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Trudności definicyjne 

Termin gospodarka społeczna nie jest jednoznacznie definiowany i w zaleŜności od

przyjętej konstrukcji  teoretycznej  zawiera w sobie działalność róŜnorodnych podmiotów -

zarówno tradycyjnych podmiotów non-profit takich jak stowarzyszenia i fundacje, spółdzielni

oraz organizacji wzajemnościowych, jak równieŜ nowych podmiotów gospodarczych o celach

społecznych jakimi są przedsiębiorstwa społeczne lub spółdzielnie socjalne, których głównym

celem nie jest maksymalizacja zysku, a realizacja zadań społecznych (not for private profit).

Wielu badaczy i  aktywistów społecznych  jako podmioty gospodarki  społecznej  wymienia

organizacje  pozarządowe  –  fundacje  i  stowarzyszenia,  które  prowadzą  bądź  teŜ  nie

działalność gospodarczą, ale które nie działają dla zysku1. JednakŜe ze względu na fakt, Ŝe

organizacje  te   posiadają  juŜ  w  Polsce  całkiem  sporą  literaturę,  w  tym  artykule  uwaga

poświęcona zostanie tylko przedsiębiorstwom społecznym i spółdzielniom socjalnym, jako

tym,  które  mogą  odgrywać  w  najbliŜszej  przyszłości  istotną  rolę  w  polityce  społecznej

poprzez  dostarczanie  określonym  grupom  socjalnym  usług  społecznych,  związanych  z

aktywizacją zawodową i integracją społeczną. W literaturze przedmiotu wymienia się kilka

obszarów rozwoju gospodarki społecznej2:

- społeczna, demokratyczna i partycypacyjna  przedsiębiorczość, 

1 W. Kwaśnicki „Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej” w: III Sektor 2/2005, str. 10-11. 
2 B. Roelants, C.S. Bajo „Rozszerzenie ekonomii społecznej”, Konferencja „Ekonomia społeczna”, Praga 2002. 
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- zatrudnienie i spójność społeczna, 

- rozwój lokalny,

- wzajemna ochrona społeczna. 

Tradycje gospodarki społecznej są jednoznacznie związane z ruchem spółdzielczym,

rozwijającym się  w większości  państw europejskich,  w tym takŜe w Polsce juŜ  w czasie

zaborów oraz w II  Rzeczpospolitej3.  Niestety w naszym kraju po transformacji  ustrojowej

spółdzielczość i  inne formy wzajemnościowego gospodarowania  były traktowane nieufnie

jako relikt socjalizmu, z którym to ustrojem nie chcieliśmy mieć nic wspólnego. Jak twierdzi

M.  Rymsza  -  „autorzy  reform  gospodarczych  w  latach  dziewięćdziesiątych  nie  byli

zainteresowani wykorzystywaniem wzorów gospodarki społecznej z okresu międzywojennego.

Sukcesem w zakresie upowszechniania tradycyjnych instytucji gospodarki społecznej okazała

się w ubiegłej dekadzie jedynie restauracja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Ich sieć rozwinęła się jednak obok głównego nurtu przemian gospodarczych, a nie na skutek

polityki prowadzonej przez państwo4”. 

Ponowne zainteresowanie się gospodarką społeczną w ostatnich kilku latach związane

jest  z  oŜywieniem  debaty  dotyczącej  społeczeństwa  obywatelskiego  i  rolą  sektora

pozarządowego, zwróceniem uwagi na znaczenie kapitału społecznego w rozwoju lokalnym,

a takŜe z kryzysem welfare state i poszukiwaniem nowego modelu społeczno-gospodarczego,

który  byłby  w  stanie  przezwycięŜyć  istniejące  kwestie  socjalne  i  pogłębiające  się

nierówności.  Nie  bez  znaczenia  jest  równieŜ  to,  Ŝe  w  rozwój  gospodarki  społecznej  i

rozwiązań  opartych  na  spółdzielniach  socjalnych  i  przedsiębiorstwach  społecznych

zaangaŜowane  są  instytucje  Unii  Europejskiej,  takie  jak  np.  Komisja  Europejska.

Doświadczenia  niektórych  regionów  europejskich  (np.  Północnych  Włoch)  w

urzeczywistnianiu idei gospodarki społecznej wykazały niezłe rezultaty w osiąganiu spójności

i  integracji  społecznej  i  z  tego  m.in.  powodu  Unia  Europejska  zaleca  państwom

członkowskim poszukiwanie rozwiązań w ramach tego modelu gospodarki. 

Istnieją  powaŜne  trudności  definicyjne  związane  z  gospodarką  społeczną  i

przedsiębiorczością społeczną. Istnieje wiele róŜnych podejść i samych definicji gospodarki

społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Niektóre z nich mają bardzo szeroki, inne znacznie

węŜszy  charakter.  E.  Leś,  która  opisała  wybrane  koncepcje  nowej  gospodarki  społecznej

zwróciła uwagę  na następujące zagadnienie teoretyczne5:
3 O historii  gospodarki  społecznej  zobacz:  P. Frączak  „Szlic  do  ekonomii  społecznej  w  Polsce”,  Ekonomia
Społeczna – teksty 2006. 
4 M. Rymsza  „Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich” w: Trzeci Sektor
2/2005, str. 3. 
5 E. Leś „Nowa ekonomia społeczna – wybrane koncepcje” w: Trzeci Sektor 2/2005, str. 37-38.
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1.  Problemy w nazewnictwie  i  określaniu  gospodarki  społecznej  –  w europejskiej

literaturze  przedmiotu gospodarka społeczna nazywana jest  równieŜ gospodarką  solidarną,

ekonomią  solidarności,  ekonomią  społeczności  lokalnej,  gospodarką  obywatelską  –  a

instytucje  gospodarki  społecznej  –  instytucjami  gospodarki  obywatelskiej.  Większość

specjalistów  polskich  posługuje  się  terminem  ekonomia  społeczna,  co  jest  terminem

dyskusyjnym, czy rzeczywiście jest to najbardziej trafna nazwa. W tym opracowaniu będę

uŜywał za J. Supińską6 oraz J. Wilkinem terminu gospodarka społeczna7. 

2.  Problemy  z  definiowaniem  gospodarki  społecznej  –  istnieją  definicje,  które

nawiązują  do  „starej  gospodarki  społecznej”  i  nowej  gospodarki  społecznej”.  Stara

gospodarka  społeczna  nawiązuje  do  działań  ukierunkowanych  na  własnych  członków

spółdzielni,  towarzystw  ubezpieczeń  wzajemnych,  banków  ludowych.  Natomiast  nowa

gospodarka społeczna związana jest z wychodzeniem podmiotów gospodarki społecznej na

zewnątrz i skierowanie swojej aktywności na beneficjentów i grupy klientów nie będących

bezpośrednio  członkami  danej  organizacji.  W  tym  ujęciu  mianem  gospodarki  społecznej

określa  się:  „inicjatywy  i  przedsiębiorstwa,  dla  których  jednym  z  głównych  celów  jest

tworzenie  korzyści  społecznych  i  przestrzeganie  następujących  elementarnych  zasad:

pierwszeństwo pracy nad kapitałem, demokratyczne podejmowanie decyzji, realizacja usług

dla  społeczności  lokalnych  jako  cel  nadrzędny,  umacnianie  wiarygodności,  jakości  oraz

trwałości działania8”. W definicji tej podkreśla się znaczenie jakości relacji wewnętrznych i

zewnętrznych,  efektywności  ekonomicznej, wymóg pozyskiwania środków finansowych z

róŜnych źródeł (zarówno rynkowych jak i nierynkowych). 

