia w spółdzielniach socjalnych w Warszawie 
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Badanie dotyczące wykształcenia (oraz wieku, które omówione zostanie poniżej) zostało przeprowadzone 

ankietowo. Spośród 14 spółdzielni, które były adresatami pytań, 12 podało dane dotyczące wykształcenia 

członków. Badanie zostało przeprowadzone w 2012 roku.  

Wykształcenie podstawowe – 16% 

Wykształcenie ponadgimnazjalne – 27% 

Wykształcenie policealne lub maturalne – 19% 

Wykształcenie wyższe – 38% 

 

Biorąc pod uwagę ograniczenia badania (wykonane 2012 roku oraz to, że brało w nim udział 12 spośród 

ponad 20 wtedy istniejących spółdzielni) bardzo interesującą kwestią wydaje się być odsetek osób z 

wykształceniem wyższych, które znalazły zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych.  

Struktura wieku w spółdzielniach socjalnych w Warszawie 

18 - 30 lat – 18% 

31 – 44 lata – 37% 

45 – 65 lat – 45% 

Wykształcenie postawowe
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Bardzo ważne jest jednak, aby inicjatywy te były dostrzegane i bacznie obserwowane jako – na co zwracają 

uwagę nasi rozmówcy - skuteczne narzędzie reintegracji osób oddalonych od rynku pracy oraz bardzo 

interesująca alternatywa dla osób zainteresowanych nowym, bardziej prospołecznym modelem pracy. 

Bardzo ważny jest aspekt prospołecznej pracy spółdzielców. Stanowi on alternatywę dla tradycyjnych 

przedsiębiorstw. Nie należy oczywiście przeceniać wagi spółdzielni socjalnych. Widać to w dysproporcji 

między ich liczbą, a liczbą przedsiębiorstw. Warto jednak dostrzegać to, że coraz więcej osób jest 

zainteresowanych formą pracy, która nie jest jedynie pracą dla zysku. 

Przykład wolskiego OPS 

„To co robimy to kwintesencja ekonomii społecznej. Jest to działanie lokalne, z lokalną społecznością, 

realizowanie lokalnych potrzeb, a jednocześnie praca z osobami wykluczonymi” - stwierdza pracownik 

wolskiego OPS wdrażający projekty ekonomii społecznej (wywiad VIII).  

 

Z powodu potencjału aktywizacyjnego i potencjału wzmacniania wspólnot lokalnych wydaje się zasadne 

monitorowanie liczby powstających spółdzielni socjalnych i przyglądanie się ich rozwojowi. Ważne jednak 

jest nie tylko zliczanie powstających podmiotów, ale również monitoring ich trwania w czasie. 

 

Jednym z pomysłów na rozwój sektora spółdzielni socjalnych jest stosowanie klauzul społecznych przez 

podmioty publiczne. Właśnie z takiego założenia wychodził wolski OPS, który wspiera spółdzielnie socjalne 

od dłuższego czasu. 

 „Około 2010 roku zgłosiła się do nas fundacja Instytut Innowacji z ofertą partnerstwa w ramach konkursu 

dotyczącego ekonomii społecznej..(…) Dość szybko się dogadaliśmy i jeden z dwóch składanych projektów 

udało się zrealizować. Pierwsze szkolenie zostało przez nas zorganizowane w 2012. Podobna konferencja 

została zorganizowana w 2013 roku” stwierdza jeden z członków  zespołu ds. projektów 

współfinansowanych ze środków UE Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, gorący entuzjasta 

spółdzielni socjalnych, jako narzędzia aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy (wywiad VIII). 

18 - 30 lat

31 - 44 lata

45 - 65 lat
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To właśnie on odegrał ważną rolę w otwieraniu się wolskiego OPS-u na podmioty ekonomii społecznej, co 

było działaniem innowacyjnym na skalę miasta. 

„Prowadzimy współpracę z Caritasem. Na Woli siedzibę ma zarówno Caritas Polska oraz Caritas 

Archidiecezji Warszawskiej, który ma w dzielnicy schronisko. Obie te instytucje postanowiły stworzyć 

spółdzielnie socjalną i myśmy przy jej powstawaniu doradzali. Spółdzielcami miały być osoby, które są 

podopiecznymi schroniska, a które chcą się usamodzielnić. Caritas interesował się tym jakie branże byłby 

najbardziej opłacalne dla rozwoju spółdzielni. Okazało się, że jest to branża gastronomiczna. OPS zlecił 

spółdzielni socjalnej dowożenie jedzenia pewnej grupie swoich klientów, którzy nie mogą wychodzić z 

domu” mówi pracownik  OPS (wywiad VIII).  

Jak twierdzi pracownik działania wolskiego OPS-u to kwintesencja ekonomii społecznej. Po pierwsze 

działania instytucji skutecznie aktywizują osoby oddalone od rynku pracy dając im nie „rybę, ale wędkę”. 

Współpraca ze spółdzielniami socjalnymi zawiera również bardzo silny komponent lokalny. Podmioty te 

działają bardzo lokalnie, a ich członkowie rekrutują się spośród lokalnej społeczności.  

 

Problemy z którymi mierzył się wolski OPS w zakresie ekonomii społecznej i działań związanych z 

finansowaniem zewnętrznym: 

- sztywność działań projektowych jeśli chodzi o pozyskiwane zewnętrznie fundusze 

- za mała liczba osób, które zajmują się biurokracją związaną z obsługą projektów finansowanych 

zewnętrznie 

- trudności w mierzeniu długotrwałych rezultatów projektów po zakończeniu ich realizacji 

 

Korzyści i wnioski 

- konieczność możliwie dopasowanego działania do konkretnych osób oddalonych od rynku pracy 

- wysoka skuteczność elastycznych form pomocy 

- bardzo ważna rola lokalnego lidera 

 

Organizacje sąsiedzkie. Ochocianie Sąsiedzi 

Od jakiegoś czasu w Warszawie bardzo wyraźnie widoczne stają się lokalne ruchy sąsiedzkie. Część z nich 

formalizuje swoje działania. Takim przykładem jest choćby Stowarzyszenie Ochocianie Sąsiedzi. Członkini 

organizacji (wywiad V) Ochocianie Sąsiedzi wskazuje na wagę istnienia lokalnych struktur sąsiedzkich: 

„Żyjemy w czasach, w których człowiek wyalienował się z miejsca, w świecie, w którym miejsca zostały 

wypróżnione z miejsc (placelessness places), miejsca zostały pozbawione mocnych uwarunkowań, które 

miały kiedyś. Lokalność określała człowieka, „byłem tym gdzie się urodziłem”: na mapie stratyfikacji 

społecznej z jednej strony, a z drugiej na mapie geograficznej. To bardzo silnie definiowało ludzi. Dzisiaj to 

się zmieniło, co daje nam z jednej strony wolność, ale z drugiej idzie za tym ogromne poczucie niepokoju. 

Jesteśmy pozbawieni trwałych wyznaczników tożsamości, w związku z tym jest nam po prostu ciężko”. 

