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i��formacja o projekcie

Cel i główne zadania projektu

wyższa szkoła peda��o��icz��a twp w warszawie rea�izowała od d��ia 
1 kwie���ia 2009 rok� do 30 kwie���ia 2011 rok� projek� „Społecznie	Odpowie-
dzialna	Uczelnia”. projek� �zyskał dofi��a��sowa��ie z pro��ram� operacyj��e��o 
kapi�ał L�dzki w ramach priory�e�� iV – szko���ic�wo wyższe i na�ka, dzia-
ła��ie 4.2. rozwój kwa�ifikacji kadr sys�em� B+r i wzros� świadomości ro�i 
��a�ki w rozwoj� ��ospodarczym.

głów��ym ce�em projek�� „Społecznie	Odpowiedzialna	Uczelnia” było wypra-
cowa��ie ��owa�orskie��o podejścia do �sł��� społecz��ych w ramach cz�erech 
i���erdyscyp�i��ar��ych ��r�p roboczych, sk�pio��ych wokół �ema�ów zwi�za��ych 
z: wie�osek�orow� po�i�yk� społecz���, peda��o��ik� społecz���, ��ospodark� spo-
łecz��� oraz społecz��ie odpowiedzia���ym biz��esem. wybor� �ych s�bdyscyp�i�� 
doko��a��o ze wz���ęd� ��a wi�ż�ce się z ��imi d�że ��adzieje ��a �worze��ie więk-
szej i���e��racji i spój��ości społecz��ej. powoła��e zos�ały cz�ery ��r�py robocze, 
składaj�ce się z ��a�kowców, przeds�awicie�i sek�ora p�b�icz��e��o i pozarz�do-
we��o oraz biz��esowe��o, a �akże s��de���ów. w ramach każdej z ��r�p �oczyła 
się dysk�sja ��a�kowa oraz wymia��a po����dów do�ycz�ca perspek�yw rozwoj� 
poszcze��ó���ych s�bdyscyp�i��. Umoż�iwiło �o rea�izację ko�ej��e��o ce�� jakim 
była i���e��racja środowisk zajm�j�cych się szeroko roz�mia��� po�i�yk� spo-
łecz��� w po�sce.

wspó���ym e�eme���em deba�y było a��a�izowa��ie poszcze��ó���ych s�bdy-
scyp�i�� przez pryzma� �sł��� społecz��ych. w ramach ��r�p roboczych prze-
a��a�izowa��e zos�ały �akie czy����iki de�ermi���j�ce rozwój �sł��� społecz��ych 
jak: fi��a��sowa��ie, aspek�y praw��e, prod�kcja i dos�arcza��ie �sł���, p��ra�izm 
�sł���odawców, efek�yw��ość i sk��ecz��ość �sł���, ich róż��orod��ość, oce��a 
jakości �sł���.

w wy��ik� spo�kań i dysk�sji ��a�kowej, a �akże s��diów i a��a�iz pows�ały 
cz�ery prace ��a�kowe. jed��� z ��ich jes� ksi�żka, k�ór� maj� pańs�wo  
w rękach.
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Pozostałe zadania projektu

is�o���ym zada��iem przewidzia��ym w projekcie „Społecznie	Odpowiedzialna	
Uczelnia” było �powszech��ie��ie myś�i zachod��ich eksper�ów i ��a�kowców 
z zakres� ��a�k społecz��ych poprzez prze�ł�macze��ie jede��as�� p�b�ikacji 
ksi�żkowych. Były �o ksi�żki do �ej pory ��ieobec��e ��a ry��k� w wersji po�skiej, 
a dzięki projek�owi zos�ały �powszech��io��e wśród środowisk ��a�kowych  
i decyzyj��ych wraz z p�b�ikacjami pows�ałymi w �ok� prac ��r�p roboczych.

w ce�� pop��aryzacji ��owej po�i�yki społecz��ej �r�chomio��y zos�ał i���er-
ak�yw��y por�a� ed�kacyj��y www.spo�ecz��ieodpowiedzia���i.p�. zawiera o�� 
bo��a�e �reści mery�orycz��e. po��ad�o por�a� był ��łów��ym ��arzędziem prom�-
j�cym działa��ia projek�� „Społecznie	Odpowiedzialna	Uczelnia” .

Maj�c ��a ce�� �powszech��ie��ie idei społecz��ej odpowiedzia���ości wśród 
s��de���ów i młodych ��a�kowców zor��a��izowa��o ko��k�rs składaj�cy się 
z części mery�orycz��ej i fo�o��raficz��ej. Fo�o��rafie były przeds�awia��e pod-
czas mobi���ej wys�awy, k�óra była preze���owa��a w sześci� mias�ach po�ski 
– czł�chowie, L�b�i��ie, ka�owicach, o�sz�y��ie, szczeci��ie, warszawie – ��a 
wydziałach wyższej szkoły peda��o��icz��ej twp w warszawie. 

wszys�kie rez���a�y i prod�k�y projek�� zos�ały przeds�awio��e podczas 
�rzyd��iowej, między��arodowej ko��fere��cji ��a�kowej. wzię�i w ��iej �dział 
�czes���icy ��r�p roboczych, przeds�awicie�e ��a�ki, biz��es�, s��de��ci, a �akże 
eksperci za��ra��icz��i.

projek� był rea�izowa��y przez zespół zarz�dzaj�cy w składzie:
a����a cy��a�� – koordy��a�orka projek��
dr hab. Mirosław grewiński – eksper� ds. po�i�yki społecz��ej
ka�arzy��a Hryćko – specja�is�ka ds. promocji i pr
e�iza po�yra – specja�is�ka ds. fi��a��sowych
Marek pyz – specja�is�a ds. or��a��izacji
a����a Świ��ek – asys�e���ka koordy��a�orki projek��



i��forma�io�� abo�� �he projec�

si��ce 1s� apri� 2009 �he Hi��her schoo� of peda��o��y of �he socie�y of p�b�ic 
k��ow�ed��e i�� warsaw has bee�� carryi���� o�� �he Socially	Responsible	University 
projec� which wi�� e��d o�� 30�h apri� 2011. the projec� was s�bsidized  
from �he H�ma�� capi�a� opera�io��a� pro��ramme, priori�y iV: Hi��her 
ed�ca�io�� a��d scie��ce, Meas�re 4.2: deve�opme��� of r&d sys�em s�aff 
q�a�ifica�io��s a��d improvi���� �he aware��ess of �he ro�e of scie��ce i�� eco��omic 
��row�h.

the mai�� aim of �he Socially	Responsible	University projec� was deve�opi���� 
a�� i����ova�ive approach �o socia� services wi�hi�� fo�r i���erdiscip�i��ary 
worki���� ��ro�ps foc�sed o�� �opics co����ec�ed wi�h: �he ��ew socia� po�icy, 
��ew socia� peda��o��y, socia� eco��omy a��d socia��y respo��sib�e b�si��ess. 
these s�bdiscip�i��es were chose�� beca�se of hi��h hopes for be��er socia� 
i���e��ra�io�� a��d i���e��ri�y se� i�� �hem. Fo�r worki���� ��ro�ps co��sis�i���� of 
scie���is�s, represe���a�ives of p�b�ic, ��o��-��over��me���a� a��d b�si��ess sec�ors 
a��d ���iversi�y s��de���s, were es�ab�ished. wi�hi�� each ��ro�p �here was 
a scie���ific deba�e ��oi���� o�� co��cer��i���� perspec�ives for deve�opme��� of 
par�ic��ar s�bdiscip�i��es. i� a��owed for rea�izi���� �he ��ex� objec�ive, ��ame�y, 
i���e��ra�io�� of comm���i�ies co��cer��ed wi�h socia� po�icy i�� po�a��d.

the commo�� e�eme��� of �he deba�es was a��a�ysi���� par�ic��ar s�bdis-
cip�i��es a��ai��s� socia� services. the worki���� ��ro�ps a��a�ysed s�ch fac�ors 
de�ermi��i���� socia� services as fi��a��ci����, �e��a� aspec�s, prod�c�io�� a��d s�pp�y 
of services, p��ra�ism of service providers, effec�ive��ess of services, diversi�y, 
eva��a�io�� of service q�a�i�y.

as a res��� of �he mee�i����s a��d scie���ific disco�rse, s��dies a��d a��a�yses, 
�here were fo�r scie���ific books crea�ed. o��e of �hem is �he book yo� are 
readi����.
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a�� impor�a��� �ask of �he Socially	Responsible	University was dissemi��a�io�� 
of wes�er�� exper�s’ ideas i�� �he fie�d of socia� scie��ces by �ra��s�a�i���� e�eve�� 
books. these books had bee�� previo�s�y ���avai�ab�e i�� po�ish versio��s a��d 
�ha��ks �o �he projec� �hey were dis�rib��ed i�� scie���ific a��d ��over��i���� 
comm���i�ies �o��e�her wi�h p�b�ica�io��s wri��e�� i�� �he worki���� ��ro�ps.

a�� i���erac�ive ed�ca�io��a� websi�e, www.spo�ecz��ieodpowiedzia���i.p�, was 
�a���ch i�� order �o pop��arise ��ew socia� scie��ces. i� co���ai��s rich co���e��� o�� 
�he ma��er. F�r�hermore, �he websi�e was �he mai�� �oo� for promo�i���� �he 
Socially	Responsible	University projec�.

wi�h �he aim of dissemi��a�io�� of �he idea of socia� respo��sibi�i�y amo���� 
���iversi�y s��de���s a��d yo����� scie���is�s, a compe�i�io�� was or��a��ised, 
i��c��di���� a par� co��cer��ed wi�h �he meri�s of �he �opic a��d a pho�o��raphy 
co���es�. the pic��res were prese���ed a�so a� a mobi�e exhibi�io��, which 
visi�ed six po�ish ci�ies – czł�chów, L�b�i��, ka�owice, o�sz�y��, szczeci��, 
warsaw – depar�me���s of �he Hi��her schoo� of peda��o��y of �he socie�y of 
p�b�ic k��ow�ed��e i�� warsaw.

a�� �he ac�ivi�ies a��d res���s of �he projec� were prese���ed d�ri���� a �hree-
day i���er��a�io��a� scie���ific co��fere��ce a��e��ded by members of �he worki���� 
��ro�ps, represe���a�ives from �he fie�ds of scie��ce a��d b�si��ess, ���iversi�y 
s��de���s as we�� as forei���� exper�s. 
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Publikacje książkowe wydane przez Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w ramach projektu 

„Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia”

Seria „Współczesna polityka społeczna”

 1. g. espi����-a��derse��, Społeczne	podstawy	gospodarki	postindustrialnej, warszawa 2010, 
[Social	Foundations	of	Postindustrial	Economies,	oxford U��iversi�y press, 1999].

 2. j. g. da�ey, Postępy	w	pracy	socjalnej, warszawa 2010, [Advances	in	Social	Work:	Spe-
cial	Issue	on	The	Futures	of	Social	Work,	i��dia��a U��iversi�y schoo� of socia� work, 
2005].

 3. t. i�����o�, Welfare	States	w	Europie	Środkowo-Wschodniej	w	latach	1919–2004, warszawa 
2010, [Welfare	 States	 in	 East	 Central	 Europe,	 1919–2004,	cambrid��e U��iversi�y 
press, 2008].

 4. n. Barr, Państwo	dobrobytu	jako	skarbonka.	Informacja, ryzyko, niepewnoś�� a rola państwaInformacja,	ryzyko,	niepewnoś��	a	rola	państwa, 
warszawa 2010, [The	Welfare	State	as	Piggy	Bank:	Information,	Risk,	Uncertainty,	and	
the	Role	of	the	State,	oxford U��iversi�y press, 2001].

 5. a. He��riq�es, j. richardso��, TBL	czy	wszystko	 się	zgadza?, warszawa 2010, [The	
Triple	Bottom	Line:	Does	 It	All	Add	Up?:	Assessing	 the	Sustainability	 of	Business	 and	
CSR,	ear�hsca��, 2004].

 6. a. Bra��ds�ae��er, p. Herrma����, c. o’co����e��, Definiowanie	usług	socjalnych	w	kon-
tekście	europejskim	–	od	ogółu	do	szczegółu,	warszawa 2010, [Defining	Social	Services	In	
Europe:	Between	Particular	and	the	General,	nomos, 2007].

 7. j. Mair, j. robi��so��, k. Hocker�s (red.),	Przedsiębiorczoś��	społeczna,	warszawa 2010, 
[Social	Entrepreneurship,	pa���rave Macmi��a��, 2006].

 8. M. powe�� (red.), Zrozumie��	 wielosektorową	 gospodarkę	 dobrobytu, warszawa 2010, 
[Understanding	the	Mixed	Economy	of	Welfare, po�icy press, 2009]. 

 9. M. cha�vière, M. sassier, B. Bo�q�e�, r. a��ard, B. ribes, Uwarunkowania	polityki	
rodzinnej	w	ujęciu	historycznym,	prawnym	i	politycznym, warszawa 2011, [Les	implicites	
de	la	politique	familiale	Approches	historiques,	juridiques	et	politique, d���od, 2000].

10. a. evers, r.g. Hei��ze (red.),a. evers, r.g. Hei��ze (red.), Niemiecka	polityka	społeczna:	Ekonomizacja	i	przekracza-
nie	barier, warszawa 2011, [Sozialpolitik:	Ökonomisierung	und	Entgrenzung, spri����er 
sBM, 2008].

11. oz a�mo��,oz a�mo��, Wielokulturowy	Izrael, warszawa 2011.



14

Seria „Nowa Polityka Społeczna”

1. M. grewiński, B. więckowska (red.), Przeobrażenia	sfery	usług	w	systemie	zabezpiecze-
nia	społecznego	w	Polsce, warszawa 2011.

2. M. grewiński, B. skrzypczak (red.), Środowiskowe	usługi	społeczne	–	nowa	perspektywa	
polityki	i	pedagogiki	społecznej, warszawa 2011.

3. M. grewiński, M. rymsza (red.), Polityka	 aktywizacji	w	Polsce.	Usługi	 reintegracji	
w	sektorze	gospodarki	społecznej, warszawa 2011.

4. M. Bo��ikowska, M. grewiński (red.), Usługi	społeczne	odpowiedzialnego	biznesu, war-
szawa 2011.



no�y o a��orach

Joanna Brzozowska
dok�ora���ka i��s�y���� socjo�o��ii U��iwersy�e�� ja��ie��ońskie��o. od wie�� �a� 
kier�je a��e��cj� rozwoj� i promocji spółdzie�czości zwi�zk� L�s�racyj��e��o 
spółdzie���i pracy w krakowie rea�iz�j�c projek�y ��a rzecz wa�ki z bezrobo-
ciem i �worze��ia ��owych miejsc pracy. odbyła półrocz��y s�aż w e�ropejskiej 
ko��federacji spółdzie���i pracy, spółdzie���i socja���ych i przedsiębiors�w par-
�ycypa�yw��ych, ��dzie zaa����ażowała się w �worze��ie i i���e��rację, ��ajpierw 
e�ropejskie��o, a ��as�ęp��ie po�skie��o sek�ora ��ospodarki społecz��ej. koordy-
��a�orka ii e�ropejskiej ko��fere��cji eko��omii społecz��ej w krajach e�ropy 
Środkowo-wschod��iej pod hasłem „przedsiębiorczość społecz��a i sk��ecz��ość 
eko��omicz��a”. czło��ek komi�e�� Mo��i�or�j�ce��o pro��ram operacyj��y 
kapi�ał L�dzki ��a �a�a 2007–2013.

dr hab. Katarzyna Głąbicka
abso�we���ka wydział� dzie����ikars�wa i na�k po�i�ycz��ych Uw (1993), dok-
�or ��a�k po�i�o�o��icz��ych (1995), dok�or habi�i�owa��y ��a�k h�ma��is�ycz��ych 
w zakresie ��a�k o po�i�yce – po�i�yki społecz��ej (2002). wykładowca po�skiej 
i e�ropejskiej po�i�yki społecz��ej. prezes re��io��a���e��o oddział� po�skie��o 
towarzys�wa po�i�yki społecz��ej w radomi�; prezes Federacji or��a��izacji 
pozarz�dowych re��io��� radomskie��o; wiceprzewod��icz�ca zespoł� ko��s��-
�acyj��e��o ds. współpracy samorz�d� z or��a��izacjami pozarz�dowymi przy 
prezyde��cie m. radomia. a��orka 240 ar�yk�łów ��a�kowych oraz 38 p�b-
�ikacji ksi�żkowych m.i��. „socja���y wymiar e�ropy” (2006), „spój��ość spo-
łecz��o-eko��omicz��a ��a przełomie XX/XXi w.” (2007), „eko��omia społecz��a 
– podmio�y i i��s�r�me���y” (2009), „prek�rsorzy socja���e��o wymiar� e�ropy” 
(2010).
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dr Maria Gagacka
socjo�o��, dok�or ��a�k h�ma��is�ycz��ych w zakresie ��a�ki o po�i�yce. jes� adi���k-
�em w ka�edrze Fi�ozofii i socjo�o��ii po�i�ech��iki radomskiej. wiceprzewod��i-
cz�ca oddział� re��io��a���e��o po�skie��o towarzys�wa po�i�yki społecz��ej, czło��ek 
warszawskie��o oddział� po�skie��o towarzys�wa socjo�o��icz��e��o. obszary jej 
zai���eresowań ��a�kowych i badawczych �o: rozwój zasobów ��dzkich, przemia��y 
�rzecie��o sek�ora, społeczeńs�wo obywa�e�skie i ak�yw��ość obywa�e�ska.

Karolina Goś-Wójcicka
po�i�o�ożka, s�arszy specja�is�a w wydzia�e Badań gospodarki społecz��ej 
depar�ame���� Badań społecz��ych gUs. s��diowała podyp�omowo Gender	
Studies ��a Uw i gospodarkę społecz��� w wsp twp.

dr hab. Mirosław Grewiński
po�i�yk społecz��y. zajm�je się wie�osek�orow� po�i�yk� społecz��� i �sł���ami 
społecz��ymi. a��or 140 p�b�ikacji ��a�kowych, w �ym po��ad 20 ksi�żek. pra-
c�je w wyższej szko�e peda��o��icz��ej twp w warszawie, ��dzie jes� peł��o-
moc��ikiem rek�ora ds. projek�ów. jes� doradc� mery�orycz��ym w projekcie 
„społecz��ie odpowiedzia���a Ucze���ia”. peł��i �eż f���kcję doradcy kome��-
da���a głów��e��o oHp. czło��ek po�skie��o towarzys�wa po�i�yki społecz��ej 
i po�skie��o oddział� k��b� rzymskie��o. (www.mirek.��rewi��ski.p�)

Jan Herbst
socjo�o��, czło��ek zespoł� badawcze��o s�owarzysze��ia k�o��/jawor. dok�ora��� 
w i��s�y��cie socjo�o��ii U��iwersy�e�� warszawskie��o – w zakładzie socjo�o��ii 
po�i�yki. La�rea� ��a��rody im. F�oria��a z��a��ieckie��o. specja�iz�je się w a��a-
�izach do�ycz�cych róż��ych form ak�yw��ości społecz��ej, działa���ości or��a��i-
zacji pozarz�dowych oraz współpracy pomiędzy obywa�e�ami i admi��is�racj� 
samorz�dow� ��a szczeb�� �oka���ym.

dr Stanisław Kamiński
jes� pracow��ikiem ��a�kowym U��iwersy�e�� eko��omicz��e��o we wrocławi� 
– ka�edra socjo�o��ii i po�i�yki społecz��ej oraz dyrek�orem Urzęd� s�a�ys�ycz-
��e��o we wrocławi�. je��o zai���eresowa��ia ��a�kowe ko��ce���r�j� się wokół 
za��ad��ień wie�osek�orowej po�i�yki społecz��ej, �rzecie��o sek�ora, ��ospodarki 
społecz��ej. jes� a��orem rozprawy dok�orskiej �rak��j�cej o or��a��izacjach 
pozarz�dowych jako podmio�ach po�i�yki społecz��ej. działa���ość zawodow�, 
w �ym ��a�kow�, ł�czy z ak�yw��ości� społecz���; przez ki�ka �a� był wo�o���a-
ri�szem f���dacji po�ska akcja H�ma��i�ar��a, z��a�azł się rów��ież wśród zało-
życie�i s�owarzysze��ia – i��icja�ywa H�ma��i�ar��a, k�óre��o zos�ał prezesem.
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dr Arkadiusz Karwacki
socjo�o��, adi���k� w zakładzie po�i�yki społecz��ej i��s�y���� socjo�o��ii U��i-
wersy�e�� Mikołaja koper��ika w tor���i�; wykładowca w pwsH pomera��ia. 
czło��ek sekcji pracy socja���ej po�skie��o towarzys�wa socjo�o��icz��e��o oraz 
czło��ek zarz�d� głów��e��o po�skie��o towarzys�wa po�i�yki społecz��ej. czło-
��ek redakcji kwar�a���ika „k����ra i ed�kacja”. s�ype��dys�a projek�� „przed-
siębiorcza Ucze���ia”, rea�izowa��e��o przez wsp twp w warszawie. 

Paweł Kowalczuk
abso�we��� s��diów podyp�omowych – Me�ody i �ech��iki ak�yw��ej po�i�yki 
i���e��racyj��ej w wyższej szko�e peda��o��icz��ej towarzys�wa wiedzy powszech-
��ej w warszawie. prowadzi włas��� działa���ość ��ospodarcz�.

Joanna Lizut
abso�we���ka i��s�y���� profi�ak�yki społecz��ej i resocja�izacji oraz i��s�y���� 
po�i�yki społecz��ej ��a U��iwersy�ecie warszawskim. obec��ie dok�ora���ka 
w ko�e��i�m eko��omicz��o-społecz��ym w sgH. jes� pracow��ikiem ��a�kowo-
dydak�ycz��ym w wyższej szko�e peda��o��icz��ej twp w warszawie. jej zai��-
�eresowa��ia ��a�kowe ko��ce���r�j� się wokół: pracy socja���ej, ��ospodarki 
społecz��ej oraz resocja�izacji.

dr Sławomir Nałęcz
socjo�o��, adi���k� w i��s�y��cie s��diów po�i�ycz��ych pan; zas�ępca dyrek�ora 
depar�ame���� Badań społecz��ych gUs. zajm�je się bada��iami or��a��izacji 
non-profit i i����ych podmio�ów ��ospodarki społecz��ej. jako a��a�i�yk �czes���iczyłjako a��a�i�yk �czes���iczył 
w „ joh��s Hopki��s compara�ive no��-profi� sec�or projec�”. w 2005 r. obro-w 2005 r. obro-
��ił pracę dok�orsk� p�. „społecz��e z��acze��ie sek�ora ��o��-profi�”. w �a�ach 
2006–2008 kierował pracami badawczymi krajowe��o obserwa�ori�m gospo-
darki społecz��ej w ramach par���ers�wa ��a rzecz rozwoj� „t� jes� praca”. 
efek�em �ych prac jes� ksi�żka „gospodarka społecz��a w po�sce. wy��iki 
badań 2005–2007”, zawieraj�ca m.i��. opracowa��ia ���. spółdzie�czości, sek-
�ora non-profit, �owarzys�w �bezpieczeń wzajem��ych, pracow��iczych kas zapo-
mo��owo-pożyczkowych, zakładów ak�yw��ości zawodowej, warsz�a�ów �erapii 
zajęciowej i ce���rów i���e��racji społecz��ej.

dr Marek Rymsza
jes� dok�orem socjo�o��ii, adi���k�em w i��s�y��cie s�osowa��ych na�k spo-
łecz��ych U��iwersy�e�� warszawskie��o. w �a�ach 2001–2008 był dyrek�orem 
pro��ram� po�i�yki społecz��ej w i��s�y��cie spraw p�b�icz��ych. specja�iz�je 
się w porów��awczej po�i�yce społecz��ej w zakresie sys�emów zabezpiecze��ia 
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społecz��e��o oraz prob�ema�yce sek�ora obywa�e�skie��o. redak�or ��acze���y 
kwar�a���ika „trzeci sek�or”, poświęco��e��o prob�ema�yce społeczeńs�wa oby-
wa�e�skie��o. je��o zai���eresowa��ia do�ycz� eko��omii społecz��ej oraz ak�yw-
��ej po�i�yki społecz��ej.

Kuba Wygnański
socjo�o��, jede�� z ��łów��ych a��ima�orów r�ch� or��a��izacji pozarz�dowych 
w po�sce. jes� współ�wórc� s�owarzysze��ia ��a rzecz For�m i��icja�yw poza-
rz�dowych, współzałożycie�em i dyrek�orem, a ��as�ęp��ie czło��kiem rady 
F���dacji „Bez wz���ęd� ��a niepo��odę”, w ramach k�órej działa Młodzieżowa 
a��e��cja pracy. jes� �wórc� Ba��k� da��ych o or��a��izacjach pozarz�dowych 
prowadzo��e��o przez s�owarzysze��ie k�o��/jawor, k�óre �eż współ�worzył. 
zwi�za��y z po�sk� akcj� H�ma��i�ar���, F���dacj� Ba�ore��o oraz F���dacj� 
i��icja�yw społecz��o-eko��omicz��ych. czło��ek rady działa���ości poży�k� 
p�b�icz��e��o pierwszej kade��cji. wiceprezes F���dacji s�ocz��ia.



Marek rYMsza

ws�ęp

oddajemy do r�k czy�e���ika �om, poświęco��y �sł���om rei���e��racji spo-
łecz��ej i zawodowej świadczo��ym w sek�orze ��ospodarki społecz��ej. prze-
ciwdziała��ie wyk��cze��i� społecz��em� od ki�k� �a� z��ajd�je się w ��łów��ym 
���rcie po�skiej po�i�yki społecz��ej. prob�em wyk��cze��ia społecz��e��o docze-
kał się w ��aszym kraj�, wzorem i����ych pańs�w e�ropejskich, po��łębio��ych 
a��a�iz �eore�ycz��ych i �icz��ych s��diów empirycz��ych. ce�em �e��o �om� 
��ie jes� by��ajm��iej sy���e�ycz��e przeds�awie��ie �e��o dorobk�. s�aramy się 
��a�omias� osadzić przeciwdziała��ie eksk��zji w szerszych ramach po�i�yki 
ak�ywizacji, a rów��ocześ��ie pokazać działa��ia w �ym zakresie prowadzo��e 
w sek�orze ��ospodarki społecz��ej. specyfik� po�ski ��a ��e rozwi�zań e�ropej-
skich jes� bowiem, że �o właś��ie sek�or ��ospodarki społecz��ej s�a��owi po�i-
��o�� doświadcza���y d�a pro��ramów ak�ywizacji. jes� �o, paradoksa���ie, �y�eż 
wy��ikiem słabości sł�żb społecz��ych i sł�żb za�r�d��ie��ia, co ��iedorozwoj� 
sek�ora ��ospodarki społecz��ej. 

w sł�żbach społecz��ych i sł�żbach za�r�d��ie��ia przez pierwsze pół�orej 
dekady �ra��sformacji domi��owała orie���acja ��a wsparcie osło��owe kosz-
�em działań �samodzie���iaj�cych. rów��ocześ��ie po 1989 rok� ��ie ��as��pił 
re��esa��s �radycyj��ych form przedsiębiorczości społecz��ej opar�ych ��a idei 
wzajem��ości; decyde��ci bowiem kojarzy�i �e formy ��ie z wzorami ��ospoda-
rowa��ia z okres� ii rzeczypospo�i�ej (żeby przypom��ieć zapom��ia��� ro�ę 
spółdzie���i pracy czy �owarzys�w �bezpieczeń wzajem��ych), a�e z ��ospodark� 
socja�is�ycz���. gdy pocz�wszy od 2003 rok� ��as�ęp�je s�op��iowa reorie��-
�acja po�i�yki społecz��ej w kier���k� działań ak�ywiz�j�cych be��eficje���ów 
wsparcia socja���e��o, właś��ie słabość �radycyj��ych podmio�ów ��ospodarki spo-
łecz��ej �worzy w �ym sek�orze miejsce d�a ��owych form przedsiębiorczości 
społecz��ej, opar�ych ��a „i��k��zji wer�yka���ej” osób ze środowisk mar��i��a�i-
zowa��ych. 

przywi�za��ie sł�żb p�b�icz��ych do „orie���acji zasiłkowej” sprawiło �eż, 
że podejście ak�ywiz�j�ce �powszech��ia��e jes� ��łów��ie przy wykorzys�a��i� 
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środków ���ij��ych. przys��pie��ie po�ski do U��ii e�ropejskiej było więc is�o�-
��ym, choć ��ie jedy��ym, czy����ikiem wspom��ia��ej reorie���acji po�i�yki spo-
łecz��ej. dos�ęp��ość f���d�szy s�r�k��ra���ych sprzyja „se��me���acji” działań 
prowadzo��ych w ramach po�i�yki społecz��ej. tradycyj��e, osło��owe formy 
wsparcia �dzie�a��e s� przy wykorzys�a��i� środków b�dże�owych i w ramach 
s�worzo��ych w �a�ach dziewięćdziesi��ych XX w. i��s�y��cji sys�em� zabezpie-
cze��ia społecz��e��o. na�omias� wsparcie ak�ywiz�j�ce fi��a��sowa��e jes� przy 
wykorzys�a��i� środków e�ropejskie��o F���d�sz� społecz��e��o oraz ��owych 
rozwi�zań praw��o-i��s�y��cjo��a���ych, współ�worz�cych sek�or – jak �o okre-
ś�ił po�ski �s�awodawca – „za�r�d��ie��ia socja���e��o”. sek�or �e�� współ�worz� 
przedsiębiors�wa społecz��e „��owej fa�i” o profi�� wise (akro��im od a����ie�-
skiej ��azwy work	integrated	social	enterprises – dosł. przedsiębiors�wa społecz��e 
i���e��racji przez pracę), k�óre prowadzo��e s� w formie spółdzie���i socja���ych, 
działa���ości ��ospodarczej or��a��izacji pozarz�dowych oraz spółek non-profit, 
a �akże jako zakłady ak�yw��ości zawodowej, ce���ra i���e��racji społecz��ej 
i k��by i���e��racji społecz��ej.

jak będziemy się s�ara�i pokazać ��a łamach �e��o �om�, sek�or za�r�d��ie-
��ia socja���e��o w z��acz��ej mierze zawiera się w ��ra��icach ��ospodarki społecz-
��ej, k�órej – co prawda – po�ski �s�awodawca ��ie defi��i�je, a�e k�óra s�a��owi 
f���kcjo��a���ie wyodręb��ia���y se��me��� ��ospodarki, czy szerzej – sfery p�b�icz-
��ej. Moż��a powiedzieć, że po�ski sek�or za�r�d��ie��ia socja���e��o zawiera się 
w sek�orze ��ospodarki społecz��ej, �worz�c je��o ��ow� część (ko��cepcja „��owej 
eko��omii społecz��ej”), zorie���owa��� ��a rei���e��rację społecz��� i zawodow� 
osób ze środowisk mar��i��a�izowa��ych ��a ry��k� pracy. s��d �y��ł oddawa��e��o 
do r�k czy�e���ików �om�: Polityka	aktywizacji	w	Polsce.	Usługi	reintegracji	w	sek-
torze	gospodarki	społecznej . 

ksi�żka składa się z �rzech części do�ycz�cych po�i�yki społecz��ej, ��ospo-
darki społecz��ej i �sł��� społecz��ych (ko�ej��ość jes� ��ieco i����a ��iż s���ero-
wałby �y��ł). pierwsza część poświęco��a jes� ko��cepcjom po�i�yki społecz��ej, 
sprzyjaj�cych rozwojowi pro��ramów ak�ywiz�j�cych i przedsiębiorczości 
społecz��ej. jes� �o, po pierwsze, ko��cepcja ak�yw��ej (ak�ywiz�j�cej) po�i�yki 
społecz��ej, k�óra zakłada, że pro��ramy socja���e oprócz f���kcji zapew��ie��ia 
bezpieczeńs�wa socja���e��o powi����y wzmac��iać �czes���ic�wo be��eficje���ów 
w życi� społecz��ym („od bezpieczeńs�wa socja���e��o do par�ycypacji”). roz-
wój �ej ko��cepcji a��a�iz�j� arkadi�sz karwacki i Marek rymsza. a��orzy 
zaz��aczaj�, że ak�yw��a po�i�yka społecz��a �o wypracowa��a przy wykorzy-
s�a��i� amerykańskich wzorów workfare e�ropejska ko��cepcja, zakładaj�ca 
reko��s�r�kcję ��arodowych welfare	states ��a ��aszym ko���y��e��cie, przy zacho-
wa��i� impo��derabi�iów e�ropejskie��o mode�� społecz��e��o. wskaz�j� �eż ��a 
k��czowe aspek�y �ej ko��cepcji, do k�órych za�iczaj� między i����ymi: orie��-
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�ację ��a �sł���i socja���e o charak�erze �samodzie���iaj�cym be��eficje���ów, 
ł�cze��ie prawa do wsparcia socja���e��o z obowi�zkiem pracy osób zdo���ych 
do jej wyko��ywa��ia, i���e��rację p�b�icz��ych sł�żb społecz��ych i sł�żb za�r�d-
��ie��ia przy rów��oczes��ym dowar�ościowa��i� ro�i or��a��izacji pozarz�dowych, 
wreszcie i��dywid�a�izację �sł��� rei���e��racji społecz��ej przy jed��oczes��ym 
dos�rzeże��i� po�rzeby ak�ywizowa��ia całych społecz��ości �oka���ych. a��orzy 
reko��s�r��j� �eż dosyć skomp�ikowa��e �osy (�y��łowe mea��dry) �powszech-
��ie��ia �ej ko��cepcji w po�sce. 

z ko�ei Mirosław grewiński i s�a��isław kamiński wskaz�j� ��a z��acze-
��ie ko��cepcji wie�osek�orowej po�i�yki społecz��ej (welfare	mix) d�a ksz�ał�� 
współczes��ych rozwi�zań w sferze społecz��ej. n�r� welfare	 mix, dowar�oś-
ciow�j�c ro�ę podmio�ów ��iep�b�icz��ych w po�i�yce społecz��ej, sprzyja roz-
wojowi zarów��o sek�ora ��ospodarki społecz��ej, jak i ��owych form �sł��� 
społecz��ych o charak�erze ak�ywiz�j�cym i �samodzie���iaj�cym be��eficje��-
�ów. tym samym sprzyja i��s�y��cjo��a���em� osadze��i� się �sł��� rei���e��racyj-
��ych w szeroko roz�mia��ym obszarze ��ospodarki społecz��ej. jak podkreś�aj� 
a��orzy, wie�osek�orowa po�i�yka społecz��a ��iejako „zszywa” misję p�b�icz���, 
społecz��� i ��ospodarcz�. sek�or ��ospodarki społecz��ej �ok�je się bowiem ��a 
przecięci� �rzech �radycyj��ych se��me���ów sfery p�b�icz��ej: se��me���� p�b-
�icz��e��o (pańs�wowe��o), se��me���� społecz��e��o (obywa�e�skie��o) i se��me���� 
��ospodarcze��o (komercyj��e��o). Usł���i rei���e��racji społecz��ej i zawodowej 
s�aj� się �ym samym �sł���ami �ży�ecz��ości p�b�icz��ej, świadczo��ymi przy 
d�żym �dzia�e podmio�ów pozarz�dowych i przy wykorzys�a��i� form�ły dzia-
ła���ości ��ospodarczej.

część pierwsz� ksi�żki zamyka ar�yk�ł ka�arzy��y gł�bickiej poświę-
co��y �powszech��ia��i� ��ospodarki społecz��ej w ramach U��ii e�ropejskiej. 
a��orka przeds�awia podejście do ��ospodarki społecz��ej w ��ajważ��iejszych 
dok�me���ach ���ij��ych or��a��ów i i��s�y��cji: rady e�ropejskiej, rady U��ii 
e�ropejskiej, par�ame���� e�ropejskie��o, komisji e�ropejskiej, komi�e�� 
społecz��o-eko��omicz��e��o i komi�e�� re��io��ów. ka�arzy��a gł�bicka wska-
z�je, że rozwój przedsiębiorczości społecz��ej jes� jed��ym z e�eme���ów ���ij��ej 
po�i�yki proza�r�d��ie��iowej, rea�izowa��ej ��a poziomie pańs�w czło��kowskich, 
w �ym w po�sce.

dr���a część �om� poświęco��a jes� ��ospodarce społecz��ej i eko��omii spo-
łecz��ej. oba �ermi��y w �i�era��rze przedmio�� s�osowa��e s� częs�o zamie��-
��ie. nie s� �o jed��ak �ermi��y do końca rów��oz��acz��e. Mówi�c o ��ospodarce 
społecz��ej, mamy ��a myś�i okreś�o��y sek�or czy se��me��� ��ospodarki, w k�ó-
rym f���kcjo���j� (czy może �raf��iej – k�óry współ�worz�) przedsiębiors�wa 
społecz��e. eko��omia społecz��a jes� zaś bardziej ide� po�i�ycz��� czy ko��cep-
cj� �eore�ycz���, k�óra zakłada kojarze��ie �e��o, co k�asycz��a (�ibera���a) eko-
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��omia rozdzie�a: działa���ość eko��omicz��� (�kier���kowa��� ��a wypracowa��ie 
zysk�) i działa���ość społecz��� (�kier���kowa��� ��a ce�e społecz��e). eko��o-
mia społecz��a �worzy więc �eore�ycz��e pods�awy i rów��ocześ��ie środowisko 
praw��o-i��s�y��cjo��a���e, �moż�iwiaj�c f���kcjo��owa��ie przedsiębiors�wom 
społecz��ym, k�órych is�o�� jes� �rwałe poł�cze��ie misji społecz��ej z dzia-
ła���ości� ��ospodarcz�. i����ymi słowy, eko��omia społecz��a jako ko��cepcja 
czy idea wspiera rozwój ��ospodarki społecz��ej jako okreś�o��e��o podsek�ora 
��ospodarki. a��orzy �eks�ów zamieszczo��ych w ��i��iejszym �omie s�araj� się 
�żywać ob� �ermi��ów przy �akim właś��ie ich wzajem��ym „pozycjo��owa��i�” 
(rozróż��ie��ie ob� �ermi��ów było przedmio�em �icz��ych dysk�sji poprzedza-
j�cych przy��o�owa��ie �eks�ów). przy czym z��acz��ie częściej ��a łamach �om� 
�żywa��y jes� �ermi�� „��ospodarka społecz��a”, ��dyż ��ospodarka/eko��omia spo-
łecz��a i���eresowała ��as bardziej jako i��s�y��cjo��a���y se��me���, w k�órym roz-
wijaj� się �sł���i rei���e��racyj��e ��iż okreś�o��a idea po�i�ycz��a czy ko��cepcja. 

część dr���� �om� o�wiera opracowa��ie ja��a Herbs�a i sławomira nałę-
cza, będ�ce swe��o rodzaj� pa��oram� sek�ora ��ospodarki społecz��ej. a��orzy 
wskaz�j� i charak�eryz�j� podmio�y, k�óre współ�worz� �e�� sek�or. war�ości� 
doda��� �eks�� jes� wykorzys�a��ie w ��im zarów��o da��ych pochodz�cych ze 
s�a�ys�yki p�b�icz��ej, jak i da��ych ��romadzo��ych przez s�owarzysze��ie k�o��/
jawor. do�ychczas da��e z ob� źródeł p�b�ikowa��e były i a��a�izowa��e w od-
ręb��ych opracowa��iach. co waż��e, z poł�cze��ia da��ych wyła��ia się dosyć 
spój��y obraz po�skie��o sek�ora ��ospodarki społecz��ej. i����ymi słowy, da��e 
z ob� źródeł wzajem��ie się �wiary��ad��iaj�, a w rez���acie sam obraz sek�ora 
– obiek�ywiz�je. ja�� Herbs� i sławomir nałęcz we ws�ęp��ej części opracowa-
��ia w sposób po��łębio��y omawiaj� po��ad�o kwes�ie defi��icyj��e i �ermi��o�o-
��icz��e; między i����ymi wskaz�j� ��a przywoła��e powyżej róż��ice z��acze��iowe 
między „��ospodark� społecz���” i „eko��omi� społecz���”, a�e �akże między 
„�radycyj���” i „��ow�” ��ospodark� społecz��� oraz po�e��cjałem eko��omicz-
��ym i po�e��cjałem społecz��ym przedsiębiors�w społecz��ych. 

w ko�ej��ym ar�yk��e ja�� Herbs� i k�ba wy����ański omawiaj� k��czowe 
war�ości eko��omii społecz��ej oraz cechy charak�erys�ycz��e podmio�ów 
współ�worz�cych sek�or ��ospodarki społecz��ej. tym samym opracowa��ie �o 
dopeł��ia pa��oramę i��s�y��cjo��a���� �e��o sek�ora, pióra ja��a Herbs�a i sła-
womira nałęcza. a��orzy ko��ce���r�j� się ��a ro�i or��a��izacji pozarz�dowych, 
wskaz�j�c ��a proces ich eko��omizacji zwi�za��y z podejmowa��iem działa�-
��ości ��ospodarczej w ramach pro��ramów rei���e��racji zawodowo-społecz��ej 
i �worze��iem miejsc pracy d�a osób słabszych. 

część dr���� kończy opracowa��ie Marka rymszy, k�óry a��a�iz�je charak-
�erys�ycz��y d�a po�ski fe��ome�� ��akłada��ia się dwóch sys�emów ak�ywizacji 
społecz��o-zawodowej: rehabi�i�acji osób ��iepeł��ospraw��ych oraz rei���e��racji 
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osób wyk��czo��ych. specyficz��e d�a ��asze��o kraj� jes� �o, że sys�em reha-
bi�i�acji osób ��iepeł��ospraw��ych pows�ał po��ad dekadę przed zasad��icz� 
reorie���acj� po�i�yki społecz��ej ��a ak�ywizację be��eficje���ów wsparcia. 
w rez���acie praw��o-i��s�y��cjo��a���e rozwi�za��ia pFron-owskie jako wcześ-
��iejsze f���kcjo���j� więc, rów��o�e���e obok �worzo��e��o obec��ie sys�em� rei��-
�e��racji zawodowej. Ów d�a���y sys�em wyma��a przeb�dowy, szcze��ó���ie, że 
osoby ��iepeł��ospraw��e s� odbiorcami działań ak�ywiz�j�cych prowadzo��ych 
w ramach ob� se��me���ów, a ��ik� ��ie koordy���je działań prowadzo��ych w ra-
mach ob� sys�emów wsparcia.

część �rzecia w całości poświęco��a jes� �sł���om rei���e��racji społecz��ej 
i zawodowej świadczo��ym w sek�orze ��ospodarki społecz��ej. Mówi�c ko�o-
kwia���ie, jej ce�em jes� przeds�awie��ie �e��o, czym ��a co dzień zajm�j� się 
podmio�y zapreze���owa��e w części dr���iej. arkadi�sz karwacki a��a�iz�je 
�sł���i za�r�d��ie��ia socja���e��o świadczo��e przez ce���ra i���e��racji społecz��ej 
i k��by i���e��racji społecz��ej, f���kcjo���j�ce ��a pods�awie Us�awy o za�r�d��ie-
��i� socja���ym z 2003 rok�, a prowadzo��e zarów��o przez i��s�y��cje p�b�icz��e, 
jak i or��a��izacje pozarz�dowe i koście���e. opracowa��ie joa����y Brzozowskiej 
poświęco��e jes� spółdzie���iom socja���ym, korzys�aj�cym z włas��ej re����acji 
�s�awowej – Us�awy o spółdzie���iach socja���ych z 2006 rok� (a��orka przy-
wi�z�je d�ż� wa��ę do ��owe�izacji �ej �s�awy doko��a��ej w 2009 rok�). z ko�ei 
karo�i��a goś-wójcicka i sławomir nałęcz a��a�iz�j� działa���ość w zakresie 
�sł��� ak�ywiz�j�cych prowadzo��� przez s�owarzysze��ia i f���dacje, ko��ce��-
�r�j�c się przede wszys�kim ��a prowadzo��ych przez �e podmio�y zakładach 
ak�yw��ości zawodowej i ce���rach i���e��racji społecz��ej. 

opracowa��ia �e pokaz�j� ��ie �y�e po�e��cjał sek�ora ��ospodarki społecz-
��ej, i�e je��o fak�ycz��� ro�ę w sys�emie za�r�d��ie��ia socja���e��o. nies�e�y, 
okreś�e��ie „za�r�d��ie��ie socja���e” jes� �raf��e, ��dyż w po�skim mode�� i��k��-
zji społecz��ej poprzez pracę, misja społecz��a zdecydowa��ie domi���je ��ad 
efek�yw��ości� eko��omicz���, co w d�żej mierze jes� rez���a�em rozwi�zań 
praw��o-i��s�y��cjo��a���ych oraz prowadzo��ej przez pańs�wo po�i�yki. wyrazem 
�ej os�a���iej jes� obawa decyde���ów p�b�icz��ych przed wspiera��iem �ych pod-
mio�ów ��ospodarki społecz��ej, k�óre maj� ��ajwiększe sza��se ��a zakorze��ie��ie 
się ��a ry��k�. przykładem może być ��ie�f��ość wobec przedsiębiors�w społecz-
��ych prowadzo��ych w formie spółki non-profit (a precyzyj��iej not-for-profit). 
wspiera��e s� za �o podmio�y o wysokim poziomie ��iere���ow��ości – właś��ie 
d�a�e��o, że �rak�owa��e s� jako „��ieza��rażaj�ce” ry��kowi (a więc ��ie��ar�-
szaj�ce re���ły �czciwej ko��k�re��cji). co więcej, ��dy podmio�y o wysokim 
poziomie ��iere���ow��ości, jak ��a przykład zakłady ak�ywizacji zawodowej, d�a 
k�órych pods�awowym źródłem fi��a��sowa��ia s� do�acje z pFron, prób�j� 
zwiększyć dochody włas��e zwi�za��e z prowadzo��� działa���ości� ��ospodarcz�, 
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��arażaj� się ��a ryzyko ��ra�y do�acji, s�a��s� i i����e ��iedo��od��ości. w �akiej 
sy��acji zarad��ość eko��omicz��a (k�óra jes� pods�awowym przejawem przed-
siębiorczości) jes� ��ie �y�ko ��ie��a��radza��a, a�e wręcz kara��a. a przecież 
i��k��zja przez pracę �rzeczywis���ia się w wyko��ywa��i� pracy po�rzeb��ej 
i����ym, a więc �akiej, k�órej owoce s� e�eme���em społecz��ej wymia��y. sprze-
daż prod�k�ów czy �sł��� ��a ry��k� jes� właś��ie form� �akiej wymia��y. praca, 
k�óra ��ie przy��osi rea���e��o przychod� (choćby pokrywaj�ce��o �y�ko część 
po��iesio��ych kosz�ów) ��ie wł�cza pracow��ika w sieć wymia��y (czy w o��ó�e 
osobę wyko���j�c� �ak� pracę moż��a ��azwać pracow��ikiem?); �ym samym 
f���kcja i���e��racyj��a �ej pracy jes� moc��o o��ra��iczo��a. 

Mówi�c w skrócie, ��ie moż��a wspierać przedsiębiorczości społecz��ej ��ie 
wspieraj�c jej przedsiębiorcze��o kompo��e����. a ��awe� jeś�i moż��a, �o ��ie 
powi����o się �e��o robić. jeże�i s�oi się ��a s�a��owisk�, że wsze�ka wspiera��a 
działa���ość eko��omicz��a za��raża �czciwej ko��k�re��cji, ��ie ��a�eży w o��ó�e 
rozwijać sek�ora ��ospodarki społecz��ej. wówczas �rzeba �rzymać się �rady-
cyj��e��o rozwi�za��ia po�e��aj�ce��o ��a i��s�y��cjo��a���ym rozdzie�e��i� sek�ora 
��ospodarki i pro��ramów socja���ych. rezy�����jemy z rei���e��racji zawodowej, 
po�e��aj�cej ��a �worze��i� s�bsydiowa��ych miejsc pracy d�a osób słabszych, 
m��iej wydaj��ych, a�e zdo���ych wyko��ywać pracę po�rzeb��� i����ym. w �e�� 
sposób pozbawiamy się okreś�o��ych i��s�r�me���ów działa��ia, a�e prowadzimy 
spój��� po�i�ykę społecz���. jeś�i ��a�omias� i��wes��jemy ��iemałe wca�e środki 
p�b�icz��e w i��icjowa��ie przedsięwzięć ��ospodarczych, k�órym jed��ak de	facto 
��ie pozwa�amy „s�a���ć ��a ��o��i”, �samodzie���ić się, zakorze��ić ��a ry��k�, 
jeże�i z ��óry �rak��jemy poprawę wskaź��ików eko��omicz��ej efek�yw��ości ��ie 
w ka�e��oriach s�kces�, a�e za��roże��ia, �o prowadzimy po�i�ykę wew��ę�rz-
��ie ��iespój���, k�óra ��ie może przy��ieść �rwałych rez���a�ów. przedsiębior-
s�wa społecz��e �o ��ie s� i��s�y��cje p�b�icz��e ��rzymywa��e przez poda���ika, 
a�e podmio�y ry��kowe, korzys�aj�ce (w rozs�d��ych rozmiarach) ze wsparcia 
p�b�icz��e��o zwi�za��e��o z za�r�d��ia��iem osób słabszych. do�acje �e ��ie s� 
sposobem ��ar�sza��ia re���ły �czciwej ko��k�re��cji, a�e odwro���ie: zapew��ie-
��iem rów��ości sza��s ��a ry��k�. podmio�, za�r�d��iaj�cy osoby m��iej wydaj��e, 
pozos�awio��y sam sobie zazwyczaj ��ie jes� w s�a��ie spros�ać ko��k�re��cji. a�e 
s�bsydia p�b�icz��e wyrów���j�ce sza��se ��ie powi����y w ��im zabijać „d�cha 
przedsiębiorczości”, sz�ka��ia dró�� do pod��iesie��ia efek�yw��ości, zwiększe��ia 
dochodów (czy choćby przychodów) i�d. Mówi�c w skrócie, kołem zamacho-
wym ��ospodarki społecz��ej powi����a być przedsiębiorczość społecz��a, a ��ie 
– jak �o ma miejsce obec��ie w po�sce – za�r�d��ie��ie socja���e.

jeże�i d�cha przedsiębiorczości brak�je, k��eje sama i��k��zja społecz��a 
przez pracę. U��aocz��ia �o opracowa��ie Marii ga��ackiej, k�óra a��a�iz�je 
sys�em �sł��� rei���e��racyj��ych z perspek�ywy be��eficje���ów. wskaz�je ��a 



Wstęp 25

sk��ki �bocz��e rea�izowa��e��o mode�� wsparcia, podkreś�aj�c, że ak�ywizacja 
��ie może być jedy��ie zbiorem działań ��a rzecz osób mar��i��a�izowa��ych czy 
wobec ��ich, a�e ze swej ��a��ry m�si �eż zawierać działa��ia prowadzo��e z �ymi 
osobami. Bez �podmio�owie��ia osób mar��i��a�izowa��ych (a �podmio�owie��ie 
przejawia się między i����ymi w �rak�owa��i� �ych osób jako war�ościowych 
pracow��ików ��b przy��ajm��iej po�e��cja���ych war�ościowych pracow��ików) 
��ie ma ich społecz��ej i��k��zji. jes� wzajem��e, w ��r���cie rzeczy ko��formi-
s�ycz��e, dos�osowywa��ie się świadcze��iodawców i świadcze��iobiorców do 
od��ór��ie ��arz�ca��ych priory�e�ów po�i�yki społecz��ej, swois�a ��ra ��a działa-
��ia pozor��e, fi��a��sowa��a ze środków p�b�icz��ych. 

wreszcie joa����a Liz�� i paweł kowa�cz�k podejm�j� próbę reko��s�r�kcji 
ka�a�o��� �sł��� rei���e��racji zawodowej i społecz��ej, jaki wyła��ia się z a��a�izy 
rozproszo��ych w róż��ych ak�ach praw��ych re����acji. a��orzy wskaz�j� przy 
�ym, k�óre podmio�y ko��ce���r�j� swe działa��ia ��a świadcze��i� okreś�o��e��o 
rodzaj� �sł���. jes� �o jedy��ie ws�ęp��a propozycja k�asyfikacyj��a, wyma��a-
j�ca da�szych prac, w �ym weryfikacji empirycz��ej. s�a��owi jed��ak krok ��a 
drodze porz�dkowa��ia ��aszej wiedzy o �sł���ach rei���e��racyj��ych i ich wyko-
��awcach.

Usł���i społecz��e s� �ym obszarem ak�yw��ości przedsiębiors�w społecz-
��ych, k�óry zapew��ić może ich rozwój. Usł���i społecz��e �o zdecydowa��ie ros-
���cy ry��ek �sł��� (popy�, przy��ajm��iej w po�sce, z��acz�co przewyższa podaż), 
a k�órym podmio�y komercyj��e s� �y�ko w ��iewie�kim s�op��i� zai���ereso-
wa��e: ��a zak�p �ych �sł��� ��a ry��k� może sobie pozwo�ić �y�ko ��iewie�ka cześć 
społeczeńs�wa. z �e��o �y��ł� korzyści eko��omicz��e s� o��ra��iczo��e, a �sł���i 
społecz��e s� �ypowym obszarem zawod��ości ry��k� (market	 failure). waż��e, 
aby przedsiębiors�wa społecz��e kojarzyły �sł���i rei���e��racji społecz��o-zawo-
dowej, ��dzie korzyść społecz��a pozos�aje ��iejako wew����rz przedsiębiors�wa 
(rei���e��racja zawodowa i społecz��a pracow��ików ze środowisk mar��i��a�izo-
wa��ych ��a ry��k� pracy), z �sł���ami świadczo��ymi ��a rzecz ��d��ości, �moż�i-
wiaj�cymi zakorze��ie��ie przedsiębiors�w ��a �oka���ych ry��kach i w �oka���ych 
społecz��ościach. w �akim kier���k� ewo���je między i����ymi sek�or spółdzie�-
czości socja���ej we włoszech. war�o w podob��y sposób profi�ować rozwój 
sek�ora ��ospodarki społecz��ej w po�sce. w �e�� sposób za�r�d��ie��ie socja���e 
kojarzo��e będzie z przedsiębiorczości� społecz���, a ��ie będzie s�a��owić jej 
s�bs�y����. 

na zakończe��ie �wa�� ws�ęp��ych ��a�eży zaz��aczyć, że �om �e�� pows�ał 
w ramach projek�� „społecz��ie odpowiedzia���a Ucze���ia” rea�izowa��e��o 
przez wyższ� szkołę peda��o��icz��� towarzys�wa wiedzy powszech��ej w war-
szawie przy wykorzys�a��i� środków e�ropejskie��o F���d�sz� społecz��e��o. 
projek� jako przedsięwzięcie ki�k��e���ie �moż�iwił zawi�za��ie eksperckiej 
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��r�py roboczej „gospodarka społecz��a”, k�órej prace koordy��ował jede�� 
z redak�orów �om� – Marek rymsza. zaz��aczmy, że w ramach projek�� 
„społecz��ie odpowiedzia���a Ucze���ia” powoła��e zos�ały cz�ery rów��o�e���e 
prac�j�ce eksperckie ��r�py robocze, k�órych prace ��adzorował pod wz���ę-
dem mery�orycz��ym dr���i z redak�orów ��i��iejsze��o �om� – Mirosław gre-
wiński. i choć skład ��r�py roboczej „gospodarka społecz��a” ��e��ał pew��ym 
fl�k��acjom (��iek�órzy jej �czes���icy „wykr�szy�i się” w �rakcie �rwa��ia 
projek�� i zos�a�i zas��pie��i przez i����ych eksper�ów), �o jed��ak spo�ka��ia 
robocze i dysk�sje pozwo�iły ��a �spój��ie��ie s�a��owisk. redak�orzy ��a�kowi 
i współa��orzy ��i��iejsze��o �om� maj� więc ��adzieję, że czy�e���ik dos�rzeże, 
iż przeds�awio��a m� p�b�ikacja ��ie jes� zbiorem ��ź��o powi�za��ych ar�yk�-
łów poświęco��ych zakreś�o��ej projek�em prob�ema�yce, a�e w sposób spój��y 
i komp�eksowy wskaz�je ��a ro�ę sek�ora ��ospodarki społecz��ej w świadcze��i� 
�sł��� rei���e��racji zawodowej i społecz��ej, k�óry �o sek�or okaz�je się jed��ym 
z ��łów��ych ka��ałów (jeś�i ��ie ��ajważ��iejszym) �powszech��ie��ia ko��cepcji 
ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej, a w aspekcie i��s�y��cjo��a���ym sprzyja �kier���-
kowa��i� po�i�yki społecz��ej ��a �rajek�orię działań wie�osek�orowych i mię-
dzysek�orowych.

pra����iemy w �ym miejsc� podziękować rece��ze���om pracy – pa��i pro-
fesor o�dze kowa�czyk i pa��� profesorowi krzysz�ofowi pi��kowi za war�oś-
ciowe i ce����e �wa��i, k�óre �wz���ęd��i�iśmy w os�a�ecz��ej wersji ksi�żki.
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Mea��dry �powszech��ia��ia  
ko��cepcji ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej w po�sce

1. AKTyWNA POLiTyKA SPOłeCzNA  
JAKO KONCePCJA WieLOWyMiAROWA

ak�yw��a po�i�yka społecz��a (aps) �o ko��cepcja dy��amicz��ie rozwijaj�ca 
się w e�ropie od połowy �a� 90. XX wiek�, będ�ca – jak będziemy s�ara�i się 
wykazać – propozycj� da�eko id�cej reko��s�r�kcji welfare	 state, przy zacho-
wa��i� jed��ak impo��derabi�iów e�ropejskie��o mode�� społecz��e��o. aps �o 
ko��cepcja wie�owymiarowa, obejm�j�ca róż��e (chociaż ��ie wszys�kie) dzie-
dzi��y po�i�yki społecz��ej i kompa�ybi���a z róż��ymi współcześ��ie rozwija��ymi 
ko��cepcjami w zakresie zarz�dza��ia pro��ramami p�b�icz��ymi i or��a��izacji 
sfery społecz��ej1 .

ce���ra���ym, moż��a powiedzieć wyjściowym obszarem ap�ikacji ko��cepcji 
aps jes� or��a��izacja szeroko roz�mia��ych �sł��� społecz��ych przy wykorzy-
s�a��i� sł�żb społecz��ych i sł�żb za�r�d��ie��ia. ko��cepcja �a w od��iesie��i� 
do sfery �sł��� społecz��ych zakłada: (1) orie���ację ��a �sł���i ak�ywiz�j�ce 
prowadz�ce do �samodzie���ie��ia be��eficje���ów kosz�em świadczeń osło��o-
wych; (2) i���e��rację p�b�icz��ych sł�żb społecz��ych oraz sł�żb za�r�d��ie��ia 
i �worze��ie z ��ich korp�s� �zw. activation	services; (3) i��dywid�a�izację �sł��� 
ak�ywiz�j�cych, oz��aczaj�c� ich dopasowywa��ie do moż�iwości i o��ra��iczeń 
poszcze��ó���ych ��r�p mar��i��a�izowa��ych i ko��kre���ych jed��os�ek, a�e rów-
��ocześ��ie – (4) �powszech��ia��ie �zw. �rzeciej (środowiskowej) me�ody pracy 
socja���ej, czy�i ak�ywizowa��ie ��ie �y�ko jed��os�ek, a�e całych społecz��o-
ści �oka���ych i środowisk; (5) wzros� z��acze��ia or��a��izacji pozarz�dowych 
w świadcze��i� �ychże �sł��� (jako podmio�ów osadzo��ych b�iżej obywa�e�i), 

1 por. M. rymsza, Aktywna	 polityka	 społeczna	 w	 teorii	 i	 praktyce, [w:] t. kaźmierczak,kaźmierczak, 
M. rymsza (red.), W	stronę	aktywnej	polityki	społecznej, warszawa 2003, s. 19–32; r. va�� Berke�, 
H.i. Mø��er, The	Concept	of	Activation, [w:] r. va�� Berke�, i.H. Mø��er (red.), Active	Social	Policies	
in	the	EU, Bris�o� 2002.
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jed��ak ��iesamodzie���ie, a we współpracy z admi��is�racj� p�b�icz��� i przy 
wykorzys�a��i� środków p�b�icz��ych; (6) wzros� z��acze��ia mecha��izmów ko��-
k�re��cji w zakresie wybor� �sł���odawców przez admi��is�rację jako pła���ika 
i/��b obywa�e�i jako be��eficje���ów2; (7) powró� do idei ł�cze��ia prawa do 
wsparcia socja���e��o z obowi�zkiem pracy. 

imp�eme���acja �ych wszys�kich zasad rów��ocześ��ie przez sł�żby spo-
łecz��e i sł�żby za�r�d��ie��ia wywoł�je szersze zmia��y w sys�emie zabezpie-
cze��ia społecz��e��o i w fi�ozofii i���erwe��cji socja���ej pańs�wa. z �e��o właś��ie 
powod� moż��a mówić, że �powszech��ia��ie ko��cepcji aps w e�ropie jes� 
prób� reko��s�r�kcji pańs�wa dobroby��. w czym się �o przejawia? po��iżej 
wskaz�jemy 8 wymiarów �ej reko��s�r�kcji. 
Po	pierwsze, s�osowa��ie rozwi�zań aps oz��acza w dł�ższej perspek�ywie 

przeksz�ałca��ie welfare	 state: z pańs�wa opiek�ńcze��o ��wara����j�ce��o oby-
wa�e�om bezpieczeńs�wo socja���e (obywa�e�skie �praw��ie��ia socja���e) i ��a 
i�e �o moż�iwe dos�ęp do pracy (po�i�yka peł��e��o za�r�d��ie��ia w war���kach 
��ospodarki ry��kowej) w pańs�wo zdece���ra�izowa��e i pomoc��icze, s�ym���-
j�ce rozwój przedsiębiorczości społecz��ej i ak�yw��ości obywa�e�skiej. przy 
czym obywa�e�skie �czes���ic�wo ��a�eży �rak�ować zarów��o jako ce� po�i�yki 
społecz��ej (�moż�iwia��ie �czes���ic�wa osób słabszych i środowisk mar��i��a�i-
zowa��ych w życi� społecz��ym), jak i środek do osi�����ięcia �e��o ce�� („�spo-
łecz��ie��ie po�i�yki społecz��ej”).
Po	 drugie, zmie��ia się aksjo-��orma�yw��a pods�awa po�i�yki społecz��ej; 

��as�ęp�je zmia��a wizji ład� zbiorowe��o, k�óry po�i�yka �a ma �rzeczywis�-
��iać. aps opiera się ��a wizji ład� zbiorowe��o, k�órej f���dame���em jes� 
samorz�d��ość i odpowiedzia���ość obywa�e�ska. dos�rze��amy �� zamysł b�do-
wa��ia społeczeńs�wa opar�e��o ��a jed��os�kach odpowiedzia���ych za siebie i za 
i����ych, społeczeńs�wa, w k�órym i��dywid�a���e �mo�ywowa��ie i mobi�izacja 
sp�a�aj� się z obywa�e�skim so�idaryzmem. właś��ie ��rzyma��ie zasady so�ida-
ryzm� społecz��e��o pozwa�a mówić o rewizji, a ��ie odrz�ce��i� e�ropejskie��o 
mode�� społecz��e��o. 
Po	trzecie, zmia��ie ��e��a fi�ozofia p�b�icz��e��o wsparcia adresowa��e��o do 

słabszych obywa�e�i. jes� �o prze��iesie��ie w sferę prak�yki sły����e��o s�wier-
dze��ia o ko��iecz��ości „posadze��ia k�ie���ów ��a miejsc� kierowcy”3, k�órych 

2 nie ��a�eży jed��ak ��ożsamiać aps z ko��cepcj� �ry��kowie��ia pro��ramów p�b�icz��ych. 
Ury��kowie��ie jes�, ��aszym zda��iem, raczej a��er��a�yw���, wz���ędem aps, propozycj� reko��-
s�r�kcji e�ropejskich welfare	states, choć, oczywiście, w pew��ym zakresie oba podejścia rów��ież 
�z�peł��iaj� się. na�eży wskazać jed��ak ��a zasad��icz� róż��icę: w ko��cepcji aps adresaci dzia-
łań �rak�owa��i s� jako obywa�e�e, podczas ��dy w ko��cepcji �ry��kowie��ia – jako ko��s�me��ci.

3 d. osbor��e, t. gaeb�er,d. osbor��e, t. gaeb�er, Reinventing	Government.	How	the	Entrepreneutrial	Spirit	 is	Trans-
forming	the	Public	Sector, Lo��do�� i new York 1993.
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�o k�ie���ów s�aramy się mobi�izować, i���e��rować ze społeczeńs�wem, s�os�j�c 
w pierwszej ko�ej��ości bodźce pozy�yw��e (�zw. i��wes�ycje w kapi�ał ��dzki 
i społecz��y), a ��ie jedy��ie dyscyp�i��ować przez bodźce ��e��a�yw��e (obowi�zek 
pracy, moż�iwość ��ra�y wsparcia socja���e��o przy brak� współpracy ze sł�ż-
bami p�b�icz��ymi, idea wsparcia war���kowe��o). chodzi �� bowiem ��ie �y�e 
o dyscyp�i��owa��ie, i�e �podmio�owie��ie odbiorców wsparcia, ich empowerment 
wedł��� form�ły przeds�awio��ej jeszcze w �a�ach 70. XX wiek� przez pe�era 
Ber��era i richarda ne�ha�sa4, a �rzeczywis���ia��ej dopiero współcześ��ie.
Po	czwarte, ��as�ęp�je zmia��a ko��cepcji zarz�dza��ia sfer� p�b�icz���, okre-

ś�a��a jako odchodze��ie od �radycyj��e��o rz�dze��ia (government) w kier���k� 
współrz�dze��ia (governance). nas�ęp�je odwró� od ko�ek�yw��e��o, mecha��icz-
��e��o, i��ży��ieryj��e��o p�a��owa��ia z ce���ra���� ro�� pańs�wa w zakresie dia��-
��ozy i zaspokoje��ia po�rzeb obywa�e�i. nacisk kładzio��y jes� ��a rozwija��ie 
i����owacyj��ości, sieciowości w działa��i� i i���erakcyj��ości w projek�owa��i� 
i wdraża��i� po�i�yki społecz��ej; z��acz�c� ro�ę w procesie decyzyj��ym ma �� 
i��formacja zwro���a od obywa�e�i zai���eresowa��ych sk��kami działań admi-
��is�racji. w ko��sekwe��cji rozwija��y jes� dia�o�� obywa�e�ski, k�óre��o mecha-
��izmy �z�peł��iaj�, a częściowo zas�ęp�j� �radycyj��e i��s�y��cje �rójs�ro����e��o 
dia�o��� społecz��e��o (admi��is�racja pańs�wowa – zwi�zki zawodowe – or��a-
��izacje pracodawców) w obszarze ry��k� pracy. aps sł�ży więc promocji 
demokracji �czes���icz�cej, w ramach k�órej obywa�e�e maj� większy �dział 
w bezpośred��im sprawowa��i� i ko���ro�owa��i� władzy p�b�icz��ej.
Po	piąte, zmia��ie ��e��a aspek� fi��a��sowa��ia po�i�yki społecz��ej. w ko��cep-

cji aps ka�e��oria „i��wes�ycji” społecz��ych �z�peł��ia, a częściowo zas�ęp�je 
ka�e��orię „wyda�ków” ��a sferę społecz���. odrz�co��a zos�aje ko��cepcja s�a-
łe��o pod��osze��ia ��akładów ��a po�i�ykę społecz���, będ�ca pods�aw� dok�ry��y 
opiek�ńczości pańs�wa, a k�óra – w sy��acji wyczerpywa��ia się moż�iwości 
s�ałe��o wzros�� ��ospodarcze��o – �e��ła � pods�aw kryzys� �ej dok�ry��y w e�-
ropie przełom� �a� 70. i 80. XX wiek�. oz��acza �o moż�iwość ap�ikacji �ej 
ko��cepcji w war���kach większej dbałości – jak �o ma miejsce obec��ie w e�-
ropie – o rów��owa��ę fi��a��sów p�b�icz��ych. na�eży jed��ak zaz��aczyć, że aps 
��ie jes� ko��cepcj� „oszczęd��ościow�”, ��ie zakłada cięć wyda�ków socja���ych 
pańs�wa. chodzi w ��iej ��ie o zmia��ę ��akładów ��a sferę społecz��� (w dół, czy 
w ��órę), a�e o sposób wyda�kowa��ia dos�ęp��ych zasobów.
Po	 szóste, po�i�yka społecz��a zos�aje „dopasowa��a” do zachodz�cych 

w po��owoczes��ych społeczeńs�wach dobroby�� zmia�� k����rowych i cywi�i-

4 p. Ber��er, r. ne�ha�s,p. Ber��er, r. ne�ha�s, To	Empower	People:	The	Role	of	Mediating	Structures	in	Public	Policy, 
[w:] d.L. gies, j.s. o��, j.M. shafri�z (red.), The	Nonprofit	Organization.	Essential	Readings, Be�-
mo��� ca 1989, s. 12–23.
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zacyj��ych. aps �wz���ęd��ia redefi��icję kwes�ii socja���ych (��p. wyk��cze��ie 
społecz��e jako redefi��icja �bós�wa), pojawia��ie się ��owych ryzyk socja���ych5 
(zwi�za��ych ��p. z a�rofi� �radycyj��ych więzi społecz��ych czy wydł�ża��iem się 
życia ��dzkie��o), zmia��y w or��a��izacji ry��k� pracy (rewo��cja i��forma�ycz��a, 
ros���ca mobi���ość zasobów pracy). i���e��racja – dzięki pro��ramom ak�ywiza-
cji eko��omicz��ej – sys�em� zabezpiecze��ia społecz��e��o (a przy��ajm��iej czę-
ści je��o i��s�y��cji) z ry��kiem pracy6 �moż�iwia zarz�dza��ie sfer� społecz��� 
w sy��acji przepływów między zasobami siły roboczej a ��d��ości� ��ieak�yw��� 
eko��omicz��ie. wspom��ia��ej i���e��racji sł�ż� �eż rozwi�za��ia z zakres� wel-
fare-in-work, �kier���kowa��e ��a ochro��ę i rozwój zawodowy pracow��ików słab-
szych i m��iej zarabiaj�cych. 
Po	siódme, aps wykorzys��je ��owe rozwi�za��ia �ła�wiaj�ce ��odze��ie życia 

rodzi����e��o z ak�yw��ości� zawodow�, ��iezbęd��e przy wysokim poziomie 
ak�yw��ości kobie� ��a ry��k� pracy. chodzi zwłaszcza o �zw. propracow��icz� 
e�as�ycz��ość w ramach ko��cepcji e�as�ycz��ej ochro��y socja���ej (flexicurity)7, 
a�e �akże o rozwój przyzakładowej i��fras�r�k��ry �sł��� opiek�ńczych i sferę 
zarz�dza��ia przedsiębiors�wami (promocja przyjaz��ych rodzi��ie i rodzicie�-
s�w� miejsc pracy). wsparciem rodzi��y s� �eż �sł���i s�siedzkie i ��a rzecz 
��ospodars�wa domowe��o, rozwija��e w ramach �worze��ia miejsc pracy d�a 
osób słabszych i przedsiębiorczości społecz��ej (�zw. proximity	services).
Po	 ósme, ros���ca ro�a or��a��izacji sek�ora obywa�e�skie��o w świadcze��i� 

�sł��� socja���ych (a�e �akże ed�kacji �s�awicz��ej czy pośred��ic�wie pracy) 
pozwa�a mówić o jeszcze jed��ym wymiarze reko��s�r�kcji e�ropejskich pańs�w 
dobroby��: od welfare	states do welfare	societes8. war�ość doda��a zaa����ażowa��ia 
podmio�ów pozarz�dowych w sferze społecz��ej �o wzmac��ia��ie kapi�ał� spo-
łecz��e��o, co pozwa�a ł�czyć w po�i�yce społecz��ej ��a pierwszy rz�� oka ��ie-
przys�aj�ce e�eme���y i��dywid�a�izacji i wspó���o�owości. zi��dywid�a�izowa��a 
i rów��ocześ��ie obywa�e�ska aps (po�i�yka zi��dywid�a�izowa��ych �sł��� i i���er-
we��cji �kier���kowa��ych ��a promocję obywa�e�skie��o �czes���ic�wa w życi� 
społecz��ym i eko��omicz��ym) poprzez zaa����ażowa��ie podmio�ów �rzecie��o 
sek�ora, podda��ych m��iejszej s�a��daryzacji, bi�rokra�yzacji i �rzęd��iczem�  

5 g. Bo��o�i,g. Bo��o�i, The	Politics	of	the	New	Social	Policies:	Providing	Coverage	against	New	Social	Risks	
in	Matira	Welfare	States, [w:] c. pierso��, F.w. cas�e�s (red.), The	Welfare	State	Reader, cambrid��e 
2006.