3. Problemy z identyfikacją sektorową podmiotów gospodarki społecznej – z jednej

strony  przedsiębiorstwa  społeczne  postrzegane  są  jako  podgrupa  gospodarki  społecznej

zorientowana na rynek (market – oriented social economy).; z drugiej strony niejednokrotnie

przedsiębiorstwa  społeczne  ujmuje  się  jako  nową  generację  organizacji  non-profit,  które

odpowiadając na wyzwania  otoczenia rynkowego, kierują się w swoim działaniu duchem

przedsiębiorczości  i  klasycznym  solidaryzmem  z  orientacją  rynkową.  Wykorzystują  one

bowiem pracę wolontariuszy i często nie generują zysku. Upodabniają się tym samym do

organizacji  pozarządowych.  Jeszcze inne podejście podkreśla,  Ŝe  „organizacje gospodarki

społecznej  to  podmioty  społeczne  i  gospodarcze  aktywne  we  wszystkich  sektorach,  które

6 J.  Supińska  w recenzji  do mojego artykułu pt.  „Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare
pluralism”;  Polityka  Społeczna 5/6 2006 jednoznacznie  opowiedziała  się  za uŜywaniem „jedynie  słusznego
terminu” gospodarka społeczna. 
7 J. Wilkin „ Jaka ekonomia społeczna w Polsce?” w: Trzeci Sektor 2/2005, str. 83. 
8 Definicja Konsorcjum na rzecz Gospodarki Społecznej VOSEC. Cytat za: ibidem. 
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wyróŜniają  się  celami  i  szczególną  formą  przedsiębiorczości9.  Trudności  w  identyfikacji

sektorowej podmiotów gospodarki społecznej wynikają z faktu ich róŜnorodności oraz z tego,

Ŝe  coraz  częściej  tradycyjne  organizacje  pozarządowe  przejmują  zachowania  prywatnych,

rynkowych  organizacji.  Wiele  organizacji  pozarządowych  prowadząc  działalność

gospodarczą  upodabnia  się  do  instytucji  rynkowo-komercyjnych,  a  ich  wewnętrzna

organizacja  pracy  zawiera  wiele  elementów  zarządzania  biznesem.  Z  kolei  wiele

przedsiębiorstw społecznych utoŜsamianych jest jako podmioty not –for - private  profit. 

Z  powodu  tego  sporego  galimatiasu  terminologicznego  dotyczącego  gospodarki

społecznej,  który  jest  obecny  zarówno  w  polskiej  debacie  jak  i  na  płaszczyźnie

międzynarodowej  warto  zwrócić  uwagę  na  nową   propozycję  terminologiczną,  która

rozszerza  działalność  tradycyjnego  trzeciego  sektora  (stowarzyszenia  i  fundacje)   na

podmioty,  które dotychczas  nie miesiły się w Ŝadnym tradycyjnym sektorze (publicznym,

prywatnym, rynkowym, nieformalnym). Chodzi o spółdzielnie i przedsiębiorstwa społeczne.

J.  Wygnański  zaproponował  ostatnio wprowadzenie  nowego terminu –  trzeciego  systemu,

który  zawierałby  w  sobie  szerokie  rozumienie  „trzeciego  sektora”  jako  działalności

róŜnorodnych  podmiotów -  od  tradycyjnych  organizacji  pozarządowych  –  stowarzyszeń  i

fundacji,  poprzez  podmioty  starej  gospodarki  społecznej  (spółdzielni  i  towarzystw

wzajemnościowych)  do  podmiotów  nowej  gospodarki  społecznej  (przedsiębiorstw

społecznych).  Jak  twierdzi  Wygnański  „wyrazem  owego  połączenia  w  sensie

instytucjonalnym  na  poziomie  europejskim  jest  działanie  tzw.  CEP  CMAF  –  organizacji

łączącej  spółdzielnie,  organizacje  wzajemnościowe,  stowarzyszenia  i  fundacje.  Pojęcie

trzeciego systemu zostało przyjęte w ramach monumentalnego raportu przygotowanego na

zlecenie Komisji Europejskiej przez Policy Research Institute w roku 199910”. 

Istnieje  wiele  definicji  przedsiębiorstwa społecznego.  W definicji  Sieci  Badań  nad

Gospodarką Społeczną –EMES mówi się, Ŝe „jest to prywatna, autonomiczna organizacja

dostarczająca produktów lub usług na rzecz szerszej społeczności, której załoŜycielem albo

zarządzającym  jest  grupa  obywateli,  i  w  której  zakres  korzyści  materialnych  polega

ograniczeniom.  Przedsiębiorstwo społeczne przywiązuje duŜą wagę do swojej  autonomii  i

gotowość do przyjmowania ekonomicznego ryzyka związanego z prowadzoną w sposób ciągły

działalnością społeczno-ekonomiczną”11.

9 Definicja Stałej Europejskiej Konferencji Spółdzielni. Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych , Stowarzyszeń i
Fundacji z 2002r. 
10 J. Wygnański  przy współpracy P.  Frączaka „Ekonomia społeczna – definicje,  zastosowania, oczekiwania,
wątpliwości”, Ekonomia Społeczna –teksty 2006, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, str. 14
11 Definicja EMES (Sieć Badań nad Gospodarką  Społeczną) za: www.emes.net. Cytat za ibidem.
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Sieć Badań nad Gospodarką Społeczną – EMES definiując przedsiębiorstwa społeczne

sformułowała w sumie dziewięć kryteriów społeczno-ekonomicznych, które nie są w pełni

rozłączne, ale które trzeba stosować z duŜą elastycznością. Oznacza to, Ŝe typem idealnym są

przedsiębiorstwa  społeczne,  spełniające  wszystkie  poniŜsze  kryteria,  ale  spełnienie  juŜ

większości  z  nich  będzie  oznaczać,  Ŝe  mamy  do  czynienia  ze  społecznym  charakterem

przedsiębiorstw. Według tej definicji moŜna mówić o przedsiębiorstwach społecznych kiedy

spełnione są następujące warunki12:

1. Działalność  prowadzona  jest  w  sposób  ciągły,  regularny  w  oparciu  o

instrumenty ekonomiczne tzn. sprzedaŜ wytwarzanych dóbr czy usług.