Ochocianie Sąsiedzi realizują potrzebę wpływu na rzeczywistość między innymi przez uczestnictwo w 

konsultacjach społecznych. Ale ważną częścią działalności stowarzyszenia jest również organizacja 

sąsiedzkich spotkań.  
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Niektóre formy działania ruchów sąsiedzkich: 

- uczestnictwo i współdecydowanie o kształcie miejsca 

- rola „tablic informacyjnych”, które odnoszą się do spraw lokalnych 

- kanały komunikacyjne mieszkańców 

- spotkania integracyjne 

- podtrzymywanie lokalnej specyfiki, przez promocję lokalnej kultury 

 

Bardzo ważną częścią działalności Ochocian są stworzone przez nich kanały komunikacyjne. Pojawiła się 

lista mailingowa, strona internetowa, z której zainteresowani mogą dowiedzieć się co dzieje się w ich 

otoczeniu. Niezależna strona internetowa jest bardzo ważnym elementem komunikacji.  

Działanie komunikacyjne Ochocian polega również na stworzeniu profilu Facebookowego oraz grupy na 

Facebooku. „Oczywiście jest to trochę kliktywizm, ale mamy też sporo aktywistów, którzy właśnie wzięli się 

z Facebooka. I liczba aktywnych członków z pewnością rośnie” stwierdza  członkini Ochocian (wywiad V). 

Spotkania sąsiedzkie 

Popularność zyskują również spotkania sąsiedzkie. Tworzą one przestrzeń „sąsiedzkiego zakorzenienia”. 

Dzięki nim rozwija się nie tylko lokalna tożsamość i poczucie przynależności, ale również chęć niesienia 

pomocy, co od zawsze było ważnym elementem sąsiedztwa. o ważne w kreowanie sąsiedzkiej więzi 

zaangażowane są lokalne klubokawiarnie. Wśród nich warto wymienić choćby Kicię Kocię, która animowała 

ruch lokalnej tożsamości na Grochowie. Inicjowała takie działania jak upowszechnianie wiedzy o lokalnym 

niewielkim zakładzie cukierniczym, czy o pobliskiej wytwórni lemoniady. Innym przykładem klubokawiarni, 

która wpisała się w ruchy sąsiedzkie jest Jaś&Małgosia.Przykładem tego typu inicjatyw jest prężnie 

działająca klubokawiarnia PaństwoMiasto, która nie tylko inicjuje debaty o mieście, ale silnie działa w 

innych obszarach miasta (między innymi animuje ruch kulturalny w osiedlu Jazdów). „Związki z miejscem, 

istnienie wspólnoty lokalnej powodują, że z jednej strony człowiek się czuje bezpieczniej, natomiast z 

drugiej sprawia to, że ludzie mogą wpływać na rzeczywistość. Związki sąsiedzki ułatwiają życie, dają 

poczucie zakorzenienia, a poczucie zakorzenienia powoduje, że ludzie czują się pewniej” podkreśla 

aktywistka Ochocian (wywiad V). 

Nie można oczywiście odrywać tych działań od komercyjnego charakteru klubokawiarni. Warto jednak jest 

bacznie przyglądać się inicjatywom, które płyną właśnie z tej strony. Należy pamiętać, że klubokawiarnie są 

miejscami spotkań lokalnej opinii publicznej, osób które często cechuje świadomość wagi tego, w jakim 

otoczeniu żyją.  

Warto również pamiętać o ekonomii wymiany. Świetnym kanałem komunikacyjnym jeśli chodzi o takie 

sprawy jest Facebook. Istnieją tam liczne grupy zrzeszające po kilka, a nawet kilkadziesiąt tysięcy osób, 

które oferują sobie wzajemne usługi. Z pewnością mamy do czynienia z kliktywizmem i znaczna część osób, 

która deklaruje chęć uczestnictwa w tego rodzaju aktywnościach nigdy tego nie robi. Jednak jakiś ułamek, 

trudno określić jaki, osób, które deklarują swoją przynależność do tego rodzaju grup rzeczywiście się 

wspiera. 
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Dzień Sąsiada 

„Jak powiedziała jedna z organizatorek, to co się zmieniło w ich społeczności po Dniu Sąsiada, to fakt, że 

ludzie mówią do siebie „dzień dobry” z uśmiechem. Taka prosta rzecz, a jak wiele wnosi, zmienia, tworzy 

dobrą atmosferę w sąsiedztwie”33 Dzień Sąsiada jest cykliczną imprezą organizowaną przez lokalne 

sąsiedztwa corocznie. W tym roku, podobnie zresztą jak w zeszłym, wydarzenie odbywało się na przełomie 

maja i czerwca.  

„Najczęściej Dzień Sąsiada jest po prostu kameralnym spotkaniem w sąsiedzkim gronie. Na podwórku, na 

ulicy, w ogródku, przed blokiem albo na okolicznym skwerku. Można z tej okazji urządzić piknik, 

sąsiedzkiego grilla, gry i zabawy podwórkowe, akcję sadzenia kwiatów, wyprzedaż garażową czy wydarzenie 

kulturalne np. koncert lub wystawę zdjęć”34 Celem Dnia Sąsiada jest głównie integracja mieszkańców. Ma 

być to święto angażujące nie tylko w sposób pośredni, jako miejsce, przestrzeń, w której osoby z bliskiego 

sąsiedztwa mają się po prostu spotkać, ale Dzień Sąsiada ma angażować bezpośrednio, ma być swego 

rodzaju wspólnie przygotowywanym przyjęciem. „Przy tworzeniu imprez sąsiedzkich okazuje się, że nie 

potrzebny jest duży organizator. Dzięki temu przedsięwzięcia nabierają oddolnego, uczestniczącego 

charakteru. Lokalne społeczności nie są tylko gośćmi, ale współgospodarzami i współtwórcami konkretnych 

imprez i tak się czują. To z kolei buduje poczucie wpływu na najbliższe otoczenie” wyjaśnia animatorka z 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (wywiad VI). 

W przygotowaniu wydarzeń asystują animatorzy, ale najważniejsza rola przypada samym mieszkańcom, 

którzy decydują, jaką formę ostatecznie przyjmie tworzona przez nich impreza. „Dzień Sąsiada różni się od 

festynu, imprezy kulturalnej czy lokalnego projektu. Przede wszystkim – sąsiedzkie święto jest wspólne, 

czyli nie ma jednego organizatora. Nie polega ono na znalezieniu sponsora, który zafunduje nam wszystkie 

atrakcje, na zaproszeniu gości z zewnątrz i wybudowaniu wielkiej sceny dla artystów. Nie ma ono lidera, 

osoby, która jest za wszystko odpowiedzialna, organizatorami są wszyscy sąsiedzi, którzy chcą włączyć się w 

przygotowania do tego wydarzenia”.35 

Dzień sąsiada. Badanie społeczności  

Badanie zostało przeprowadzone w zeszłym roku, podczas i niedługo po V Warszawskim Dniu Sąsiada. 

Obejmowało ono trzy metody badawcze. Pierwszą z nich były wywiady z osobami uczestniczącymi i 

współtworzącymi wydarzenia w ramach Dnia Sąsiada 2014. Drugą metodą była obserwacja. Trzecią, 

najmniej efektywną, były internetowe badania ankietowe. Jak przyznają sami badacze jej 

reprezentatywność jest zaburzona, ponieważ uzyskali zwrot z ankiet na poziomie 27%. 

