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Streszczenie:  Badania w ramach artykułu naukowego stanowią ocenę istoty zmian 

instytucjonalno-organizacyjnych na rzecz rozwoju podmiotów sektora ekonomii społecznej  

w regionie opolskim ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w UE na lata 2014-2020. Efektem badań będzie stworzenie zintegrowanego 

modelu koncepcji rozwoju sektora ES, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych 

(problemowych) w układzie regionalnym: regionu opolskiego. Celem badań jest zrozumienie 

racjonalizacji szeroko rozumianych korzyści, bądź racjonalizacji i minimalizacji strat  

w funkcjonowaniu oraz sprawności i konkurencyjności podmiotów sektora ES. W warstwie 

teoretycznej stworzony zostanie, w tym celu analityczny model organizacyjny sektora ES, 

umożliwiający skorelowanie działań instytucjonalno-organizacyjnych z obszarami 

funkcjonalnymi w polityce regionalnej UE, umożliwiający, tym samym określenie ich 

potencjalnego wpływu na rozwój i konkurencyjność polskich regionów. W warstwie 

empirycznej wykorzystano metodę macierzy problemów decyzyjnych wdrażania Zintegro-

wanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w celu skorelowania działań w warunkach zmian 

sytuacji społeczno-gospodarczej w kierunku budowania konkurencyjności regionu opolskiego. 

Wyniki badań umożliwią wsparcie dla wdrożenia ZIT z uwzględnieniem modelu 

instytucjonalno-organizacyjnego ES. Praktyczne zastosowanie badań umożliwi odpowiednio 

usprawnienie oraz wsparcie sektora ES w Polsce, jak również funkcjonowanie ZIT, a także  

w ostatecznym efekcie zapewni odpowiednie kompetencje w budowaniu zrównoważonego 

rozwoju obszarów funkcjonalnych w układzie regionalnym. 

Słowa kluczowe: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), rozwój sektora Ekonomii 

Społecznej w Polsce, zintegrowane podejście. 
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SOCIAL ECONOMY ENTITIES AS A FACTOR SUPPORTING 

DEVELOPMENT SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF THE OPOLSKIE VOIVODESHIP – A CHALLENGE  

FOR THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED  

TERRITORIAL INVESTMENTS 

Abstract: The research within the scientific article is an assessment of the essence of 

institutional and organizational changes for the development of entities in the social economy 

sector in the Opole region, with particular emphasis on the implementation of Integrated 

Territorial Investments in the EU for the years 2014-2020. The result of the research will be the 

creation of an integrated model of the ES sector development concept, including functional 

areas in the regional layout: the Opole region. The aim of the research is to understand the 

rationalization of broadly understood benefits, or to rationalize and minimize losses in the 

functioning and efficiency and competitiveness of ES sector entities. The theoretical layer will 

create, for this purpose, an analytical organizational model of the ES sector, enabling the 

correlation of institutional and organizational activities with functional areas in the EU regional 

policy, thus enabling the determination of their potential impact on the development and 

competitiveness of Polish regions. In the empirical layer, the matrix method of decision 

problems for the implementation of Integrated Territorial Investments (ITI) was used to 

correlate activities in the conditions of changes in the socio-economic situation towards 

building the competitiveness of the Opole region. The research results will support the 

implementation of ITI, taking into account the ES institutional and organizational model.  

The practical application of research will enable the proper improvement and support of the ES 

sector in Poland, as well as the functioning of ITI, and ultimately provide appropriate 

competences in building a balanced development of functional areas in a regional configuration. 

Keywords: Integrated Territorial Investments (ITI), development of the Economy sector Social 

in Poland, an integrated approach. 

1. Wprowadzenie 

Wzrost zainteresowania instytucji Unii Europejskiej odrodzoną koncepcją ekonomii 

społecznej (ES) spowodowany jest w głównej mierze powiększającymi się rozbieżnościami 

między oczekiwaniami społecznymi a aktualną sytuacją gospodarczą państw członkowskich 