2. Istnieje  niezaleŜność,  suwerenność  instytucji  w  stosunku  do  instytucji

publicznych

3. W działalności istnieje ryzyko ekonomiczne 

4. Przedsiębiorstwo zatrudnia, choćby nieliczny, ale stały personel

5. Wyraźna orientacja na społecznie uŜyteczny cel przedsięwzięcia.

6. Oddolny, obywatelski charakter inicjatywy

7. Specyficzny, moŜliwie demokratyczny system zarządzania

8. MoŜliwie partycypacyjny charakter działań, oparty o zasadę empowerment ,

czyli włączający tych, do których są one adresowane

9. Ograniczona dystrybucja zysków. 

W Wielkiej Brytanii przyjęto następującą oficjalną definicję przedsiębiorstwa

społecznego –„jest to działalność o zasadniczo społecznych celach, w której nadwyŜki

są  głównie  reinwestowane  dla  takich  celów  w  firmie  lub  społeczności,  w

przeciwieństwie  do  działalności  gospodarczej  prowadzonej  w  celu  maksymalizacji

zysków dla udziałowców lub właścicieli13”

To  co  charakteryzuje  przedsiębiorstwa  społeczne  moŜna  sprowadzić  do

następujących elementów:

1. Spółdzielcza/wzajemnościowa i dobrowolna forma organizacyjna.

2. Wielu interesariuszy.

3. Korzystanie z mieszanych zasobów.

4. Korzystanie  z  kapitału  społecznego  (silne  więzi  ze  społecznością  i

uŜytkownikami, zaangaŜowanie pracowników). 

12 R.Spear  „Ramy instytucjonalne dla  przedsiębiorstwa  społecznego:  wyzwania  dla  Polski  i  innych nowych
krajów członkowskich” , Ekonomia Społ. –teksty 2006, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, str. 8.
13 „Przedsiębiorstwo społeczne: Strategia sukcesu, DTI, cytat za ibidem.
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Przyjmuje  się,  Ŝe  przedsiębiorstwa  społeczne  powinny wypracowywać  około  50%

dochodu  lub  środków  w  ramach  swojej  działalności  rynkowej.  Tak  jest  np.  w  Wielkiej

Brytanii, chociaŜ dopuszcza się w fazie rozwojowej tych przedsiębiorstw osiąganie niŜszego

dochodu z samodzielnej działalności rynkowej na poziomie 25%. 

Doświadczenia z gospodarką społeczną w wybranych krajach 

W poszczególnych krajach europejskich znaczenie gospodarki społecznej jest róŜne,

ale we wszystkich państwach jest ona obecna w mniejszym lub większym wymiarze. Warto

prześledzić rozwój gospodarki  społecznej  na przykładzie  kilku krajów,  zanim spróbujemy

scharakteryzować sytuację przedsiębiorstw i spółdzielni społecznych w Polsce. 

W  Wielkiej  Brytanii  tradycja  gospodarki  społecznej  rozumianej   jako  działalność

ruchów  spółdzielczych  ma  długą  tradycję,  jednakŜe  „nowe”  przedsiębiorstwa  społeczne

powstają od początku lat 90, kiedy powstała instytucja Social Enterprise London. Następnie

powołano Zespół ds. Przedsiębiorstw Społecznych oraz Koalicję na rzecz Przedsiębiorców

Społecznych. Instytucje te stanowią siłę napędową promocji przedsiębiorstw społecznych w

skali  kraju.  W  Wielkiej  Brytanii  istnieją  róŜne  typy  powstających  przedsiębiorstw

społecznych.  Mogą być  to  przedsiębiorstwa świadczące  usługi  publiczne takie  jak:  usługi

opieki  społecznej,  opieki  nad  dziećmi,  dla  społeczności  lokalnych,  w  zakresie  ochrony

środowiska, czy kulturalne. Mogą to być równieŜ przedsiębiorstwa, które działają na rzecz

reintegracji  zawodowej  i  społecznej  dla  grup  wykluczonych  (upośledzonych,

niepełnosprawnych,  byłych  więźniów).  Wreszcie  mogą  to  być  instytucje  dostarczające

specyficznych towarów i usług (takŜe na potrzeby społeczne). Przyjmuje się, dla przykładu,

Ŝe w zaleŜności  od stosowanej  definicji  przedsiębiorstw społecznych  w Wielkiej  Brytanii

funkcjonuje od 15 do 55 tysięcy  przedsiębiorstw społecznych.  Realizują one  łączny obrót w

wysokości  od 18 do 27 mld. funtów rocznie.  Przedsiębiorstwa te  zatrudniały w ostatnich

latach 775 tysięcy osób, w tym 300 tysięcy wolontariuszy,  pracujących  średnio 2 godziny

tygodniowo. Mogły one generować aŜ 0,85% całego PKB Wielkiej Brytanii14. Trudno jest

jednoznacznie przyjąć jaki jest udział przedsiębiorstw społecznych w generowaniu PKB czy

tworzeniu miejsc pracy,  gdyŜ  bardzo trudno jest  zdefiniować przedsiębiorstwa gospodarki

społecznej. Wynika to z faktu, Ŝe przedsiębiorstwa społeczne mogą przybierać róŜnorodne

formy prawne i przy zachowaniu pewnych specyficznych cech, jak prowadzenie działalności

gospodarczej,  przeznaczanie  nadwyŜki  finansowej  na  realizację  celów  społecznych  oraz

14 Dane za 2005 r.  za: R. Spear „Ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstwa społecznego: wyzwania dla Polski i
innych  nowych  krajów  członkowskich” ,  Ekonomia  Społ.  –teksty  2006,  Fundacja  Inicjatyw  Społeczno-
Ekonomicznych, str. 10. 
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demokratyczna kontrola działalności  przez członków, działają one często na styku sektora

państwowego i prywatnego. Ponadto w Wielkiej Brytanii (szczególnie w Anglii) przyjęło się

włączać  w  przedsiębiorstwa  gospodarki  społecznej  (social  economy  enterprise)  zarówno

przedsiębiorstwa społeczne jak i przedsiębiorstwa lokalne, charakterystyczne np. dla Szkocji.

Władze brytyjskie udzielają idei gospodarki społecznej ogromnego wsparcia, gdyŜ wiąŜą z

tym sektorem wiele nadziei na tworzenie miejsc pracy oraz niwelowanie kwestii społecznych

ze względu na fakt, Ŝe wiele przedsiębiorstw gospodarki społecznej realizuje zadania polityki

zatrudnienia i integracji społecznej poprzez kontraktowanie im usług przez sektor publiczny.

Z tego teŜ powodu część ekspertów uwaŜa, Ŝe wiele brytyjskich przedsiębiorstw społecznych

w realizacji  usług społecznych  jest  w pełni  uzaleŜniona  od państwa.  Zawieranie  licznych

kontraktów na poziomie krajowym,  regionalnym lub lokalnym dotyczy bardzo szerokiego

zakresu  polityki  społecznej  –  od  opieki  nad  dzieckiem,  regeneracji  terenów  zielonych,

polityki zatrudniania i integracji społecznej oraz  pomocy bezdomnym do realizacji usług w

zakresie  zdrowia  psychicznego,  ograniczania  przestępczości,  kształcenia  ustawicznego.

Niektóre  przedsiębiorstwa  społeczne  działają  takŜe  na  rynkach  komercyjnych.  Wówczas

najczęściej indywidualni klienci lub prywatne firmy płacą komercyjnie za usługi. Kontrakty

nawet jeśli dotyczą stricte usług socjalnych są oparte o  zasady biznesowe15. 