Stosunki sąsiedzkie w dużych miastach opierają się na bardzo powierzchownych relacjach między 

sąsiadami. W przeważającej mierze ograniczają się do kurtuazji, która zostaje narzucona przez okoliczności: 

w windzie, podczas przypadkowego spotkania w okolicznym małym sklepiku. Taki typ sąsiedztwa badacze 

określają jako „sąsiedztwo konwencjonalne”.36 W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców do takiej formy 

                                                           
33

 Jordan P., Tęsknota do zwyczajnej życzliwości [w:] Pół dekady Dnia Sąsiada, Warszawa 2014, s. 6 

34
 http://inicjatywysasiedzkie.pl/nasze-akcje/dzien-sasiada/ dostep: 6.06.2015 
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 Tamże, dostęp: 06.06.2015 
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Konarzewska A., Stosunku sąsiedzkie w aktywnych warszawskich sąsiedztwach [w:] Pół dekady Dnia Sąsiada, 
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kontaktów przyznawało się w 2012 aż 90% badanych przez CBOS.37 40% osób zadeklarowało, że faktycznie 

w ten sposób postępuje z większością sąsiadów, 58% badanych dodało, że stara się trzymać sąsiadów na 

dystans i po prostu utrzymywać poprawne relacje.38 

Innym typ sąsiedztwa opiera się na świadczeniu sobie drobnych usług i pomocy sąsiedzkiej. Taki sposób 

istnienia w środowisku sąsiedzkim deklarowało 64% respondentów. „Tego typu relacje sąsiedzkie 

ograniczone są jednak w przeważającej liczbie do przypadków tylko do kilku sąsiadów z najbliższego 

otoczenia (od 1 do 5 osób), podczas gdy tych utrzymujących świadczeniowe relacje z większością sąsiadów 

jest ledwie 7%. Z kolei towarzyskie kontakty z sąsiadami praktykuje niespełna 21% mieszkańców dużych 

miast i podobnie jak w przypadku wcześniejszej pomocy sąsiedzkiej, czy przysług taki typ sąsiedztwa 

obejmuje tylko wąski krąg osób (jedynie 2% mieszkańców ma taką relację z większością sąsiadów)”.39 W 

Warszawie trendy są podobne, choć różnią się znacząco w zależności od dzielnic. 

Co ważne badanie uczestników Dnia Sąsiada wskazywało na to, przyczynił się on do pozytywnych zmian w 

najbliższym sąsiedztwie. Do najczęstszych z nich badani przez Q-Ruch Sąsiedzki zaliczali wzajemne poznanie 

się sąsiadów, większą rozpoznawalność twarzy i imion. To z kolei przekładało się na zwiększenie poziomu 

życzliwości oraz większą chęć niesienia pomocy. Innymi skutkami inicjatyw było stworzenie przyjaznego 

klimatu wokół organizacji lokalnych, które współtworzyły wydarzenia (administracja osiedla, lokalny dom 

kultury). Wśród sukcesów Dnia Sąsiada badani wskazywali również wyłonienie się sąsiedzkich liderów, 

zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne, zwiększenie zaufania i dobrej współpracy ze 

wspólnotami mieszkaniowymi, lokalnymi instytucjami i biznesem.  

Najważniejsze funkcje spotkań sąsiedzkich: 

- Funkcja integracyjna. Osoby, które uczestniczą zarówno w organizacji jak i obchodach spotkań sąsiedzkich 

lepiej się poznają i zacieśniają więzi 

- Funkcja aktywizacyjna. Często osoby starsze silnie angażują się w tworzenie spotkań sąsiedzkich. Ważną 

rolę organizacyjną pełni również grupa młodych matek 

- Budowanie zaufania społecznego 

- Tworzenie zrębów społeczeństwa obywatelskiego „od samego dołu” 

- Promowanie lokalnego biznesu, który promuje się podczas tego rodzaju imprez 

- Wyłanianie się lokalnych liderów oraz wzmacnianie roli już istniejących 

- Tworzenie przestrzeni „dobrego życia”  

 

Q-Ruch Sąsiedzki 

Jedną z organizacji, która aktywnie zachęca i animuje nieformalne ruchy lokalne jest Q-Ruch Sąsiedzki. 

Organizacja jest projektem prowadzonym przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Zdaniem 

animatorki ruchów sąsiedzkich (wywiad VI) zaangażowanie na poziomie sąsiedztwa jest istotne nie tylko na 

samym poziomie mikro, ale również z powodu tworzenia się nawyków demokratycznego współdziałania. 

„Wspólnoty sąsiedzkie są swego rodzaju zaczynem społeczeństwa obywatelskiego. To, co zaczyna się na 
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poziomie mikro później w zauważalny sposób przekłada się na skalę makro” stwierdza animatorka. Q-Ruch 

nie jest organizacją, która pomaga współtworzyć sąsiedzkie wydarzenia. Jednocześnie jej członkowie nie są 

liderami, a raczej animatorami. „Pierwszym krokiem w tworzeniu sąsiedzkiej imprezy jest pojawienie się 

pomysłu u osób z lokalnej społeczności. Kolejny etapem jest szukanie przez te osoby sojuszników, którzy 

sprawią, aby idea nabrała tempa. Później dyskutowane są kolejne pomysły, które uzupełniają wstępną ideę. 

W tym wszystkim uczestniczą animatorzy, czyli my. Naszym zadaniem nie jest więc tworzenie wydarzeń, ale 

ułatwianie i pomoc organizacyjna” wyjaśnia animatorka.  

Ruch wspiera lokalne społeczności przez różne działania. Podstawową ich funkcją zawsze pozostaje próba 

aktywizacji środowisk sąsiedzkich. „Jednym z wydarzeń, które pomogliśmy współorganizować był konkurs 

ciast. Podczas wydarzenia ludzie przynosili wykonane przez siebie jedzenie. To był świetny sposób na ich 

aktywizację. Spora część lokalnej wspólnoty, która zjawiła się na wydarzeniu nie była tylko biernymi 

uczestnikami, ale również jego współtwórcami. Podczas imprezy dzieliliśmy się obowiązkami, w ten sposób 

niemal wszyscy uczestnicy byli jednocześnie organizatorami wydarzenia” stwierdza animatorka (wywiad 

VII). „W działaniach sąsiedzkich pojawiają się bardzo różni ludzie. Wszystko zależy od miejsca, w którym 

aktualnie pracujemy. Jeśli mamy do czynienia z nowym osiedlem, to w animowanych przez nas imprezach 

biorą udział ludzie młodzi. W sąsiedztwach ze starszym budownictwem wydarzenia są współorganizowane 

przez ludzi starszych, na emeryturze. Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo chętnie generalnie w 

działania sąsiedzkie angażują się młode matki. Zapewne bierze się to z faktu, że spora część z nich nie 

pracuje, albo pozostaje na urlopach macierzyńskich. Podczas spacerów z dziećmi mają one okazję przyjrzeć 

się przestrzeni i mają też ochotę działać, aby tę przestrzeń zmieniać. Ale są to też osoby, które po prostu są 

w stanie koordynować wiele zadań jednocześnie. Tego uczy macierzyństwo” mówi animatorka ruchów 

sąsiedzkich. 

PACA 40, Warsztat. Miejsca aktywizacji lokalnej 

PACA 40 to miejsce skupiające mieszkańców Grochowa, przestrzeń spotkań różnych ludzi i inicjatyw 

działających na rzecz grochowskiej społeczności.40 Instytucja jest miejscem otwartym dla sąsiadów, 

działaczy, animatorów, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych.  

Bardzo ważnym elementem działania PACA 40 jest darmowe udostępnianie miejsca do spotkań sąsiedzkich. 

To bardzo istotne zwłaszcza dla inicjatyw grupujących ludzi, którzy z powodów ekonomicznych nie 

mogliby sobie pozwolić na wynajem przestrzeni na wolnym rynku. PACA 40 udostępnia również sprzęt 

potrzebny przy organizacji niektórych, mniejszych imprez. Na miejscu znajduje się również salka dla dzieci, 

pomieszczenia szkoleniowe, sala ze sceną i miejscami dla około 100 osób.  