Unii Europejskiej (UE). Wyczerpywanie się możliwości państwa narodowego skutkuje 

brakiem skutecznych i efektywnych rozwiązań w obszarze problemów społecznych, 

ekonomicznych oraz przestrzennych. Wyczerpanie to ma charakter finansowo-strukturalny,  

co oznacza, że koszty realizacji opieki państwa stały się zbyt wysokie, a rynek i oddziaływanie 

państwa pozostaje poza strefą bezpośredniego oddziaływania państwa na rynek. Odpowiedzią 

na te aktualne problemy jest ES wraz ze swoimi podmiotami gospodarczymi realizująca istotne 

cele społeczne metodami ekonomicznymi (Klimowicz, 2008). Ukazanie nowych możliwości 

rozwojowych dla sektora ES w Polsce należy upatrywać w nowej perspektywie finansowej 
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polityki regionalnej UE (po 2014 roku) ukierunkowanej na wdrażanie Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w regionach państw członkowskich UE. Odmienna specyfika 

ZIT-ów realizowana w różnych regionach w Polsce, jako nowego instrumentu/narzędzia 

finansowego może stanowić istotne wsparcie dla rozwoju otoczenia infrastrukturalnego sektora 

ES w Polsce. 

Celem badań w ramach artykułu naukowego jest próba oceny możliwości realizacji 

istotnych celów społeczno-gospodarczych kreowanych przez PES w województwie opolskim 

oraz szans wykorzystania ich potencjału w rozwoju obszarów funkcjonalnych z uwzglę-

dnieniem wdrażania ZIT. Artykuł naukowy ma charakter koncepcyjno-badawczy. 

Cele i obszary rozwoju modelu instytucjonalno-organizacyjnego PES  

w Polsce – w kierunku działań zintegrowanych dla wdrażania 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Obecnie rozwój ES jest wspierany przez UE poprzez inicjatywę na rzecz przedsiębiorczości 

społecznej (Komisja Europejska, 2011). Argumentem dla podjęcia się tego działania jest 

sprzyjanie silnej konkurencyjnej, społecznej gospodarce rynkowej i włączeniu społecznemu 

ukierunkowanemu na zatrudnienie. Inicjatywa podejmowana przez Komisję Europejską 

umieściła gospodarkę i innowacyjność społeczną w obszarze swoich zainteresowań zarówno 

pod względem spójności terytorialnej, jak i poszukiwań oryginalnych rozwiązań problemów 

społecznych (Komisja Europejska, 2010). ES wpisuje się w strategię Europa 2020. Program ten 

społeczno-gospodarczy UE dąży do realizacji celów w niej zawartych: 

 wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%, 

 liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln. 

Dokonując przeglądu katalogu instytucjonalnego PES w Polsce można stwierdzić,  

iż obejmują one następujący katalog form (KPRES, 2012, s. 23): 

‒ fundacje, 

‒ stowarzyszenia, 

‒ spółdzielnie (spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych), 

‒ spółdzielnie socjalne (Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, 

Zakłady Aktywności Zawodowej, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych). 

Funkcjonowanie PES w Polsce utrudnia brak jednolitej ustawy odnoszącej się do 

przedsiębiorstw społecznych i wsparcia sektora ES (w chwili obecnej procedowany jest projekt 

ustawy o przedsiębiorstwach społecznych i wspieraniu ekonomii społecznej (Projekt, 2015), 

który może rozwiązać powyższy problem). Niewątpliwie brak jednolitej klasyfikacji PES 

utrudnia wyodrębnienie właściwych podmiotów, co skutkuje różnymi regulacjami prawnymi 
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w Polsce odnoszącymi się do organizacji pozarządowych (Gazeta Podatnika, 2015). Katalog 

prawny regulujący działalność organizacji pozarządowych zawiera się w: 

‒ ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (DzU 1984, nr 21, poz. 97),  

‒ ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (DzU 1989, nr 20,  

poz. 104),  

‒ ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (DzU 2006, nr 94,  

poz. 651),  

‒ ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU 1997, nr 123, poz. 776),  

‒ ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(DzU 2003, nr 96, poz. 873),  

‒ ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(DzU 2004, nr 99, poz. 1001). 

Ukazując sektor ekonomii społecznej i jej rozwoju w regionie opolskim należy uwzględnić 

spojrzenie na problemy społeczne województwa opolskiego w kontekście uruchomienia 

potencjału rozwojowego tkwiącego w samej wewnątrzregionalnej społeczności. W chwili 

obecnej ES jest jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z problemami społecznymi  

w oparciu o badania. ES ma kluczowe znaczenie dla obszarów zapaści społeczno-gospodarczej, 

w których wciąż aktualne i przenikające się problemy społeczne blokują rozwój i aktywność 