Przedsiębiorstwo społeczne w Anglii nie jest definiowane poprzez formę prawną w

jakiej  jest  prowadzone,  tylko  poprzez  swoją  misję  społeczną.  Departament  Handlu  i

Przemysłu przyjął definicję przedsiębiorstwa społecznego jako „ firmy o głównie społecznych

celach, której zyski mogą być reinwestowane na cele społeczne i wspólnotę, a nie na cele

związane  z   maksymalizacja  zysku  lub  zwiększeniem  dochodów  udziałowców  czy  teŜ

właścicieli”.  Przedsiębiorstwa społeczne  w  Anglii  mogą  być  więc  zwykłymi  spółkami,  z

ograniczoną odpowiedzialnością, działającymi na rzecz dobra wspólnoty (Community Interest

Company).  Ta  ostatnia  forma  jest  najnowszym  rozwiązaniem  prawnym  w  kwestii

przedsiębiorczości społecznej w Anglii (z 2005r.)16.

Z gospodarki społecznej słyną Włochy – szczególnie część północna tego kraju. JuŜ

od  lat  70  XX wieku  rozpoczął  się  we  Włoszech  masowy rozwój  podmiotów gospodarki

społecznej z uwagi na to, Ŝe przy wzrastających potrzebach społecznych i nasilających się

problemach socjalnych ani państwo ani rodzina (feminizacja zatrudnienia) nie były w stanie

odpowiedzieć na nowe wyzwania i problemy socjalne. Istniejące stowarzyszenia, które nie

mogły  działać  dla  zysku  szybko  zaczęły się  przekształcać  w  spółdzielnie,  których  status

15 Więcej na ten temat: M. Aiken „Przedsiębiorstwo społeczne w ekonomii społecznej. Rozwiązania brytyjskie
na tle tradycji europejskiej” w: Trzeci Sektor 2/2005, str. 59-72. 
16 A. Sienicka „Nowi przedsiębiorcy?” w: Ekonomia Społeczna – teksty 2006, str. 6
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przedsiębiorstwa pozwalał na wypracowywanie zysku, który podlegał jedynie ograniczeniom

dystrybucyjnym.  Status  prawny spółdzielni  spowodował,  Ŝe włoskie podmioty gospodarki

społecznej stanowiły hybrydę pomiędzy firmą a organizacja  quasi non profit. W 1991 roku

we  Włoszech  przyjęto  dwie  ustawy  –  266/1991  o  organizacjach  woluntarystycznych  i

381/1991 o spółdzielniach socjalnych. WaŜnym novum szczególnie tej drugiej ustawy było

to,  Ŝe  prawnie  pozwolono na  istnienie  oprócz  tradycyjnych  organizacji  pozarządowych  –

spółdzielni  socjalnych,  które  mogły  zatrudniać  swoich  członków  i  mieć  status

przedsiębiorstwa.  Jednocześnie  zmieniono  rozwiązania  i  przepisy  dotyczące  lokalnej

administracji  publicznej,  która  mogła  od  tamtej  pory  zlecać  niektóre  usługi  socjalne

prywatnym organizacjom non profit. TakŜe władze centralne zaczęły kontraktować usługi do

spółdzielni  socjalnych  oraz  organizacji  woluntarystycznych.  Włoska  ustawa  381/1991

definiuje  spółdzielnie  socjalną  jako  „organizację  mającą  na  celu  zaspokojenie  potrzeb

społeczności lokalnych i integrację społeczną obywateli”17. 

Ustawa 381/1991 wprowadziła podział  spółdzielni socjalnych na cztery kategorie18:

1. Spółdzielnie typu A – wykonujące działania w zakresie usług socjalno – sanitarnych lub

edukacyjnych. Pomagają i działają na zewnątrz. 

2. Spółdzielnie typu B – wykonujące działania związane z zatrudnieniem osób wykluczonych

z  rynku  pracy.  Zatrudniają  osoby  będące  jednocześnie  odbiorcami  systemu  pomocy

społecznej. 

3.  Spółdzielnie  typu  mieszanego  (A  +  B)  wykonujące  działania  jednocześnie  dotyczące

spółdzielni A i B. 

4.  Konsorcja  spółdzielni  –  konsorcja  posiadające  status  stowarzyszeń  spółdzielczych.

Minimum 70% członków  takiego konsorcjum musi być spółdzielniami socjalnymi. 

Z  badań  Narodowego  Instytutu  Statystycznego  ISTAT  wynika,  Ŝe  w  2001r.  we

Włoszech działało aktywnie ponad 5,5 tysiąca spółdzielni socjalnych. W okresie 1999 -  2001

nastąpił  wzrost  liczby  spółdzielni  socjalnych  o  blisko  19%.  Ponad  połowa  spółdzielni

zlokalizowana była w północnych Włoszech (50,5%), 18% w centralnej części Włoch i blisko

34% na Południu i na wyspach. Około 60% spółdzielni  zostało załoŜonych  na przestrzeni

ostatnich  10  lat.  Blisko  60%  spółdzielni  we  Włoszech  to  spółdzielnie  typu  A,  33%  to

spółdzielnie typu B, spółdzielni mieszanych jest 4,2% a konsorcjów 3,6%. W spółdzielniach

tych  zatrudnionych  jest  173  tysiące  wynagradzanych  pracowników (  w tym  prawie  70%

17 M. Loss „Spółdzielnie socjalne we Włoszech” w” Trzeci Sektor 2/2005, str. 47. 
18 Dane  Istituto  Nazionale  di  Satistica  ISTAT.  Badania  spółdzielni  socjalnych  przez  ISTAT,  opublikowane
26.09.2003r. Tłumaczenia dokumentów włoskich dokonała Pani Małgorzata Zbyszewska, której w tym miejscu
serdecznie dziękuję za pomoc i udostępnienie polskiej wersji dokumentu. 
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kobiet). W samych spółdzielniach typu B, które zatrudniają osoby wykluczone z tradycyjnego

rynku pracy, pracę posiada ponad 18 tysięcy osób (najczęściej są to osoby niepełnosprawne,

uzaleŜnieni, pacjenci zakładów psychiatrycznych, więźniowie, dzieci i młodzieŜ).  Z punktu

widzenia ekonomicznego spółdzielnie socjalne wypracowują 4 mld. euro produkcji. Wśród

spółdzielni  socjalnych  typu  A i  form mieszanych  AB najbardziej  popularna aktywność  to

pomoc społeczna a usługą  najczęściej  wykonywaną jest  pomoc socjalno-edukacyjna.  60%

spółdzielni A i AB działa w sektorze pomocy społecznej, 20% w oświacie i nauce, 12,7% w

zdrowiu i 8,5% w kulturze, sporcie i rekreacji. Najczęstsza kategoria odbiorców  spółdzielni

typu A to dzieci i młodzieŜ (37%), niepełnosprawni (14%), osoby starsze (16%), emigranci

(4,4%).   Tylko  spółdzielnie  typu  A oferowały  i  dostarczały  usług  w 2001r.  dla  ponad  2

milionów  uŜytkowników.  Często  pomoc  spółdzielni  ma  charakter  zindywidualizowany  i

odpowiada  na  rzeczywiste  a  nie  pozorne  potrzeby  beneficjentów.  Na  100  tysięcy

mieszkańców we Włoszech przypada 9,7 spółdzielni socjalnych, a są regiony jak np. Valle d’

Aosta gdzie mamy blisko 30 spółdzielni na 100 tysięcy mieszkańców. Większość spółdzielni

socjalnych zostało powołanych w latach 1997-2001 (35,4%), tylko 7,1% przed rokiem 1982.