W centrum PACA działa również siatka animatorów, którzy pomagają aktywizować i wsłuchują się w 

potrzeby lokalnej ludności. Ich rolą jest pomoc w organizacji imprez oraz wspomaganie w aktywizacji 

sąsiedzkich ruchów. PACA jest otwarte na oddolne, nieformalne inicjatywy: na miejscu odbywają się 

imprezy dla seniorów, dla dzieci oraz dla rodzin. Wydarzenia są tworzone w ten sposób, aby zaangażować w 

ich tworzenie możliwie dużą liczbą osób. W ten sposób osoby odwiedzające daną imprezę czują się nie tylko 

gośćmi, ale również współgospodarzami, co jest bardzo istotne dla procesu aktywizacji społeczności 

lokalnych. PACA 40 mieści się przy ul. Paca 40 na warszawskim Grochowie. 
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Warsztat znajduje się przy placu Konstytucji 4. Jest to miejsce wpierające aktywność lokalną. Warsztat 

został powołany w ramach starań Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Miejsce od 2014 roku 

jest prowadzone przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. W Warsztacie przestrzeń swojego 

działania znajdują organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, mają tam miejsce spotkania czytelnicze i 

różnego rodzaju warsztaty. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych przez Warszawiaków wydarzeniem 

współtworzonym przez Warsztat jest akcja „Śródmieście Działa”  

W Warsztacie, podobnie jak w centrum PACA 40 można bezpłatnie wynająć pomieszczenia, zainicjować 

własne działanie, a także wziąć udział w konsultacjach dotyczących przyszłości miasta. 

Istotnym elementem działania Warsztatu jest również wspieranie grup sąsiedzkich w ich działaniach. 

Społeczna Strategia Warszawy, a sfera „samozaradność i pomoc wzajemna, ekonomia 

społeczna, wymiany usług” 

Działania sąsiedzkie wydają się bardzo ważnym aspektem lokalności. W Społecznej Strategii Warszawy nie 

jest im poświęcone wiele miejsca. To też wskazuje na to jak bardzo plastycznym i żywym organizmem jest 

miasto. Podczas tworzenia SSW o sąsiedztwach nie myślano jeszcze jako o bardzo istotnym aspekcie 

funkcjonowania miasta. A jeżeli takie głosy się pojawiały, to zapewne były na tyle niedoreprezentowane, że 

nie znalazły dużego odzwierciedlenia w zapisach samej strategii. Nic zresztą dziwnego, przez długi czas sfera 

sąsiedztwa w socjologii była traktowana jako coś oczywistego, a więc posiadającego zbyt „niski status” aby 

ją badać. Dopiero od niedawna na popularności zyskują prądy intelektualne, które nobilitują sąsiedztwa. 

Sama kategoria wydaje się powracać po dwóch dekadach dominacji w sferze publicznej dyskursu 

nastawionego na indywidualizm. Świetnie widać to chociażby, jeżeli przyjrzymy się Dniu Sąsiada, akcji 

organizowanej niemal zupełnie oddolnie. Wydarzenie powstało zaledwie 6 lat temu, jednak już dzisiaj 

można powiedzieć, że stało się ogromnym sukcesem i trudno jest spotkać osobę, która o Dniu Sąsiada w 

Warszawie choćby nie słyszała. Sąsiedztwo zalepia pewną dziurę, która powstaje w dużych miastach na 

poziomie mikro. Nie można też abstrahować od pewnej mody, która również odgrywa bardzo istotną rolę w 

kształtowaniu się zwyczaju spotkań i pomocy sąsiedzkiej. 

Wśród naszych rozmówców i rozmówczyń w kontekście rozważania o lokalności często przewija się kwestia 

więzi, dobrych relacji, życzliwości. Wszystko to przekłada się na coś, co w wielu rozmowach jest określane 

bardzo podobnym terminem „dobre życie”. 

Wydaje się więc, że sąsiedztwo jest niezwykle istotne. Jednocześnie nie może zniknąć nam z oczu kwestia 

tego, że jest ono bardzo trudno mierzalne. Uwidoczniła to próba badania ankietowana przeprowadzona 

przez Q-Ruch Sąsiedzki. Inicjatywy sąsiedzkie są bardzo ulotne i efemeryczne. Ale to też jest częścią ich 

natury. Jeżeli chcemy mierzyć i badać tego rodzaju ruchy to nie możemy uciekać się do ich formalizacji, 

ponieważ w ten sposób może zostać zabity ich najważniejszy pierwiastek – spontaniczność 

samoorganizacyjna i poczucie wpływu, którego doświadczają lokalne społeczności, które współtworzą 

wydarzenia. 

Z powodu potencjału aktywizacyjnego i potencjału wzmacniania wspólnot lokalnych wydaje się zasadne 

monitorowanie liczby powstających spółdzielni socjalnych i przyglądanie się ich rozwojowi. Ważne jednak 

jest nie tylko zliczanie powstających podmiotów, ale również monitoring ich trwania w czasie. 
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2.4 Dialog społeczny, stosunki między miastem, mieszkańcami i 

przedsiębiorcami”  
Od jakiegoś czasu w Polsce daje się obserwować silne wzmożenie aktywności ruchów miejskich. Przybierają 

one bardzo różne formy, od niesformalizowanych niewielkich grup protestu, które swoją aktywność. Część 

ekspertów uważa, że są one emanacją prawdziwej demokracji w świecie, w którym tzw. wielka polityka 

została zawłaszczona przez narzędzia marketingowe i nie służy niczemu innemu poza pozyskiwaniem 

wyborczych głosów. Oczywiście i miasta nie są wolne od partyjnej polityki, ale to właśnie ruchy miejskie i 

lokalne społeczności mieszkańców są bardzo blisko władzy, mogą na nią wpływać bezpośrednio. Dlatego są 

takie ważne. 

Warszawa od kilku lat prowadzi konsultacje społeczne. Jak możemy się dowiedzieć ze stron internetowych 

ratusza poświęconych konsultacjom społecznym do dzisiaj zostało ich przeprowadzonych około 90. 

Uchwała Rady m. st. Warszawy o konsultacjach umożliwia mieszkańcom stolicy inicjowanie konsultacji. 

Zgodnie z uchwałą, w sprawach ogólnomiejskich pomysł musi poprzeć co najmniej 1 000 mieszkańców 

Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze, w sprawach dzielnicowych – 200 osób. Inicjatywa może 

też wyjść od władz miasta i dzielnic oraz organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad, Warszawskiej 

Rady Pożytku Publicznego i jednostek niższego rzędu, tzn. osiedli lub sołectwa dla konsultacji dzielnicowych. 

Ważne jest jednak, aby podkreślić, że same konsultacje mają charakter ekspercki, a przynajmniej powinny 

taki mieć. W przeciwnym razie mamy do czynienia z chaotycznym procesem, który jest po prostu sposobem 

na wyrażenie swojej opinii przez mieszkańców. Dlatego do konsultacji społecznych podchodzą głównie 

partnerzy społeczni, którzy dysponują odpowiednią wiedzą ekspercką w danej dziedzinie.  

Czy konsultacje społeczne spełniają oczekiwania partnerów społecznych? 