(Broniszewski, 2016, pp. 38-47). Niewątpliwie głównym problemem społeczno-gospodarczym 

województwa opolskiego jest bezrobocie, jako znacząca determinanta wpływająca na 

rozszerzenie się sfery ubóstwa. Brak miejsc pracy został również dostrzeżony przez władze 

samorządowe woj. opolskiego w ramach Wojewódzkiej Strategii w zakresie polityki społecznej 

na lata 2016-2025 przygotowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 

(ROPS), który postrzega bezrobocie jako czynnik mający wpływ na generowanie ubóstwa,  

a co za tym idzie na wykluczenie społeczne (ROPS, 2016). Skutkami bezrobocia jest emigracja 

bezrobotnych poza województwo, tzw. emigracja krajowa (do ośrodków metropolitarnych) 

oraz emigracja zagraniczna. Korzyści płynące z rozwoju sektora ES w woj. opolskim zostały 

dostrzeżone w ramach działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej  

w Wojewódzkim programie pomocy i integracji społecznej na lata 2016-2025. Wskazano  

w nim, iż działania podejmowane przez PES przyczyniają się do: 

 osiągania spójności społecznej, 

 wzrostu zatrudnienia, 

 wspierania walki z ubóstwem, 

 rozwoju społeczeństwa demokratycznego, 

 rozwoju przedsiębiorczości społecznej, 

 trwałego rozwoju lokalnego rynku pracy implikującego dobrobyt całej społeczności. 
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Skutecznym działaniem ES jest pobudzanie społeczeństwa lokalnego do powrotu na 

otwarty rynek pracy poprzez zachęcanie do większej aktywności i przedsiębiorczości 

społecznej. Rozwój ES jest nieodzowną determinantą rozwoju endogenicznego, gdyż bazuje na 

własnych regionalnych zasobach. Cechą właściwą dla PES jest aktywizacja osób 

wykluczonych społecznie i pobudzanie rozwoju przy niskich nakładach zasobów endo-

genicznych. Każdy region ze względu na swoją specyfikę ma odmienną sytuację społeczno-

gospodarczą, co skutkować może odmiennością uwarunkowań rozwoju. Według definicji ES 

stworzonej przez Europejską Sieć Badawczą (EMES), której celem jest jej stopniowe 

budowanie europejskiego korpusu wiedzy (teoretycznej i empirycznej) wokół problemów 

trzeciego sektora za przedsiębiorstwa społeczne uznaje podmioty nastawione głównie na zysk 

społeczny, a nie na zwiększanie własnego kapitału ekonomicznego. Takie podmioty (należące 

do sektora ekonomii społecznej) powinny spełniać określone kryteria (zarówno społeczne,  

jak i ekonomiczne). 

W celu wdrażania zintegrowanego pakietu działań w ramach przedsiębiorstw sektora ES  

w Polsce Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej powinien posiadać pewien zestaw 

uporządkowanych reguł systemu, połączonych, spójnych, jednolitych procesów i stworzonych 

do tego odpowiednich praktyk dla identyfikacji obszarów problemowych, uwzględniających 

interes gospodarczy pojedynczych regionów w układzie przestrzennym. Stworzone reguły 

zarządzania PES powinny być ściśle dopasowane do struktury organizacyjno-instytucjonalnej 

ZIT. Rozwój polskiego sektora ES powinien być ściślej związany z poziomem przyciągania 

nowych PES, z budowaniem kapitału (gromadzeniem) społecznego, a działalność bardziej 

odporna na zależność finansową. Cele i obszary decyzyjne w sektorze ES powinny przebiegać 

następująco:  

‒ identyfikację czynników sprzyjających i hamujących rozwój PES, 

‒ poznanie kierunków rozwoju ES w woj. opolskim w perspektywie 2020, 

‒ dokonanie oceny, w jakim stopniu PES rzeczywiście przekładają się na realizację 

istotnych celów społeczno-gospodarczych, a w jakim stopniu pozostają w sferze jedynie 

biurokratycznych postulatów. 

Istotę wdrażania KPRES dość się często postrzega się wraz z występującymi barierami 

przez uczestników rynku kapitałowego. Zintegrowanie etapów rozwoju sektora ES w Polsce 

stanowi połączenie spójnych procesów i praktyk działania gospodarczego i społecznego, w celu 

wdrażania celów operacyjnych. Zintegrowane pakiety działań w sektorze ES w Polsce powinny 

uwzględnić szereg elementów, kształtujących infrastrukturę (rys. 1).  
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Rysunek 1. Model organizacyjny sektora ES przyjęty w ramach Krajowego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej (KPRES). Źródło: KPRES. 