6 r. va�� Berke�, V. Bor��hi,r. va�� Berke�, V. Bor��hi, New	Modes	of	Governance	 in	Activation	Policies, “i���er��a�io��a� 
jo�r��a� of socio�o��y a��d socia� po�icy” 2007, vo�. 27, ��r 7/8, s. 277–286. 

7 M. rymsza, W	poszukiwaniu	 równowagi	między	 elastycznością	 rynku	pracy	 i	bezpieczeństwem	
socjalnym.	Polska	w	drodze	do	flexicurity?, [w:] M. rymsza (red.), Elastyczny	rynek	pracy	i	bezpieczeństwo	
socjalne.	Flexicurity po polskuFlexicurity	po	polsku, warszawa 2005.

8 j.j. rod��er,j.j. rod��er, From	a	Welfare	State	to	a	Welfare	Society.	The	Changing	Context	of	Social	Policy	an	
a	Postmodern	Era, Basi����s�oke 2000.
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pa�er��a�izmowi9 �moż�iwia �epsze adresowa��ie wsparcia do ko��kre���ych 
��r�p be��eficje���ów. chodzi o ak�ywizację i wyrów��ywa��ie sza��s �akich ��r�p 
jak osoby s�arsze, ��iepeł��ospraw��e, czy społecz��ie ��ieprzys�osowa��e. 

2. Workfare A KONCePCJA  
AKTyWNeJ POLiTyKi SPOłeCzNeJ 

w �i�era��rze przedmio�� częs�o ��ożsamia się ko��cepcję aps z �po-
wszech��ia��� w s�a��ach zjed��oczo��ych od �a� 80. XX wiek� ko��cepcj� work-
fare (praca zamias� zasiłk�)10. czy jes� �o �zasad��io��e i �raf��e? Mamy co do 
�e��o poważ��e w��p�iwości. takie �jęcie jes� bowiem co ��ajm��iej dysk�syj��e. 
a��a�iza �i�era��ry z zakres� porów��awczej po�i�yki społecz��ej poświęco��ej 
pro��ramom ak�ywiz�j�cym11 pozwa�a zarysować dwie i���erpre�acje dyf�zji 
amerykańskich wzorców ak�ywizacji. pierwsza wskaz�je ��a prze��osze��ie �ych 
wzorów ��a ��r���� e�ropejski, a dr���a – podkreś�a ich (�wórcze) wykorzys�a��ie 
przez decyde���ów e�ropejskich. 

z��od��ie z pierwsz� i���erpre�acj�, amerykańska workfare i e�ropejska aps 
�o w ��r���cie rzeczy jed��a i �a sama ko��cepcja f���kcjo���j�ca pod dwiema 
��azwami, k�órej is�o�� jes� odchodze��ie od opiek�ńczości pańs�wa przez rów-
��oczes��e mobi�izowa��ie be��eficje���ów wsparcia socja���e��o do pracy i o��ra��i-
cze��ie ska�i �ra��sferów socja���ych12. tak �kier���kowa��e zmia��y w po�i�ykach 

 9 V. Bor��hi, r. va�� Berke�,V. Bor��hi, r. va�� Berke�, Individualised	Service	Provision	in	an	Era	of	Activation	and	New	Gov-
ernance, “i���er��a�io��a� jo�r��a� of socio�o��y a��d socia� po�icy” 2007, vo�. 27, ��r 9/10, s. 354. 

10 por. i. Lodeme�, H. trickey (red.),por. i. Lodeme�, H. trickey (red.), An	Offer	you	Can’t	Refuse,	Workfare	in	International	Per-
spective, Bris�o� 2001.

11 z po�skiej �i�era��ry zob. zwłaszcza M. rymsza, Aktywna	polityka	społeczna	w	Polsce.	Szanse	
i	ograniczenia	upowszechniania	koncepcji, op. ci�., [w:] a. karwacki, H. kaszyński (red.), Polityka	
aktywizacji	w	Polsce, tor�ń 2008; M. rymsza, Aktywna	polityka	społeczna	w	teorii	i	praktyce, op. ci�.; 
M. rymsza, Rola	służb	społecznych	w	upowszechnianiu	aktywnej	polityki	społecznej, [w:] M. grewiń-
ski, j. tyrowicz (red.), Aktywizacja.	Partnerstwo.	Partycypacja	–	o	odpowiedzialnej	polityce	 społecznej, 
warszawa 2007, s. 13-28; t. kaźmierczak, M. rymsza, W	 stronę	 aktywnej	 polityki	 społecznej?, 
[w:] t. kaźmierczak, M. rymsza (red.), W	stronę	aktywnej	polityki	społecznej, op. ci�., s. 235–251; 
s. go�i��owska, Od	państwa	opiekuńczego	(welfare	state)	do	państwa	wspierającego	pracę	(workfare	state), 
[w:] B. Ba�cerzak-paradowska (red.), Praca	i	polityka	społeczna	wobec	wyzwań	integracji, warszawa 
2003, s. 15–43; r. szarfe��ber��, Rodzaje	i	formy	aktywnej	polityki	społecznej, [w:] g. Fir�i�-Fes��ak, 
M. szy�ko-skocz��y (red.), Polityka	społeczna.	Podręcznik	akademicki, warszawa 2007, s. 401–416. 

12 Por . Państwo	 wspierania	 dobrej	 pracy, 2006. rozmowa z prof. s�a��isław� go�i��owsk� 
i dr Michałem Bo��im. dos�ęp��y ��a: www.case.com.p� (10.08.2009 r., ��odz. 16.07); a. chłoń-
-domińczak, Reformy	polskiego	modelu	społecznego	jako	element	wzrostu	konkurencyjności, refera� przed-
s�awio��y ��a ko��fere��cji p�. Europejskie	modele	społeczne	a	wzrost	konkurencyjności	Unii	Europejskiej, 
14 paździer��ika 2005 r., �eks� dos�ęp��y w i���er��ecie ��a s�ro��ie www.sap.com (dos�ęp 6 sierp-
��ia 2009 r.). 
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społecz��ych pańs�w e�ropejskich �o ��ic i����e��o jak próby b�dowa��ia w e�ro-
pejskich war���kach (z ki�k��e���im opóź��ie��iem) mode�� workfare	state. takie 
�jęcie pozwa�a s�a��isławie go�i��owskiej ��a ��as�ęp�j�c� ko��k��zję: (…) bar-
dziej	atrakcyjna	wydaje	 się	amerykańska	odmiana	polityki	 społecznej	 zwana	workfare	
state,	która	jest	obecnie	promowana	w	UE.	Jest	to	koncepcja	aktywnej	polityki	społecznej,	
polegająca	na	przysłowiowym	»dawaniu	wędki	zamiast	ryby«.	Nie	tworzy	się	i	nie	zwięk-
sza	transferów	(pieniędzy),	które	»się	należą«,	tylko	wskazuje	drogę	do	ich	zdobycia	oraz	
pomaga	w	wejściu	na	tę	drogę13 . 

w �ym �jęci� aps �o ��ie �y�e po�i�yka �kier���kowa��a ��a przeciwdziała��ie 
wyk��cze��i� społecz��em�, i�e �sys�ema�yzowa��y sposób wa�ki sł�żb p�b�icz-
��ych z „k����r� �za�eż��ie��ia”. to zaś prowadzi do ekspo��owa��ia w ramach 
charak�eryzowa��ia ko��cepcji aps �akich i��s�r�me���ów ak�ywiz�j�cych jak 
o��ra��icza��ie obywa�e�skich �praw��ień socja���ych, zwiększa��ie res�rykcyj��o-
ści w przyz��awa��i� świadczeń (idea wsparcia war���kowe��o), czy ob��iża��ie 
��omi��a���ej wysokości zasiłków14, a �akże charak�erys�ycz��ej d�a k����ry ame-
rykańskiej – akcep�acji rozpię�ości płacowych i ��ierów��ości dochodowych jako 
czy����ików skła��iaj�cych jed��os�ki ��okowa��e ��a do�e „drabi��y społecz��ej” 
do samodzie���ej poprawy swej sy��acji15. w �ym �jęci� sys�em społecz��o-
eko��omicz��y opar�y ��a mecha��izmach ry��kowych jes� prawidłowy, a �bós�wo 
i społecz��a mar��i��a�izacja części obywa�e�i s� zazwyczaj sk��kiem ��iskich 
kompe�e��cji ��b brak� odpowied��iej mo�ywacji. słowem, w z��acz��ej mierze 
s� o��e wy��ikiem proces� a��omar��i��a�izacji, k�órem� moż��a przeciwdziałać 
przez wzmac��ia��ie mo�ywacji do samozarad��ości i zwiększa��ie kompe�e��cji 
zawodowych i społecz��ych osób słabszych. 

wedł��� dr���iej i���erpre�acji workfare state i aps �o dwie współcześ��ie rea-
�izowa��e ko��cepcje po�i�yki społecz��ej o charak�erze ak�ywiz�j�cym. a może 
�raf��iej: dwie mode�owe ko��cepcje ak�ywizacji, wykorzys��j�ce w z��acz��ej 
mierze �e same i��s�r�me���y oddziaływa��ia ��a rzeczywis�ość społecz��� (pro-
��ramy ak�ywiz�j�ce), a�e o odmie����ych sposobach �e��i�ymizacji �ych pro��ra-
mów i odmie����ych wizjach ład� społecz��e��o. 

aps w odróż��ie��i� od workfare ma charak�er i���e��racyj��y, s��d �e��de��cja 
do okreś�a��ia e�ropejskich pro��ramów ak�ywiz�j�cych mia��em pro��ramów 
rei���e��racji zawodowej i społecz��ej. prob�em wyk��cze��ia społecz��e��o jes� 
�� pos�rze��a��y w ka�e��oriach sys�emowych, a ��ie „wi��y jed��os�ek”. przyj-
m�je się, że w sy��acji �rwałej przewa��i podaży pracy ��ad popy�em ��a pracę, 
�o ry��ek pracy wyk��cza osoby słabsze, a ��ie o��e same się wyk��czaj�. ro�� 

13 Państwo	wspierania	dobrej	pracy, op. ci�.
14 por. r. szarfe��ber��, Polityka	skłaniania	do	zatrudnienia	(workfare)	a	polityka	integracji	społecz-

nej	(social	inclusion)	na	podstawie	artykułu	Ides	Nicaise, „Bi��e�y�� rady społecz��ej” 2005, ��r 2.
15 j. Ha��d�er, Y. Hase��fe�d,j. Ha��d�er, Y. Hase��fe�d, Blame	Welfare, Ignore	Poverty	and	Inequality, cambrid��e 2007.
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zaś pańs�wa ��ie jes� �y�ko mobi�izowa��ie do ak�yw��ości eko��omicz��ej, a�e 
rów��ież – a może przede wszys�kim – �worze��ie ��owych miejsc pracy i dł�-
��ookresowe s�bsydiowa��ie �ych miejsc, zwłaszcza, jeś�i z��ajd�j� dzięki �em� 
za�r�d��ie��ie wspom��ia��e osoby słabsze. i����ymi słowy, za idesem nicaise, 
ko��cepcję aps moż��a �z��ać jako „odpowiedź ��a wyk��cze��ie społecz��e”16, 
�rak�owa��e jako s�r�k��ra���y prob�em społecz��y, podczas ��dy workfare jes� 
raczej zbiorem pro��ramów wsparcia adresowa��ych do jed��os�ek ��ieprzys�o-
sowa��ych i ��iezarad��ych, b�dź wpros�, wył�dzaj�cych świadcze��ia. 

cy�owa��y naicise wskaz�je ��a dwa bie�����y po�i�yki zorie���owa��ej ��a 
ak�ywizację: skła��ia��ie do za�r�d��ie��ia (bie����� ��ożsamia��y z workfare	state) 
oraz i���e��rację społecz��� (bie����� social	 inclusion). po�i�yka sy���j�ca się ��a 
pierwszym bie�����ie zakłada ko��ce���rację działań pańs�wa wokół ry��k� pracy. 
s�ra�e��ię i���erwe��cji moż��a i���erpre�ować jako sys�em działań przeciwdzia-
łaj�cych p�łapce �bós�wa i p�łapce bezrobocia – a więc sy��acjom skła��iaj�-
cym do pobiera��ia świadczeń i rezy����acji z ak�yw��ości eko��omicz��ej. Mówi�c 
wpros�, chodzi w �ej s�ra�e��ii o �o, żeby uatrakcyjni��	warstwom	niższym	pracę	na	
otwartym	rynku	pracy (…) a	zniechęci��	lub	uniemożliwi��	pozostawanie	na	zasiłku	i/lub	
wykonywanie	pracy	 subsydiowanej17. tak �kier���kowa��a i���erwe��cja �o sys�em 
działań sko��ce���rowa��y ��a k�ie���ach pomocy społecz��ej, k�órym ofer�je się 
wsparcie war���kowe w miejsce świadczeń socja���ych o charak�erze roszcze-
��iowym ��b ��wara���owa��ym. 

na dr���im bie�����ie sy���j� się działa��ia ak�ywiz�j�ce odwołujące	 się	 do	
społecznej	integracji (…). Problemem	jest	wielowymiarowe	wykluczenie	społeczne,	którego	
nie	można	ograniczy��	za	pomocą	manipulowania	 świadczeniami	 socjalnymi	 i	parame-
trami	płacowymi18. rów��ocześ��ie jed��ak podejście	to	przedkłada	roszczeniowe	prawa	
do	 szkolenia,	doradztwa	czy	zatrudnienia	 subsydiowanego	nad	prawo	do	 rekompensaty	
dochodu19 . 

na �ym róż��ice się ��ie kończ�. w podejści� workfare k��czowe z��acze��ie 
ma wsparcie war���kowe z rea���ymi i e��zekwowa���ymi sa��kcjami ob��iże��ia 
ochro��y socja���ej w przypadk� odmowy �dział� w pro��ramach ak�ywizacji. 
z ko�ei w ramach ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej wskazuje	się	(…)	na	socjalizacyjne	
efekty	sterowanego	przez	służby	publiczne	»wchodzenia	w	role	zawodowe«,	co	jest	jednak	
procesem	rozłożonym	w	czasie	i	często	wymaga	tworzenia	przez	te	służby	(lub	organizacje	
sektora	obywatelskiego)	 i	następnie	 subsydiowania	 ekonomicznie	nierentownych	miejsc	

16 i. nicaise, Aktywna	 polityka	 społeczna	–	 odpowiedź	 na	wykluczenie	 społeczne, 2002, wersja 
a����ie�ska dos�ęp��a w i���er��ecie ��a s�ro��ie: h��p://perswww.k��e�ve��.ac.be/~�0014508/ar�ic-
�es/ac�ive%20we�fare%20s�a�e%20e��.pdf . 

17 ibidem.
18 ibidem.
19 ibidem.
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pracy20. tak więc ko��cepcja workfare, �o po�i�yka moż�iwie kró�ko�rwałych 
działań adresowa��ych do �ych, k�órzy sobie ��ie radz� w życi� zawodowym 
i społecz��ym; aps zaś zawiera �akie pro��ramy adresowa��e do wyk��czo��ych, 
a�e �kier���kowa��a jes� ��a s�r�k��ra���� i���erwe��cję w ry��ek pracy (ak�yw��e 
pro��ramy ry��k� pracy �o coś więcej ��iż pro��ramy ak�ywizacji osób bezrobo�-
��ych) oraz ��a wzmac��ia��ie spój��ości społecz��ej. 

d�a�e��o przywoła��e w cy�owa��ej wypowiedzi s�a��isławy go�i��owskiej 
okreś�e��ie o dawa��i� wędki zamias� ryby �raf��iej charak�eryz�je, ��aszym 
zda��iem, ko��cepcję aps, podczas ��dy ko��cepcja workfare �o raczej przykład 
po�i�yki „kija i marchewki”. is�o�� aps jes� w porów��a��i� do �radycyj��ej 
po�i�yki społecz��ej o charak�erze opiek�ńczym – zmia��a redys�ryb�owa��e��o 
w ramach pro��ramów wsparcia dobra: s� �o miejsca pracy (dos�ęp do pracy) 
a ��ie świadcze��ia socja���e21. tymczasem zwo�e����icy workfare kwes�io���j� 
w o��ó�e redys�ryb�cyj��� f���kcję pro��ramów socja���ych, k�óre w pierwszym 
rzędzie powi����y mieć charak�er mobi�izacyj��y; świadcze��ia w ramach wspar-
cia war���kowe��o s� e�eme���em owej mobi�izacji (przysłowiow� marchewk�), 
a ��ie odwro���ie. sł�żby odpowiedzia���e za �sł���i ak�ywiz�j�ce ��ie rozdaj� 
wędek, a jedy��ie ��amawiaj� (z �życiem sa��kcji) do ich sko��s�r�owa��ia i �cz�, 
jak �o zrobić.

pods�mow�j�c, opowiadamy się za dr���� i���erpre�acj� dyf�zji amery-
kańskich wzorów ak�ywizacji w e�ropie, z��od��ie z k�ór� aps wykorzys��je 
��arzędzia ko��cepcji workfare, jed��ak bez przejmowa��ia jej ��eo�ibera���ych 
założeń ideo�o��icz��ych. Moż��a powiedzieć, że workfare	jako	koncepcja	wcześniej-
sza	 (…)	dostarcza	APS	 jedynie	 instrumentarium	działania	 (programy	aktywizujące),	
które	jest	jednak	osadzone	w	odmiennej	tradycji	polityki	społecznej,	niż	ta,	która	dominuje	
w	Europie.	Ma	to	o	tyle	istotne	znaczenie,	że	implementowanie	poszczególnych	progra-
mów	czy	instrumentów	aktywizujących	w	ramach	polityki	workfare,	a	bez	ich	osadzenia	
w	szerszym	kontekście	działań	państwa	w	sferze	 społecznej,	nie	pozwala	mówi��	o	pro-
wadzeniu	»nowej«	polityki	 społecznej22. tymczasem w e�ropie o ��ow� po�i�ykę 
społecz��� rzecz idzie. z perspek�ywy i��s�y��cjo��a���ej �o zresz�� prawdopo-
dob��ie ��ajważ��iejsza róż��ica między obiema ko��cepcjami: e�ropejska aps 
bez w��pie��ia aspir�je do mia��a ko��cepcji po�i�yki społecz��ej (s��d jej �y��ł; 
i����a sprawa, czy ��ie jes� �o aspiracja ��ieco ��a wyros�), podczas ��dy workfare 
sprowadza się do zasad��iczej reor��a��izacji pomocy społecz��ej – jed��e��o se��-
me���� sys�em� zabezpiecze��ia społecz��e��o.

20 M. rymsza, Aktywna	polityka	społeczna	w	Polsce.	Szanse	i	ograniczenia	upowszechnienia	koncep-
cji, op. ci�., s. 50.

21 ibidem, s. 48. 
22 ibidem, s. 47–48. 
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3. AKTyWNA POLiTyKA SPOłeCzNA  
Czy POLiTyKA AKTyWizACJi? 

termi�� „ak�yw��a po�i�yka społecz��a” będ�cy dosłow��ym �ł�macze��iem 
przyję�e��o w �i�era��rze a����ie�skojęzycz��ej �ermi��� active	 social	policy b�dzi 
w środowiskach akademickich pewie�� opór23. d�a przykład�, a���o��i rajkie-
wicz s�wierdza, że po�i�yka społecz��a zawsze była ak�yw��a24. prob�ema�ycz��y 
jes�, je��o zda��iem, dobór i��s�r�me���ów działa��ia oraz przyjmowa��a defi��i-
cja odpowiedzia���ości za ksz�ał� ład� społecz��e��o, jed��ak po�i�yka społecz��a 
�o zawsze owo ak�yw��e działa��ie. Moż��a z �ym s�a��owiskiem po�emizować, 
wskaz�j�c, że e�eme���em po�i�yki jes� �eż wca�e ��ierzadkie za��iecha��ie dzia-
ła��ia (��dy posiada się kompe�e��cje), a �akże, że wprowadzo��y do po�skiej 
�i�era��ry przedmio�� z��acz��ie wcześ��iej – bo � pro��� �ra��sformacji �s�rojo-
wej – �ermi�� „ak�yw��a po�i�yka za�r�d��ie��ia”25 podob��ych ko���rowersji ��ie 
b�dził i ��ie b�dzi. 

war�o jed��ak wykorzys�ać �jaw��io��e w �ej kwes�ii rozbież��ości i zas�a��o-
wić się, czy przypadkiem �epszym �ermi��em ��ie jes� „po�i�yka ak�ywizacji” 
(w �i�era��rze a����ie�skojęzycz��ej �ermi�� activation �żywa��y jes� co prawda 
„pię�ro ��iżej” – d�a okreś�e��ia specyficz��ej ka�e��orii �sł��� społecz��ych – acti-
vation	 services, wz���ęd��ie pro��ramów, �zw. po�i�yk szcze��ółowych – activation	
policies, a�e ��ie ma przecież ko��iecz��ości dosłow��e��o prze��osze��ia ko��we��cji 
�ermi��o�o��icz��ych z �ej �i�era��ry). a przede wszys�kim, czy ��ie war�o �ży-
wać ob� �ermi��ów, ��adaj�c im ��ieco i����e z��acze��ie, a �ym samym ��iejako 
wzajem��ie je „pozycjo���j�c”?

na por�a�� i���er��e�owym www.bezrobocie.or��.p�, aps �jm�je się jako podej-
ście	zakładające,	że	jedną	z	podstawowych	funkcji	pomocy	społecznej	jest	budowanie	aktyw-
nych	postaw	osób	i	rodzin	znajdujących	się	w	trudnej	sytuacji	zawodowej	i	społecznej,	które	
umożliwiają	bardziej	efektywne	działania	 jednostek	samorządu	terytorialnego	w	zakresie	
pomocy	i	integracji	społecznej	oraz	budowy	sektora	usług	społecznych	w	oparciu	o	podmioty	
gospodarki	 społecznej26. z ko�ei a����ieszka chłoń-domińczak zwraca �wa��ę, że 
aktywną	politykę	społeczną	należy	postrzega��	jako	połączenie	działań	w	dwóch	obszarach:	
aktywizacji	 zawodowej	 i	 integracji	 społecznej27. józef orczyk i Maciej Ż�kowski, 

23 wśród decyde���ów, zaz��aczmy, �ermi�� �e�� ��ie b�dzi oporów, jes� m.i��. wie�okro���ie 
s�osowa��y w dok�me���ach pro��ram�j�cych wykorzys�ywa��ie w ��aszym kraj� środków e�ro-
pejskie��o F���d�sz� społecz��e��o.

24 a. rajkiewicz, opi��ia wydaw��icza o s��di�m arkadi�sza karwackie��o p�. Papierowe	
skrzydła.	Rzecz	o	spójnej	polityce	aktywizacji, warszawa 2010, maszy��opis w posiada��i� jed��e��o ze 
współa��orów �eks��.

25 M. kabaj, Aktywna	polityka	zatrudnienia	i	środki	walki	z	bezrobociem, warszawa 1990.
26 www.bezrobocie.or��.p�/x/430423, (dos�ęp 1.09.2009 r.).
27 a. chłoń-domińczak, Reformy	polskiego…,	op. ci�.
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dos�rze��aj�c pozor��y charak�er ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej w po�sce (��iedo-
s�a�ek i��wes�ycji w ak�yw��� po�i�ykę ry��k� pracy, czy sk��ecz��� pomoc spo-
łecz��� przy jed��oczes��ym ��rzymywa��i� d�żej ska�i �ra��sferów środków do 
osób bier��ych zawodowo), posł����j� się pojęciem „ak�ywiz�j�cej po�i�yki spo-
łecz��ej”, �pa�r�j�c w �akiej po�i�yce sza��sę ��a rea���y zwro� k�: i��wes�ycjom 
w kapi�ał ��dzki, promocji pracy i ak�yw��ości zawodowej28. war�o wreszcie 
za�ważyć, że zda��iem ��iek�órych badaczy ��a�eży mówić o dwóch „sek�oro-
wych” po�i�ykach ak�ywizacji: o ak�yw��ej po�i�yce społecz��ej oraz ak�yw��ej 
po�i�yce za�r�d��ie��ia29. wydaje się jed��ak, że �akie rozróż��ie��ie jes� zabie��iem 
��ie�zasad��io��ym; w aps chodzi bowiem o i���e��rowa��ie róż��ych działań ak�y-
wiz�j�cych – s��d w �i�era��rze przedmio�� �ermi�� activation	services ��a okreś�e-
��ie o��ół� �sł��� ak�ywiz�j�cych świadczo��ych przez róż��e sł�żby i or��a��izacje. 

na�eży podkreś�ić, że zawężo��e �jmowa��ie aps po części ��iweczy po�e��-
cjał, jaki drzemie w �ej ko��cepcji w ko���ekście kreowa��ia wew��ę�rz��ie spój-
��e��o, a rów��ocześ��ie wie�owymiarowe��o ład� społecz��e��o. a �ymczasem, 
jak �wierdz� rik va�� Berke� i Va��do Bor��hi, pro��ramy (po�i�yki) ak�ywizacji 
wywoł�j� f���dame���a���� zmia��ę w obrębie sfery społecz��ej. pro��ramy �e, 
powi�za��e z rea���� �ra��sformacj� sys�em� zabezpiecze��ia społecz��e��o współ-
�worz� ��owy ład społecz��y, eko��omicz��y i demo��raficz��y, a �akże (co częs�o 
jes� ��iedos�rze��a��e) współ�worz� „profi� ��owe��o rz�dze��ia” (new	governance	
profile)30. pro��ramy ak�ywizacji b�d�j� bowiem ��owe re�acje między poszcze-
��ó���ymi podmio�ami i ak�orami po�i�yki społecz��ej; wykorzys��j� założe��ia 
��owe��o mode�� (współ)rz�dze��ia, który,	czyni	welfare	state	państwem	aktywizują-
cym,	będącym	rdzeniem	procesu	obiektywnej	transformacji	polityki	społecznej31 . 

Bior�c pod �wa��ę wskaza��e powyżej ko���eks�y, skła��iamy się do �żywa-
��ia �ermi��� „ak�yw��a po�i�yka społecz��a” ��a okreś�e��ie o��ó���ych idei, ram 
i��s�y��cjo��a���ych i wzorów działań �kier���kowa��ych ��a reko��s�r�kcję wel-
fare	state, obejm�j�c� osiem wskaza��ych ��a ws�ępie ��i��iejsze��o opracowa��ia 
wymiarów. rów��ocześ��ie propo���jemy posł���iwać się �ermi��em „po�i�yka(i) 
(pro��ramy) ak�ywizacji” (jako rów��oz��acz��ych z a����ie�skim �ermi��em acti-
vation	policies) i�ekroć chcemy podkreś�ić hybrydowość rozwi�zań szcze��óło-
wych i wie�owaria���owość wdraża��ia idei aps w poszcze��ó���ych pańs�wach 
e�ropejskich32. rdze��iem aps s� bowiem pro��ramy ak�ywizacji (po�i�yki 

28 por. j. orczyk, M. Ż�kowski (red.), Aktywizująca	polityka	społeczna, poz��ań 2007. 
29 i. Bo�vi����, p. je��se��, M. rosho�m,i. Bo�vi����, p. je��se��, M. rosho�m, The	Employment	Effects	of	Active	Social	Policy. iza dp 

��r 736, 2003 (disc�sio�� paper w ramach serii wydaw��iczej i��s�i���e for �he s��dy of Labor), 
s. 4. 

30 por. r. va�� Berke�, V. Bor��hi,por. r. va�� Berke�, V. Bor��hi, New	Modes	of	Governance	in	Activation	Policies, “i���er��a�io��a� 
jo�r��a� of socio�o��y a��d socia� po�icy” 2007, vo�. 27, ��r 7/8, s. 278.

31 ibidem. 
32 por. a. karwacki, Papierowe	skrzydła..., op. ci�., s. 69. 
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szcze��ółowe). pro��ramy �e zawieraj� ko��kre���e bodźce ak�ywiz�j�ce, obec��e 
w róż��ych ko��fi���racjach między i��s�y��cjami (podmio�ami po�i�yki społecz-
��ej) roz�mia��ymi jako prod�ce��ci oraz dos�awcy dóbr i �sł��� a obywa�e�ami 
i społecz��ościami �oka���ymi. 

dy��amika zmia�� sys�emowych zwi�za��a jes� ze sprzęże��iem zwro���ym 
między ak�yw��� po�i�yk� społecz��� i szcze��ółowymi po�i�ykami (pro��ramami) 
ak�ywizacji. aps �rzeczywis���ia się dzięki rea�izowa��ym w poszcze��ó���ych 
pańs�wach pro��ramom (po�i�ykom) ak�ywizacji, k�órym sama wy�ycza ramy 
i o��ó���y kier���ek. taka „spi��aj�ca” ko��cepcja aps �o d�a e�ropy o��rom��a 
i rea���a sza��sa rozwojowa, sza��sa przezwycięże��ia kryzys� welfare	state, k�óre��o 
przejawem jes� zakwes�io��owa��ie (jeś�i ��ie wpros� – odrz�ce��ie) dok�ry��y 
opiek�ńczości pańs�wa przy ��iemoż��ości zapropo��owa��ia rozwi�zań a��er��a-
�yw��ych w zakresie f���kcjo��owa��ia sfery społecz��ej. pozos�aje jed��ak kwes�i� 
o�war��, czy i ewe����a���ie kiedy �aka sys�emowa ko��wersja w e�ropie ��as��pi. 

4. UPOWSzeCHNiANie POdeJśCiA AKTyWizUJąCeGO 
W KRAJU POSTSOCJALiSTyCzNyM  
– Czy JeSTeśMy PRzyGOTOWANi  

dO ByCiA AKTyWNyMi OByWATeLAMi?

zaszczepia��ie d�cha ak�ywizacji w po�sce, kraj� z ki�k�dziesięcio�e�-
��i� socja�is�ycz��� przeszłości�, ��apo�yka �icz��e bariery. po�ska przez cz�ery 
ko�ej��e powoje����e dekady s�a��owiła e�eme��� swois�e��o makro-�abora�ori�m, 
w k�órym za pomoc� ce���ra���ie p�a��owa��ych i od��ór��ie wdraża��ych decy-
zji s�ara��o się s�worzyć e��a�i�arys�ycz��� przes�rzeń koe��zys�e��cji sz��cz��ie 
zi���e��rowa��ych (czy�i wspó���ie podporz�dkowa��ych apara�owi par�yj��o-pań-
s�wowem�) jed��os�ek. k����ra i e�os pracy podda��e zos�ały deformacji – 
w ��r���cie rzeczy ��ospodarka ce���ra���ie s�erowa��a prod�kowała bowiem ��ie 
dobroby� (była ��ospodark� �rwałe��o ��iedobor�), a�e bezprod�k�yw��e za�r�d-
��ie��ie, poczy��j�c �o sobie jeszcze za s�kces. w sys�emie �ym wy��a��rodze��ie 
za pracę – powszech��ie dos�ęp��� choć ��iskoprod�k�yw��� ��b wręcz ��iepro-
d�k�yw��� – peł��iło raczej f���kcje socja���e. tr�d��o o ��orsze war���ki wyj-
ściowe d�a ksz�ał�owa��ia pos�aw ak�yw��ości i odpowiedzia���ości. d�a�e��o �eż 
�ra��sformacja �a� 90. XX wiek� obejmowała ��ie �y�ko wprowadze��ie mecha-
��izmów ry��kowych do ��ospodarki, a�e i zmia��ę „k����ry eko��omicz��ej”33 .

33 M. Marody, j. kocha��owicz, Pojęcie	„kultury	ekonomicznej”	w	wyjaśnianiu	polskich	przemian, 
[w:] j. kocha��owicz, M. Marody (red.), Kulturowe	aspekty	 transformacji	 ekonomicznej, warszawa 
2007.
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obec��ie w krajach pos�socja�is�ycz��ych e�ropy Środkowo-wschod��iej 
�z��aje się co prawda, że �ra��sformacja „sce���ra�izowa��ej i zmo��opo�izowa��ej 
��ospodarki, s�erowa��ej z wykorzys�a��iem a���yry��kowej i a���ydemokra�ycz��ej 
dok�ry��y po�i�ycz��ej, jes� zakończo��a”34. jed��ocześ��ie podkreś�a się jed��ak 
fasadowość wie�� przeprowadzo��ych zmia��. s�a�� �aki, �o w d�żej mierze sk�-
�ek oddziaływa��ia s�arych, ���r����owa��ych w świadomości społecz��ej ��awyków 
i wzorów zachowań, k�óre moż��a okreś�ić jako dziedzic�wo kom���izm�35. dzie-
dzic�wo, k�óre ��r�d��ia ��iew��p�iwie �powszech��ia��ie aps. pię���o socja�is�ycz-
��ej przeszłości �o między i����ymi wskaza��e po��iżej prob�emy.

„ka�a�o��” odziedziczo��ych prob�emów war�o rozpocz�ć od wskaza��ia ��a 
��iedobory zasobów w sferze fi��a��sów p�b�icz��ych, co w z��acz��ej mierze wi�że 
się z zaci�����ię�ymi w okresie prL dł���ami i przeję�ymi deficy�ami36. U�rwa-
�o��ym prob�emem jes� więc ��iedoi��wes�owa��ie �sł��� społecz��ych w �akich 
obszarach jak ed�kacja37, ochro��a zdrowia38, czy k����ra39. oficja���ie s� �o 
wci�ż w przeważaj�cej mierze �sł���i „darmowe”; w prak�yce, aby zapew��ić 
sobie ich odpowied��i s�a��dard, obywa�e�e m�sz� je współfi��a��sować w formie 
„dopła�” �z�peł��iaj�cych ��iewys�arczaj�ce ��akłady fi��a��sowa��e z obowi�z-
kowych „przedpła�” w��oszo��ych w formie składek czy poda�ków. prywa���e 
(choć ��ierzadko �dzie�a��e w ramach i��s�y��cji p�b�icz��ych) porady �ekarskie, 
czy pła���e korepe�ycje �dzie�a��e przez „włas��ych” ��a�czycie�i, �o przykłady 
�akich pa�o�o��icz��ych form współpła���ości. wybrakowa��a �sł���a za re�a�yw-
��ie d�że pie��i�dze – �o ��ies�e�y cecha charak�erys�ycz��a po�skie��o sys�em� 
�sł��� społecz��ych. 

is�o���ym prob�emem ��r�d��iaj�cym �ra��sformację, wspó���ym d�a wszys�-
kich krajów pos�socja�is�ycz��ych, był (i częs�o ��ada� jes�) brak koordy��acji 
działań �kier���kowa��ych ��a rozwi�zywa��ie pods�awowych prob�emów spo-

34 M. Fedorowicz, Różnorodnoś��	kapitalizmu.	Instytucjonalizm	i	doświadczenie	zmiany	ustrojowej	
po	komuniźmie, warszawa 2004, s. 15. 

35 por. ��p. a. kamiński,por. ��p. a. kamiński, An	Institutional	Theory	of	Communist	Regimes:	Design,	Functions,	and	
Breakdown, sa�� Fra��cisco 1992; j.s. He��ma��, Winners	Take	All:	The	Politics	of	Partial	Reform	in	
Postcommunist	Transitions, “wor�d po�i�ics” 1998 ��r 50; M. dobry (red.), Democratic	and	Capitalist	
Transitions	in	Eastern	Europe:	Lessons	for	the	Social	Sciences, Bos�o�� i Lo��do�� 2000. 

36 zwi�zki między wdraża��iem dok�ry��y socja�is�ycz��ej a ko��dycj� fi��a��sów p�b�icz��ych 
por�szo��e s� w m.i��.: k. po�arczyk, Finanse	publiczne	w	Polsce	na	tle	krajów	Unii	Europejskiej	oraz	
Stanów	Zjednoczonych	Ameryki	Północnej, „i��formacja Bsie”, ��r 811, s. 1–14. 

37 prob�emy wie�o�e���ich za��iedbań w zakresie i��wes�ycji w sek�orze ed�kacyj��ym sy����a-
�izowa��e były ko��sekwe�����ie j�ż w �a�ach 90. mi��io��e��o s���ecia, por. ��p. M. zahorska-B���aj, 
e. p��kiewicz (red.), Uwagi	i	propozycje	do	projektu	reformy	systemu	edukacji,	warszawa 1998. 

38 por. s. go�i��owska (red.), Raport.	Finansowanie	ochrony	zdrowia	w	Polsce.	Zielona	Księga	II.	
Wersja	trzecia, warszawa 2008. 

39 por. ��p. j. głowacki, j. Ha�s��er, k. jakóbik i i����i, Finansowanie	kultury	i	zarządzanie	insty-
tucjami	kultury, kraków 2009; a. karwacki, t. sz�e��dak, Kultura	a	nierówności	społeczne, „k����ra 
i ed�kacja” 2009, ��r 4, s. 147–159. 
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łecz��ych jak bieda, bezrobocie, czy wyk��cze��ie społecz��e. i��s�y��cje rz�dowe 
oraz rodz�ce się podmio�y pozarz�dowe ��ie były z�peł��ie przy��o�owa��e do 
s�awie��ia czoła prob�emom wcześ��iej skrywa��ym (jak masowe bezrobocie 
�krywa��e pod pos�aci� przeros�� za�r�d��ie��ia ��iemoż�iwe��o do ��rzyma��ia 
po wprowadze��i� mecha��izmów ry��kowych do ��ospodarki). B�dowa sys�em� 
kompe��sacji i wsparcia socja���e��o d�a po�rzeb�j�cych po�e��ała (wył�czywszy 
zb�dowa��ie szcze���ej sieci ośrodków pomocy społecz��ej ��a poziomie ��mi��y) 
��a prowadze��i� działań ad	hoc, sko��ce���rowa��ych ��a rozwi�zywa��i� bież�-
cych prob�emów (aby ��rzymać poparcie społecz��e d�a reform) ��ie składaj�-
cych się w spój��� s�ra�e��ię b�dowa��ia ��owe��o ład� socja���e��o40 . 

w powyższe prob�emy wpis�je się słabość władz �oka���ych, k�óre pomimo 
dwóch reform samorz�dowych ��ie zos�ały wyposażo��e w i��s�r�me���y �moż-
�iwiaj�ce wzięcie rea���ej (a ��ie pozorowa��ej) odpowiedzia���ości za rozwi�zy-
wa��ie bież�cych prob�emów ��a swoim �ere��ie i kreowa��ie wie�owymiarowych 
s�ra�e��ii rozwoj� �oka���e��o. dece���ra�izacji zadań p�b�icz��ych ��ie �owarzy-
szyła bowiem dece���ra�izacja sys�em� fi��a��sów p�b�icz��ych – co więcej, 
prob�em deficy�� b�dże�owe��o jed��os�ek samorz�d� �ery�oria���e��o z ko��se-
kwe��cjami d�a socja���ych i��icja�yw s�a�e się po��łębia41. słaba władza �oka���a 
(do�yczy �o zwłaszcza poziom� powia��) �o zaprzecze��ie zdece���ra�izowa��ej 
po�i�yki społecz��ej o ak�ywiz�j�cym ob�icz�. 

zda��iem socjo�o��ów, w b�ok� pos�socja�is�ycz��ym domi���je �zw. sy��drom 
„ciche��o sł���i”42, k�óry wpis�je się w szersz� ko��cepcję homo	sovieticus, jako 
człowieka podporz�dkowa��e��o ko�ek�ywowi, �ciekaj�ce��o od wo���ości i odpo-
wiedzia���ości, ��as�awio��e��o ko��i���k��ra�is�ycz��ie i opor����is�ycz��ie, si���e��o 
wobec słabszych i słabe��o wobec si���ych, wykaz�j�ce��o prob�emy w samo-
dzie���ym myś�e��i� i działa��i�43. samorz�d��ość pos�rze��a��a zarów��o jako 
ce�, jak i środek ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej, wyma��a �ymczasem z�peł��ie 
i����ych predyspozycji. proces ksz�ał�owa��ia �ej społecz��ej kompe�e��cji opar-
�ej ��a odpowiedzia���ości (wo�a sk��ecz��e��o działa��ia ��a rzecz i����ych) i za-
�fa��i� (akcep�acja działa��ia w moim imie��i�) m�si być rozłożo��y w czasie. 
po�e��cja���y s�kces w �ym wz���ędzie ��ie m�si być powszech��ie osi�����ię�y 
(wz���ęd��ie: osi���a��y). do podejmowa��ia odpowiedzia���ości za swoje o�ocze-
��ie ��iezbęd��e s� czy�e���e proced�ry i ��dzie, k�órzy chc� i wierz�, że moż��a 

40 M. rymsza, Urynkowienie	państwa	czy	uspołecznienie	rynku.	Kwestia	socjalna	w	Trzeciej	Rzeczy-
pospolitej	na	przykładzie	ubezpieczeń	społecznych, warszawa 1998, s. 99–102.

41 por. z. ofiarski, Dług	publiczny	 jednostek	 samorządu	 terytorialnego, „Fi��a��se kom���a���e” 
2009, ��r 1–2, s. 25–33. 

42 por. Y. saie��ko,aie��ko, The	Phenomenon	 and	Features	 of	Poverty	 in	Ukraine, [w:] e. go�ovakha, 
n. pa��i��a, V. Voro��a (red.), Sociology	in	Ukraine, kiyv 2000, s. 186. 

43 por. j. tisch��er, Etyka	solidarności	i	homo	sovieticus, kraków 1992.
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je efek�yw��ie wdrażać. niezbęd��y jes� więc proces szybkie��o �cze��ia się życia 
w świecie wo���ym od �o�a�i�aryzm� w wymiarze eko��omicz��ym, społecz��ym 
i admi��is�racyj��ym44. jak wskazywa�iśmy, proces �e�� pos�ęp�je, a�e powo�i 
i ��ierów��omier��ie. doda�kowym prob�emem – �ak ��a poziomie ce���ra���ym, 
jak i �oka���ym – okazała się kor�pcja oraz �jaw��ie��ie się zor��a��izowa��ych 
��r�p i���eresów, k�óre zawłaszczały i zawłaszczaj� s�r�k��ry władzy d�a par-
�yk��ar��ych ce�ów45 . 

prob�emem jes� �eż raż�co ��iski poziom kapi�ał� społecz��e��o, ��a co wska-
z�je ��iski poziom zadowo�e��ia (sa�ysfakcji) z życia, brak za�fa��ia do współ-
obywa�e�i, brak perspek�ywicz��e��o myś�e��ia (założe��ie, że przyszłość jes� 
��ieprzewidywa���a) oraz brak odpowiedzia���ości za dobro wspó���e46. nawe� 
jeś�i �z��amy, że s� �o właś��ie ce�e ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej, do rea�izacji 
k�órych s�aramy się d�żyć, �o w prak�yce i �ak zakres deficy�ów wśród czło��-
ków róż��ych ��r�p społecz��ych w zakresie op�ymizm� w działa��i�, za�fa��ia 
do ��dzi i i��s�y��cji, czy odpowiedzia���ości s�awia pod z��akiem zapy�a��ia sk�-
�ecz��ość �powszech��ia��ia �ych pos�aw. jed��os�kowe predyspozycje przekła-
daj� się ��a jakość s�os���ków między��dzkich, �e zaś s�a��owi� swois�y (częs�o 
zakażo��y) �kład krwio��oś��y społeczeńs�wa, pły���cy obok kośćca s�r�k��ra�-
��e��o zróż��icowa��ia. 

przy����daj�c się zaawa��sowa��ej j�ż w po�sce i i����ych pańs�wach ��asze��o 
re��io��� �ra��sformacji47, ��ie sposób jes� ��ie za�ważyć, że w ko�ej��ych poko-
�e��iach s�os���kowo �r�d��o wykorze��iaj� się �akie predyspozycje, jak: oboję�-
��ość, ��ieżycz�iwość, pa�o�o��ie, dojścia, �kłady, „posiada��e p�ecy”, cwa��iac�wo, 
cy��izm, brak dia�o��� i wy��ikaj�ca z �e��o akcep�acja i ide���yfikacja z �ymi, 
k�órzy po�wierdz� mora���e, czy świa�opo����dowe podobieńs�wo48. jes� �o 
szcze��ó���ie is�o���e z perspek�ywy �worze��ia s�ra�e��ii pomocowych �kier���-
kowa��ych ��a ak�ywizację i �samodzie���ia��ie słabszych obywa�e�i. ev��e��iy 
go�ovakha, wybi���y �kraiński socjo�o��, pisz�c o pos�socja�is�ycz��ej �ra��sfor-
macji podkreś�a, że ��ie jes� ła�wo z ła��i żyj�cej w s�adzie (ko�ek�ywizm) s�ać 
się samo���ym wi�kiem (i��dywid�a�izm)49. a jeże�i wybieramy i��dywid�a�izm 
(i��dywid�a�izm jes� obec��ie mod��y), �o popadamy w dr���� skraj��ość ��a 

44 por. e. go�ovakha,por. e. go�ovakha, The	Main	Tendencies	of	Social	Development	under	Post-Communist	Transfor-
mation, [w:] e. go�ovakha, n. pa��i��a, V. Voro��a (red.), Sociology	in	Ukraine, op. ci�., s. 23–34. 

45 por. a. zyber�owicz, W	uścisku	tajnych	służb.	Upadek	komunizmu	i	układ	postnomenklaturowy, 
warszawa 1993.

46 por. ��p. a. giza-po�eszcz�k, Stosunki	międzyludzkie	 i	 życie	zbiorowe, [w:] i. krzemiński, 
j. raciborski (red.), Oswajanie	wielkiej	zmiany.	Instytut	Socjologii	UW	o	polskiej	transformacji, war-
szawa 2007, s. 61–91.

47 por. ��p. e. go�ovakha,e. go�ovakha, The	Main	Tendencies…, op. ci�.
48 por. a. giza-po�eszcz�k, Stosunki	międzyludzkie	i	życie	zbiorowe…, op. ci�.op. ci�. 
49 por. ��p. e. go�ovakha,por. ��p. e. go�ovakha, The	Main	Tendencies…, op. ci�., s. 26. 
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zasadzie odrea��owa��ia przym�sowe��o ko�ek�ywizm�. wydaje się, że w po�sce 
wo���ość s�ała się kresem ko�ek�yw��e��o zaa����ażowa��ia, wypiera��e��o przez 
i��dywid�a���e s�ra�e��ie prze�rwa��ia ��b kariery – za�eż��ie od �e��o, czy z��aj-
d�jemy się w ��r�pie prze��ra��ych czy wy��ra��ych �ra��sformacji. nie ma zaś 
��ic ��orsze��o od „wir�sa a���ywspó���o�owej ideo�o��ii”50, k�óry ��ie �wz���ęd��ia 
zbiorowe��o d�że��ia do wspó���ie �s�a��awia��ych ce�ów, �rawi sys�emy odpo-
wiedzia���e za i���e��rację społecz���, ��iszczy mora���e, �e��a���ie �s�a��awia��e 
��ormy i rozprasza pods�awowy re����a�or życia społecz��e��o, czy�i mecha��i-
zmy ko���ro�i społecz��ej. „a���ywspó���o�owość” �o przeciwieńs�wo wizji zak�y-
wizowa��e��o społeczeńs�wa, do k�óre��o współcześ��ie s�aramy się zmierzać. 

5. AKTyWNA POLiTyKA SPOłeCzNA W POLSCe

pomimo omówio��ych powyżej ��iesprzyjaj�cych oko�icz��ości i �war���kowań 
w po�sce od 2003 rok� ��as�ęp�je s�op��iowa reorie���acja po�i�yki społecz��ej 
w kier���k� działań ak�ywiz�j�cych. waż��ym miejscem �es�owa��ia rozwi�zań 
ak�ywiz�j�cych jes� w ��aszym kraj� sek�or ��ospodarki społecz��ej51. oprócz 
przedsiębiors�w społecz��ych f���kcjo���j� w je��o ramach podmio�y �rak��j�ce 
działa���ość ��ospodarcz� jako ak�yw��ość �z�peł��iaj�c�, a ko��ce���r�j�ce się 
��a świadcze��i� �sł��� rei���e��racji zawodowej i społecz��ej osobom ze środo-
wisk wyk��czo��ych. takimi podmio�ami s� ce���ra i���e��racji społecz��ej, k��by 
i���e��racji społecz��ej i zakłady ak�yw��ości zawodowej, prowadzo��e zarów��o 
przez jed��os�ki samorz�dowe, jak i or��a��izacje pozarz�dowe i podmio�y koś-
cie���e52. wśród przedsiębiors�w społecz��ych domi���j� w po�sce podmio�y 
�yp� wise (work	integrated	social	enterprises), k�órych waż��ym aspek�em f���k-
cjo��owa��ia jes� świadcze��ie �sł��� rei���e��racyj��ych prac�j�cym w ��ich oso-
bom słabszym ze środowisk mar��i��a�izowa��ych ��a ry��k� pracy. najbardziej 
charak�erys�ycz��e pod �ym wz���ędem s� spółdzie���ie socja���e53 . 

za wz���ęd��y s�kces ��a�eży �z��ać proces wszczepia��ia rozwi�zań ak�ywi-
z�j�cych w obszarze ��ospodarki społecz��ej. sek�or �e�� sł�ży w ��r���cie rze-
czy jako po�i��o�� doświadcza���y w zakresie imp�eme���acji idei promowa��ych 

50 por. ibidem. 
51 o��ó���a charak�erys�yka po�skie��o sek�ora ��ospodarki społecz��ej w ar�yk��e ja��a Herb-

s�a i sławomira nałęcza zamieszczo��ym w ��i��iejszym �omie. 
52 omówie��ie f���kcjo��owa��ia �ych podmio�ów – por. opracowa��ia a��ors�wa: arkadi�sza 

karwackie��o, karo�i��y goś-wójcickiej i sławomira nałęcza oraz Marka rymszy, zamieszczo��e 
w ��i��iejszym �omie.

53 por. a��a�izę f���kcjo��owa��ia spółdzie���i socja���ych w ar�yk��e joa����y Brzozowskiej 
zamieszczo��ym w �ym �omie.
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w ramach ko��cepcji aps54. jes� �o cecha charak�erys�ycz��a po�ski w �jęci� 
porów��awczym. w większości pańs�w e�ropejskich podmio�y prowadz�ce 
�sł���i rei���e��racji zawodowej, a zwłaszcza społecz��ej ci�ż� raczej k� sek-
�orowi �sł��� społecz��ych (activation	services jako część social	services), podczas 
��dy w ��aszym kraj� �sł���i społecz��e o charak�erze ak�ywiz�j�cym �o waż��y 
obszar ak�yw��ości podmio�ów ��ospodarki społecz��ej. s�a�� �e�� wy��ika �y�eż 
z �kier���kowa��ia po�i�yki pańs�wa w os�a���ich �a�ach ��a wspiera��ie �zw. 
��owej ��ospodarki społecz��ej, co z ��iedorozwoj� sys�em� �sł��� społecz��ych. 
is�o���a w �ym wz���ędzie jes� �akże słaba pozycja �radycyj��ych podmio�ów 
��ospodarki społecz��ej (�zw. s�arej ��ospodarki społecz��ej), opar�ych ��ie ��a 
idei rei���e��racji społecz��ej, a�e ��a idei wzajem��ości, samopomocy i wspó�-
��o�owym ��ospodarowa��i�55. w ko��sekwe��cji moż��a powiedzieć, że ko��dycja 
��ospodarki społecz��ej jes� po��iek�d papierkiem �akm�sowym rea���ej imp�e-
me���acji ko��cepcji aps.

za s�kces ��a�eży �z��ać �porz�dkowa��ie działań rei���e��racyj��ych, zwłasz-
cza w aspekcie praw��ym. praw��e re����acje f���kcjo��owa��ia �sł��� ak�ywiz�-
j�cych zos�ały zawar�e w pakiecie �s�aw �chwa�o��ym w �a�ach 2003–200656 .  
składa się ��a ��ie��o sześć �s�aw: Us�awa o za�r�d��ie��i� socja���ym z 2003 
rok�57, Us�awa o działa���ości poży�k� p�b�icz��e��o i o wo�o���ariacie 
z 2003 rok�58, Us�awa o promocji za�r�d��ie��ia i i��s�y��cjach ry��k� pracy 
z 2004 rok�59, Us�awa o pomocy społecz��ej 2004 rok�60 oraz Us�awa o spół-
dzie���iach socja���ych z 2006 rok�61. pakie� domykać miała Us�awa o zasadach 
prowadze��ia po�i�yki społecz��ej, re�����j�ca wykorzys�a��ie środków ���ij��ych 
w sferze społecz��ej, k�órej projek� rz�dowy, a ��as�ęp��ie �akże projek� pose�ski 
��ie zos�ały os�a�ecz��ie �chwa�o��e przez sejm. pomimo owe��o brak� domk��ię-
cia możemy mówić o ci���łości działań po�skie��o �s�awodawcy i rea�izacji 
(a przy��ajm��iej ��akreś�e��i�) pew��ej dł���ofa�owej s�ra�e��ii ak�ywizacji62 . 

Mamy za�em do czy��ie��ia z i��s�y��cjo��a���� ofer�� �zw. za�r�d��ie��ia 
socja���e��o adresowa��e��o do �ych, k�órzy podlegają	wykluczeniu	społecznemu	i	ze	

54 M. rymsza,M. rymsza, The	Social	Economy	and	the	Third	Sector.	Poland	Compared	to	European	Experiences, 
„trzeci sek�or”, specia� e�����ish edi�io��, 2008. 

55 M. rymsza, Zapomniany	kapitał	 „Solidarności”.	Ekonomia	 solidarna	w	Polsce	po	1989	 roku, 
„więź” 2008, ��r 4–5.

56 a��a�iza pakie�� w M. rymsza, Rola	służb	społecznych	w	upowszechnianiu	aktywnej	polityki	
społecznej, op. ci�. 

57 dz.U. 2003 ��r 122, poz. 1143 ze zm.
58 dz.U. 2003 ��r 96, poz. 873 ze zm.
59 dz.U. 2004 ��r 99, poz. 1001 ze zm.
60 dz.U. 2004 ��r 64, poz. 593 ze zm.
61 dz.U. 2006 ��r 94, poz. 651 ze zm.
62 Por . ibidem. 
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względu	na	swoją	sytuację	życiową	nie	są	w	stanie	własnym	staraniem	zaspokoi��	swo-
ich	podstawowych	potrzeb	 życiowych63, or��a��izowa��iem działań ak�ywiz�j�cych 
i ła��odz�cych sk��ki bezrobocia poprzez d�że��ie do pełnego	 i	 produktywnego	
zatrudnienia,	rozwoju	zasobów	ludzkich,	osiągnięcia	wysokiej	jakości	pracy,	wzmacniania	
integracji	oraz	solidarności	społecznej64, d�że��iem sł�żb społecz��ych do umożliwia-
nia	osobom	i	rodzinom	przezwyciężanie	trudnych	sytuacji	życiowych,	których	nie	są	oni	
w	stanie	pokona��,	wykorzystując	własne	uprawnienia,	zasoby	i	możliwości poprzez zre-
formowa��y sys�em pomocy społecz��ej65, rozwija��iem spółdzie�czości socja�-
��ej w d�że��i� do społecz��ej i zawodowej rei���e��racji jej czło��ków, poprzez 
peł��ie��ie ró� społecz��ych i świadcze��ie pracy66 oraz prowadzeniem	działalności	
pożytku	publicznego	przez	organizacje	pozarządowe	i	korzystanie	z	tej	działalności	przez	
organy	administracji	publicznej	w	celu	wykonywania	zadań	publicznych67 . 

jes� �o ambi���a, jak ��a po�skie war���ki, próba zerwa��ia z po�i�yk� bie-
ż�ce��o rea��owa��ia, k�óra miała miejsce w obszarze ry��k� pracy po rok� 
1989, ��dzie brak ci���łości w ko���ekście s�osowa��ych i��s�r�me���ów prowa-
dził do cyk�icz��ych eska�acji prob�em� bezrobocia68. rów��ocześ��ie jes� �o 
próba odejścia od działań osło��owych preferowa��ych przez sł�żby społecz��e 
przez pierwsze 15 �a� �ra��sformacji69. s�op��iowe �powszech��ia��ie rozwi�-
zań z zakres� aps przy wykorzys�a��i� s�worzo��ych przez cy�owa��e �s�awy 
rozwi�zań praw��o-i��s�y��cjo��a���ych rodzi sza��se ��a wz���ęd��ie �rwały ład 
praw��y, s�aj�c się podwa�i��� pod ko��s�y���j�cy się podział zobowi�zań mię-
dzy pańs�wem i obywa�e�ami, czy w ko���ekście wzajem��ych zobowi�zań oby-
wa�e�skich. idee aps, �wz���ęd��io��e w zapisach wskaza��ych powyżej ak�ów 
praw��ych, s�warzaj� sza��se ��a s�op��iow� reor��a��izację podmio�ów i��s�y��-
cjo��a���ych, k�óre powoła��e s� do wspiera��ia ��r�p defaworyzowa��ych w sys�e-
mie społecz��ym. 

niew��p�iwie w ramach ��a�kowe��o dysk�rs� w po�sce podejmowa��e s� 
róż��e aspek�y zwi�za��e z ko��cepcj� aps. s�aramy się brać w ��ich ak�yw��y 
�dział. oprócz omówio��e��o j�ż posz�kiwa��ia �ożsamości e�ropejskiej wersji 
„po�i�yki ak�ywizacji” w od��iesie��i� do ko��cepcji workfare, �akim aspek�ami 

63 Us�awa o za�r�d��ie��i� socja���ym, op. ci�., ar�. 1. 
64 Us�awa o promocji za�r�d��ie��ia i i��s�y��cjach ry��k� pracy, op. ci�., ar�. 1. 
65 Us�awa o pomocy społecz��ej, op. ci�., ar�. 2. 
66 Us�awa o spółdzie���iach socja���ych, op. ci�., ar�. 2. 
67 Us�awa o działa���ości poży�k� p�b�icz��e��o i o wo�o���ariacie, op. ci�., ar�. 1. 
68 por. M. szy�ko-skocz��y, Polityka	społeczna	wobec	bezrobocia	w	Trzeciej	Rzeczypospolitej, war-

szawa 2004.
69 por. M. rymsza, Reformy	społeczne	lat	dziewię��dziesiątych.	Próba	podsumowania, [w:] M. rym-

sza (red.), Reformy	społeczne.	Bilans	dekady, warszawa 2004.



Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza46

jes� a��a�iza moc��ych i słabych s�ro�� ko��cepcji70, czy imp�eme���acji pro��ra-
mów ak�ywizacji71. s�op��iowo krys�a�iz�j� się pods�awowe dy�ema�y wybor�. 
Żywy jes� w środowisk� eksperckim spór o �o, jaka jes� rea���a odpowiedzia�-
��ość osób ��iesamodzie���ych życiowo, z �icz��ymi, częs�o sprzężo��ymi defi-
cy�ami i dysf���kcjami, za swój �os i cze��o moż��a od �ych ��dzi oczekiwać. 
dysk��owa��e s� �akże powi����ości pańs�wa i same��o społeczeńs�wa w zakresie 
kreowa��ia ład� społecz��e��o, zasad��ość s�osowa��ia bodźców dyscyp�i���j�cych 
(��ie chodzi o sam� moż�iwość s�osowa��ia �akich bodźców, a�e o przes�rze��a-
��ie zasady proporcjo��a���ości i adekwa���ości). is�o���y jes� �� wymiar aksjo�o-
��icz��y zwi�za��y z zakresem społecz��ej so�idar��ości, jako ce�� i środka aps. 

przedmio�em dysk�sji jes� ce�owość i ewe����a���y zakres prze��osze��ia i wy-
korzys�a��ia rozwi�zań za��ra��icz��ych. chodzi m.i��. o ska��dy��awskie wzory 
z zakres� ak�yw��ej po�i�yki ry��k� pracy72, i���e��racji społecz��ej i zawodowej 
z wykorzys�a��iem po�e��cjał� podmio�ów ��ospodarki społecz��ej (doświad-
cze��ia krajów poł�d��ia e�ropy)73, po�i�yki rów��ościowej (re����acje ���ij��e, 
wprowadza��e ��ies�e�y mecha��icz��ie), ��owe��o defi��iowa��a obywa�e�s�wa 
(przez pryzma� par�ycypacji a ��ie forma���ych �praw��ień)74, czy ��arodowej 
i re��io��a���ej ko��wer��e��cji w ramach d�że��ia do spój��ości społecz��ej poprzez 
�podab��ia��ie się (harmo��izowa��ie działań) zarów��o w sferze ��ospodarczej, 
jak i społecz��ej (w roz�mie��i� poziom� osi���a��ia ��wara��cji zabezpiecze��ia 
po�rzeb ma�eria���ych i pozama�eria���ych)75 . 

waż��ym �ema�em pod��oszo��ym w ramach deba�y prowadzo��ej w ��aszym 
kraj� wobec aps, jes� posz�kiwa��ie sposobów weryfikacji (oce��y) prak�yki 
przekłada��ia idei aps ��a ko��kre���e rez���a�y. jes� �o za�em próba �jaw��ia-
��ia, czy ak�ywizacja przybiera w ��aszym kraj� pos�ać efek�yw��ej i sk��ecz��ej 
po�i�yki (jak wskazywa�iśmy aps z założe��ia ma być sk��ecz��a i racjo��a���a), 
czy �eż jes� �o jedy��ie absorpcja środków z Ue i kreacja pozorów sk��ecz��o-
ści76. waż��y obszar deba�y s�a��owi� ��iezbęd��e kier���ki (formy) i zarazem 

70 M. rymsza, Aktywna	polityka	społeczna	w	Polsce.	Szanse	i	ograniczenia	upowszechniania	koncep-
cji, op. ci�.; M. rymsza, Rola	służb	społecznych	w	upowszechnianiu	aktywnej	polityki	społecznej, op. ci�.

71 a. karwacki, Centra	integracji	społecznej,	kluby	integracji	społecznej,	zakłady	aktywności	zawodo-
wej	w	świetle	badań, eksper�yza przy��o�owa��a d�a i��s�y���� spraw p�b�icz��ych, warszawa 2010, 
maszy��opis powie�o��y. 

72 war�o �� przywołać dysk�sję wokół ko��cepcji flexicurity i �eks�y zebra��e w ksi�żce: 
M. rymsza (red.), Elastyczny	rynek	pracy	i	bezpieczeństwo	socjalne.	Flexicurity	po	polsku?, warszawa 2005. 

73 por. M. rymsza,por. M. rymsza, The	Social	Economy	and	the	Third	Sector.	Poland	Compared	to	European	Expe-
riences, „trzeci sek�or”, specia� e�����ish edi�io�� 2008, s. 4–10. 

74 por. M. grewiński, s. kamiński, Obywatelska	polityka	społeczna, warszawa 2007.
75 a. karwacki, Papierowe	skrzydła…,	op. ci�. 
76 por. M. grewiński, Wielosektorowa	polityka	społeczna.	O	przeobrażeniach	państwa	opiekuńczego, 

warszawa 2009; r. szarfe��ber��, Krytyka	i	afirmacja	polityki	społecznej, warszawa 2008; a. karwa-
cki, Papierowe	skrzydła…,	op. ci�. 
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po�rzeby ak�yw��ości – czy w działa��iach ak�ywizacyj��ych powi����iśmy �kie-
r���kować się ��a rozwija��ie po�e��cjałów jed��os�ek, czy �eż powi����iśmy sko��-
ce���rować się ��a rozwija��i� kapi�ał� wspó���o�77. niezwyk�e waż��y obszar 
��amysł� s�a��owi �akże posz�kiwa��ie ��aszych włas��ych (po�skich) doświad-
czeń, wzorców ak�yw��ości i ak�ywizacji i posz�kiwa��ie sposobów ich �wór-
cze��o wykorzys�a��ia w �eraź��iejszości78. za waż��y obszar dysk�sji �z��ajemy 
�akże spór o pro����ozy przyszłości aps w po�sce – czy s�ra�e��ia ak�ywizacyj��a 
��e����ie reko��s�r�kcji (a może załama��i�?) w mome��cie, kiedy: (1) ��ie będzie 
�ych ��dzi, k�órzy choć �rochę sami chc� sobie pomóc (rea���ość �akie��o s�a��� 
rzeczy j�ż sy����a�iz�j� pracow��icy socja���i), (2) skończy się obec��y okres pro-
��ramowa��ia (2007-2013) i ��ie będzie środków pły���cych z ���ij��ych f���d�szy 
s�r�k��ra���ych, (3) �roś��ie w siłę fa�a kry�yki ko��cepcji aps pos�rze��aj�cej 
jej is�o�ę jako po�i�ykę – jedy��ie – ��a��i��a��ia do ��ormy, dyscyp�i��owa��ia, ko��-
�ro�owa��ia �ych, k�órzy defi��iowa��i s� jako ak��a���ie ��ieak�yw��i, (4) socja-
�is�ycz��e pię���o w zakresie domi���j�cych s�os���ków społecz��ych, defi��icji 
sys�emów war�ości, porz�dk� ��orma�yw��e��o – będzie w dł�ższej perspek�y-
wie ���iemoż�iwiać b�dowa��ie społeczeńs�wa obywa�e�skiej odpowiedzia���ości 
i za�fa��ia. 

6. KONKLUzJe – PRzySzłOść KONCePCJi  
AKTyWNeJ POLiTyKi SPOłeCzNeJ W POLSCe 

niew��p�iwie, mówi�c o przyszłości ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej w po�-
sce, ��a�eży mieć ��a �wadze po�e��cja���e ryzyka, prob�emy, bariery i dy�ema�y. 
na ws�ępie war�o podkreś�ić, że za rea���e ��a�eży �z��ać ryzyka rozwija��ia 
za�r�d��ie��ia ��ieprod�k�yw��e��o poprzez zas�ępowa��ie ��orma���ych miejsc 
pracy przez �e, k�óre s� s�bsydiowa��e oraz ryzyko domi��acji za�r�d��ie��ia 
socja���e��o ��ad przedsiębiorczości� społecz���. nie moż��a �akże ��ie dos�rze-

77 por. t. kaźmierczak, W	poszukiwaniu	strategii	pobudzania	oddolnego	rozwoju	społeczności	wiej-
skich, [w:] t. kaźmierczak (red.), W	poszukiwaniu	strategii	pobudzania	oddolnego	rozwoju	społeczności	
wiejskich, warszawa, 2008, s. 215–228; B. Fedyszak-radziejowska, Czy	kapitał	społeczny	bez	spo-
łecznego	zaufania	jest	możliwy?	Przykłady	polskich	gmin	wiejskich, [w:] t. kaźmierczak, M. rymsza 
(red.), Kapitał	społeczny.	Ekonomia	społeczna, warszawa 2007, s. 65–90. 