„Brałam udział w konsultacjach społecznych dotyczących współpracy miasta z NGO-sami. To co 

zauważyłam, to kompletna niedrożność kanałów komunikacyjnych. Nie dostałam żadnej informacji 

zwrotnej, która mówiłaby mi o tym, jak wyglądają teraz prace. Zapewne, jeślibym się zwróciła do 

odpowiednich instytucji, to taką odpowiedź bym dostała, jednak uważam, że miasto powinno 

poinformować mnie bezpośrednio, wysyłając chociażby maila na adres organizacji” stwierdza Beata 

Rutkowska z organizacji Miasto Jest Nasze. Zdaniem aktywistki z organizacji Miasto jest Nasze (wywiad I) 

konsultacje społeczne powinny mieć nieco inną formułę czasową. Z jej doświadczenia wynika, że 

konsultacje które trwają po dwie godziny i są prowadzone w formie trzech spotkań to zdecydowanie za 

mało. 

Nieco mniej pochlebne zdanie na temat przeprowadzania konsultacji społecznych ma członkini organizacji 

Ochocianie Sąsiedzi (wywiad V). „Miasto bardzo dużo mówi o otwarciu na ruchy sąsiedzkie, miejskie. Z 

naszego doświadczenia wynika jednak, że tak nie jest. Jakąś jaskółką zmian są konsultacje w Jazdowie, które 

zakończyły się sukcesem i burmistrz Śródmieścia ogłosił, że w całości je uwzględni. I to, że tak się stało 

naszym zdaniem jest fantastyczne”. I dodaje: „Być może zarząd miasta uważa, że przedstawia się 
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mieszkańcom gotowe projekty, a później mieszkańcy oceniają, czy im się to podoba, czy nie. Ja mam 

natomiast wrażenie, że większość ruchów miejskich rozumie konsultacje jako współdecydowanie o 

przestrzeni. Nie na zasadzie, że miasto pokaże gotowy projekt i my się wypowiemy czy ładnie, czy brzydko. 

Ruchy miejskie widzą współpracę w ramach warsztatów projektowych przy tworzeniu przestrzeni miejskiej. 

I takie działania powinny być przygotowywane wcześniej, zanim powstaną gotowe projekty”. 

Wady dialogu między miastem i mieszkańcami według członkiń i członków organizacji pozarządowych: 

- niedrożność kanałów komunikacyjnych między miastem, a innymi stronami konsultacji 

- kształt konsultacji, w którym strona społeczna stawiana jest w roli biernego podmiotu oceniającego 

przedstawione już projekty (zamiast być traktowana jako równoprawny partner w dyskusji nad kształtem 

konkretnego projektu) 

- nierespektowanie postanowień konsultacji społecznych 

 

Komunikacja wewnątrz poszczególnych komórek miasta 

Podczas warsztatu prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 15 maja 2015 roku 

część z urzędników sygnalizowała kwestię kłopotów komunikacyjnych, które dotyczą samych urzędów. 

Informacje, które powinny między poszczególnymi komórkami władzy publicznej przepływać bardzo 

sprawnie „grzęzną” na różnych poziomach. Często doprowadza to do tego, że dobra inicjatywa natrafia na 

bezwład i bezład komunikacyjny, co sprawia, że jej realizacja jest opóźniona.  

Co ważne, według zaproszonych gości, kłopoty komunikacyjne nie wynikają ze złej woli po którejś ze stron 

urzędniczego aparatu, ale są wynikiem braku wypracowanych jasnych mechanizmów i procedur 

komunikacji.  

 

Bardzo ważne wydaje się nie tylko usprawnienie komunikacji miasta ze społecznością i biznesem, ale 

również stworzenie przejrzystych i efektywnych procedur komunikacyjnych wewnątrz i między 

poszczególnymi komórkami władzy publicznej. 

 

Istotnym wnioskiem, który pojawił się podczas warsztatu było to, że jednakowe prawo stanowione 

centralnie w różnych dzielnicach może przynieść różne skutki. Jest to zależne od specyfiki gospodarczej 

konkretnych terenów w warszawie, ale również od roli lokalnych liderów. To oni bardzo często przyczyniają 

się do tego, że jakieś rozwiązanie po prostu działa. Bardzo ważne jest również „zielone światło” 

przełożonych lidera. Właśnie o tym mówił nam podczas jednego z wywiadów Maciej Czarkowski zajmujący 

się ekonomią społeczną w kontekście spółdzielni socjalnych w wolskim OPS. 

Infolifnia 19 115 

Infolinia 19 115 ruszyła w listopadzie 2013 roku. W założeniu miała być nowoczesnym systemem 

komunikacji z mieszkańcami. To był pierwszy tego typu projekt realizowany na tak dużą skalę w Polsce. Idea 

infolinii przywędrowała do nas z dużych Europy Zachodniej (ale nie tylko), gdzie podobne centra 

komunikacji są stosowane od dawna. Podobne rozwiązanie stosuje Berlin. Londyn, czy Nowy Jork. Projekt 
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Warszawa 19115 to wspólne centrum kontaktu Urzędu Miasta, urzędów dzielnic i miejskich jednostek. Jego 

celem jest usprawnienie i uproszczenie komunikacji między mieszkańcami i warszawskim samorządem. 

Podczas wspólnego warsztatu, który odbył się 15 maja, na którym Fundacja Inicjatyw Społeczno-

Ekonomicznych gościła miejskich urzędników, zostało zaznaczone, że ten akurat aspekt komunikacji z 

mieszkańcami jest bardzo udany. Miasto ma zamiar kontynuować i rozwijać projekt. Pojawił się pomysł, aby 

od projektu, który reaguje w sposób interwencyjny, pójść w stronę bardziej konsultacyjną, co w jakimś 

sensie już mam miejsce. Kontaktujący się za pośrednictwem platformy mieszkańcy nie tylko zgłaszają 

awarie i proszą o interwencje, ale sami sugerują rozwiązania pewnych problemów. 

Strategia Warszawy a dialog między miastem i mieszkańcami 

Ocena konsultacji społecznych i dialogu z miastem jest niejednoznaczna. Z jednej strony miasto 

deklaratywnie jest otwarte na coraz silniejsze ruchy miejskie, sąsiedzkie, z drugiej strony słychać głosy 

niezadowolenia ze strony partnerów społecznych. Z pewnością szwankują kanały komunikacyjne, co wydaje 

się problemem nietrudnym do naprawienia.  

3. Wskaźniki. Omówienie, analiza, propozycje 
 

Strategia rozpatrywana w kontekście komponentu „Lokalna sfera aktywności” była przez nas postrzegana 

jako całość. Staraliśmy się, więc z jej zapisów niejako wyłowić jej ducha, intencje, które przyświecały 

twórcom, a nie podążaliśmy ślepo za konkretnymi danymi i zapisami. 

Nie chodzi jednak tylko o dane, które były wykorzystane do tworzenia Społecznej Strategii Warszawy, ale 

również o sposób podejścia do ich interpretacji i o te kwestie, które podczas prac nad dokumentem nie 

wydawały się ze społecznego punktu widzenia istotne. Przykładem mogą być ruchy sąsiedzkie, które 

podczas tworzenia SSW były akcjami innowacyjnymi, a dzisiaj na dobre wpisały się w aktywność społeczną 

mieszkańców.  

 

Strategia jest żywa i powinna zmieniać się, tak samo jak zmienia się miasto, jego rozumienie i preferencje 

mieszkańców. Musimy być otwarci na dobre wzory płynące z innych miast, które są liderami, jeśli chodzi o 

tak często powtarzane w naszych wywiadach, ale również tak często intuicyjnie wyczuwane przez nas, 

kryteria „dobrego życia”. 