Całkowita liczba członków spółdzielni socjalnych wynosi  211 tysięcy z czego ponad 207

tysięcy  to  osoby  fizyczne  a  4 200  to  osoby  prawne.  Największa  ilość  członków  jest  w

spółdzielniach kategorii A; średnio około 45 członków na jedną spółdzielnię. We Włoszech

aŜ 64% spółdzielni socjalnych korzysta ze środków pochodzenia publicznego, a jedynie 31,1

% utrzymywanych jest ze środków pochodzenia prywatnego. Największy udział w środkach

pochodzących z sektora publicznego mają spółdzielnie typu A (70%)19. 

Charakterystycznym jest, Ŝe to jak twierdzi C. Borzaga i A. Santuari właściwie we

Włoszech przez  lata  nie istniała  jakaś  koncepcja  czy definicja   prawna  „przedsiębiorstwa

społecznego”, ale termin ten rzeczywiście był często uŜywany zarówno w debacie publicznej

jak i naukowej. Odnosił się on przewaŜnie do organizacji trzeciego sektora, które świadczą w

sposób  stały  i  charakterystyczny  dla  przedsiębiorstw   usługi  społeczne  zmierzające  do

zwalczania wykluczenia społecznego oraz usługi integracji społecznej. Najczęściej i głównie

był on utoŜsamiany ze spółdzielniami socjalnymi, które opisaliśmy powyŜej, ale nie tylko.

TakŜe organizacje ochotnicze, których jest około 10 tysięcy, inne organizacje pozaochotnicze,

działające  na  bazie  Kodeksu  Cywilnego  z  1942r.,  tradycyjne  spółdzielnie,  charytatywne

instytucje publiczne, które przekształciły się z instytucji  publicznych w prywatne fundacje

(około 800) i niewielki spółki akcyjne, są przez wielu  zaliczane do grupy „przedsiębiorstw

19 Ibidem -Istituto Nazionale di Satistica ISTAT. Badania spółdzielni socjalnych przez ISTAT, opublikowane
26.09.2003r. Więcej na: www.istat.it
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społecznych”20. Ostatnie rozwiązania prawne z 2005r. we Włoszech zobowiązały rząd włoski

do przygotowania odpowiednich rozporządzeń, których celem jest wyodrębnienie instytucji

przedsiębiorstw  społecznych  i  włączenie  ich  do  regulacji  z  zakresu  usług  społecznych,

organizacji  pozarządowych,  spółek,  spółdzielni  i  innych  norm  odnoszących  się  do  sfery

społecznej21.  We  Włoszech  w  2005r  przyjęto  definicję  ustawową  przedsiębiorstwa

społecznego  –  „jest  to  prywatna organizacja  non-profit,  wykonująca  głównie  działalność

ekonomiczną związaną z produkcją, wymianą dóbr i świadczeniem usług społecznych, której

celem  jest  rozwiązywanie  problemów  społecznych”22.  ZałoŜenia  do  rozporządzeń

wykonawczych  we  Włoszech  są  następujące  –  przedsiębiorstwa  społeczne  powinny  się

charakteryzować:

1. Dostarczaniem usług i dóbr szerokiej rzeszy odbiorców, nie tylko członkom

lub partnerom, ale takŜe zewnętrznym beneficjentom,

2. Zakazem dystrybucji, takŜe pośredniej, zysków, nadwyŜek, kapitału, funduszy,

na rzecz członków, administratorów, pracowników i udziałowców organizacji,

3. Nakazem reinwestowania nadwyŜek na społeczne cele statutowe,

4. Struktura organizacyjna ma zapewniać pełną niezaleŜność przed podmiotami

komercyjnymi lub publicznymi. 

20 C. Borzaga, A. Santuari  „Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech- doświadczenia spółdzielni społecznych”,
MPiPS 2005, str. 23-25
21 Chodzi o ustawę 118/2005 z dnia 13.06. 2005r. 
22 A. Sienicka „Nowi przedsiębiorcy?” w: Ekonomia Społeczna – teksty 2006, str. 5.
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Tabela:  Rozwój włoskich spółdzielni socjalnych ukierunkowanych na integrację zawodową
(WISE) w latach 1993-2000

Wyszczególnienie 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000

 Liczba spółdzielni 287 518 705 754 1463 1787 1915

 Roczna skala wzrostu (%) - 80,5 36,1 6,9 39,3 22,1 7,2

 Zatrudnienie ogółem 4501 7115 9837 11 165 23 104 28 079 32 939

 Roczna skala wzrostu (%) - 58,1 38,3 13,5 43,8 21,5 17,3

 Liczba zatrudnionych
 osób niezintegrowanych zawodowo 1675 3204 4686 5414 11 319 12310 13 569

 Roczna skala wzrostu (%) - 91,3 46,2 15,54 54,5 8,8 10,2

 Pracownicy zatrudnieni
 przez spółdzielnie (%)

15,7 13,7 13,9 14,8 15,8 15,7 17,2

 Pracownicy spółdzielni
 niezintegrowani zawodowo (%)

 5,8 6,2 6,6 7,2 7,7 6,9 7,1

 Pracownicy niezintegrowani
 zawodowo w stosunku do ogólnej
 liczby zatrudnionych (%)

37,2 45,0 47,6 48,5 49,0 43,8 41,2

Źródlo: Narodowy Instytut Ubezpieczeń Spolecznych (INPS)

Nieco inne rozumienie gospodarki  społecznej,  jakie występuje w Wielkiej Brytanii

czy  we  Włoszech,  ma  miejsce  w  Niemczech,  gdzie  jak  twierdzi  K.  Balon23 termin  ten

rozpowszechnia się w społecznej świadomości, podobnie jak i terminy: „trzeci sektor” lub

„organizacja  pozarządowa”  bardzo  powoli.  Pojęcia  te  są  rozpowszechnione  głównie  w

środowiskach  akademickich,  ale  nie  wśród  niemieckich  freie  Wohlfahrtsplege (instytucji

niezaleŜnej  dobroczynności).  Termin „gospodarka społeczna” (Sozialwirtschaft)  nie  jest  w

Niemczech, podobnie jak w innych krajach terminem ostrym. Najczęściej kojarzony jest on z

aktywnością  niezaleŜnych  instytucji  dobroczynnych,  jak  równieŜ  ich  organizacji

parasolowych  (Spitzenverbaende  der  freien  Wohlfahrtsplege),  do  których  naleŜą  m.in.

Diakonia, Czerwony KrzyŜ, Caritas i inne24. Nieco szersze  podejście prezentują naukowcy.