78 por a. piechowski, Gospodarka	 społeczna	 i	 przedsiębiorstwo	 społeczne	w	Polsce, [w:] e. Leś 
(red.), Gospodarka	 społeczna	 i	 przedsiębiorstwo	 społeczne.	Wprowadzenie	 do	 problematyki, warszawa 
2008, s. 13–36; i. B�kraba-ry�ska, Przedsiębiorczoś��	społeczna	w	Polsce	dwudziestolecia	międzywojen-
nego	–	przykłady, [w:] t. kaźmierczak, M. rymsza (red.), Kapitał	 społeczny.	Ekonomia	 społeczna, 
op.	cit., s. 127–174; t. kaźmierczak, W	stronę	nowego	Liskowa.	Inspiracje,	konteksty	i	cele	projektu	stu-
dyjno-badawczego, [w:] t. kaźmierczak (red.), W	poszukiwaniu	strategii	pobudzania	oddolnego	rozwoju	
społeczności	wiejskich, warszawa 2008, s. 15–34.
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��ać ryzyka s�y��ma�yzacji korzys�aj�cych ze wsparcia, poprzez odmie����e 
�rak�owa��ie �czes���ików pro��ramów ak�ywiz�j�cych i i���e��racyj��ych przez 
pracodawców oraz ��e��yzację osób pod�e��aj�cych wsparci� ��a chro��io��ym 
ry��k� pracy. na�eży �akże przy��o�ować się ��a ��iwe�owa��ie ryzyka częściowej 
de�e��i�ymizacji działań opiek�ńczych poprzez red�kcję wsparcia d�a �ych, 
k�órzy ��ie maj� po�e��cjał� i „zdo���ości za�r�d��ie��iowej”79 . 

a��a�iz�j�c prob�emy wdraża��ia idei i �powszech��ia��ia ko��cepcji aps 
w po�sce, ��a�eży ��a��ra���ie mieć ��a �wadze zobrazowa��e j�ż wcześ��iej brze-
mię socja�izm� oraz sk��ki pierwszych �a� �ra��sformacji i w ko��sekwe��cji 
brak pods�aw d�a wspó���ych war�ości ��łęboko podzie�o��e��o społeczeńs�wa 
(��a wy��ra��ych i prze��ra��ych �ra��sformacji). z��amio��a „ś�adów” przeszłości 
posiada �akże skos���iały sys�em i��s�y��cjo��a���ej pomocy społecz��ej i admi��i-
s�racji pracy. to przes�rzeń, w ramach k�órej k�m���j� się zarów��o prob�emy 
fi��a��sowe, prob�emy ��ieefek�yw��ej bi�rokracji, a�e �eż sk��ki opisywa��ej 
wcześ��iej w ��i��iejszym �ekście me���a���ości zakorze��io��ej w socja�izmie. 
jako sk��ki i e��zemp�ifikacje �akie��o s�a��� rzeczy ��a�eży wskazać słabości 
w zakresie zasad współpracy przy rozwi�zywa��i� prob�emów i w rez���acie 
d�b�owa��ie obowi�zków wie�� podmio�ów, ��ie �świadamia��ie korzyści wy��i-
kaj�cych z i��s�y��cjo��a���e��o współdziała��ia, brak rea���e��o a����ażowa��ia 
or��a��izacji pozarz�dowych w p�a��owa��ie s�ra�e��ii rozwi�zywa��ia prob�emów 
społecz��ych oraz brak f���kcjo��a���e��o podział� obowi�zków w �ym zakresie 
między podmio�y p�b�icz��e, samorz�dowe i pozarz�dowe. 

gmi����e i powia�owe i��s�y��cje pomocy społecz��ej, ��worzo��e ��a fa�i 
dece���ra�izacji pod�e��aj� ��admier��ej bi�rokra�yzacji. s�a�e roś��ie �iczba �zw. 
zadań z�eco��ych �ym i��s�y��cjom, co oz��acza, że de	facto peł��i� o��e f���kcje 
wyko��awcy po�i�yki pańs�wa, a ��ie s� przejawem samorz�d��ości społecz��ości 
�oka���ych. sy��acja sł�żb za�r�d��ie��ia jes� podob��a do sy��acji sł�żb społecz-
��ych; forma���ie �rzędy pracy w ramach dr���iej reformy samorz�dowej s�ały 
się części� admi��is�racji zespo�o��ej powia��, k�óre��o władze ��ie s� jed��ak 
zdo���e prowadzić �oka���ej po�i�yki za�r�d��ie��ia i przeciwdziała��ia bezrobo-
ci�. Loka���a po�i�yka społecz��a jes� w po�sce cały czas ide� a ��ie prak�yk�; 
zdece���ra�izowa��e zos�ały zada��ia, a�e ��ie „moc sprawcza”. chodzi przede 
wszys�kim o kompe�e��cje w zakresie okreś�a��ia ce�ów, hierarchii prob�emów 
wyma��aj�cych rozwi�za��ia (brak �akiej hierarchii �o pros�a dro��a do bi�ro-
kra�yzacji, ��dyż wówczas �rzeba zajmować się wszys�kim ��a raz) oraz dobor� 
me�od pracy i ko��kre���ych i��s�r�me���ów oraz �sł���. r��y��a bi�rokra�ycz��a 
o��ra��icza e�as�ycz��e rea��owa��ie i �es�owa��ie rozwi�zań i����owacyj��ych. 

79 por. M. rymsza, Rola	służb	społecznych	w	upowszechnianiu	aktywnej	polityki	społecznej,	op. ci�., 
s. 26–28. 
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prob�emem jes� �akże ��rzym�j�cy się pa�er��a�izm redys�ryb�cyj��y, rea���y 
pomimo szerokiej deba�y o ko��iecz��ości prze��osze��ia środka ciężkości w 
zakresie oferowa��ej pomocy z �ra��sfer� świadczeń k� �sł���om ak�ywizacji 
społecz��ej i zawodowej. wci�ż wzmoc��ie��ia bowiem wyma��aj� w��łe zasoby 
kadrowe ko��ce���r�j�ce się ��a wy��ikaj�cych z zapisów �s�awowych �ra��sfe-
rach środków fi��a��sowych do po�rzeb�j�cych80 . 

jeś�i chodzi o prob�emy doświadcza��e i ��e��erowa��e wew����rz podmio�ów 
sys�em� pomocy społecz��ej („prob�emy wew��ę�rz��e i��s�y��cji”), ��a�eży pod-
kreś�ić brak rea���e��o mode�� przywódz�wa. w i��s�y��cjach pomocy społecz-
��ej i admi��is�racji pracy wdraża��y jes� �ak pię���owa��y przez „szere��owych” 
pracow��ików ops-ów, pcpr-ów czy pUp-ów mode� sprawowa��ia władzy, 
po�e��aj�cy ��a brak� i��icja�yw opar�ych ��a a����ażowa��i� perso��e�� w procesy 
decyzyj��e, brak� zai���eresowa��ia podwład��ym (je��o po�rzeby, ��adzieje, o��ra-
��icze��ia, ce�e), ko��ce���racji ��a zada��iach ob�i��a�oryj��ych i brak po�e��cjał� 
do wychodze��ia poza ramy �ypowych działań. rea���ym prob�emem jes� �akże 
brak zai���eresowa��ia efek�yw��ości� wyda�kowa��ych środków i sk��kiem 
podejmowa��ych i��icja�yw. w ko��sekwe��cji mamy do czy��ie��ia z ko��ce���ro-
wa��iem �wa��i ��a i��s�y��cji (aby mo��ła f���kcjo��ować), w da�szej ko�ej��ości 
zaś ��a samym działa��i�, by w rez���acie ��ie przykładać rea���ej �wa��i do sk��-
ków włas��ej ak�yw��ości. kazimierz w. Frieske wskaz�je, że w f���kcjo��owa��i� 
wie�� podmio�ów ma miejsce zachwia��a hierarchia ce�ów, ��dzie waż��e profi�y 
pły���ce z ak�yw��ości (a�e ��ie ��ajważ��iejsze), czy�i zadowo�e��ie władzy samo-
rz�dowej z �oka���ej, socja���ej ak�yw��ości, czy moż�iwość przedł�ża��ia za�r�d-
��ie��ia perso��e�owi dzięki ��rzymywa��i� ko��kre���ych podmio�ów, wyraź��ie 
domi���j� ��ad ce�em mery�orycz��ym. za �aki ��a�eży �z��awać chęć rea���ej 
odmia��y życia ko��kre���ych ��dzi (�ymczasowe ��b �rwałe ich wzmoc��ie��ie)81 .

za prob�em ��a�eży �z��ać o��ra��iczo��e moż�iwości pracow��ików sys�em� 
pomocy społecz��ej w zakresie pod��osze��ia kwa�ifikacji i��dywid�a���ych, 
��apo�yka��e �icz��e bariery w profesjo��a�izacji �sł��� socja���ych zwi�za��ych 
z brakiem sys�emowe��o wspiera��ia kadr w �zyskiwa��i� wyższych kwa�ifikacji, 
czy brak sys�emów mo�ywacyj��ych w zakresie poprawy włas��e��o po�e��cjał� 
zawodowe��o. nie sposób jes� �akże ��ie dos�rzec powszech��e��o maskowa-
��ia działa���ości włas��ej podmio�ów i��s�y��cjo��a���ych w sferze dia����ozowa-
��ia, myś�e��ia s�ra�e��icz��e��o oraz w „jakości” rea�izowa��ych pro��ramów, co 
moż��a wi�zać z pojęciem „pozor��ości” wpisa��ej w pracę socja����. e��zem-

80 por. j. krzyszkowski, Między	państwem	opiekuńczym	a	opiekuńczym	społeczeństwem.	Determi-
nanty	funkcjonowania	środowiskowej	pomocy	społecznej	na	poziomie	lokalnym, łódź 2005.

81 por. k.w. Frieske,por. k.w. Frieske, Migotanie	 rzeczywistości:	 wieloznacznoś��	 „sukcesu”	 programów	 społecznej	
inkluzji, [w:] k.w. Frieske (red.), Utopie	inkluzji.	Sukcesy	i	porażki	programów	reintegracji	społecznej, 
warszawa 2004, s. 69–83. 
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p�ifikacje �ych słabości pły��� m.i��. z badań prowadzo��ych przez dobro��ie��ę 
trawkowsk�82 . 

ce�owo sy����a�iz�jemy �e prob�emy wpisa��e w i��s�y��cjo��a���� sferę po�-
skiej pomocy społecz��ej, po��ieważ większość (jeś�i ��ie wszys�kie) spośród 
wskaza��ych dysf���kcji do�yka �akże podmio�y sek�ora ��ospodarki społecz��ej. 
oczywiście s� �o �y�ko wybra��e bariery, k�óre wpływaj� ��a (��ie)sk��ecz��ość 
wdraża��ych reform w sferze socja���ej. Bior�c pod �wa��ę is�o�ę pods�awo-
wych idei przewod��ich ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej, a�e �akże zarysowa��ych 
wybra��ych prob�emów w ich wcie�a��i� w życie, war�o zasy����a�izować pods�a-
wowe dy�ema�y, ak��a���e deficy�y i prob�emy po�i�yki ak�ywizacji, z jakimi się 
borykamy oraz ��iew��p�iwie będziemy się mierzyć w ��ajb�iższych �a�ach. od 
przezwycięża��ia �ych słabości, sposobów rozs�rzy��a��ia po��iższych dy�ema�ów 
za�eżeć będzie oce��a, s�kcesyw��ie wys�awia��a ak�yw��ej po�i�yce społecz��ej. 
to jed��ocześ��ie is�o���e dy�ema�y po�i�yki społecz��ej „w o��ó�e”, a �akże prak-
�ycz��e deficy�y współczes��ej po�i�yki ak�ywizacji wdraża��ej w ��aszym kraj�. 

na poziomie o��ó���ych dy�ema�ów aps ��a�eży wskazać prob�em za��roże��ia 
d�a wo���ości człowieka. ak�yw��a po�i�yka społecz��a ma być z założe��ia reko��-
s�r�kcj� welfare	state ze sk��kami w pos�aci sy����a�izowa��e��o j�ż zwiększo��e��o 
i��dywid�a�izm� i pozapańs�wowej odpowiedzia���ości za poziom życia. wspar-
cie zaczy��a być war���kowa��e podporz�dkowa��iem wobec od��ór��ych re���ł. 
w ko��sekwe��cji s�a��owi �o rea���e za��roże��ie w pos�aci ko��s�r�kcji sys�em� 
zabezpiecze��ia społecz��e��o w oparci� o zasadę: wsparcie socja���e w zamia�� 
za podporz�dkowa��ie i wyrzecze��ie się części wo���ości. takie zarz��y for-
m�ł�je się pod adresem ko���rak�ów socja���ych, w �ym aspekcie pod��osi się 
is�o�ę charak�er� (re���ł) �czes���ic�wa w pro��ramach ce���rów i���e��racji 
społecz��ej. do �e��o prob�em� ��awi�z�je się w ramach deba�y o ak��a���ej, 
�prak�ycz��io��ej defi��icji obywa�e�s�wa a wraz z ��i� o rea���ych wzajem��ych 
zobowi�za��iach między pańs�wem i obywa�e�ami, ��dzie (formowa��e zarz��y 
przeciw��ików ko��cepcji aps) pańs�wo ��azby� zdaje się �z��awać war���kowy 
charak�er �ychże (swoich) zobowi�zań83 . 

ko�ej��ym prob�emem jes� o��ra��iczo��a efek�yw��ość wdraża��ia ko��cepcji 
aps. waż��ym py�a��iem w �ym wz���ędzie, k�óre��o ��ie moż��a zbywać jes�: 
czy ak�yw��a po�i�yka społecz��a przezwycięża wskazywa��� słabość �radycyj��ej 
po�i�yki społecz��ej w sferze efek�yw��ości? Moż��a w �ym wz���ędzie a��a�izować 
prob�emy efek�yw��ości eko��omicz��ej (��p. wie�kość ��akładów ��a pro��ramy 
ak�ywizacji zawodowej w prze�icze��i� ��a �iczbę ��owoza�r�d��io��ych osób ze 

82 d. trawkowska, Działania	pozorne	w	pomocy	społecznej	–	przypadek	(i	przypadłoś��)	pomocy	spo-
łecznej, „prob�emy po�i�yki społecz��ej” 2007, ��r 10, s. 131–150.

83 por. a. karwacki, Papierowe	skrzydła…,	op. ci�.
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środowisk mar��i��a�izowa��ych i�p. miary). tej dysk�sji ��ie moż��a zamykać 
zarów��o �ako��icz��ym s�wierdze��iem, że „samymi �a��imi k�rsami ��ie zak�y-
wiz�jemy społeczeńs�wa i ak�ywizacja m�si kosz�ować”, jak i z ��óry z��łasza��� 
opi��i�, że „efek�yw��ość eko��omicz��a ak�yw��ej po�i�yki �o w prak�yce m��iej 
wsparcia, co wywoł�je brak zabezpiecze��ia »socja���ie bezbro����ych« obywa�e�i”. 

wskazywa��y �� dy�ema� z��akomicie odzwiercied�aj� w��ioski zapreze���o-
wa��e w pracy The	Employment	Effects	 of	Active	Social	Policy. jej a��orzy: ibe�� 
Bo�vi����, pe�er ja��se�� i Michae� rosho�m ��a pods�awie a��a�iz s�a�ys�ycz��ych 
s�wierdzaj�, że w prak�yce (odwoł�j�c się do działań rea�izowa��ych w da��ii) 
w odmie����ych ko���eks�ach społecz��ych osi���amy róż��e efek�y, s�os�j�c róż��e 
działa��ia i i��s�r�me���y ak�ywiz�j�ce. i �ak, jeś�i będziemy �wz���ęd��ia�i miarę 
za�r�d��ie��iow�, �o i��s�r�me���y proza�r�d��ie��iowe raczej zwiększaj� sza��se 
��a życie w za�eż��ości od świadczeń. z ko�ei w przypadk� miary szko�e��iowej 
(wykwa�ifikowa��ie i wyed�kowa��ie), �o i��s�r�me���y szko�e��iowe zm��iejszaj� 
sza��se ��a życie w za�eż��ości84. jed��ocześ��ie badacze ci wskaz�j� ��a zróż��i-
cowa��� sk��ecz��ość i��s�r�me���ów w ramach po�i�yki mikro i makroeko��o-
micz��ej. 

ko�ej��a is�o���a kwes�ia zwi�za��a jes� ze s�osowa��ymi kry�eriami se�ekcji 
�praw��io��ych do wsparcia war���kowe��o. pods�awowy bł�d imp�eme���acji 
pro��ramów aps �o wad�iwie „zoperacjo��a�izowa��y” wymó�� ak�yw��ości be��e-
ficje���ów, k�óry prowadzi do ��admier��ej se�ek�yw��ości sys�em� wsparcia. 
wsparcie war���kowe m�si być opar�e ��a podejści� zi��dywid�a�izowa��ym. 
przysłowiowe „zada��ie karłowi samodzie���e��o ści�����ięcia wazo��� z ��ajwyż-
szej półki”85 jes� dro��� do��ik�d. jeś�i k�ie��� pomocy społecz��ej o�rzym�je 
zada��ie ��ie do wyko��a��ia – zazwyczaj ��awe� ��ie podejm�je próby spros�a-
��ia wyzwa��i�. a �o s�awia ��o poza ��ro��em osób �praw��io��ych do wspar-
cia. po�i�yka ak�ywizacji opar�a ��a „bodźcach ��e��a�yw��ych” może pozbawiać 
zabezpiecze��ia �ych, k�órzy ��ie s� w s�a��ie od��a�eźć w sobie „sił wi�a���ych”; 
w rez���acie prawdziwie wyk��cze��i pozos�aj� ��a mar��i��esie.

w a��a�izach prob�emów i dy�ema�ów aps ��ie moż��a zapomi��ać �akże 
o kwes�ii błęd��e��o odczy�ywa��ia is�o�y �ej ko��cepcji. ak�yw��a po�i�yka spo-
łecz��a �o ��ie �y�ko wymó�� ak�yw��ości wobec �ych, k�órzy sobie ��ie radz�, 
a�e (może przede wszys�kim) od wszys�kich czło��ków społeczeńs�wa, aby 
swoje „obywa�e�s�wo” po�wierdza�i ak�yw��� �rosk� o i����ych i swoje o�ocze��ie 
�oka���e86. Bez samoor��a��izowa��ia społeczeńs�wa, rea���ej chęci zaa����ażowa-
��ia obywa�e�i ��a rzecz i����ych (��p. poprzez r�ch s�owarzysze��iowy) �r�d��o 

84 i. Bo�vi����, p. je��se��, M. rosho�m,i. Bo�vi����, p. je��se��, M. rosho�m, The	Employment	Effects	of	Active	Social	Policy,	op. ci�., 
s. 36–38. 

85 por. r. ka��ki��, Polska	zasiłkowa, „gaze�a wyborcza”, 13 ��r�d��ia 2002, s. 18–19.
86 por. a. karwacki, Papierowe	skrzydła…, op. ci�.
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jes� sk��ecz��ie wł�czać �ych, k�órzy �ok�j� się ��a społecz��ym mar��i��esie. 
d�a�e��o �eż po�rzeba spój��ej wizji po�i�yki ak�ywizacji, cze��o wyrazem byłaby 
kompa�ybi���ość prawa z oczekiwa��iem wyraża��ym wz���ędem społeczeńs�wa. 
zaprzecze��ie �akiej „spój��ości” w po�skich rea�iach z��ajd�je chociażby ��e��a-
�yw��y wyraz w ko�ej��ych „pańs�wowych” propozycjach, jak chociażby promocji 
odpis� 1% ��a rzecz or��a��izacji poży�k� p�b�icz��e��o. kampa��ia rek�am�j�ca 
��owe rozwi�za��ie praw��e prowadzo��a była poprzez a���y-więzio�wórcz� ar���-
me���ację opar�� ��a podważe��i� za�fa��ia do pańs�wa i ko�ek�yw��ych form 
podział� środków b�dże�owych87. waż��e jes� �eż dia����ozowa��e przez badaczy 
swois�e zamk��ięcie pracow��ików sys�em� pomocy społecz��ej (ops, pcpr) 
��a współpracę z podmio�ami obywa�e�skimi, brak wiedzy � bada��ych pracow-
��ików jed��os�ek samorz�dowych i ��iedos�a�ek procesów wymia��y i��forma-
cji o działa���ości i����ych podmio�ów88. d�a�e��o �eż ��ieadekwa���a do po�rzeb 
ak�yw��ość �rzecie��o sek�ora w przes�rze��i socja���ej (��p. w kwes�ii b�dowa��ia 
ofer�y �sł��� społecz��ych �z�peł��iaj�cych, a��er��a�yw��ych czy ko��k�re��cyj-
��ych wobec działa���ości podmio�ów p�b�icz��ych) może s�ać się przeszkod� 
w rea�izacji ak�yw��ej po�i�yki ry��k� pracy, wa�ki ze społecz��ym wyk��cze��iem 
i kreowa��iem spój��ości społecz��ej (z��od��ie z promowa��ymi ideami wie�osek-
�orowości i p��ra�izm� �sł��� społecz��ych). 

poza dy�ema�ami ��a��ry o��ó���ej moż��a wskazać ko��kre���e prob�emy 
i deficy�y wpisa��e w procesy wdraża��ia ko��cepcji ak�yw��ej po�i�yki spo-
łecz��ej w po�sce. to wspom��ia��y j�ż brak mecha��izmów hierarchizowa��ia 
prob�emów do rozwi�za��ia, pozor��y charak�er i����owacji i �oka���ych działań, 
��ie�mieję���ość wykorzys�a��ia dorobk� ��a�kowe��o, brak i��dywid�a�izacji 
wsparcia war���kowe��o (��ie�mieję���ość wykorzys�a��ia zasobów i kompe-
�e��cji posiada��ych przez osoby ze środowisk mar��i��a�izowa��ych, ko���rak�y 
socja���e ��ie wyz��aczaj�ce rea���ej „ścieżki do samodzie���ości”), brak działań 
dia����os�ycz��ych (wywiad środowiskowy �o zazwyczaj jedy��ie podkładka pod 
decyzje do�ycz�ce przyz��a��ia świadcze��ia pie��ięż��e��o) i mo��i�ori����� wdra-
ża��ych pro��ramów. 

po�i�yka ak�ywizacji, �o wci�ż py�a��ia, dy�ema�y, k�óre w prak�yce �r�d��o 
rozwikłać. war�o w �ym wz���ędzie podkreś�ić w��p�iwości zwi�za��e ze sk�-
�ecz��ości� (efek�yw��ości�) f���kcjo��owa��ia ko��kre���ych podmio�ów po�i�yki 
społecz��ej89, wdraża��ych pro��ramów i s�osowa��ych i��s�r�me���ów wsparcia 

87 por. ��p. M. rymsza, Polityka	 społeczna	a	więzi	 społeczne.	Przypadek	Trzeciej	Rzeczpospolitej, 
„socie�as/comm���i�as” 2006, ��r 1, s. 197–220.

88 por. M. grewiński, a. karwacki, Pluralizm	i	międzysektorowa	współpraca	w	realizacji	usług	
społecznych, warszawa 2010. 

89 Mamy w �ym wz���ędzie ��a myś�i ko��iecz��ość �wz���ęd��ie��ia w dysk�sjach o ak�yw��ej 
po�i�yce społecz��ej kwes�ii ��akładów środków ��a ko��kre���e i��icja�ywy o charak�erze ak�ywi-
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(��p. ce���rów i k��bów i���e��racji społecz��ej, pro��ramów k�rsów i szko�eń) 
w ko���ekście ��akładów fi��a��sowych, prob�emy ewa��acyj��e w od��iesie��i� do 
działań podmio�ów rea�iz�j�cych zada��ia ak�ywiz�j�ce (czy i jak wykorzys�ać 
w��ioski pły���ce z ewa��acji, jeś�i za��rażaj� o��e podmio�owi, projek�owi?), 
posz�kiwa��ie form�ły re�acji między pomoc� społecz��� a ry��kiem pracy: 
ko��ce���rować się ��a i��s�r�me���ach ry��k� pracy, czy i��s�r�me���ach pomocy 
społecz��ej? zarysowa��e powyżej w��p�iwości każ� pamię�ać, że ak�yw��a po�i-
�yka społecz��a, �o zbiór pro��ramów po�e��aj�cych ��a ak�ywizacji ��ie �y�ko 
be��eficje���ów, a�e i rea�iza�orów (okreś�a��ych zbiorczo jako activation	services), 
zobowi�za��ych do s�ałe��o dopasowywa��ia działań do zmie��iaj�cych się oko-
�icz��ości, po�rzeb i deficy�ów ko��kre���ych be��eficje���ów. 

jak wskazywa�iśmy powyżej, waż��ym prob�emem jes� �akże ��iedos�a�ek 
i��s�y��cjo��a���ej i���e��racji. wci�ż wdraża��ie idei aps ��apo�yka ��a opór 
brak� współpracy między podmio�ami róż��ych sek�orów, ��p. w zakresie 
odpowiedzia���ości róż��ych i��s�y��cji (z róż��ych sek�orów) za rozwi�zywa��ie 
ko��kre���ych prob�emów. war�o podkreś�ić �akże prob�emy bi�rokracji w sfe-
rze pomocy społecz��ej i d�b�owa��ia działań z i����ymi podmio�ami, do�k�iwe 
w sk��kach prob�emy brak� dzie�e��ia się i��formacjami w ko���ekście podej-
mowa��ych i��icja�yw, ��iezrea�izowa��� wci�ż po�rzebę jas��ej s�r�k��ry or��a-
��izacyj��ej i czy�e���e��o podział� odpowiedzia���ości w od��iesie��i� do sfery 
po�i�yki społecz��ej (w �ym pomocy społecz��ej) w ramach zdece���ra�izowa��ej 
po�i�yki90 .

7. POdSUMOWANie

po�i�yka ak�ywizacji jako �prak�ycz��io��a w po�skich rea�iach wizja reko��-
s�r�kcji pańs�wowej opiek�ńczości w oparci� o idee ak�yw��ości i ak�ywizacji 
�o wyzwa��ie, w k�óre��o �rzeczywis���ia��i� będziemy �czes���iczyć w ko�ej��ych 
�a�ach. Będziemy �o robić w róż��ych ro�ach, spośród k�órych chyba ��ajważ-
��iejsz� jes� ro�a obywa�e�a. od �e��o, jak powszech��ie będziemy defi��iować 

z�j�cym, wysokości kosz�ów f���kcjo��owa��ia ko��kre���ych podmio�ów wz���ędem sk��ków ich 
oddziaływa��ia, rez���a�ów oferowa��ych �sł���, czy �eż sy����a�izowa��ia i po��łębia��ia prob�em� 
ak�ywizacji jako w swois�ej prak�yce „sz��ki d�a sz��ki”, w k�órej �rwa��ie i��s�y��cji, ��rzy-
mywa��ie ofer�y �sł���owej jes� samo w sobie �e��i�ymizacj� oferowa��ej jed��os�kom i ��r�pom 
pomocy a ��ie rea���e rez���a�y – „war�ość doda��a” w ich życi�. wskaza��e prob�emy sy����a�izo-
wa��e i rozwija��e s� w wybra��ych opracowa��iach w ��i��iejszym �omie. 

90 wskaz�j� ��a �e�� fak� respo��de��ci (przeds�awicie�e ��mi����ej i powia�owej admi��is�ra-
cji, pracow��icy socja���i i doradcy zawodowi) w ramach badań, k�órych pokłosiem jes� opraco-
wa��ie: a. karwacki, p. k�bicki, a. r�zik, Szanse	 i	bariery	aktywizacji	zawodowej	osób	 chronicznie	
bezrobotnych, warszawa 2010. 
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obowi�zki i prawa obywa�e�skie za�eżeć będzie powodze��ie ko��cepcji aps. 
jak wskazywa�iśmy, zarów��o w sferze zamysł� (dysk�sje o ideach), jak i prak-
�yki (spory o charak�er ko��kre���ych działań) aps, jak każdy mode� po�i�yki 
społecz��ej ��b ko��cepcja aspir�j�ca do mia��a mode��, jes� ok�pio��a dy�e-
ma�ami, prob�emami, ��iejed��oz��acz��ościami. ak�yw��a po�i�yka społecz��a 
��iew��p�iwie ��ie zasł����je ��a jed��oz��acz��e, ideo�o��icz��e sprowadze��ie do 
mia��a zbior� bodźców dyscyp�i���j�cych, ko���ro��j�cych ��b wym�szaj�cych 
��a osobach ��ie radz�cych sobie w życi�, w zamia�� za ��rzymywa��ie ��b o�rzy-
ma��ie wsparcia. zwłaszcza w sferze zamysł� jes� �o projek� s�ym��owa��ia 
w społeczeńs�wie w róż��ych ko��fi���racjach za�fa��ia, odpowiedzia���ości, 
ak�yw��ości ze sk��kiem �powszech��io��ej i���e��racji. projek� zakłada �ak-
�yw��ia��ie w �ym zakresie wie�owymiarowych powi�zań między jed��os�kami, 
��r�pami, or��a��izacjami czy i��s�y��cjami. po�i�yka ak�ywizacji w po�skich 
rea�iach �wz���ęd��ia szeroki wach�arz �sł��� społecz��ych, k�óre maj� prze-
kładać się ��a �powszech��io��� i��k��zję. tak, jak ��ie moż��a ��ie dos�rze��ać 
rea���ych wa�orów i ��łębi ko��cepcji aps, �ak ��ie moż��a �z��ać, że jes� �o pro-
jek� skończo��y i poprzez s�osowa��e i��s�r�me���y w każdych war���kach racjo-
��a���y, efek�yw��y i sk��ecz��y. Fak�, że jes� promowa��y jako efek� po�i�ycz��e��o 
ko��se��s�s� ��ie oz��acza, że bezrefleksyj��ie ��a�eży �z��awać, że poza �ym, co 
ak��a���ie robimy odwoł�j�c się do idei aps, więcej, �epiej, sk��ecz��iej i efek-
�yw��iej zrobić j�ż ��ie możemy. aps �o wyzwa��ie obywa�e�skie i jed��ocześ��ie 
badawcze. ko��cepcja, o k�órej �rzeba dysk��ować i �prak�ycz��io��y projek�, 
k�óry s�a�e wyma��a weryfikacji w pos�aci badań empirycz��ych. sek�or ��ospo-
darki społecz��ej, f���kcjo��owa��ie podmio�ów w ramach �e��o sek�ora i �sł���i 
przez ��ie dos�arcza��e s�a��owi� pods�awę do weryfikacji promowa��ych przy-
mio�ów aps: s�kcesów w pos�aci osi���a��ia zakłada��ych ce�ów i porażek jako 
ods�ęps�w od kreś�o��ych wizji społecz��e��o ład�. 
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sek�or ��ospodarki społecz��ej  
w wie�osek�orowej po�i�yce społecz��ej  

– w kier���k� �sł��� społecz��ych

1. W POSzUKiWANiU NOWyCH PARAdyGMATóW  
W POLiTyCe SPOłeCzNeJ 

w os�a���ich �rzech dekadach w zachod��iej �i�era��rze ��a�kowej obser-
w�je się posz�kiwa��ie ��owych parady��ma�ów w �eorii i w prak�yce po�i�yki 
społecz��ej. prób�je się z��a�eźć ��owy, bardziej współczes��y mode� po�i�yki 
społecz��ej, k�óry bardziej pasowałby do pos�i��d�s�ria���ej rzeczywis�ości. 
tradycyj��e pańs�wo opiek�ńcze (welfare	state) prób�je się zas��pić i����ym �er-
mi��em, bardziej precyzyj��ie oddaj�cym skomp�ikowa��� sy��ację sys�emów 
społecz��ych we współczes��ych pańs�wach. i �ak ��iek�óre a��a�izy po�i�yki spo-
łecz��ej zmierzaj� w kier���k� refleksji ��a �ema� całościowe��o sys�em� dos�ar-
cza��ia �sł��� odpowiadaj�cych ��a róż��orod��e po�rzeby obywa�e�i (welfare	
system), i����e do�ycz� obywa�e�skiej po�i�yki społecz��ej (welfare	society)1 ��b �eż 
miesza��ej ��ospodarki dobroby�� (welfare	pluralism/welfare	mix)2, jeszcze i����e 
prób�j� zas��pić pasyw��e pańs�wo opiek�ńcze ko��cepcjami ak�yw��ej, czy �eż 
ak�ywiz�j�cej po�i�yki społecz��ej3. jed��� z komp�eme���ar��ych ko��cepcji do 
wyżej wymie��io��ych jes� ��ospodarka społecz��a, k�óra może przyczy��ić się do 
��owe��o �ksz�ał�owa��ia dobroby�� społecz��e��o, w oparci� o ��ieco i����e me�ody 
i sposoby działań, a��iże�i było �o w �radycyj��ym pańs�wie opiek�ńczym. 

1 j. rod��er,j. rod��er, From	a	Welfare	State	to	a	Welfare	Society, Hampshire, Lo��do�� 2000. 
2 p. abrahamso��, Conceptualizing	Welfare	Pluralism	and	Welfare	Mix, [w:] Welfare	State	–	histo-

ria,	kryzys	i	przyszłoś��	nowoczesnego	państwa	opiekuńczego, i��s�y��� socjo�o��ii Uw, warszawa 1997.
3 por. r Va�� Berke�, V. Bor��hi,por. r Va�� Berke�, V. Bor��hi, New	Modes	of	Governance	in	Activation	Policies, „i���er��a�io��a� 

jo�r��a� of socio�o��y a��d socia� po�icy” 2007, vo�. 27, ��r 7/8, oraz r. Va�� Berke�, i. Hor��ema���� 
Mø��er (ed.), Active	Social	Policies	in	the	EU, Bris�o� 2002. 
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d�że��ie do �ksz�ał�owa��ia �akiej rzeczywis�ości społecz��ej i ��ospodarczej, 
k�óra sprzyjałaby zwiększe��i� sza��s ��dzi ��a dobre życie, od daw��a �owarzy-
szy róż��ym wymiarom ��dzkiej ak�yw��ości. z��a�azło o��o swój wyraz między 
i����ymi w szere��� idei fi�ozoficz��ych oraz róż��orod��ych pro��ramach po�i-
�ycz��ych; s�ało się rów��ież podwa�i��� �icz��ych r�chów społecz��ych. wie�e 
z��acz�cych zmia�� w życi� p�b�icz��ym ��owoży���ych pańs�w i społeczeńs�w 
zos�ało zapocz��kowa��ych przez ��iezadowo�e��ie z powod� sy��acji socja���ej 
i/��b społecz��ej ��d��ości. 

w ska�i ���oba���ej (w róż��ym s�op��i� i czasie) d�że��ie �o z��a�azło swój 
wyraz między i����ymi w �podmio�owie��i� jed��os�ki i w r�ch� praw człowieka. 
Uz��a��ie osoby ��dzkiej za peł��opraw��e��o �czes���ika życia p�b�icz��e��o oraz 
zobowi�za��ie do posza��owa��ia jej pods�awowych praw obywa�e�skich, po�i-
�ycz��ych, a po�em rów��ież społecz��ych i eko��omicz��ych, s�ało się jed��ym 
z wyz��acz��ików kier���k� działa��ia współczes��ych pańs�w demokra�ycz��ych. 
w okresie rewo��cji przemysłowej ��iek�óre pańs�wa e�ropejskie zaczęły 
dos�rze��ać ko��iecz��ość or��a��izacji i rea�izacji �akich rozwi�zań i��s�y��cjo��a�-
��ych, k�óre sprzyjałyby zapew��ie��i� jed��os�kom choćby mi��ima���e��o bezpie-
czeńs�wa socja���e��o. w �e�� sposób zaczęły pows�awać pierwsze, pocz��kowo 
bardzo o��ra��iczo��e przedmio�owo i podmio�owo, sys�emy �bezpieczeń spo-
łecz��ych4 . 

w krajach zachod� działa��ia �e osi�����ęły swe apo��e�m w ii połowie 
XX w., co odzwiercied�a ��ada��e im wówczas okreś�e��ie – „welfare	 state”. 
p�b�icz��e sys�emy zabezpiecze��ia społecz��e��o oraz szeroki wach�arz fi��a��-
sowa��ych przez pańs�wo �sł��� społecz��ych s�worzyły sieć bezpieczeńs�wa 
socja���e��o rozci�����ię�� ��a ��iespo�yka��� wcześ��iej ska�ę. w �ym samym 
czasie rów��ież po wschod��iej s�ro��ie m�r� ber�ińskie��o pańs�wa przyjęły ��a 
siebie ro�ę or��a��iza�ora i rea�iza�ora po�i�yki społecz��ej, co s�a��owiło ko��se-
kwe��cję próby przejęcia przez ��ie peł��ej ko���ro�i ��ad rzeczywis�ości� spo-
łecz���, ��ospodarcz� i po�i�ycz���. 

idea ��wara���owa��ych przez pańs�wo �sł��� i świadczeń społecz��ych oraz 
mi��ima���e��o bezpieczeńs�wa socja���e��o s�a��owi za�em dorobek współczes-
��ości. z��acz��ie dł�ższy rodowód ma ��iezwyk�e róż��orod��a w swych formach 
i zakresie, ak�yw��ość samych jed��os�ek, ich rodzi�� oraz społecz��ości �oka�-
��ych sł�ż�ca zaspokoje��i� ��dzkich po�rzeb. samoor��a��izacja oraz odpo-
wiedzia���ość za siebie i swoje ��ajb�iższe o�ocze��ie prak�ycz��ie od zawsze 
s�a��owiły b�dź �o war���ek, b�dź przy��ajm��iej czy����ik zwiększaj�cy sza��se 
��a dobre życie. 

4 zob.: k. kra�s, t. geise��, k. pi��ek (red.), Państwo	socjalne	w	Europie.	Historia	–	rozwój	
–	perspektywy, wydaw��ic�wo na�kowe U��iwersy�e�� Mikołaja koper��ika, tor�ń 2008. 
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współcześ��ie idee oddo���ej i��icja�ywy oraz społecz��ej samoor��a��izacji 
z��a�azły swój wyraz rów��ież w f���kcjo��owa��i� or��a��izacji społecz��ych oraz 
bo��ac�wie form i��s�y��cjo��a���ych działa���ości za�icza��ej do ���r�� ��ospodarki 
społecz��ej. ak�yw��ość s�owarzyszeń, f���dacji, a �akże podmio�ów �akich 
jak: spółdzie���ie, �owarzys�wa �bezpieczeń wzajem��ych, kasy zapomo��owo-
pożyczkowe i wie�� i����ych, sprzyja zaspokoje��i� po�rzeb be��eficje���ów dzia-
łań �ychże or��a��izacji, a w wymiarze bardziej o��ó���ym – wpływa ��a ksz�ał� 
rzeczywis�ości społecz��ej i ��ospodarczej. 

w pew��ym �proszcze��i� możemy za�em powiedzieć, że we współczes��ym 
świecie mamy do czy��ie��ia z co ��ajm��iej dwoma is�o���ymi źródłami dobro-
by�� jed��os�ek (w ��i��iejszych rozważa��iach pomi��ię�o ro�ę mecha��izmów 
ry��kowych) – po�i�yk� społecz���, w k�órej domi���j�c� ro�ę od��rywa wci�ż 
sek�or p�b�icz��y, oraz ��ierozerwa���ie powi�za��ymi – sek�orem społecz��ym 
i ��ospodark� społecz���. Źródła �e, choć róż��i� się pod �icz��ymi wz���ędami, 
przyczy��iaj� się do powiększe��ia o��ó���e��o dobroby�� społeczeńs�w, a ��iejed-
��okro���ie wywieraj� ��a siebie z��acz�cy wpływ. 

war�o w �ym miejsc� pos�awić py�a��ie o re�acje między po�i�yk� spo-
łecz��� a ��ospodark� społecz��� – w jakim s�op��i� �z�peł��iaj� się wzajem��ie, 
a w jakim s� wobec siebie ko��k�re��cyj��e? czy ��ospodarkę społecz��� moż��a 
�rak�ować jako część po�i�yki społecz��ej, czy �eż s� o��e z�peł��ie od siebie 
��ieza�eż��e? 

przede wszys�kim ��a�eży s�wierdzić, że z perspek�ywy między��arodowej i/��b 
his�orycz��ej ��ie is���ieje jed��a po�i�yka społecz��a. w róż��y sposób okreś�a się 
jej ce�e, zakres przedmio�owy i podmio�owy, s�osowa��e i��s�r�me���y oddziały-
wa��ia ��a rzeczywis�ość i�p. okreś�e��ie re�acji z ��ospodark� społecz��� wyma��a 
za�em �przed��ie��o rozróż��ie��ia �ypów po�i�yki społecz��ej. Moż��a w �ym ce�� 
wykorzys�ać k�asycz��� �ypo�o��ię welfare	regimes (��ożsamia��ych �� d�a �prosz-
cze��ia z mode�ami po�i�yki społecz��ej) a��ors�wa g. espi����a-a��derse��a5 . 

Ś�edz�c his�orycz��y proces ksz�ał�owa��ia się rozwi�zań z zakres� po�i�yki 
społecz��ej w wybra��ych pańs�wach espi����-a��derse�� doszedł do w��iosk�, iż 
w zachod��im krę��� cywi�izacyj��ym mamy do czy��ie��ia z �rzema, by posł�-
żyć się je��o włas��ym okreś�e��iem, świa�ami po�i�yki społecz��ej: �ibera���ym 
(a�����osaskim), socja�demokra�ycz��ym (��ordyckim) i ko��serwa�yw��ym (ko��-
�y��e���a���ym). 

Libera���a po�i�yka społecz��a repreze����je przywi�za��ie do o��ra��icza��ia 
ro�i pańs�wa, i��dywid�a�izacji ryzyk oraz s�osowa��ia rozwi�zań ry��kowych. 

5 typo�o��ię �ę a��or po raz pierwszy zapropo��ował w 1990 r. w pracy: The	Three	Worlds	of	
Welfare	Capitalism, po�i�y press, cambrid��e 1990. w ko�ej��ych pracach, wraz ze zmia��� �wa-
r���kowań po�i�yki społecz��ej, ko��cepcja ��e��ła pew��ym modyfikacjom. 
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od��osz�c się do ko��cepcji espi����a-a��derse��a, a. Hemerijck wyróż��ił sie-
dem pods�awowych cech współczes��ej pos�aci �e��o mode��: 
– adresowa��e (targeted) i opar�e ��a kry�eri�m po�rzeb �praw��ie��ia do świad-

czeń, 
– ��iski „wskaź��ik zas��pie��ia” (replacement	rate) charak�eryz�j�cy wysokość 

świadczeń, 
– przychody b�dże�owe jako pods�awa fi��a��sowa��ia sys�em�, 
– w�ski zakres p�b�icz��ych �sł��� społecz��ych, 
– w�ski zakres �sł��� skierowa��ych ��a rodzi��ę, 
– ��iski poziom ochro��y za�r�d��ie��ia o��ra��iczo��y przede wszys�kim do 

ochro��y s�os���ków �mow��ych; brak ak�yw��ej po�i�yki ry��k� pracy, 
– w ��iskim s�op��i� re����owa��e s�os���ki przemysłowe charak�eryz�j�ce się 

obec��ości� �miarkowa��ie si���ych zwi�zków zawodowych i ��iskim zakre-
sem �kładów zbiorowych6 . 
wśród krajów, k�óre s�os�j� rozwi�za��ia ��ajb�iższe �em� mode�owi, 

espi����-a��derse�� wymie��ił Usa, ka��adę, a�s�ra�ię, now� ze�a��dię, ir�a��-
dię i wie�k� Bry�a��ię. 

Mode� socja�demokra�ycz��y jes� �radycyj��ie ��ożsamia��y z krajami ska��-
dy��awskimi. charak�eryz�je ��o przede wszys�kim ���iwersa�izm s�osowa��ych 
rozwi�zań, �wz���ęd��ie��ie szerokie��o zakres� ryzyk, wysoki poziom świadczeń 
i e��a�i�aryzm. opis�j�c współczes��� pos�ać �e��o mode��, Hemerijck wymie-
��ił ��as�ęp�j�ce je��o a�ryb��y: 
– opar�e ��a kry�eri�m obywa�e�s�wa ���iwersa���e �praw��ie��ia do korzys�a-

��ia ze świadczeń, 
– wysoki „wskaź��ik zas��pie��ia” (replacement	rate) charak�eryz�j�cy wysokość 

świadczeń, 
– przychody b�dże�owe jako pods�awa fi��a��sowa��ia sys�em�, 
– szeroki zakres �sł��� społecz��ych się��aj�cych poza ochro��ę zdrowia i ed�-

kację, 
– ak�yw��a po�i�yka rodzi����a wspieraj�ca rów��ość płci i �czes���ic�wo kobie� 

w ry��k� pracy, 
– ��iski (da��ia) ��b wysoki (szwecja) poziom ochro��y za�r�d��ie��ia z ��aci-

skiem ��a i��s�r�me���y ak�yw��e oraz szko�e��ia powi�za��e z sys�emem ed�-
kacji o��ó���ej, 

– korporacyj��e s�os���ki przemysłowe charak�eryz�j�ce się obec��ości� si�-
��ych zwi�zków zawodowych i szerokim zakresem �kładów zbiorowych7 . 

6 a. Hemerijck,a. Hemerijck, The	Self-Transformation	of	the	European	Social	Models, [w:] g. espi����-a��der-
se�� i i��., Why	We	Need	a	New	Welfare	State, oxford U��iversi�y press, new York 2002, s. 179. 

7 tamże.tamże. 
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s�os�j�c wz���ędem po�i�yki społecz��ej wie�� pańs�w e�ropy ko���y��e���a�-
��ej okreś�e��ie „ko��serwa�yw��a”, espi����-a��derse�� odwołał się do po�i�ycz��ej 
��e��ezy wczes��ej pos�aci �ych sys�emów: mo��arsze��o e�a�yzm�, �radycyj��e��o 
korporacjo��izm� i ��a�ki społecz��ej kościoła ka�o�ickie��o. domi���j�cymi 
cechami �e��o mode�� s� e�a�yzm, so�idarys�ycz��e podejście do ryzyk społecz-
��ych oraz z��acz�ca ro�a rodzi��y jako podmio�� po�i�yki społecz��ej. zda��iem 
Hemerijcka współcześ��ie wi�że się �o z wys�ępowa��iem ��as�ęp�j�cych cech: 
– pracow��icze, zwi�za��e z za�r�d��ie��iem, �bezpiecze��ia społecz��e, 
– bardzo zróż��icowa��e poziomy świadczeń, ł�cz�ce wysoki „wskaź��ik zas��-

pie��ia” (replacement	rate) w przypadk� emery��r oraz częs�o ��isk� wysokość 
pozos�ałych świadczeń, 

– składki jako pods�awa fi��a��sowa��ia sys�em�, 
– bardzo �miarkowa��y zakres p�b�icz��ych �sł��� społecz��ych się��aj�cych 

poza ochro��ę zdrowia i ed�kację; z��acz�ca ro�a �rzecie��o sek�ora oraz 
rozwi�zań prywa���ych, 

– pasyw��a po�i�yka rodzi����a �kier���kowa��a ��a po�rzeby ko��we��cjo��a���ej 
rodzi��y z jedy��ym, męskim żywicie�em, 

– ��e��era���ie o��ra��iczo��y poziom ochro��y za�r�d��ie��ia, pasyw��a po�i�yka 
ry��k� pracy wspar�a pro��ramami ksz�ałce��ia zawodowe��o, 

– si���e par���ers�wo społecz��e, 
– �re����owa��e s�os���ki przemysłowe zdomi��owa��e przez bra��żowe �kłady 

płacowe, szeroki zakres �kładów zbiorowych i �miarkowa��ie si���e zwi�zki 
zawodowe8 . 
espi����-a��derse�� wśród pańs�w, k�órych po�i�yki społecz��e ��ajb�iższe s� 

�em� mode�owi, wymie��ił większość pańs�w e�ropy ko���y��e���a���ej – niemcy, 
a�s�rię, Be���ię, Fra��cję, włochy, Hiszpa��ię, por����a�ię – oraz, przy pew��ych 
zas�rzeże��iach, japo��ię. jed��ocześ��ie zas�rze��ł, iż kraje �e pod wie�oma 
wz���ędami ��ie s�a��owi� jed��orod��ej ka�e��orii. 

k�asyfikacja espi����-a��derse��a w os�a���ich �a�ach ��raciła część swych 
wa�orów poz��awczych, w miarę dy��amicz��ych zmia�� zachodz�cych we współ-
czes��ym świecie, k�óre do�ycz� rów��ież po�i�yki społecz��ej. pozos�aje o��a 
jed��akże dość przyda���ym ��arzędziem a��a�i�ycz��ym �moż�iwiaj�cym porów-
��ywa��ie odmie����ych po�i�yk społecz��ych. czy moż��a za�em okreś�ić ro�ę 
��ospodarki społecz��ej w wymie��io��ych wyżej mode�ach? 

w krajach charak�eryz�j�cych się �ibera���ym mode�em po�i�yki społecz-
��ej mamy zazwyczaj do czy��ie��ia z wysokimi wskaź��ikami ak�yw��ości spo-
łecz��ej i kapi�ał� społecz��e��o oraz re�a�yw��ie pręż��ym sek�orem or��a��izacji 
pozarz�dowych/��ospodarki społecz��ej. w war���kach o��ra��iczo��e��o zaa��-

8 tamże.tamże. 
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��ażowa��ia pańs�wa mo��� o��e wykazać się ak�yw��ości� w wie�� obszarach 
decyd�j�cych o dobrobycie jed��os�ek. nie przes�dza �o jed��ak o charak�erze 
re�acji między pańs�wem i sek�orem społecz��ym – ��ie zawsze maj� o��e cha-
rak�er komp�eme���ar��y. 

w mode�� socja�demokra�ycz��ym pańs�wo szeroko zakreś�a zakres odpo-
wiedzia���ości i zobowi�zań wobec ��d��ości, w wy��ik� cze��o podejm�je częs�o 
działa��ia w �ych samych obszarach, w k�órych przejawiaj� sw� ak�yw��ość 
or��a��izacje społecz��e. nie m�si �o jed��ak oz��aczać rywa�izacji – działa�-
��ość �ych os�a���ich może ��a przykład zos�ać w pew��ym s�op��i� wł�czo��a do 
sys�em� po�i�yki społecz��ej. 

jeszcze �r�d��iej jes� jed��oz��acz��ie okreś�ić re�ację między po�i�yk� spo-
łecz��� a ��ospodark� społecz��� w przypadk� mode�� ko���y��e���a���e��o. co 
prawda is�o���� ro�ę od��rywaj� w ��im i��s�y��cje �akie jak pańs�wo i kościół, 
jed��akże z dr���iej s�ro��y ��p. w niemczech or��a��izacje społecz��e s� pods�a-
wowym wyko��awc� wie�� �sł��� społecz��ych. 

powyższe rozważa��ia prowadz� do w��iosk�, iż ro�a ��ospodarki społecz-
��ej w po�i�yce społecz��ej poszcze��ó���ych pańs�w jes� za�eż��a od szersze��o 
zakres� �war���kowań, ��a przykład o charak�erze eko��omicz��ym, k����ro-
wym, społecz��ym, his�orycz��ym. Bardziej precyzyj��e jej okreś�e��ie wyma��a 
i����ych ��arzędzi a��a�i�ycz��ych ��iż �radycyj��e k�asyfikacje mode�i po�i�yki spo-
łecz��ej. szcze��ó���ie przyda���e wydaje się �� być pojęcie wie�osek�orowości. 

2. WieLOSeKTOROWA POLiTyKA SPOłeCzNA  
A GOSPOdARKA SPOłeCzNA 

wie�osek�orowość ��b i��aczej p��ra�izm i��s�y��cjo��a���y w po�i�yce spo-
łecz��ej (welfare	pluralism) wydaje się być ��iezwyk�e przyda���ym ��arzędziem 
a��a�i�ycz��ym do�ycz�cym sys�emów welfare, w �ym rów��ież wykorzys�a��ia 
podmio�ów ��ospodarki społecz��ej jako �sł���odawców społecz��ych, zaspoka-
jaj�cych po�rzeby socja���e i eko��omicz��e róż��orod��ych ��r�p społecz��ych. 
wie�osek�orowa po�i�yka społecz��a pozwa�a bowiem rozłożyć odpowiedzia�-
��ość za rea�izację zadań i �sł��� społecz��ych ��a większ� �iczbę podmio�ów 
działaj�cych w ramach róż��ych sek�orów/sfer. po��ad�o wł�cza w par�ycypa-
cyj��y sposób w dos�arcza��ie �sł��� społecz��ych róż��orod��e ��r�py i���eresari�-
szy, a �akże ak�yw��ych obywa�e�i, k�órzy �worz� ��ow� jakość w ksz�ał�owa��i� 
dobroby�� społecz��e��o. wie�osek�orowość przyczy��ia się do bardziej racjo-
��a���e��o rozłoże��ia róż��orod��ych ryzyk socja���ych jakie f���kcjo���j� w społe-
czeńs�wie, jak rów��ież do większe��o zróż��icowa��ia �sł���, odpowiadaj�cych 
��a zi��dywid�a�izowa��e po�rzeby obywa�e�i. w zachod��iej �i�era��rze ��a�ko-
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wej od po��ad dw�dzies�� �a� zwraca się �wa��ę ��a �o, że wie�osek�orowa, 
p��ra�is�ycz��a po�i�yka społecz��a może być bardziej racjo��a���ym sys�emem 
zaspokoje��ia po�rzeb społecz��ych a��iże�i �radycyj��y welfare	 state. głów��ymi 
prek�rsorami �akie��o podejścia do po�i�yki społecz��ej s�: a. evers9, n. joh��-
so��10, r. pi��ker11, V. pes�of12, t. o�k13, p. abrahamso��14, L. sa�amo�� i H. a��-
heier15, U. asco�i i c. ra��ci16, g. espi����-a��derse��17, a. gidde��s18 . 

najwcześ��iej bo j�ż w �a�ach 80. XX w. ��a wie�osek�orowe podejście do 
po�i�yki społecz��ej zwracał �wa��ę a. evers, k�óry w swoich pracach z �am-
�e��o okres� podkreś�ał z��acze��ie ��iep�b�icz��ych ak�orów w dos�arcza��i� 
�sł��� społecz��ych. wedł��� ��ie��o pocz��kowo, szcze��ó���ie w eko��omicz��ym 
sposobie myś�e��ia, domi��owała ko��cepcja dw�sek�orowa, w k�órej s�ra�e��ie 
i rozwój ��ospodarczy rozpa�rywa��o w ka�e��oriach zmia�� w ��ospodarce for-
ma���ej i w i��s�y��cjach pańs�wowych. trzeci sek�or, składaj�cy się wedł��� 
eversa z ��ospodars�w domowych peł��ił ��łów��ie f���kcje ko��s�mpcji i ��ie 
�rak�owa��o ��o jako sek�or prod�kcyj��y, wy�warzaj�cy pew��e �sł���i społecz��e 
�z��awa��e przez ry��ek i pańs�wo. wprawdzie od �a� 70. XX w. w ��ie�icz��ych 
p�b�ikacjach zwraca��o �wa��ę ��a �o, że ��ospodars�wa domowe mo��� być 
�rzecim ak�yw��ym czy����ikiem ��ospodarczym, �o jed��ak siła oddziaływa��ia 
�akie��o sposob� roz�mowa��ia była raczej ��ikła19. evers szcze��ó���y ��acisk 
kładł ��a a��a�izę ��ospodars�w domowych. twierdził, że �epiej ��a�eży wykorzy-
s�ać rodzi��ę i jej ��ajb�iższe o�ocze��ie jako źródło społecz��ej i���e��racji. im 
m��iej wydaj��y bowiem sek�or ��ieforma���y (rodzi��a + ��ajb�iższe o�ocze��ie), 

 9 a. evers,a. evers, Shifts	in	the	Welfare	Mix	–	Introducing	a	New	Approach	for	the	Study	of	Transforma-
tions	in	Welfare	and	Social	Policy, [w:] Shifts	in	Welfare	Mix.	Their	Impact	on	Work,	Social	Services	and	
Welfare	Policies, a. evers, H. wi���ersber��er (eds.), Vie����a 1988. 

10 n. joh��so��,n. joh��so��, The	Welfare	State	in	Transition, amhers� 1987.
11 r. pi��ker,r. pi��ker, Making	Sense	of	the	Mixed	Economy	of	Welfare “socia� po�icy a��d admi��is�ra�io��” 

26/4/1992. 
12 V. pes�off,V. pes�off, Third	Sector	and	Co-Operative	Services:	An	Alternative	to	Privatization,	“jo�r��a� of 

co��s�mer po�icy” 15/1/1992. 
13 t. o�k, e. evers,t. o�k, e. evers, Wohlfahrtspluralismus:	vom	Wohlfahrtsstaat	zur	Wohlfahrtsgesellschaft, op�a-

de�� 1996.
14 p. abrahamso��, Conceptualizing	Welfare	Pluralism	and	Welfare	Mix, [w:] Welfare	State	–	histo-

ria,	kryzys	przyszłoś��	nowoczesnego	państwa	opiekuńczego, i��s�y��� socjo�o��ii Uw 1997.
15 L. sa�amo��, H. a��heier,L. sa�amo��, H. a��heier, Social	Origins	 of	Civil	Society	 –	Explaning	 the	Nonprofit	Sector	

Cross	Nationally – worki���� papers of �he joh��s Hopki��s compara�ive no��profi� sec�or projec�, 
1996.

16 U. asco�i, c. ra��ci,U. asco�i, c. ra��ci, Changes	 in	 the	Welfare	Mix.	The	European	Path, [w:] Dilemmas	of	 the	
Welfare	Mix, U. asco�i, c. ra��ci (eds.), new York 2002.

17 g. espi����-a��derse��,g. espi����-a��derse��, Towards	the	Good	Society,	Once	Again, [w:] Why	We	Need	a	New	Welfare	
State, g. espi����-a��derse�� (eds.), oxford, new York 2002.

18 a. gidde��s, Trzecia	Droga	–	odnowa	socjaldemokracji, warszawa 1999; a. gidde��s, Europa	
w	epoce	globalnej, warszawa 2009. 

19 a. evers,a. evers, Shifts	in	the	Welfare	Mix…, op. ci�., s. 8–9. 
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�ym większe zapo�rzebowa��ie ��a pozos�ałe sek�ory. na s�yk� poszcze��ó���ych 
sek�orów f���kcjo���j� ��r�py samopomocy, spółdzie���ie socja���e i or��a��iza-
cje wo�o���ariackie, k�óre z��ajd�j�c się pomiędzy �rzema ��łów��ymi sek�o-
rami (p�b�icz��ym, ry��kowym i ��ospodars�wami domowymi) rea�iz�j� ce�e 
społecz��e, a����aż�j�c jed��ocześ��ie róż��orod��e ��dzkie mo�ywacje i sys�emy 
war�ości.

w �a�ach 80. XX wiek� wie�osek�orowość w po�i�yce społecz��ej rozwi-
jał �akże n. joh��so��, k�óry w swojej ksi�żce The	Welfare	State	 in	Transition20 
odszedł od podział� sys�em� dobroby�� ��a �rzy sek�ory (pańs�wo, ry��ek, 
��ospodars�wa domowe), jaki propo��ował a. evers, ��a rzecz mode�� cz�erosek-
�orowe��o, ��azywa��e��o póź��iej diame���em dobroby��. joh��so�� podzie�ił sek-
�ory dobroby�� społecz��e��o ��a sek�or ��ieforma���y, dobroczy����y, komercyj��y 
i pańs�wowy. twierdził, że pojawie��ie się ��owej ko��cepcji wy��ika z kryzys� 
pańs�wa opiek�ńcze��o i ��iewydo���ości �radycyj��e��o welfare	state. joh��so�� był 
raczej zwo�e����ikiem rozwoj� sek�ora wo�o���arys�ycz��e��o i ��ieforma���e��o, 
w m��iejszym s�op��i� akcep�ował o�� rozwój sek�ora komercyj��e��o. Uważał 
o��, że ko��cepcja wie�osek�orowej po�i�yki społecz��ej zrodziła się ��ajpierw 
z dysk�sji o sek�orze dobroczy����ym i ocho���iczym. twierdził �akże, że welfare	
pluralism ��ie jes� ��iczym ��owym. zawsze był p��ra�izm w po�i�yce społecz��ej, 
z �� �y�ko róż��ic�, że w pocz��kowej fazie21 bardzo moc��o domi��owało pań-
s�wo i sek�or p�b�icz��y. nowa ko��cepcja wie�osek�orowości po�e��a jed��ak ��a 
rów��o�praw��ie��i� wszys�kich sek�orów i przes���ięci� zadań z sek�ora pań-
s�wowe��o ��a pozos�ałe sek�ory. Żade�� z sek�orów ��ie powi��ie�� jed��ak domi-
��ować. pańs�wo powi����o się wycofać z ��iek�órych działań socja���ych ��a rzecz 
i����ych sek�orów, a�e ma w da�szym ci���� waż���, ak�yw��� ro�ę do ode��ra��ia. 
jes� �o dos�arcza��ie pods�aw, aby mo��ły być rea�izowa��e róż��orod��e �sł���i 
społecz��e. zada��iem pańs�wa powi����o być dos�arcza��ie zasobów, środków 
fi��a��sowych oraz peł��ie��ie f���kcji re����acyj��ych i ko���ro���ych22 . 

w �a�ach 90. XX wiek� pojawiły się ��owe p�b�ikacje i ��owi a��orzy, k�órzy 
�powszech��ia�i ko��cepcję wie�osek�orowej po�i�yki społecz��ej. zwo�e����ikiem 
p��ra�izm�, w je��o ��e��ra���ej formie, był m.i��. r. pi��ker, k�óry w pierwszej 
połowie �a� 90 dos�rze��ał, że p��ra�izm zadań opiek�ńczych s�a��owi właściw� 
„pośred��i� dro��ę” między �radycyj��ie rywa�iz�j�cymi ideo�o��iami ko��serwa-
�yw��e��o �ibera�izm� i socja�izm�. jak pisał w 1992 r.: W	konsekwencji,	konser-
watyści	wychwalają	zalety	 rynków	konkurencyjnych,	 jednocześnie	 starając	 się	utrzyma��	
poziom	wydatków	na	ubezpieczenia	społeczne,	który	rośnie	w	odpowiedzi	na	niewydolnoś��	

20 n. joh��so��,n. joh��so��, The	Welfare	State	in	Transition, amhers� 1987.
21 n. joh��so�� ma �� ��a myś�i fazę po dr���iej woj��ie świa�owej. 
22 n. joh��so��,n. joh��so��, The	Welfare	State	in	Transition, op. ci�., s. 63.
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rynku.	Socjaliści	popierają	kolektywistyczne	planowanie,	pozostawiając	jednocześnie	sze-
roki	margines	na	swobodną	grę	sił	rynkowych,	dla	zapewnienia	rozwoju	gospodarczego.	
W	takiej	 intelektualnej	 i	 ekonomicznej	atmosferze	pluralizm	zadań	opiekuńczych	może	
by��	postrzegany	 jako	 forma	ograniczenia	szkód,	polegająca	na	tym,	że	niedostatki	okre-
ślonych	teorii	i	strategii	są,	w	mniejszym	lub	większym	stopniu,	niwelowane	przez	atuty	
innych23 . wedł��� pi��kera wie�osek�orowość w po�i�yce społecz��ej ma o��rom��� 
przyszłość, po��ieważ dwie wie�kie ideo�o��ie, k�óre domi��owały w �eorii dobro-
by�� przez mi��io��e dwa s���ecia kończ� swój okres �ży�ecz��ości. decyd�j�-
cym czy����ikiem ��a rzecz p��ra�izm� jes� współcześ��ie s�opień e�as�ycz��ości 
i złożo��ości zawar�y w ��ospodarce miesza��ej dobroby��. M��iejsza bi�rokra-
cja oraz zwiększo��a współpraca pomiędzy róż��ymi podmio�ami i i��s�y��cjami 
powi����y zapew��ić bo��a�sz� podaż �sł���.

w �ym samym okresie w podob��ym d�ch� p�b�ikował V. pes�off, k�óry 
doko��ał rozróż��ie��ia sys�em� ksz�ał�owa��ia dobroby�� społecz��e��o ��a ry��ek, 
pańs�wo i społecz��ość �oka����, z �wz���ęd��ie��iem zes�awie��ia sfer: forma���ej/
��ieforma���ej, p�b�icz��ej/prywa���ej i komercyj��ej/��iekomercyj��ej. oddzie�ał 
o�� or��a��izacje pozarz�dowe od obszar� sek�ora p�b�icz��e��o, ry��k� i społecz-
��ości. pes�off z��adzał się z eversem w kwes�ii ros���ce��o z��acze��ia �rzecie��o 
sek�ora w po�i�yce społecz��ej24. także w swoich póź��iejszych p�b�ikacjach 
pes�off ł�czył dysk�sję o miesza��ych sys�emach opieki z rozważa��iami ��a 
�ema� mode�i i reżimów dobroby��. przeds�awił m.i��. swoj� ko��cepcję pio-
��owej i poziomej so�idar��ości �wierdz�c, że reżimy dobroby�� róż��i� się od 
siebie sposobami zi��s�y��cjo��a�izowa��ia so�idar��ości. so�idar��ość pio��owa, 
wedł��� ��ie��o sugeruje	aktywny	udział	państwa	w	przeniesieniu	środków	z	jednej	grupy	
społecznej	 do	 drugiej	 […]	 rząd	 centralny	 jest	 zazwyczaj	 zaangażowany	w	 solidarnoś��	
pionową	poprzez	 swoje	możliwości	gromadzenia	wpływów	budżetowych	i	finansowania	
programów	społecznych25. z dr���iej s�ro��y, […]	solidarnoś��	pozioma	sugeruje	większe	
zaangażowanie	osobiste,	aktywny	udział	obywateli	w	produkcji	usług	opieki	i	mniejsze	
bezpośrednie	zaangażowanie	rządu26 .

w 1996 r. t. o�k i a. evers w ksi�żce „Wohlfahrtspluralismus: vom Wohl-Wohlfahrtspluralismus:	 vom	Wohl-
fahrtsstaat	zur	Wohlfahrtsgesellschaft“ s�wierdzi�i27, że we współczes��ej po�i�yce 
społecz��ej �akie i��icja�ywy społecz��e jak działa��ia wspó���o�owe, ��r�py 

23 r. pi��ker,r. pi��ker, Making	Sense	of	the	Mixed	Economy	of	Welfare, “socia� po�icy a��d admi��is�ra-
�io��” 1992, 26/4. 

24 V. pes�off,V. pes�off, Third	Sector	and	Co-Operative	Services:	An	Alternative	to	Privatization, “jo�r��a� of 
co��s�mer po�icy” 1992, 15/1, s. 21–45.

25 V. pes�off,V. pes�off, Citizens	as	Co-Producers	of	Social	Services	in	Europe, “research repor�”, s�ock-
ho�m 1995, s. 9.

26 ibidem, s. 10.ibidem, s. 10. 
27 a. evers, t. o�k,a. evers, t. o�k, Wohlfahrtspluralismus:	vom	Wohlfahrtsstaat	zur	Wohlfahrtsgesellschaft, op�a-

de�� 1996, s. 22 i ��as�. 
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samopomocy, �owarzys�wa wzajem��ej asek�racji, podmio�y ��ospodarki spo-
łecz��ej, będ� od��rywały coraz waż��iejsz� ro�ę w rozwoj� po�i�yki społecz��ej, 
w �ym �bezpieczeń i opieki społecz��ej. a��orzy ci podkreś�a�i, że ��ajwiększy 
dy��amizm w rozwoj� i��s�y��cjo��a���ym po�i�yki społecz��ej będzie do�yczył 
w ��ajb�iższych �a�ach społecz��ości i społeczeńs�wa obywa�e�skie��o. coraz 
częściej działa��iami społecz��ości �oka���ych kier�j� �akie zasady, jak wo�o���a-
ria�, osobis�e zaa����ażowa��ie, szac���ek, wyższość racjo��a���ych ar���me���ów, 
kom���ikacja, a��r�izm, so�idar��ość społecz��a, osobis�y �dział oraz społecz��a 
i po�i�ycz��a ak�ywizacja. s� �o racje „świa�a życia” – odwoł�j�c się do pojęcia 
Habermasa, w przeciwieńs�wie do racji sys�em� (ry��k� i pańs�wa), �akich jak 
hierarchia i pie��i�dze. 

z ko�ei p. abrahamso��28 wie�osek�orowość w po�i�yce społecz��ej �rak�o-
wał jako działa��ia �rzech pods�awowych sek�orów – ry��k�, pańs�wa i spo-
łeczeńs�wa obywa�e�skie��o. wedł��� ��ie��o i��dywid�a���y dobroby� społecz��y 
za�eży od zasię��� i wzajem��ych re�acji �ych �rzech sfer. każda ze sfer jes� 
rea�izowa��a za pomoc� i����ych i��s�r�me���ów: pie��iędzy; władzy i ko���ro�i; 
społecz��ej so�idar��ości, za k�órymi s�oi odmie����a �o��ika czy forma racjo��a�-
��ości29. ko��cepcję dobroby�� abrahamso��a moż��a rozpa�rywać �akże przez 
pryzma� dycho�omicz��ie podzie�o��ych wymiarów: ry��k� i pańs�wa ze sfer� 
zysk� i ��iezysk�; pańs�wa – społeczeńs�wa obywa�e�skie��o ze sfer� p�b�icz��� 
i prywa����; społeczeńs�wa obywa�e�skie��o – ry��k� ze sfer� ��ieforma���� i for-
ma����. przy �akim widze��i� wymiarów wie�osek�orowej po�i�yki społecz��ej ��a 
s�yk� wszys�kich �rzech pods�awowych sfer pows�aje przes�rzeń d�a działa���o-
ści or��a��izacji pozarz�dowych (�rzecie��o sek�ora).

wie�osek�orow� po�i�yk� społecz��� zajmowa�i się �akże L. sa�amo�� 
i H. a��heier30, k�órzy s�worzy�i i���eres�j�c� �ypo�o��ię mode�i po�i�yki spo-
łecz��ej a��a�iz�j�c ��łów��ie ro�ę i z��acze��ie or��a��izacji pozarz�dowych w do-
s�arcza��i� �sł��� społecz��ych. a��orzy ci wyróż��i�i cz�ery mode�e sys�emów 
po�i�yki społecz��ej w ko���ekście wykorzys�a��ia podmio�ów �rzecie��o sek�ora 
(i�ość i��s�y��cji/�sł��� w ramach �rzecie��o sek�ora i zakres p�b�icz��ych środ-
ków do dyspozycji �rzecie��o sek�ora przez��acza��ych ��a opiekę społecz���). 
wedł��� ��ich mode� �ibera���y charak�eryz�je się wysokim �działem �rze-
cie��o sek�ora przy jed��oczes��ym ��iskim poziomie wyda�ków ��a ce�e socja���e 
(�ypowy d�a wie�kiej Bry�a��ii i s�a��ów zjed��oczo��ych). Mode� e�a�ys�ycz��y 

28 p. abrahamso��, Conceptualizing	Welfare	Pluralism	and	Welfare	Mix, [w:] Welfare	State	–	histo-
ria,	kryzys	i	przyszłoś��	nowoczesnego	państwa	opiekuńczego, i��s�y��� socjo�o��ii Uw 1997.