Krytyczne spojrzenie na wskaźniki obecne w SSW 

Społeczna Strategia Warszawy zawiera szereg wskaźników, które mają mierzyć stopień jej wdrożenia. 

Postanowiliśmy podejść do nich krytycznie, w oparciu możliwie szeroką diagnozę komponentu „Lokalna 

sfera aktywności” oraz na podstawie wywiadów z naszymi rozmówcami. W świetle naszych rozmów i 

analizy część wskaźników okazała się niewystarczająca, a część nietrafiona. Postaraliśmy się również 

wskazać na te obszary, które są „białymi plamami”, a które – co wynika z naszej analizy – są istotne dla 

rozumienia potrzeb mieszkańców, a więc również dla tworzenia adekwatnych mechanizmów i narzędzi do 

zaspokajania tychże potrzeb.  
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Poniżej wskaźniki zostaną przedstawione i omówione z podziałem na cele strategiczne, którym zostały 

przyporządkowane.  Analiza będzie przeprowadzona w kontekście „Lokalnej sfery aktywności”. Stąd też 

część wskaźników wykazanych w Społecznej Strategii Warszawy zostanie pominięta. 

Następnie zostaną zaproponowane wskaźniki, które umożliwią przyjrzenie się „białym plamom”, które 

wyłoniły się z analiz i przeprowadzonych wywiadów.  

Cel Strategiczny 2. Wzrost potencjału społecznego. Wskaźniki 

Wskaźnik Wartość 

kontrol

na 

Źródło wskazane w 

SSW 

Uwagi 

Opinie o Warszawie jako o 

„miejscu do życia” 

brak Barometr 

Warszawski 

Według badań Barometru Warszawskiego na pytanie o 

odczucia towarzyszące myślom o stolicy jako o miejscu do 

życia w czerwcu 2014 79% osób uznało, że są to uczucia 

pozytywne.  

Wskaźnik w kontekście raportu wydaje się zasadny. 

% dorosłej ludności 

przynajmniej raz w 

tygodniu spotykającej się 

ze znajomymi poza 

domem, w celach 

towarzyskich (m.in. w 

restauracji lub kawiarni, 

pubach lub dyskotekach) 

brak Barometr 

Warszawski 

W czterech ostatnich badaniach nie podało pytanie o spotkania ze 

znajomymi poza domem. Warto w kolejnych edycjach badani 

Barometr Warszawski przyjrzeć się tej kwestii, ponieważ spełnia ona 

ważną rolę w obszarze komfortu codziennego życia mieszkańców 

stolicy.  

Zaufanie do swoich 

sąsiadów 

Powyżej 

25% 

Barometr 

Warszawski 

Od 2012 nie w żadnym z sześciu Barometrów Warszawskich nie 

pojawiło się pytanie o sąsiadów. Wydaje się, że jest to ważne pytanie, 

które powinno pojawiać się częściej. Dzięki temu moglibyśmy również 

wiedzieć, jak wyglądają tendencje w tym obszarze. 

Zaangażowanie w działania 

na rzecz swojej okolicy 

Powyżej 

25% 

Barometr 

Warszawski 

W listopadzie 2013 roku aktywność na rzecz okolicy w okresie 

ostatniego roku deklarowało 19% mieszkańców. Cel nie został 

osiągnięty, ale wydaje się, że jest to całkiem niezły wynik.  

Wskaźnik w kontekście raportu wydaje się zasadny. 

Poczucie więzi z 

najbliższym sąsiedztwem 

brak Barometr 

Warszawski lub 

badania 

dedykowane 

W czerwcu 2014 roku na pytanie „Proszę powiedzieć w jakim stopniu 

zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami. Mieszkając w 

Warszawie czuję, że jestem u siebie”. 57% osób odpowiedziało 

„zdecydowanie tak”, „raczej tak” odpowiedziało 27% respondentów. 

W sumie daje to 84% respondentów. 

Wskaźnik w kontekście raportu jest zasadny. 

Poczucie więzi z Warszawą brak Barometr 

Warszawski 

W październiku 2014 na pytanie „Proszę powiedzieć, czy mając 

możliwość wyboru miejsca zamieszkania wolał(a)by Pan(i) mieszkać w 

Warszawie, czy gdzieś indziej?” 79% respondentów uznało, że w 

Warszawie. Oznacza to wysoki poziom poczucia więzi z miastem. 
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Poczucie wpływy na 

działania władz lokalnych 

w stosunku do ogółu 

dorosłych mieszkańców 

Warszawy 

Powyżej 

35% 

Barometr 

Warszawski 

W październiku 2014 na pytanie „Proszę powiedzieć, w jakim stopniu 

zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem na temat władz 

Warszawy. Władze miasta uwzględniają opinie i pomysły 

mieszkańców w swoich pracach” jedynie 12% odpowiedziało, że 

zdecydowanie zgadza się z takim stwierdzeniem. To niewielki 

procent. Warto jednak pamiętać, że 53% respondentów 

odpowiedziało, „raczej się zgadzam”.  

% osób uczestniczących w 

ciągu ost. 12 miesięcy w 

spotkaniu dotyczącym 

najbliższej okolicy 

Powyżej 

20% 

Barometr 

Warszawski 

Na pytanie „Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy poświecił Pan(i) swój 

wolny czas na dobrowolną i nieodpłatną pracę, pomoc na rzecz 

miejsca zamieszkania, osiedla, dzielnicy, miasta” w listopadzie 2013 

roku jedynie 6% osób odpowiedziało „tak, wiele razy”. „Tak, kilka 

razy” odpowiedziało 9% respondentów natomiast „tak, jeden raz” 

odpowiedziało 4% pytanych. W sumie wynik 19% pytanych zbliżył się 

do założonych w SSW 20%.  

Dostęp do informacji 

publicznej – opinie 

warszawiaków dotyczące 

przejrzystości administracji 

oraz dostępności 

interesujących ich danych 

o mieście 

brak Barometr 

Warszawski 

W październiku 2014 roku na pytanie „ Czy, ogólnie rzecz biorąc, czuje 

się Pan(i) dobrze poinformowany(a) o działaniach podejmowanych 

przez władze miasta?” 62% respondentów odpowiedziało, że tak. To 

umiarkowanie wysoki wskaźnik. Warto jednak zaznaczyć, że aż 34% 

mieszkańców nie czuje się dobrze poinformowanych o działaniach 

władz miejskich.  

W opublikowanym w październiku 2014 roku Barometrze 

Warszawskim zostało również zadane pytanie o to czy władze 

rzetelnie informują obywateli o swoich działaniach. 12% z 

respondentów odpowiedziało „tak”, 46% stwierdziło „raczej się 

zgadzam”. 

Nowe działalności 

gospodarcze 

zarejestrowane jako 

proporcja istniejących firm  

10,00% Urban Audit - raport z badania Urban Audit jeszcze się nie ukazał, a kiedy to 

nastąpi i tak już będzie nieaktualny 

- sam fakt zarejestrowania nie jest tak istotny, jak to ile z takich firm 

„przeżywa” pierwszy rok lub dwa, które dla nowych firm są 

najtrudniejsze 

 

Cel strategiczny 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa. Wskaźniki 

Wskaźnik Wartość 

kontrolna 

Źródło 

wskazane 

w SSW 

Uwagi 

% bezrobotnych długotrwale Poniżej 30% Urban 

Audit 

- takie informacje posiada Urząd Pracy. Wyniki badania Urban Audit 

wciąż nie zostały upublicznione, a kiedy już do tego dojdzie, to i tak 

będą nieaktualne, ponieważ będą zawierały dane z 2011 roku. 