Zastosowanie operacjonalizacji badanych elementów modelu ES w Polsce umożliwia 

wybranie praktycznej jednolitej ścieżki działań do realizacji wdrażania Krajowego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). Przyjęty powyżej model realizacji wdrażania 

krajowego programu wytycza różne etapy (cel 1, 2, 3) wpływu na rozwój sektora ES  

w perspektywie czasowej. Model w postaci przyjętego schematu zakłada występowanie 

odpowiednich etapów (zawierających następujące po sobie synergie etapów). Istotą 

zaprezentowanego modelu jest osiąganie zamierzonego celu głównego: Do roku 2020 PES 

staną się ważnym elementem aktywizacji osób w trudnej sytuacji oraz dostarczycielem usług 

użyteczności publicznej, działającymi we wspólnotach samorządowych, tym samym określając 

pewną zależność w realizacji działań PES, uwzględniając występowanie następujących po 

sobie celów operacyjnych: Wspólnota–Otoczenie–Przywództwo–Kompetencje. 

Rozwiązania implementacyjne na rzecz rozwoju instytucjonalno-

organizacyjnego PES w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem  

regionu opolskiego – wyniki badań 

Rozważając o rozwiązaniach implementacyjnych i znaczeniu samej KPRES dla warunków 

sprzyjających rozwojowi sektora ES w układzie regionalnym należy zauważyć rosnące 

znaczenie ZIT oraz wyzwania jakie pociąga za sobą likwidacja barier społecznych  

i instytucjonalnych, utrudniające wejście na rynki sektora społecznego. Bariery w dużym 

stopniu wpływają na to, czy nowym podmiotom uda się, czy raczej nie uda się wejść na rynek. 

KPRES oraz szereg ustaw formujących ramy instytucjonalnego ES ma kluczowe znaczenie dla 

obszarów działalności przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących w układzie regionalnym, 

w których wciąż aktualne i przenikające się problemy pozyskiwania kapitału inwestycyjnego, 
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wraz z występującymi barierami blokują rozwój regionalnych gospodarek, jak i dalszy ich 

rozwój (Strzelecki, 2009). Niewątpliwie głównym problemem jest skala występujących barier, 

jest to znacząca determinanta wpływająca na rozwój i funkcjonowanie organizacji społecznych 

jak i na sytuację społeczno-gospodarczą występującą w regionach państw członkowskich UE. 

Brak jednolitych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie oraz zawierających katalog 

przedsiębiorstw społecznych, które można zaliczyć do sektora ES, a także zmieniające się 

czynniki wpływające na rozwój sektora zostały dostrzeżone w wojewódzkich programach ES 

w regionie opolskim. Ukazują one szereg barier w budowaniu sprzyjających warunków dla 

sektora ES, związanych z realizacją polityki gospodarczej państwa i oczekiwaniami 

społecznymi i gospodarczymi, jako czynnik mający istotny wpływ na generowanie zysku  

i wpływów z tytułu tworzenia nowych PES. Skutkami braku likwidacji barier oraz 

występowania nowych utrudnień zewnętrznych oraz wewnętrznych (endo- i egzogenicznych) 

jest zahamowanie rozwoju rynku i doprowadzenie do marnotrawstwa kapitału społecznego 

(Giza-Poleszczuk, Hausner, 2008). Natomiast korzyści płynące z rozwoju aktywnego programu 

długookresowego ES pozwalają odpowiednio reagować w sytuacjach występujących barier 

(rys. 2).  

 
Rysunek 2. Identyfikacja barier wejścia na rynek dla PES. Źródło: opracowanie własne na podstawie: 

Four Corners Analysis – analiza instytucjonalna programów wsparcia sektora ES. 