29 ibidem, s. 111.
30 L. sa�amo��, H. a��heier,L. sa�amo��, H. a��heier, Social	Origins	 of	Civil	Society	 –	Explaning	 the	Nonprofit	Sector	

Cross	Nationally – worki���� papers of �he joh��s Hopki��s compara�ive no��profi� sec�or projec�, 
1996.
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charak�eryz�je się ��iewie�kim zaa����ażowa��iem pańs�wa, o��ra��iczo��ym 
rozmiarem �rzecie��o sek�ora i przewa��� opieki zapew��ia��ej przez rodzi��ę 
(prak�ykowa��y w japo��ii). Mode� socja�demokra�ycz��y cech�je wysoki poziom 
pańs�wowych wyda�ków ��a ce�e socja���e i o��ra��iczo��y rozmiar �rzecie��o sek-
�ora (�ypowy d�a krajów ska��dy��awskich i d�a włoch). Mode� korporacyj��y 
charak�eryz�je się wysokim poziomem wyda�ków p�b�icz��ych ��a opiekę spo-
łecz��� i si���ym �rzecim sek�orem (�ypowy d�a niemiec i Fra��cji). wedł��� 
L. sa�amo��a i H. a��heiera �a róż��orod��ość sys�emów �ł�maczy rów��ież is�-
��ie��ie róż��ych mode�i fi��a��sowa��ia: mode� �ibera���y ze wz���ęd��� przewa��� 
wkład� dobrowo���e��o i prywa���e��o; mode� socja�demokra�ycz��y oraz mode� 
korporacyj��y z przewa��� fi��a��sowa��ia rz�dowe��o; mode� e�a�ys�ycz��y z prze-
wa��� f���d�szy pochodz�cych ze składek. po��ad�o a��orzy ci zwróci�i �wa��ę 
��a is���ie��ie okreś�o��e��o zwi�zk� pomiędzy mode�em pańs�wa opiek�ńcze��o, 
k�óry zos�ał przyję�y w róż��ych krajach a s�op��iem rozwoj�, jak rów��ież 
wew��ę�rz��� charak�erys�yk� �rzecie��o sek�ora. 

wie�osek�orowość w po�i�yce społecz��ej rozwija�i �akże U. asco�i i c. ra��ci, 
k�órzy defi��iowa�i j� jako […] system	 charakteryzujący	 się	 pluralizmem	 podaży,	
zdolny	do	wykorzystywania	szerokiego	zakresu	profesjonalnych	i	finansowych	zasobów	oraz	
tworzenia	zróżnicowanych	form	dostarczania	usług	odpowiadających	specyficznej	naturze	
rozwiązywania	problemów31 . p��ra�izacja sys�emów welfare do�yczy wedł��� ��ich 
�rzech obszarów – po pierwsze, i��s�y��cji rea�iz�j�cych zada��ia społecz��e, po 
dr���ie, i��s�r�me���ów fi��a��sowa��ia, po �rzecie, form i sposobów rea�izacji. 
a��orzy ci s� zda��ia, że wszys�kie sek�ory s� od siebie współza�eż��e i powi����y 
być �rak�owa��e ��a rów��i. nie ��a�eży faworyzować a��i defaworyzować żad-
��e��o z ��ich, ��dyż ��ie s�a��owi� d�a siebie sys�emów a��er��a�yw��ych �y�ko wza-
jem��ie się �z�peł��iaj�. tradycyj��y mode� po�i�yki społecz��ej (welfare	 state) 
był opar�y ��a za�eż��ości wer�yka���ej, w k�órej pańs�wo od��rywało ��adrzęd��� 
ro�ę, ��a�omias� pozos�ałe sek�ory – społecz��y i ry��kowy były m��iej is�o���e 
i w d�żej części za�eż��e od pańs�wa poprzez sys�em fi��a��sowa��ia. w �jęci� 
welfare	pluralism wszys�kie sek�ory ��a�eży �rak�ować w �jęci� horyzo���a���ym, 
po�e��aj�cym ��a współza�eż��ości i podmio�owym �rak�owa��i�32 . 

z ko�ei g. espi����-a��derse�� w swoich pracach z przełom� �a� 90. i XXi 
wiek� wyróż��iał �rzy ��łów��e i��s�y��cje zaa����ażowa��e w rea�izację po�i�yki 

31 U. asco�i, c. ra��ci,U. asco�i, c. ra��ci, The	Context	of	New	Social	Policies in	Europe, [w:] Dilemmas	of	the	Welfare	
Mix	–	The	New	Structure	of	Welfare	in	an	Era	of	Privatization, U. asco�i, c. ra��ci (ed.), new York 
2002, s. 5. cy�. za: s. kamiński,cy�. za: s. kamiński, Organizacje	pozarządowe	 jako	podmioty	polityki	 społecznej	III	RP, 
s. 52 (maszy��opis pracy dok�orskiej).

32 ibidem, s. 53.ibidem, s. 53.
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społecz��ej: pańs�wo, ry��ek i rodzi��ę33. wedł��� ��ie��o, s�ma dobroby�� spo-
łecz��e��o jes� wy��ikiem wkład� wszys�kich �ych i��s�y��cji. pańs�wo w swoich 
działa��iach ��a rzecz dobroby�� społecz��e��o opiera się ��a redys�ryb�cyj��ym 
ko���rakcie społecz��ym, baz�j�cym ��a wspó���o�owej so�idar��ości. ry��ek jes� 
pods�awowym źródłem dobroby�� d�a większości osób dorosłych, ��dyż z jed��ej 
s�ro��y ��dzie s� za�r�d��ie��i ��a ry��k� i czerpi� z ��ie��o wy��a��rodze��ie, z dr�-
��iej zaspokajaj� w ��im większość swoich po�rzeb. rodzi��a s�a��owi ��a�omias� 
przes�rzeń bezpieczeńs�wa i si���ych więzi społecz��ych, zapew��iaj�c �sł���i 
opiek�ńcze oraz ��romadz�c dochód i oszczęd��ości. i���eres�j�ce jes� �o, że 
espi����-a��derse�� ��ie bierze pod �wa��ę or��a��izacji pozarz�dowych i podmio-
�ów ��ospodarki społecz��ej, chociaż jak sam pisze, w wie�� krajach or��a��izacje 
�e od��rywaj� is�o���� ro�ę w dos�arcza��i� �sł��� społecz��ych. nies�e�y, brak 
jes� wys�arczaj�cych da��ych z porów��ań między��arodowych w �ym zakresie, 
i �o wyk��cza ich poważ��e �wz���ęd��ia��ie34 . 

niew��p�iwie d�ży wpływ ��a rozwój wie�osek�orowości i ��owe spojrze��ie 
��a po�i�ykę społecz��� w��iosły w os�a���ich �a�ach prace a. gidde��sa35. a��or 
�e�� zapropo��ował w os�a���iej dekadzie ki�ka propozycji reor��a��izacji po�i�yki 
społecz��ej, k�óra wpis�je się w d�ch zmia�� zwi�za��ych z wie�osek�orowości� 
i ak�yw��� po�i�yk� społecz���. w swojej ��łoś��ej pracy Trzecia	Droga	–	 odnowa	
socjaldemokracji, gidde��s sform�łował ki�ka waż��ych pos���a�ów zmia�� jakie 
��a�eży wprowadzić w po�i�yce społecz��ej, szcze��ó���ie w ko���ekście rz�dów 
�ewicy w wie�kiej Bry�a��ii. Bry�yjski socjo�o�� wskazywał, że is���ieje ko��iecz-
��ość demokra�yzacji demokracji, a więc większej dece���ra�izacji po�i�yki spo-
łecz��ej, s�worze��ia bardziej przejrzys�ych s�r�k��r i��s�y��cjo��a���ych, poprawy 
sk��ecz��ości i efek�yw��ości działań admi��is�racji p�b�icz��ej i �epsze zarz�dza-
��ie ryzykami socja���ymi. admi��is�racja p�b�icz��a powi����a w większym s�op-
��i� wykorzys�ywać ak�yw��e społeczeńs�wo obywa�e�skie poprzez �worze��ie 

33 g. espi����-a��derse��,g. espi����-a��derse��, Social	Foundations	of	Postindustrial	Economies, oxford 1999. ksi�żkaksi�żka 
�a zos�ała prze�ł�maczo��a ��a język po�ski w 2010 r. przez wsp twp w ramach projek�� „spo-
łecz��ie odpowiedzia���a Ucze���ia” (po kL działa��ie 4.2.). zobacz:zobacz: Społeczne	podstawy	gospodarki	
postindustrialnej, wsp twp, warszawa 2010; g. espi����-a��derse��, Towards	the	Good	Society,	Once	
Again, [w:] Why	We	Need	a	New	Welfare	State, g. espi����-a��derse�� (eds.), oxford, new York 
2002.

34 Bada��ia �e��o �yp� były prowadzo��e w rów��o�e��łym czasie do badań g. espi����a-a��der-
se��a i p�b�ikowa��e, a�e d�ński ��a�kowiec ��ie odwoł�je się do ��ich w swoich pracach. zobaczzobacz 
m.i��. L. sa�amo��, Partners	in	Public	Service.	Government	–	Non-profit	Relations	in	the	Modern	Welfare	
State, Ba��imore 1995; L. sa�amo��, H. a��heier, Social	Origins	of	Civil	Society	–	Explaning	the	Non-
profit	Sector	Cross	Nationally – worki���� papers of �he joh��s Hopki��s compara�ive no��profi� sec-
�or projec�, 1996; L. sa�amo��,L. sa�amo��, Der	Dritte	Sektor	im	internationalen	Vergleich, [w:] Der	Dritte	Sektor	
international	–	mehr	Markt	–	weniger	Staat?, e.s. pri��er, H.a. zimmer, Ber�i�� 2001; L. sa�amo��, L. sa�amo��, sa�amo��,sa�amo��, 
w. soko�owski, r. Lis�, Global	Civil	Society	–	an	Overview, Ba��imore 2003. 

35 zobacz m.i��. os�a���i� pracę: a. gidde��s,zobacz m.i��. os�a���i� pracę: a. gidde��s, Europe	in	the	Global	Age, cambrid��e 2007.
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par���erskich re�acji między pańs�wem a or��a��izacjami pozarz�dowymi. na 
s�yk� ry��k� i po�i�yki społecz��ej ��a�eży rozwijać przedsiębiorczość społecz��� 
i spółdzie�czość. pańs�wo ��a�eży �rak�ować jako podmio� i��wes�ycji społecz-
��ych, k�óry redys�ryb��je moż�iwości i sza��se, a ��ie �y�ko fi��a��sowe świadcze-
��ia socja���e. gidde��s za�ważał �akże ko��iecz��ość rozwoj� „demokra�ycz��ej 
rodzi��y” z rów��ym podziałem ró� między współmałżo��kami, ak�yw��ie �czes�-
��icz�cej w życi� społecz��ości �oka���ej. odrodze��ie więzi wśród społecz��ości 
�oka���ych, harmo��ij��e za��ospodarowa��ie przes�rze��i p�b�icz��ej, ak�yw��e wł�-
cza��ie wyk��czo��ych społecz��ie (ak�ywizacja i spój��ość społecz��a), p��ra�izm 
k����rowy �o �y�ko ��iek�óre priory�e�y ��owej po�i�yki społecz��ej wedł��� gid-
de��sa, form�łowa��e pod ko��iec �a� 90. XX wiek�. w swojej ksi�żce z 2007 r. 
Europe	in	the	Global	Age, gidde��s wskaz�je ko�ej��e ciekawe propozycje zmia��, 
k�óre powi�za��e s� z wie�osek�orowym �rak�owa��iem po�i�yki społecz��ej. po 
pierwsze za r. F�orid� wskaz�je, że o ko��k�re��cyj��ości ��ospodarki ��ie decy-
d�je dzisiaj j�ż �y�ko kapi�ał ��dzki czy społecz��y, a�e coraz częściej kapi�ał kre-
a�yw��y, k�óry �rzeba wspierać �akże w działa��iach społecz��ych. po��ad�o a��or 
�e�� �wierdzi, że ��a�eży rozwijać ak�yw��� po�i�ykę społecz���, k�óra pomimo 
róż��ych ��iedosko��ałości, sprawdziła się i ��a�eży j� ko���y���ować w przyszło-
ści. zamias� s�are��o „��e��a�yw��e��o pańs�wa opiek�ńcze��o”, gidde��s w epoce 
„pos�i��d�s�ria���e��o s�y�� życia i pracy” propo���je wprowadze��ie „��owe��o, 
pozy�yw��e��o pańs�wa opiek�ńcze��o”, k�óre charak�eryz�je się ��as�ęp�j�cymi 
cechami: rozłoże��ie ryzyka socja���e��o ��a pańs�wo i i����e podmio�y, w �ym ��a 
same��o obywa�e�a, wyprzedzaj�ce podejście do rozwi�zywa��ia prob�emów spo-
łecz��ych (prewe��cja a ��ie zajmowa��ie się sk��kami), zas�osowa��ie „ak�ywi-
zm�” zamias� „pasywizm�”, rozwija��ie �sł��� społecz��ych zamias� świadczeń, 
ak�yw��a społecz��ość �oka���a i ak�yw��i obywa�e�e, zamias� pasyw��ych odbior-
ców. po��ad�o gidde��s �wierdzi, że sfera p�b�icz��a ��ie oz��acza �y�ko pańs�wa 
– powi����a is���ieć rów��owa��a pomiędzy sek�orami – sys�em po�i�yki społecz��ej 
powi��ie�� sł�żyć k�ie���om a ��ie i��s�y��cjom, jak jes� bardzo częs�o przy oka-
zji rea�izacji pańs�wowej po�i�yki społecz��ej. wedł��� ��ie��o w wie�� pańs�wach 
przece��ia się i zby���io idea�iz�je sek�or p�b�icz��y jako profesjo��a���y, �epszy 
od i����ych, w k�órym wys�ęp�je e�os pracy i�d. tymczasem po�i�yka społecz��a 
po�rzeb�je perso��a�izacji �sł��� z rozwi��ię�ym p��ra�is�ycz��ym ładem i��s�y��-
cjo��a���ym. to co może zda��iem gidde��sa s�a��owić w przyszłości o e�ropej-
skim mode�� społecz��ym �o �akie ��owe podejście do po�i�yki społecz��ej jako 
p��ra�is�ycz��ej, ak�yw��ej działa���ości róż��orod��ych podmio�ów, k�óre �wz���ęd-
��iaj� zróż��icowa��e i zmie��iaj�ce się po�rzeby i��dywid�a���e i zbiorowe, ofer�-
j�c obywa�e�om zi��dywid�a�izowa��e �sł���i społecz��e zamias� świadczeń36 . 

36 a. gidde��s, Europa	w	epoce	globalnej, op. ci�. 
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z prze����d� �i�era��ry zachod��iej i a��a�izy ko��cepcji welfare	 pluralism 
moż��a wyw��ioskować, że ��ospodarka społecz��a i ak�ywiz�j�ca po�i�yka spo-
łecz��a wpis�j� się w ��owy parady��ma� – wie�osek�orowej po�i�yki społecz-
��ej . war�o jed��akże za�ważyć, że a��a�izowa��ie i preze���acja ��ospodarki 
społecz��ej w ramach szerokie��o podejścia do po�i�yki społecz��ej przez pry-
zma� wie�osek�orowości ma �eore�ycz��e �zasad��ie��ie ��ie �y�ko w �i�era��-
rze zachod��iej, a�e �akże w �i�era��rze po�skiej. wie�� a��orów w os�a���ich 
�a�ach wskazywało ��a �e zwi�zki, a wys�arczy wymie��ić �� �y�ko ��iek�órych: 
e. Leś37, j. s�pińska38, M. księżopo�ski39, t. kaźmierczak i M. rymsza40, 
j. krzyszkowski41, M. grewiński42. po��ad�o w �eorii po�skiej po�i�yki społecz-
��ej f���kcjo���je zasada wie�osek�orowości, po�e��aj�c� ��a […] równoczesnym	
funkcjonowaniu	publicznych	podmiotów	polityki	społecznej,	organizacji	pozarządowych	
i	instytucji	rynkowych,	które	dostarczają	środków	i	usług	służących	zaspokajaniu	potrzeb	
społeczeństwa	 (i/lub	 człowieka)43. wie�osek�orow� po�i�ykę społecz��� moż��a 
defi��iować jako działalnoś��	różnorodnych	podmiotów	w	ramach	aktywności	społecznej	
sektora	publicznego,	obywatelskiego,	prywatnego	i	nieformalnego,	służącą	zaspokajaniu	
potrzeb	socjalnych	obywateli	oraz	łagodzeniu	i/lub	eliminowaniu	kwestii	społecznych	przy	
wykorzystaniu	potencjału	pluralistycznego	państwa	opiekuńczego,	społeczeństwa	obywa-
telskiego	i	kapitału	społecznego,	w	duchu	współodpowiedzialności	za	spójnoś��	i	integrację	
społeczną	oraz	bezpieczeństwo	socjalne44. p��ra�izm w po�i�yce społecz��ej oz��acza 
za�em działa���ość bardzo wie�� róż��orod��ych podmio�ów, w �ym i��s�y��cji 
��ospodarki społecz��ej (spółdzie���i socja���ych i przedsiębiors�w społecz��ych 
oraz or��a��izacji pozarz�dowych za�icza��ych do sek�ora ��ospodarki społecz-
��ej �j. �ych, k�óre �czes���icz� w obrocie ��ospodarczym) – w ce�� rea�izacji 
wie�osek�orowej po�i�yki społecz��ej, prowadz�cej do poprawy dobroby�� spo-

37 e. Leś, M. ołdak (red.), Z	teorii	i	praktyki	gospodarki	społecznej, warszawa 2006; e. Leś, 
M. ołdak (red.), Przedsiębiorstwo	 społeczne	w	 rozwoju	 lokalnym, warszawa 2007; e. Leś (red.), 
Gospodarka	społeczna	i	przedsiębiorstwo	społeczne	–	wprowadzenie	do	problematyki, warszawa 2008.

38 j. s�pińska, Podmioty	polityki	społecznej	–	współzawodnictwo,	współistnienie,	współpraca, [w:] 
Wokół	teorii	polityki	społecznej, B . rysz-kowa�czyk, B. sza��r-jaworska (red.), warszawa 2003. 

39 M. księżopo�ski, Co	dalej	z	polityką	społeczną	w	Polsce?	Od	socjalistycznych	gwarancji	do	pater-
nalistyczno-rynkowej	hybrydy, [w:] Reformy	 społeczne	–	bilans	dekady, M. rymsza (red.), warszawa 
2004; M. księżopo�ski, Półwiecze	polityki	 społecznej	w	Polsce.	Od	quasi	monopolu	państwa	do	pater-
nalistyczno-rynkowej	hybrydy, [w:] Sześ��dziesiąt	 lat	polityki	społecznej	w	Polsce	–	księga	pamiątkowa	na	
jubileusz	80-lecia	prof.	L.	Frąckiewicz, a. r�czaszek (red.), ka�owice 2006. 

40 t. kaźmierczak, M. rymsza (red.), W	stronę	aktywnej	polityki	społecznej, warszawa 2003; 
t. kaźmierczak, M. rymsza (red.), Kapitał	społeczny.	Ekonomia	społeczna, warszawa 2007.

41 j. krzyszkowski, Między	państwem	opiekuńczym,	a	opiekuńczym	społeczeństwem, łódź 2005. 
42 M. grewiński, Wielosektorowa	polityka	 społeczna	–	 o	 przeobrażeniach	 państwa	 opiekuńczego, 

warszawa 2009.
43 B. rysz-kowa�czyk (red.), Leksykon	polityki	społecznej, warszawa 2001, s. 141.
44 M. grewiński, Wielosektorowa	polityka	 społeczna	–	 o	 przeobrażeniach	 państwa	 opiekuńczego, 

op.	cit., s. 37.
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łecz��e��o, wyrów��ywa��ia ��ierów��ości socja���ych i rozwi�zywa��ia kwes�ii spo-
łecz��ych, a �akże asek�racji przed ryzykiem socja���ym. 

z �wa��i ��a powyższ� defi��icję moż��a przyj�ć, że podmio�y ��ospodarki spo-
łecz��ej działaj� w ramach wie�osek�orowej po�i�yki społecz��ej, k�óra poprzez 
róż��orod��ość i��s�y��cjo��a���� rozkłada zada��ia i �sł���i społecz��e ��a poszcze-
��ó���e podmio�y, wprowadzaj�c większ� współodpowiedzia���ość za kreowa��ie 
ład� i dobroby�� społecz��e��o i zaspokaja��ie coraz bardziej zi��dywid�a�izo-
wa��ych po�rzeb społecz��ych i eko��omicz��ych. wydaje się, że ��a�eży �rak�o-
wać podmio�y ��ospodarki społecz��ej jako część sys�em� po�i�yki społecz��ej 
(welfare	system), z �wa��i ��a ce�e i misję społecz��� jakie od��rywaj� o��e w kreo-
wa��i� dobroby�� społecz��e��o. działa���ość wie�� or��a��izacji pozarz�dowych, 
spółdzie���i socja���ych i przedsiębiors�w społecz��ych z jed��ej s�ro��y rea���ie 
przyczy��ia się do ak�ywizacji społecz��o-zawodowej wie�� osób, �moż�iwia 
podejmowa��ie za�r�d��ie��ia d�a wie�� ��r�p ze środowisk szcze��ó���ie �r�d-
��ych a jed��ocześ��ie poprzez specyfikę prod�k�ów i �sł��� jakie wy�warzaj� 
podmio�y ��ospodarki społecz��ej (dobra społecz��e, p�b�icz��e) wpływaj� o��e 
��a rozwi�zywa��ie róż��orod��ych kwes�ii socja���ych o charak�erze �oka���ym. 
także działa���ość i��s�y��cji �akich jak k��by i���e��racji społecz��ej czy ce��-
�ra i���e��racji społecz��ej, k�óre maj� za zada��ie przy��o�ować osoby z ��r�p 
za��rożo��ych wyk��cze��iem do wejścia ��a ry��ek pracy (zamk��ię�y/o�war�y) 
wpływa ��a większ� ak�ywizację społecz��o-zawodow�, ed�kacyj��� i zdrowo����, 
co sk��k�je większ� i���e��racj� i spój��ości� społecz���. dzisiaj widać coraz 
bardziej wyraź��ie, że ��ospodarka społecz��a może s�a��owić w wie�osek�orowej 
po�i�yce społecz��ej is�o���y podsek�or dos�arcza��ia �sł��� społecz��ych, szcze-
��ó���ie �ych do�ycz�cych po�i�yki ak�ywizacji, za�r�d��ie��ia, i���e��racji i rei��-
�e��racji społecz��ej oraz zawodowej. 

z po��iżej zamieszczo��e��o schema�� wy��ika, że wie�osek�orowa po�i�yka 
społecz��a jes� rea�izowa��a w �rzech pods�awowych sek�orach: p�b�icz��ym, 
obywa�e�skim i ry��kowym. każdy sek�or ma ��ieco i����� misję do speł��ie-
��ia jeś�i chodzi o dobroby� społecz��o-��ospodarczy, a�e wszys�kie s� ��iezwy-
k�e waż��e z p���k�� widze��ia spój��ości całe��o sys�em� po�i�yki społecz��ej. 
w każdym sek�orze działaj� róż��orod��e podmio�y, k�óre ze wz���ęd� ��a swoj� 
specyfikę i��s�y��cjo��a���� (war�ości, zasady, re���ły, ��ormy, fi��a��sowa��ie) wpi-
s�j� się w poszcze��ó���e sek�ory �worz�c p��ra�izm i��s�y��cji dos�arczaj�cych 
�sł���i społecz��e. w sek�orze p�b�icz��ym mamy do czy��ie��ia z �rzema pod-
sek�orami: – po��ad��arodowymi i��s�y��cjami U��ii e�ropejskiej, pańs�wem 
i samorz�dem �ery�oria���ym. w sek�orze obywa�e�skim wys�ęp�j� bardzo 
zróż��icowa��e podmio�y forma���e i ��ieforma���e �akie jak �radycyj��e or��a��i-
zacje non-profit, or��a��izacje pozarz�dowe prowadz�ce działa���ość ��ospodarcz�, 
spółdzie���ie i przedsiębiors�wa społecz��e, �owarzys�wa pomocy wzajem��ej 



Mirosław	Grewiński,	Stanisław	Kamiński70

i wreszcie rodzi��a, ��ospodars�wa domowe i i����e ��r�py ��ieforma���e, �akie 
jak ��p. ��r�py s�siedzkie, wspó���o�y �oka���e i re�i��ij��e. w sek�orze ry��ko-
wym wys�ęp�j� ��a�omias� komercyj��e firmy, rea�iz�j�ce wprawdzie zada��ia 
po�i�yki społecz��ej, a�e k�óre s� ��as�awio��e przede wszys�kim ��a zysk, firmy 
biz��esowe rea�iz�j�ce pro��ramy i projek�y społecz��e, z��od��ie ze s�ra�e��iami 
csr (społecz��ie odpowiedzia���e��o Biz��es�) oraz przedsiębiors�wa rodzi����e, 
��dzie mamy m.i��. do czy��ie��ia z �ra��sferami socja���ymi i fi��a��sowymi w ra-
mach ��ajb�iższych krew��ych. 

Schemat 1: Miejsce gospodarki społecznej w wielosektorowej polityce społecznej 
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Źródło: M. grewiński, Wielosektorowa	polityka	 społeczna	–	o	przeobrażeniach	państwa	opiekuńczego, 
op.	cit., s. 138.

ze wz���ęd� ��a fak�, że podmio�y ��ospodarki społecz��ej rea�iz�j� misję 
społecz��� i ��a ce�e społecz��e rei��wes��j� swoje zyski �o w wie�osek�orowej 
po�i�yce społecz��ej ich miejsce będzie w ramach sek�ora obywa�e�skie��o (��a 
schemacie w ramach sek�ora obywa�e�skie��o zaz��aczo��o �e podmio�y ko�o-
rem beżowym), chociaż ��a�eży podkreś�ić, że moż��a je �miejscowić �akże ��a 
po��ra��icz� sek�ora obywa�e�skie��o i ry��kowe��o, z��od��ie z mode�em „s�o-
kro�ki dobroby��”, zapropo��owa��ym w ksi�żce „wie�osek�orowa po�i�yka spo-
łecz��a – o przeobraże��iach pańs�wa opiek�ńcze��o”45. war�o bowiem zwrócić 
�wa��ę, że większość podmio�ów za�icza��ych do ��ospodarki społecz��ej �akich 
jak: przedsiębiors�wa społecz��e, spółdzie���ie i spółdzie���ie socja���e, zakłady 
pracy chro��io��ej, zakłady ak�yw��ości społecz��ej, or��a��izacje pozarz�dowe 
prowadz�ce działa���ość ��ospodarcz� m�sz� prowadzić ��orma���� ko��k�re��-
cyj��� działa���ość ��a ry��k�, ��a �akich samych ��b podob��ych zasadach co 

45 M. grewiński, Wielosektorowa	polityka	 społeczna	–	 o	 przeobrażeniach	 państwa	 opiekuńczego, 
op.	cit., s. 136.
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firmy �ypowo komercyj��e. z �e��o powod� bardzo częs�o mówi się o prze��i-
ka��i� się poszcze��ó���ych sek�orów i podsek�orów ��b o ��akłada��i� się ��ie-
k�órych obszarów działa���ości ��a siebie. pows�ał ��awe� �ermi�� hybrydyzacji 
sek�orowej w obszarze dos�arcza��ia �sł��� społecz��ych46. Moż��a powiedzieć, 
że obec��ie w po�sce coraz więcej podmio�ów, działa ��a s�yk� róż��ych sek�o-
rów, �worz�c „podmio�y po��ra��icza”47 .

o ��iedawa��a d�a okreś�e��ia o��ół� �ych podmio�ów – s�owarzyszeń, f���da-
cji, przedsiębiors�w społecz��ych, spółdzie���i socja���ych, �owarzys�w pomocy 
wzajem��ej �żywa się okreś�e��ia „�rzeci sys�em”. termi�� �e�� jes� o �y�e i���e-
res�j�cy do zas�osowa��ia, że zawiera w sobie szerokie roz�mie��ie całe��o 
��iep�b�icz��e��o sek�ora non–profit jako zbior� róż��orod��ych podmio�ów – od 
�radycyj��ych or��a��izacji pozarz�dowych (s�owarzyszeń i f���dacji), przez 
podmio�y s�arej ��ospodarki społecz��ej (spółdzie���ie i �owarzys�wa wzajem-
��ościowe) do podmio�ów ��owej ��ospodarki społecz��ej (przedsiębiors�wa spo-
łecz��e). jak �wierdzi j. wy����ański – �ermi�� „�rzeci sys�em” zos�ał przyję�y 
w ramach waż��e��o rapor�� przy��o�owa��e��o ��a z�ece��ie komisji e�ropejskiej 
przez po�icy research i��s�i���e w rok� 199948 i jes� za�eca��y do s�osowa��ia49 . 

Usy��owa��ie podmio�ów ��ospodarki społecz��ej ��a s�yk� sfery obywa�e�-
skiej i ry��kowej ma �akże �akie �zasad��ie��ie, że podmio�y �e m�sz� speł��iać 
��ie �y�ko kry�eria społecz��e, a�e i eko��omicz��e, z��od��ie z defi��icj� przy-
ję�� przez sieć Badań ��ad gospodark� społecz��� – eMes, k�óra s�a��owi, 
że przedsiębiors�wem społecz��ym […]	 jest	prywatna,	autonomiczna	organizacja	
dostarczająca	 produktów	 lub	 usług	 na	 rzecz	 szerszej	 społeczności,	 której	 założycielem	
albo	zarządzającym	jest	grupa	obywateli,	i	w	której	zakres	korzyści	materialnych	polega	
ograniczeniom.	Przedsiębiorstwo	społeczne	przywiązuje	dużą	wagę	do	 swojej	autonomii	
i	gotowości	do	przyjmowania	ekonomicznego	ryzyka	związanego	z	prowadzoną	w	sposób	
ciągły	działalnością	 społeczno-ekonomiczną50. eMes defi��i�j�c przedsiębiors�wa 
społecz��e sform�łowała w s�mie dziewięć kry�eriów społecz��o-eko��omicz-
��ych, k�óre ��ie s� w peł��i rozł�cz��e, a�e k�óre �rzeba s�osować z d�ż� e�a-
s�ycz��ości�. oz��acza �o, że �ypem idea���ym s� przedsiębiors�wa społecz��e 
speł��iaj�ce wszys�kie po��iższe kry�eria, a�e speł��ie��ie j�ż większości z ��ich 

46 a. evers, U. ra�ch, U. s�i�z,a. evers, U. ra�ch, U. s�i�z, Von	 oeffentlichen	 Einrichtungen	 zu	 sozialen	 Unternehmen	
–	Hybride	Organisationsformen	 im	Bereich	 sozialer	Dienstleistungen, Ber�i�� 2002; a. evers, Soziale	
Unternehmen.	Ein	Vorschlag,	die	Zukunft	oeffentlicher	sozialer	Dienstleistungen	anders	zu	denken, „theo-
rie ���d praxis der sozia�e�� arbei�” 1/2003. 

47 M. rech��icz, Organizacje	pozarządowe	–	alternatywa	dla	przedsiębiorczości	czy	przedsiębiorczoś��, 
[w:] Finanse	organizacji	pozarządowych, „trzeci sek�or” 7/2006, s. 39.

48 j. wy����ański przy współpracy p. Fr�czaka,	Ekonomia	 społeczna	–	definicje,	 zastosowania,	
oczekiwania,	wątpliwości, „eko��omia społecz��a – �eks�y” 2006, s. 14.

49 kwes�ie �e por�szaj� �akże j. Herbs� i s. nałęcz w swoim ar�yk��e w �ym �omie. 
50 defi��icja eMes (sieć Badań ��ad gospodark� społecz���), www.emes.��e�
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będzie oz��aczało, że mamy do czy��ie��ia ze społecz��ym charak�erem przed-
siębiors�w. wedł��� �ej defi��icji moż��a mówić o przedsiębiors�wach społecz-
��ych, kiedy speł��io��e s� ��as�ęp�j�ce war���ki51:
1. działa���ość prowadzo��a jes� w sposób ci���ły, re����ar��y za pomoc� i��s�r�-

me���ów eko��omicz��ych, �o z��aczy poprzez sprzedaż wy�warza��ych dóbr 
czy �sł���.

2. is���ieje ��ieza�eż��ość, s�were����ość i��s�y��cji w s�os���k� do i��s�y��cji p�b-
�icz��ych.

3. w działa���ości is���ieje ryzyko eko��omicz��e.
4. przedsiębiors�wo za�r�d��ia, choćby ��ie�icz��y, a�e s�ały perso��e�.
5. wyraź��a orie���acja ��a społecz��ie �ży�ecz��y ce� przedsięwzięcia.
6. oddo���y, obywa�e�ski charak�er i��icja�ywy.
7. specyficz��y, moż�iwie demokra�ycz��y sys�em zarz�dza��ia.
8. Moż�iwie par�ycypacyj��y charak�er działań, opar�y ��a zasadzie empower-
ment czy�i wł�czaj�cy �ych, do k�órych s� o��e adresowa��e.

9. o��ra��iczo��a dys�ryb�cja zysków. 

a za�em podmio�y ��ospodarki społecz��ej z jed��ej s�ro��y m�sz� f���kcjo-
��ować ��a ko��k�re��cyj��ym, o�war�ym ry��k� prod�k�j�c i wy�warzaj�c �owary 
i �sł���i, z dr���iej s�ro��y maj� wyraź��e zdefi��iowa��e ce�e i zada��ia społecz��e, 
ł�cz��ie z �ym, że rei��wes��j� zyski z działa���ości ��a ce�e społecz��e i �e zwi�-
za��e z rozwojem społecz��ości �oka���ych. 

3. POTeNCJAł TRzeCH SeKTORóW  
A ReALizACJA zAdAń SPOłeCzNyCH 

wydaje się, że op�yma���y podział zadań społecz��ych pomiędzy podmio�y 
��a�eż�ce do sek�orów – p�b�icz��e��o, ry��kowe��o i społecz��e��o/��ospodarki 
społecz��ej – powi��ie�� opierać się ��a rozpoz��a��i� ich si���ych i słabych s�ro�� 
w od��iesie��i� do �e��o ko��kre���e��o obszar� rzeczywis�ości społecz��o-eko-
��omicz��ej. nies�e�y deba�a ��a �e�� �ema� częs�o charak�eryz�je się �ym, co 
ro�hs�ei�� ��azwał „założe��iem ��irwa��y” – porów��ywa��iem idea���e��o obraz� 
jed��e��o sek�ora z kry�ycz��ym obrazem podmio�ów i����e��o rodzaj�52. przy-
kładowo, sek�orowi p�b�icz��em� moż��a w �e�� sposób zarz�cić eko��omicz��� 
��ieefek�yw��ość, jed��ocześ��ie podkreś�aj�c sk��ecz��ość mecha��izm� ry��ko-

51 r. spear, Ramy	instytucjonalne	dla	przedsiębiorstwa	społecznego:	wyzwania	dla	Polski	 i	 innych	
nowych	krajów	członkowskich, „eko��omia społecz��a – �eks�y” 2006, s. 8.

52 B. ro�hs�ei��,B. ro�hs�ei��, Just	Institutions	Matters.	The	Moral	and	Political	Logic	of	the	Universal	Welfare	
State, cambrid��e U��iversi�y press, cambrid��e 1998, s. 200. 



Sektor	gospodarki	społecznej	w	wielosektorowej	polityce	społecznej... 73

we��o, b�dź �eż odwro���ie – zwrócić �wa��ę ��a zawod��ość mecha��izm� ry��-
kowe��o w obszarze po�i�yki społecz��ej, idea�iz�j�c rozwi�za��ia o charak�erze 
p�b�icz��ym. war�o za�em w �ym miejsc� przeds�awić po�e��cja���e słabości 
wszys�kich rodzajów podmio�ów jako rea�iza�orów zadań społecz��ych. 

jeże�i chodzi o sek�or ry��kowy, �o z k�asycz��ej �eorii eko��omii wy��ika, iż 
ry��ki s� efek�yw��e o i�e speł��io��y jes� war���ek dosko��ałej ko��k�re��cji53 . 
najo��ó���iej rzecz bior�c, is���ieje o��a w sy��acji, ��dy mamy do czy��ie��ia 
z wie�ości� podmio�ów po s�ro��ie popy�� i podaży, brakiem barier wejścia 
i wyjścia z ry��k� oraz jed��orod��ym prod�k�em. tr�d��o sobie �ymczasem 
wyobrazić �aki obszar po�i�yki społecz��ej, k�óry charak�eryzowałyby powyż-
sze cechy – szcze��ó���ie war���ek homo��e��icz��ości wydaje się być �r�d��y do 
speł��ie��ia, ��a przykład w od��iesie��i� do �sł��� opiek�ńczych.

po��ad�o, ry��ek jes� efek�yw��y jeś�i ��ie is���iej� efek�y zew��ę�rz��e. te��o 
rodzaj� efek� wys�ęp�je w�edy, ��dy korzyści, jakie od��osi jed��os�ka z ko��-
s�mpcji dobra, mo��� ł�czyć się z doda�kow� korzyści� ��b ��iekorzyści� d�a 
i����ych jed��os�ek, k�óre ��ie �czes���icz� bezpośred��io w ko��s�mpcji54. tym-
czasem w rzeczywis�ości częs�o wys�ęp�j� zarów��o ��e��a�yw��e, jak i pozy-
�yw��e efek�y zew��ę�rz��e. z efek�em ��e��a�yw��ym mamy do czy��ie��ia między 
i����ymi w sy��acji za��ieczyszcze��ia środowiska. z ko�ei �ypowym przykładem 
efek�� pozy�yw��e��o s� ko��sekwe��cje szczepień ochro����ych. 

po �rzecie, ry��ek ��ie jes� efek�yw��ym mecha��izmem dos�arcza��ia dóbr 
p�b�icz��ych55. dobro p�b�icz��e charak�eryz�je się dwoma pods�awowymi 
cechami: brakiem rywa�izacji o je��o ko��s�mpcję oraz brakiem moż�iwości 
wyk��cze��ia ko��oko�wiek z je��o ko��s�mpcji. dr���i z war���ków w prak�yce 
oz��aczać m�si brak odpła���ości za korzys�a��ie z dobra p�b�icz��e��o, co jes� 
��ie do po��odze��ia z is�o�� f���kcjo��owa��ia podmio�ów ry��kowych. przykład 
�e��o rodzaj� dobra s�a��owi park p�b�icz��y. 

ry��ek ��ie jes� rów��ież efek�yw��ym mecha��izmem w przypadk� wys�ępo-
wa��ia asyme�rii i��formacji pomiędzy prod�ce���em/świadcze��iodawc� a ��a-
bywc�/świadcze��iobiorc�. taka sy��acja ma miejsce ��a przykład w ochro��ie 
zdrowia56. w �ym przypadk� pacje��� ze wz���ęd� ��a brak moż�iwości samo-
dzie���ej oce��y s�a��� swoje��o zdrowia jes� zda��y ��a �ekarza, co w war���kach 

53 n. Barr,n. Barr, The	Welfare	State	as	Piggy	Bank.	Information,	Risk,	Uncertainty	and	 the	Role	of	 the	
State, oxford U��iversi�y press, new York 2001, s. 14. 

54 t. Micha�ak, j. wi�ki��, Rynek,	społeczeństwo	obywatelskie,	państwo	a	sytuacja	grup	marginali-
zowanych	–	ujęcie	ekonomiczne, [w:] t. kaźmierczak, M. rymsza (red.), W	stronę	aktywnej	polityki	
społecznej, isp, warszawa 2003, s. 49. 

55 tamże, s. 50. 
56 s. go�i��owska, Polityka	społeczna	państwa	w	gospodarce	rynkowej.	Studium	ekonomiczne,	pwn, 

warszawa 1994, s. 94–96. 
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ry��kowych może prowadzić do ��ie�zasad��io��e��o wywoływa��ia popy�� ze 
s�ro��y �e��o dr���ie��o. 

teoria zawod��ości ko���rak�� (contract	failure	theory) wskaz�je z ko�ei ��a �o, 
iż ry��ek ��ie jes� efek�yw��ym mecha��izmem w sy��acji, ��dy ��abywca (pła�-
��ik) i ko��s�me��� ��ie s� �� sam� osob�57. za przykład mo��� �� sł�żyć �sł���i 
opiek�ńcze d�a osób s�arszych. jeże�i ��abywca ��ie posiada peł��ej i��formacji 
do�ycz�cej jakości wyko��ywa��ej �sł���i, podmio� działaj�cy w ce�� osi�����ięcia 
zysk� może, choć ��ie m�si, wyko��ywać j� w sposób ��ieprawidłowy. 

z p���k�� widze��ia ��i��iejszej p�b�ikacji szcze��ó���e z��acze��ie ma a��a�iza 
po�e��cjał� sek�orów p�b�icz��e��o i społecz��e��o. w od��iesie��i� do �e��o pierw-
sze��o, przy��ajm��iej w war���kach demokracji, moż��a s�wierdzić, iż wy�warza 
o�� przede wszys�kim �e dobra p�b�icz��e, k�óre ciesz� się poparciem większo-
ści społeczeńs�wa58. prowadzi �o do pows�a��ia ��iezaspokojo��e��o popy�� ��a 
dobra poż�da��e przez wsze�kie��o rodzaj� m��iejszości, k�óre ��ie maj� sza��s 
��a �zyska��ie wys�arczaj�cej �e��i�ymizacji swoich po�rzeb. 

po��ad�o, jak ��a �o wskaz�je Barr, w sek�orze p�b�icz��ym ��ieproporcjo-
��a���ie wie�e dóbr i �ra��sferów jes� przejmowa��ych przez k�asę śred��i�, k�óra 
dyspo���je ��ajwiększ� sił� wyborcz�59. przykładem �e��o rodzaj� sy��acji mo��� 
być bezpła���e s��dia dzie����e. podob��y prob�em do�yczy róż��e��o rodzaj� ��r�p 
i���eres�, k�óre dzięki �obbi����owi mo��� osi������ć korzyści ��iewspółmier��e do 
�ych, jakie mo��łyby wy��ikać ��p. z zas�osowa��ia kry�eri�m sprawied�iwości 
społecz��ej. 

działa���ość podmio�ów sek�ora p�b�icz��e��o może być po części �kier���-
kowa��a ��a po�rzeby bi�rokracji, a ��ie społeczeńs�wa60. Może �o wy��ikać 
m.i��. z brak� moż�iwości peł��ej ko���ro�i po�i�ycz��ej ��ad �rzęd��ikami oraz 
i��ercji sys�em� bi�rokra�ycz��e��o. ko��sekwe��cj� �akie��o s�a��� rzeczy mo��� 
być �akie zjawiska jak przeros�y za�r�d��ie��ia czy �eż kor�pcja. 

co oczywis�e, podmio�y ��a�eż�ce do �rzecie��o sek�ora oraz sek�ora ��ospo-
darki społecz��ej rów��ież posiadaj� słabe s�ro��y. po pierwsze, charak�eryz�je 
je częs�o ��ies�abi���ość f���kcjo��owa��ia, będ�ca z ko�ei przede wszys�kim 
wy��ikiem ��iepew��ości fi��a��sowa��ia. przykładem może być �� hipo�e�ycz��a 
i��icja�ywa ��ospodarki społecz��ej, k�óra w pierwszym okresie działa���ości jes� 
współfi��a��sowa��a ze środków ���ij��ych, po czym �pada prze��rywaj�c rywa�i-
zację z przedsiębiors�wami o charak�erze komercyj��ym. 

57 L.M. sa�amo��,L.M. sa�amo��, Partners	 in	Public	Service.	Government	–	Nonprofit	Relations	 in	 the	Modern	
Welfare	State, the joh��s Hopki��s U��iversi�y press, Ba��imore 1995, s. 40. 

58 tamże, s. 39. 
59 n. Barr,n. Barr, The	Welfare	State	as	Piggy	Bank.	Information,	Risk,	Uncertainty	and	 the	Role	of	 the	

State, op. ci�., s. 27. 
60 tamże.tamże.
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podmio�y społecz��e może charak�eryzować „prod�kcyj��a ��ieefek�yw-
��ość”61. po��ieważ s� o��e pozbawio��e właścicie�skiej presji ��a osi���a��ie 
zysków, osoby zarz�dzaj�ce ��imi ��ie maj� rów��ie si���ych jak w przypadk� 
sek�ora ry��kowe��o bodźców do red�kcji kosz�ów, czy �eż o��ó���ie racjo��a�iza-
cji działa���ości pod wz���ędem eko��omicz��ym. 

przeprowadzo��e w s�a��ach zjed��oczo��ych bada��ia empirycz��e wskazały 
��a fak�, iż or��a��izacje �rzecie��o sek�ora wo���iej rea���j� ��a wzros� popy�� ��iż 
podmio�y ry��kowe. jed��ym z moż�iwych wyjaś��ień �e��o zjawiska jes� ar���-
me���, iż or��a��izacje pozarz�dowe posiadaj� m��iejsze moż�iwości szybkiej 
mobi�izacji doda�kowe��o kapi�ał� ko��iecz��e��o do rozszerze��ia działa���ości62 . 

po��ad�o wskaz�je się czasem ��a fak�, iż pows�a��ie or��a��izacji społecz��ych 
wyma��a okreś�o��ych war���ków (oddo���e��o zaa����ażowa��ia, kapi�ał� społecz-
��e��o i�p.), k�óre ��ie zawsze s� speł��io��e w okreś�o��ym miejsc� i czasie. 

oczywiście, wskaza��e wyżej w od��iesie��i� do wszys�kich rodzajów podmio-
�ów za��roże��ia ��ie m�sz� się zma�eria�izować w każdym przypadk�. po��ad�o 
moż�iwe jes� ich mi��ima�izowa��ie, ��a przykład poprzez �mieję���e sko��s�r�o-
wa��ie ak�ów praw��ych re�����j�cych f���kcjo��owa��ie poszcze��ó���ych podmio-
�ów i/��b ak�yw��ość w okreś�o��ym obszarze. 

4. USłUGi SPOłeCzNe A GOSPOdARKA SPOłeCzNA

w wie�osek�orowej po�i�yce społecz��ej ��łów��y ��acisk kładzie się ��a �sł���i 
społecz��e, jako �e��o e�eme���� po�i�yki społecz��ej, k�óry będzie się z pew��oś-
ci� w ��ajb�iższej przyszłości dy��amicz��ie rozwijał. w �radycyj��ym pańs�wie 
opiek�ńczym (welfare	state) bardzo d�że z��acze��ie przywi�zywa��o do świad-
czeń i �ra��sferów fi��a��sowych, k�óre czy��iły z po�i�yki społecz��ej pasyw��y 
i��s�r�me��� redys�ryb�cji dobroby�� społecz��e��o. taki mode� po�i�yki spo-
łecz��ej przyjęła rów��ież po�ska w �a�ach 90. XX wiek� po �ra��sformacji 
�s�rojowej. ak��a���ie w �i�era��rze zachod��iej w większości a��a�iz ��a �ema� 
welfare	pluralism bierze się pod �wa��ę ��łów��ie za��ad��ie��ia zwi�za��e z prod�k-
cj�, dos�arcza��iem i fi��a��sowa��iem �sł��� społecz��ych. t��aj posz�k�je się 
przes�rze��i d�a rozwoj� róż��orod��ości i i��dywid�a�izacji świadczeń w ��a��-
rze w po�i�yce społecz��ej. z��acz��ie rzadziej podejście p��ra�is�ycz��e do�yczy 
i����ych za��ad��ień po�i�yki społecz��ej, być może d�a�e��o, że �ra��sfery fi��a��-
sowe s� ��ajczęściej zarezerwowa��e d�a sek�ora p�b�icz��e��o. j. a�ber �wierdzi, 

61 H. Ha��sma����,H. Ha��sma����, Economic	Theories	of	Nonprofit	Organization, [w:] w.w. powe�� (ed.), The	
Nonprofit	Sector.	A	Research	Handbook, Ya�e U��iversi�y press, new Have�� & Lo��do�� 1987, s. 38. 

62 tamże.tamże.
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że […] polityka	społeczna	zmierza	w	kierunku	świadczenia	usług,	które	nieuchronnie	
muszą	przeją��	wiodącą	rolę	w	polityce	społecznej.	Usługi	społeczne	stają	się	coraz	waż-
niejszym	składnikiem	struktury	państwa	opiekuńczego	i	istnieje	pilna	koniecznoś��	prze-
orientowania	badań	w	tym	kierunku63 . 

Usł���i społecz��e jako składowa �sł��� �ży�ecz��ości p�b�icz��ej (kom�-
��a���ych, admi��is�racyj��ych, socja���ych) s� od co ��ajm��iej dekady w sposób 
specja���y �rak�owa��e przez komisję e�ropejsk� jako waż��a ka�e��oria a��a�iz 
i rozwoj� po�i�yki społecz��ej. Uz��aje się bowiem, że �sł���i społecz��e maj� 
o��rom��y wpływ ��a dobros�a�� społecz��y i mo��� is�o���ie wpływać ��a ład spo-
łecz��y64. w op�b�ikowa��ej Białej księdze ���. Usł��� Uży�ecz��ości p�b�icz-
��ej65, komisja e�ropejska podkreś�iła, że ro�a �sł��� �ży�ecz��ości p�b�icz��ej 
( w �ym społecz��ych) z��a�azła się w samym ce���r�m deba�y poświęco��ej 
e�ropejskiem� mode�owi społecz��em�. wedł��� komisji e�ropejskiej �sł���i 
dos�arcza��e w ramach Ue powi����y być powszech��e, ła�wo dos�ęp��e, wyso-
kiej jakości, przys�ęp��e ce��owo d�a wszys�kich obywa�e�i e�ropy. pomimo, 
że świadcze��ie �sł��� �ży�ecz��ości p�b�icz��ej wedł��� komisji e�ropejskiej 
może być zor��a��izowa��e we współpracy z sek�orem prywa���ym ��b poza-
rz�dowym �o okreś�e��ie obowi�zków �sł��� p�b�icz��ych oraz ich misji ��ada� 
pozos�aje zada��iem, za k�óre odpowiedzia���e s� władze p�b�icz��e odpowied-
��ie��o szczeb�a. władze p�b�icz��e s� odpowiedzia���e za re����ację ry��k� oraz 
za��wara���owa��ie, aby poszcze��ó���i dos�awcy �sł��� wypeł��ia�i powierzo��e im 
misje do�ycz�ce �sł��� p�b�icz��ych. specja���e miejsce poświęca się w powyżej 
cy�owa��ym dok�me��cie �sł���om socja���ym �ży�ecz��ości p�b�icz��ej, k�óre 
maj� do ode��ra��ia specyficz��� ro�ę jako i���e��ra���a część e�ropejskie��o 
mode�� społecz��e��o. jak czy�amy w Białej księdze ���. Usł��� Uży�ecz��ości 
p�b�icz��ej w	oparciu	o	zasadę	 solidarności,	usługi	 socjalne	 i	 zdrowotne	użyteczności	
publicznej	są	skoncentrowane	na	osobie	i	gwarantują	obywatelom	skuteczne	korzystanie	

63 j. a�ber,j. a�ber, A	Framework	 for	 the	Comparative	Study	 of	Social	Service, “jo�r��a� of e�ropea�� 
socia� po�icy” 5/2, s. 132. 

64 więcej ��a �e�� �ema�: M. ja��oś-kresło, Usługi	 społeczne	a	zrównoważony	 rozwój	 regionów, 
warszawa 2008, s. 21 i ��as�. 

65 Biała księ��a ���. Usł��� Uży�ecz��ości p�b�icz��ej, kom���ika� komisji e�ropejskiej 
z 12.05.2004 r. za��im op�b�ikowa��o Biał� księ��ę ���. Usł��� Uży�ecz��ości p�b�icz��ej komi-
sja e�ropejska przyjęła zie�o��� księ��ę ���. Usł��� Uży�ecz��ości p�b�icz��ej, k�óra zai��icjowała 
zakrojo��e ��a szerok� ska�ę ko��s���acje p�b�icz��e do�ycz�ce �e��o, w jaki sposób ��aj�epiej 
propa��ować świadcze��ie wysokiej jakości �sł��� �ży�ecz��ości p�b�icz��ej w U��ii e�ropejskiej. 
zie�o��a księ��a skło��iła wie�e s�ro�� (300 i��s�y��cji) do wyraże��ia opi��ii w kwes�ii o��ó���ej 
ro�i, jak� ma speł��iać U��ia e�ropejska w wyz��acza��i� ce�ów �sł��� p�b�icz��ych w zakresie 
�sł��� �ży�ecz��ości p�b�icz��ej, jak rów��ież or��a��izacji, fi��a��sowa��ia i oce��y świadcze��ia �ych 
�sł���.
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z	fundamentalnych	praw	oraz	wysoki	poziom	ochrony	socjalnej,	 jak	również	umacniają	
spójnoś��	społeczną	i	terytorialną66 .

Usł���i społecz��e moż��a róż��orod��ie defi��iować. w ��ajpros�szy spo-
sób moż��a �rak�ować �sł���i społecz��e jako czy����ości podejmowa��e w ce�� 
bezpośred��ie��o zaspokoje��ia po�rzeb ��dzkich, bez �wz���ęd��ia��ia efek�ów 
ma�eria���ych. tak roz�mia��e �sł���i społecz��e �o czy����ości skierowa��e ��a 
człowieka, k�órych ce�em jes� ksz�ał�owa��ie i wzbo��aca��ie je��o zasobów 
fizycz��ych i i���e�ek��a���ych, w wy��ik� k�órych �worzy się kapi�ał ��dzki. 
wie�� a��orów s�worzyło włas��e defi��icje �sł��� społecz��ych. w �a�ach 60. XX 
wiek� oskar La����e67 defi��iował �sł���i społecz��e jako wszelkie	czynności	zwią-
zane	z	bezpośrednim	lub	pośrednim	zaspokajaniem	potrzeb	ludzkich,	ale	nie	służące	bezpo-
średnio	do	produkowania	przedmiotów. z ko�ei Mirosława ja��oś-kresło68 za �sł���i 
społecz��e �z��aje wszelkie	działania,	czynności	skierowane	na	człowieka,	których	celem	
jest	 kształtowanie	 i	wzbogacanie	 jego	 zasobów	fizycznych	 i	 intelektualnych	w	wyniku	
których	oddziaływania	tworzy	się	kapitał	ludzki. B. sza��r-jaworska69 �wierdzi, że 
usługi	społeczne	to	taka	forma	świadczeń,	która	charakteryzuje	się:
–	 bezpośrednim	zaspokajaniem	potrzeb	i	nie	polegająca	na	wytwarzaniu	dóbr	materialnych,
–	 służąca	zaspokajaniu	indywidualnych	potrzeb	jednostek	i	rodzin,	cho��	ich	jakoś��	i	do-
stępnoś��	ma	wpływ	na	funkcjonowanie	szerszych	grup	społecznych,

–	 publicznym	i	niepublicznym	charakterem	finansowania,	organizacji	i	dostarczania,
–	 bezpłatnym,	częściowo	płatnym	lub	odpłatnym	uzyskiwaniem.	

ge��era���ie �sł���i społecz��e moż��a preze���ować w �jęci� szerszym i węż-
szym. w szerokim podejści� będ� �o wsze�kie działa��ia i admi��is�racje, k�óre 
zajm�j� się społecz��ymi po�rzebami obywa�e�i, czy�i �ra��sfery pie��ięż��e, 
�sł���i opieki zdrowo���ej, ed�kacja, osobis�e �sł���i społecz��e, �sł���i opiek�ń-
cze, �sł���i mieszka��iowe, �sł���i za�r�d��ie��iowe i wyspecja�izowa��e �sł���i 
d�a róż��ych ��r�p doce�owych. w�skie �jęcie do�yczy świadczeń w ��a��rze 
w przeciwieńs�wie do świadczeń pie��ięż��ych i zasad��iczo od��osi się do dzia-
łań, charak�erys�ycz��ych d�a sł�żb społecz��ych wyspecja�izowa��ych w zakre-
sie pomocy społecz��ej, pracy socja���ej i środowiskowej.

66 ibidem, s. 18. 
67 defi��icja z 1963 r. 
68 M. ja��oś-kresło, Usługi	społeczne	w	procesie	przemian	systemowych	w	Polsce, warszawa 2002, 

s. 7. 
69 B. sza��r-jaworska, Służba	społeczna,	służby	społeczne,	usługi	społeczne	–	zagadnienia	termino-

logiczne. preze���acja ���. sł�żb społecz��ych wykorzys�ywa��a ��a po�rzeby dydak�ycz��e 2008/2009 
pobra��a z i���er��e��.
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w �i�era��rze przedmio�� wskaz�je się ��a ��as�ęp�j�ce cechy �sł��� spo-
łecz��ych (4 x n), k�óre odróż��iaj� je od i����ych świadczeń społecz��ych70:
1. Nienamacalnoś�� – �sł���i s� ��ie�chwy���e w se��sie fizycz��ym i i���e�ek��a���ym.
2. Nierozdzielnoś�� – �sł���i częs�o ��ie mo��� być oddzie�o��e od osoby/podmio�� 

sprzedaj�ce��o.
3. Nietrwałoś�� – ��ie moż��a ma��azy��ować �sł���, składować ich.
4. Niejednolitoś�� – �r�d��o wys�a��daryzować �sł���i i oce��ić jakość świadczo-

��ych �sł��� ze wz���ęd� ��a róż��orod��ość �sł���.
gospodarka społecz��a, k�ór� ��a�eży �rak�ować jako e�eme��� wie�osek�o-

rowej po�i�yki społecz��ej może być ��iezwyk�e przyda���a d�a osi���a��ia ce�ów 
społecz��ych (i���e��racji i spój��ości społecz��ej, i��k��zji społecz��ej, �worze��ia 
kapi�ał� społecz��e��o, i�p.) wykorzys��j�c w rea�izacji �sł���i społecz��e ��b 
szerzej �sł���i p�b�icz��e. gospodarka społecz��a po�e��a przede wszys�kim ��a 
działa��iach ak�ywiz�j�cych ��r�py będ�ce w szcze��ó���ie �r�d��ej sy��acji ��a 
ry��k� pracy oraz zapew��ie��i� za�r�d��ie��ia socja���e��o/wspiera��e��o w i��s�y-
��cjach ��a�eż�cych do sek�ora pozarz�dowe��o i/��b ��ospodarki społecz��ej. 
ide� ��ospodarki społecz��ej jes� z jed��ej s�ro��y zaspokaja��ie �ych po�rzeb 
��r�p społecz��ych (czasami swoich czło��ków ��b podopiecz��ych), k�órych 
z róż��ych powodów ��ie jes� w s�a��ie zaspokoić pańs�wo ��b i����e podmio�y 
��ospodarcze, z dr���iej s�ro��y wy�warza��ie i dos�arcza��ie ��iszowych �sł��� 
(bardzo częs�o społecz��ych, p�b�icz��ych) oraz prod�k�ów, k�óre adresowa��e 
s� do ��r�p defaworyzowa��ych i podwyższo��e��o ryzyka socja���e��o. 

a��a�izowa��ie �sł��� społecz��ych do�ycz�cych ��ospodarki społecz��ej ��ie 
jes� jed��ak zada��iem ła�wym i oczywis�ym ze wz���ęd� ��a fak�, że j�ż sam 
�ermi�� „��ospodarka społecz��a” ��ie jes� jed��oz��acz��ie defi��iowa��y i w za�eż-
��ości od przyję�ej ko��s�r�kcji �eore�ycz��ej zawiera działa���ość róż��orod��ych 
podmio�ów – zarów��o �radycyj��ych podmio�ów non-profit, �akich jak s�owarzy-
sze��ia i f���dacje, spółdzie���ie oraz or��a��izacje wzajem��ościowe, jak rów��ież 
��owych podmio�ów ��ospodarczych o ce�ach społecz��ych, jakimi s� przedsię-
biors�wa społecz��e ��b spółdzie���ie socja���e, k�órych ��łów��ym ce�em ��ie jes� 
maksyma�izacja zysk�, a rea�izacja zadań społecz��ych. na�eży podkreś�ić, że 
wie�� badaczy i ak�ywis�ów społecz��ych jako podmio�y ��ospodarki społecz��ej 
�rak��je or��a��izacje pozarz�dowe – f���dacje i s�owarzysze��ia, k�óre prowa-

70 pojęcie świadcze��ia społecz��e��o jes� pojęciem szerszym, a��iże�i �sł���a społecz��a. 
z��od��ie z Leksyko��em po�i�yki społecz��ej świadcze��ia społecz��e s� �o wszelkie	środki	pieniężne,	
dobra	materialne	i	usługi,	które	służą	zaspokajaniu	indywidualnych	potrzeb	jednostek	i	rodzin;	uzyskiwane	
są	bezekwiwalentnie	czyli	nie	są	one	bezpośrednim	wynagrodzeniem	za	pracę;	finansowane	ze	środków	pub-
licznych.	



Sektor	gospodarki	społecznej	w	wielosektorowej	polityce	społecznej... 79

dz� b�dź �eż ��ie działa���ość ��ospodarcz�, a�e k�óre ��ie działaj� d�a zysk�71 . 
prob�emy �ermi��o�o��icz��e zwi�za��e z ��ospodark� społecz��� s� ��iezwyk�e 
is�o���e jeś�i chcemy zajmować się za��ad��ie��iami zwi�za��ymi z �sł���ami 
społecz��ymi, k�óre �akże mo��� oz��aczać róż��orod��e za��ad��ie��ia i do�yczyć 
róż��ych ko���eks�ów. tr�d��ości defi��icyj��e i �eore�ycz��e ��ospodarki społecz-
��ej �chwyciła precyzyj��ie e. Leś, k�óra zwróciła �wa��ę ��a ��as�ęp�j�ce za��ad-
��ie��ia72:
1. Problemy	w	nazewnictwie	i	określaniu	gospodarki	społecznej – w e�ropejskiej �i�e-

ra��rze przedmio�� ��ospodarka społecz��a ��azywa��a jes� rów��ież ��ospo-
dark� so�idar���, eko��omi� so�idar��ości, eko��omi� społecz��ości �oka���ej, 
��ospodark� obywa�e�sk�, a i��s�y��cje ��ospodarki społecz��ej i��s�y��cjami 
��ospodarki obywa�e�skiej. większość po�skich specja�is�ów posł����je się 
�ermi��em „eko��omia społecz��a”, choć jes� �o �ermi�� co ��ajm��iej dysk�-
syj��y73 . 

2. Problemy	z	definiowaniem	gospodarki	społecznej – is���iej� defi��icje, k�óre ��awi�-
z�j� do „s�arej ��ospodarki społecz��ej” i „��owej ��ospodarki społecz��ej”. 
„s�ara ��ospodarka społecz��a” od��osi się do działań �kier���kowa��ych 
��a włas��ych czło��ków spółdzie���i, �owarzys�w �bezpieczeń wzajem��ych, 
ba��ków ��dowych. na�omias� „��owa ��ospodarka społecz��a” jes� zwi�za��a 
z wychodze��iem podmio�ów ��ospodarki społecz��ej ��a zew����rz i skiero-
wa��iem swojej ak�yw��ości do be��eficje���ów i ��r�py k�ie���ów ��iebęd�cych 
bezpośred��io czło��kami da��ej or��a��izacji. w �ym �jęci� mia��em „��ospo-
darki społecz��ej” okreś�a się: […] inicjatywy	 i	 przedsiębiorstwa,	 dla	 których	
jednym	z	głównych	celów	 jest	 tworzenie	korzyści	 społecznych	 i	przestrzeganie	nastę-
pujących	 elementarnych	zasad:	pierwszeństwo	pracy	nad	kapitałem,	demokratyczne	
podejmowanie	decyzji,	realizacja	usług	dla	społeczności	lokalnych	jako	cel	nadrzędny,	
umacnianie	wiarygodności,	jakości	oraz	trwałości	działania74. w defi��icji �ej pod-
kreś�a się z��acze��ie jakości re�acji wew��ę�rz��ych i zew��ę�rz��ych, efek�yw-
��ości eko��omicz��ej, wymó�� pozyskiwa��ia środków fi��a��sowych z róż��ych 
źródeł (zarów��o ry��kowych, jak i ��iery��kowych). 

3. Problemy	 z	 identyfikacją	 sektorową	 podmiotów	 gospodarki	 społecznej – z jed��ej 
s�ro��y przedsiębiors�wa społecz��e s� pos�rze��a��e jako pod��r�pa ��ospo-
darki społecz��ej zorie���owa��a ��a ry��ek (market	–	oriented	 social	 economy), 

71 w. kwaś��icki, Gospodarka	społeczna	z	perspektywy	ekonomii	 liberalnej, „iii sek�or” 2/2005, 
s. 10–11. 

72 e. Leś, Nowa	ekonomia	społeczna	–	wybrane	koncepcje, „trzeci sek�or” 2/2005, s. 37–38.
73 j. s�pińska w rece��zji do moje��o ar�yk�ł� p�. Wielosektorowa	polityka	społeczna	–	w	kie-

runku	welfare	pluralism, („po�i�yka społecz��a” 5/6 2006) jed��oz��acz��ie opowiedziała się za �ży-
wa��iem „jedy��ie sł�sz��e��o �ermi���” ��ospodarka społecz��a. podob��ie: j. wi�ki��, Jaka	ekonomia	
społeczna	w	Polsce?, „trzeci sek�or” 2/2005, s. 83. 

74 defi��icja ko��sorcj�m ��a rzecz gospodarki społecz��ej Vosec. cy�. za: j. wi�ki��, op. ci�. 
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z dr���iej s�ro��y ��iejed��okro���ie przedsiębiors�wa społecz��e �jm�je się 
jako ��ow� ��e��erację or��a��izacji non-profit, k�óre odpowiadaj�c ��a wyzwa-
��ia o�ocze��ia ry��kowe��o kier�j� się w swoim działa��i� d�chem przedsię-
biorczości i k�asycz��ym so�idaryzmem z orie���acj� ry��kow�. wykorzys��j� 
o��e bowiem pracę wo�o���ari�szy i częs�o ��ie ��e��er�j� zysk�. Upodab��iaj� 
się �ym samym do or��a��izacji pozarz�dowych. w jeszcze i����ym podejści� 
podkreś�a się, że […] organizacje	gospodarki	społecznej	to	podmioty	społeczne	i	go-
spodarcze	aktywne	we	wszystkich	sektorach,	które	wyróżniają	się	celami	i	szczególną	
formą	przedsiębiorczości75 . 
j. defo�r��y i p. deve��ere76 przy defi��iowa��i� ��ospodarki społecz��ej wyróż-

��i�i podejście praw��o-i��s�y��cjo��a���e oraz podejście ��orma�yw��e. w pierw-
szym, �radycyj��ym podejści� sprowadza się ��ra��ice ��ospodarki społecz��ej do 
jej form praw��ych i i��s�y��cjo��a���ych, w dr���im podejści� – ��orma�yw��ym 
raczej ��ie ekspo���je się �ypów i��s�y��cjo��a���ych, a�e wspó���e zasady, k�órymi 
kier�j� się róż��orod��e podmio�y. w podejści� praw��o-i��s�y��cjo��a���ym a��o-
rzy ci wyróż��i�i �rzy ���iwersa���e �ypy or��a��izacji, k�óre wys�ęp�j� w większo-
ści pańs�w e�ropejskich, i k�óre składaj� się ��a szerok� defi��icję ��ospodarki 
społecz��ej. sek�or ��ospodarki społecz��ej �worz� – przedsięwzięcia spółdzie�-
cze, �owarzys�wa wzajem��ościowe i s�owarzysze��ia. w podejści� ��orma�yw-
��ym ��ospodarkę społecz��� defi��i�je się jako wsze�kie��o rodzaj� działa���ość 
��ospodarcz� prowadzo��� przez róż��orod��e podmio�y, k�óre w swoich ��or-
mach i sys�emach war�ości przes�rze��aj� ��as�ęp�j�cych zasad – przedkła-
da��ie sł�żby czło��kom ��b wspó���ocie ��ad zysk, a��o��omicz��e zarz�dza��ie, 
demokra�ycz��y proces decyzyj��y, pryma� ��dzi i pracy ��ad kapi�ałem przy 
dys�ryb�cji dochodów. 

na�eży za�em podkreś�ić, że �r�d��ości w ide���yfikacji podmio�ów ��ospo-
darki społecz��ej wy��ikaj� z ich róż��orod��ości oraz z �e��o, że coraz częściej 
�radycyj��e or��a��izacje pozarz�dowe przejm�j� zachowa��ia prywa���ych, 
ry��kowych or��a��izacji. wie�e or��a��izacji pozarz�dowych prowadz�c działa�-
��ość ��ospodarcz� �podab��ia się do i��s�y��cji ry��kowo-komercyj��ych, a ich 
wew��ę�rz��a or��a��izacja pracy zawiera wie�e e�eme���ów zarz�dza��ia biz��e-
sem. z ko�ei wie�e przedsiębiors�w społecz��ych jes� ��ożsamia��ych z not	 for	
private	profit . 

75 defi��icja s�ałej e�ropejskiej ko��fere��cji spółdzie���i towarzys�w Ubezpieczeń wza-
jem��ych, s�owarzyszeń i F���dacji z 2002 r.