- Pod koniec 2014 roku, według danych Urzędu Pracy, procent osób 

długotrwale bezrobotnych wśród ogółu osób bezrobotnych wynosił 

55,3%. Jak widać daleko jest więc do osiągnięcia celu z SSW. 
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Stopa zatrudnienia Powyżej 55% Urban 

Audit 

- raport z badania Urban Audit wciąż pozostaje niedostępny. Ten, 

który zostanie opublikowany będzie zawierał dane z 2011 roku, więc 

już w momencie publikacji będzie nieaktualny. 

- nie dysponujemy takimi danymi agregowanymi dla Warszawy 

% osób bezrobotnych 

samodzielnie znajdujących 

zatrudnienie 

Średnioroczni

e ok 10% 

Monitoring - Urząd Pracy nie dysponuje takimi danymi 

Wskaźnik zatrudnienia w 

homogenicznych podgrupach 

osób na rynku pracy  

Kobiety: 60% 

Niepełnospra

wni:30% 

Osoby w 

wieku 

niemobilnym: 

50% 

Ogółem: 70%  

Monitoring Nie dysponujemy takimi danymi agregowanymi na poziomie 

Warszawy. 

Liczba stworzonych miejsc 

pracy na półotwartym rynku 

pracy 

- W tym zatrudnienie 

docelowe w 

przedsiębiorstwach ekonomii 

społecznej 

- W tym zatrudnienie 

przejściowe w 

przedsiębiorstwach ekonomii 

społecznej 

- % samowystarczalnych 

przedsiębiorstw społecznych  

  Nie dysponujemy takimi danymi dla Warszawy. 

 

Poniżej przedstawione zostaną  propozycje wskaźników monitorujących poszczególne elementy 

komponentu. 

 

Wskaźnik Uzasadnienie 

Liczba mikrofirm w Warszawie W tej chwili nie mamy możliwości precyzyjnego określenia liczby 

takich podmiotów. Badanie mogłoby być realizowane w formie 

ankietowej na reprezentatywnej liczbie podmiotów z rejestru 

REGON oraz CEIDG. W ten sposób moglibyśmy się dowiedzieć, 

jaka część spośród firm realnie działa na lokalnym, warszawskim 

rynku, jaka część z nich jest na przykład zawieszona, jaka 

przestała istnieć. Badanie reprezentatywnej grupy podmiotów 

wydaje się racjonalne, jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę 

zarejestrowanych w stolicy mikrofirm. 

Mikrofirmy w podziale na branże Chodzi o zarysowanie głównych tendencji i trendów 

rozwojowych mikroprzedsiębiorstw. Taka wiedza pomogłaby 
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precyzyjniej dobierać narzędzia wsparcia dla małego biznesu. 

 

Warto byłoby taki takie dane podzielić na dzielnice. Wydaje się 

że odpowiednim narzędziem byłoby wytypowanie części 

działalności zarówno z rejestru REGON jak i z CEIDG i 

przeprowadzić badanie ankietowe na reprezentatywnej grupie 

podmiotów.  

Badanie zarobków w mikro i małych przedsiębiorstwach Z innych badań, między innymi Fundacji Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw wiemy, że w sektorze MSP zarabia się niewiele, 

średnia jest znacznie niższa niż w podmiotach większych. Nie 

wiemy jednak, czy – a jeśli tak to, w jakim stopniu – taka 

tendencja występuje w warszawskiej gospodarce, która jest 

napędzana swego siłą wewnętrznego popytu. Taka informacja 

pomogłaby również w zastanowieniu się, w jaki sposób mądrze 

wspierać branże „biedniejsze”. 

 

Badanie mogłoby polegać, podobnie jak w zaproponowanych 

wyżej wskaźnika, na ankietowaniu grupy podmiotów. Innym 

sposobem mierzenia byłoby zagregowanie danych GUS 

dotyczących zarobków w mikro i małych przedsiębiorstwach na 

poziomie Warszawy.  

Badanie szarej strefy Badania szarej strefy są niezwykle trudne i w zależności od 

metodologii ich wyniki przyjmują bardzo różne wartości. Warto 

jednak podejmować działania, które zmierzają do zbadania 

zjawiska, ponieważ dzięki temu będziemy potrafili lepiej 

zrozumieć te sfery, w których szara strefa kwitnie. Taka wiedza 

pomogłaby również tworzyć „uszyte na miarę” narzędzia do 

wychodzenia z szarej strefy 

Badanie ankietowe osób pracujących w szarej strefie. Można je 

stworzyć i przeprowadzić we współpracy z OPS-ami oraz 

pozarządowymi instytucjami rynku pracy, które wiedzą w jaki 

sposób docierać do takiej grupy osób. 

Struktura grupy osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą 

Aby lepiej rozumieć lokalność (lub „nie lokalność”) mikrofirm 

powinniśmy znać proporcje między grupami osób prowadzącymi 

DG które: 

- prowadzą usługi eksperckie dla większych podmiotów 

- zostały skłonione do samozatrudnienia, ale wykonują pracę 

etatową (prekariat) 

- są małymi przedsiębiorcami działającymi na lokalnym rynku 

 

Badanie ankietowe reprezentatywnej grupy podmiotów 

wytypowanej na podstawie REGON i/lub CEIDG. 

„Przeżywalność” mikrofirm Pierwszy rok lub dwa są dla nowych firm najtrudniejsze. Nie 

wiemy, ile spośród nowo zakładanych podmiotów rzeczywiście 

działa dłużej niż rok lub dwa. Ten problem odnosi się również do 

działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne, 
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które to działalności są finansowane ze środków UP, a więc ze 

środków publicznych. Po roku firmy te znikają z radarów i nie 

wiemy, co się z nimi dzieje. 

Badanie ankietowe na podstawie rejestru REGON i CeiDG. 

Pytanie przedsiębiorców lokalnych odnośnie do ich odczuć w 

kontekście barier rozwojowych 

Takie pytania i opracowania pojawiają się w raportach wielu 

organizacji zrzeszających pracodawców. Mają jednak kilka 

zasadniczych wad: 

- są dane są agregowane dla całego kraju, czasami dla 

województwo, co nie daje dobrego wglądu w konkretne 

problemy przedsiębiorców warszawskich 

- często badane są również średnie i duże firmy co zaburza obraz 

- bariery bardzo często w tego typu raportach odnoszą się do 

makroczynników takich jak opodatkowanie, czy pozapłacowe 

koszty pracy 

Dla Warszawy istotny byłby wskaźnik, który wskazywałby 

konkretne, lokalne problemy, które trapią lokalnych 

przedsiębiorców.  

 

Metoda pogłębionych wywiadów, co pozwoliłoby 

zminimalizować zjawisko sugestii. 

Badanie grupy pracowników working poor W zasadzie nic nie wiemy o osobach biednych pracujących w 

Warszawie. Mało wiemy również o nich w Polsce. Aby to zbadać 

potrzebna byłaby współpraca z pracownikami OPS-ów, którzy 

dysponują dobrym rozeznaniem wśród osób biednych 

pracujących. Być może to właśnie pracownicy socjalni powinni 

przeprowadzić badanie ankietowe dotyczące tych osób. Z 

pewnością – z uwagi na głęboką wiedzę w tym obszarze – 

powinni uczestniczyć w konsultacjach dotyczących stworzenia 

możliwie sprawnego narzędzia badawczego. 