Przykładem ekonomicznych barier wejścia PES na rynek będzie: przewaga kosztowa, 

zróżnicowanie produktów, brak środków na realizowanie celów statutowych, uzależnienie się 

od zewnętrznych środków finansowych np. od dotacji, wymagania kapitałowe, inwestycje  

w technologię i w rozwój. Do społecznych barier można zaliczyć brak dostępu do środowiska 

lokalnych sieci organizacji biznesowych i zasobów, brak dostępu do lokalnych sieci organizacji 

społecznych, brak dostępu do infrastruktury politycznej, brak dostępu do puli siły roboczej  
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i specjalistów. Natomiast do instytucjonalnej bariery wejścia PES zalicza się: brak współpracy 

z instytucjami publicznymi, jak i prywatnymi oraz brak przyswojenia przez PES reguł, norm  

i wartości pozwalających na sprawne funkcjonowanie na rynku. Ostatni problem dotyczy barier 

kulturowych, czyli najogólniej mówiąc jest to brak zrozumienia różnorodności wpływającej na 

kulturę organizacyjną (Mair, Robinson, Hockerts, 2010). Sama identyfikacja oraz konse-

kwencje, czyli wpływ barier na funkcjonowanie sektora ES, powinny być dostrzeżone  

w ramach działań na rzecz wdrażania ZIT pozwalających odpowiednio za pomocą instrumentu 

finansowego likwidować powstanie barier w układzie przestrzennym. Poniżej przedstawiono 

macierz problemów decyzyjnych przy wdrażaniu ZIT w województwie opolskim (rys. 3). 

  Wybrane warianty (wdrażania ZIT dla wsparcia 

sektora ES w województwie opolskim ) 

 Istniejące warunki: (1) (2) (C3) 
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Makro-ekonomiczne 

(wiążące się z realizacją polityki gospodarczej 

państwa a oczekiwaniami beneficjentów polityki 

społecznej) 
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Regulacyjne 

(wiążące się ze zmianami przepisów prawnych  

i podatkowych) 
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Globalizacja  

(wiążące się z wyzwaniami na arenie 

międzynarodowej) 

T T T 

Czynności/Pakiet działań  

(w kierunku sprzyjania ): 

(A) (B) (C) 

Obniżenie ryzyka regulacji prawnych 

(wiążące się z dostosowaniem do ujednolicenia 

przepisów prawnych tworzonych jeden katalog 

PES)  

X X X 

Budowanie atrakcyjnego wizerunku PES  
(jako atrakcyjności PES dla pozostałych 

przedsiębiorstw komercyjnych) 

X X X 

Wdrażanie modelu organizacyjnego na rzecz 

rozwoju sektora ES (służące do oceny skutków 

regulacji z wykorzystaniem innowacyjności) 

X X X 

gdzie:  

T – Tak, 

X – Implikator zmian/Impact factor (). 

Rysunek 3. Macierz problemów decyzyjnych wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

(ZIT) w województwie opolskim. Źródło: opracowanie własne na podstawie Wojewódzkiej strategii  

w zakresie polityki społecznej na lata 2016-2025, Zarząd Województwa Opolskiego – Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (ROPS). 

Wsparcie instytucjonalno-organizacyjne ES jest nieodzowną determinantą rozwoju sytuacji 

społeczno-gospodarczej regionu opolskiego, gdyż bazuje na endogenicznych zasobach. Cechą 

właściwą dla rynku kapitałowego jest posiadanie odpowiedniej strategii długofalowej, 

zawierającej pakiet stworzonych procedur przeciwdziałających i pobudzających endogeniczny 

rozwój, przy odpowiednim zarządzaniu ryzykiem. Każdy rynek kapitałowy, ze względu na 

swoją specyfikę ma odmienną sytuację finansową, co skutkować może odmiennością 

uwarunkowań ryzyka w procesach zarządzania nim. Poniżej uwypuklono wpływ modelu 

sekwencyjnego rynku kapitałowego na rozwój polskich regionów (rys. 4). 



Podmioty ekonomii społecznej… 47 

 
Rysunek 4. Wpływ Zintegrowanego Inwestycji Terytorialnych na rozwój sektora ES w polskich 

regionach. Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowania i operacjonalizacji badań własnych 

z uwzględnieniem modelu wdrażania europejskiego instrumentu finansowego Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w realizacji celów rozwojowych polskich regionów, w: Broniszewski, 

2017. 

Proces wdrażania KPRES oraz synergia prowadzonej polityki finansowej wiąże się z oceną 

możliwych konsekwencji przy wdrażaniu celów operacyjnych w zakresie zintegrowanego 

rozwoju sektora ES wraz z rozwojem obszarów funkcjonalnych polskich regionów. Zapewnia 

to tym samym finansowanie inwestycyjne dla realizacji celów społecznych polskich JST  

i obszarów funkcjonalnych. PES mają pozytywny wpływ na siłę lokalnych gospodarek, na ich 

rynki pracy, czy działalność inwestycyjną i badawczo rozwojową (B+R), a także mają istotny 

wpływ na sytuację budżetową samorządów. Po pierwsze, w zależności od rodzaju prowadzonej 

działalności społecznej, płacą one, w różnej proporcji szereg podatków zasilających lokalne 

budżety tworząc miejsca pracy. Przedsiębiorstwa społeczne są największymi inwestorami  

w naszym kraju, a to oznacza, że często są kluczowym ogniwem decydującym o rozwoju 

gospodarczym poszczególnych regionów. PES realizują odpowiedzialność społeczną 

(Broniszewski, 2016).  