76 j. defo�r��y i p. deve��ere, Ekonomia	społeczna	–	ogólnoświatowy	trzeci	sektor, [w:] Przedsię-
biorstwo	społeczne	–	antologia	kluczowych	tekstów, warszawa 2008, s. 21–25.
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5. OBSzARy ANALiz USłUG SPOłeCzNyCH  
W GOSPOdARCe SPOłeCzNeJ 

z p���k�� widze��ia wie�osek�orowej po�i�yki społecz��ej zasad��e wydaje 
się �rak�ować ��ospodarkę społecz��� w sposób szeroki, wł�czaj�cy całe spek-
�r�m róż��orod��ych podmio�ów i rea�izowa��ych przez ��ie �sł��� społecz��ych 
/p�b�icz��ych. t��aj pojawiaj� się jed��ak �icz��e dy�ema�y jakie obszary �sł��� 
społecz��ych w ��ospodarce społecz��ej badać, a��a�izować? k�óre w pierwszej 
ko�ej��ości, jakimi ��arzędziami i me�odami? ko���eks�ów zwi�za��ych z �sł�-
��ami społecz��ymi jes� bowiem wie�e, a ��ajważ��iejsze z ��ich sprowadzaj� się 
do ��as�ęp�j�cych za��ad��ień.

po pierwsze jed��ym z ��ajważ��iejszych ko���eks�ów ł�cz�cych wie�osek�o-
row� po�i�ykę społecz��� i �sł���i społecz��e z ��ospodark� społecz��� jes� ak�y-
wizacja a szerzej ak�yw��a ��b ak�ywiz�j�ca po�i�yka społecz��a, k�óra s�a��owi 
��owy parady��ma� rozwoj� społecz��e��o, w �ym welfare	state. ak�yw��� po�i�ykę 
społecz��� powi�za��o w os�a���im czasie w po�sce z za�r�d��ie��iem socja���ym, 
k�óre �z��aje się za fi�ar ��ospodarki społecz��ej. rei���e��racja społecz��o-zawo-
dowa w k��bach i���e��racji społecz��ej (kis) czy za�r�d��ie��ie socja���e w ra-
mach ce���rów i���e��racji społecz��ej (cis) s�a��owi �rzo�� �akie��o myś�e��ia 
o ��ospodarce społecz��ej, k�óre �rak��je j� jako a��er��a�yw��y sposób rea�iza-
cji pomocy społecz��ej (praca zamias� zasiłk� – workfare). z �akie��o podejścia 
bierze się prob�em odbiorców/be��eficje���ów �sł��� rea�izowa��ych w ramach 
podmio�ów ��ospodarki społecz��ej. za�r�d��ie��ie socja���e rea�izowa��e przez 
podmio�y ��ospodarki społecz��ej, a praw��ie okreś�o��e w �s�awie o za�r�d-
��ie��i� socja���ym z 2003 r. adresowa��e jes� bowiem do �ych ka�e��orii osób, 
k�óre wydaj� się ��r�pami większe��o ryzyka socja���e��o, a��iże�i „osoby będ�ce 
w szcze��ó���ej sy��acji ��a ry��k� pracy”, k�óre �o ��r�py wymie��ia się w i����ej 
�s�awie – o promocji za�r�d��ie��ia i i��s�y��cjach ry��k� pracy. Bezdom��i, 
�za�eż��ie��i od s�bs�a��cji psychoak�yw��ych, chorzy psychicz��ie, op�szcza-
j�cy zakłady kar��e, �chodźcy, bezrobo���i powyżej 24 miesięcy �o po�e��cja���i 
odbiorcy działań ak�ywiz�j�cych w ramach podmio�ów ��ospodarki społecz-
��ej, �akich jak kis, czy cis. nie mo��� być ��imi pozos�ałe osoby, rów��ież 
z ��r�p defaworyzowa��ych ��a ry��k� pracy �akie jak: bezrobo���i do 25 rok� 
życia, bezrobo���i powyżej 12 miesięcy i powyżej 50 rok� życia, bezrobo���i 
bez kwa�ifikacji zawodowych, bezrobo���i samo���ie wychow�j�cy dzieci, bez-
robo���i ��iepeł��ospraw��i. oz��acza �o, że a��a�iza ka�a�o��� �sł��� społecz��ych 
w �akim roz�mie��i� działa���ości podmio�ów ��ospodarki społecz��ej powi����a 
być zes�rojo��a z po�e��cja���ym k�ie���em, k�óry może, z��od��ie z po�skim pra-
wem, korzys�ać z �akich czy i����ych świadczeń oferowa��ych w ramach po�i�yki 
ak�ywizacji. 
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po dr���ie a��a�iza �sł��� społecz��ych w ��ospodarce społecz��ej powi����a do�y-
czyć i�ości podmio�ów dos�arczaj�cych �sł���i, dy��amiki zmia�� w �ym zakresie, 
is���iej�ce��o s�a��� i��fras�r�k��ry i dos�ęp��ych zasobów. to od �ych e�eme���ów 
w d�żym s�op��i� za�eży jakość i dos�ęp��ość �sł��� społecz��ych oraz po�e��cjał 
or��a��izacyj��y/i��s�y��cjo��a���y podmio�ów ��ospodarki społecz��ej. dos�ęp��e 
da��e wskaz�j�, że w po�sce mamy do czy��ie��ia w da�szym ci���� z ��iewie�k� 
i�ości� czy����ych i ak�yw��ych �radycyj��ych or��a��izacji pozarz�dowych jak 
i podmio�ów �zw. ��owej ��ospodarki społecz��ej. z zarejes�rowa��ych w po�sce 
w 2009 r. 75 �ysięcy f���dacji i s�owarzyszeń �y�ko część dyspo���je i��fras�r�k-
��r�, pła���ym perso��e�em i odpowied��im sprzę�em, ��iezbęd��ym do działa���o-
ści. podmio�y �e dyspo���j� �y�ko 65 �ysi�cami peł��ych pła���ych e�a�ów, a więc 
s�a�ys�ycz��ie ��a 1 or��a��izację przypada m��iej a��iże�i 1 pracow��ik. podmio-
�ów ��owej ��ospodarki społecz��ej jes� �akże ��iewie�e. ak��a���e da��e wskaz�j� 
��a is���ie��ie około 120 spółdzie���i socja���ych, około 50 zakładów ak�yw��ości 
zawodowej, 55 ce���rów i���e��racji społecz��ej i 300 k��bów i���e��racji społecz��ej. 
towarzys�w Ubezpieczeń wzajem��ych jes� �y�ko 9. w s�mie podmio�y ��owej 
��ospodarki społecz��ej za�r�d��iaj� �y�ko około 3 �ysięcy osób. s�a�ys�ykę popra-
wiaj� �radycyj��e spółdzie���ie, ��dyż ak��a���ie jes� ich 12 800, w �ym spółdzie���i 
i��wa�idów około 350. w s�mie spółdzie���ie �worz� miejsca pracy d�a około 
0,5 m��� osób77. a�e ��ie zmie��ia �o fak��, że ��owych podmio�ów ��ospodarki spo-
łecz��ej, ��a k�óre s�awia się w ��owej, ak�ywiz�j�cej i wie�osek�orowej po�i�yce 
społecz��ej jes� ci����e bardzo mało a ich po�e��cjał moc��o o��ra��iczo��y. 

trzecim obszarem a��a�izy �sł��� społecz��ych w ��ospodarce społecz��ej 
powi����y być za��ad��ie��ia zwi�za��e z aspek�ami praw��o-fi��a��sowymi. na i�e 
rozwi�za��ia praw��e jak i sposoby fi��a��sowa��ia, czy �eż wspiera��ia podmio-
�ów ��ospodarki społecz��ej, przyczy��iaj� się do ich rozwoj�, a ��a i�e pe�ryfik�j� 
�yko is���iej�c� sy��ację. o��ó���y w��iosek do�ycz�cy �ych za��ad��ień jes� �aki, 
że ��iew��p�iwie s�worzo��o w os�a���ich ki�k� �a�ach w po�sce war���ki praw��o-
fi��a��sowe do rozwoj� podmio�ów i �sł��� ��ospodarki społecz��ej, a�e jak zwyk�e 
prob�emy do�ycz� szcze��ółowych za��ad��ień zwi�za��ych z f���kcjo��owa��iem 
k��bów i���e��racji społecz��ej, ce���rów i���e��racji społecz��ych, zakładów ak�yw-
��ości zawodowej czy spółdzie���i socja���ych. wie�e �ych podmio�ów boryka się 
z prob�emami w codzie����ej działa���ości, ��ie wiadomo do końca jak będzie 
rozwi�za��y prob�em ko���y���acji fi��a��sowa��ia działa���ości pomio�ów ��ospo-
darki społecz��ej po zakończe��i� wsparcia z pro��ram� operacyj��e��o kapi�ał 
L�dzki czy F���d�sz� i��icja�yw obywa�e�skich, a przecież wie�e z �ych i��s�y��cji 
pows�ała i ma moż�iwość działa��ia dzięki projek�om e�ropejskie��o F���d�sz� 
społecz��e��o i i����ym f���d�szom p�b�icz��ym. na�eży pamię�ać, że samo s�wo-

77 da��e ��a pods�awie bazy k�o�� jawor 2009; www.����o.p�
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rze��ie i��s�y��cji ��ospodarki społecz��ej ze środków zew��ę�rz��ych jes� rozwi�-
za��iem kró�ko�rwałym i ��ie ma wie�e wspó���e��o z podejściem sys�emowym. 
na�eżałoby się poważ��ie zas�a��owić ��ad rzeczywis�ości�, k�óra czeka ��as po 
2013 rok�, kiedy zakończy się okres pro��ramowa��ia ���ij��ej pomocy d�a po�ski. 

ko�ej��ym obszarem jes� kwes�ia przedmio�owa �sł��� społecz��ych w ra-
mach ��ospodarki społecz��ej. pomimo prowadzo��ych o��ó���ych działań mo��i-
�ori����owych78 w ��r���cie rzeczy w da�szym ci���� ��iewie�e wiemy ��a �ema� 
szcze��ółów �e��o, jakie działa��ia ak�ywizacyj��e, socja���e, i���e��racyj��e i i��k��-
zyj��e s� podejmowa��e w ramach podmio�ów ��ospodarki społecz��ej i jak� 
sk��ecz��ość/efek�yw��ość o��e przy��osz�. niek�óre, ws�ęp��e a��a�izy podejmo-
wa��e w os�a���im czasie wskaz�j� ��a róż��orod��e prob�emy w �ym zakresie, 
chociażby, że mamy do czy��ie��ia z ��isk� efek�yw��ości� działań �ych pod-
mio�ów, z ��ieosi���a��iem zakłada��ych rez���a�ów, a ��awe� z wys�ęp�j�cymi 
pew��ymi pa�o�o��iami, k�óre mo��� się rozwijać pod płaszczykiem „��ospodarki 
so�idar��ej”79. z dr���iej jed��ak s�ro��y z��a��e s� �akże bardzo ciekawe i �da��e 
projek�y do�ycz�ce ��ospodarki społecz��ej80 . 

osob��ym za��ad��ie��iem do rozwi��ięcia w ramach a��a�iz ��ospodarki spo-
łecz��ej jes� kwes�ia prod�kcji i dos�arcza��ia �sł���. k�o i ��a jakich zasadach 
�dos�ęp��ia �sł���i społecz��e, k�o je wyko���je i w ramach jakich proced�r? 
czy s� �o jed��os�ki samorz�d� �ery�oria���e��o, czy może or��a��izacje poza-
rz�dowe ��b podmio�y prywa���e? a��a�iza �aka, w części podję�a w ko�ej��ych 
rozdziałach �ej ksi�żki, może pozwo�ić ��a doko��ywa��ie oce��y jaki podmio� 
i z jakie��o sek�ora dos�arcza �sł��� w sferze ��ospodarki społecz��ej, a �akże 
zapoz��ać się z p��ra�izmem rozwi�zań w poszcze��ó���ych re��io��ach. Być może 
wojewódzkie władze samorz�dowe prowadz� ���aj jak�ś zróż��icowa��� po�i-
�ykę re��io��a���� do�ycz�c� po�i�yki ��a rzecz rozwoj� ��ospodarki społecz��ej?

os�a���im obszarem a��a�iz powi����a być kwes�ia s�a��daryzacji �sł��� 
i ewa��acji ich f���kcjo��owa��ia – jakie korzyści przy��osz� o��e bezpośred��io 
odbiorcom pomocy/wsparcia jak i, w jakim s�op��i� przyczy��iaj� się do roz-
woj� �oka���e��o i społecz��ości �oka���ych? czy podmio�y ��ospodarki społecz��ej 
w��osz� is�o���� war�ość doda��� do rea�izowa��ej �oka���ej po�i�yki społecz��ej, 
czy raczej s� �y�ko fi��a��sowym i or��a��izacyj��ym obci�że��iem d�a jed��os�ek 
samorz�d� �ery�oria���e��o ��b i����ych i��s�y��cji? ko�ej��e rozdziały �ej ksi�żki 
od��osz� się do powyższych za��ad��ień i dy�ema�ów.

78 zobacz eksper�yzę a. karwackie��o, Standardy	usług	świadczonych	przez	CIS,	KIS	oraz	ZAZ, 
przy��o�owywa��� d�a i��s�y���� spraw p�b�icz��ych, tor�ń 2009.

79 zobacz m.i��. a. przymeński, Zatrudnienie	socjalne	i	spółdzielnie	socjalne	a	aktywizacja	zawo-
dowa, [w:] j. orczyk, M. Ż�kowski (red.), Aktywizująca	polityka	społeczna, poz��ań 2007, s. 105–115.

80 zobacz: Atlas	Dobrych	Praktyk, wyda��y w ramach projek�� „w posz�kiwa��i� po�skie��o 
mode�� eko��omii społecz��ej”, Fise, warszawa 2007.
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6. POdSUMOWANie

przyszłość pokaże ��a i�e idea ��ospodarki społecz��ej wpły��ie ��a ��ow� 
jakość prowadzo��ej wie�osek�orowej i ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej. wie�e 
środowisk, szcze��ó���ie zwi�za��ych z sek�orem pozarz�dowym, jes� ci����e 
e����zjas�ycz��ie ��as�awio��a ��a zas�osowa��ie ��owych i��s�r�me���ów. na�eży 
jed��ak zwrócić �wa��ę ��a rea���y po�e��cjał podmio�ów ��ospodarki społecz��ej 
i mo��i�orować jakość i sk��ecz��ość rea�izowa��ych przez ��ie �sł��� społecz-
��ych. jeże�i okaże się, że �sł���i społecz��e propo��owa��e w ramach działa���o-
ści podmio�ów ��ospodarki społecz��ej s� dobrej jakości, przy��osz� zakłada��e 
rez���a�y i sk��ki oraz przyczy��iaj� się do zmia��y społecz��ej ��a �epsze, z pew-
��ości� ��ospodarka społecz��a s�a��ie się części� ��łów��e��o ���r�� ��owej po�i�yki 
społecz��ej. i����y bardziej pesymis�ycz��y sce��ari�sz �o ��ie�da��a próba prze-
��iesie��ia do po�ski idei ak�ywiz�j�cej ��ospodarki społecz��ej i pozos�awie��ie 
jej ��a mar��i��esie �oka���ej po�i�yki społecz��ej. 
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gospodarka społecz��a  
w dok�me���ach U��ii e�ropejskiej

1. WPROWAdzeNie 

współcześ��ie ��ospodarka społecz��a posiada moc��� pozycję i poparcie ��a 
rzecz jej rozwoj� we wszys�kich pańs�wach czło��kowskich U��ii e�ropejskiej, 
k�óra od 1 s�ycz��ia 2007 r. �iczy 27 krajów. o jej z��acze��i� i waż��ości świadczy 
fak�, że w par�ame��cie e�ropejskim pows�ała Międzypar�ame���ar��a ��r�pa 
ds. gospodarki społecz��ej, a w komi�ecie eko��omicz��o-społecz��ym zos�ał 
jej przyz��a��y odręb��y obszar �ema�ycz��y, w ramach k�óre��o współprac�j� 
ze sob� przeds�awicie�e przedsiębiors�w, f���dacji, s�owarzyszeń i or��a��izacji 
społecz��ych.

przeds�awicie�e wszys�kich pańs�w czło��kowskich maj� wpływ ��a proces 
podejmowa��ia decyzji ��a szczeb�� Ue oraz wydawa��e dok�me���y wspó���o-
�owe. na szczeb�� Ue s� wydawa��e �icz��e dok�me���y zawieraj�ce zapisy ��a 
�ema� promocji i wspiera��ia rozwoj� �ej formy ��ospodarki i przedsiębiorczo-
ści. i��s�y��cje Ue �chwa�aj� ak�y praw��e, s�ra�e��ie działa��ia, opracow�j� 
jed��o�i�e wy�ycz��e i priory�e�y w �ym obszarze d�a wszys�kich pańs�w czło��-
kowskich. prob�ema�yka �a zos�ała rów��ież �wz���ęd��io��a we wspó���o�owych 
p�a��ach i socja���ych pro��ramach działa��ia, zie�o��ych i białych księ��ach, 
a��e��dach i s�ra�e��iach.

gospodarka społecz��a ma swoje odzwiercied�e��ie w dok�me���ach poświę-
co��ych prob�ema�yce ry��k� pracy (w �ym w e�ropejskiej s�ra�e��ii za�r�d��ie-
��ia), �bós�wa i wyk��cze��ia społecz��e��o i daje sza��se ��a �worze��ie ��owych 
miejsc pracy w sek�orze p�b�icz��ym, prywa���ym i społecz��ym, jak rów��ież 
w firmach rodzi����ych i ��ospodarczych1 .

1 European	Policy	Brief.	Tackling	Social	Exclusion	 through	Social	Innovation:	Strategy	Research	
Options, Br�sse�s, 5.Xii.2009.
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w U��ii e�ropejskiej podkreś�a się ro�ę ��ospodarki społecz��ej w oparci� 
o zasadę demokracji, so�idar��ości i spój��ości społecz��ej. w dok�me���ach 
U��ii e�ropejskiej z��ajd�j� się dek�ara�yw��e zapisy o ko��iecz��ości jej promo-
wa��ia i wdraża��ia zarów��o ��a szczeb�� �oka���ym, re��io��a���ym, jak i po��ad-
��arodowym, ze wz���ęd� ��a fak�, że zaspakajaj� po�rzeby �icz��ych słabszych 
eko��omicz��ie i socja���ie ��r�p społecz��ych.

2. ideA GOSPOdARKi SPOłeCzNeJ

w dok�me���ach wydawa��ych ��a szczeb�� Ue mia��em ��ospodarki spo-
łecz��ej okreś�a 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	działania2 .

gospodarka społecz��a oz��acza �e�� sek�or ��ospodarczy, w k�órym ��as�ę-
p�je poł�cze��ie działa���ości ��ospodarczej z ce�ami społecz��ymi zmierzaj�-
cymi do o��ra��icze��ia zjawiska mar��i��a�izacji i wyk��cze��ia społecz��e��o oraz 
promocji ak�ywizacji i i���e��racji społecz��ej3. to i��icja�ywy i przedsiębiors�wa, 
k�óre rozwijaj� działa���ość w zakresie rei���e��racji społecz��o-zawodowej d�a 
osób dł���o�rwa�e bier��ych zawodowo, prod�k�j� i świadcz� �sł���i społecz��e 
oraz prowadz� projek�y ��a rzecz rozwoj� �oka���e��o4 .

defi��icja s�ałej e�ropejskiej ko��fere��cji spółdzie���i, towarzys�w Ubez-
pieczeń wzajem��ych, s�owarzyszeń i F���dacji z 2002 rok� zawiera zapis: 
Organizacje	gospodarki	 społecznej	 są	podmiotami	gospodarczymi	 i	 społecznymi,	aktyw-
nymi	we	wszystkich	 sektorach.	Wyróżniają	 się	 celami	 i	 szczególną	 formą	przedsiębior-
czości.	Gospodarka	 społeczna	obejmuje	organizacje	 takie	 jak:	 spółdzielnie,	 towarzystwa	
ubezpieczeń	wzajemnych,	stowarzyszenia	i	fundacje.	Ich	aktywnoś��	jest	wyraźna,	zwłasz-
cza	w	dziedzinie	zabezpieczenia	społecznego,	wyżywienia,	bankowości,	ubezpieczeń,	pro-
dukcji	 rolnej,	 spraw	konsumenckich,	aktywności	zrzeszeń	oraz	organizowania	zaplecza	
handlowego,	rzemiosła,	mieszkalnictwa,	usług	w	miejscu	zamieszkania,	edukacji,	szkoleń	
w	dziedzinie	kultury,	sportu	i	aktywności	w	czasie	wolnym5 .

2 defi��icja ko��sorcj�m ��a rzecz gospodarki społecz��ej Vosec. 
3 k. rosiak, Ekonomia	 społeczna	w	strategii	miasta	Krakowa, warszawa 2006 oraz Program	

rozwoju	ekonomii	społecznej,	przeciwdziałania	bezrobociu	oraz	aktywizacji	zawodowej	na	krakowskim	rynku	
pracy, grodzki Urz�d pracy, kraków 2005, s. 40.

4 e. Leś, wprowadze��ie, [w:] Nowa	gospodarka	 społeczna	w	rozwoju	 regionalnym	i	 lokalnym, 
e. Leś i M. ołdak (red.), warszawa 2008, s. 7.red.), warszawa 2008, s. 7., warszawa 2008, s. 7.

5 The Key	Role	 of	Local	Partnership	 in	 the	Promotion	 of	Social	Cohesion, commi��ee of �he 
re��io��s, Br�sse�s 3.05.2008 oraz Opinion	of	the	Committee	of	the	Regions	on	the	Partnerships	between	
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podmio�y ��ospodarki społecz��ej s� ��as�awio��e ��a zaspokoje��ie �ych 
po�rzeb, k�órych ��ie s� w s�a��ie speł��ić i����e sek�ory. s� �o spój��ość społecz��a 
i dbałość o �worze��ie miejsc pracy, zachęca��ie do przedsiębiorczości, b�do-
wa��ie społeczeńs�wa p��ra�is�ycz��e��o, �czes���icz�ce��o, demokra�ycz��e��o 
i opar�e��o ��a so�idar��ości6 .

częs�o peł��i� ��as�ęp�j�ce f���kcje7:
– usługodawcy	rynku	pracy – świadcze��ie �akich �sł��� jak: szko�e��ia, porad��i-

c�wo, pośred��ic�wo i�p.,
– pracodawcy – �worze��ie miejsc pracy dedykowa��ych ��r�pom wyk��czo��ym,
– instytucji	wspierającej	zatrudnienie – i��k�bowa��ie przedsięwzięć za�r�d��ie��io-

wych, pomoc w �worze��i� miejsc pracy,
– rzecznika – wys�ępowa��ie w imie��i� ��r�p wyk��czo��ych.

podmio�y ��ospodarki społecz��ej s� ��ajczęściej ��ożsamia��e z przedsię-
biors�wami społecz��ymi. w defi��icji e�ropejskiej sieci Badań ��ad gospo-
dark� społecz��� – eMes zapisa��o, że jes� �o prywatna,	autonomiczna	organizacja	
dostarczająca	produktów	lub	usług	na	rzecz	szerszej	społeczności,	której	założycielem	albo	
zarządzającym	 jest	 grupa	 obywateli,	 i	 w	 której	 zakres	 korzyści	 materialnych	 podlega	
ograniczeniom.	Przedsiębiorstwo	społeczne	przywiązuje	dużą	wagę	do	 swojej	autonomii	
i	gotowości	do	przyjmowania	ekonomicznego	ryzyka	związanego	z	prowadzoną	w	sposób	
ciągły	działalnością	społeczno-ekonomiczną8. przedsiębiors�wa społecz��e s� ��ow� 
k�as� or��a��izacji, ��as�awio��ych ��a osi���a��ie ce�ów społecz��ych, a�e s� przy 
�ym eko��omicz��ie samo��rzym�j�ce się, odpowiedzia���e społecz��ie, e�ycz��ie 
i środowiskowo. 

w ��ospodarce społecz��ej ��a całym obszarze Ue z��a�azło za�r�d��ie��ie 
po��ad 11 m��� osób (�j. 6% wszys�kich ak�yw��ych zawodowo w Ue) i repreze��-
��je j� 2 m��� przedsiębiors�w społecz��ych (�j. 10% wszys�kich przedsiębiors�w 
z Ue)9, wśród k�órych 70% s�a��owi� or��a��izacje społecz��e, 26% spółdzie���ie 
i 3% �owarzys�wa wzajem��ościowe. s�worzyły o��e miejsca pracy w �akich sek-
�orach jak: ba��kowość, �bezpiecze��ia, ro���ic�wo, rzemiosło, ha��de� i �sł���i, 
opieka zdrowo���a i społecz��a. w większości przypadków s� �o mikro, małe 
��b śred��ie przedsiębiors�wa. podkreś�a się ich ro�ę i z��acze��ie ze wz���ęd� ��a 
wł�cza��ie i i���e��rację osób za��rożo��ych wyk��cze��iem społecz��ym ��a ry��k� 
pracy, ksz�ał�owa��ie so�idar��ości i współodpowiedzia���ości środowisk spo-

Local	and	Regional	Authorities	and	Social	Economy	Organizations:	Contribution	 to	Employment,	Local	
Development	and	Social	Cohesion, 2002/c 192/13.

6 j. Ha�s��er, Ekonomia	społeczna	jako	kategoria	rozwoju, kraków 2007, s. 2.
7 i. gosk, Ekonomia	społeczna	jako	aktor	rynku	pracy, warszawa 2006, s. 4.
8 defi��icja eMes (sieć Badań ��ad gospodark� społecz���) za: www.emes.��e�
9 da��e komisji e�ropejskiej z d��ia 15.03.2010 r. dos�ęp��e ��a s�ro��ie i���er��e�owej: 

h��p://ec.e�ropa.e�/e���erprise/po�icies/sme/promo�i����-e���repre��e�rship/socia�-eco��omy
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łecz��ych, demokra�ycz��e zarz�dza��ie („jed��a osoba, jede�� ��łos”), kreowa��ie 
przedsięwzięć i����owacyj��ych (społecz��e i eko��omicz��e), e�as�ycz��ość w po-
dejści� do zmia�� społecz��ych i eko��omicz��ych, rozwija��ie wo�o���aria��10 . 

3. STANOWiSKO iNSTyTUCJi Ue  
WOBeC GOSPOdARKi SPOłeCzNeJ

gospodarkę społecz��� ��a szczeb�� Ue kre�j�, prom�j� i wspieraj� z��od��ie 
z przysł����j�cymi im �praw��ie��iami, jej pods�awowe i��s�y��cje: rada e�ro-
pejska, rada U��ii e�ropejskiej, par�ame��� e�ropejski, komisja e�ropejska 
oraz dwa podmio�y opi��iodawczo-doradcze: komi�e� eko��omicz��o-społecz��y 
oraz komi�e� re��io��ów.

3.1. Gospodarka społeczna w dokumentach Rady europejskiej

rada e�ropejska jako forma sys�ema�ycz��ych spo�kań szefów pańs�w 
i rz�dów wspó���o� e�ropejskich ��adaje U��ii e�ropejskiej imp��s ��iezbęd��y 
do jej rozwoj� poprzez wydawa��ie �s�awodaws�wa pierwsze��o rzęd�, �chwa-
�a��ie wy�ycz��ych i za�eceń w pos�aci s�ra�e��ii i a��e��d, za�wierdza��ie pod-
s�awowych praw socja���ych obywa�e�i U��ii. s� �o i��s�r�me���y, k�óre maj� 
za zada��ie ��akło��ić poszcze��ó���e pańs�wa czło��kowskie Ue do rea�izacji 
�akich, a ��ie i����ych działań i wprowadza��ia rozwi�zań sł�ż�cych pod��iesie-
��i� war���ków pracy i życia obywa�e�i Ue. 

na szczycie Ue ��a �ema� po�i�yki za�r�d��ie��ia, k�óry odbył się w L�ksem-
b�r��� w 1997 rok�, rada e�ropejska przyjęła założe��ia wspó���ej e�ropej-
skiej s�ra�e��ii za�r�d��ie��ia11. pods�awowym ce�em s�ra�e��ii jes� powi�za��ie 
wzros�� ��ospodarcze��o wspó���o�y z pows�a��iem ��owych miejsc pracy, a �akże 
okreś�e��ie zadań d�a po��ad��arodowej współpracy pańs�w Ue w ce�� o��ra��i-
cze��ia bezrobocia, red�kcji �bós�wa i mar��i��a�izacji społecz��ej. s� �o zada-
��ia, k�óre przypisa��o w �icz��ych dok�me���ach Ue po 2000 rok� ��ospodarce 
społecz��ej. s�ra�e��ia zawiera p���k�y do�ycz�ce rów��o�praw��ie��ia prac�j�-
cych kobie�, a�e rów��ież kładzie ��acisk ��a zwiększe��ie ko��k�re��cyj��ości ��a 
���oba���ym ry��k�. 

10 Social	Economy.	Small	and	Medium	Sized	Enterprises	(SME)	–	Enterprise	and	Industry, e�ro-
pea�� commissio��, Br�sse�s 2010.

11 e�ropea�� emp�oyme��� s�ra�e��y, e�ropea�� co���ci�, L�xembo�r�� 25.11.1997.e�ropea�� emp�oyme��� s�ra�e��y, e�ropea�� co���ci�, L�xembo�r�� 25.11.1997.
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głów��e ce�e s�ra�e��ii od��osz� się rów��ież do osi�����ięcia wysokie��o wskaź-
��ika za�r�d��ie��ia w ��ospodarce oraz wśród wszys�kich ��r�p ��a ry��k� pracy 
(w przypadk� ��ospodarki społecz��ej ma �o zas�osowa��ie do kobie�, osób 
��iepeł��opraw��ych i osób powyżej 50 rok� życia), do zmia��y form przeciw-
działa��ia bezroboci� z form pasyw��ych w kier���k� promowa��ia ��rzyma��ia 
zdo���ości do za�r�d��ie��ia oraz �worze��ia miejsc pracy, w �ym w przedsiębior-
s�wach społecz��ych, k�óre s�warzaj� rów��e sza��se ��a ry��k� pracy w wyko��y-
wa��i� i dos�ępie do pracy d�a ��r�p z ��ie��o wyk��czo��ych. przekłada się �o ��a 
��owe ak�ywiz�j�ce podejście do ��r�p wyk��czo��ych z ry��k� pracy i wspiera-
��ie mecha��izmów ��ospodarki społecz��ej.

rada e�ropejska przyjęła powyższe priory�e�y, przewid�j�c działa��ia 
w cz�erech obszarach: rozszerze��ie moż�iwości �zyska��ia pracy, pob�dze��ie 
przedsiębiorczości, wspiera��ie procesów dos�osowawczych w przedsiębior-
s�wie oraz wzmac��ia��ie po�i�yki rów��ości sza��s12. sza��se �akie s�warza właś-
��ie ��ospodarka społecz��a.

rea�izacja s�ra�e��ii pod�e��a wspó���ej oce��ie przeds�awio��ej w rapor�ach 
krajowych oraz w raporcie komisji e�ropejskiej. pods�awowym dok�me���em 
przeds�awiaj�cym założe��ia „o�war�ej me�ody koordy��acji” w ramach e�ro-
pejskiej s�ra�e��ii za�r�d��ie��ia jes� kom���ika� komisji e�ropejskiej z marca 
2006 rok� za�y��łowa��y Pracując	razem,	pracując	lepiej:	Nowe	ramy	otwartej	koor-
dynacji	polityk	ochrony	 socjalnej	 i	 integracji	 społecznej	w	Unii	Europejskiej13. szcze-
��ółowe wyma��a��ia w zakresie �worze��ia pro��ram� zos�ały przeds�awio��e 
w ���ym 2008 rok� w wy�ycz��ych komi�e�� ds. zabezpiecze��ia społecz��e��o 
Ue. pańs�wa czło��kowskie powi����y przes�rze��ać wspom��ia��ych wy�ycz��ych 
w ce�� poprawy efek�yw��ości o�war�ej me�ody koordy��acji, k�óra jes� me�od� 
wzajem��ej pomocy, wzajem��e��o �cze��ia się i wymia��y i��formacji. w obsza-
rze ��ospodarki społecz��ej przykładem �akiej wzajem��ej wymia��y i��forma-
cji były zrea�izowa��e ze środków U��ii e�ropejskiej dwa projek�y do�ycz�ce 
��ospodarki społecz��ej: projek� perse14 i eLeXis15. pierwszy z ��ich miał 

12 szerzej ��a �e�� �ema� w: k. gł�bicka: Rynek	pracy	w	 jednoczącej	 się	Europie, wyd. wsp 
twp, warszawa 2005.

13 kom���ika� komisji e�ropejskiej, Pracując	razem,	pracując	lepiej:	Nowe	ramy	otwartej	koordy-
nacji	polityk	ochrony	socjalnej	i	integracji	społecznej	w	Unii	Europejskiej, Br�kse�a 2006.

14 projek� perse sk�piał badaczy z 11 krajów U��ii e�ropejskiej i był koordy��owa��y 
przez Mar�hę nysse��s (cerisis, ka�o�icki U��iwersy�e� w Lo�vai��). Fi��a��sowa��y był przez 
komisję e�ropejsk� (dg ds. badań ��a�kowych) w ramach pro��ram� „improvi���� �he H�ma�� 
research po�e���ia� a��d socio-eco��omic Base” (pod��osze��ie po�e��cjał� ��a�kowe��o i bazy spo-
łecz��o-eko��omicz��ej).

15 projek� był rea�izowa��y wspó���ie z e�ropea�� ne�work of socia� i���e��ra�io�� e���erpri-
ses ensie (e�ropejsk� sieci� przedsiębiors�w społecz��ych), e�ropea�� co��federa�io�� of wor-
kers’ co-opera�ives, socia� co-opera�ives a��d par�icipa�ive e���erprises cecop (e�ropejsk� 
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��a ce�� zbada��ie podejmowa��ych działań społecz��o-eko��omicz��ych przedsię-
biors�w społecz��ych w obszarze i���e��racji zawodowej. na�omias� eLeXies 
był poświęco��y przedsiębiorczości społecz��ej: wa�ka z wyk��cze��iem poprzez 
i���e��rację eko��omicz��� i społecz���. Bada��ia �e po�wierdziły, że każde 
z pańs�w czło��kowskich Ue w wie�� obszarach przyjm�je i s�os�je zróż��i-
cowa��e re����acje ma�eria���o-praw��e, będ�ce odzwiercied�e��iem odmie����ej 
�radycji i k����ry praw��ej16. nie s�a��owi� o��e jed��akże przeszkody do �wo-
rze��ia i wspiera��ia rozwoj� ��ospodarki społecz��ej w ramach i���e��r�j�cej się 
e�ropy.

w marc� 2000 rok� podczas spo�ka��ia rady e�ropejskiej w Lizbo��ie zos�ał 
przyję�y dok�me��� Strategia	Lizbońska, w k�órym zapisa��o ce�e wspó���o�owe, 
jakie Ue ma osi������ć do 2010 rok�, w obszarze rozwoj� przedsiębiorczości 
(dere����acji, �ikwidacji barier admi��is�racyj��o-praw��ych, �ła�wie��ia dos�ęp� 
do kapi�ał� i �ech��o�o��ii), wzros�� za�r�d��ie��ia i zmia�� mode�� społecz��e��o, 
w �ym przede wszys�kim �e�as�ycz��ie��ie ry��k� pracy oraz ���owocześ��ie��ie 
sys�em� zabezpiecze��ia społecz��e��o.

pięć pods�awowych obszarów rea�izacji s�ra�e��ii Lizbońskiej do�yczyło:
1. rozwoj� społeczeńs�wa opar�e��o ��a wiedzy.
2. rozwoj� jed��o�i�e��o ry��k�.
3. tworze��ia war���ków d�a rozwoj� przedsiębiorczości (w �ym społecz��ej).
4. rozwoj� ry��k� pracy.
5. rozwoj� zrów��oważo��e��o i ochro��y środowiska.

z��od��ie ze s�ra�e��i� Lizbońsk� ��ospodarki Ue s� rów��oważ��e, a priory-
�e�em powi����o być s�worze��ie działań d�a rozwoj� przedsiębiorczości oraz 
rozwój ry��k� pracy. jes� �o moż�iwe dzięki rozwojowi społeczeńs�wa opar�e��o 
��a wiedzy. Bez �e��o war���k� Ue ��ie jes� w s�a��ie �czes���iczyć w rozwoj� 
jed��o�i�e��o ry��k� a��i b�dować s�ra�e��ii rozwoj� przedsiębiors�w w z��odzie 
ze wzros�em zrów��oważo��ym i po�i�yk� eko�o��icz���.

na �ej pods�awie w marc� 2003 rok� rada e�ropejska przyjęła 10 szcze-
��ółowych wy�ycz��ych do�ycz�cych za�r�d��ie��ia ��a obszarze Ue, z k�órych 
połowa17 ma swoje przełoże��ie i ko��o�acje z założe��iami i ide� wspiera��ia ��a 
szczeb�� Ue ��ospodarki społecz��ej, �j.:

ko��federacj� pracow��ików spółdzie���i, spółdzie���i socja���ych i Firm Udziałowych) oraz przy 
współpracy z eMes e�ropea�� research ne�work (e�ropejsk� sieci� Badaczy).

16 j. Ma�iszewska-nie��ar�owicz, Unia	Europejska	jako	jednoś��	w	różnorodności	–	mit	czy	rzeczy-
wistoś��, w: Organizacja	i	funkcjonowanie	Unii	Europejskiej, j. Ma�iszewska-nie��ar�owicz (red.), wyd. 
UMk, tor�ń 2009, s. 93.

17 pozos�ałe 5 wy�ycz��ych �o: 1) dos�osowa��ie i mobi���ość ��a ry��k� pracy, 2) promo-
cja rozwoj� kapi�ał� ��dzkie��o i �s�awicz��e��o ksz�ałce��ia, 3) zwiększe��ie opłaca���ości pracy 
poprzez zachę�y d�a wzros�� a�rakcyj��ości pracy, 4) za�e��a�izowa��ie ��ie�e��a���e��o za�r�d��ie-
��ia, 5) adresowa��ie re��io��a���e��o zróż��icowa��ia w za�r�d��ie��i�.
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1. ak�ywizacja i działa��ia przeciwdziałaj�ce bezroboci� i bier��ości zawodowej.
2. tworze��ie miejsc pracy i przedsiębiorczość.
3. wzros� zasobów pracy i promocja ak�yw��ości zawodowej.
4. rów��ość płci.
5. promocja i���e��racji i wa�ka z dyskrymi��acj� osób będ�cych w �r�d��ym 

położe��i� ��a ry��k� pracy.
wspó���o�owa po�i�yka za�r�d��ie��ia zapew��ia powi�za��ie pomiędzy s�ra-

�e��i� rozwoj� zasobów ��dzkich wspiera��� z f���d�szy s�r�k��ra���ych oraz 
priory�e�ami po�i�yki e�ropejskiej s�ra�e��ii za�r�d��ie��ia.

s�ra�e��ia Lizbońska d�żyła do osi�����ięcia ce�� s�ra�e��icz��e��o poprzez 
zdy��amizowa��ie wspó���ych działań Ue w ramach moder��izacji e�ropejskie��o 
mode�� społecz��e��o, wsparcia d�a rozwoj� i����owacyj��ych przedsiębiors�w, roz-
woj� ak�yw��ej po�i�yki za�r�d��ie��ia i promocji zaa����ażowa��ia społecz��e��o. 

w �ym ce�� w każdym pańs�wie czło��kowskim były �worzo��e ��arodowe 
par���ers�wa ��a rzecz reform (podkreś�aj�ce wzros� ��ospodarczy i wzros� 
za�r�d��ie��ia), a od 2005 rok� krajowe p�a��y działań18 ��a rzecz rea�izacji 
s�ra�e��ii Lizbońskiej i �zw. „mapa dro��owa” �e��o p�a���19 . 

podczas posiedze��ia w nicei w ��r�d��i� 2000 rok�, rada e�ropejska przy-
jęła rów��ież e�ropejsk� a��e��dę społecz���20, k�óra od��rywała k��czow� ro�ę 
w b�dowa��i� eko��omicz��e��o wzros�� (s�ra�e��ii Lizbońskiej) przez rozwój 
po�i�yki społecz��ej, w �ym peł��e��o za�r�d��ie��ia oraz wzmac��ia��ie spój��ości 
i wł�cze��ia społecz��e��o.

jed��ym z ��łów��ych kier���ków po�i�yki społecz��ej wy�yczo��ych przez 
e�ropejsk� a��e��dę społecz��� było zwa�cza��ie biedy oraz wsze�kich form 
wyk��cze��ia i dyskrymi��acji w ce�� promowa��ia i���e��racji społecz��ej. ce� 
�e�� miała rea�izować ��ospodarka społecz��a. 

w czerwc� 2010 rok� ��a szczycie rady e�ropejskiej przyję�o ��ow� s�ra-
�e��ię U��ii e�ropejskiej eUropa 2020 – s�ra�e��ia ��a rzecz i���e�i��e�����e��o 
i zrów��oważo��e��o rozwoj� sprzyjaj�ce��o wł�cze��i� społecz��em�. w dok�-
me��cie �ym podkreś�a się imp�eme���ację podejścia opar�e��o ��a rozwoj� kapi-
�ał� biz��es�, rozwoj� kapi�ał� społecz��e��o i ochro��ie środowiska.

18 rów��ież w po�sce obowi�zywał krajowy p�a�� działań ��a rzecz za�r�d��ie��ia: szerzej 
zos�ał o�� opisa��y w ksi�żce: k. gł�bicka, Rynek	pracy	w	jednoczącej	się	Europie, wsp twp, war-
szawa 2005, s. 212.

19 po�ska rów��ież przy��o�owywała krajowe p�a��y działań ��a rzecz za�r�d��ie��ia co s�a��o-
wiło pods�awę rea�izacji zadań pańs�wa w zakresie promocji za�r�d��ie��ia, ła��odze��ia sk��ków 
bezrobocia i ak�ywizacji zawodowej. do�ychczas były rea�izowa��e: krajowy pro��ram reform ��a 
�a�a 2005–2008 ��a rzecz rea�izacji s�ra�e��ii Lizbońskiej, krajowy p�a�� działań ��a rzecz za�r�d-
��ie��ia ��a 2005 rok, ��a 2006 rok, ��a 2007 rok, ��a 2008 rok oraz ak��a���y ��a �a�a 2009–2011.

20 European	Social	Agenda, e�ropea�� co���ci�, nice 2000.
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s�ra�e��ia eUropa 2020 zas��piła s�ra�e��ię Lizbońsk�. Ma o��a zap�a��o-
wa��y sys�em zarz�dza��ia. p�a��owa��y jes� ��adzór ��ad pańs�wami czło��kow-
skimi. Umoż�iwi �o wykorzys�a��ie j�ż is���iej�cych i��s�r�me���ów koordy��acji, 
wypracowa��ych d�a s�ra�e��ii Lizbońskiej oraz p�a��owa��e jes� wzmoc��ie��ie 
ich. komisja e�ropejska co rok� będzie mo��i�orowała rozwój sy��acji w opar-
ci� o zes�aw wskaź��ików pokaz�j�cych o��ó���y pos�ęp w �worze��i� i���e�i��e��-
���ej, zie�o��ej ��ospodarki sprzyjaj�cej wł�cze��i� społecz��em�, o wysokiej 
s�opie za�r�d��ie��ia, wydaj��ości i spój��ości społecz��ej. w proces mo��i�o-
rowa��ia p�a���je się wł�czyć radę e�ropejsk�, radę Mi��is�rów, komisję 
e�ropejsk�, par�ame��� e�ropejski, komi�e� eko��omicz��o-społecz��y, komi-
�e� re��io��ów, władze krajowe, re��io��a���e i �oka���e, par�ame���y krajowe, 
par���erów socja���ych oraz przeds�awicie�i społeczeńs�wa obywa�e�skie��o. 
w wizji e�ropy 2020 rok� waż��� ro�ę speł��iać będzie rów��ież ��ospodarka 
społecz��a.

3.2. Gospodarka społeczna  
w dokumentach Rady Unii europejskiej

rada U��ii e�ropejskiej jes� i��s�y��cj�, k�óra wydaje ak�y w�ór��e: rozpo-
rz�dze��ia, dyrek�ywy, decyzje, �dzie�a za�eceń i opi��ii. po��ad�o rada �s�a�a 
o��ó���e zasady do�ycz�ce wprowadze��ia w życie wspó���ej po�i�yki w dziedzi��ie 
zrów��oważo��e��o rozwoj� i spój��ości społecz��o-eko��omicz��ej. jes� i��s�y��cj�, 
w k�órej zapadaj� os�a�ecz��e decyzje – rów��ież w sprawach socja���ych. 

rada U��ii e�ropejskiej działaj�c ��a rzecz ��ospodarki społecz��ej �chwa-
�iła decyzję w ko���ekście promocji cyk�� życia poprzez pracę21. w wy�ycz��ej 
��r 18 moż��a przeczy�ać, że specja���a �wa��a powi����a być zwróco��a w kie-
r���k� i��k��zji osób wyk��czo��ych z ry��k� pracy, w �ym ��iskowykwa�ifikowa-
��ych pracow��ików, poprzez rozwój �sł��� socja���ych i ��ospodarki społecz��ej, 
k�óra powi����a �worzyć miejsca pracy w za�eż��ości od po�rzeb społecz��ości 
�oka���ej. zwa�czaj�c dyskrymi��ację ��ospodarka społecz��a wspiera rów��ież 
za�r�d��ie��ie osób ��iepeł��ospraw��ych i i���e��rację imi��ra���ów i m��iejszości 
��arodowych22 .

21 co���ci� decisio�� o�� g�ide�i��es for �he emp�oyme��� po�icies of �he Member s�a�esco���ci� decisio�� o�� g�ide�i��es for �he emp�oyme��� po�icies of �he Member s�a�es 
(30/06/2008), Br�sse�s 13.07.2009.

22 ibidem, s. 9.ibidem, s. 9.
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3.3. Gospodarka społeczna  
w dokumentach Parlamentu europejskiego

par�ame��� e�ropejski rów��ież jes� zaa����ażowa��y w prob�ema�ykę ��ospo-
darki społecz��ej. 1 ���e��o 2010 rok� op�b�ikował rapor� ���. rów��o�praw-
��ie��ia kobie� i mężczyz�� w Ue23, w k�órym podkreś�a ro�ę przedsiębiors�w 
społecz��ych, k�óre s�warzaj� sza��sę ��a za�r�d��ie��ie d�a kobie� (w �ym d�a 
samo���ych ma�ek), podwyższe��ie ich społecz��e��o s�a��s�, wspiera��ie ich 
��ieza�eż��ości fi��a��sowej oraz po��odze��ia obowi�zków zawodowych z życiem 
rodzi����ym. dzięki ��ospodarce społecz��ej wzras�a odse�ek kobie� ak�yw��ych 
zawodowo, ��as�ęp�je rozwój sek�ora �sł���, k�óre w szcze��ó���ości ofer�j� 
miejsca pracy d�a kobie� i i����ych ��r�p defaworyzowa��ych ��a ry��k� pracy. 
w dok�me��cie �ym zwraca się rów��ież �wa��ę ��a z��acze��ie ��ospodarki spo-
łecz��ej d�a osób s�arszych i ��iepeł��ospraw��ych, k�órym jes� �r�d��iej z��a�eźć 
pracę ��a o�war�ym ry��k� pracy, a sza��sę �ak� s�warza moż�iwość za�r�d��ie-
��ia w przedsiębiors�wie społecz��ym.

par�ame��� e�ropejski w rezo��cji ���. wizji e�ropy 2020 – ��owej e�ropej-
skiej s�ra�e��ii ��a rzecz za�r�d��ie��ia i wzros��24 w pk�. 67 wzywa wszys�kie 
pańs�wa czło��kowskie Ue do działań i promocji rozwoj� ��ospodarki społecz-
��ej jako a��er��a�ywy działań ��a rzecz ak�ywizacji zawodowej, �wz���ęd��iaj�c 
jed��ocześ��ie ce�e socja���e, zdrowie, za�r�d��ie��ie i po�rzeby mieszka��iowe ��a 
poziomie �oka���ym. gospodarka społecz��a s�a��owi a��er��a�ywę do zaspoka-
ja��ia pods�awowych po�rzeb społecz��ych ��r�p społeczeńs�wa defaworyzowa-
��ych ��a ry��k� pracy – czy�amy w dok�me��cie.

w par�ame��cie e�ropejskim od 2000 rok� f���kcjo���je gr�pa nacisk�25 
��a rzecz gospodarki społecz��ej (Social	Economy	 Intergroup	–	Social	Economy	
Europe)26. gr�pa �a wyksz�ałciła się z si���ych r�chów społecz��ych, k�óre 
w �a�ach 90. XX wiek� zaczęły f���kcjo��ować ��a for�m Ue wywodz�c się ze 
sfer, d�a k�órych działa���ość ��ospodarcza ��ie s�a��owi pods�awowej racji by�� 
(non	profit	sector). prowadzi o��a �obbi���� roz�mia��y jako działa��ie po�e��aj�ce 
��a wywiera��i� wpływ� ��a przeds�awicie�i i��s�y��cji i or��a��ów Ue w ce�� 
promocji i przeko��a��ia decyde���ów do ro�i ��ospodarki społecz��ej, rozwoj� 
przedsiębiorczości społecz��ej, repreze����je społeczeńs�wo obywa�e�skie ��a 

23 Report	on	Equality	between	Women	and	Men	in	the	European	Union, commi��ee o�� wome��’s 
ri��h�s a��d ge��der eq�a�i�y, e�ropea�� par�iame���, Br�sse�s, 1.02.2010.

24 Motion	for	a	Resolution	on	Europe	2020	–	New	European	Strategy	for	Jobs	and	Growth, e�ro-
pea�� par�iame���, Br�sse�s 17 mai 2010. 

25 szerzej ��a �ema� ro�i ��r�p ��acisk� w Ue w: k. Michałowska-gorywoda, Podejmowanie	
decyzji	w	Unii	Europejskiej, wyd. scho�ar, warszawa 2002, r. X.

26 h��p://www.socia�eco��omy.e�.or��h��p://www.socia�eco��omy.e�.or��
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szczeb�� władzy �oka���ej, krajowej i w i��s�y��cjach Ue. prowadzi rów��ież 
dia�o�� między wszys�kimi s�ro��ami zai���eresowa��ymi ��ospodark� społecz��� 
a czło��kami par�ame���� e�ropejskie��o.

dzięki jej zaa����ażowa��i� par�ame��� e�ropejski przyj�ł w 2010 rok� 
rapor� ���. ��ospodarki społecz��ej27 przewa��� 580 ��łosów28 wobec 27 przeciw 
i 44 ws�rzym�j�cych się. rapor� preze����je s�a�� fak�ycz��y ��ospodarki spo-
łecz��ej w U��ii e�ropejskiej, podkreś�aj�c s�a�ys�yki po�wierdzaj�ce zaa����a-
żowa��ie 10% wszys�kich przedsiębiors�w Ue w �e�� sek�or i s�worze��ie 6% 
is���iej�cych ��a obszarze U��ii miejsc pracy. jed��akże z �wa��i ��a brak wizji jej 
rozwoj� w przyszłości, a��orzy rapor�� zapropo��owa�i ��ow� ko��cepcję ��ospo-
darki społecz��ej poprzez �s�a��owie��ie e�ropejskie��o s�a���� d�a s�owarzy-
szeń i f���dacji oraz �owarzys�w wzajem��ościowych. w �ym ce�� po�rzeb��e 
jes� rozpoz��a��ie ich rzeczywis�ych po�rzeb i �dzie�a��ie wsparcia z��od��ie ze 
s�ra�e��i� e�ropa 2020. na�eży dofi��a��sowywać przedsiębiors�wa społecz��e 
z �wa��i ��a ich specyficz��y charak�er i ��iesie��ie pomocy ��r�pom ��ajbardziej 
poszkodowa��ym ��a obszarze Ue – zapisa��o w raporcie. 

3.4. Gospodarka społeczna  
w dokumentach Komisji europejskiej

w rozwój ��ospodarki społecz��ej zaa����ażowała się rów��ież komisja e�ro-
pejska, k�óra podkreś�a korzyści z ��iej pły���ce ��ie �y�ko d�a i��wes�orów, a�e 
i spółdzie���i, spółek, or��a��izacji pozarz�dowych, f���dacji, przedsiębiors�w 
społecz��ych ofer�j�c prod�k�y i �sł���i oraz �worz�c mi�io��y miejsc pracy. 
komisja e�ropejska podkreś�a ide���yfikację i miejsce ��ospodarki społecz��ej 
w sek�orze małych i śred��ich przedsiębiors�w. 

za ��ospodarkę społecz��� odpowiadaj� w komisji e�ropejskiej dwa dyrek-
�oria�y: ds. za�r�d��ie��ia, spraw społecz��ych i rów��ości sza��s oraz ds. 
przedsiębiorczości i społeczeńs�wa i��formacyj��e��o. pierwszy z ��ich odpo-
wiada za �worze��ie większej �iczby miejsc pracy, re�����je kwes�ie zwi�za��e 
z prac� za ��ra��ic�, emery��rami, wspó���o�owym prawem pracy oraz bhp, 
dba o przes�rze��a��ie zasady rów��ości kobie� i mężczyz��, ��iepeł��ospraw-
��ych, róż��orod��ość i wa�kę z dyskrymi��acj�. do je��o zadań ��a�eży rów��ież 
promowa��ie i���e��racji społecz��ej oraz ochro��a socja���a wszys�kich obywa-
�e�i U��ii, w ramach k�órych jes� miejsce d�a rozwoj� ��ospodarki społecz��ej. 
odpowiada za �rzy waż��e f���d�sze fi��a��s�j�ce obszary socja���e: e�ropejski 

27 Rapport	d’initiative	sur	l’economie	sociale, e�ropee��e par�eme���, Br�sse�s 19.02.2010.
28 w par�ame��cie e�ropejskim jes� 736 miejsc.
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F���d�sz społecz��y, f���d�sze ��a rzecz za�r�d��ie��ia i so�idar��ości społecz��ej 
oraz e�ropejski F���d�sz dos�osowa��ia do g�oba�izacji.

dyrek�oria� ge��era���y ds. przedsiębiorczości i społeczeńs�wa i��for-
macyj��e��o zajm�je się ��ospodark� społecz��� z p���k�� widze��ia wzros�� 
��ospodarcze��o. dyrek�oria� �e�� re�����je rów��ież kwes�ie spółdzie�czości, 
k�óre s�a��owi� waż��� część e�ropejskiej ��ospodarki społecz��ej oraz i���e-
��ra���� część ��ospodarki e�ropejskiej29. po��ad�o ��ospodarka społecz��a pro-
m�je zasadę so�idar��ości i ł�czy przedsiębiorcze ��as�awie��ie z doda�kowymi 
war�ościami, k�óre wy��ikaj� z fak��, iż jes� „szkoł� współpracy i ak�yw��e��o 
obywa�e�s�wa”. wśród podejmowa��ych działań moż��a rów��ież wyróż��ić 
wspiera��ie dos�ęp� do ry��k� i �sł���, w �ym maj�cych ��a ce�� poprawie��ie 
jakości życia ��r�p dyskrymi��owa��ych, �sł��� s�siedzkich (�akich jak prowa-
dze��ie piekar��i, sk�epów spożywczych, kiosków z ��aze�ami) ��b p�b�icz��ych 
(�sł���i k����ra���e czy poprawiaj�ce jakość życia). 

zada��iem komisji e�ropejskiej jes� d�że��ie do ścisłej współpracy między 
czło��kami wspó���o�y w dziedzi��ie za��ad��ień społecz��ych m.i��. za�r�d��ie��ia, 
prawa pracy i war���ków pracy, ksz�ałce��ia i dosko��a�e��ia zawodowe��o, �bez-
pieczeń społecz��ych, ochro��y przed wypadkami oraz chorobami zawodowymi, 
hi��ie��y pracy, prawa zrzesza��ia się oraz zawiera��ia �mów zbiorowych między 
pracodawcami a pracow��ikami. 

komisja e�ropejska podkreś�a fak�, że po�i�yka U��ii e�ropejskiej, do�y-
cz�ca przedsiębiors�w społecz��ych, obejm�je s�ara��ia zmierzaj�ce do zwięk-
sze��ia wpływów �rzecie��o sek�ora wobec sek�ora prywa���e��o i p�b�icz��e��o. 
przedsiębiors�wa społecz��e s� oddzie�o��e od ��ospodarki ry��kowej, po��ieważ 
ich	głównym	celem	nie	jest	uzyskiwanie	zwrotu	kapitału.	Są	one,	ze	swojej	natury,	częś-
cią	 gospodarki	angażującej	wielu	 interesariuszy,	 których	firmy	 są	 tworzone	w	wyniku	
wspólnych	potrzeb	i	w	celu	ich	zaspakajania.	Właściciele	owych	przedsiębiorstw	czują	się	
odpowiedzialni	za	osoby,	którym	mają	służy�� .

komisja e�ropejska w rozwój ��ospodarki społecz��ej zaa����ażowała się j�ż 
w �a�ach 80. �bie��łe��o s���ecia. w 1989 rok� wydała kom���ika� ���. przed-
siębiorczości w sek�orze ��ospodarki społecz��ej30. dzięki �ej i��icja�ywie była 
moż�iwość fi��a��sowa��ia do 1998 rok� ze środków Ue projek�ów i działań 
maj�cych ��a ce�� rozwój i promocję �e��o sek�ora. doda�kowe wsparcie ��ospo-
darka społecz��a o�rzymała ��a rów��i z zaoferowa��� pomoc� d�a MŚp przy 
rea�izacji pro��ram� „kompe�e��cje i i����owacyj��ość”31 .

29 za�r�d��iaj� 2,3 mi�io��a osób ��a obszarze U��ii e�ropejskiej.
30 Communication	 on	 Business	 in	 Social	 Economy	 Sector, e�ropea�� commissio��, Br�sse�s 

1989.
31 Competitiveness	and	Innovation	Programme, e�ropea�� commissio��, Br�sse�s 1998.
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dyrekcja ge��era���a ds. przedsiębiorczości i społeczeńs�wa i��formacyj-
��e��o w 2008 rok� wydała e�ropejski ak� Małej przedsiębiorczości32. zade-
k�arowa��o w �ym dok�me��cie wspiera��ie małej i śred��iej przedsiębiorczości, 
ze szcze��ó���ym podkreś�e��iem przywi�ejów i korzyści, jakie mo��� o�rzymać 
przedsiębiors�wa społecz��e wspieraj�ce rozwój �oka���y i �worz�ce miejsca 
pracy d�a osób wyk��czo��ych społecz��ie. w dok�me��cie �ym zwróco��o �wa��ę 
��a is�o���y wkład przedsiębiors�w ��ospodarki społecz��ej ��a rzecz bardziej 
efek�yw��ej i ko��k�re��cyj��ej ��ospodarki oraz s�osowa��ia zasady so�idar��ości 
i spój��ości społecz��ej. podkreś�o��o ich rów��e �rak�owa��ie z i����ymi formami 
rozwoj� działa���ości ��ospodarczej, w �ym rów��ież przy przyz��awa��i� wspar-
cia ze środków f���d�szy s�r�k��ra���ych – e�ropejskie��o F���d�sz� społecz-
��e��o i e�ropejskie��o F���d�sz� rozwoj� re��io��a���e��o.

komisja e�ropejska wpływa ��a ��ospodarkę społecz��� poprzez o��łasza��e 
socja���e pro��ramy działa��ia, p�b�ikowa��ie Białych ksi���, a os�a���io przyję-
cie i wdraża��ie w życie od��owio��ej a��e��dy społecz��ej. pierwsz� Biał� księ��� 
z prob�ema�yki społecz��ej była op�b�ikowa��a w 1993 rok� przez komisję 
e�ropejsk� – Biała księ��a – wzros�, ko��k�re��cyj��ość i za�r�d��ie��ie33 . 
dok�me��� �e�� �wz���ęd��iał szcze��ółowe ce�e w ramach po�i�yki za�r�d��ie��ia. 
w ko���ekście ��ospodarki społecz��ej powoływał się ��a ko��iecz��ość �worze��ia 
miejsc pracy w re��io��ach ��ajsłabiej rozwi��ię�ych, w ��r�pach wyma��aj�cych 
wsparcia ��a ry��k� pracy oraz w ��owych sek�orach jak ochro��a środowiska czy 
�eż ��owe �ech��o�o��ie.

w Białej księdze e�ropejskiej po�i�yki społecz��ej34 przypom��ia��o, że 
w U��ii e�ropejskiej is���ieje ��r�pa wspó���ych war�ości s�a��owi�cych pod-
s�awę e�ropejskie��o mode�� społecz��e��o. do war�ości �ych za�iczo��o demo-
krację i prawa jed��os�ki, wo���ość prowadze��ia rokowań zbiorowych, rów��ość 
praw d�a wszys�kich, so�idar��ość, bezpieczeńs�wo socja���e. 

Biała księ��a e�ropejskiej po�i�yki społecz��ej zawierała 10 haseł pro��ra-
mowych, k�órymi wi����a się była kierować wspó���o�owa po�i�yka społecz��a35 . 
od��iesie��ia do ��ospodarki społecz��ej z��a�azły się w zapisie priory�e�� ��r 1: 
za�r�d��ie��ie – za��wara���owa��o przyz��a��ie środków osło��owych ��a: poprawę 
sys�emów ksz�ałce��ia i doksz�ałca��ia, wzmoc��ie��ie e�as�ycz��ości zachowań 
w zakładach i ��a ry��k� pracy, ��owe formy or��a��izacji pracy, ob��iże��ie kosz-
�ów doda�kowych perso��e�� śred��iokwa�ifikowa��e��o, �epsze zas�osowa��ie 

32 sma�� B�si��ess ac� for e�rope adop�ed i�� j���e 2008 by �he commissio��.sma�� B�si��ess ac� for e�rope adop�ed i�� j���e 2008 by �he commissio��.
33 coM(93) 700, ��r�dzień 1993, grow�h, compe�i�ive��ess, emp�oyme���: the cha�-coM(93) 700, ��r�dzień 1993, grow�h, compe�i�ive��ess, emp�oyme���: the cha�-

�e����es a��d ways Forward i���o �he 21s� ce����ry – whi�e paper.
34 White	Paper	on	European	Social	Policy, e�ropea�� commissio��, Br�sse�s 22 j��y 1994.
35 szerzej ��a �e�� �ema�: j. a��ey���er, Zielona	i	Biała	Księga	europejskiej	polityki	społecznej, [w:] 

„po�i�yka społecz��a” ��r 7/96, s. 23–25.
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środków p�b�icz��ych przez��aczo��ych ��a wa�kę z bezrobociem, zabezpiecze-
��ie środków d�a młodocia��ych bez kwa�ifikacji. w priory�ecie ��r 3 zapisa��o 
– wspiera��ie ��aj�epszych s�a��dardów w zakresie za�r�d��ie��ia ��a rzecz ko��-
k�re��cyj��ości e�ropy. zadek�arowa��o m.i��. wł�cze��ie ��iepeł��ospraw��ych 
do życia zawodowe��o. priory�e� ��r 5 od��osił się do rów��ości sza��s kobie� 
i mężczyz��, a priory�e� ��r 6 zos�ał poświęco��y wzajem��ym za�eż��ościom 
między po�i�yk� społecz���, ochro��� socja���� i ak�yw��ym społeczeńs�wem d�a 
wszys�kich. pod pojęciem ak�yw��e��o społeczeńs�wa d�a wszys�kich (poprzez 
po�i�ykę i ochro��ę socja����) ��a�eży roz�mieć e�ropejski mode� opiek�ńczy, 
zawieraj�cy poparcie d�a i���e��racji wszys�kich obywa�e�i oraz pro��ramy wa�ki 
z �bós�wem i społecz��� mar��i��a�izacj�. 

pos���a�y zapisa��e w Białej księdze e�ropejskiej po�i�yki społecz��ej pod-
kreś�aj� waż��ość ochro��y socja���ej i rozwoj� e�ropejskie��o mode�� socja�-
��e��o, ce�em zapew��ie��ia społeczeńs�wom e�ropy ���ika���e��o poł�cze��ia 
dobroby�� eko��omicz��e��o, spój��ości społecz��ej oraz o��ó���ej wysokiej jakości 
życia. 

rów��ież dwa os�a���ie socja���e pro��ramy ��a �a�a 2000–2005 i 2007–2013 
przyję�e przez komisję e�ropejsk� podkreś�aj� ko��iecz��ość wspiera��ia 
spój��ości eko��omicz��ej z po�epsza��ia socja���ych s�a��dardów i war���ków 
życia ��d��ości. przyszłościowy mode� po�i�yki społecz��ej zakłada i��wes�ycję 
w kapi�ał ��dzki oraz b�dowa��ie ak�yw��e��o pańs�wa dobroby�� (active	welfare	
state), opar�e��o ��a zasadzie sprawied�iwości i so�idar��ości. wzros� za�r�d��ie-
��ia i si���a spój��ość społecz��o-eko��omicz��a ma się s�ać pods�aw� przyszłe��o 
e�ropejskie��o mode�� społecz��e��o. waż��� ro�ę przypis�je się rów��ież par�-
��erom socja���ym.

ko�ej��y socja���y pro��ram progress 2007–2013 ��osi �y��ł za�r�d��ie��ie 
i so�idar��ość społecz��a36. Ma ��a ce�� ko���y���owa��ie wdraża��ia w życie spo-
łecz��ości e�ropejskiej ce�ów i założeń s�ra�e��ii Lizbońskiej (ak��a���ie s�ra-
�e��ii e�ropa 2020). składa się z pięci� wy�ycz��ych:
1. Zatrudnienie – �e�� kompo��e��� ma ��a ce�� wdroże��ie założeń e�ropejskiej 

s�ra�e��ii za�r�d��ie��ia.
2. Ochrona	socjalna	i	społeczna	inkluzja – jej założe��iem jes� wdraża��ie o�war�ej 

me�ody koordy��acji w obszarze ochro��y socja���ej i i��k��zji społecz��ej.
3. Warunki	 Pracy – ma ��a ce�� poprawę środowiska pracy �wz���ęd��iaj�c 

war���ki w jakich praca jes� wyko��ywa��a, wł�czaj�c w �o ochro��ę zdro-
wia i bezpieczeńs�wo w miejsc� pracy oraz ��odze��ie życia zawodowe��o 
z rodzi����ym.

36 General	Guidelines	 for	 the	 Implementation	 of	 the	Community	Programme	 for	Employment	 and	
Social	Solidarity	Progress	2007–2013, Br�sse�s 2006.
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4. Przeciwdziałanie	dyskryminacji	 i	zróżnicowaniu – efek�yw��e wdraża��ie zasad 
a���ydyskrymi��acyj��ych i promocja zasady rów��ości we wszys�kich po�i�y-
kach wspó���o�owych.

5. Równoś��	płci/równouprawnienie – pro��ram progress zakłada efek�yw��e 
wdraża��ie zasad a���ydyskrymi��acyj��ych i promocję zasady rów��ości 
kobie� i mężczyz�� we wszys�kich po�i�ykach wspó���o�owych.
pro��ramy �e maj� is�o���e z��acze��ie d�a kreowa��ia i wzmac��ia��ia ��ospo-

darki społecz��ej we współczes��ej e�ropie. 
dzięki zaa����ażowa��i� komisji e�ropejskiej w 2003 rok� zos�ało wyda��e 

rozporz�dze��ie ���. s�a��s� e�ropejskich spółdzie���i socja���ych37. dok�me��� 
�e�� �moż�iwił po raz pierwszy w his�orii �worze��ie spółdzie���i po��ad ��ra��i-
cami pańs�w czło��kowskich U��ii e�ropejskiej.

od��owio��a a��e��da społecz��a przyję�a przez komisję e�ropejsk� d��ia 
2 �ipca 2008 rok� zos�ała opracowa��a w ce�� za��wara���owa��ia, że po�i�yka 
U��ii e�ropejskiej będzie sk��ecz��ie odpowiadać ��a wyzwa��ia eko��omicz��e 
i społecz��e współczes��ej e�ropy. 

z �wa��i ��a fak�, iż rozwój �ech��o�o��icz��y, ���oba�izacja i zwiększaj�ca się 
dł���ość życia zmie��iaj� e�ropejskie społeczeńs�wa, po�i�yka Ue m�si ��ad�-
żać za �ymi �re��dami i poma��ać ��dziom w przys�osowywa��i� się do zmie-
��iaj�cych się oko�icz��ości. od��owio��a a��e��da społecz��a ma za zada��ie 
s�worzyć więcej sza��s d�a obywa�e�i Ue, poprawić dos�ęp do �sł��� wysokiej 
jakości i wykazać so�idar��ość z osobami poszkodowa��ymi przez zachodz�ce 
zmia��y, między i����ymi poprzez promowa��ie i wspiera��ie rozwoj� ��ospodarki 
społecz��ej.

w kom���ikacie komisji e�ropejskiej do par�ame���� e�ropejskie��o, rady 
Ue, komi�e�� eko��omicz��o-społecz��e��o i komi�e�� re��io��ów38 o promowa-
��i� spółdzie���i w e�ropie wzywa się do ko��icz��ości �wz���ęd��ie��ia rozwoj� 
��ospodarki społecz��ej w ko���ekście rea�izacji zapisów trak�a�� Lizbońskie��o 
i s�ra�e��ii Lizbońskiej ��a rzecz rozwoj� i za�r�d��ie��ia. dok�me��� �e�� pos��-
��je powoła��ie między i��s�y��cjami Ue par���ers�wa w e�ropie i podpisa��ie 
w �ym ce�� s�osow��ej dek�aracji po�i�ycz��ej39. komisja e�ropejska zobowi�-
zała się w �ym dok�me��cie do wspiera��ia rozwoj� spółdzie�czości socja���ej 
i promowa��ia po�i�yki ���ij��ej w �ym obszarze.

komisja e�ropejska, z��od��ie z decyzj� par�ame���� i rady Ue 
��r 1098/2008/we z d��ia 22 paździer��ika 2008 rok�, o��łosiła rok 2010 e�ro-

37 re����a�io�� 1435/2003 o�� �he s�a���e for a e�ropea�� coopera�ive socie�y (sce).re����a�io�� 1435/2003 o�� �he s�a���e for a e�ropea�� coopera�ive socie�y (sce).
38 comm���ica�io�� from �he commissio�� �o �he e�ropea�� par�iame���, the co���ci�, thecomm���ica�io�� from �he commissio�� �o �he e�ropea�� par�iame���, the co���ci�, the 

e�ropea�� eco��omic a��d socia� commi��ee a��d �he commi��ee of �he re��io��s, a�����a� po�icy 
s�ra�e��y 2010, Br�sse�s, 18.02.2009, coM (2009)73 fi��a�.

39 i���rod�c�io�� w: �amże, s. 2.i���rod�c�io�� w: �amże, s. 2.
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pejskim rokiem wa�ki z Ubós�wem i wyk��cze��iem społecz��ym40. idea 
e�ropejskie��o rok� s�a��owi �z�peł��ie��ie działań podejmowa��ych w Ue 
w ramach o�war�ej me�ody koordy��acji w dziedzi��ie zabezpiecze��ia społecz-
��e��o i i���e��racji społecz��ej. wyzwa��ia e�ropejskie��o rok� 2010, k�órym 
��a�eży spros�ać, �o przeciwdziała��ie �bós�w� i wyk��cze��i� społecz��em� przy 
współpracy rz�dów z jed��os�kami samorz�d� �ery�oria���e��o i or��a��izacjami 
pozarz�dowymi. 

ce�e �e w od��iesie��i� do ��ospodarki społecz��ej zos�ały zawar�e w priory-
�ecie – i���e��racja przez ak�ywizację społecz��� i zawodow� osób za��rożo��ych 
wyk��cze��iem społecz��ym oraz rozwój wysokiej jakości �sł��� społecz��ych. 
d�ży wkład we wdraża��ie sk��ecz��ych oraz i����owacyj��ych rozwi�zań w �ym 
zakresie ma wsparcie d�a poszcze��ó���ych działań w ramach f���d�szy i pro-
��ramów U��ii e�ropejskiej (��ajwiększe z��acze��ie ma �� eFs). działa��ia rea-
�izowa��e w ramach e�ropejskie��o rok� wa�ki z Ubós�wem i wyk��cze��iem 
społecz��ym (2010) miały charak�er komp�eksowy i do�yczyły cz�erech ��łów-
��ych ce�ów: 
1. Uznanie	praw – �z��a��ie pods�awowe��o prawa osób do�k��ię�ych �bós�wem 

i wyk��cze��iem społecz��ym do ��od��e��o życia i do peł��e��o �czes���ic�wa 
w życi� społeczeńs�wa. e�ropejski rok zwiększył świadomość opi��ii p�b-
�icz��ej o sy��acji osób żyj�cych w �bós�wie, w szcze��ó���ości ��r�p ��b osób 
z��ajd�j�cych się w �r�d��ych sy��acjach i pomó��ł w propa��owa��i� ich 
sk��ecz��e��o dos�ęp� do praw społecz��ych, ��ospodarczych i k����rowych 
oraz do wys�arczaj�cych zasobów i �sł��� wysokiej jakości. e�ropejski rok 
wspierał rów��ież wa�kę ze s�ereo�ypami i ��apię���owa��iem społecz��ym.

2. Wspólna	odpowiedzialnoś��	 i	uczestnictwo	–	�o zwiększa��ie odpowiedzia���ości 
p�b�icz��ej za po�i�ykę i działa��ia w dziedzi��ie i���e��racji społecz��ej, pod-
kreś�aj�ce zarów��o zbiorow�, jak i i��dywid�a���� odpowiedzia���ość w zwa�-
cza��i� �bós�wa i wyk��cze��ia społecz��e��o oraz z��acze��ie promowa��ia 
i wspiera��ia działa���ości w ramach wo�o���aria��. e�ropejski rok promo-
wał zaa����ażowa��ie wszys�kich podmio�ów p�b�icz��ych i prywa���ych, m.i��. 
poprzez ak�yw��e par���ers�wo. zwiększył o�� poziom świadomości i zaa����a-
żowa��ia oraz s�worzył moż�iwości �czes���ic�wa d�a wszys�kich obywa�e�i, 
w szcze��ó���ości osób posiadaj�cych bezpośred��ie ��b pośred��ie doświad-
cze��ia zwi�za��e z �bós�wem.