Liczba osób biernych zawodowo Nie wiemy, ile w Warszawie jest takich osób. Odpowiedzi na 

takie pytanie można szukać w GUS-owskim Badaniu Aktywności 

Ekonomicznej Ludności, jednak jego wyniki agregowane są 

najniżej na poziomie województwa, a nie dla miasta. To z kolei 

nic nam nie mówi o sytuacji w samej Warszawie, ponieważ woj. 

Mazowieckie jest najbardziej zróżnicowanym wewnętrznie 

województwem w kraju. Warto byłoby pokusić się o stworzenie 

mapy według dzielnic, co pozwoliłoby na lepsze dysponowanie 

środkami na aktywizację zawodową 

Stworzenie narzędzia monitorującego liczbę osób 

niepracujących defaworyzowanych na rynku pracy: 

- osób samotnie wychowujących dzieci 

- migrantów 

- osób po 50-tym roku życia 

Cząstkowymi informacjami na ten temat dysponuje Urząd Pracy. 

Jednak dane z UP dotyczą jedynie tych osób, które są 

zarejestrowane jako osoby bezrobotne. Tymczasem wiemy, że 

spora część (ale nie wiemy jak) osób defaworyzowanych na 

rynku pracy z różnych powodów nie rejestruje się w urzędzie. 

Stąd nie znamy skali tego negatywnego zjawiska.  
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- osób z niepełnosprawnością 

- osób po wyjściu z zakładów karnych 

- osób uzależnionych 

Badanie jakości komunikacji miasta z mieszkańcami Takie pytanie w różnej formie pojawiało się w badaniach 

Barometru Warszawskiego. Ważne jest jednak, żeby było ono 

„bardziej cykliczne”. Dzięki temu miasto miałoby ciągłą 

informację zwrotną dotyczącą tego, w jaki sposób mieszkańcy i 

mieszkanki Warszawy postrzegają jego otwartość na dialog. 

Liczba pustych lokali pozostający niewynajętymi przez sześć 

miesięcy, ich liczba w poszczególnych dzielnicach miasta 

Taka informacja pozwalałaby na sprawniejsze wykorzystanie 

zasobów publicznych oraz zastanowienie się, w jaki sposób 

uatrakcyjnić te obszary, które nie cieszą się zbyt wielkim 

wzięciem na rynku nieruchomości. 

Badanie wewnętrzne miasta. 

Wzrost ceny m2 wynajmu lokali miejskich i na rynku 

komercyjnym 

Takie dane pozwoliłyby na stworzenie mapy najtańszych miejsc 

do prowadzenia biznesu, czy obszarów z najbardziej 

optymalnym stosunkiem ceny do lokalizacji. Informacja taka 

byłaby z pewnością przydatna lokalnym przedsiębiorcom takim 

jak np. rzemieślnicy. 

Warto też zwrócić uwagę, że dysponując dość dużą bazą 

lokalową miasto może wpływać łagodząco na presję cenową na 

rynku wynajmu nieruchomości użytkowych i w ten sposób 

przyczyniać się do ograniczania gentryfkacji niektórych 

obszarów. 

 

Badanie wewnętrzne miasta.  

Odległość od miejsca zakupów „Miasto małych odległości” jest bardzo ważnym kryterium 

wygodnego życia. Mieszkańcy, którzy przemierzają kilometry w 

poszukiwaniu usług nie tylko tracą własny czas (co samo w sobie 

ma wiele negatywnych konsekwencji), ale również powoduje 

korki oraz zanieczyszczenie powietrza.  

Badanie ankietowe mieszkańców. 

Otwarte badanie tego, co w wywiadach zostało nazwane 

„dobrym życiem” 

W kilku wywiadach niezależnie pojawiło się stwierdzenie o 

„dobrym życiu”. To nie może być zwykły zbieg okoliczności, 

raczej świadczy to o pewnej tęsknocie społecznej, na poziomie 

indywidualnym dość dobrze sprecyzowanej. 

Badanie tego, co Warszawiacy i Warszawianki uważają za „dobre 

życie” przyczyniłoby się znacząco do zrozumienia potrzeb 

mieszkańców miasta i lepszego dopasowania narzędzi do 

tworzenia mądrej, spełniającej potrzeby mieszkańców polityki.  

 

Pogłębione wywiady z mieszkańcami. 
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Spis wywiadów 
 

WYWIAD I – kobieta, aktywistka organizacji Miasto Jest Nasze zajmująca się animacją praskich 

rzemieślników 

WYWIAD II – mężczyzna, prezes organizacji Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza 

WYWIAD III – kobieta, pracowniczka OPS Wola. Zajmuje się koordynacją pozyskiwania środków 

zewnętrznych oraz prowadzi projekt „Wola Aktywnej Integracji” 

WYWIAD IV – kobieta, pracowniczka OPS Wola. Zajmuje się bezpośrednim kontaktem z klientem 

WYWIAD V – kobieta, aktywistka organizacji Ochocianie Sąsiedzi, wykładowczyni 

WYWIAD VI – kobieta, animatorka ruchów sąsiedzkich z ramienia organizacji Q Ruch Sąsiedzki 

WYWIAD VII – kobieta, właścicielka niewielkiego, sezonowego stoiska warzywnego, współwłaścicielka 

gospodarstwa pod Warszawą 

WYWIAD VIII – mężczyzna, pracownik OPS Wola, zajmuje się wdrażaniem projektów z zakresu ekonomii 

społecznej, specjalizuje się w dziedzinie warszawskich spółdzielni socjalnych 



62 

 

Bibliografia: 
Literatura: 

- Broll R., Czynniki rozwoju regionalnego, w: Metody ocen rozwoju regionalnego, (red.) D. Strahl, Wrocław 

2006 

- Czarkowski M., Spółdzielnie socjalne w Warszawie, [w:] Ekonomia społeczna 3/2013 (8), Kraków 2013 

- Jordan P., Tęsknota do zwyczajnej życzliwości [w:] Pół dekady Dnia Sąsiada, Warszawa 2014 

- Konarzewska A., Stosunku sąsiedzkie w aktywnych warszawskich sąsiedztwach [w:] Pół dekady Dnia 

Sąsiada, Warszawa 2014 

- Pater K., Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne, Warszawa 2007 

- Szczudlińska-Kanoś A., Wspólnoty lokalne wobec rozwoju ekonomii społecznej, [w:] Ekonomia społeczna 

3/2013 (8), Kraków 2013 

 

Raporty, opracowania: 

- Biedni Pracujący. Komunikat z badań, Warszawa 2008 

- Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2013 roku, 

Warszawa 2014 

- Mapowanie migrantów w Warszawie. Opracowanie wstępne, Warszawa 2014 

- Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy 2014, Warszawa, luty 2014, 

- Społeczna Strategia Warszawy. Strategia rozwiązywania problemów społecznych , Warszawa 2008 

- Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, Warszawa 2008 

 

Bazy danych: 

- Bank Danych Lokalnych 

- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

- Rejestr REGON 

 

Źródła internetowe: 

- http://firma.um.warszawa.pl/  

- http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/o-warszawie/bw_x_2014.pdf 

- http://inicjatywysasiedzkie.pl/nasze-akcje/dzien-sasiada/  

- http://centrumpaca.pl/o-paca/ 

 

 