A. Zimmer i S. Naehrlich uwaŜają, Ŝe gospodarka społeczna w Niemczech jest związana z

ekonomią trzech sektorów – rynku, państwa oraz sektora non-profit i tym samym wpisuje się

ona w model welfare pluralism25. Wszystkie trzy sektory produkują bowiem usługi społeczne,
23 K. Balon „Gospodarka społeczna w Niemczech – wybrane aspekty” w: Ekonomia Społeczna –teksty 2006, str.
2-3. 
24 Ibidem
25 O  modelu  welfare  pluralism czytaj  w:  M.  Grewiński  „Wielosektorowa  polityka  społeczna  –  w kierunku
welfare pluralism” w:  Polityka Społeczna 5/6 2006; M. Grewiński  „Wielosektorowa polityka społeczna – w
kierunku  pluralizmu  instytucjonalnego  i  mieszanych  form  wsparcia” w:  J.  Krzyszkowski,  K.  Piątek  (red.)
„Rozwiązywanie  problemów  i  kwestii  społecznych  w  teorii  i  praktyce  –  z  doświadczeń  krajowych  i
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tylko  ich  udział  w  róŜnych  politykach  społecznych  jest  odpowiednio  zróŜnicowany.  Na

podstawie  swoich  analiz  autorzy ci  dochodzą  do  wniosku,  Ŝe  w niemieckiej   gospodarce

społecznej  wzrasta  udział   sektora  pozarządowego  i  publicznego,  maleje  natomiast  udział

sektora działającego dla zysku.26

Tabela: Liczba zatrudnionych i procentowy wzrost zatrudnienia w poszczególnych sektorach

gospodarki społecznej 1960-1995 (dotyczy tylko starych landów Niemiec)

Rok Sektor for profit Sektor publiczny Sektor non-profit

Zatrudnieni
(w tys.)

Zmiany %
(w
stosunku
do 1960r.)

Zatrudnieni
(w tys.)

Zmiany %
(w
stosunku
do 1960r.)

Zatrudnieni
(w tys.)

Zmiany %
(w
stosunku
do 1960r.)

1960 23.201 100 2.098 100 383 100
1970 22.937 99 2.978 142 529 138
1980 22.126 95 3.929 187 925 242
1990 22.864 99 4.303 205 1.256 328
1995 22.754 98 4.225 201 1.430 373
Źródło: A. Zimmer, S. Naehrlich „Zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Sozialwirtschaft“ w: U. Arnold, B.
Maelicke (Hrsg) „Lehrbuch der Sozialwirtschaft“, Baden - Baden  2003, str. 70.

Dane zamieszczone w powyŜszej  tabeli ukazują, Ŝe największy wzrost zatrudnienia

obserwowany  jest  w  ostatnich  kilkudziesięciu  latach  w  Niemczech  w  sektorze

pozarządowym, co jest dowodem na dynamikę rozwoju tego sektora i coraz większe jego

znaczenie w gospodarce społecznej. W sektorze prywatnym liczba zatrudnionych nie wzrasta

w ogóle, w sektorze publicznym wzrosła o ponad 200%, natomiast w sektorze pozarządowym

aŜ  o  373%.  Największy  wzrost  zatrudnienia  w  sektorze  społecznych  organizacji

pozarządowych zanotowano w usługach zdrowotnych (379%) i społecznych (381%). 

Podobnie największy potencjał usług społecznych rozumiany jako dostępna oferta na

runku dla potencjalnych beneficjentów takŜe wskazuje na bardzo duŜe znaczenie podmiotów

gospodarki społecznej, co zaprezentowano w poniŜszej tabeli.

europejskich”, Częstochowa 2006; M. Grewiński „Jaka przyszłość państwa opiekuńczego? – o przeobraŜeniach
welfare  state”w:  K.  Głąbicka  „Polska  polityka społeczna  wobec  wyzwań  spójności  społeczno-ekonomicznej
UE”, Radom 2007.
26 A.  Zimmer,  S.  Naehrlich  „Zur  volkswirtschaftlichen  Bedeutung  der  Sozialwirtschaft“ w:  U.  Arnold,  B.
Maelicke (Hrsg) „Lehrbuch der Sozialwirtschaft“, Baden - Baden  2003, str. 64 i następne
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Tabela:  Oferta  usług  /  świadczeń  społecznych  w  Niemczech  w  oparciu  i  ilość  osób

zatrudnionych w poszczególnych instytucjach/sektorach

Zakres usług społecznych Sektor  non

profit %

Sektor

publiczny %

Sektor

rynkowy %

Zatrudnienie

pełnoetatowe

ogółem

Lecznictwo ogółem: 34,4 48,8 16,8 1.050.222

Szpitale 29,7 57,4 12,9 830.126
Usługi pielęgnacyjne 63,0 16,8 20,2 128.510
Inne podmioty lecznictwa 36,2 16,2 47,6 91.581
Usługi socjalne ogółem: 61,2 22,1 16,7 428.766

Kantyny 8,5 6,8 84,7 38.220
Internaty, bursy (młodzieŜ) 34,5 8,5 57,0 23.571
Domy dla Osób Starszych 67,6 14,7 17,7 67.140
Domy Dziecka 73,0 17,6 9,4 17.338
Pomoc Niepełnosprawnym 83,6 6,9 9,5 96.171
Domy Dziennego Pobytu 46,4 48,1 5,4 22.766
Placówki Dziecięce 62,3 36,7 1,0 155.874
Pomoc humanitarna 63,1 30,1 6,8 7.636
Źródło: A. Zimmer, S. Naehrlich „Zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Sozialwirtschaft“ w: U. Arnold, B.
Maelicke (Hrsg) „Lehrbuch der Sozialwirtschaft“, Baden - Baden  2003, str. 98. 

Wśród  usług  medycznych  i  lecznictwa  dominuje  w  Niemczech  sektor  publiczny

(48,8%),  ale  sektor non-profit  ma takŜe swoje istotne znaczenie (34,4%).  JednakŜe juŜ w

usługach socjalnych dominuje sektor non-profit z 61,2%. W obu zakresach sektor prywatny

jest reprezentowany na poziomie ponad 16%. 

Gospodarka społeczna, mimo niepopularności tego terminu w Niemczech, jak twierdzi

K. Balon, ma swoją długą tradycję w Niemczech. Wiele organizacji, działających w tej chwili

ma swój rodowód w dobroczynnych instytucjach kościelnych i cechowych, które wywodzą

się z czasów średniowiecza. Pod koniec XIX i na początku XX  wieku nastąpił dynamiczny

rozwój organizacji niezaleŜnych i ich instytucji parasolowych takich jak: Diakonia, Czerwony

KrzyŜ, Caritas, Dobroczynność śydowska, Dobroczynność Robotnicza, Parytetowy Związek

Socjalny. W czasach reŜimu nazistowskiego związki te zostały przymusowo rozwiązane, ale

ich odrodzenie nastąpiło po II wojnie światowej. Niezwykle istotną kwestią jest tutaj prawne

usankcjonowanie  w  niemieckim  systemie  prawnym  zasady  subsydiarności,  która  jest

rozumiana  jako  ustanowienie  pierwszeństwa  działań  prywatnych  przed  działaniami

publicznymi. W szczególności w systemach pomocy społecznej i działaniach opiekuńczych

nad  dziećmi  i  młodzieŜą  zasada  ta  przybiera  postać  zasady  względnego  pierwszeństwa

organizacji pozarządowych prze administracją publiczną w świadczeniu usług i prowadzeniu
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placówek,  przy  równoczesnym  nałoŜeniu  na  stronę  publiczną  ogólnego  obowiązku

finansowego wspierania organizacji w wykonywaniu zadań i funkcji  socjalnych27.