Ukazując rozwiązania w obszarze sektora ekonomii społecznej i jej rozwój w woje-

wództwie opolskim należy uwzględnić aktualną sytuację społeczno-gospodarczą i jej wpływ 

na tworzenie się nowych PES. Swoisty rozwoju sektora ES na danym obszarze świadczy 

między innymi o liczbie podmiotów należących do sektora ES. W województwie opolskim 

według danych REGON z 2015 roku zarejestrowanych było około 3238 organizacji 

spełniających kryteria organizacji pozarządowych. Natomiast według danych Krajowego 

Rejestru Sądowego (KRS) z 2017 roku funkcjonowało 3509 organizacji pozarządowych,  

tj. 20,59 organizacji na 10 tys. mieszkańców. Badanie zależności pomiędzy wybranymi 
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wskaźnikami makroekonomicznymi a wskaźnikami dotyczącymi tworzenia się nowych PES 

wskazuje na bardzo mały udział PES we wskaźnikach makroekonomicznymi regionu 

opolskiego, poniżej przedstawiono tą zależność (rys. 5). 

Lata Liczba 

Ludności 

w tys. 

Podmioty 

gospodarki 

narodowej 

w tys. 

Ilość 

PES 

Bezrobotni 

zarejestrowani 

w tys. 

Stopa bezrobocia 

rejestrowanego w 

% 

Przeciętne zatrud-

nienie w sektorze 

przedsiębiorstw  

w tys. 

2016 993,0 100,3 3,4 32,4 9,0 94,5 

2017 990,1 100,6 3,5 26,1 7,2 99,3 

2018 

III. 

100,6 100,6 3,6 25,5 7,0 101,8 

Rysunek 5. Wybrane wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego woj. opolskiego (stan za 2016, 

2017-2018 III). Źródło: opracowanie własne na podstawie: baz danych GUS i KRS. 

Za tempo i kierunki kształtujące sytuację opolskich PES odpowiedzialne są czynniki endo- 

i egzogeniczne warunkujące jego rozwój, co relatywnie przekłada się na poziom tworzenia 

nowych PES.  

Zakończenie 

W pracy przedstawiono macierz problemów decyzyjnych przy wdrażaniu ZIT w woje-

wództwie opolskim, z uwzględnieniem realizacji zintegrowanego modelu instytucjonalno-

organizacyjnego sektora ES w Polsce. Dodatkowo rozszerzono macierz w KPRES. Dokonano 

identyfikacji barier uniemożliwiających rozwój sektora ES woj. opolskim. W tym celu  

w artykule wskazano na osiąganie spójności między sferą regulacyjną, ekonomiczną  

i społeczną, mające istotny wpływ na rozwój regionalny. Wpływ realizacji zintegrowanego 

modelu sektora ES ma szczególne znaczenie dla rozwoju polskich regionów i jego obszarów 

funkcjonalnych, umożliwiając tym samym wsparcie dla funkcjonowania PES w otoczeniu 

okołobiznesowym-rynkowym-regionalnym, zapewniając budowanie potencjału atrakcyjności  

i konkurencyjności lokalnych PES. Natomiast tworzenie się nowych PES sprzyja tworzeniu 

nowych miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie oraz integrację społeczną. 

Obecnie rozwój sektora ES w woj. opolskim kształtowany jest w znacznym stopniu  

w zależności od sytuacji społeczno-gospodarczej woj. opolskiego ramach aktywności 

społecznej. Argumentem dla podjęcia się tego działania jest sprzyjanie silnie konkurencyjnemu 

rynkowi i włączeniu społecznemu. Działania i procesy podejmowane przez JST powinny 

uwzględniać ryzyko społeczne i sprawność zarzadzania nim, poprzez poszukiwanie aktywnych 

rozwiązań w tej dziedzinie. Istnieje uzasadniona przesłanka (wg Autora) w zwiększeniu roli  

i znaczenia JST.  
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