3. Spójnoś��	–	propa��owa��ie bardziej spój��e��o społeczeńs�wa poprzez �świa-
damia��ie korzyści pły���cych d�a całe��o społeczeńs�wa, z k�óre��o wye�imi-
��owa��o �bós�wo, wspieraj�ce��o sprawied�iwy podział, w k�órym ��ik� ��ie 
żyje ��a mar��i��esie. e�ropejski rok propa��ował społeczeńs�wo wspiera-

40 decyzja par�ame���� i rady Ue ��r 1098/2008/we z d��ia 22 paździer��ika 2008 r.
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j�ce i rozwijaj�ce jakość życia, w �ym wysok� jakość kwa�ifikacji i za�r�d-
��ie��ia, społecz��y dobroby�, w �ym pomyś���ość dzieci i rów��e sza��se d�a 
wszys�kich. po��ad�o zapew��ił o�� zrów��oważo��y rozwój i so�idar��ość mię-
dzy- i wew����rzpoko�e��iow� oraz spój��ość po�i�yki z działa��iami Ue ��a 
całym świecie.

4. Zaangażowanie	i	konkretne	działania	–	podkreś�o��o si���e zaa����ażowa��ie po�i-
�ycz��e Ue i pańs�w czło��kowskich ��a rzecz wywarcia decyd�j�ce��o wpływ� 
��a �ikwidację �bós�wa i wyk��cze��ia społecz��e��o oraz propa��owa��ie �e��o 
zaa����ażowa��ia i działań ��a wszys�kich szczeb�ach sprawowa��ia władzy. 
opieraj�c się ��a osi�����ięciach i po�e��cja�e o�war�ej me�ody koordy��acji 
��a rzecz ochro��y socja���ej i i���e��racji społecz��ej, e�ropejski rok �moc-
��ił zaa����ażowa��ie po�i�ycz��e poprzez sk�pie��ie �wa��i po�i�yków i mobi-
�izację wszys�kich zai���eresowa��ych s�ro�� ��a rzecz zapobie��a��ia �bós�w� 
i wyk��cze��i� społecz��em� oraz wa�ki z ��imi, a �akże dał ko�ej��y imp��s 
do działań pańs�w czło��kowskich i U��ii e�ropejskiej w �ym zakresie.

gr�pami doce�owymi s�ra�e��ii kom���ikacji w ramach e�ropejskie��o rok� 
2010 był o��ół społeczeńs�wa, osoby doświadczaj�ce �bós�wa i wyk��cze��ia 
społecz��e��o oraz i����e ��r�py społecz��e i i��s�y��cje maj�ce moż�iwość ksz�ał-
�owa��ia po�i�yki w zakresie i���e��racji społecz��ej ��b wywiera��ia wpływ� ��a 
�ę po�i�ykę. szcze��ó���a �wa��a zos�ała zwróco��a ��a do�arcie do ��r�p i pod-
mio�ów �radycyj��ie ��ie zwi�za��ych z prob�ema�yk� �bós�wa (podmio�y biz��e-
sowe, przedsiębiorcy, i��s�y��cje sek�orów ��ie zajm�j�cych się bezpośred��io 
po�i�yk� społecz���). 

komisja e�ropejska w d��i� 3 marca 2010 rok� przeds�awiła ��ow� s�ra�e��ię 
��ospodarcz� d�a e�ropy: e�ropa 202041, w k�órej wizja e�ropejskiej społecz��ej 
��ospodarki ry��kowej, opiera się ��a �rzech współza�eż��ych i wzajem��ie �z�-
peł��iaj�cych się obszarach priory�e�owych: i���e�i��e�����ym wzroście – oz��acza-
j�cym rozwój ��ospodarki opar�ej ��a wiedzy i i����owacjach; �rwałym wzroście 
– czy�i wspiera��i� ��ospodarki ��iskoemisyj��ej, efek�yw��iej korzys�aj�cej z za-
sobów i ko��k�re��cyj��ej; oraz wzroście sprzyjaj�cym wł�cze��i� społecz��em�, 
oz��aczaj�cym wspiera��ie ��ospodarki charak�eryz�j�cej się wysokim poziomem 
za�r�d��ie��ia i zapew��iaj�cej spój��ość ��ospodarcz�, społecz��� i �ery�oria����. 
w s�ra�e��ii �ej ��łów��ym a���em jes� ��ospodarka społecz��a, k�ór� �rzeba wyko-
rzys�ać w wa�ce z �bós�wem i wyk��cze��iem społecz��ym. z sześci� i��icja�yw 
przewod��ich z ��ospodark� społecz��� wi�że się e�ropejski pro��ram wa�ki 
 

41 Motion	for	a	Resolution	on	Europe	2020	–	New	European	Strategy	for	Jobs	and	Growth, e�ro-
pea�� commissio�� 2010.
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z Ubós�wem – zapew��ie��ie spój��ości ��ospodarczej, społecz��ej i �ery�oria���ej 
poprzez pomoc osobom bied��ym i wyk��czo��ym społecz��ie oraz �moż�iwie��ie 
im ak�yw��e��o �czes���icze��ia w życi� społecz��ym.

3.5. Gospodarka społeczna  
w dokumentach organów konsultacyjno-doradczych 

wpływ ��a ksz�ał� wspó���o�owej po�i�yki społecz��ej wywiera, poza wyżej 
przeds�awio��ymi i��s�y��cjami, komi�e� re��io��ów oraz komi�e� eko��o-
micz��o-społecz��y. komi�e� eko��omicz��o-społecz��y (kes), jako or��a�� opi-
��iodawczo-doradczy, repreze����je pracodawców, zwi�zki zawodowe, ro���ików, 
ko��s�me���ów i pozos�ałe ��r�py i���eresów, k�óre �worz� zor��a��izowa��e spo-
łeczeńs�wo obywa�e�skie. komi�e� przeds�awia ich po����dy i bro��i ich i���ere-
sów w po�i�ycz��ych deba�ach z komisj� e�ropejsk�, rad� Ue i par�ame���em 
e�ropejskim. współprac�je o�� z �rzecim sek�orem i zachęca społeczeńs�wo 
obywa�e�skie do większe��o a����ażowa��ia się w ksz�ał�owa��ie po�i�yki Ue, 
a �akże wzmac��ia ro�ę społeczeńs�wa obywa�e�skie��o oraz poma��a m� �wo-
rzyć s�r�k��ry doradcze w społecz��ościach �oka���ych. składa się z 344 przed-
s�awicie�i z 27 pańs�w czło��kowskich wybiera��ych ��a 4-�e���i� kade��cję42 . 
prob�ema�yk� ��ospodarki społecz��ej zajm�je się 36 czło��ków kes repreze��-
��j�c s�a��owiska pracodawców, spółdzie���i, spółek, s�owarzyszeń, f���dacji 
i or��a��izacji społecz��ych. je��o ce�em jes� repreze���owa��ie i���eresów sze-
roko roz�mia��e��o społeczeńs�wa obywa�e�skie��o i działa��ia ��a rzecz bardziej 
demokra�ycz��ej, socja���ej i ko��k�re��cyj��ej e�ropy43 .

komi�e� re��io��ów, podob��ie jak kes, składa się z 344 przeds�awicie�i 
władz �oka���ych i re��io��a���ych 27 pańs�w czło��kowskich Ue współprac�j�cych 
ze sob� w 6 ��r�pach �ema�ycz��ych. gospodarkę społecz��� or��a�� �e�� pos�rze��a 
i wspiera z p���k�� widze��ia par���ers�w �oka���ych zawiera��ych między samo-
rz�dem �ery�oria���ym i or��a��izacjami pozarz�dowymi44. ce�em zawiera��ych 
par���ers�w powi����o być wzmac��ia��ie spój��ości społecz��ej, wzros� za�r�d��ie-
��ia i rozwoj� �oka���e��o45. cech� par���ers�w powi����a być współpraca władzy 
�oka���ej i re��io��a���ej z podmio�ami ��ospodarki społecz��ej i wspó���e p�a��o-

42 wybory do komi�e�� odbyły się w paździer��ik� 2010 r.
43 www.eesc.e�ropa.e�/��ro�ps/3/i��dex
44 L�c Va�� de�� Bra��de,L�c Va�� de�� Bra��de, The	Key Role	of	Local	Partnerships	in	the	Promotion	of	Social	Cohesion”, 

commi��ee of �he re��io��s, Br�sse�s 2008.
45 Opinion	of	the	Committee	of	the	Regions	on	Partnerships	between	Local	and	Regional	Authorities	

and	Social	Economy	Organizations:	Contribution	to	Employment,	Local	Development	and	Social	Cohesion 
(2002/c 192/13), Br�sse�s 12.08.2002.
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wa��ie po�i�yki rozwoj� �oka���e��o oz��aczaj�ce��o efek�yw��y rozwój społecz��o-
��ospodarczy zarów��o w mias�ach, jak i ��a obszarach wiejskich. w jed��ej 
z opi��ii w 2002r.46 podkreś�o��o ro�ę rozwoj� przedsiębiorczości i po�i�yki ��a 
rzecz małych i śred��ich przedsiębiors�w oraz �oka���ych s�ra�e��ii rozwi�zywa-
��ia prob�emów społecz��ych d�a rea�izacji po�i�yki rozwoj� �oka���e��o i re��io-
��a���e��o. w dok�me��cie �ym zwróco��o �wa��ę ��a ko��iecz��ość dofi��a��sowa��ia 
rozwoj� ��ospodarki społecz��ej z f���d�szy s�r�k��ra���ych Ue �j. e�ropejskie��o 
F���d�sz� społecz��e��o i e�ropejskie��o F���d�sz� rozwoj� re��io��a���e��o.

z��od��ie z defi��icj� przyję�� przez komi�e� re��io��ów gospodarka	społeczna	
to	 działalności	 na	 rzecz	 człowieka	 lub	 grup	 społecznych,	 której	 wartością	 nadrzędną	
i	głównym	celem	jest	realizacja	zadań	społecznych,	a	nie	maksymalizacja	zysku.	Jej	celem	
jest	tworzenie	nowych	miejsc	pracy,	zwalczanie	wykluczenia	społecznego	oraz	odbudowa	
państwa	dobrobytu47. we współczes��ym świecie podmio�y ��ospodarki społecz��ej 
s�a��owi� ��iezbęd��y e�eme��� w rea�izacji rozwoj� �oka���e��o, ��dyż zaspakajaj� 
po�rzeby �ych ��r�p społecz��ych, k�órych sek�or p�b�icz��y i ry��ek prywa���y 
��ie rea�iz�je, wpis�j� się w założe��ia e�ropejskie��o mode�� społecz��e��o, �cz� 
��owej k����ry przedsiębiorczości i maj� s�kcesy w i��k��zji ��r�p do�ychczas 
mar��i��a�izowa��ych poprzez ich ak�yw��e �czes���ic�wo w życi� społecz��ym 
i zawodowym48 .

ce�em ��ospodarki społecz��ej jes� zaspokaja��ie po�rzeb ��r�p społecz��ych 
(czasami swoich czło��ków ��b podopiecz��ych), k�órych z róż��ych powodów 
��ie jes� w s�a��ie zaspokoić pańs�wo ��b i����e podmio�y ��ospodarcze49 .

4. POdSUMOWANie

z pocz��kiem XXi wiek� ��ospodarka społecz��a przeżywa swój re��esa��s. 
rozwija��a ��a przełomie XiX i XX wiek� po ii woj��ie świa�owej zos�ała zapo-
m��ia��a i ��ożsamia��a z eko��omi� po�i�ycz���. we współczes��ych czasach, 
kiedy ożyła idea społeczeńs�wa obywa�e�skie��o doce��ia się ro�ę i z��acze��ie 
�e��o sek�ora. od po��ad 20 �a� U��ia e�ropejska jes� waż��ym mecha��izmem 
pomocowym we wspiera��i� i rozwija��i� ��ospodarki społecz��ej we wszys�kich 
pańs�wach czło��kowskich. dos�rze��a się z��acze��ie ��ospodarki społecz��ej, 
szcze��ó���ie podkreś�aj�c �powszech��ie��ie s�osowa��ia �ech��ik zarz�dza��ia 

46 ibidem, pk�. 2.3.
47 ibidem, pk�. 3.1–3.2.
48 ibidem, pk�. 3.7.
49 za: M. grewiński, Jaka	przyszłoś��	państwa	opiekuńczego?	–	o	przeobrażeniach	welfare	state, [w:] 

Polska	polityka	społeczna	wobec	wyzwań	spójności	społeczno-ekonomicznej	UE, pod red. k. gł�bickiej, 
radom 2007, s. 89.
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�czes���icz�ce��o oraz �worze��ia par���ers�wa ��a rzecz rozwoj� społecz��e��o. 
w 1994 rok� �z��a��o rozwój ��ospodarki społecz��ej za jede�� z priory�e�owych 
kier���ków i���e��racji e�ropejskiej. 

w ��ospodarce społecz��ej w przyszłości będ� �worzo��e ��owe miejsca pracy 
i zapo�rzebowa��ie ��a ��ich ��a ry��k� �oka���ym, krajowym i e�ropejskim, cze��o 
po�wierdze��iem może być decyzja rady U��ii e�ropejskiej, k�óra s�wierdza, 
że: państwa	członkowskie	będą	(…)	promowa��	środki	w	celu	zachęcenia	rozwoju	konku-
rencyjności	i	zdolności	tworzenia	nowych	miejsc	pracy	w	ramach	gospodarki	społecznej.

gospodarka społecz��a pozos�aje z��od��a z założe��iami dok�me���� z 2000 
rok� pod ��azw� Strategia	Lizbońska w obszarach po�i�yki spój��ości społecz��o-
eko��omicz��ej, ak�yw��ej po�i�yki za�r�d��ie��ia, zwa�cza��ia �bós�wa i wyk��-
cze��ia społecz��e��o, demokracji �czes���icz�cej oraz zrów��oważo��e��o rozwoj�. 
zos�ała o��a rów��ież dos�rzeżo��a w s�ra�e��ii e�ropa 2020.

we współczes��ym świecie coraz �r�d��iejsza s�aje się separacja �sł��� spo-
łecz��ych, p�b�icz��ych od �ych zwi�za��ych z działa���ości� ��ospodarcz�. eko-
��omizacja działań w sferze społecz��ej s�aje się ��a obec��ym e�apie rozwoj� 
społecz��o-��ospodarcze��o ko��iecz��ości�, jako e�eme��� racjo��a�izacji zaspo-
koje��ia po�rzeb, a�okacji środków i�p. gospodarka społecz��a �z�peł��ia ��kę 
w eko��omii zajm�j�c się działa���ości� róż��orod��ych podmio�ów – zarów��o 
�radycyj��ych podmio�ów non-profit, �akich jak s�owarzysze��ia i f���dacje, spół-
dzie���i oraz or��a��izacji wzajem��ościowych, jak rów��ież ��owych podmio�ów 
��ospodarczych o ce�ach społecz��ych, jakimi s� przedsiębiors�wa społecz��e ��b 
spółdzie���ie socja���e. waż��e jes� dos�rzeże��ie jej ro�i i z��acze��ia d�a rozwoj� 
�oka���e��o i re��io��a���e��o. działa���ość zawodowa z �e��o obszar� �o przede 
wszys�kim prod�kcja dóbr i świadcze��ie �sł��� ��a poziomie �oka���ym, przy 
zaa����ażowa��i� z��acz�cych zasobów siły roboczej. 

we współczes��ej e�ropie obserw�je się wzros� wys�ęp�j�cych prob�emów 
społecz��ych, a �ym samym zwiększe��ie pomocy fi��a��sowej ze środków s�r�k-
��ra���ych Ue w miejsce pomocy pańs�wowej oraz wzros� z��acze��ia włas��ej 
ak�yw��ości w zaspokaja��i� po�rzeb. pos�ęp�j�ca prywa�yzacja w sferze �sł��� 
socja���ych wyma��a wiedzy od społeczeńs�wa o kosz�ach i efek�ach eko��o-
micz��ych. po��ad�o ko��iecz��ość większej kohere��cji kry�eriów oce��y działa�-
��ości ��ospodarczej i społecz��ej jes� zwi�za��a z coraz szersz� rozb�dow� sfery 
�sł��� i ich wpływem ��a poziom życia. 

nowy wymiar kwes�ii społecz��ych przyczy��ił się do rozwoj� ��owej formy 
działa���ości eko��omicz��ej �wz���ęd��iaj�cej jej społecz��y charak�er. przyczy��ia 
się o��a do pows�awa��ia ��owych przedsiębiors�w okreś�a��ych mia��em społecz-
��ych, do ��owych re�acji ��ospodarczych o charak�erze franchisingu społecz��e��o 
czy �eż ��owych me�od ak�ywizacji zawodowej w ramach me�ody coachingu. s� �o 
��owe okreś�e��ia wys�ęp�j�ce w po�i�yce społecz��ej XXi wiek�.
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współczes��a po�i�yka społecz��a wyma��a zmia��y �radycyj��e��o podejścia 
i pos�rze��a��ia ��r�p defaworyzowa��ych ��a ry��k� pracy, w �ym bezrobo���ych 
i k�ie���ów pomocy społecz��ej, jako zasobów siły roboczej. gospodarka spo-
łecz��a wychodzi ��aprzeciw ak�ywizacji zawodowej i samodzie���ości eko��o-
micz��ej do�ychczasowych świadcze��iobiorców świadczeń socja���ych.

gospodarka społecz��a s�warza moż�iwości zwa�cza��ia bezrobocia i �bó-
s�wa poprzez �worze��ie ��owych miejsc pracy, �akże ze środków ���ij��ych. 
przyczy��ia się o��a rów��ież do rozwoj� ��ospodarcze��o poszcze��ó���ych re��io-
��ów, ��dyż dzięki środkom fi��a��sowym jes� moż�iwy wzros� miejsc pracy, 
pows�aj� ��owe zakłady pracy, w �ym zakłady pracy chro��io��ej. gospodarka 
społecz��a w przyszłości powi����a być �rak�owa��a priory�e�owo w ska�i e�ro-
pejskiej i zos�ać �wz���ęd��io��a w krajowych po�i�ykach zwa�cza��ia bezrobocia 
i mar��i��a�izacji społecz��ej. jej wdraża��ie w prak�yce powi����o przyczy��ić się 
do ak�ywizacji osób bezrobo���ych poprzez z�ikwidowa��ie bier��e��o pobiera��ia 
świadczeń socja���ych ��a rzecz o�rzymywa��ia wy��a��rodze��ia za ko��kre���� 
pracę.

zai���eresowa��ie i przychy���ość i��s�y��cji Ue d�a rozwoj� ��ospodarki 
społecz��ej wyz��acza kier���ek ak�yw��ych form przeciwdziała��ia bezrobo-
ci� poprzez obowi�zek ak�yw��e��o posz�kiwa��ia pracy, przekwa�ifikowywa-
��ia oraz podejmowa��ia za�r�d��ie��ia w przedsiębiors�wach społecz��ych. Ma 
wpływ ��a pob�dza��ie ak�yw��ości ��ospodarczej – rozwój MŚp czy �worze��ie 
odpowied��ie��o k�ima�� i��wes�ycyj��e��o. zapew��ia rozwój przedsiębiorczo-
ści, k�óry w obec��ych war���kach moż��a �z��ać za zada��ie priory�e�owe d�a 
wszys�kich pańs�w czło��kowskich Ue. nowopows�aj�ce przedsiębiors�wa spo-
łecz��e, za�icza��e przecież do sek�ora MŚp – ��a�eży pos�rze��ać jako „koło 
zamachowe ��ospodarki”, po��ieważ sek�or �e��, będ�c podmio�em po�i�yki 
��ospodarczej re��io��� jes� w s�a��ie wy��e��erować efek�y z��acz��ie większe ��iż 
war�ość pocz��kowa wkład� pomocowe��o. zb�dowa��ie korzys���ych war���ków 
��ospodarowa��ia może sprawić, że podmio�y ��ospodarki społecz��ej s�a��� się 
��ajsk��ecz��iejszym ��e��era�orem ��owych miejsc pracy. ich rozwój jes� �za�eż-
��io��y jed��ak od po�i�yk krajowych i zaa����ażowa��ia �oka���ych podmio�ów. 

 tworz�cy się mode� ��ospodarki społecz��ej wyma��a wiedzy ��a �ema� ce��y 
świadczeń socja���ych, porów��awczej a��a�izy me�od rea�izacji po�i�yki ��ospo-
darczej, wprowadze��ia e�eme���ów racjo��a���ości eko��omicz��ej do sfery �sł��� 
społecz��ych.

przychy���a ��ospodarce społecz��ej po�i�yka i��s�y��cji Ue i jej pańs�w 
czło��kowskich s�a��owi pods�awę jej rozwoj� w przyszłości. na�eży jed��akże 
mieć świadomość, że ��ospodarka społecz��a s�a��owi zai���eresowa��ie ��ie 
�y�ko ��a szczeb�� U��ii e�ropejskiej, a�e rów��ież ��a are��ie między��arodowej. 
w 2002 rok� Między��arodowa or��a��izacja pracy wydała za�ece��ie ��r 193 
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w sprawie promowa��ia spółdzie�czości, a or��a��izacja narodów zjed��oczo-
��ych prok�amowała rok 2012 Między��arodowym rokiem spółdzie�czości50 . 
s�wierdza o��a, że spółdzie�czy mode� przedsiębiorczości jes� k��czowym czy��-
��ikiem �rzeczywis���ie��ia rozwoj� ��ospodarcze��o i społecz��e��o, ��dyż w mak-
syma���ym s�op��i� �moż�iwia ��dziom par�ycypację w �ym rozwoj�, zarów��o 
w krajach rozwi��ię�ych, jak i rozwijaj�cych się, a ��ospodarka społecz��a przy-
czy��ia się sk��ecz��ie do e�imi��acji biedy, �worze��ia miejsc pracy i i���e��racji 
społecz��ej. 

50 rezo��cja ��r a/res/64/136 prok�am�j�ca Między��arodowy rok spółdzie�czości przy-
ję�a zos�ała przez 64. sesję z��romadze��ia o��ó���e��o narodów zjed��oczo��ych dro��� ko��se��-
s�s� w d��i� 18 ��r�d��ia 2009 rok�.





część ii

gospodarka społeczna 
i trzeci sektor
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pa��orama podmio�ów ��ospodarki społecz��ej  
i eko��omii społecz��ej

1. TeRMiNOLOGiA 

ce�em ��i��iejsze��o rozdział� jes� ��akreś�e��ie �ermi��o�o��icz��ej i fak�o��ra-
ficz��ej pa��oramy ��ospodarki i eko��omii społecz��ej w po�sce. zawar�e w ��im 
a��a�izy pokaż� ��ospodarkę społecz��� i eko��omię społecz��� odpowied��io jako 
zdefi��iowa��y i��s�y��cjo��a���ie sek�or ko��kre���ych podmio�ów ��ospodarki 
��arodowej oraz jako ewo���j�ce w swym zakresie podmio�owym zjawisko 
z obszar� idei i po�i�yki społecz��ej. oba pojęcia, mimo iż w prak�yce od��osz� 
się do ��ieco i����e��o spek�r�m podmio�ów (pojęcie eko��omii społecz��ej ma 
charak�er zawężaj�cy w s�os���k� do pojęcia ��ospodarki społecz��ej), pozo-
s�aj� ze sob� w ścisłej kore�acji, a częs�o s� ��awe� �żywa��e jako sy��o��imy. 
doda�kowo, w ramach każde��o z �ych �ermi��ów, moż��a wyodręb��ić szer-
szy i węższy zakres podmio�owy je��o f���kcjo��owa��ia. zos�a��� o��e po ko�ei 
przeds�awio��e w da�szej części ��i��iejsze��o rozdział�. 

najpierw zapreze���owa��e zos�a��ie szerokie spek�r�m podmio�ów ��ospo-
darki społecz��ej, wraz z dysk�sj� ��ad �ym, k�óre z �ych �ypów podmio�ów 
i z jakich powodów bywaj� �akże za�icza��e do eko��omii społecz��ej – a więc 
wpis�j� się w ideę-�eorię do�ycz�c� działa���ości ��as�awio��ej ��a rea�izację 
ce�ów społecz��ych prowadzo��ej przez a��o��omicz��e podmio�y prywa���e, 
działaj�ce w rea�iach ��ospodarki ry��kowej. głów��ym ce�em �ej działa���ości 
��ie jes� maksyma�izacja zysk�, �ecz zaspokoje��ie po�rzeb czło��ków/�działow-
ców/założycie�i �ych podmio�ów ��b rea�izacja szerszych ce�ów społecz��ych. 
z �ak szeroko zdefi��iowa��ym pojęciem eko��omi społecz��ej korespo��d�je 
pojęcie ��ospodarki społecz��ej, jako sek�ora i��s�y��cjo��a���e��o obejm�j�ce��o 
podmio�y, k�órych forma praw��a ��wara����je odręb��ość od sek�ora p�b�icz-
��e��o a zarazem wyk��cza ��b o��ra��icza maksyma�izowa��ie prywa���e��o zysk� 
właścicie�i/czło��ków/�działowców ��a rzecz rea�izacji misji or��a��izacji. ze 
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wz���ęd� ��a fak�, że ��ajszerzej �jmowa��y sek�or ��ospodarki społecz��ej jes� po 
pros�� dopeł��ie��iem sek�ora p�b�icz��e��o i komercyj��e��o (��as�awio��e��o ��a 
maksyma�izację zysk�), bywa o�� w �i�era��rze a�����ojęzycz��ej okreś�a��y jako 
third	system	a czasami �akże third	sector (odpowied��io trzeci	system ��b trzeci	sek-
tor)1. tak szeroko zdefi��iowa��y sek�or ��ospodarki społecz��ej obejm�je d�ż� 
zbiorowość róż��orod��ych podmio�ów, k�óre ��r�p�j� się w �rzech podsek�orach 
okreś�a��ych w �ekście �akże jako se��me���y: spółdzie�czy, i��s�y��cji wzajem-
��ościowych i non-profit (�e�� os�a���i sek�or bywa �eż okreś�a��y jako associations	
sector ze wz���ęd� ��a domi��ację �iczeb��� s�owarzyszeń w �ej zbiorowości). 

trzeba zaz��aczyć, że preze���acja ��akreś�o��e��o powyżej maksyma���e��o 
zakres� roz�mie��ia eko��omii społecz��ej i ��ospodarki społecz��ej ��ie wyk��cza 
posł���iwa��ia się przez ��as w �ekście �ermi��ami o z��acz��ie węższym zakresie. 
jed��ym z ��ich jes� przedsiębiors�wo społecz��e. przedsiębiors�wa społecz��e 
s�a��owi� podzbiór sek�ora ��ospodarki społecz��ej, a�e jes� �o podzbiór, k�óry 
zasad��iczo wypeł��ia res�rykcyj��e kry�eria s�awia��e podmio�om ��ospodarki 
społecz��ej przez e����zjas�ów „eko��omii społecz��ej”. z �e��o �eż powod�, 
przedsiębiors�wom społecz��ym częs�o przypis�je się ideo�o��icz��� ro�ę „rdze-
��ia eko��omii społecz��ej”2. przedsiębiors�wa społecz��e s�a��owi� �cie�eś��ie��ie 
idei zorie���owa��e��o ��a ce�e społecz��e i w peł��i ry��kowe��o ��ospodarowa-
��ia, k�óra �o idea ma w od��iesie��i� do i��s�y��cjo��a���ie okreś�o��e��o sek�ora 
��ospodarki społecz��ej jedy��ie po�e��cja���y i pos���a�yw��y charak�er. spośród 
podmio�ów szeroko zdefi��iowa��e��o sek�ora ��ospodarki społecz��ej przed-
siębiors�wa społecz��e s� ��ajbardziej zb�iżo��e do �ypowych przedsiębiors�w 
komercyj��ych. z �e��o powod� okreś�a��e s� wręcz, jako market	 agents	 in	 the	

1 termi�� third	 sector miewa szersze ��b węższe z��acze��ie za�eż��ie od �e��o czy jes� o�� 
�żywa��y w ko���ekście amerykańskim czy e�ropejskim. ko���eks� amerykański ��ożsamiako���eks� amerykański ��ożsamia 
pojęcie third	 sector z �ermi��em non-profit	 sector i z ko��s�y��j��c� ��o zasad� ��ie dys�ryb�owa-
��ia zysk� pomiędzy czło��ków, �działowców czy me��edżerów (non-profit-distrributing	 criterion). 
na�omias� w ko���ekście e�ropejskim trzeci	 sektor �żywa��y jes� w ��ieco szerszym z��acze��i�, 
w k�órym zasada przez��acza��ia całej ��adwyżki ��a rea�izazję ce�� s�a���owe��o or��a��izacji, 
zas��pio��a zos�aje zasad� mówi�c�, że dys�ryb�cja �a – jeś�i wys�ęp�je – ma o��ra��iczo��y, 
odmie����y od �ypowe��o d�a spółek komercyj��ych charak�er (por. evers, Lavi��e 2004). głów��� 
zasadę przy podzia�e zysk� s�a��owi rea�izacja misji or��a��izacji a decyzje podejmowa��e s� ��ie 
wedł��� wie�kości �działów w kapi�a�e, �ecz z �wz���ęd��ie��iem zasad demokra�ycz��ych. przy 
�akim roz�mie��i� �rzecie��o sek�ora ��ie ma w��p�iwości, że zawiera o�� ��ie �y�ko �ypowo ��ie 
��as�wio��e ��a zysk or��a��izacje o charak�erze czło��kowskim (s�owarzysze��ia, zwi�zki i�p.) czy 
o charak�erze zakładowym (��p. f���dacje) a�e �akże mieszcz� się w ��im spółdzie���ie i �owrzys-
�wa �bezpieczeń wzajem��ych. aby wyk��czyć moż�iwe ��ieporoz�mie��ia zwi�za��e z w�skim 
roz�mie��iem �ermi��� third	 sector część a��orów zacz�ło posł���iwać się pojęciem third	 system, 
k�óre��o zakres jes� rów��oz��acz��y z szerokim roz�mie��iem �rzecie��o sek�ora (Lavi��e, Bor-
za��a, defo�r��y e� a�. 1999).

2 por. j. wy����ański,por. j. wy����ański, Ekonomia	 społeczna	 w	 Polsce	 –	 definicje,	 zastosowania,	 oczekiwania,	
wątpliwości, [w:] Ekonomia	społeczna	–	teksty, warszawa 2006.



Panorama	podmiotów	gospodarki	społecznej	i	ekonomii	społecznej 111

social	economy3. wśród propo��owa��ych przez badaczy defi��icji przedsiębiors�w 
społecz��ych ��ajwiększ� pop��ar��ość zyskały dwie – defi��icja sieci badawczej 
eMes4 (od��osz�ca się przede wszys�kim do kry�eriów f���kcjo��a���ych) oraz 
defi��icja zawar�a w przy��o�owa��ym ��a z�ece��ie komisji e�ropejskiej pod-
ręcz��ik� Manual	for	Drawing	Up	the	Satellite	Accounts	of	Companies	in	the	Social	
Economy. ta dr���a defi��icja jes� pros�sza i sprowadza się w większym s�op��i� 
do cech o charak�erze i��s�y��cjo��a���o-s�r�k��ra���ym. okreś�a o��a przedsię-
biors�wa społecz��e jako ��ie��a�eż�ce do sek�ora p�b�icz��e��o, a��o��omicz��e 
podmio�y ��ospodarcze, w k�órych �dział jes� dobrowo���y zaś prod�kcja ��b 
�sł���i s� przez��acza��e ��łów��ie ��a sprzedaż po z��acz�cych eko��omicz��e 
ce��ach. jed��ocześ��ie przedsiębiors�wa �e maj� jed��ak pew��e cechy specy-
ficz��e: działa���ość przedsiębiors�wa społecz��e��o sł�ży bowiem przede wszys�-
kim zaspokoje��i� po�rzeb je��o �czes���ików/czło��ków (s� o��i ko��s�me���ami 
dóbr wy�warza��ych przez przedsiębiors�wo ��b je��o pracow��ikami); decyzje 
podejmowa��e s� ��ie wedł��� �dział� w kapi�a�e przedsiębiors�wa, �ecz z��od-
��ie z zasad� „jede�� �czes���ik-jede�� ��łos”; rów��ież ewe����a���y podział zysk� 
��ie doko���je się wedł��� �działów w kapi�a�e przedsiębiors�wa5 . 

okreś�o��y powyżej mode� przedsiębiors�wa społecz��e��o – poprzez swoj� 
„rdze��iow�” ro�ę – wywiera is�o���y wpływ ��a f���kcjo��owa��ie �ermi��� eko��o-
mia społecz��a. pod �ym wpływem eko��omia społecz��a, a za ��i� ��ospodarka 
społecz��a wzbo��aca się ��iepos�rzeże��ie o ��owe zawężaj�ce kry�eri�m. jes� 
��im wymó�� prowadze��ia charak�erys�ycz��ej d�a przedsiębiors�w działa���ości 
prod�kcyj��ej ��b �sł���owej. zabie�� �e�� powod�je, że zakres podmio�owy eko-
��omi społecz��ej zos�aje �szcz�p�o��y o podmio�y, k�órych działa���ość po�e��a 
w większym s�op��i� ��a repreze���owa��i� i���eresów i obro��ie praw okreś�o-
��ych ��r�p czy środowisk ��iż ��a dos�arcza��i� dóbr ��b �sł��� ko��kre���ym 
osobom. odpowiadaj�ce �akiem� zakresowi zjawiska eko��omii społecz��ej, 
i��s�y��cjo��a���e okreś�e��ie sek�ora ��ospodarki społecz��ej będzie wyk��czało 
ze swe��o zakres� �akie formy i��s�y��cjo��a���e jak par�ie po�i�ycz��e, zwi�zki 
zawodowe, a �akże w z��acz��ym s�op��i� or��a��izacje pracodawców oraz or��a-
��izacje samorz�d� ��ospodarcze��o i zawodowe��o. ka�a�o�� form i��s�y��cjo��a�-

3 j. Barea, j.L. Mo��zó��,j. Barea, j.L. Mo��zó��, Manual	 for	Drawing	Up	 the	Satellite	Accounts	 of	Companies	 in	 the	
Social	Economy, ciriec-o�� beha�f of �he e�ropea�� commissio��, U��iversi�é de Liè��e, Be���ia 
2006.

4 Między��arodowa sieć badawcza pows�ała w 1996 r. w zwi�zk� z rea�izacj� projek�� 
‘The	Emergence	of	Social	Enterprises	in	Europe’. od 2002 r. f���kcjo���je jako między��arodowe s�o-od 2002 r. f���kcjo���je jako między��arodowe s�o-
warzysze��ie ośrodków oraz i��dywid�a���ych badaczy szeroko roz�mia��e��o �rzecie��o sek�ora. 
specj���ości� sieci eMes jes� prob�ema�yka przesiębiors�w społecz��ych oraz ��ospodarki/eko-
��omii społecz��ej. 

5 j. Barea, j.L. Mo��zó��, Manual	 for	Drawing	Up	 the	Satellite	Accounts	 of	Companies	 in	 the	
Social	Economy, op. ci�. 
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��ych czy �eż forma���o-praw��ych składaj�cych się ��a �e�� ��ieco zawężo��y a�e 
za �o ��ajczęściej przyjmowa��y w po�skiej �i�era��rze przedmio�� zakres sek-
�ora �radycyj��ej ��ospodarki społecz��ej, będzie więc obejmował spółdzie���ie, 
or��a��izacje wzajem��ościowe oraz szeroko roz�mia��e s�owarzysze��ia i f���-
dacje, a więc będzie �eż odpowiadał �jęci� ��ospodarki społecz��ej, k�óre jes� 
szeroko s�osowa��e w i��s�y��cjach U��ii e�ropejskiej i wyraża się akro��imem 
cMaF. akro��im �e�� wskaz�je ��łów��e formy praw��e i��s�y��cjo��a���e��o �jęcia 
��ospodarki społecz��ej (Cooperatives, Mutuals, Associations, Foundations) choć ��ie 
przes�dza, czy w szerokiej ka�e��orii s�owarzyszeń mieszcz� się ��a przykład 
społecz��e podmio�y wyz��a��iowe �akie jak cari�as, k�óre ��aszym zda��iem 
s�a��owi� e�eme��� �radycyj��ej ��ospodarki społecz��ej. 

oba zapreze���owa��e powyżej zakresy �ermi��� ��ospodarka społecz��a 
�j. �jęcie ��ospodarki społecz��ej jako �rzecie��o sys�em� oraz �jęcie ��ospo-
darki społecz��ej w ramach akro��im� cMaF �j. zes�aw� i��s�y��cji �rzecie��o 
sys�em� będ�cych prod�ce���ami dóbr ��b �sł��� ��a rzecz i��dywid�a���ych 
odbiorców, maj� swój p���k� ciężkości w spółdzie���iach, s�owarzysze��iach 
i i����ych �radycyj��ych formach współdziała��ia czło��ków ��a rzecz wzajem-
��ej pomocy i rea�izacji po�rzeb włas��ej ��r�py. d�a�e��o �eż w wypowiedziach 
badaczy do�ycz�cych eko��omii społecz��ej czy ��ospodarki społecz��ej, w �ym 
��ajszerszym z��acze��i�, moż��a ��ieraz spo�kać się z okreś�e��iami �akimi, jak 
�radycyj��a ��ospodarka społecz��a6, ��ospodarka społecz��a w �jęci� �radycyj-
��ym7 czy �radycyj��a eko��omia społecz��a8 . 

ko�ej��y waż��y �ermi��, k�óry będzie wykorzys�ywa��y w ��i��iejszym roz-
dzia�e �o ��owa ��ospodarka społecz��a i �żywa��a z �ym �ermi��em wymie����ie 
��owa eko��omia społecz��a. z��od��ie z �eore�ycz��o-ideowym charak�erem �er-
mi��� eko��omia społecz��a, jes� o�� e�eme���em �eore�ycz��ej i po�i�ycz��ej dys-
k�sji ��ad �ym, co obec��ie �z��awa��e jes� za działa���ość eko��omicz��� sł�ż�c� 
ce�om społecz��ym. jes� przy �ym oczywis�e, że współczes��e oczekiwa��ia w 
sferze ce�ów działa��ia podmio�ów eko��omii społecz��ej przeszły is�o���� ewo-
��cję od ko��ce���racji ��a wew����rz��r�powej samopomocy i wspó���ym zaspo-
kaja��i� po�rzeb czło��ków/założycie�i da��ej or��a��izacji (szcze��ó���ie chodzi �� 
o i��s�y��cje zwi�za��e ze „s�ar�” czy �eż „�radycyj���” ��ospodark� społecz��� 
�akie jak spółdzie���ie, �owarzys�wa wzajem��ych �bezpieczeń, kasy zapomo-

6 e. Leś, Gospodarka	społeczna	i	przedsiębiorstwo	społeczne . Przegląd	koncepcji	 i	dobrych	praktyk, 
[w:] e. Leś (red.), Gospodarka	 społeczna	 i	przedsiębiorstwo	 społeczne.	Wprowadzenie	do	problematyki, 
wydaw��ic�wo U��iwersy�e�� warszawskie��o, warszawa 2008.

7 s. nałęcz, Polska	gospodarka	społeczna	w	ujęciu	tradycyjnym	–	synteza, [w:] Gospodarka	społeczna	
w	Polsce,	s. nałęcz (red.), i��s�y��� s��diów po�i�ycz��ych pan, warszawa 2008/1.

8 j. Herbs�, Geografia	polskiej	ekonomii	społecznej, [w:] Ekonomia	społeczna	–	teksty	2006, (h��p://wia-
domosci.����o.p�/fi�es/eko��omiaspo�ecz��a.p�/p�b�ic/rapor�_o�warcia/Herbs�_geo��rafia.pdf).
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��owo-pożyczkowe czy s�owarzysze��ia), do świadcze��ia �sł��� ��a rzecz be��efi-
cje���ów/odbiorców zew��ę�rz��ych – w szcze��ó���ości, �sł��� is�o���ych z p���k�� 
widze��ia po�i�yki społecz��ej pańs�wa. działa���ość w zakresie ��owej eko��omii 
społecz��ej obejm�je obec��ie rea�izację �akich ce�ów jak: rei���e��racja spo-
łecz��o-zawodowa osób dł���o�rwa�e bezczy����ych zawodowo, świadcze��ie �sł��� 
d�a jed��os�ek i społecz��ości �oka���ych oraz prod�kcja i����e��o rodzaj� korzy-
ści społecz��ych przy zachowa��i� e�eme���ar��ych zasad: pierwszeńs�wa pracy 
przed kapi�ałem, przes�rze��a��ia demokra�ycz��e��o podejmowa��ia decyzji, 
a �akże �mac��ia��ia wiary��od��ości, jakości oraz �rwałości działa��ia9. nowa 
eko��omia społecz��a zos�a��ie za�em przeds�awio��a, jako obszar wyz��aczo��y 
przez kry�eria o charak�erze f���kcjo��a���ym i ��orma�yw��ym a ��ie przez 
kry�eria i��s�y��cjo��a���e czy s�r�k��ra���e. w rez���acie w obszarze ��owej 
eko��omii społecz��ej czy ��owej ��ospodarki społecz��ej z��ajd� się obiek�y, 
k�óre ��ieko��iecz��ie m�sz� speł��iać war���ek przy��a�eż��ości do ��ospodarki 
społecz��ej w �jęci� cMaF a��i ��awe� ��ospodarki społecz��ej jako �rzecie��o 
sys�em�. wie�e obiek�ów wskazywa��ych jako przy��a�eż�ce do ��owej ��ospo-
darki społecz��ej ��ie posiada wys�arczaj�cej a��o��omii by moż��a je �z��ać za 
samodzie���e podmio�y ��ospodarcze, a z dr���iej s�ro��y częs�o s�r�k��ra���ie 
s� części� sek�ora p�b�icz��e��o ��b – w pew��ych przypadkach – s� ��awe� e�e-
me���em ��as�awio��ych ��a maksyma�izację zysk� przedsiębiors�w prywa���ych. 
w ��i��iejszym rozdzia�e do ��owej ��ospodarki społecz��ej za�iczymy zakłady 
ak�yw��ości zawodowej, warsz�a�y �erapii zajęciowej, spółdzie���ie socja���e, 
ce���ra i���e��racji społecz��ej oraz k��by i���e��racji społecz��ej. 

w pods�mowa��i� rozdział� zes�awio��e zos�a��� ��ajważ��iejsze zróż��icowa-
��ia i�ościowe i jakościowe �widacz��iaj�ce się w za�eż��ości od przyję�ych ram 
�ermi��o�o��icz��ych ��ospodarki społecz��ej i ��owej eko��omii społecz��ej.

2. PANORAMA iNSTyTUCJONALNA  
TRAdyCyJNeJ GOSPOdARKi SPOłeCzNeJ:  

Od TRzeCieGO SySTeMU dO CMAF

przeds�awio��e powyżej rozważa��ia �ermi��o�o��icz��e ��ie daj� się ła�wo 
przełożyć ��a de�imi�ację ��ospodarki społecz��ej jako sek�ora i��s�y��cjo��a�-
��e��o. Moż��a wręcz zadać py�a��ie, czy �aki sek�or da się se��sow��ie wyodręb-
��ić ��a pods�awie kry�eriów forma���o-praw��ych. py�a��ie �o jes� zasad��e ��ie 
�y�ko ze wz���ędów �eore�ycz��ych, a�e �akże pra��ma�ycz��ych, a po części – jak 

9 e. Leś, Gospodarka	społeczna	i	przedsiębiorstwo	społeczne . Przegląd	koncepcji	i	dobrych	praktyk, [w:] 
e. Leś (red.), Gospodarka	społeczna	i	przedsiębiorstwo	społeczne.	Wprowadzenie	do	problematyki, op. ci�.
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moż��a s�dzić – �akże po�i�ycz��ych. pop��ar��ość ko��cep�� eko��omii społecz-
��ej w debacie ��ad przyszłości� �sł��� społecz��ych i wy��ikaj�ce s��d p�b�icz��e 
wsparcie d�a rozwoj� przedsiębiors�w społecz��ych przekładaj� się z jed��ej 
s�ro��y ��a po�rzebę wyodręb��ie��ia, w is���iej�cej mozaice form i��s�y��cjo��a���o-
praw��ych �worz�cych ��ospodarkę społecz���, �ych, k�óre miałyby być odbior-
cami �e��o wsparcia, z dr���iej zaś – ��a d�że��i� po�e��cja���ych je��o odbiorców 
do „s�a��ia się” eko��omi� społecz��� w roz�mie��i�, jakie ��adaj� �em� �er-
mi��owi dok�me���y wyz��aczaj�ce ko��kre���e ce�e po�i�yk wspieraj�cych eko-
��omię społecz���. w po�sce doby eQUaL-a, kier���ki p�b�icz��e��o wsparcia 
eko��omii społecz��ej wi�zały się z oczekiwa��iem, żeby eko��omia społecz��a 
s�ała się mecha��izmem przyśpieszo��e��o rozwoj� po�e��cjał� eko��omicz-
��e��o or��a��izacji pozarz�dowych (pos���a� eko��omizacji �rzecie��o sek�ora), 
a w pew��ym s�op��i� �akże, by s�ała się p�a�form� d�a b�dowy ��owej �ożsa-
mości słab���ce��o r�ch� spółdzie�cze��o (pos���a� �społecz��ie��ia spółdzie���i).

wsk��ek �ych wszys�kich wpływów, �z��awa��e obec��ie i��s�y��cjo��a���e ��ra-
��ice sek�ora eko��omii społecz��ej ��ie s� wyz��aczo��e �ak s�b�e���ie jak �eore-
�ycz��a defi��icja je��o po�a. w is�ocie, zbiorowości podmio�ów odpowiadaj�cych 
idei eko��omii społecz��ej ��ie sposób wyodręb��ić w ka�e��oriach i��s�y��cjo-
��a���ych. jes� bowiem jas��e, że chodzi �� raczej o szcze��ó���� fi�ozofię f���k-
cjo��owa��ia ��iż o je��o forma���o-praw��� form�łę. Fi�ozofia �a może s�ać się 
pods�aw� działań szerokie��o spek�r�m podmio�ów. niem��iej w dok�me���ach 
pows�aj�cych ��a z�ece��ie U��ii e�ropejskiej, domi���je, �a��sowa��e przez or��a-
��izacje r�ch� spółdzie�cze��o i wzajem��ościowe��o, kry�eri�m de�imi�acji i��s�y-
��cjo��a���e��o zakres� pojęcia okreś�a��e akro��imem cMaF, ide���yfik�j�ce 
��łów��e formy praw��e, w jakich f���kcjo���j� podmio�y ��ospodarki społecz��ej 
(Cooperatives, Mutuals, Associations, Foundations – spółdzie���ie i or��a��izacje wza-
jem��ościowe, jako formy ry��kowe��o se��me���� ��ospodarki społecz��ej oraz 
s�owarzysze��ia i f���dacje, jako ��łów��e formy ��iery��kowe��o se��me���� �ejże 
��ospodarki). war�o za�ważyć, że �ak skrojo��a defi��icja ��ie �y�ko wł�cza w za-
kres pojęcia część jed��os�ek, k�óre ��iekiedy z �r�dem przys�aj� do �eore�ycz-
��ych kry�eriów eko��omii społecz��ej (��p. f���dacje zasad��iczo ��ie speł��iaj� 
kry�eri�m demokra�ycz��e��o podejmowa��ia decyzji), a�e �akże, z dr���iej s�ro��y, 
��ie wł�cza ��iek�órych �ypów podmio�ów, k�óre ��p. z p���k�� widze��ia krea�orów 
po�i�yki społecz��ej w po�sce bezwz���ęd��ie do eko��omii społecz��ej ��a�eż�, i co 
więcej, s�a��owi� w ��r���cie rzeczy prod�k� pop��aryzacji �ej idei10. Świadomi 

10 pop��aryz�j�cy eko��omię społecz���, w se��sie jak ��ajbardziej prak�ycz��ym, podręcz-
��ik przy��o�owa��y ��a z�ece��ie Mi��is�ers�wa rozwoj� re��io��a���e��o, jako ��a�eż�ce do eko��omi 
społecz��ej wymie��ia m.i��. warsz�a�y �erapii zajęciowej, zakłady ak�yw��ości zawodowej, ce���ra 
i k��by i���e��racji społecz��ej – chociaż ��ie s� �o podmio�y samodzie���e a doda�kowo część z ��ich 
��a�eży do sek�ora p�b�icz��e��o (Ekonomia	społeczna	w	Programie	Operacyjnym	Kapitał	Ludzki, 2009).
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�e��o prob�em� badacze zjawiska rozróż��iaj� �radycyj��� ��ospodarkę społecz���/
eko��omię społecz��� (�j. podmio�y repreze����j�ce dobrze z��a��e formy praw��e 
wskaza��e w akro��imie cMaF, k�órych działa��ia wpis�j� się w �� ideę) i ��ow� 
��ospodarkę społecz���/eko��omię społecz��� – sk�piaj�c� podmio�y ��iemiesz-
cz�ce się w zas�a��ych schema�ach forma���opraw��ych, �s�a��owio��e ��iejako 
w odpowiedzi ��a pos���a�y e����zjas�ów eko��omii społecz��ej, ��b przy��ajm��iej 
wpis�j�ce się w �e pos���a�y poprzez swoje pods�awowe f���kcje. 

wszys�kie �e �war���kowa��ia wybi���ie ��r�d��iaj� �chwyce��ie prawdzi-
we��o po�e��cjał� ��ospodarki społecz��ej w po�sce. aby �e��o doko��ać, �rzeba 
wyjść od pa��oramy form i��s�y��cjo��a���ych �worz�cych ��ajszerszy zakres 
��ospodarki społecz��ej, a ��as�ęp��ie wyodręb��ić w ��im �ypy podmio�ów, k�óre 
zasad��iczo speł��iaj� domi���j�ce obec��e kry�eria przy��a�eż��ości do „eko��o-
mii społecz��ej”. tem� zada��i� podporz�dkowa��a zos�a��ie po��iższa a��a�iza. 

zacz��iemy od zarysowa��ia ��ajszersze��o krę��� eko��omii społecz��ej, krę��� 
wy�yczo��e��o w oparci� o kry�eria forma���o-praw��e, przyporz�dkow�j�ce 
poszcze��ó���e �ypy or��a��izacji do sek�ora ��ospodarki społecz��ej zdefi��iowa-
��e��o, jako �rzeci sys�em czy �eż �rzeci sek�or, s�a��owi�cy dopeł��ie��ie wobec 
sek�ora p�b�icz��e��o i sek�ora komercyj��e��o (��as�awio��e��o ��a maksyma�iza-
cję zysk�). do �ak zdefi��iowa��e��o sek�ora ��ospodarki społecz��ej, będ�ce��o 
w is�ocie ��ie ��as�awio��� ��a zysk części� sek�ora prywa���e��o (private, not-for-
-profit) za�iczamy ��as�ęp�j�ce �ypy podmio�ów:
 1) spółdzielnie (wedł��� da��ych z 2009 rok�, zarejes�rowa��ych w regon było 

17 �ys. spółdzie���i z cze��o 12 �ys. ak�yw��ych, zaś wedł��� krajowej rady 
spółdzie�czej ak�yw��ych było ��iespeł��a 9 �ys. spółdzie���i);

 2) organizacje	wzajemnościowe (wedł��� da��ych zebra��ych w ramach projek�� 
„t� jes� praca” w rok� 2007 działało 9 �owarzys�w �bezpieczeń wzajem-
��ych11 i około 800 kas zapomo��owo-pożyczkowych12;

 3) stowarzyszenia (w �ym ocho���icze s�raże pożar��e) i i����e zb�iżo��e or��a-
��izacje społecz��e (wedł��� gUs ��a ko��iec rok� 2009 zarejes�rowa��ych 
w sys�emie regon było 88,1 �ys. s�owarzyszeń i or��a��izacji społecz��ych, 
zaś rok wcześ��iej zarejes�rowa��ych było ich 84,3 �ys., z cze��o ak�yw��ych 
około 64,9 �ys.13); 

11 o. ko�owska, s. nałęcz, p. załęski, Towarzystwa	 ubezpieczeń	wzajemnych	w	 Polsce, [w:] 
s. nałęcz (red.), Gospodarka	 społeczna	w	Polsce, i��s�y��� s��diów po�i�ycz��ych pan, warszawa 
2008.

12 s. nałęcz, Pracownicze	kasy	zapomogowo-pożyczkowe, [w:] Gospodarka	społeczna	w	Polsce, s. na-
łęcz (red.), i��s�y��� s��diów po�i�ycz��ych pan, warszawa 2008/2.

13 rocz��ik s�a�ys�ycz��y rzeczpospo�i�ej po�skiej 2009, gUs 2009/1. zakład wydaw��ic�w 
s�a�ys�ycz��ych, warszawa; Zmiany	 strukturalne	grup	podmiotów	gospodarki	narodowej	w	I	półroczu	
2010	r., zakład wydaw��ic�w s�a�ys�ycz��ych, warszawa gUs 2010/2. s. nałęcz, k. goś-wójci-
cka, r. wi�k, Wstępna	informacja	nt.	wyników	badania	stowarzyszeń,	fundacji	i	organizacji	społecznych	
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 4) fundacje (wedł��� gUs ��a ko��iec rok� 2009 w sys�emie regon zareje-
s�rowa��ych było 11,3 �ys. f���dacji, zaś rok wcześ��iej zarejes�rowa��ych 
było �o 10,4 �ys. z cze��o ak�yw��ych około 5,9 �ys.14);

 5) społeczne	 podmioty	 wyznaniowe �o ��łów��ie prowadzo��e przez kościoły 
i zwi�zki wyz��a��iowe p�acówki oświa�owe, opiek�ńcze, �ecz��icze, spor-
�owe i�p. (wedł��� da��ych gUs z bada��ia or��a��izacji i i��s�y��cji spo-
łecz��ych kościoła ka�o�ickie��o zrea�izowa��e��o przez i��s�y��� s�a�ys�yki 
kościoła ka�o�ickie��o ��a ko��iec 2008 r. działało 2,2 �ys. świadcz�cych 
�sł���i społecz��e a��o��omicz��ych jed��os�ek kościoła ka�o�ickie��o oraz 
0,2 �ys. podob��ych jed��os�ek f���kcjo���j�cych w ramach i����ych kościołów 
i zwi�zków wyz��a��iowych);

 6) organizacje	 samorządu	gospodarczego	 i	zawodowego (w �ej zbiorowości ��aj�icz-
��iejsze były kółka ro���icze, a�e obejmowała o��a �akże cechy oraz izby 
��ospodarcze i zawodowe; ł�cz��ie wedł��� da��ych z badań projek�� „t� 
jes� praca” pod ko��iec 2005 r. działało około 3,6 �ys. �akich podmio�ów);

 7) organizacje	pracodawców (wedł��� da��ych z badań projek�� „t� jes� praca” 
pod ko��iec 2005 r. działało około 0,2 �ys. �akich podmio�ów);

 8) związki	zawodowe (wedł��� da��ych sys�em� regon z wrześ��ia 2009 r. is�-
��ieje około 18 �ys. jed��os�ek zwi�zkowych); 

 9) partie	 polityczne (wedł��� da��ych pańs�wowej komisji wyborczej z maja 
2010 r. is���ieje 77 par�ii – bez �wz���ęd��ia��ia jed��os�ek �ere��owych),

10) jednostki	kościołów	i	związków rea�iz�j�ce f���kcje stricte re�i��ij��e �j. z��roma-
dze��ia zako����e, parafie oraz i����e �ery�oria���e i hierarchicz��e s�r�k��ry 
koście���e (wedł��� da��ych z rocz��ika s�a�ys�ycz��e��o rp 2009 kościoły 
i zwi�zki wyz��a��iowe posiadały ł�cz��ie 13,2 �ys. jed��os�ek or��a��izacyj-
��ych, w �ym sam kościół ka�o�icki posiadał 10,1 �ys. parafii).

przeds�awio��y powyżej szeroki ka�a�o�� form or��a��izacyj��o-praw��ych, 
zawieraj�cy doda�kowo i��formacje o d�żych �iczbach podmio�ów wchodz�-
cych w skład poszcze��ó���ych ka�e��orii s���er�je, że mamy w po�sce do czy-
��ie��ia ze z��acz�cym po�e��cjałem ��ospodarki społecz��ej. wraże��ie �o jes� 
jed��ak my���e, po pierwsze ze wz���ęd� ��a fak�, że �y�ko część z wymie��io��ych 
powyżej form odpowiada zakresowi działa���ości, �waża��em� w po�sce ��a o��ół 
za eko��omię społecz���, po dr���ie ze wz���ęd� ��a �o, że z d�ż� �iczb� pod-

(SOF-1)	zrealizowanego	w	2009	r. warszawa 2010, gUs, depar�ame��� Badań społecz��ych (h��p://
form.s�a�.��ov.p�/sof/doc/ws�ęp��a i��formacja ���. wy��ików soF-1 za 2008 rok, 16.06.2010.pdf). 

14 Zmiany	strukturalne	grup	podmiotów	gospodarki	narodowej	w	I	półroczu	2010	r., zakład wydaw-
��ic�w s�a�ys�ycz��ych, warszawa, gUs 2010/2. s. nałęcz, k goś-wójcicka, r. wi�k, Wstępna	
informacja	nt.	wyników	badania	stowarzyszeń,	fundacji	i	organizacji	społecznych	(SOF-1)	zrealizowanego	
w	2009	r. warszawa 2010, gUs, depar�ame��� Badań społecz��ych (h��p://form.s�a�.��ov.p�/sof/
doc/ws�ęp��a i��formacja ���. wy��ików soF-1 za 2008 rok, 16.06.2010.pdf).
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mio�ów ��ie zawsze korespo��d�je odpowied��io d�ży po�e��cjał eko��omicz��y 
i społecz��y. w �ym miejsc� zajmiemy się pierwszym z �ych prob�emów. 

w po�skiej �i�era��rze przedmio��, do sek�ora �radycyj��ej ��ospodarki spo-
łecz��ej odpowiadaj�ce��o �z��awa��em� przez większość a��orów zakresowi 
działa��ia �radycyj��ej eko��omii społecz��ej, ��a o��ół za�icza się podmio�y: s�o-
warzysze��ia, f���dacje i i����e or��a��izacje społecz��e okreś�a��e ��ieraz ł�cz��ie 
jako or��a��izacje pozarz�dowe a �akże spółdzie���ie i �owarzys�wa wzajem��oś-
ciowe15 (oecd 2009). w odwro���ej ko�ej��ości �łożo��a, a�e �a sama ��r�pa 
podmio�ów wskazywa��a jes�, jako odpowiadaj�ca pojęci� ��ospodarki społecz-
��ej, przez sieć badawcz� eMes oraz przez ��ajwiększ� e�ropejsk� or��a��izację 
eko��omii społecz��ej ciriec, czy przez e�ropejski zwi�zek podmio�ów eko-
��omii społecz��ej (między��arodowy odpowied��ik po�skie��o skes-� – cep-
cMaF (Conférence	Européenne	Permanente	des	Coopératives,	Mutualités,	Associations	
et	Fondations). wszys�kie �ypy podmio�ów wymie��io��ych powyżej w p���k�ach 
1–4 posiadaj� włas��� sforma�izowa��� i a��o��omicz��� s�r�k��rę, s� odręb��e 
od sek�ora p�b�icz��e��o oraz charak�eryz�j� się dobrowo���ym i demokra-
�ycz��ym �czes���ic�wem (decyzje podejmowa��e s� w oparci� o zasadę jede�� 
czło��ek – jede�� ��łos), ��ie ma w ��ich �eż bezpośred��iej za�eż��ości między 
dys�ryb�cj� zysk� a wie�kości� �dział� w kapi�a�e. w s�os���k� do większości 
pozos�ałych �ypów podmio�ów mieszcz�cych się w sek�orze ��ospodarki spo-
łecz��ej – zdefi��iowa��ej jako �rzeci sys�em – spółdzie���ie, or��a��izacje wza-
jem��ościowe, s�owarzysze��ia i f���dacje wyróż��iaj� się �ym, że w większości 
rea�iz�j� f���kcję prod�kcyj��� �j. świadcz� �sł���i ��b prod�k�j� dobra sł�ż�ce 
zaspokaja��i� i��dywid�a���ych po�rzeb ich czło��ków ��b i����ych osób z ��r�p, 
��a rzecz k�órych działaj� (choć ��ie zawsze �a prod�kcja a zwłaszcza dys�ry-
b�cja odbywa się ��a zasadach ry��kowych). 

trzeba w �ym miejsc� zaz��aczyć, że część pos���owa��ych cech eko��omii 
społecz��ej ��ie jes� w peł��i rea�izowa��a przez ��iek�óre �ypy ww. podmio�ów 
(��p. ko��s�r�kcja praw��a f���dacji ��ie wyma��a by były o��e zarz�dza��e ��a 
zasadach demokra�ycz��ych, a z��acz��a część s�owarzyszeń i f���dacji ��ie pro-
wadzi re����ar��ej działa���ości prod�kcyj��ej a��i ��awe� �sł���owej). Mimo �o 
s�owarzysze��ia, f���dacje, or��a��izacje wzajem��ościowe i spółdzie���ie ��ożsa-
mia��e s� z ��ospodark� społecz��� i eko��omi� społecz��� ��a mocy ��iepisa��e��o 
ko��se��s�s� – choć, jak wy��ika z badań, jed��os�ki �e ��ie zawsze się z ��ospo-

15 j. wy����ański, Ekonomia	społeczna	w	Polsce	–	definicje,	zastosowania,	oczekiwania,	wątpliwości, 
[w:] Ekonomia	 społeczna	–	 teksty	 2006; j. Herbs�, M. g�mkowska, Wolontariat,	 filantropia	 i	 1%.	
Raport	z	badań	2006,	warszawa, s�owarzysze��ie k�o��/jawor 2008; t. schima��ek, Ekspertyza	doty-
cząca	wybranych	zagadnień	ekonomii	społecznej	w	Polsce,	2009 (ma�eriał ��iep�b�ikowa��y – eksper�yza 
d�a Mi��is�ers�wa rozwoj� re��io��a���e��o). 
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dark� społecz��� ��ożsamiaj�16, a ��ożsamiaj�c się, ��ie zawsze wiedz� dobrze, 
czym jes� eko��omia społecz��a (por. ��p. oecd 2009).

w �z�peł��ie��i� powyższe��o zakres� form i��s�y��cjo��a���ych, ��ożsamia-
��ych z działa���ości� eko��omii społecz��ej w ��i��iejszym rozdzia�e �z��ajemy za 
zasad��e �wz���ęd��ie��ie �akże społecz��ych podmio�ów wyz��a��iowych, k�óre 
��ieraz pos�rze��a��e s� ł�cz��ie z f���dacjami i s�owarzysze��iami, jako część 
se��me���� or��a��izacji pozarz�dowych (i��aczej se��me��� non-profit), a�e ��aj-
częściej ��ie s� wyodręb��ia��e, po��ieważ ��a o��ół a��orom prac o ��ospodarce 
społecz��ej czy eko��omii społecz��ej brak�je wy��ików badań, k�óre do�yczy-
łyby �ej ��r�py podmio�ów. na �ym ��e wyróż��iaj� się wy��iki badań ��ospodarki 
społecz��ej przeprowadzo��e w ramach projek�� „t� jes� praca”, w k�órym za 
pomoc� zrea�izowa��e��o przez gUs w 2006 r. bada��ia ��a form��arz� soF-1 
�wz���ęd��io��o społecz��e podmio�y wyz��a��iowe, wśród k�órych ��łów��� ro�ę 
od��rywaj� społecz��e p�acówki kościoła ka�o�ickie��o. s�wierdzo��o, że pod-
mio�y �e w 2/3 przypadków peł��i� f���kcję prod�ce���a �sł��� społecz��ych 
i jes� �o wskaź��ik zb�iżo��y do wy��ik� �zyska��e��o przez s�owarzysze��ia (7/10) 
a jed��ocześ��ie jes� o�� wyższy ��iż wskaź��ik f���dacji, z k�órych ��ieco po��ad 
połowa (54%) zadek�arowała, że świadczy ��ieodpła���e ��b odpła���e �sł���i.

pozos�ałe �ypy podmio�ów (wymie��io��e powyżej w p���k�ach 6–10) ��ie 
speł��iaj� ��b speł��iaj� w re�a�yw��ie małym s�op��i�17 f���kcję dos�arcza��ia 
dóbr ��b �sł��� i��dywid�a���ym odbiorcom i z �e��o wz���ęd� moż��a je ��aszym 
zda��iem wył�czyć z dysk�sji o sek�orze ��ospodarki społecz��ej w �jęci� odpo-
wiadaj�cym działa���ości eko��omii społecz��ej. w szcze��ó���ości podmio�y 
�ję�e powyżej w p���k�ach 7–10 s�a��owi� wyzwa��ie ��ie �y�ko d�a badaczy 
��ospodarki społecz��ej, a�e �akże is�o���y prob�em ��awe� w perspek�ywie badań 
same��o se��me���� non-profit. par�ie, zwi�zki zawodowe i jed��os�ki wyz��a-
��iowe, rea�iz�j�ce f���kcje ściś�e re�i��ij��e, speł��iaj� wprawdzie 5 war���ków 
przy��a�eż��ości do sek�ora non-profit oraz s� wymie��ia��e jako i��s�y��cje non-
profit w podręcz��ikach me�odo�o��icz��ych do pomiar� sek�ora non-profit (onz 
2003), jed��ak w prak�yce zdarza się, że s� o��e pomija��e ze wz���ęd� ��a �r�d-
��ości w pozyska��i� da��ych ��a ich �ema�18 ��b �eż s� �wz���ęd��ia��e, a�e jedy-

16 por. M. g�mkowska, j. Herbs�, Podstawowe	 fakty	 o	 organizacjach	 pozarządowych	–	 raport	
z	badania	2006,	s�owarzysze��ie k�o��/jawor, warszawa 2006. 

17 jak wy��ika z bada��ia soF-1 zrea�izowa��e��o przez gUs w 2006 r. w ramach projek�� 
«t� jes� praca» or��a��izacje samorz�d� ��ospodarcze��o i zawodowe��o w 4 ��a 10 przypadków 
dek�ar�j� prowadze��ie działa���ości �sł���owej/prod�kcyj��ej.

18 s.M. Les�er, H.k. a��heier, r. Lis�, s.s. toep�er, w. soko�owski e� a�., Global	Civil	Society:	
Dimensions	of	 the	Non-Profit	Sector. joh��s Hopki��s ce���er for civi� socie�y s��dies, Ba��imorejoh��s Hopki��s ce���er for civi� socie�y s��dies, Ba��imore 
1999.
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��ie ��a pods�awie dość z��r�b��ych szac���ków19. tym większe kłopo�y maj� 
z �ymi podmio�ami �eore�ycy eko��omii społecz��ej. 

rów��ież par�ie po�i�ycz��e ��ie s� prod�ce���ami dóbr a��i �sł��� d�a odbior-
ców i��dywid�a���ych i �r�d��o w ��r���cie rzeczy powiedzieć, z jakie��o powod� 
��iek�órzy za��ra��icz��i a��orzy �rak��j� je ��iekiedy jako część eko��omii spo-
łecz��ej20. podob��y zarz�� do�yczy �eż zwi�zków zawodowych, k�óre choć z��od-
��ie z prawem mo��� świadczyć ko��kre���e �sł���i socja���e ��a rzecz czło��ków, 
jed��ak ��a o��ół ��ie s� re����ar��ymi prod�ce���ami dóbr a��i �sł���, o��ra��iczaj�c 
sw� ro�ę do repreze���owa��ia zbiorowych i���eresów pracow��iczych. poza �ym 
zwi�zki zawodowe wraz z par�iami po�i�ycz��ymi, choć forma���ie ��a�eż� do sek-
�ora non-profit, z re���ły �rak�owa��e s� w po�sce jako odręb��a ka�e��oria i��s�y-
��cji, zarów��o ze wz���ęd� ��a swój po�i�ycz��y po�e��cjał jak i odręb��e re����acje 
do�ycz�ce ich f���kcjo��owa��ia oraz re�acji z admi��is�racj� p�b�icz���. prob-
�ema�ycz��y jes� �akże s�a��s jed��os�ek wyz��a��iowych rea�iz�j�cych f���kcje 
ściś�e re�i��ij��e. w po�sce, ��ie z��amy żad��ych opracowań, k�óre �z��awałyby 
działa���ość parafii, z��romadzeń zako����ych i�p. za eko��omię społecz���, mimo 
iż w oczywis�y sposób rea�iz�j� o��e działa��ia o charak�erze �sł��� re�i��ij��ych 
��a rzecz sek�ora ��ospodars�w domowych (�zw. posługa	duszpasterska) i część 
z �ych �sł��� ma ��awe� charak�er quasi-ob�i��a�oryj��y i odpła���y (��p. chrzci��y, 
ś��by, po��rzeby). poza �ym, jak wykazały bada��ia przeprowadzo��e w 2009 
rok� ��a z�ece��ie gUs przez i��s�y��� s�a�ys�yki kościoła ka�o�ickie��o sac21, 
przy parafiach działaj� ��ierejes�rowa��e przez oficja���� s�a�ys�ykę róż��orod��e 
i��icja�ywy i wspó���o�y prowadz�ce z��acz�c� ��ieraz działa���ość �sł���ow� (��p. 
wydawa��ie posiłków d�a bezdom��ych, korepe�ycje, porady). w prak�yce jed-
��ak, kościół ka�o�icki i i����e kościoły oraz zwi�zki wyz��a��iowe ��ie s� ��a o��ół 
�wz���ęd��ia��e a��i w �iczbach charak�eryz�j�cych sek�or non-profit a��i �ym bar-
dziej ��ospodarkę społecz��� czy eko��omię społecz���, z wyj��kiem społecz��ych 
podmio�ów wyz��a��iowych – wyodręb��io��ych jed��os�ek �worzo��ych w ramach 
i��s�y��cjo��a���o-praw��ych form da��e��o kościoła w rea�izacji ce�ów społecz-
��ych, ��ajczęściej w zakresie �sł��� społecz��ych �akich jak ed�kacja, opieka, 
ochro��a zdrowia i�p. My rów��ież dos�os�jemy się do �ej ko��we��cji i wł�czymy  
 
 

19 w. okrasa, j. Herbs�, w. zda��iewicz, Organizacje,	wspólnoty	i	instytucje	społeczne	Kościoła	
Katolickiego	–	potencjał	 i	 specyfika	kościelnego	trzeciego	sektora	w	Polsce, [w:] s. nałęcz, k. goś-wój-
cicka (red.), Stowarzyszenia,	 fundacje	 i	 społeczne	podmioty	wyznaniowe	w	2008	r., gUs warszawa 
2010.

20 ch. Ávi�a, M. campos, The	Social	Economy	 in	The	European	Union, rapor� ciriec d�a 
e�ropejskie��o komi�e�� społecz��o-eko��omicz��e��o, 2007.