 Jak  wynika  z  danych  statystycznych  w  Niemczech  w  2005r.  zrzeszone  w

parasolowych organizacjach podmioty gospodarki  społecznej  prowadziły łącznie ponad 50

tysięcy zakładów  pracy (najwięcej Diakonia ponad 15 tysięcy,   Caritas ponad 14 tysięcy,

Parytetowy Związek Socjalny blisko 13 tysięcy zakładów pracy).  Podmioty te zatrudniały

łącznie  2,16  mln  pracowników  etatowych  co  stanowiło  ponad  5  %  wszystkich

zatrudnionych28.  Na  usługach  tych  organizacji  pozostawało  w  2005r  łącznie  ponad  550

tysięcy wolontariuszy. Szacunkowy udział tych podmiotów w PKB Niemiec wynosił w 2000r

około 45 mld. euro29. 

  Spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne w Polsce

W Polsce w 2006 r. zarejestrowanych było około 12,5 tysiąca spółdzielni przy czym

według  Krajowej  Rady  Spółdzielczej  w  praktyce  działalność  prowadzi  około  10  tysięcy

spółdzielni. Wiele spółdzielni ma charakter bardziej ekonomiczny aniŜeli społeczny, dlatego

trudno  wiązać  cały  ruch  spółdzielczy  z  polityką  społeczną.  Wśród  podmiotów  starej

gospodarki społecznej największe związki z polityką społeczną mają spółdzielnie inwalidów,

spółdzielnie pracy i  spółdzielnie mieszkaniowe30. Tylko spółdzielni inwalidów i spółdzielni

osób niewidomych jest zarejestrowanych w Polsce 350. Zatrudniają one 55 tysięcy osób, a ich

członkami jest około 30 tysięcy osób. Ze względu na fakt, Ŝe w ostatnim czasie w Polsce

następuje  proces  ekonomizowania  się  sektora  pozarządowego,  a  takŜe  ze  względu  na

wprowadzenie  nowego  ustawodawstwa,  dotyczącego  moŜliwości  tworzenia  i  prowadzenia

spółdzielni socjalnych, nastąpił w ostatnich latach rozwój spółdzielni mających cechy stricte

organizacji  społecznych.  Formalnie  funkcjonujących  spółdzielni  socjalnych,  zgodnie  z

Ustawą o spółdzielniach socjalnych z 2006r., jest aktualnie 45 (dane za 2006r). Najwięcej

spółdzielni  socjalnych  jest  w  woj.  wielkopolskim  (9),  mazowieckim  i  lubuskim  (po  5).

27 Ustawa Zasadnicza, art. 2;  Federalna Ustawa o Pomocy Społecznej (BSHG), Ustawa o pomocy dla dzieci i
młodzieŜy (KJHG). 
28 Jest to tym bardziej ciekawe, Ŝe w Niemczech do największych pracodawców zalicza się firmy prywatne:
Siemens  (379  tysięcy  zatrudnionych),  Daimler  Benz  AG  (290  tysięcy  zatrudnionych),  Deutsche  Bahn  AG
(288 tysięcy   zatrudnionych  ),  Deutsche  Post  (284  tysiące  zatrudnionych),  Volkswagen  AG  (260  tysięcy
zatrudnionych). Dane za Frankfurter Allgemeinen Zeitung z 08.07.1997r. Tymczasem tylko Diakonia i Caritas
zatrudnia więcej osób (!). 
29 K. Balon „Gospodarka społeczna w Niemczech – wybrane aspekty”, op. cit., str. 7. 
30 MoŜe to być jednak mylące, gdyŜ w badaniach nad spółdzielniami prowadzonych przez Fundacje Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych w ramach projektu  „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” (IW
EQUAL) w pytaniach do członków spółdzielni  – „czy Państwa przedsiębiorstwo angaŜuje się w działalność
społeczną”  tylko 37% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie, Ŝe tak. Najmniejszą aktywność i najrzadziej
tego typu deklaracje składały spółdzielnie mieszkaniowe (!). 
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Oprócz  spółdzielni  socjalnych  istnieją  w  Polsce  znacznie  dłuŜej  zakłady  aktywności

zawodowej (ZAZ), które moŜna było powoływać juŜ od 1997 roku, czyli od czasu uchwalenia

Ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Interesującym jest

to, Ŝe pomimo, iŜ moŜliwości tworzenia ZAZ –ów są juŜ od ponad 10 lat, to instytucji tych

powstało  relatywnie  mało  –  w  2006  r.  było  ich  w  całej  Polsce  tylko  35  (najwięcej  w

Małopolsce i Wielkopolsce po 5) co moŜe oznaczać, Ŝe nadzieje jakie wiąŜe się w Polsce z

sektorem gospodarki społecznej mogą być trochę przesadzone. Oprócz zakładów aktywności

zawodowej,  przeznaczonych  dla  osób  niepełnosprawnych,  od  uchwalenia  Ustawy  o

zatrudnieniu  socjalnym  z  2003r.  moŜliwe  jest  w  Polsce  tworzenie  centrów  integracji

społecznej (CIS) i  klubów integracji  społecznej (KIS).  Instytucje te mają być  podmiotami

reintegracji  społecznej  i  zawodowej  dla  osób  zagroŜonych  najróŜniejszymi  odmianami

wykluczenia społecznego, którzy poprzez pracę i nabycie zawodu mają powrócić w krótszej

lub dłuŜszej perspektywie na rynek pracy. W 2006 r. liczba CIS –ów wynosiła 35, a KIS - ów

około 90. NaleŜy podkreślić, Ŝe zarówno ZAZ – y jak i centra i kluby integracji społecznej są

uwaŜane w Polsce za prototyp przedsiębiorstw społecznych, to jednak naleŜy brać poprawkę,

Ŝe mogą być one i są zakładane przez instytucje samorządu terytorialnego (sektor publiczny) i

są przez ten sektor kontrolowane, co trochę kłóci się tutaj z duchem rozwiązań gospodarki

społecznej jako całkowicie niezaleŜnej od wpływów sektora publicznego31. 

Tabela: Polski sektor gospodarki społecznej – podstawowe informacje

Typy organizacji
N. organizacji

(zarejestrowanych)

Zatrudnienie

 (N. pracowników)

Członkostwo

 (N.człon)

Tradycyjna EFS

Stowarzyszenia i fundacje 58.000 120.000 9-10.000.000

Organizacje samorządu gospodarczego 5.500 33.000 1.100.000

Spółdzielnie
z tego: spółdzielnie inwalidów

12.800
350

440.000
55.000

6.000.0008
30.000

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 9 500 ?

Inne organizacje wzajemnościowe 880 ? ?

Nowa EFS

Spółdzielnie socjalne 45 320 400

Zakłady Aktywności Zawodowej 35 1 700

Centra i Kluby Integracji Społecznej 35+90 500+? -

Ogółem ok.75 000 ok. 600 000 ok. 16-17 000 000

Źródło: J.Herbst „Kondycja ekonomii społecznej w Polsce 2006 teksty 2006, str. 7

31 J. Herbst „Kondycja ekonomii społecznej w Polsce 2006”, Ekonomia Społeczna –teksty 2006, str. 5-7. 
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W  poniŜej  zaprezentowanej  tabeli  zilustrowano  główne  działania  społeczne

spółdzielni. Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe najbardziej popularną formą działań społecznych są

usługi społeczne i pomoc społeczna (ponad 20%), następnie rozwój lokalny (ponad 16%),

rynek  pracy  i  zatrudnienie  (ponad  12%)  oraz  kształcenie  i  wychowanie  (ponad  10%).