21 w. okrasa, j. Herbs�, w. zda��iewicz 2010, Organizacje,	wspólnoty	i	instytucje	społeczne	Koś-
cioła	Katolickiego	–	potencjał	i	specyfika	kościelnego	trzeciego	sektora	w	Polsce,	op. ci�..
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społecz��e podmio�y wyz��a��iowe w pocze� a��a�izowa��ych da�ej podmio�ów 
��ospodarki społecz��ej, choć ��aszym zda��iem kwes�ia odpowied��ie��o k�asyfi-
kowa��ia �ych jed��os�ek zasł����je ��a poważ��iejsz� deba�ę. 

3. PANORAMA NOWeJ GOSPOdARKi SPOłeCzNeJ

z��od��ie z �eore�ycz��o-ideowym charak�erem pojęcia „��owa ��ospodarka 
społecz��a”, omówie��ie jej zakres� podmio�owe��o m�si być poprzedzo��e 
s�wierdze��iem, że zakres �e�� wy��ika z ak��a���e��o s�a��� �eore�ycz��ej i po�i-
�ycz��ej deba�y ��ad �ym, jaka działa���ość sł�ży rea�izacji ��ajważ��iejszych 
ce�ów społecz��ych ��ieza�eż��ie od �e��o, czy jes� podejmowa��a w ramach sek-
�ora ��ospodarki społecz��ej czy poza ��im. oczekiwa��ia w sferze ce�ów działa-
��ia ��owej eko��omii społecz��ej przeszły is�o���� ewo��cję od ko��ce���racji ��a 
wew����rz��r�powej samopomocy i wspó���ym zaspokaja��i� po�rzeb czło��ków/
założycie�i da��ej or��a��izacji22 do świadcze��ia �sł��� ��a rzecz be��eficje���ów/
odbiorców zew��ę�rz��ych – w szcze��ó���ości, �sł��� is�o���ych z p���k�� widze-
��ia po�i�yki społecz��ej pańs�wa. 

posł����j�c się kry�eri�m społecz��e��o ce�� działa���ości �j. �kier���kowa-
��ia świadczo��ych �sł��� ��a rzecz zbiorowości szerszej ��iż włas��e środowisko 
czło��ków/założycie�i/�działowców jed��os�ki, w szcze��ó���ości z �wz���ęd��ie-
��iem �sł��� ak�ywiz�j�cych, i���e��r�j�cych społecz��ie i zawodowo oraz wł�-
czaj�c w �o �akże prowadze��ie �sł��� wspieraj�cych rozwój �oka���y jak �eż 
dos�arcza��ie i����ych �sł��� p�b�icz��ych, dojść moż��a do okreś�e��ia �ypów jed-
��os�ek, k�óre powi����y i s� przez ��as �z��awa��e za ��a�eż�ce do ��owej ��ospo-
darki społecz��ej. s� �o:
1) spółdzielnie	 socjalne (wedł��� da��ych z połowy rok� 201023 było 156 �akich 

spółdzie���i – choć moż��a się �eż spo�kać z szac���kami wskaz�j�cymi, że 
jes� ich po��ad 25024. M��iej więcej połowa z��ajd�je się w �ikwidacji; ��a�eży 
przy �ym pamię�ać, że zbiorowość spółdzie���i socja���ych jes� w całości 
�wz���ęd��io��a jako część se��me���� spółdzie�cze��o w ramach sek�ora �ra-
dycyj��ej ��ospodarki społecz��ej;

22 orie���acja wew����rz��r�powa i samopomocowa była �radycyj��ie przypisywa��a ��łów��ie 
spółdzie���iom, �owarzys�wom wzajem��ościowym (�yp� tUw i daw��iejsze �owarzys�wa kredy-
�owe) oraz s�owarzysze��iom.

23 Por . www.bazy.����o.p�
24 por. c. Miżejewski, Spółdzielnie	 socjalne	 –	 nowe	 otwarcie, www.eko��omiaspo�ecz��a.p�, 

07.09.2010. 250 ak�yw��ych spółdzie���i �e��o �yp� fi���r�je �eż w rejes�rze regon z paździer-
��ika 2010 r.
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2) zakłady	aktywności	zawodowej (wedł��� da��ych pFron z połowy 2010 rok�, dzia-
łało 64 zaz, z k�órych 37 prowadzo��e było przez f���dacje, s�owarzysze��ia 
i cari�as a za�em �a pod��r�pa zakładów zos�ała �ję�a w ramach se��me���� 
non-profit w powyżej opisa��ym sek�orze �radycyj��ej ��ospodarki społecz��ej);

3) centra	 integracji	 społecznej (wedł��� da��ych Mpips z połowy 2010 rok� is�-
��iało 66 cis, z k�órych 45 prowadzo��ych było przez f���dacje, s�owarzysze-
��ia ��b społecz��e podmio�y wyz��a��iowe a za�em zdecydowa��a większość 
ce���rów rów��ież ��a�eżała do sek�ora �radycyj��ej ��ospodarki społecz��ej);

4) warsztaty	 terapii	 zajęciowej (wedł��� da��ych pFron ��a ko��iec 2009 rok�, 
działało 662 wtz, z k�órych 77% prowadzo��ych było przez or��a��izacje 
��a�eż�ce do se��me���� non-profit, a 3% przez spółdzie���ie, razem więc 80% 
zbiorowości wtz s�a��owi część sek�ora �radycyj��ej ��ospodarki społecz��ej);

5) kluby	integracji	społecznej (wedł��� da��ych z �a� 2008–9, �iczba kis wy��osiła 
około 300 jed��os�ek25; k��by �e w z��acz��ej części s� �ję�e w ramach i��s�y-
��cjo��a���e��o sek�ora �radycyj��ej ��ospodarki społecz��ej, ��dyż wie�e z ��ich 
jes� prowadzo��ych przez f���dacje, s�owarzysze��ia i or��a��izacje społecz��e 
oraz społecz��e podmio�y wyz��a��iowe);

6) banki	 czasu (wedł��� da��ych z rok� 2010 w bazie i���er��e�owej www.bazy.
����o.p� wpisa��ych było 5 ba��ków czas�, z k�órych 3 �o podmio�y ��a�eż�ce 
do se��me���� non-profit �radycyj��ej ��ospodarki społecz��ej, a co do pozos�a-
łych dwóch ��ie ma pew��ości, w jakim ksz�ałcie i czy w o��ó�e działaj�);

7) spółki	non-profit (wedł��� da��ych z rok� 2009, było ok. 20 �akich podmio�ów26).
niekiedy – bior�c pod �wa��ę �y�ko ce� działa���ości podmio�� – w ko��-

�ekście ��owej ��ospodarki społecz��ej dysk���je się �eż o zakładach pracy 
chro��io��ej. choć forma���ie powoła��e do życia jako jed��os�ki maj�ce rozwi�-
zać prob�em rehabi�i�acji społecz��ej i zawodowej osób ��iepeł��ospraw��ych, 
w prak�yce s� o��e podmio�ami komercyj��ymi, k�óre dzięki za�r�d��ia��i� osób 
��iepeł��ospraw��ych �zysk�j� przewa��ę ko��k�re��cyj��� ��ad i����ymi przedsię-
biors�wami (red�kcja kosz�ów pracy, zwo���ie��ia poda�kowe). nawe� jeś�i ��ie 
�rak��j� osób ��iepeł��ospraw��ych i��s�r�me���a���ie (co częs�o im się zarz�ca), 
��ie s� wszakże �z��awa��e za przy��a�eż�ce do „rodzi��y” eko��omii społecz��ej 
ze wz���ęd� ��a brak forma���ych o��ra��iczeń do�ycz�cych dys�ryb�cji zysk�. tak 
więc i my posł����j�c się w da�szym ci���� rozdział� pojęciem „��owa eko��o-
mia społecz��a” czy „��owa ��ospodarka społecz��a” będziemy ��imi obejmować 
wszys�kie formy wymie��io��e powyżej w p���k�ach 1–7, pozos�awiaj�c poza 
zakresem a��a�izy, zakłady pracy chro��io��ej.

25 t. schima��ek, Ekspertyza	dotycząca	wybranych	zagadnień	ekonomii	społecznej	w	Polsce (ma�e-
riał ��iep�b�ikowa��y – eksper�yza d�a Mi��is�ers�wa rozwoj� re��io��a���e��o), 2009.

26 ibidem.
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4. CHARAKTeRySTyKA POTeNCJAłU ORGANizACyJNeGO 
TRAdyCyJNeJ i NOWeJ GOSPOdARKi SPOłeCzNeJ

przywoła��e, przy okazji preze���acji poszcze��ó���ych �ypów podmio�ów �ra-
dycyj��ej ��ospodarki społecz��ej oraz ��owej ��ospodarki społecz��ej, da��e ��a 
�ema� róż��orod��ości i �iczeb��ości podmio�ów wchodz�cych w ich skład, s���e-
r�j�, że w po�sce mamy do czy��ie��ia ze z��acz�cym ich po�e��cjałem. jed��ak 
�waż��iejsza a��a�iza każe �rak�ować �akie oczekiwa��ie z d�ż� os�roż��ości�. 
po pierwsze, jak wy��ika z dos�ęp��ych porów��ań między��arodowych27, ��a ��e 
większości krajów e�ropejskich po�ska ��ospodarka społecz��a (obejm�j�ca 
spółdzie���ie, or��a��izacje wzajem��ościowe, f���dacje, s�owarzysze��ia i or��a��i-
zacje społecz��e wraz ze społecz��ymi pomio�ami wyz��a��iowymi), choć �icz��a, 
okaz�je się mieć s�os���kowo ��iewie�kie z��acze��ie ��ospodarcze – �ak w ka�e-
��oriach ��e��erowa��e��o za�r�d��ie��ia jak i w ka�e��oriach wkład� we wzros� 
��ospodarczy.

po dr���ie, sek�or �radycyj��ej ��ospodarki społecz��ej charak�eryz�je się si�-
��ym wew��ę�rz��ym zróż��icowa��iem. w po�sce (i ��ie �y�ko), zróż��icowa��ie 
�o widocz��e jes� ��awe� w obrębie i��s�y��cji ��a�eż�cych forma���ie do �e��o 
same��o se��me���� ��ospodarki społecz��ej, ��p. spółdzie���i, wśród k�órych jed��e 
(��p. spółdzie���ie pracy czy daw��e spółdzie���ie i��wa�idów) z cał� pew��ości� 
z��ajd�j� się b�iżej „rdze��ia” eko��omii społecz��ej ��iż i����e (��p. spółdzie���ie 
mieszka��iowe – por. Herbs� 2008). po �rzecie, w rez���acie „s�a�ys�ycz��y” 
po�e��cjał sek�ora ��ospodarki społecz��ej ��ie jes� �ożsamy z po�e��cjałem „rze-
czywis�ym”, �j. �akim, jaki maj� ��a myś�i e����zjaści eko��omii społecz��ej. 
Forma���a przy��a�eż��ość pew��e��o �yp� or��a��izacji do sek�ora ��ospodarki spo-
łecz��ej ��ie oz��acza jeszcze, że w prak�yce wszys�kie �e��o rodzaj� podmio�y 
rea�iz�j� działa���ość maj�c� coko�wiek wspó���e��o z ��adziejami e����zjas�ów 
eko��omii społecz��ej, zwłaszcza w dziedzi��ie �sł��� społecz��ych. te�� pros�y 
fak� ��ie jes� zwyk�e pod��oszo��y w rapor�ach i a��a�izach całościowo preze��-
��j�cych po�e��cjał sek�ora ��ospodarki społecz��ej. tr�d��o w �akich przypad-
kach oprzeć się wraże��i�, że ce�em �akich dok�me���ów jes� przede wszys�kim 
promocja po�e��cja���ych moż�iwości eko��omii społecz��ej, a ��ie precyzyj��e 
odda��ie jej rzeczywis�e��o oddziaływa��ia. oprócz �e��o s�osowa��ie ��r�powa��ia 
or��a��izacji wedł��� �ypów praw��ych �radycyj��ej ��ospodarki społecz��ej, przy 
jed��oczes��ym s�osowa��i� form or��a��izacyj��ych jako pods�awy wyodręb��ia-

27 s. nałęcz, Polska	gospodarka	społeczna	w	ujęciu	tradycyjnym	–	synteza, [w:] Gospodarka	społeczna	
w	Polsce, s. nałęcz (red.), i��s�y��� s��diów po�i�ycz��ych pan, warszawa 2008/1; r. chaves, 
j.L. Mo��zó�� 2007. The	Social	Economy	 in	 the	European	Union – rapor� ciriec d�a e�ropej-
skie��o komi�e�� eko��omicz��o-społecz��e��o www.ciriec.����.ac.be/e��/�e�echar��eme���s/eesc_
%20e�����ish.pdf).
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��ia �ypów jed��os�ek ��a�eż�cych do ��owej ��ospodarki społecz��ej, prowadzi do 
��iedos�rze��a���e��o ��a pierwszy rz�� oka ��akłada��ia się zasobów d�żej czę-
ści ��owej ��ospodarki społecz��ej ��a sek�or �radycyj��ej ��ospodarki społecz��ej. 
częs�o prowadzi �o do „podwój��e��o �icze��ia” �ych samych podmio�ów. i �ak 
��p. warsz�a�y �erapii zajęciowej �iczo��e s� jako ��ieza�eż��e podmio�y (oecd 
2009), podczas ��dy dwie �rzecie z ��ich s�a��owi część składow� f���dacji, s�o-
warzyszeń, społecz��ych podmio�ów wyz��a��iowych ��b spółdzie���i28, a więc ich 
po�e��cjał ��ie powi��ie�� być dodawa��y do �ję�e��o całościowo w sek�orze ��ospo-
darki społecz��ej po�e��cjał� s�owarzyszeń, f���dacji i spółdzie���i (oecd 2009).

Wykres 1. Udział gospodarki społecznej w zatrudnieniu najemnym* w Ue (w %)
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Polska (2005)
Szwecja
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średnia dla starych i nowych krajów UE
Anglia

średnia dla 15 starych krajów UE
Włochy
Austria
Belgia

Finlandia
Francja
Irlandia

Holandia

* jako pracę ��ajem��� �ję�o osoby za�r�d��io��e w ramach s�os���k� pracy (�mowa o pracę) przy 
czym były �o osoby wskaz�j�ce jede�� z podmio�ów ��ospodarki społecz��ej, jako miejsce swoje��o 
��łów��e��o za�r�d��ie��ia.

Źródło: s. nałęcz, Dane	dla	Polski	za	2005	r.	–	na	podstawie	badań	i	analiz	wykonanych	w	ISP	PAN	
w	ramach	projektu	„Tu	jest	praca”	(�wz���ęd��io��o da��e ���. spółdzie���i, �owarzys�w wzajem��ościo-
wych, f���dacji, s�owarzyszeń i or��a��izacji społecz��ych29 oraz społecz��ych podmio�ów wyz��a-
��iowych); d�a pozos�ałych krajów da��e do�ycz� �a� 2003–2004, Gospodarka	 społeczna	w	Polsce, 
warszawa 2008/1 (chaves, Mo��zo��, 2007).

28 j. chor�ż�k, s. nałęcz, Warsztaty	 terapii	zajęciowej	 jako	 forma	nowej	gospodarki	 społecznej, 
[w:] Gospodarka	społeczna	w	Polsce, s. nałęcz (red.), op. ci�.

29 Uwz���ęd��io��o �akże da��e o or��a��izacjach samorz�d� ��ospodarcze��o i zawodowe��o oraz 
o or��a��izacjach pracodawców. po�e��jał �ych or��a��izacji jes� jed��ak ��a �y�e ��iewie�ki (6,4 �ys.po�e��jał �ych or��a��izacji jes� jed��ak ��a �y�e ��iewie�ki (6,4 �ys. 
pracow��ików), że ��ie ma �o wpływ� ��a poda��y ��a wykresie �dział ��ospodarki społecz��ej w kra-
jowym za�r�d��ie��i� ��ajem��ym (por. nałęcz 2008/1).
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z ko�ei ko��ce���r�j�c �wa��ę ��a przedsiębiors�wach społecz��ych, jako ��a 
rdze��i� ��ospodarki społecz��ej, przy��a�eż��ość do ��ich ��a�eżałoby w ��r���cie 
rzeczy rozpa�rywać w ka�e��oriach empirycz��ych. or��a��izacje non-profit ��a 
przykład przy��a�eż� do ��r�py przedsiębiors�w społecz��ych o �y�e, o i�e, speł-
��iaj� pods�awow� f���kcję prod�kowa��ia i dos�arcza��ia dóbr ��b �sł��� odbior-
com i��dywid�a���ym30, co wszakże ��ie m�si mieć miejsca (��p. ��dy or��a��izacja 
��ie prowadzi de	facto żad��ych re����ar��ych działań �o �r�d��o �z��ać ja za pro-
d�ce���a). dodać ��a�eży, że prod�k�j�c wspom��ia��e dobra przedsiębiors�wa 
społecz��e powi����y wys�ępować w ro�i a��o��omicz��e��o ich dos�arczycie�a, ��ie 
zaś ��p. jedy��ie w ro�i pośred��ika w dos�arcza��i� �sł��� sek�ora p�b�icz��e��o, 
co w prak�yce �r�d��o zweryfikować. co więcej, wedł��� przywoła��ych powyżej 
a��orów podręcz��ika Manual	for	Drawing	Up	the	Satellite	Accounts	of	Companies	
in	 the	Social	Economy, powi����y o��e ko��ce���rować swoje działa��ia ��a włas-
��ych czło��kach, z��od��ie z zasad� samopomocy. powi����y �eż speł��iać szere�� 
i����ych kry�eriów (demokra�ycz��e zarz�dza��ie, dobrowo���ość czło��kows�wa 
i�p.), k�óre w założe��i� speł��iaj� „z ��a��ry”, w rzeczywis�ości zaś rea�iz�j� 
je „w m��iejszym ��b większym s�op��i�”. z ko�ei d�a podmio�ów ��owej ��ospo-
darki społecz��ej �akich jak ce���ra i���e��racji społecz��ej czy warsz�a�y �erapii 
zajęciowej, is�o���ym prob�emem jes� speł��ie��ie war���k� posiada��ia włas��ej 
osobowości praw��ej, a �akże kwes�ia odręb��ości od sek�ora p�b�icz��e��o – co 
jes� szcze��ó���ie w��p�iwe w przypadk� �ych form, k�óre zos�ały ��worzo��e 
i s� ��ada� prowadzo��e przez p�acówkę p�b�icz��� (prob�em �e�� do�yczy ��p. 
1/5 warsz�a�ów �erapii zajęciowej). niejas��y jes� �eż s�a��s ��ie�icz��ych dziś 
w po�sce �owarzys�w �bezpieczeń wzajem��ych (przed ii woj��� Świa�ow� 
s�a��owiły o��e po��ad połowę ry��k� �bezpieczeń). w działaj�cych obec��ie 
tUw-ach f���kcja demokra�ycz��e��o współzarz�dza��ia ��ie jes� rea�izowa��a 
w sposób zadowa�aj�cy; jej rea�izację osłabia fak�, że ��łosowa��ie z��od��ie z re-
���ł� „jede�� czło��ek – jede�� ��łos” ma miejsce w peł��i �y�ko w 2 ��a 10 �owa-
rzys�w (małe �owarzys�wa �bezpieczeń wzajem��ych). spośród pozos�ałych 
ośmi� d�żych �owarzys�w za�edwie w jed��ym demokra�ycz��e ��łosowa��ie było 
s�osowa��e ��a poziomie zwi�zków wzajem��ości czło��kowskiej, w 3 – szcz��-
kowo ��a poziomie �ychże zwi�zków, zaś w 4 – ��ie była s�osowa��a w o��ó�e. 
w efekcie we współzarz�dza��i� przecię���ym �owarzys�wem �czes���iczy �y�ko 
4% czło��ków; przy czym �dział �e�� waha się od 0,01% do 5% w �owarzys�wach 

30 j. Barea, j.L. Mo��zó��,j. Barea, j.L. Mo��zó��, Manual	 for	Drawing	Up	 the	Satellite	Accounts	 of	Companies	 in	 the	
Social	Economy, ciriec-o�� beha�f of �he e�ropea�� commissio��, U��iversi�é de Liè��e, Be���ia 
2006. .
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o �iczbie czło��ków przekraczaj�cej 50 �ysięcy, zaś wśród or��a��izacji o m��iej-
szej �iczbie czło��ków przyjm�je war�ości od 1% ��awe� do 50%31 . 

wszys�kie �e w��p�iwości ��r�d��iaj� oszacowa��ie prawdziwe��o po�e��cjał� 
��ospodarki społecz��ej i jej moż�iwości w zakresie dos�arcza��ia �sł��� społecz-
��ych. po��iżej podejmiemy próbę przeds�awie��ia is���iej�cych da��ych empirycz-
��ych ��a �e�� �ema� – podkreś�aj�c, że dos�osow�jemy się przy �ym do przyję�e��o 
powyżej zakres� ��owej ��ospodarki społecz��ej, a �akże do �s�a�o��e��o z��od��ie 
z akro��imem cMaF zakres� sek�ora �radycyj��ej ��ospodarki społecz��ej (spół-
dzie���ie, �owarzys�wa wzajem��ościowe, s�owarzysze��ia i or��a��izacje społecz��e 
wraz ze społecz��ymi podmio�ami wyz��a��iowymi oraz f���dacjami). podkre-
ś�amy �eż, że wy��iki �e ��ie bior� pod �wa��ę omówio��ych wyżej ��i�a��sów i s�b-
�e���ości decyd�j�cych o rozbież��ościach w oce��ie „po�e��cja���ej” i rzeczywis�ej 
ska�i eko��omii społecz��ej. por�re��jemy �� bowiem ��ospodarkę społecz��� jako 
sek�or i��s�y��cjo��a���y, a ��ie jako fe��ome�� społecz��o-eko��omicz��y. sprób�jemy 
jed��ak �akże okreś�ić empirycz��ie poziom „dopasowa��ia” �e��o sek�ora do kry-
�eriów defi��icyj��ych �żywa��ych w opisie przedsiębiors�w społecz��ych – i��s�y-
��cji, k�óre k�m���j� w sobie wszys�kie cechy ko��cep�� eko��omii społecz��ej. 
po��ieważ będziemy przy �ym korzys�ać z róż��ych źródeł da��ych, a��a�iza �a 
będzie z ko��iecz��ości fra��me���arycz��a – będzie do�yczyć róż��ych aspek�ów 
po�e��cjał� poszcze��ó���ych se��me���ów sek�ora ��ospodarki społecz��ej, a ��ie 
eko��omii społecz��ej jako �akiej. jes� �o zresz�� ce�owe �akże ze wz���ęd� ��a 
wew��ę�rz��e zróż��icowa��ie opisywa��e��o środowiska i��s�y��cjo��a���e��o. 

da��e do�ycz�ce f���dacji, s�owarzyszeń i or��a��izacji społecz��ych (o i�e ��ie 
zaz��aczo��o i��aczej) pochodz� z wy��ików ��ajak��a���iejsze��o bada��ia ko��dy-
cji �ych or��a��izacji soF-1, zrea�izowa��e��o przez gUs w 2009 rok� (da��e za 
rok 2008). i��formacje o i����ych �ypach podmio�ów ��a o��ół s� ��ieco s�arsze 
i pochodz� z badań zrea�izowa��ych w 2006 rok� w ramach pro��ram� eQUaL 
– w dw� projek�ach: (1) „t� jes� praca” (część badawcza �e��o projek�� 
była prowadzo��a przez i��s�y��� s��diów po�i�ycz��ych pan we współpracy 
z gUs oraz i��s�y���em po�i�yki społecz��ej U��iwersy�e�� warszawskie��o) 
oraz (2) „w posz�kiwa��i� po�skie��o mode�� eko��omii społecz��ej” (za część 
badawcz� odpowiadało s�owarzysze��ie k�o��/jawor).

py�a��ie o z��acze��ie ��ospodarki społecz��ej jako sek�ora i��s�y��cjo��a���e��o 
wykracza poza a��a�izę �iczeb��ości �worz�cych ��o podmio�ów; obejm�j�c �akże 
ska�ę za�r�d��ie��ia, czasem �akże przychody i kosz�y oraz szac���ki do�ycz�ce 
wkład� we wzros� ��ospodarczy. teraz, sprób�jmy sko��fro���ować kwes�ię 
�iczeb��ości poszcze��ó���ych �ypów podmio�ów ��ospodarki społecz��ej ze wskaź-

31 o. ko�owska, s. nałęcz, p. załęski, Towarzystwa	 ubezpieczeń	 wzajemnych	 w	Polsce, [w:] 
s. nałęcz (red.), Gospodarka	społeczna	w	Polsce, op. ci�.
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��ikami ich po�e��cjał� eko��omicz��e��o. zwracaj�c przy �ym �wa��ę ��ie �y�ko 
��a ��ospodarcz� „wydo���ość” ��ospodarki społecz��ej i ��owej eko��omii społecz-
��ej, a�e �akże ��a jej społecz��e z��acze��ie i wew��ę�rz��e zróż��icowa��ie. 

4.1. Potencjał ekonomiczny

z p���k�� widze��ia ��ajo��ó���iejszych wskaź��ików ��ospodarczych, sek�or 
��ospodarki społecz��ej ��ie wydaje się od��rywać is�o���ej ro�i eko��omicz��ej. tym 
bardziej, do�yczy �o ska�i eko��omii społecz��ej, jako działa���ości rzeczywiście 
rea�iz�j�cej ce�e społecz��e. wedł��� szac���ków sporz�dzo��ych w ramach pro-
jek�� „t� jes� praca”, wkład sek�ora ��ospodarki społecz��ej we wzros� ��ospo-
darczy po�ski wy��osił w 2005 r. około 4% prod�k�� krajowe��o Br���o, przy 
czym ��a wy��ik �e�� w �rzech czwar�ych składa się przede wszys�kim prod�kcja 
sek�ora spółdzie�cze��o32. da��e �e ��ie mówi� jed��ak o rzeczywis�ym wpływie, 
jaki eko��omia społecz��a wywiera ��a poziom zaspokoje��ia po�rzeb społecz��ych, 
procesy rozwojowe, czy ��a spój��ość społecz���. z p���k�� widze��ia �eore�ycz-
��ych założeń, ��a pods�awie k�órych mówimy o eko��omii społecz��ej, a szcze��ó�-
��ie o ��owej eko��omii społecz��ej, jej bezpośred��i wkład we wzros� ��ospodarczy 
jes� z��acz��ie m��iej is�o���y ��iż wkład pośred��i. te��o rodzaj� oszacowa��ia maj� 
bowiem o��ra��iczo��� war�ość z p���k�� widze��ia �ych wszys�kich przesła��ek, 
d�a k�órych eko��omia społecz��a jes� �ema�em mod��ym. jej prawdziwa war�ość 
za�eży – �praszczaj�c – od �e��o, w jakim s�op��i� przyczy��ia się do red�kcji 
ryzyk społecz��ych, ��ie od war�ości jej prod�kcji. dobr� i��s�racj� �e��o para-
doks� jes� przykład przedsiębiors�w społecz��ych, k�órych jedy��ym ce�em jes� 
pod�rzyma��ie za�r�d��ie��ia d�a osób doświadczaj�cych �r�d��ości ��a o�war�ym 
ry��k� pracy. ze wz���ęd� ��a �e�� ce�, ska�a ich prod�kcji jes� w oczywis�y sposób 
o��ra��iczo��a (co ��ie zmie��ia fak��, że ��p. w wie�kiej Bry�a��ii, wedł��� szac���-
ków rz�dowych wkład �akich przedsiębiors�w w pkB ma się��ać 8%).

z��od��ie z wy��ikami badań przeds�awio��ymi w po��iższych �abe�ach, w sek�o-
rze ��ospodarki społecz��ej składaj�cym się z ł�cz��ie z około 120 �ys. podmio�ów 
z se��me���� non-profit, se��me���� spółdzie�cze��o i se��me���� wzajem��ościowe��o 
ma swoje miejsce pracy e�a�owej około 440 �ys. osób, czy�i około 3% o��ół� pra-
c�j�cych w ��ospodarce ��arodowej. se��me��� spółdzie�czy jes� siedmiokro���ie 
m��iej �icz��y (około 10 �ys. ak�yw��ych podmio�ów) ��iż sek�or non-profit (około 
73 �ys. ak�yw��ych podmio�ów) a mimo �o ma �rzykro���ie większe za�r�d��ie��ie 
(332 �ys.) od se��me���� non-profit (około 107 �ys.). najm��iej �iczeb��y i ��ajm��iej-

32 s. nałęcz, Polska	gospodarka	społeczna	w	ujęciu	tradycyjnym	–	synteza, [w:] Gospodarka	społeczna	
w	Polsce, s. nałęcz (red.), op. ci�.
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szy w se��sie za�r�d��ie��ia jes� sek�or or��a��izacji wzajem��ościowych (0,8 �ys. 
podmio�ów i 0,8 �ys. pracow��ików) składaj�cy się z dwóch ko���ras��j�cych pod 
wz���ędem zasobów zbiorowości: pracow��iczych kas zapomo��owo-pożyczkowych 
(800 podmio�ów, brak pła���e��o perso��e��) oraz �owarzys�w �bezpieczeń wza-
jem��ych (9 podmio�ów ma w s�mie 0,8 �ys. pracow��ików).

Tabela 1.  Liczba podmiotów gospodarki społecznej i miejsca pracy etatowej 
w tradycyjnej gospodarce społecznej

Segmenty gospodarki społecznej

liczba 
podmiotów 

/w tym 
aktywnych 

Szacowane 
zatrudnieniea) 

Segment non-profit 103 tys./73 tys. 105 tys.
 s�owarzysze��ia i or��a��izacje społecz��eb) 90 �ys./65 �ys. 45 �ys.
 F���dacje b) 11 �ys./6 �ys. 15 �ys.
 społecz��e i��s�y��cje kościoła ka�o�ickie��oc) 2,2 �ys./2 �ys. 47 �ys.
Segment spółdzielczyd) 17 tys./10 tys. 332 tys.
 z �e��o: spółdzie���ie mieszka��iowed) b.d./3,5 �ys. 80 �ys. 
  z �e��o: spółdzie���ie „samopomoc 

chłopska”d)
1,4 �ys.  50 �ys.

 z �e��o: spółdzie���ie pracyd) 1 �ys. 30 �ys.
  z �e��o: spółdzie���ie ha��d�owe  

(„społem” i�p.)d)
0,4 �ys. 50 �ys.

  z �e��o: spółdzie���ie i��wa�idów 
i ��iewidomyche)

0,3 �ys. 50 �ys.

Segment wzajemnościowy (TUW-y, pracownicze 
kasy zapomogowo-pożyczkowe) f) g) 

0,8 tys. 0,8 tys.

a) osoby za�r�d��io��e ��a pods�awie s�os���k� pracy, d�a k�órych było �o ��łów��e miejsce 
pracy.

b) gUs, Wstępna	informacja	nt.	wyników	badania	stowarzyszeń,	fundacji	i	organizacji	społecznych	(SOF-
1)	zrealizowanego	w	2009	r. (nałęcz, goś-wójcicka, wi�k 2010).

c) da��e z bada��ia soF-1kc za 2008 r. przeprowadzo��e��o przez i��s�y��� s�a�ys�yki kościoła 
ka�o�ickie��o sac ��a z�ece��ie gUs (okrasa, Herbs�, zda��iewicz 2010), 

d) Bada��ie spółdzie�czości po�skiej 2006 przeprowadzo��e przez isp pan (nałęcz, ko��iecz��a 
2008).

e) da��e z bada��ia a��kie�owa��e��o przeprowadzo��e��o przez krajowy zwi�zek rewizyj��y spół-
dzie���i i��wa�idów i niewidomych mówi� o za�r�d��ie��i� 52,9 �ys. osób w�� s�a��� za 2009 r., 
jed��ak do�ycz� „�iczby za�r�d��io��ych” bez wskaza��ia formy za�r�d��ie��ia a��i okreś�e��ia 
czy jes� �o ��łów��e miejsce pracy za (Mizera 2010).

f) da��e za �a�a 2005 i 2006 r. z projek�� „t� jes� praca” (ko�owska, nałęcz, załęski 2008; 
nałęcz 2008/2.

��) �iczba podmio�ów obejm�je 800 ak�yw��ych kas i �y�ko 9 tUw, jed��ak całość poda��e��o 
za�r�d��ie��ia od��osi się �y�ko do tUw, ��dyż kasy w o��ó�e ��ie za�r�d��iały pła���e��o perso-
��e��, korzys�aj�c z księ��owości pracodawców (nałęcz 2008/2).

Źródło: opracowa��ie włas��e.
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Tabela 2.  Liczba podmiotów i miejsc pracy etatowej w nowej gospodarce spo-
łecznej

Liczebność zatrudnienie a 

Ogółem

w tym: 
tradycyjna 
gospodarka 
społeczna

inne 
sektory

Ogółem

w tym: 
tradycyjna 
gospodarka 
społeczna

inne 
sektory

Nowa 
ekonomia 
społeczna 

1,2 tys. 0,8 tys. 0,4 tys. 13 tys. 9 tys. 4 tys.

spółdzie���ie 
socja���eb

0,16 �ys./ 
ok.0,08 �ys.

0,16 �ys./ 
ok.0,08 �ys. 0 1 �ys. 1 �ys. -

zaz-y 0,06 �ys.c 0,04 �ys.c 0,03 �ys.c 3,3 �ys.d 1,8 �ys.d 1,5 �ys.d
cis-y 0,07 �ys.e 0,05 �ys.e 0,02 �ys.e 0,5 �ys.f 0,3 �ys.f 0,2 �ys.f
kis-y 0,3 �ys.�� 0,12 �ys.�� 0,18 �ys.�� 0,2 �ys.h 0,1 �ys.h 0,1 �ys.h
wtz-y 0,7 �ys.i 0,52 �ys.i 0,14 �ys.i 8,9 �ys.j 6,9 �ys.j 2,0 �ys.j 

a) osoby za�r�d��io��e ��a pods�awie s�os���k� pracy, d�a k�órych było �o ��łów��e miejsce 
pracy.

b) da��e ���. spółdzie���i socja���ych za j. wy����ański (2008).
c) Liczeb��ość zaz ��a pods�awie da��ych pFron z połowy 2010 r.
d) za�r�d��ie��ie w zaz, szacowa��e ��a połowę 2010r. ��a pods�awie ww. da��ych o �iczeb��ości 

zaz i śred��ie��o za�r�d��ie��ia wy�iczo��e��o w bada��i� za 2005 r. (nałęcz, paw�ak 2008).
e) Liczeb��ość cis ��a pods�awie da��ych Mpips z połowy 2010 r.
f) za�r�d��ie��ie w cis oszacowa��e ��a połowę 2010 r., ��a pods�awie ww. da��ych o �iczeb��ości 

cis i śred��ie��o za�r�d��ie��ia wy�iczo��e��o w bada��i� za 2006 r. (da��ecka, nałęcz 2008).
��) Liczeb��ość kis ��a pods�awie za oecd 2009.
h) za�r�d��ie��ie w kis oszacowa��e ��a pods�awie ww. da��ych o �iczeb��ości kis i śred��ie��o 

za�r�d��ie��ia wy�iczo��e��o w bada��i� za 2005 r. zrea�izowa��ym w isp pan przez p. chodyrę 
i s. nałęcza.

i) Liczeb��ość wtz ��a pods�awie da��ych pFron z połowy 2010 r.
j) za�r�d��ie��ie w wtz, szacowa��e ��a połowę 2010 r., ��a pods�awie ww. da��ych o �iczeb��ości 

wtz i śred��ie��o za�r�d��ie��ia wy�iczo��e��o w bada��i� za 2005 r. (chor�ż�k, nałęcz 2008).

Źródło: opracowa��ie włas��e.

nowa ��ospodarka społecz��a w zes�awie��i� z powyżej opisa��ym po�e��cjałem 
sek�ora ��ospodarki społecz��ej ��ie może poszczycić się poważ��iejszymi zaso-
bami. zbiorowość ��ospodarki społecz��ej �worzy ��ieco po��ad �ysi�c jed��os�ek 
or��a��izacyj��ych, k�óre ł�cz��ie dyspo���j� około 13 �ys. za�r�d��ie��iem. rea���a 
„war�ość doda��a” po�e��cjał� ��owej ��ospodarki społecz��ej jes� jed��ak o wie�e 
m��iejsza, ��dyż 70% jej jed��os�ek �o w is�ocie podjed��os�ki ��a�eż�ce do sek-
�ora �radycyj��ej ��ospodarki społecz��ej podmio�ów spółdzie�czych, f���dacji, 
s�owarzyszeń a ��awe� społecz��ych podmio�ów wyz��a��iowych. w��oszo��e przez 
��ow� eko��omię społecz��� zasoby spoza sek�ora ��ospodarki społecz��ej �o za�e-
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dwie około 0,4 �ys. jed��os�ek z około 4 �ys. pracow��ików. zasoby �e przy��a�eż� 
w większości do sek�ora p�b�icz��e��o a �y�ko w ��iewie�kiej części s�a��owi� część 
działa���ości podmio�ów z sek�ora ��as�awio��e��o ��a maksyma�izację zysk�.

Mimo, że przeds�awio��e powyżej s�a�ys�yki pozwo�iły ��a ws�ęp��e zary-
sowa��ie o��ó���ej ska�i po�e��cjał� sek�ora �radycyj��ej ��ospodarki społecz��ej 
oraz ��r�py jed��os�ek �worz�cych ��ow� ��ospodarkę społecz��� �o jed��ak ��ie 
�widacz��iaj� o��e ki�k� war�ych podkreś�e��ia kwes�ii. po pierwsze, za�r�d��ie-
��iowa f���kcja �e��o rodzaj� podmio�ów ��ie o��ra��icza się jedy��ie do �worze-
��ia miejsc pracy (i��aczej mówi�c, po�e��a częs�o ��a �worze��i� szcze��ó���ych 
miejsc pracy – więcej o �ym po��iżej). po dr���ie, ich specyfika sprawia, że 
częs�o posiłk�j� się o��e, w wie�okro���ie większym s�op��i� ��iż i����e sek-
�ory, pła���� prac� świadczo��� w ramach �mów cywi���o-praw��ych (��łów��ie 
�mowy-z�ece��ia i �mowy o dzieło), a �akże bezpła����, społecz��� prac� swo-
ich czło��ków i i����ych osób prac�j�cych jako wo�o���ari�sze. pracy społecz��ej 
poświęcimy ��iżej odręb��y p���k�. tymczasem war�o podkreś�ić, że z��acz��a 
część jed��os�ek za�iczo��ych wcześ��iej do �radycyj��ej ��ospodarki społecz��ej 
baz�je wył�cz��ie ��a �akiej formie zaa����ażowa��ia. poszcze��ó���e se��me���y 
�e��o sek�ora róż��i� się pod �ym wz���ędem, ��ie �y�ko między sob�, a�e �akże 
wew��ę�rz��ie. 

z jakiejko�wiek pracy pła���ej korzys�a więc �y�ko jed��a ��a �rzy or��a��izacje 
z se��me���� non-profit (chodzi zarów��o o pracę ��a e�acie jak i w formie �mów 
z�ece��ia, o dzieło i�p.) jed��ak ��p. wśród społecz��ych i��s�y��cji zwi�za��ych 
z kościołem ka�o�ickim odse�ek �e�� przekracza j�ż 90%. w świe��e wy��i-
ków badań gUs (soF-1), pracow��ików za�r�d��io��ych w ramach s�os���k� 
pracy miało w 2008 rok� ��iespeł��a 11% świeckich s�owarzyszeń i or��a��izacji 
społecz��ych, podczas ��dy wśród f���dacji odse�ek �e�� się��ał 32%33, a wśród 
społecz��ych jed��os�ek i��s�y��cjo��a���ych zwi�za��ych z kościołem ka�o�ickim 
– około 80%34. w se��me��cie wzajem��ościowym pracę daj� �y�ko towarzys�wa 
Ubezpieczeń wzajem��ych. pracow��icze kasy pożyczkowe z zasady ��ie maj� 
włas��e��o pła���e��o perso��e�� (korzys�aj� bezpła���ie z obsł���i fi��a��sowo-księ-
��owej zakładów pracy, przy k�órych działaj�).

33 s. nałęcz, k. goś-wójcicka, r. wi�k, Wstępna	informacja	nt.	wyników	badania	stowarzyszeń,	
fundacji	 i	 organizacji	 społecznych	 (SOF-1)	zrealizowanego	w	2009	r. gUs, warszawa 2009, depar-
�ame��� Badań społecz��ych (h��p://form.s�a�.��ov.p�/sof/doc/ws�ęp��a i��formacja ���. wy��ików 
soF-1 za 2008 rok 16. 06. 2010. pdf). 

34 ibidem.
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Tabela 3. Praca etatowa w tradycyjnej i nowej gospodarce społecznej 

Segmenty tradycyjnej gospodarki 
społecznej i nowa gospodarka 

społeczna

% podmiotów 
zatrudniających 

w ramach stosunku 
pracy

Praca etatowa 
w etatach 

przeliczeniowych 
(FTe)

Tradycyjna ekonomia społeczna 

Segment non-profit 10% 99,5 tys.
świeckie s�owarzysze��ia i or��. społ.a) 11% 44,5 �ys.
f���dacjea) 32% 14,0 �ys.
or��a��izacje i społecz��e i��s�y��cje 
kościoła ka�o�ickie��o 80% b) 41 �ys.c)

se��me��� spółdzie�czyc) 93% 306,1 �ys.
se��me��� wzajem��ościowy – tUwd) 100% 0,7 �ys.

Nowa ekonomia społeczna 

spółdzie���ie socja���e (ak�yw��e)e) 100% b.d.
zakłady ak�yw��ości zawodowejf) 100% 2,3 �ys.
ce���ra i���e��racji społ. (ak�yw��e)��) 100% 0,4 �ys.
k��by i���e��racji społecz��ejh) 63% 0,1 �ys.
warsz�a�y �erapii zaj. (ak�yw��e)i) 100% 7,2 �ys.

a) gUs, ws�ęp��a i��formacja ���. wy��ików bada��ia s�owarzyszeń, f���dacji i or��a��izacji spo-
łecz��ych (soF-1) zrea�izowa��e��o w 2009 r (nałęcz, goś-wójcicka, wi�k. 2010).

b) da��e z bada��ia soF-1kc za 2008 r. przeprowadzo��e��o przez i��s�y��� s�a�ys�yki kościoła 
ka�o�ickie��o sac ��a z�ece��ie gUs (okrasa, Herbs�, zda��iewicz 2010).

c) oszacował s. nałęcz ��a pods�awie proporcji za�r�d��ie��ia przecię���e��o wy�iczo��ej w bada-
��i� soF-1 za 2005 r. (nałęcz 2008/3) oraz �iczby za�r�d��io��ych w ramach s�os���k� pracy 
w 2008 r. poda��ej w od��iesie��i� do or��a��izacji i społecz��ych i��s�y��cji kościoła ka�o�i-
ckie��o poda��ej w �abe�i 2.

d) Bada��ie spółdzie�czości po�skiej 2006 przeprowadzo��e przez isp pan (nałęcz, ko��iecz��a 
2008).

e) da��e za �a�a 2005 i 2006 r. z projek�� „t� jes� praca” (ko�owska, nałęcz, załęski 2008; 
nałęcz 2008/2.

f) da��e ���. spółdzie���i socja���ych za j. wy����ański (2008).
��) za�r�d��ie��ie w e�a�ach prze�icze��iowych w zaz, szacowa��e ��a połowę 2010 r, ��a pods�a-

wie da��ych o �iczeb��ości zaz i śred��ie��o za�r�d��ie��ia wy�iczo��e��o w bada��i� za 2005 r. 
(nałęcz, paw�ak 2008).

h) za�r�d��ie��ie w e�a�ach prze�icze��iowych ce���rów i���e��racji społecz��ej oszacowa��e ��a 
połowę 2010 r. ��a pods�awie da��ych Mpips o �iczbie zarejes�rowa��ych cis i da��ych o za-
�r�d��ie��i� z bada��ia isp pan za 2006 r. (da��ecka, nałęcz 2008).

i) za�r�d��ie��ie w e�a�ach prze�icze��iowych w kis oszacowa��e ��a pods�awie ww. da��ych 
o �iczeb��ości kis i da��ych o za�r�d��ie��i� e�a�owym i pozae�a�owym z��od��ie z wy��ikami 
bada��ia za 2005 r. zrea�izowa��e��o w isp pan przez p. chodyrę i s. nałęcza.

i) za�r�d��ie��ie w e�a�ach prze�icze��iowych w wtz, szacowa��e ��a połowę 2010 r., ��a pods�a-
wie ww. da��ych o �iczeb��ości wtz i za�r�d��ie��ia w e�a�ach prze�icze��iowych wy�iczo��e��o 
w bada��i� za 2005 r. (chor�ż�k, nałęcz 2008).

Źródło: opracowa��ie włas��e.
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z��acz��ie m��iejsze dysproporcje �jaw��iaj� się w sek�orze spółdzie�czym, 
przy czym �rzeba pamię�ać, że w przypadk� ��iek�órych �ypów spółdzie���i (��p. 
spółdzie���ie pracy) czło��kos�wo jes� rów��oz��acz��e ze s�os���kiem pracy. e�a-
�owych pracow��ików za�r�d��ia 93% spółdzie���i. B�isko ¾ spółdzie���i korzys�a 
rów��ież z pracy ��a pods�awie �mów cywi���o-praw��ych, przy czym w co pi��ej 
zdarza się, że praca �a s�a��owi ��łów��e źródło ��rzyma��ia �ak za�r�d��ia��ych 
osób. w �akiej formie współprac�je ze spółdzie���iami około 13 �ys. osób, ��ie-
�wz���ęd��ia��ych w wyżej wymie��io��ych s�a�ys�ykach35 . 

w se��me��cie non-profit praca pozae�a�owa od��rywała z��acz��ie większ� ro�ę 
��iż w spółdzie�czości. szcze��ó���ie d�że z��acze��ie pła���a praca pozae�a�owa 
ma w zbiorowości s�owarzyszeń, or��a��izacji społecz��ych i f���dacji. w 23% 
�ych podmio�ów s�a��owi o��a jedy��� formę pła���e��o za�r�d��ie��ia, a wo��me�� 
pracy w formie �mów cywi���o-praw��ych oszacowa��o ��a b�isko 38 �ys. e�a�ów. 
pła���a praca pozae�a�owa s�a��owi więc waż��e �z�peł��ie��ie pracy e�a�owej, 
k�órej wo��me�� wy��osi 58,5 �ys. peł��ych e�a�ów, a�e k�óra jes� wykorzys�y-
wa��a �y�ko w 13% podmio�ów �worz�cych zbiorowość s�owarzyszeń, or��a��iza-
cji społecz��ych i f���dacji.

i����� miar� z��acze��ia ��ospodarki społecz��ej – �rak�owa��� częs�o jako 
wskaź��ik jej po�e��cjał� rozwojowe��o – s� da��e do�ycz�ce ko��dycji fi��a��so-
wej �worz�cych j� podmio�ów – od o��ó���ych i��formacji bi�a��sowych, pozwa-
�aj�cych oce��ić ich siłę ry��kow� i rozwój i��s�y��cjo��a���y, po i��formacje 
do�ycz�ce ich „wkład�” we wzros� ��ospodarczy. nies�e�y rach���ków �ych ��ie 
moż��a �z��ać za komp�e���e ze wz���ęd� ��a fak�, iż w zasadzie ��ie �wz���ęd-
��ia się w ��ich wpływ� wszys�kich �ych czy����ików, k�óre s� d�a ��ospodarki 
społecz��ej ko��s�y���yw��e (wo�o���aria�, wspieraj�cy i rehabi�i�acyj��y wymiar 
za�r�d��ie��ia, pryma� pracy ��ad zyskiem, �worze��ie i wzmac��ia��ie więzi 
społecz��ych, „szkoła demokracji”, obsł���a ��iszowych po�rzeb społecz��ych, 
i��k�ba�or i����owacji i�p.). niem��iej, ��dyby porów��ać ��a �ej pods�awie eko��o-
micz��� siłę sek�ora ��ospodarki społecz��ej (�wz���ęd��iaj�c zwłaszcza ��ajpo-
�ęż��iejszy pod �ym wz���ędem sek�or spółdzie�czy) w po�sce i i����ych krajach 
e�ropy, wy��ik okaże się zb�iżo��y do �e��o wyła��iaj�ce��o się z a��a�izy da��ych 
o za�r�d��ie��i� (ok. 4% pkB, podczas ��dy w wie�kiej Bry�a��ii – ok. 8%, we 
Fra��cji czy we włoszech – 12%, zaś w Hiszpa��ii – 14%). szac���ki �e ��ie s� 
jed��ak precyzyj��e i w peł��i porów��ywa���e ze wz���ęd� ��a zróż��icowa��y �kład 
i��s�y��cjo��a���y ��ospodarki społecz��ej w poszcze��ó���ych krajach i je��o wpływ 
��a oszacowa��ie prod�kcji, a �akże róż��ice me�odo�o��icz��e między a��orami 
doko���j�cymi �ych szac���ków. 

35 s. nałęcz, j. ko��iecz��a, Sektor	spółdzielczy	–	główny	pracodawca gospodarki	społecznej	w	Polsce, 
[w:] Gospodarka	społeczna	w	Polsce, s. nałęcz (red.), op. ci�. 
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M��iej w��p�iwości i���erpre�acyj��ych b�dz� da��e obraz�j�ce fi��a��sowy 
po�e��cjał podmio�ów ��ospodarki społecz��ej. najczęściej opis�je się ��o 
poprzez od��iesie��ie do i��formacji o wie�kości ich przychodów oraz o ich re��-
�ow��ości. poszcze��ó���e se��me���y po�skiej ��ospodarki społecz��ej okaz�j� się 
pod �ym wz���ędem bardzo zróż��icowa��e, �ak wew��ę�rz��ie, jak i między sob�. 
s�a�ys�ycz��ie rzecz bior�c, podmio�ami działaj�cymi ��a ��ajm��iejsz� ska�ę 
i ��ajrzadziej ��e��er�j�cymi zysk (rzadko w o��ó�e a����aż�j�cymi się w działa�-
��ość ��ospodarcz�) s� or��a��izacje świeckie ��a�eż�ce do se��me���� non-profit, 
z „media��owym” rocz��ym przychodem rów��ym około 20 �ys. zł, przy czym 
m��iej więcej 20% ��ie wykazało żad��ych przychodów, a jed��ocześ��ie wskaź��ik 
re���ow��ości wy��iósł 8%, zaś w przypadk� or��a��izacji dek�ar�j�cych prowadze-
��ie działa���ości ��ospodarczej wy��iósł o�� 10%. jes� �o jed��ak �akże se��me��� 
��ajbardziej zróż��icowa��y pod wz���ędem wie�kości przychodów i po�e��cjał� 
i��s�y��cjo��a���e��o. wedł��� wy��ików os�a���ich badań soF-1, 10% ��ajwięk-
szych jed��os�ek ze zbiorowości s�owarzyszeń, or��a��izacji społecz��ych i f���da-
cji k�m���je ��iema� 90% o��ół� przychodów wszys�kich or��a��izacji non-profit . 
i��dex gi��i’e��o, pop��ar��a miara ��ierów��ości dochodowych, osi���a �� war-
�ość b�isko 0,91, wskaz�j�c ��a po�ęż��e ��ierów��ości pomiędzy poszcze��ó���ymi 
or��a��izacjami wchodz�cymi w skład �ej zbiorowości36. podob��e wy��iki przy-
��osz� zresz�� �akże przeprowadzo��e rok wcześ��iej bada��ia k�o��/jawor37 .

na �ym ��e, korzys���ie preze����je się podse��me��� ka�o�ickich i��s�y��cji 
społecz��ych dyspo���j�cy rocz��ie b�dże�em ok. 500 �ys. zł – a więc 25-kro�-
��ie większym ��iż jej �ypowy świecki odpowied��ik. społecz��e jed��os�ki koś-
cie���e zdecydowa��ie częściej a����aż�j� się �akże w działa���ość ��ospodarcz�, 
co pozwa�a a��a�izować ich ak�yw��ość �akże w ka�e��oriach przedsiębiorczości 
społecz��ej. jak wy��ika z badań ��a form��arz� soF-kc, w rok� 2008 dzia-
ła���ość odpła���� ��b (rzadziej) ��ospodarcz� prowadziła w 2008 rok� po��ad 
połowa �e��o �yp� jed��os�ek (54%), przy czym m��iej więcej 1/3 zadek�arowała 
przychody pochodz�ce ze sprzedaży dóbr ��b �sł���. przychody �e s�a��owiły, 
w�� przyb�iżo��ych (bo obarczo��ych d�ż� i�ości� braków da��ych) szac���ków, 
około 18% o��ół� środków wypracowa��ych przez �e jed��os�ki38 . 

36 s. nałęcz, k. goś-wójcicka, r. wi�k, Wstępna	informacja	nt.	wyników	badania	stowarzyszeń,	
fundacji	i	organizacji	społecznych	(SOF-1)	zrealizowanego	w	2009	r., gUs, depar�ame��� Badań spo-
łecz��ych, warszawa 2010 (h��p://form.s�a�.��ov.p�/sof/doc/ws�ęp��a_i��formacja_���_wy��ików_
soF-1_za_2008_rok_16_06_2010.pdf

37 M. g�mkowska, j. Herbs�, Podstawowe	fakty	o	organizacjach	pozarządowych	–	raport	z	badania	
2008, s�owarzysze��ie k�o��/jawor, warszawa 2009.

38 w. okrasa, j. Herbs�, w. zda��iewicz 2010, Organizacje,	wspólnoty	i	instytucje	społeczne	Koś-
cioła	Katolickiego	–	potencjał	i	specyfika	kościelnego	trzeciego	sektora	w	Polsce, op. ci�.
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jeszcze większym ��iż społecz��e i��s�y��cje kościoła ka�o�ickie��o po�e��-
cjałem eko��omicz��ym dyspo���j� spółdzie���ie. trzeba jed��ak za�ważyć, że 
ich po�e��cjał i charak�er działa���ości jes� bardzo zróż��icowa��y. wys�arczy 
rozważyć róż��ice między ��ie ��as�awio��ymi ��a zysk �ecz ��a po�rzeby miesz-
kańców spółdzie���iami mieszka��iowymi, sk�pio��ymi ��a ��rzyma��i� za�r�d-
��ie��ia spółdzie���iami pracy, spółdzie���iami m�eczarskimi czy ba��kami 
spółdzie�czymi oraz spółdzie�czymi kasami oszczęd��ościowo-kredy�owymi. 
poszcze��ó���e �ypy spółdzie���i róż��i� się od siebie ��ie �y�ko pod wz���ędem 
profi�� działa���ości, a�e �eż pod wz���ędem sposob� f���kcjo��owa��ia. jed��ak 
��ieza�eż��ie od �ych róż��ic, w przeciwieńs�wie do jed��os�ek non-profit, z zasady 
prowadz� działa��ia o charak�erze ry��kowym, choć s� ��ieraz skierowa��e ��a 
specyficz��� i w miarę s�ał� ��r�pę odbiorców – włas��ych czło��ków (ma �o 
szcze��ó���e z��acze��ie w przypadk� spółdzie���i mieszka��iowych). w ��a��ra���y 
sposób, większość z ��ich działa w war���kach ryzyka eko��omicz��e��o, co w �e-
orii ma być jed��ym z wyróż��ików „prawdziwych” przedsiębiors�w społecz-
��ych – a więc, i��s�y��cji s�a��owi�cych „rdzeń” eko��omii społecz��ej. z��od��ie 
z wy��ikami Bada��ia spółdzie�czości po�skiej przeprowadzo��e��o przez i��s�y-
��� s��diów po�i�ycz��ych pan ��a przełomie 2006 i 2007 r. w ramach pro-
jek�� „t� jes� praca” zasad��icza część przychodów spółdzie���i (około 96%) 
pochodzi ze sprzedaży dóbr ��b �sł���39. wedł��� i����ych badań z �e��o same��o 
okres� (k�o��/jawor 2006), rocz��e przychody przecię���ej (media��owej) po�-
skiej spółdzie���i oscy�owały wokół 1,1 m��� zło�ych (choć w 1 ��a 20 spółdzie���i 
przekraczały 25 m��� zł). całkowi�a war�ość jej maj��k� ��ie przekraczała 
1,75 m��� zł, a zysk za os�a���i rok obro�owy (2007) wy��iósł około 12 �ys. zł. 
samo porów��a��ie �ych pods�awowych parame�rów s���er�je, że re���ow��ość 
spółdzie���i jes� z��acz�co ��iższa ��iż i����e��o rodzaj� przedsiębiors�w. po�wier-
dzaj� �o a��a�izy ich bi�a��sów, p�b�ikowa��e przez głów��y Urz�d s�a�ys�ycz��y. 
wedł��� �ych wy��ików, wskaź��ik re���ow��ości w sek�orze spółdzie�czym ��ie 
przekracza war�ości 1,5 zł ��a każde 100 zł przychodów, co jes� wy��ikiem ��ie-
ma� �rzykro���ie ��orszym ��iż w spółkach z o.o., i cz�erokro���ie ��orszym ��iż 
w spółkach akcyj��ych. tak mał� zyskow��ość spółdzie���i ��a�eży ł�czyć przede 
wszys�kim z wysokimi kosz�ami działa���ości, wy��ikaj�cymi bezpośred��io z ich 
czło��kowskie��o charak�er� i zobowi�zań s�a���owych wobec czło��ków40 . 

podob��e o��ra��icze��ia do�ycz� se��me���� wzajem��ościowe��o. pods�awo-
wym źródłem przychodów s� �� środki pozyskiwa��e od czło��ków (składki ��b 
wkłady) sł�ż�ce pokrywa��i� kosz�ów �sł���, z k�órych korzys�aj� czło��kowie. 

39 s. nałęcz, j. ko��iecz��a, Sektor	spółdzielczy	–	główny	pracodawca gospodarki	społecznej	w	Polsce, 
[w:] Gospodarka	 społeczna	w	Polsce, s. nałęcz (red.), i��s�y��� s��diów po�i�ycz��ych pan, war-
szawa 2008. 

40 ibidem.
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zdecydowa��ie bardziej ry��kowy charak�er maj� �owarzys�wa �bezpieczeń 
wzajem��ych, ��dzie ska�a �sł���i �zyskiwa��ej przez czło��ka jes� proporcjo��a���a 
do wie�kości je��o składki, podczas ��dy w kasach zapomo��owo-pożyczkowych 
wysokość o�rzymywa��ych pożyczek jes� �za�eż��io��a od decyzji wybiera���ych 
or��a��ów kasy w ramach re���ł �s�a�o��ych ��a zebra��i� wszys�kich czło��ków 
kasy41 .

4.2. Potencjał społeczny

z p���k�� widze��ia deba�y ��ad ide� eko��omii społecz��ej (jako zjawiska 
społecz��o-eko��omicz��e��o o szcze��ó���ym z��acze��i� d�a po�i�yki społecz��ej), 
��ajis�o���iejsze cechy ��ospodarki społecz��ej (jako sek�ora i��s�y��cjo��a���e��o 
sk�piaj�ce��o podmio�y b�iskie �ej idei) do�ycz� ��ie ich eko��omicz��e��o po�e��-
cjał�, a�e ich zdo���ości do mobi�izowa��ia ak�yw��ości społecz��ej i dos�ar-
cza��ia �sł��� społecz��ych. nieza�eż��ie od �e��o, jak s� pręż��e i i�e ich jes�, 
podmio�y ��ospodarki społecz��ej s� d�a po�i�yków społecz��ych i���eres�j�ce 
o �y�e, o i�e ł�cz� w sobie cechy przedsięwzięć ��ospodarczych (prod�kowa��ie 
dóbr „��a ry��ek”, podejmowa��ie ryzyka eko��omicz��e��o, s�ały perso��e� i�d.) 
i społecz��ych (demokra�ycz��e re���ły zarz�dza��ia, wł�cza��ie i���eresari�szy 
w działa��ia or��a��izacji, pryma� czło��kos�wa ��ad kapi�ałem, pryma� zysk� 
społecz��e��o ��ad eko��omicz��ym), a za�em zapew��iaj� okreś�o��� „przewa��ę 
kompara�yw���” w s�os���k� do i����ych dos�arczycie�i �sł��� (i��s�y��cji p�b�icz-
��ych oraz podmio�ów komercyj��ych). owa przewa��a może po�e��ać ��a świad-
cze��i� �sł��� �a��iej, efek�yw��iej, świadcze��i� �sł��� �epszej jakości, większej 
e�as�ycz��ości w ich świadcze��i�, dos�arcza��i� ich ��r�pom ��ie mieszcz�cym 
się w spek�r�m i���erwe��cji ry��k� oraz pańs�wa. nie sprowadza się jed��ak 
�o do �ych pros�ych czy����ików. obejm�je bowiem rów��ież e�eme���, k�óry 
sam w sobie ma s�a��owić wyróż��ik ��ospodarki społecz��ej, i wy��ika właś��ie 
z ich społecz��e��o charak�er� – ema��cypację czy �eż �podmio�owie��ie (sły����y 
empowerment) i �o zarów��o w s�os���k� do prod�ce���ów dóbr (czło��ków, pra-
cow��ików or��a��izacji), jak �eż ich ko��s�me���ów czy �eż be��eficje���ów.

jak ła�wo za�ważyć, ar���me���acja e����zjas�ów eko��omii społecz��ej ��osi 
wsze�kie z��amio��a �o��icz��ej �a��o�o��ii. z �e��o �eż wz���ęd� �ak częs�o b�dzi 
��ie�f��ość czy sprzeciw �ych, k�órzy ��ie ��a�eż� do �e��o środowiska i ��o ��ie 
z��aj�. obok wsze�kich wymier��ych przymio�ów, za�e�� eko��omii społecz��ej 

41 o. ko�owska, s. nałęcz, p. załęski, Towarzystwa	 ubezpieczeń	 wzajemnych	 w	Polsce, [w:] 
s. nałęcz (red.), Gospodarka	 społeczna	w	Polsce, op. ci�.; s. nałęcz, Pracownicze	kasy	zapomogowo-
pożyczkowe, [w:] Gospodarka	społeczna	w	Polsce, s. nałęcz (red.), op. ci�.
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ma być mia��owicie sam jej „społecz��y” charak�er, k�óry ma sprawiać, że 
war�ość jej prod�kcji �iczy się ��iejako „podwój��ie” – w ka�e��oriach eko��o-
micz��ych i w ka�e��oriach społecz��ej e��er��ii oraz więzi, jakie wy�warzaj� się 
w �ok� działań jej podmio�ów. choć zrobio��o wie�e, aby �e społecz��e pro-
fi�y �dok�me���ować, a ��awe� �j�ć w ka�e��oriach eko��omicz��ych42, �rzeba 
�czciwie przyz��ać, że bi�a��s �ych s�arań ��ie jes� wci�ż wys�arczaj�co prze-
ko���j�cy d�a scep�yków. nie ma przeko���j�cych i jed��oz��acz��ych dowodów, 
że społecz��y charak�er podmio�ów ��ospodarki społecz��ej is�o���ie zawsze 
ma charak�er więzio�wórczy i ��e��er�je jakieko�wiek „m��oż��iki” d�a eko��o-
micz��ej war�ości wy�worzo��ych przez ��ie dóbr i �sł���. is���ieje jed��ak szere�� 
dowodów ��a �o, że może �aki charak�er mieć, i że odwoływa��ie się w oce��ie 
działań �ych i��s�y��cji wył�cz��ie do da��ych o ich prod�kcji eko��omicz��ej jes� 
��r�bym ��ieporoz�mie��iem. Maj�c za�em świadomość, że wsze�kie pozy�yw��e 
ko��sekwe��cje „�społecz��ie��ia” eko��omii społecz��ej s� jedy��ie po�e��cja���ym, 
by ��ie rzec pos���owa��ym jej a���em, sprób�jmy spojrzeć ��a sek�or ��ospo-
darki społecz��ej (a ściś�ej rzecz bior�c, ��a �e je��o se��me���y, k�óre wyróż��i-
�iśmy wyżej jako ��ajb�iższe idei eko��omii społecz��ej w po�skich war���kach) 
przez pryzma� da��ych ��a �ema� jej społecz��e��o po�e��cjał�.

społecz��� bazę ��ospodarki społecz��ej �worzy o�brzymia rzesza ��dzi, k�ó-
rzy �czes���icz� w jej działa��iach ��a zasadach czło��kowskich ��b poprzez 
wo�o���aria�, (�j. poprzez dobrowo����, ��ieodpła���� pracę ��a rzecz ce�ów rea-
�izowa��ych przez podmio�y �ejże społecz��ej ��ospodarki. w po�skich war���-
kach, szcze��ó���ej wzmia��ki wyma��a przy �ym fak�, iż ��dzie ci częs�o ��ie 
maj� świadomości, iż działaj� ��a rzecz „or��a��izacji”, a��i �ym bardziej ��a 
rzecz ��ospodarki społecz��ej czy eko��omii społecz��ej. jes� �o o �y�e waż��e, że 
�ł�maczy częściowo o�brzymie dysproporcje w wy��ikach badań zmierzaj�cych 
do okreś�e��ia wie�kości owej społecz��ej bazy. Bada��ia so��dażowe, od��osz�ce 
się do dek�aracji respo��de���ów do�ycz�cych czło��kos�wa w or��a��izacjach, 
wskaz�j� ko��sekwe�����ie ��a z��acz��ie ��iższe �iczby ��iż bada��ia ��a �e�� sam 
�ema� prowadzo��e wśród samych or��a��izacji, ��ieza�eż��ie od zas�osowa��ej 
me�odo�o��ii. część �ej róż��icy bierze się z fak��, iż bada��ia ��a repreze���a-
cyj��ych próbach ��d��ości mówi� zwyk�e o pew��ym odse�k�, jaki maj� w po-
p��acji ��dzie dek�ar�j�cy, że s� czło��kami czy wo�o���ari�szami da��e��o �yp� 
or��a��izacji, podczas ��dy bada��ia, w k�órych ��a py�a��ie o �iczbę czło��ków 
odpowiadaj� or��a��izacje, ��e��er�j� w s�mie dość abs�rakcyj��� wie�kość, k�ór� 
moż��a by okreś�ić jako „�iczbę czło��kos�w”. s�ma �a ��ie �wz���ęd��ia bowiem 
fak��, iż �e�� sam człowiek może ��a�eżeć do więcej ��iż jed��ej or��a��izacji. i����e 

42 j. Barea, j.L. Mo��zó��,j. Barea, j.L. Mo��zó��, Manual	 for	Drawing	Up	 the	Satellite	Accounts	 of	Companies	 in	 the	
Social	Economy, op. ci�.
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po�e��cja���e ��r�d��ie��ie w i���erpre�acji da��ych ��a �e�� �ema� s�a��owi for-
ma���y charak�er czło��kos�wa w i��s�y��cjach, k�óry sprawia, że za czło��ków 
�waża się wszys�kie osoby, k�óre z��łosiły forma���y akces do da��ej or��a��iza-
cji, ��ieza�eż��ie od �e��o, czy zrobiły �o dobrowo���ie (by przywołać przypadek 
po�skie��o zwi�zk� wędkarskie��o43, oraz ��ieza�eż��ie od �e��o czy maj� świa-
domość swoje��o czło��kos�wa (przypadek skok-ów i ich k�ie���ów44) a��i czy 
w jakiko�wiek sposób wł�czaj� się w ak�yw��ość or��a��izacji. 

ze wz���ęd� ��a charak�er dos�ęp��ych da��ych, opis�j�c bazę czło��kowsk� 
��ospodarki społecz��ej będziemy opisywać j� w ka�e��oriach �iczby czło��kos�w, 
a ��ie �iczby czło��ków. weźmiemy jed��ak �akże pod �wa��ę i��formacje o po-
ziomie ak�yw��ości czło��ków w poszcze��ó���ych se��me���ach. pod wz���ędem 
poziom� czło��kos�wa, ��ajis�o���iejszymi kompo��e���ami ��ospodarki społecz-
��ej (obok zwi�zków zawodowych, k�óre wyk��czy�iśmy z przyję�e��o w �ym 
rozdzia�e �jęcia �radycyj��ej ��ospodarki społecz��ej) s� spółdzie���ie oraz s�o-
warzysze��ia – oba �e �ypy or��a��izacji �icz� po m��iej więcej 10 m��� czło��ków45 . 
w przypadk� spółdzie���i, ��aj�icz��iejsz� rzeszę czło��ków miały spółdzie���ie 
mieszka��iowe (ok. 4,5 m��� czło��ków), ba��ki spółdzie�cze i skok-i (po ok. 
2 m��� czło��ków). zdecydowa��ie m��iejsz� baz� czło��kowsk� dyspo���je sek-
�or wzajem��ościowy: �owarzys�wa �bezpieczeń wzajem��ych, k�óre w 2005 r. 
posiadały ok. 470 �ys. czło��ków46 oraz kasy zapomo��owo-pożyczkowe, k�óre 
posiadały wówczas 200 �ys. czło��ków47. w przypadk� większości jed��os�ek 
��owej ��ospodarki społecz��ej (��p. w spółdzie���iach pracy czy spółdzie���iach 
socja���ych), czło��kos�wo jes� �ożsame z za�r�d��ie��iem, k�óre��o ska�ę i zróż-
��icowa��ie omówio��o j�ż powyżej. ł�cz��ie, baza czło��kowska wszys�kich a��a-
�izowa��ych �� se��me���ów ��ospodarki społecz��ej �iczy więc z��acz��ie po��ad 
20 m��� czło��kos�w. 

obok czło��ków, is�o���ym zasobem podmio�ów ��ospodarki społecz��ej s� 
wo�o���ari�sze. Forma���ie mo��� �o być osoby „spoza” or��a��izacji, a�e �akże 

43 czło��kos�wo w pzw wy��ika ��ieraz �y�ko z fak��, że da��a osoba chce �e��a���ie wędko-
wać ��a �zw. wodach o�war�ych, ��ie cz�je o��a ��a�omias� żad��ych więzów przy��a�eż��ości ł�cz�-
cych j� z po�skim zwi�zkiem wędkarskim.

44 osoby, k�óre przy okazji zakłada��ia �oka�y �ermi��owej w skok podpisały dek�ara-osoby, k�óre przy okazji zakłada��ia �oka�y �ermi��owej w skok podpisały dek�ara-�oka�y �ermi��owej w skok podpisały dek�ara-
cję czło��kowsk� ��ie zapamię��j� �e��o wydarze��ia jako zos�a��ie czło��kiem spółdzie�czej kasy 
oszczęd��ościowo-kredy�owej.

45 s. nałęcz, j. ko��iecz��a, Sektor	spółdzielczy	–	główny	pracodawca gospodarki	społecznej	w	Pol-
sce, [w:] Gospodarka	 społeczna	w	Polsce, op. ci�.; s. nałęcz, k. goś-wójcicka, r. wi�k, Wstępna	
informacja	nt.	wyników	badania	stowarzyszeń,	fundacji	i	organizacji	społecznych	(SOF-1)	zrealizowanego	
w	2009	r., gUs, depar�ame��� Badań społecz��ych, warszawa 2010 (h��p://form.s�a�.��ov.p�/sof/
doc/ws�ęp��a_i��formacja_���_wy��ików_soF-1_za_2008_rok_16_06_2010.pdf). 