Najrzadziej  spółdzielnie  angaŜują  się  w  działalność  na  rzecz  praw  człowieka  i  sprawy

branŜowo-pracownicze. 

Tabela: Obszary działań społecznych spółdzielni ogółem w Polsce. Stan na 2006r.

Główne obszary działań społecznych spółdzielni % wskazań

Usługi socjalne, pomoc społeczna 20,45%
Rozwój lokalny 16,17%
Rynek pracy, zatrudnienie, aktywizacja zawodowa 12,43%
Edukacja i wychowanie 10,10%
Kultura i sztuka 6,54%
Sport, turystyka, rekreacja, hobby 6,13%
Wsparcie instytucji i organizacji obywatelskich 5,78%
Ochrona zdrowia 3,12%
Ochrona środowiska 1,90%
Sprawy zawodowe, branŜowe, pracownicze 1,02%
Prawa człowieka, działalność polityczna 0,28%
Pozostała działalność 16,10%
Źródło: J. Herbst „Kondycja ekonomii społecznej w Polsce 2006”, Ekonomia Społeczna –teksty 2006, str.32. 

NaleŜy  podkreślić,  Ŝe  pomimo  społecznych  priorytetów  i  celów  spółdzielni

socjalnych,  działają  one  w  Polsce  podobnie  jak  wszystkie  spółdzielnie  jako  normalne

przedsiębiorstwa i polegają tym samym przepisom co normalne firmy. Zgodnie z Ustawą o

spółdzielniach  socjalnych  z  2006r.  podmiot  taki  moŜe  załoŜyć  co  najmniej  pięć  osób,

spełniających  wymienione  w  ustawie  warunki32,  nie  więcej  jednak  niŜ  50  osób.  W

spółdzielniach  moŜe  być  zatrudnionych  maksymalnie  20%  personelu,  posiadającego

szczególne kwalifikacje, którzy nie spełniają warunków, o których pisaliśmy wyŜej (przypis

32).  Spółdzielnia  socjalna  tym  się  jednak  róŜni  od  normalnego  przedsiębiorstwa,  Ŝe  jest

stowarzyszeniem ludzi a nie kapitału. Zysk spółdzielni socjalnych nie jest celem samym w

sobie,  ale  instrumentem,  który  ma  słuŜyć  osiągnięciu  celu  wyŜszego,  w  tym  wypadku

społecznego. Art. 67 Ustawy Prawo Spółdzielcze z 16.09.1982r. mówi, Ŝe  „..w spółdzielni

(inaczej  aniŜeli  w spółce  handlowej)  osiąganie  zysku  w wyniku  prowadzonej  działalności

32 Spółdzielnię socjalną mogą załoŜyć: osoby bezrobotne w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z 2004r., bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzaleŜnieni od
alkoholu i  narkotyków po zakończeniu  lecznictwa  odwykowego,  chorzy psychicznie,  zwalniani  z  zakładów
karnych, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji. 
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gospodarczej nie jest celem samym w sobie, a jedynie środkiem do realizacji innych celów, w

tym związanych  z  poprawą bytu  członków i  ich  rodzin”. W innym miejscu  tj.  w art.  10

Ustawy  o  spółdzielniach  socjalnych  mówi  się,  Ŝe  nadwyŜka  bilansowa  nie  podlega

podziałowi między członków spółdzielni i ma zostać przeznaczona na zwiększenie funduszu

zasobowego,  działalność  reintegracyjną,  społeczną  i  oświatowo-kulturalną  oraz  fundusz

inwestycyjny33.  Wszystko  to  oznacza,  Ŝe  spółdzielnie  socjalne  są  nowymi  instytucjami

polityki  społecznej  non  for  private  profit,  gdyŜ  ustawa  z  2006r.  znacznie  rozszerzyła

społeczny  aspekt  funkcjonowania  spółdzielni  socjalnych.  Dla  przykłady  w art.  2  Ustawy

moŜna  przeczytać:  „Przedmiotem  działalności  spółdzielni  socjalnej  jest  prowadzenie

wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą  pracę  członków”.  I  dalej  „Spółdzielnie

socjalna działa na rzecz: społecznej reintegracji jej członków (…) zawodowej reintegracji jej

członków (…), a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnie

socjalną  działalności  gospodarczej.  NaleŜy podkreślić,  Ŝe  dochody spółdzielni  socjalnych

wydatkowane w roku podatkowym na wyŜej wymienione cele,  w części nie zaliczonej do

kosztów uzyskania przychodów, zwolnione są z podatku. W przypadku likwidacji spółdzielni

socjalnej  jej  majątek  pochodzący  ze  środków  publicznych  po  zakończeniu  postępowania

likwidacyjnego zostaje przekazany na Fundusz Pracy34. 

Zakończenie

Przyszłość pokaŜe, na ile wzorowana w Polsce na rozwiązaniach włoskich ustawa o

spółdzielniach socjalnych, jak i sama idea gospodarki społecznej, wpłynie na nową jakość

polityki społecznej i rozwiązania w zakresie niwelowania kwestii społecznych na poziomie

lokalnym,  min.  poprzez  wykorzystanie  nowych  instytucji  i  instrumentów  (nie  tylko

spółdzielnie socjalne, ale takŜe CIS, KIS, ZAZ). Wiele środowisk, szczególnie związanych z

sektorem pozarządowym,  jest  bardzo entuzjastycznie  nastawiona na  te  nowe  instrumenty.

NaleŜy jednak brać poprawkę na to, Ŝe temat ten jest aktualnie niezwykle modny, a co za tym

idzie z pewnością przerysowany, dlatego naleŜy śledzić i monitorować rzeczywiste efekty i

skutki działań spółdzielni socjalnych, jak i  innych podmiotów i oceniać je po działaniach, a

nie  zamiarach.  Nie  zawsze  bowiem  transfer  dobrze  sprawdzonych  idei  i  praktyk  moŜna

przenieść w dowolnie inne miejsce,  gdyŜ  zaadaptowanie się nowych rozwiązań zaleŜy od

bardzo wielu innych czynników, aniŜeli tylko stworzenie podstaw prawnych. JeŜeli jednak
33 Art.10 Ustawy o spółdzielniach socjalnych mówi, Ŝe nadwyŜki powinny zostać podzielone  w następujący
sposób: minimum 40% na fundusz zasobowy,  minimum 40% na cele określone w art. 2.ust.  2i 3 ustawy,  a
pozostała część na fundusz inwestycyjny.
34 Więcej  na  ten  temat:  J.  Brzozowska,  A.  Bulka  „Spółdzielnie  Socjalne  –  ekspertyza  przygotowana  przez
Agencję Rozwoju Spółdzielczości”, Ekonomia Społeczna – teksty 2006.

1



okaŜe się, Ŝe przedsiębiorstwa społeczne w Polsce przyjmą się, będzie to prawdopodobnie

oznaczać  konieczność  całościowego  przeorientowania  myślenia  o  aktywnej  i

prozatrudnieniowej  polityce  społecznej  (workfare  policy)  i  powaŜne  wsparcie  dla  idei

wielosektorowej i obywatelskiej polityki społecznej. 
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