46 o. ko�owska, s. nałęcz, p. załęski, Towarzystwa	 ubezpieczeń	wzajemnych	w	 Polsce, [w:] 
s. nałęcz (red.), op. ci�.

47 s. nałęcz, Sektor	non-profit, [w:] Gospodarka	społeczna	w	Polsce, op. ci�.



Panorama	podmiotów	gospodarki	społecznej	i	ekonomii	społecznej 137

czło��kowie, pracow��icy czy �eż przeds�awicie�e władz, wyko���j�cy społecz��ie 
okreś�o��e prace ��a rzecz or��a��izacji48. po��ieważ o po�e��cja�e czło��kowskim 
mówi�iśmy j�ż wyżej, �� sko��ce���r�jemy się przede wszys�kim ��a wo�o���aria-
cie „zew��ę�rz��ym”. s�dz�c po dek�aracjach podmio�ów ��ospodarki społecz-
��ej, ��ajczęściej korzys�aj� z ��ie��o or��a��izacje pozarz�dowe. wedł��� badań 
soF-1, w rok� 2008 z „jakiejko�wiek” pracy społecz��ej (czy �o czło��ków czy 
osób ��ie będ�cych czło��kami) korzys�ało aż 78% �e��o rodzaj� or��a��izacji 
– o wie�e więcej ��iż z pracy odpła���ej (korzys�a��ie z za�r�d��ie��ia pła���e��o 
w formie �mów o pracę czy �mów cywi���o-praw��ych zadek�arowało około 36% 
or��a��izacji obję�ych bada��iem soF-1 za 2008 r.). powyższa praca społecz��a 
była przede wszys�kim prac� czło��ków �ych or��a��izacji, ��b/i osób spraw�j�-
cych f���kcje zarz�dcze ��b ko���ro���e władz (76% or��a��izacji). wo�o���aria� 
osób forma���ie ��iezwi�za��ych z or��a��izacjami okazał się j�ż z��acz��ie m��iej 
pop��ar��y – obec��y w 18% or��a��izacji non-profit, szcze��ó���ie częs�o w f���da-
cjach (35%) i w or��a��izacjach poży�k� p�b�icz��e��o (około 42%)49 . 

naj�r�d��iejszym wyzwa��iem w zakresie pomiar� społecz��ych zasobów 
f���dacji, s�owarzyszeń i or��a��izacji społecz��ych jes� okreś�e��ie �iczby osób 
świadcz�cych pracę społecz��� oraz wo��me��� wyko��a��ej przez ��ich pracy. 
or��a��izacje z re���ły ��ie prowadz� w �ym zakresie żad��ej dok�me���acji 
i d�a�e��o �zyskiwa��e wy��iki róż��i� się dość z��acz��ie osi���aj�c jed��ak zwyk�e 
war�ość pomiędzy 1,5 a ��ieco po��ad 2 mi�io��y osób, a jed��ocześ��ie szac���ki 
wyko��ywa��e ��a pods�awie dek�aracji osób bada��ych w repreze���a�yw��ych 
bada��iach so��dażowych przy��osz� wy��iki mówi�ce, że w pracę społecz��� ��a 
rzecz or��a��izacji a����aż�je się około 4 m��� dorosłych po�aków. z ko�ei, �iczba 
��odzi�� pracy �ych osób osi���a zwyk�e war�ości odpowiadaj�ce po��ad 50 �ys. 
e�a�ów prze�icze��iowych50 . 

z��acz��ie m��iej „�społecz��io��y” jes� pod �ym wz���ędem sek�or spół-
dzie�czy. choć z dobrowo���ej i ��ieodpła���ej pracy korzys�a wedł��� włas��ych 
dek�aracji b�isko 80% spółdzie���i, a ł�cz��a �iczba osób, k�órych �e dek�aracje 
do�ycz� oscy��je wokół 100 �ys., �o zaa����ażowa��ie �o przekłada się ł�cz��ie ��a 

48 Forma���e rozszerze��ie z��acze��ia słowa wo�o���ari�sz o osoby wyko���j�ce bezpła���e 
świadcze��ia ��a rzecz or��a��izacji a będ�ce jed��ocześ��ie jej czło��kami ��as��piło w ramach 
��owe�izacji �s�awy o działa���ości poży�k� p�b�icz��e��o i o wo�o���ariacie w ��r�d��i� 2009 r.

49 s. nałęcz, k. goś-wójcicka, r. wi�k, Wstępna	informacja	nt.	wyników	badania	stowarzyszeń,	
fundacji	i	organizacji	społecznych	(SOF-1)	zrealizowanego	w	2009	r., op. ci�. 

50 oszacowa��ia �iczby prac�j�cych społecz��ie i s�my czas� ich pracy – ��a pods�awie wy��i-
ków badań or��a��izacji wyko��a��ych w ramach projek�ów „t� jes� praca” (i��s�y��� s��diów 
po�i�ycz��ych pan) i „w posz�kiwa��i� po�skie��o mode�� eko��omii społecz��ej” (s�owarzysze��ie 
k�o��/jawor) – za �a�a 2005 i 2007, ��a�omias� da��e pochodz�ce z so��daży dorosłej ��d��ości 
po�ski do�ycz� wy��ików za �a�a 2007–2009 i pochodz� z badań „wo�o���aria�, fi�a���ropia i 1%” 
prowadzo��ych przez s�owarzysze��ie k�o��/jawor we współpracy w firm� sMg/krc. 
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wymiar ��iespeł��a 2 �ys. peł��ych e�a�ów. s�os���ek pracy wo�����arys�ycz��ej do 
pracy pła���ej osi���a więc w przypadk� spółdzie���i ��iespeł��a 0,1% (w porów-
��a��i� do 37% w sek�orze non-profit). jeszcze m��iej impo���j�co wypada pod 
�ym wz���ędem sek�or �bezpieczeń wzajem��ych, z wy��ikiem po��iżej 0,05% 
pracy wo�����arys�ycz��ej w s�os���k� do pła���ej51. w pracow��iczych kasach 
zapomo��owo-pożyczkowych, d�a odmia��y, cała praca wyko��ywa��a jes� ��ie-
odpła���ie i ��a zasadach społecz��ej pracy czło��ków. kas jes� jed��ak ��a �y�e 
mało (800), że ��ie wpływa �o w is�o���y sposób ��a wy��iki do�ycz�ce społecz-
��e��o po�e��cjał� po�skiej ��ospodarki społecz��ej – ł�cz��ie maj� około 4 �ysi�ce 
czło��ków prac�j�cych społecz��ie, co przekłada się ��a około 60 e�a�ów prze-
�icze��iowych52 . 

Baz�j�c ��a opisa��ych wyżej dek�aracjach, moż��a od��ieść wraże��ie, że 
��ospodarka społecz��a jes� jed��ym z ��ajis�o���iejszych se��me���ów całej 
��ospodarki ��arodowej i a����aż�je w swoje działa��ia – w �ej czy i����ej formie 
– zdecydowa��� większość po�aków. pods�mow�j�c przywoła��e wyżej wy��iki, 
dosz�ibyśmy do w��iosk�, że sek�or �e�� – a właściwie �a je��o część, k�óra 
zos�ała wyodręb��io��a ��a po�rzeby powyższych a��a�iz – �o w s�mie dwadzieś-
cia ki�ka mi�io��ów czło��kos�w, ki�ka��aście mi�io��ów osób przy��a�eż�cych do 
przy��ajm��iej jed��ej or��a��izacji ��ospodarki społecz��ej, około 1,5–2 m��� pra-
c�j�cych społecz��ie w ramach or��a��izacji wypracow�j�cych ł�cz��ie ekwiwa-
�e��� po��ad 50 �ys. peł��ych e�a�ów. oczywiście, jes� �o obraz bardzo od�e��ły od 
rzeczywis�ości. na ��e wy��ików repreze���a�yw��ych badań so��dażowych do�y-
cz�cych ak�yw��ości społecz��ej po�aków53, s�a�ys�yki baz�j�ce ��a dek�aracjach 
podmio�ów ��ospodarki społecz��ej wydaj� się ��iekiedy całkowicie ��ierea���e 
– ��awe� bior�c pod �wa��ę wszys�kie omówio��e wyżej zas�rzeże��ia me�odo-
�o��icz��e. aby choć częściowo okreś�ić źródło �ych rozbież��ości, war�o zadać 
py�a��ie o poziom rzeczywis�ej ak�yw��ości osób zaa����ażowa��ych w działa��ia 
podmio�ów ��ospodarki społecz��ej – przede wszys�kim o ak�yw��ość owych 
po��ad 20 mi�io��ów czło��ków ��ajpo�ęż��iejszych jej se��me���ów – spółdzie�-
cze��o i s�owarzysze��iowe��o. jak pokaz�j� dos�ęp��e wy��iki badań, ak�yw��ość 
�a jes� dość zróż��icowa��a, a w przypadk� ��iek�órych ��aj�icz��iej repreze��-
�owa��ych �ypów podmio�ów – bardzo ��iska. i �ak, w przecię���ej or��a��izacji 

51 s. nałęcz, Polska	gospodarka	społeczna	w	ujęciu	tradycyjnym	–	synteza, [w:] Gospodarka	społeczna	
w	Polsce, op. ci�.

52 s. nałęcz, Sektor	non-profit, [w:] Gospodarka	społeczna	w	Polsce, op. ci�.
53 przypom��ijmy – w „dia����ozie społecz��ej 2009”, a �akże bada��iach „wo�o���a-

ria�, fi�a���ropia i 1% 2009” s�owarzysze��ia k�o��/jawor, przy��a�eż��ość do jakiejko�wiek 
or��a��izacji pozarz�dowej dek�arowało około 13% respo��de���ów, co daje około 4 m��� osób. 
w�� wcześ��iejszych badań k�o��/jawor, z rok� 2006, do czło��kos�wa w jakiejko�wiek spółdzie���i 
– poza spółdzie���iami mieszka��iowymi – przyz��awało się za�edwie ok. 0,2% respo��de���ów, �j. 
około 60 �ysięcy dorosłych po�aków.
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pozarz�dowej o charak�erze czło��kowskim, odse�ek ak�yw��ych (re����ar��ie 
wł�czaj�cych się w życie or��a��izacji) czło��ków ��ie przekraczał połowy czło��-
ków zarejes�rowa��ych (48%), choć w ��iek�órych �ypach or��a��izacji bywał 
z��acz��ie wyższy (��p. około 65% w przypadk� ocho���iczych s�raży pożar��ych 
oraz or��a��izacji zwi�za��ych z kościołem ka�o�ickim). 

Wykres 2.  średni % członków aktywnie włączających się w życie organizacji 
(wg deklaracji badanych podmiotów)

Spółdzielnie socjalne
Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne

Spółdzielnie pracy
Spółdzielnie użytkowników – pozostałe

Spółdzielnie pracy inwalidów
Grupy Producentów Rolnych

SKR
Spółdzielnie konsumentów (spożywcze)

Spółdzielnie ogółem
Samopomoc chłopska

Inne spółdzielnie wiejskie
Spółdzielnie rzemieślnicze i rękodz.

Spółdzielnie mieszkaniowe
Banki spółdzielcze

SKOK
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 %

Źródło: Bada��ie k�o��/jawor 200654 . 

na �ym ��e, wyj��kowo ak�yw��i okaz�j� się czło��kowie ��iek�órych �ypów 
spółdzie���i – przede wszys�kim �ych, w k�órych czło��kos�wo jes� �ożsame 
z prac� w or��a��izacji ��b sł�ży zaspokoje��i� i��dywid�a���ych i���eresów czło��-
ków (spółdzie���ie pracy – przecię���ie 77% ak�yw��ych czło��ków, ro���icze spół-
dzie���ie prod�kcyj��e – 80%, spółdzie���ie socja���e – 84%). jed��ak ��ie do�yczy 
�o ��aj�icz��iejszych i zrzeszaj�cych ��ajwiększ� �iczbę czło��ków spółdzie���i 
mieszka��iowych (śred��io 23% ak�yw��ych czło��ków), ba��ków spółdzie�czych 
(około 20% ak�yw��ych czło��ków) i skok (�y�ko 7%). w przypadk� każde��o 
z �ych �ypów or��a��izacji moż��a zresz�� zadać py�a��ie, czy ich czło��kowie 
w o��ó�e �rak��j� swoj� re�ację z i��s�y��cjami w ka�e��oriach przy��a�eż��ości 
czy czło��kos�wa. nieza�eż��ie od �e��o, jaka jes� odpowiedź, war�o podkreś�ić, 
że rzeczywis�y po�e��cjał społecz��y sek�ora ��ospodarki społecz��ej ��ie jes� �oż-
samy z jej po�e��cjałem dek�arowa��ym czy forma���ym, i że w is�ocie wie�e 
jej se��me���ów ��a�eżałoby z �e��o p���k�� widze��ia opisać jako z��ajd�j�ce się 
w ��łębokim kryzysie.

54 por. j. Herbs�, Polski	trzeci	sektor	w	świetle	teorii	przedsiębiorstwa	społecznego, [w:] j . d�brow-
ska (red.) Od	trzeciego	sektora	do	przedsiębiorczości	społecznej	–	wyniki	badań	ekonomii	społecznej	w	Polsce, 
s�owarzysze��ie k�o��/jawor, warszawa 2008, s. 136.
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4.3. Potencjał usług społecznych

wszys�kie wymie��io��e wyżej da��e pozwa�aj� opisać wie�kość sek�ora 
��ospodarki społecz��ej oraz �kazać je��o zróż��icowa��ie. same w sobie, ��ie 
przekładaj� się jed��ak ��a dia����ozę je��o rzeczywis�e��o z��acze��ia d�a po�i-
�yki społecz��ej – ro�i jak� peł��i w dos�arcza��i� okreś�o��ych �sł��� społecz-
��ych. po��iżej, omówio��o więc pokró�ce dos�ęp��e i��formacje ��a �e�� �ema�. 
ich preze���ację wy��od��ie jes� rozpocz�ć od okreś�e��ia pods�awowych f���kcji 
��ospodarki społecz��ej, ze wz���ęd� ��a k�óre jes� o��a przedmio�em zai���ereso-
wa��ia po�i�yków społecz��ych, w �ym po��iek�d a��orów ��i��iejszej ksi�żki. po 
pierwsze – ��a�eży do ��ich �zw. f���kcja za�r�d��ie��iowa – zdo���ość podmio�ów 
��ospodarki społecz��ej do ��e��erowa��ia miejsc pracy, szcze��ó���ie d�a pew��ych 
ka�e��orii osób, o o��ra��iczo��ych sza��sach ��a za�r�d��ie��ie ��a �zw. o�war-
�ym ry��k� pracy. po dr���ie – f���kcja �sł���owa, mierzo��a zdo���ości� �ych 
podmio�ów do świadcze��ia �sł��� społecz��ych ��a szerok� ska�ę. po �rzecie 
– f���kcja więzio�wórcza. wreszcie po czwar�e – f���kcja ema��cypacyj��a wi�-
ż�ca się z demokra�yzacj� zarz�dza��ia i �podmio�owie��iem be��eficje���ów. 
ze wz���ęd� ��a o��ra��iczo��� dos�ęp��ość da��ych ��a �e�� �ema�, po��iżej sko��-
ce���r�jemy się �y�ko ��a dwóch pierwszych f���kcjach, i �y�ko w od��iesie��i� do 
dwóch ��ajwiększych części ��ospodarki społecz��ej – se��me���� s�owarzyszeń, 
f���dacji i społecz��ych i��s�y��cji wyz��a��iowych oraz se��me���� spółdzie���i. 

zaczy��aj�c od f���kcji za�r�d��ie��iowej: wiemy j�ż, że całkowi�y po�e��cjał 
za�r�d��ie��iowy ��ospodarki społecz��ej moż��a szacować ��a cz�erys�a �ysięcy 
miejsc pracy. z p���k�� widze��ia po�i�yki społecz��ej, is�o���a jes� �akże zdo�-
��ość podmio�ów ��ospodarki społecz��ej do oferowa��ia za�r�d��ie��ia i �sł��� 
zwi�za��ych z za�r�d��ie��iem d�a ��r�p szcze��ó���ie ��arażo��ych ��a �r�d��ości 
��a ry��k� pracy. da��e z badań przeprowadzo��ych w ramach projek�� „t� 
jes� praca” wyraź��ie po�wierdzaj� �e�� a���55. po pierwsze – w sek�orze �ym 
częściej ��iż ��dzie i��dziej z��ajd�j� pracę kobie�y: s�a��owi� o��e ��iema� 60% 
perso��e�� podmio�ów ��ospodarki społecz��ej, w porów��a��i� do 45% w całej 
��ospodarce ��arodowej. po dr���ie – częściej ofer�je się �� pracę osobom ��ie-
peł��ospraw��ym – przy czym d�a ��iek�órych ��r�p podmio�ów, ��p. spółdzie���i 
i��wa�idów, zakładów ak�yw��ości zawodowej i�p. – jes� �o pods�awowa ��r�pa 
doce�owa. wedł��� da��ych za 2005 r., �dział za�r�d��ie��ia osób ��iepeł��ospraw-
��ych w s�os���k� do peł��ospraw��ych jes� w ��ospodarce społecz��ej (10%) �rzy-
kro���ie wyższy ��iż w całej ��ospodarce ��arodowej (3,5%), zaś w spółdzie���iach 
i��wa�idów wy��osi aż 73%, w spółdzie���iach pracy – 12%, a w f���dacjach – 

55 s. nałęcz, Polska	gospodarka	społeczna	w	ujęciu	tradycyjnym	–	synteza, [w:] Gospodarka	społeczna	
w	Polsce, s. nałęcz (red.), op. ci�.



Panorama	podmiotów	gospodarki	społecznej	i	ekonomii	społecznej 141

11%. po �rzecie – w ��ospodarce społecz��ej, a zwłaszcza w se��me��cie spół-
dzie�czym, re�a�yw��ie częściej z��ajd�j� za�r�d��ie��ie osoby s�arsze, w wiek� 
prod�kcyj��ym ��iemobi���ym (45–60/65 �a�) i w wiek� poprod�kcyj��ym (odpo-
wied��io 43% i 7% w s�os���k� do 34% i 3% w całej ��ospodarce ��arodowej, 
w �ym 46% i 7% w spółdzie���iach). po czwar�e wreszcie – część podmio�ów 
��ospodarki społecz��ej ofer�je, obok miejsc pracy, �akże �sł���i w zakresie 
ak�ywizacji zawodowej i pomocy osobom wyk��czo��ym. prowadze��ie �akich 
działań w 2005 r. zadek�arowała co pi��a spółdzie���ia, a �akże 7% or��a��iza-
cji non-profit. ł�cz��ie, mo��ło z ��ich korzys�ać – wedł��� szac���ków projek�� 
„t� jes� praca” – ��awe� 1,4 m��� odbiorców – w �ym około 140 �ys. w spół-
dzie���iach i aż 1,3 m��� w or��a��izacjach non-profit, przy czym fak�ycz��a �iczba 
be��eficje���ów jes� zapew��e m��iejsza, ze wz���ęd� ��a „podwój��e” �icze��ie osób 
korzys�aj�cych ze wsparcia więcej ��iż jed��ej or��a��izacji. 

F���kcja �sł���odawcza ��ospodarki społecz��ej ��ie o��ra��icza się jed��ak 
�y�ko do pomocy zwi�za��ej z �zyska��iem za�r�d��ie��ia, sy��acj� ��a ry��k� 
pracy czy z wyk��cze��iem społecz��ym. w samej �y�ko zbiorowości f���da-
cji, s�owarzyszeń i or��a��izacji społecz��ych, s�ma zadek�arowa��ych przez �e 
or��a��izacje osób obję�ych ich sys�ema�ycz��� działa���ości� się����ęła w 2008 
rok� prawie 24 m��� osób, przy czym ��ajwiększe wyodręb��io��e ��r�py be��efi-
cje���ów s�a��owiły dzieci i młodzież, (około 10 m���) oraz osoby �bo��ie (około 
1,6 m���), ��iepeł��ospraw��i (około 1,2 m���), osoby s�arsze i ��iesamodzie���e 
(około 0,9 m���) oraz bezrobo���i56 (około 0,6 m���)57 . 

da��e d�a spółdzie���i oraz i��s�y��cji wzajem��ościowych s� m��iej ak��a���e 
i �r�d��iejsze w i���erpre�acji. w założe��i�, odbiorcami ich �sł��� s� bowiem 
po pros�� wszyscy ich czło��kowie (o k�órych pisa�iśmy wyżej). jed��ak ro�a 
spółdzie���i ��ie o��ra��icza się �y�ko do �sł��� ��a rzecz czło��ków. część spół-
dzie���i (37%) dek�ar�je �akże działa���ość po�e��aj�c� ��a wspiera��i� �oka���ych 
i��icja�yw k����ra���ych, społecz��ych, spor�owych i�p. (��ajczęściej s� �o ba��ki 
spółdzie�cze oraz spółdzie���ie mieszka��iowe – ��a mar��i��esie, s� �o �e same 
�ypy i��s�y��cji, k�óre w i����ych bada��iach ��aj��orzej oce��iały ak�yw��ość włas-
��ych czło��ków). wsparcie �o po�e��a ��a fi��a��sowa��i� �ych przedsięwzięć ��b 
samodzie���ym ich a��imowa��i�. oczywiście, z działań �ych korzys�aj� przede 
wszys�kim czło��kowie spółdzie���i, jed��ak ��ie �y�ko – �akże mieszkańcy oko-

56 k. goś-wójcicka, a. k��app, s. nałęcz, Podstawowe	dane	o	działalności	stowarzyszeń,	organiza-
cji	społecznych	i	fundacji	w	2008	roku.	GUS, warszawa 2010; s. nałęcz, k. goś-wójcicka, r. wi�k, 
Wstępna	informacja	nt.	wyników	badania	stowarzyszeń,	fundacji	i	organizacji	społecznych	(SOF-1)	zreali-
zowanego	w	2009	r., gUs, depar�ame��� Badań społecz��ych, warszawa 2010 (h��p://form.s�a�.
��ov.p�/sof/doc/ws�ęp��a_i��formacja_���_wy��ików_soF-1_za_2008_rok_16_06_2010.pdf).

57 oczywiście poda��e �iczby be��eficje���ów s� zapew��e zawyżo��e z powod� obejmowa��ia 
części osób ze wskaza��ych ��r�p działa���ości� ki�k� jed��ocześ��ie or��a��izacji.
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�icz��ych �ere��ów, czło��kowie rodzi�� spółdzie�ców oraz osoby z�peł��ie z ��imi 
��iezwi�za��e. niewie�ka część spółdzie���i (5%) dek�ar�je �akże podejmowa��ie 
działań ��a rzecz osób wyk��czo��ych społecz��ie. na pods�awie da��ych z rok� 
2005 moż��a os�roż��ie szacować, że rocz��ie z działań �ych korzys�a b�isko 
50 �ys. osób58 .

5. POdSUMOWANie

zarów��o de�imi�acja ��ospodarki społecz��ej jako sek�ora i��s�y��cjo��a�-
��e��o, obejm�j�ce��o or��a��izacje maj�ce speł��iać f���kcje eko��omii społecz��ej 
jak �eż okreś�e��ie eko��omicz��e��o i społecz��e��o po�e��cjał� �akie��o sek�ora 
��as�ręcza w sposób ��ie�chro����y wie�� �r�d��ości. oz��acza bowiem próbę 
�chwyce��ia ��ra��ic zjawiska, k�óre z defi��icji ma charak�er pły����y. pojęcie 
eko��omii społecz��ej odwoł�je się bowiem do całe��o zes�aw� ewo���j�cych 
z czasem kry�eriów o charak�erze f���kcjo��a���ym, opis�j�cych sposób i fi�o-
zofię działa��ia i��s�y��cji, a �akże do kry�eriów ��y�i�ar��ych – wyz��aczaj�cych 
ro�ę �ych i��s�y��cji w rea�izacji okreś�o��ych zadań po�i�yki społecz��ej (��awe� 
jeś�i ��ie w ramach pańs�wa). choć pojęcia „��ospodarka społecz��a” i „eko-
��omia społecz��a” �żywa��e s� częs�o zamie����ie, z i��s�y��cjo��a���e��o p���k�� 
widze��ia „eko��omia społecz��a” s�a��owi więc �� „część” sek�ora „��ospodarki 
społecz��ej”, k�óra speł��ia doda�kowe kry�eria f���kcjo��a���e, zwi�za��e ze 
sposobem i ce�ami działa���ości jej or��a��izacji. o i�e więc „��ospodarkę spo-
łecz���” �worz� podmio�y forma���ie ��ieza�eż��e od pańs�wa, opar�e ��a zasa-
dzie dobrowo���e��o zaa����ażowa��ia ich �czes���ików i o��ra��icze��ia moż�iwości 
maksyma�izacji prywa���e��o zysk� właścicie�i/czło��ków/�działowców ��a rzecz 
rea�izacji okreś�o��ej społecz��ej misji, o �y�e od „eko��omii społecz��ej” ocze-
k�je się rzeczywis�ej a��o��omii wobec i��s�y��cji p�b�icz��ych i komercyj��ych, 
fak�ycz��ie dobrowo���e��o czło��kos�wa czy przy��a�eż��ości do ich s�r�k��r, rea�-
��e��o prod�kowa��ia dóbr i �sł��� sł�ż�cych zaspokaja��i� po�rzeb ich czło��ków 
��b szerszych ��r�p społecz��ych, a��e���ycz��ie demokra�ycz��e��o �czes���ic�wa 
w zarz�dza��i� or��a��izacj� (zasada jede�� czło��ek – jede�� ��łos, wł�cza��ie i���e-
resari�szy), i�p. w prak�yce, ��ie is���ieje forma���ie zdefi��iowa��y �yp i��s�y-
��cji, k�óry speł��iałby wszys�kie �e pos���a�y (wyj�wszy ��iek�óre ��owe �ypy 
podmio�ów jak ��p. spółdzie���ie socja���e s�a��owi�ce odpowiedź ��a pop��ary-
zację idei eko��omii społecz��ej). rze�e���a odpowiedź ��a py�a��ie o po�e��cjał 
�e��o �yp� i��icja�yw wyma��ałby więc wyodręb��ie��ia ich ��ie ��a pods�awie przy-

58 s. nałęcz, j. ko��iecz��a, Sektor	spółdzielczy	–	główny	pracodawca gospodarki	społecznej	w	Polsce, 
[w:] Gospodarka	społeczna	w	Polsce, s. nałęcz (red.), op. ci�. 
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��a�eż��ości do okreś�o��ych sek�orów czy podsek�orów i��s�y��cjo��a���ych, a�e 
��a pods�awie empirycz��ych da��ych opis�j�cych sposób ich działa��ia. takich 
komp�e���ych da��ych jed��ak ��ie ma. w zwi�zk� z �ym, ��a mocy zbiorowe��o 
ko��se��s�s�, do ��ospodarki społecz��ej za�icza się zwyk�e pew��e �ypy i��s�y��-
cji, k�óre wydaj� się ��ajb�iższe wymie��io��ym zasadom. 

w po�sce, wyróż��ia się doda�kowo �radycyj��� ��ospodarkę społecz��� i ��ow� 
��ospodarkę społecz���. do �radycyj��ej ��ospodarki społecz��ej ��ajczęściej za�i-
cza się podmio�y maj�ce ��as�ęp�j�ce formy praw��e: f���dacje, s�owarzysze-
��ia oraz społecz��e i��s�y��cje i or��a��izacje działaj�ce w ramach kościoła 
ka�o�ickie��o i i����ych kościołów ��b zwi�zków wyz��a��iowych. z ko�ei zbio-
rowość podmio�ów ��owej ��ospodarki społecz��ej wyz��acza się przede wszys�-
kim w oparci� o rodzaj prowadzo��ej działa���ości, przy czym w po�sce jes� �o 
przede wszys�kim działa���ość z obszar� i���e��racji społecz��ej i zawodowej. 
w rez���acie jako podmio�y ��owej ��ospodarki społecz��ej ��ajczęściej wymie-
��ia się: zakłady ak�yw��ości zawodowej, warsz�a�y �erapii zajęciowej, spół-
dzie���ie socja���e, ce���ra i k��by i���e��racji społecz��ej. 

szacowa��ie po�e��cjał� �radycyj��ej i ��owej ��ospodarki społecz��ej jes� 
��r�d��io��e ze wz���ęd� ��a wzajem��e powi�za��ia między ��imi. niem��iej ��a 
pods�awie dos�ęp��ych da��ych moż��a szacować, że repreze����j� o��e ł�cz��ie 
siłę po��ad. 20 m��� czło��kos�w (przy �y�ko części czło��ków ak�yw��ych), 4 m��� 
wo�o���ari�szy (w �ym część �y�ko rapor�owa��a jes� przez or��a��izacje), za�r�d-
��iaj� około 440 �ys. osób (po��ad 3% o��ół� prac�j�cych w ��ospodarce ��arodo-
wej), prod�k�j� dobra i �sł���i o ł�cz��ej war�ości się��aj�cej b�isko 4% pkB, 
w �ym szcze��ó���ie is�o���e z p���k�� widze��ia wyzwań współczes��ej po�i�yki 
społecz��ej �sł���i zwi�za��e z za�r�d��ie��iem ��b przeciwdziała��iem wyk��cze-
��i� społecz��em�, k�óre świadczo��e s� ��a rzecz około 1,4 m��� odbiorców. jes� 
�o więc z��acz�cy i war� �wa��i se��me��� ��ospodarki ��arodowej, o szcze��ó���ej 
war�ości z p���k�� widze��ia po�i�yki społecz��ej. 

a��a�iza obejm�j�ca ��ospodarkę społecz���, składaj�c� się z se��me���ów 
spółdzie�cze��o, wzajem��ościowe��o i pozarz�dowe��o, a �akże obejm�j�ca 
i��icja�ywy ��owej ��ospodarki społecz��ej �jaw��iła, że jes� �o obszar zróż��i-
cowa��y, �ak w wymiarze róż��ic pomiędzy �worz�cymi ��o se��me���ami, jak 
i wew����rz ��ich. do�yczy �o zarów��o po�e��cjał� i��s�y��cjo��a���e��o �worz�-
cych ��o or��a��izacji (ska�i za�r�d��ie��ia, ska�i prod�kcji, dos�ęp� do zasobów, 
re�acji pomiędzy prac� pła���� i bezpła����) oraz ska�i i rodzaj� prowadzo��ej 
działa���ości. choć więc „��a papierze” ł�cz��y obszar �radycyj��ej ��ospodarki 
społecz��ej i ��owej ��ospodarki społecz��ej wy����da bardzo okaza�e i obiec�-
j�co, jed��ak je��o poszcze��ó���e se��me���y ��ie dzie�� wspó���ych prob�emów, 
a��i wspó���ej �ożsamości. ł�czy się je w ��r���cie rzeczy jedy��ie ze wz���ęd� ��a 
wspó���o�ę oczekiwań, jakie form�ł�j� wobec ��ich archi�ekci po�i�yki społecz-
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��ej oraz ideo�odzy eko��omii społecz��ej. jeś�i jed��ak oczekiwa��ia �e maj� być 
speł��io��e, po�rzeb��a jes� świadomość, że i��s�r�me���y sł�ż�ce wzmac��ia��i� 
kompe�e��cji i po�e��cjał� omawia��ych podmio�ów, a �akże p�a��y po�i�ycz��e 
do�ycz�ce ich da�szej me�amorfozy w kier���k� wy�ycza��ym przez ideę eko-
��omii społecz��ej, m�sz� �wz���ęd��iać ��ie �y�ko ł�cz��y po�e��cjał, a�e �akże 
widocz��e róż��ice w pochodze��i�, zasobach, dy��amice i sposobie f���kcjo��o-
wa��ia. 



jan HerBst, kUBa wYgnański 

w s�ro��ę przedsiębiorczości społecz��ej – 
eko��omizacja or��a��izacji pozarz�dowych

1. WPROWAdzeNie

dzisiejsze zai���eresowa��ie ��ospodark�/eko��omi� społecz��� ��ie jes� zjawi-
skiem zasad��iczo ��owym – �o w is�ocie powró� pew��ej „mody”. dziś jed��ak 
ma o��o przede wszys�kim zwi�zek z ��iespo�yka��ymi wcześ��iej zjawiskami 
eko��omicz��ymi. Moż��a �� w szcze��ó���ości wskazać ��a kryzys pańs�wa opie-
k�ńcze��o ��a zachodzie e�ropy, rozpad b�ok� wschod��ie��o z je��o wizj� socja-
�izm� pańs�wowe��o, a �akże i����e o��ó���oświa�owe procesy, wł�czaj�c w �o 
os�a���i poważ��y ���oba���y kryzys eko��omicz��y. coraz �si���iej posz�k�je się 
rozwi�zań, k�óre pozwo�iłyby ��a zmierze��ie się z ��owymi wymiarami prob�e-
mów eko��omicz��ych, społecz��ych i eko�o��icz��ych. jed��ym z ��ich, chociaż ��a 
pew��o ��ie jedy��ym, jes� właś��ie idea eko��omii społecz��ej. Myś�, że moż�iwa 
jes� a��er��a�ywa d�a rozwi�zań czys�o ry��kowych (w dok�ry��a���ym roz�mie-
��i�) ��ie jes� prod�k�em ideo�o��icz��ych zak�ęć, a�e �icz��ych �eore�ycz��ych 
przesła��ek i prak�ycz��ych dowodów. wys�arczy choćby wspom��ieć o przy-
z��a��ej os�a���io ��a��rodzie nob�a w obszarze eko��omii, k�óra przypadła e. 
os�rom. jej prace poświęco��e s� właś��ie a��er��a�yw��ym do ry��k� me�odom 
or��a��izowa��ia i zarz�dza��ia dobrami wspó���ymi. 

wsparcie d�a idei eko��omii społecz��ej z��a�azło się �eż w o��łoszo��ej os�a�-
��io e��cyk�ice Be��edyk�a XVi „Caritas	in	Veritate”. w szcze��ó���ości w rozdzia�e 
iii – „Bra�ers�wo, rozwój eko��omicz��y i społeczeńs�wo obywa�e�skie” – mowa 
jes� o �ym, że rynek,	kierujący	się	jedynie	zasadą	równowartości	zamienianych	dóbr,	nie	
potrafi	doprowadzi��	do	jedności	społecznej,	której	zresztą	potrzebuje,	aby	dobrze	funkcjono-
wa��.	Bez	wewnętrznych	form	solidarności	i	wzajemnego	zaufania,	rynek	nie	może	wypeł-
ni��	swojej	ekonomicznej	funkcji.	Dzisiaj	zabrakło	tego	zaufania,	a	utrata	zaufania	jest	
poważną	stratą. w po�sce, rozwój ��ospodarki/eko��omii społecz��ej w os�a���ich 
�a�ach powi�za��y jes� �akże z pojawie��iem się pro��ramów p�b�icz��ych dedy-
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kowa��ych specyficz��ie wsparci� �e��o �yp� działa���ości – pro��ram� eQUaL, 
k�óry wspierał rozwój ��ospodarki/eko��omii społecz��ej, a os�a���io działań 
w ramach pro��ram� po kL. w ramach �ych pro��ramów �r�chomio��o szere�� 
przedsięwzięć z zakres� ��ospodarki/eko��omii społecz��ej i wie�e opracowań 
poświęco��ych �ej �ema�yce1 . 

2. eUROPeJSKi KONTeKST deBATy  
O eKONOMii SPOłeCzNeJ

eko��omia społecz��a prak�ykowa��a jes� w bardzo róż��ych środowiskach 
i��s�y��cjo��a���ych i społecz��ych. ka�ejdoskop �worz�cych j� i��s�y��cji jes� 
��iezwyk�e złożo��y. Mimo wszys�kich dzie��cych je róż��ic, coraz częściej podej-
m�je się próby opisa��ia ich jako jed��e��o sek�ora ��ospodarki – ��azywa��e��o 
„��ospodark� społecz���” (jed��� z �akich prób, wraz z prób� zdefi��iowa��ia 
róż��ic między okreś�e��iem „eko��omia społecz��a” i „��ospodarka społecz��a”, 
z��ajdzie czy�e���ik �akże w �ym �omie – por. �eks� j. Herbs�a i s. nałęcza). jej 
róż��orod��e defi��icje spo�kać moż��a (i �o w wersjach bardziej radyka���ych, 
rzecz moż��a – a���yry��kowych) �akże poza e�rop� (w szcze��ó���ości w ame-
ryce łacińskiej, azji i afryce), a�e �akże w Usa i ka��adzie. w �ym miejsc� 
zajmiemy się jed��ak przede wszys�kim obszarem U��ii e�ropejskiej, a za�em 
�ym �ery�ori�m, k�óre z róż��ych powodów jes� pods�awowym źródłem i��spira-
cji i p���k�em od��iesie��ia d�a procesów zachodz�cych w po�sce. w Ue eko��o-
mia społecz��a s�ała się waż��ym e�eme���em moder��izacji po�i�yki społecz��ej. 
tradycyj��e mode�e welfare	 state okaz�j� się w zmie��io��ej sy��acji ��ospodar-
czej i demo��raficz��ej ��iewydo���e. prob�em bezrobocia (w szcze��ó���ości spe-
cyficz��ych ��r�p bezrobo���ych) ��ie z��ajd�je sa�ysfakcjo���j�cych rozwi�zań. 
częs�o ��iewys�arczaj�ce okaz�j� się �radycyj��e działa��ia sł�żb za�r�d��ie��ia 
i pomocy społecz��ej. coraz cięższe do �dźwi����ięcia przez sek�or p�b�icz��y s� 
kosz�y świadczeń socja���ych, w k�órych w żad��ej mierze ��ie �czes���iczy�iby 
sami zai���eresowa��i. Moda ��a eko��omię społecz��� (w szcze��ó���ości w kra-
jach a�����osaskich) bierze się z si���ej orie���acji ��a posz�kiwa��ie rozwi�zań 
�rwałych i efek�yw��ych, moż�iwie sk��ecz��ie �samodzie���iaj�cych podopiecz-
��ych. chodzi o wł�cze��ie ich za wsze�k� ce��ę do ry��k� pracy. tam ��dzie �o 
moż�iwe – o�war�e��o ry��k� pracy. tam, ��dzie ��ie, o wł�cze��ie poprzez róż��e 
formy wspoma��a��e��o za�r�d��ie��ia, wreszcie za�r�d��ie��ie chro��io��e. cał-
kiem ��iedaw��o w zwi�zk� z kryzysem fi��a��sowym eko��omia społecz��a s�ała 
się przedmio�em wzmożo��e��o zai���eresowa��ia – �ym razem ��ie �y�ko jako 

1 większość z ��ich dos�ęp��a jes� ��a s�ro��ach www.eko��omiaspo�ecz��a.p�większość z ��ich dos�ęp��a jes� ��a s�ro��ach www.eko��omiaspo�ecz��a.p�
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obszar peryferyj��y i po��iek�d „doda�kowy”, a�e jako propozycja radyka���ie 
i����e��o parady��ma�� eko��omicz��e��o. parady��ma�� opar�e��o o i����y, a��er-
��a�yw��y wobec form�ły ��eo�ibera���ej, rdzeń aksjo�o��icz��y (ł�cz��ie z zakwe-
s�io��owa��iem samej ka�e��orii wzros�� ��ospodarcze��o, jako pods�awowej 
ka�e��orii mierze��ia dy��amiki rozwoj� społecz��o-��ospodarcze��o). wizja �a 
ma charak�er całościowy i zmierza ��ie �y�e do korek� w is���iej�cym sys�emie, 
i�e raczej do skorzys�a��ia z sy��acji kryzys� do swois�ej reko��fi���racji mode�� 
eko��omicz��e��o. Myś�e��ie �o odwoł�je się do sch�mpe�erowskiej hipo�ezy 
„krea�yw��ej des�r�kcji”. jeś�i kryzys jes� �akim zjawiskiem, �o właś��ie w �ym 
czasie sza��se ��a swois�� reko��fi���rację sys�em� społecz��o-eko��omicz��e��o 
s� ��ajwiększe. to właś��ie w �ym czasie byłoby po�e��cja���ie więcej miejsca 
��a ��owe wzory działa��ia, opar�e raczej o sieci i wzajem��ość ��iż hierarchie 
i ry��ek, zaciera��ie się róż��ic między ko��s�mpcj� i prod�kcj�, ��a z��acz��ie 
większe z��acze��ie misji i war�ości w s�os���k� do „czys�ych” mo�ywów ry��-
kowych. te wypowiedzia��e ��owym językiem zasady s� w is�ocie parafraz� 
„�radycyj��ych” zasad eko��omii społecz��ej. 

skoro mowa o �radycji, e�ropejska ��ospodarka społecz��a2 składa się 
z wie��, ��iekiedy z��acz��ie róż��i�cych się od siebie se��me���ów: zawiera w so-
bie m.i��. spółki, �owarzys�wa wzajem��e, przedsiębiors�wa socja���e, ba��ki 
(w szcze��ó���ości �zw. ba��ki e�ycz��e) oraz s�owarzysze��ia i f���dacje (�rady-
cyj��ie okreś�a��e mia��em �rzecie��o sek�ora). w s�mie przyjm�je się, że ��a 
�ere��ie Ue jeszcze przed jej rozszerze��iem działało ł�cz��ie około 900 �ysięcy 
róż��e��o rodzaj� podmio�ów ��ospodarki społecz��ej, wy�warzaj�cych około 
10% pkB w e�ropie, daj�cych po��ad 11 m��� miejsc pracy (śred��io ok. 6% 
ry��k� pracy)3. to po�ęż��y sek�or i wszys�ko wskaz�je ��a �o, że będzie się o�� 
rozwijał ��awe� szybciej ��iż do�ychczas. jeś�i w e�ropie is���iej� rezerwy ry��k� 
pracy, �o do�ycz� o��e przede wszys�kim sek�ora �sł���, a w je��o ramach sze-
roko roz�mia��ych �sł��� społecz��ych. popy� ��a �e właś��ie �sł���i będzie rósł 
z róż��ych powodów, a �o w �ym właś��ie obszarze szeroko roz�mia��y sek�or 
��ospodarki społecz��ej ma ���ika���e kompe�e��cje. 

2 rozróż��iaj�c w �ekście pomiędzy „��ospodark� społecz���” i „eko��omi� społecz���” czy 
„przedsiębiorczości� społecz���” odwoł�jemy się do rozróż��ień opisa��ych w �ekście j. Herb-
s�a i s. nałęcza w �ym �omie. kiedy piszemy o eko��omii społecz��ej, mamy ��a myś�i pew��� 
ko��s�r�kcję �eore�ycz��� i po�i�ycz��� – ideę, ze wz���ęd� ��a k�ór� �r�chamia się pro��ramy 
wsparcia d�a działa���ości okreś�o��ych �ypów podmio�ów. pisz�c o samych �ych podmio�ach, 
�żywamy pojęcia „��ospodarka społecz��a”. od��osimy się wówczas do okreś�o��e��o zbior� i��s�y-
��cji, w m��iejszym ��b większym s�op��i� speł��iaj�cych – ze wz���ęd� ��a sw� forma���opraw��� 
ko��s�r�kcję ��b prak�ykę działa��ia – defi��icyj��e kry�eria „eko��omii społecz��ej” i �ym samym 
s�a��owi�cych obiek� zai���eresowa��ia jej propa��a�orów.

3 Por .Por . Social	Economy	in	Europe, rapor� ciriec, Lie��e 2009. 
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przy wszys�kich podobieńs�wach, �r�d��o jed��ak mówić o jed��ym e�ropej-
skim mode�� eko��omii społecz��ej, �ak jak �r�d��o mówić o jed��ym e�ropej-
skim mode�� po�i�yki społecz��ej. Mamy raczej do czy��ie��ia z posz�kiwa��iem 
mode�i ��arodowych i �owarzysz�cych im eksperyme���ów i��s�y��cjo��a���ych4, 
k�óre mo��� być źródłem i��spiracji d�a posz�k�j�cych włas��ych rozwi�zań (a�e 
�akże źródłem p�łapek, cze��o dobi���� i��s�racj� jes� do�ychczasowa his�oria 
spółdzie�czości socja���ej w po�sce). waż��e jes� jed��ak, że prawie wszędzie, 
bez wz���ęd� ��a pods�awowe mode�e welfare	regimes, w e�ropie za�waża���e jes� 
d�że zai���eresowa��ie ide� eko��omii społecz��ej i – w ko��sekwe��cji – podmio-
�ami ��ospodarki społecz��ej, maj�cymi s�ać się wehik�łem �ej idei.

także ksz�ał� war���ków brze��owych, w szcze��ó���ości praw��ych, d�a roz-
woj� eko��omii społecz��ej jes� w e�ropie bardzo zróż��icowa��y. w 1991 rok� 
we włoszech zaczęła obowi�zywać �s�awa o spółdzie���iach socja���ych, a�e 
pierwsze spółdzie���ie socja���e de	 facto działały we włoszech od rok� 1984. 
w rok� 1995 Be���owie wprowadzi�i pojęcie przedsiębiors�wa „o ce�ach 
społecz��ie �ży�ecz��ych”, por����a�czycy ko��cep� „spółdzie���i so�idar��ości 
społecz��ej”, Fra��cja przyjęła a��a�o��icz��e re����acje w 2001 rok�. Us�awę 
o przedsiębiors�wach społecz��ych wprowadzo��o �eż w 2003 rok� w Fi���a��dii 
a w 2005 we włoszech. także wie�ka Bry�a��ia (�radycyj��ie bardzo ko��serwa-
�yw��a, jeś�i chodzi o rozwi�za��ia i��s�y��cjo��a���e) w os�a���ich �a�ach wpro-
wadziła ��owe rozwi�za��ia �akie jak Community	Interest	Company – s�a��owi�ce 
specyficz��� hybrydę prywa���o – p�b�icz���. 

zai���eresowa��ie eko��omi� społecz��� w e�ropie przekłada się ��a b�dowa-
��ie sys�emowych mecha��izmów wspiera��ia podmio�ów ��ospodarki społecz��ej 
��a poziomie krajowym i wspó���o�owym. d�a przykład� w rok� 2002 rz�d bry-
�yjski przyj�ł odręb��� s�ra�e��ię wsparcia przedsiębiors�w społecz��ych. Ma o��a 
pomóc ��r�pie około 55 �ys. przedsiębiors�w społecz��ych, k�óre obec��ie f���k-
cjo���j� w w�k. Bry�a��ii wy�warzaj�c około 1% pkB. s�ra�e��ie wsparcia d�a 
przedsiębiors�w społecz��ych przyjęła �eż w 2007 rok� szkocja. jed��ym z ��aj-
bardziej rozwi��ię�ych sek�orów ��ospodarki społecz��ej mo��� poszczycić się 
włosi. r�ch spółdzie���i socja���ych rozwija się �am od pocz��k� �a� 80. XX w. 
(choć ramy praw��e d�a �ej działa���ości zos�ały s�worzo��e dopiero w 1991 r.). 
obec��ie działa we włoszech około 7000 spółdzie���i �e��o �yp�. w wie�� kra-
jach Ue is���iej� �eż wew����rz s�r�k��r rz�dowych dedykowa��e specja���ie 
eko��omii społecz��ej a��e��dy. tak jes� m.i��. w ir�a��dii, w�k. Bry�a��ii, Be�-
��ii, Hiszpa��ii i Fra��cji. także w po�sce przy��o�owywa��e s� obec��ie zręby 

4 np. ir�a��dzkie –np. ir�a��dzkie – Local	Development	Agencies, włoskie – spółdzie���ie socja���e �yp� a i B, 
por����a�skie (cerci) – spółdzie���ie so�idar��ości społecz��ej, fińskie – spółdzie���ie pracow��-
icze, ho�e��derskie– pro��ram rozwoj� s�siedzkie��o, fra��c�skie (scic) – spółdzie���ie ��a rzecz 
i���eres� wspó���e��o, bry�yjskie – comm���i�y i���eres� compa��y i�d.
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dł���ofa�owej po�i�yki ��a rzecz rozwoj� eko��omii społecz��ej, k�óre miałyby 
być wpisa��e w �zw. Śred��iookresow� s�ra�e��ię rozwoj� kraj� do rok� 2020.

na poziomie Ue wsparcie d�a eko��omii społecz��ej s�a��owić miał �eż 
pro��ram eq�a�. zakończył o�� swoje działa��ie, a�e eko��omia społecz��a jes� 
obec��a w wie�� i����ych dos�ęp��ych obec��ie pro��ramach. nabiera przy �ym 
po��ad��arodowe��o charak�er�. chodzi �� zwłaszcza o przedsięwzięcia zmie-
rzaj�ce do przeciwdziała��ia ��e��a�yw��ym sk��kom ���oba�izacji. coraz częś-
ciej możemy ��p. ��abywać prod�k�y i �sł���i wy�warza��e w i����ych krajach 
– ��p. w ramach �zw. sprawied�iwe��o Ha��d��. s�worzo��o �eż os�a���io moż�i-
wość �worze��ia podmio�ów o charak�erze po��ad��arodowym (��p. spółdzie���ia 
e�ropejska). zawi�z�j� się sieci kooperacyj��e samych podmio�ów ��ospodarki 
społecz��ej (w pos�aci między��arodowych sieci wymia��y doświadczeń, a �akże 
wspó���ych przedsięwzięć eko��omicz��ych).

war�o �eż zwrócić �wa��ę ��a fak�, że zróż��icowa��ie ��ospodarki społecz��ej 
do�yczy ��ie �y�ko krajów, a�e �akże poszcze��ó���ych re��io��ów wew����rz ��ich 
– szcze��ó���ie dobrze widocz��e jes� �o we włoszech. raz jeszcze wskaz�je �o 
��a si���e powi�za��ie eko��omii społecz��ej z �oka���� �radycj� i z dos�ęp��ości� 
z jed��ej s�ro��y, kapi�ał� społecz��e��o, z dr���iej – specyficz��ie roz�mia��e��o 
d�cha przedsiębiorczości. war�o zadać sobie py�a��ie, d�acze��o ��ospodarka 
społecz��a rozwija się z��acz��ie dy��amicz��iej w poszcze��ó���ych re��io��ach, 
��p. w Hiszpa��ii do�yczy �o a��da��zji i kraj� Basków, w wie�kiej Bry�a��ii 
– przede wszys�kim oko�ic Bris�o� w a�����ii i oko�ic g�as��ow w szkocji. także 
we włoszech ��ospodarka społecz��a jes� szcze��ó���ie widocz��a w ��iek�órych 
�y�ko re��io��ach – z��acz��ie pop��ar��iejsza ��a pół��ocy ��iż ��a poł�d��i�. w po�-
sce rów��ież pojawiaj� się �oka���e „za��łębia” �e��o �yp� podmio�ów, ��p. Mało-
po�ska, ��dzie s�worzo��y zos�ał re��io��a���y pak� ��a rzecz eko��omii społecz��ej. 
a��a�o��icz��e pak�y chce zawi�zać woj. opo�skie i mazowieckie. na �kończe��i� 
s� �eż prace ��ad o��ó���opo�skim pak�em ��a rzecz eko��omii społecz��ej. 

3. POdSTAWOWe WARTOśCi eKONOMii SPOłeCzNeJ

XiX-wiecz��e przedsiębiors�wa ��ospodarki społecz��ej, działaj�ce ��łów-
��ie w formie róż��e��o rodzaj� spółdzie���i miały za zada��ie pomoc wzajem��� 
czło��ków, a �akże – przy��ajm��iej częściowo – przez��acza��ie zysków ��a rzecz 
szerszej społecz��ości. dzisiaj „��ow�” eko��omię społecz��� �rzeba widzieć 
przede wszys�kim w perspek�ywie przedsiębiorczości roz�mia��ej jako ��o�o-
wość i �mieję���ość przyjmowa��ia odpowiedzia���ości za swój �os, a �akże 
w perspek�ywie obywa�e�skie��o zaa����ażowa��ia roz�mia��e��o jako przyjęcie 
odpowiedzia���ości za wspó���o�ę. odpowiedzia���ość jes� �� słowem k��czo-



Jan	Herbst,	Kuba	Wygnański	150

wym, rów��ie waż��ym jak słowo samoor��a��izacja. odpowiedzia���ość w sfe-
rze ��ospodarczej oz��acza w is�ocie działa��ia ��a rzecz moż�iwie ��ajwiększej 
samodzie���ości i s�were����ości eko��omicz��ej (okreś�my je skró�owo „�samo-
dzie���ie��iem eko��omicz��ym”). w ko���ekście eko��omii społecz��ej oz��acza �o 
podejmowa��ie wysiłków ��a rzecz �e��o, aby ko��kre���e osoby, or��a��izacje czy 
wspó���o�y mo��ły w większym s�op��i� ��iż do�ychczas podejmować s�were����e 
decyzje, co do ce�� i form swojej działa���ości.

gospodarka społecz��a �o za�em przede wszys�kim specyficz��e podejście 
poszcze��ó���ych osób i i��s�y��cji do społecz��ej rzeczywis�ości. do�yczy �o 
zarów��o ��as�awie��ia do włas��ych prob�emów (a więc raczej ak�yw��ość ��iż 
roszcze��iowość), sposob� ich rozwi�zywa��ia (raczej zbiorowy ��iż i��dywid�-
a���y), jak i ce�ów, jakie się s�awia (raczej dobro wspó���e – dobro i����ych, ��iż 
w�skie i���eresy ��r�powe). działa��ia �e opieraj� się więc w d�żej mierze ��a 
so�idar��ości i współpracy, a ��ie ��a par�yk��aryźmie i ko��k�re��cji. do f���da-
me���a���ych zasad i war���ków ko��iecz��ych d�a działa��ia ��ospodarki społecz-
��ej za�iczyć ��a�eży ki�ka e�eme���ów, k�óre scharak�eryzowa��o po��iżej.

3.1. Przedsiębiorczość i zaangażowanie

Myś�e��ie w ka�e��oriach eko��omii społecz��ej odwoł�je się do idei przed-
siębiorczości, jako chęci wzięcia odpowiedzia���ości za swój �os. Bez d�cha 
przedsiębiorczości w ��dziach, w or��a��izacjach i we wspó���o�ach, ��aj�epsze 
��awe� war���ki zew��ę�rz��e ��ie doprowadz� do zasad��iczych zmia��. oczywi-
ście wyma��a �o przede wszys�kim zmia��y w ��dziach, k�órzy m�sz� chcieć 
i �mieć podj�ć wyzwa��ie, a�e ��ie będzie �o moż�iwe bez zmia��y w f���kcjo��o-
wa��i� o�ocze��ia społecz��e��o. gospodarka społecz��a jes� specyficz��� form� 
ak�yw��ości społecz��ej, z �e��o �eż wz���ęd� f���kcjo��ować może jedy��ie w śro-
dowisk�, w k�órym ��dzie a����aż�j� się we wspó���e przedsięwzięcia, �miej� 
współdziałać i maj� do siebie za�fa��ie �moż�iwiaj�ce wspó���e podejmowa��ie 
ryzyka. przedsięwzięcia ��ospodarki społecz��ej baz�j� ��a kapi�a�e społecz��ym 
i jed��ocześ��ie wy�warzaj� ��o. s�wierdze��ie �o oz��acza, że w po�sce, ��dzie 
kapi�ał społecz��y i za�fa��ie s� dobrem „rzadkim”, działa��ia �akie wyma��aj� 
wie�e wysiłk�, a�e jed��ocześ��ie s� ��iezwyk�e po�rzeb��e. 
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3.2. Pomocniczość i solidarność 

idea �podmio�owie��ia, k�óra okreś�a se��s eko��omii społecz��ej, każe 
zwracać �wa��ę przede wszys�kim ��a po�rzeby i moż�iwości osób i wspó���o�. 
pods�aw� �e��o �podmio�owie��ia jes� szcze��ó���ie pojmowa��a so�idar��ość 
z osobami doświadczaj�cymi �r�d��ości – b�dowa��a ��ie ��a pocz�ci� wyższości 
czy miłosierdzi�, a�e ��a za�fa��i� i wierze w moż�iwości �ych osób. ko��iecz��e 
jes� wprowadza��ie w życie zasady pomoc��iczości jako pods�awowej zasady 
wyz��aczaj�cej „podział pracy i odpowiedzia���ości” w obszarze wyko��ywa��ia 
zadań p�b�icz��ych. niezbęd��a jes� zmia��a myś�e��ia wśród sł�żb społecz-
��ych (�ak p�b�icz��ych, jak i pozarz�dowych), k�óre m�sz� doprowadzić do 
przeksz�ałce��ia do�ychczasowych działań (szcze��ó���ie, a�e przecież ��ie �y�ko, 
w obszarze działań pomocy społecz��ej czy sł�żb za�r�d��ie��ia) w oparci� 
o zasadę pomocy d�a samopomocy. nieodł�cz��ym e�eme���em eko��omii spo-
łecz��ej m�si być zasada moż�iwie ��ajpeł��iejsze��o wł�cza��ia osób i wspó���o�, 
��a rzecz k�órych prowadzo��e s� działa��ia, w proces p�a��owa��ia, rea�izacji 
i oce��y sk��ków �ychże działań, a �akże opiera��ia się w �ych działa��iach – 
w �ak d�żym s�op��i�, jak �o moż�iwe – ��a społecz��ych sieciach �worzo��ych 
przez �e wspó���o�y.

3.3. Roztropność i odpowiedzialność 

nie wys�arczy �mieć działać wspó���ie. d�a sk��ecz��e��o rozwi�zywa��ia 
prob�emów społecz��ych ko��iecz��a jes� �mieję���ość zroz�mie��ia ich złożo-
��ych przyczy��. wraż�iwość społecz��a, so�idar��ość ze z��ajd�j�cymi się w ��or-
szej sy��acji, współcz�cie d�a osób po�rzeb�j�cych pomocy m�si wi�zać się 
z myś�e��iem w ka�e��oriach sys�emowych. waż��e jes� pocz�cie odpowiedzia�-
��ości za swoje czy��y – ��ie �y�ko w wymiarze bezpośred��im, a�e �akże pośred-
��im ��p. w formie świadomych zachowań ko��s�me��ckich (częs�o wydawa��ie 
pie��iędzy jes� rodzajem „��łosowa��ia” i opowiada��ia się za okreś�o��ymi war-
�ościami). odpowiedzia���ość obywa�e�a, ko��s�me���a, i��wes�ora �o waż��a 
ka�e��oria eko��omii społecz��ej. 

3.4. Samodzielność i upodmiotowienie 

pods�awow� „obie���ic�” eko��omii społecz��ej jes� �o, że działa��ia w spe-
cyficz��ych obszarach ry��k�, opar�e o coś więcej ��iż chęć zysk�, mo��� być 
sk��ecz��ym mecha��izmem odzyskiwa��ia oraz ochro��y s�were����ości i pod-
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mio�owości d�a osób, i��s�y��cji i wspó���o�. is�o�ę eko��omii społecz��ej moż��a 
s�reścić poprzez �o, jaki se��s przy��osi o��a d�a każdej z ka�e��orii jej �czes�-
��ików: 
Dla	osób	indywidualnych – sza��sę ��a porz�ce��ie pozycji k�ie���a, bycia przed-

mio�em fi�a���ropii i �ra��sferów socja���ych, pozycji osoby za�eż��ej od pomocy 
i����ych – �akże od pomocy ze s�ro��y or��a��izacji pozarz�dowych; sza��sę ��a s�a-
��ie się samodzie���� jed��os�k� zdo���� do zadba��ia o �os swój i swoich ��ajb�iż-
szych. wi�że się �o z moż�iwości�, a�e i ko��iecz��ości� �zyskiwa��ia dochod� 
z pracy, a w ko��sekwe��cji oz��acza odzyska��ie ��od��ości, k�óra ma swoje 
źródło w doko��ywa��i� samodzie���ych wyborów do�ycz�cych włas��e��o �os�. 
Dla	 organizacji – �mieję���ość zdobywa��ia środków ��a włas��e działa��ia 

– odchodze��ie od pos�awy „wyci�����ię�ej ręki” i całkowi�e��o �za�eż��ie��ia od 
prefere��cji p�b�icz��ych i prywa���ych do��a�orów. to sza��sa ��a ���ik��ięcie 
p�łapki s�a��ia się „przedł�że��iem” i��s�y��cji p�b�icz��ych a�bo zakład��ikiem 
fi�a���ropij��ych wzr�szeń ��a rzecz bycia s�were����ym podmio�em, zdo���ym do 
podejmowa��ia działań w sferze p�b�icz��ej z��od��ych z misj� i decyzj� czło��-
ków oraz założycie�i or��a��izacji. 
Dla	wspólnot – �mieję���ość samodzie���e��o form�łowa��ia s�ra�e��ii rozwojo-

wych opar�ych ��a włas��ych zasobach, rea�iz�j�cych prawdziw� samorz�d��ość 
i zabie��aj�cych o dobroby� obywa�e�i. 

4. W STRONę POLSKieJ  
PRzedSięBiORCzOśCi SPOłeCzNeJ  

– eKONOMizACJA ORGANizACJi POzARządOWyCH 

opisywa��e wyżej war�ości �worz� specyficz��y rodzaj wraż�iwości i k����rę 
działa��ia, k�óra ��ie daje się i ��ie powi����a być red�kowa��a do �ak czy i��aczej 
opisa��e��o zbior� i��s�y��cji. w �ym szerszym se��sie eko��omia społecz��a �o 
raczej o��ó���a fi�ozofia działa��ia ��iż ko��cepcja okreś�o��e��o sek�ora ��ospodarki 
��b �yp� i��s�y��cji, czy �o p�b�icz��ych, ry��kowych czy ��awe� ��iesforma�izo-
wa��ych. Moż��a powiedzieć, że forma ma �� charak�er w�ór��y. nie zmie��ia 
�o fak��, że ce�owe wydaje się wyodręb��ie��ie z owe��o szerokie��o po�a ��ospo-
darki społecz��ej węższe��o zbior� i��s�y��cji ��azywa��ych przedsiębiors�wami 
społecz��ymi, k�órych zasad��iczym (a ��ie pośred��im) ce�em działa��ia jes� 
„maksyma�izowa��ie” opisa��ych wyżej zasad. is���ieje wie�e ko��k�r�j�cych ze 
sob� sposobów ich defi��iowa��ia. część z ��ich ��e��ła j�ż i��s�y��cjo��a�izacji, 
w pos�aci przepisów ��adaj�cych przedsiębiors�wom społecz��ym w ��iek�órych 
krajach by� praw��y. najpop��ar��iejsza ��a ko���y��e��cie wydaje się dziś �y�eż 
���iwersa���a, co miękka defi��icja zapropo��owa��a jeszcze w 1996 rok� przez 



W	stronę	przedsiębiorczości	społecznej	–	ekonomizacja	organizacji	pozarządowych 153

między��arodow� sieć badawcz� eMes5, zrzeszaj�c� eksper�ów i badaczy 
za��ad��ie��ia. 
Przedsiębiorstwo	społeczne	może	by��	zdefiniowane,	jako	prywatna,	autonomiczna	orga-

nizacja	dostarczająca	produktów	 lub	usług	na	 rzecz	 szerszej	 społeczności	 (community),	
której	 założycielem	albo	zarządzającym	 jest	grupa	obywateli	 i	w	której	 zakres	korzyści	
materialnych	podlega	ograniczeniom.	Przedsiębiorstwo	społeczne	przywiązuje	dużą	wagę	
do	swej	autonomii	i	gotowości	do	przyjmowania	ekonomicznego	ryzyka	związanego	z	pro-
wadzoną	w	sposób	ciągły	działalnością	społeczno-gospodarczą.	

przedsiębiors�wa społecz��e �o rodzaj „awa����ardy” ��ospodarki społecz��ej 
– i��s�y��cje, k�óre s�a��owi� ��ajpeł��iejsze �cie�eś��ie��ie war�ości ko��s�y���yw-
��ych eko��omii społecz��ej, opisa��ych powyżej. w po�sce, ��adzieje zwi�za��e 
z rozwojem �e��o szcze��ó���e��o �yp� i��s�y��cji kierowa��o w os�a���ich �a�ach 
w s�ro��ę jed��e��o �y�ko �yp� podmio�ów ��ospodarki społecz��ej – or��a��iza-
cji pozarz�dowych (w każdym razie ��dy idzie o �e se��me���y ��ospodarki spo-
łecz��ej, k�óre ��ie s� same w sobie prod�k�em pop��aryzacji idei eko��omii 
społecz��ej, �ecz zasad��iczo ��owymi formami i��s�y��cjo��a���ymi zb�dowa��ymi 
w odpowiedzi ��a pos���a�y �ej ko��cepcji). nie ma �� miejsca ��a dywa��acje 
do�ycz�ce przyczy�� �e��o s�a��� rzeczy, ��iem��iej war�o d�a porz�dk� wymie��ić 
ki�ka zasad��iczych powodów, d�a k�órych �o właś��ie or��a��izacje pozarz�dowe 
wydawały się w ��aszych war���kach szcze��ó���ie obiec�j�cym podłożem d�a 
rozwoj� przedsiębiors�w społecz��ych. pierwsz� z przesła��ek był zapew��e ich 
dy��amicz��y rozwój i ska�a ich działa���ości, czy��i�ca je w każdym razie w ka-
�e��oriach �iczeb��ości, ��ajwiększym i wzras�aj�cym se��me���em po�skiej ��ospo-
darki społecz��ej. przesła��k� dr���� było jed��oczes��e k�rcze��ie się i����ych 
pods�awowych se��me���ów ��ospodarki społecz��ej – spółdzie���i oraz zwi�zków 
zawodowych, k�órem� �owarzyszył doda�kowo wyraź��y, �rwaj�cy do dziś kryzys 
�ożsamości �ych se��me���ów. przesła��k� �rzeci� – za�waża���y i s�ały wzros� 
zai���eresowa��ia or��a��izacji pozarz�dowych prowadze��iem działa���ości 
odpła���ej (k�óry jed��ak wraz z pojawie��iem się ��owych środków p�b�icz��ych 
po przys��pie��i� po�ski do U��ii e�ropejskiej okazał się ��ie�rwały6). tre��d 
�e��, ��azwa��y był w bada��iach „eko��omizacj� or��a��izacji pozarz�dowych”. 
odczy�ywa��o ��o jako zapowiedź przemia�� opisywa��ych w �eorii or��a��izacji 
hasłami izomorfizm� i��s�y��cjo��a���e��o. d�a �iderów sek�ora pozarz�dowe��o, 
był o�� jed��ak �akże po�e��cja���� odpowiedzi� ��a bo��czki or��a��izacji pozarz�-
dowych – �za�eż��ie��ie od środków p�b�icz��ych, brak samos�erow��ości, ��ie-
zdo���ość do efek�yw��e��o zarz�dza��ia i p�a��owa��ia włas��ych działań i�p. to 

5 Por . www.emes.��e� 
6 por. M. g�mkowska, j. Herbs�, Podstawowe	 fakty	o	organizacjach	pozarządowych	–	Raport	

z	badania	2008, warszawa 2010.
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ze wz���ęd� ��a �e ��adzieje czołowe pos�acie sek�ora pozarz�dowe��o ��łęboko 
zaa����ażowały w się w działa��ia ��a rzecz eko��omii społecz��ej i promowa��ia 
przedsiębiors�w społecz��ych �worzo��ych przez �e or��a��izacje.

d�a promo�orów eko��omii społecz��ej, eko��omizacja or��a��izacji pozarz�do-
wych �o proces, w k�órym or��a��izacje �e przechodz� z pozycji czys�e��o ko��s�-
me���a czy redys�ryb��ora powierzo��ych im środków (��ra���y, darowiz��y i�d.) 
i decyd�j� się ��a podjęcie działa���ości eko��omicz��ej w se��sie węższym, k�órej 
is�o�� jes� pobiera��ie opła�, sprzedaż maj��k�, �sł���, �owarów. Używamy pojęcia 
„eko��omizowa��ie”, a ��ie po pros�� działa���ość ��ospodarcza, ��dyż �a os�a���ia s�a-
��owi w is�ocie �y�ko jed��� z form ry��kowych działań. war�o za�ważyć, że decyzja 
o prowadze��i� �e��o rodzaj� ak�yw��ości jes� d�a wie�� or��a��izacji �r�d��a, a cza-
sem wręcz ��iemoż�iwa i w ich włas��ym m��iema��i� ��iedop�szcza���a. w odróż-
��ie��i� od i����ych podmio�ów ��ospodarki społecz��ej, �akich ��p. jak spółdzie���ie 
czy towarzys�wa Ubezpieczeń wzajem��ych, ��ie s� o��e i��s�y��cjo��a���ie „pro��ra-
mowa��e” do �e��o rodzaj� działa���ości. Bez wz���ęd� ��a �o jak bardzo s�aramy się 
�czy��ić pojęcie eko��omii społecz��ej pojem��ym, w dy�emacie „ha��d�ować czy ��ie 
ha��d�ować” powraca ��ie�s�wa���e ��apięcie między „ka��o��icz��ymi” i��s�y��cjami 
non-profit i i��s�y��cjami for-profit. nie jes� o��o specyficz��e d�a po�ski, a�e w ��aszym 
kraj� szcze��ó���ie waż��e, ze wz���ęd� ��a re�a�yw��ie śwież� fazę formacji sek�ora 
pozarz�dowe��o, a �akże je��o szcze��ó���� społecz��� defi��icję – jako przes�rze��i 
ak�yw��ości ��iewi�za��ej z ka�e��ori� zysk� czy działa���ości eko��omicz��ej. 

proces „eko��omizacji” �rzecie��o sek�ora jes� z wie�� powodów złożo��y. 
prob�emy do�ycz� imma��e�����ej, jak mo��łoby się wydawać, sprzecz��ości 
w podejści� do zysk�, róż��ic k����ry or��a��izacyj��ej i��s�y��cji misyj��ych 
i komercyj��ych, barier praw��ych, jakie �owarzysz� �e��o rodzaj� mi��racjom 
czy społecz��e��o wizer���k� or��a��izacji, k�óre op�szczaj�c bezpiecz��y, jed��o-
z��acz��y, �radycyj��y – fi�a���ropij��y charak�er działań ��apo�ykaj� ��a szere�� 
prob�emów do�ycz�cych swej �ożsamości. po��iżej, pos�aramy się szcze��ółowo 
omówić �war���kowa��ia �e��o proces�, wskaz�j�c przy �ym ��a ��ajbardziej 
��iebezpiecz��e je��o p�łapki. d�ż�c do ��ada��ia �ym rozważa��iom pra��ma-
�ycz��ej war�ości, sform�ł�jemy przy �ym szere�� „za�eceń”, jakie ��aszym zda-
��iem mo��� �czy��ić eko��omizację bezpiecz��iejsz� d�a or��a��izacji i z��od��� 
z opisa��ymi wyżej war�ościami. za�ece��ia �e �rak��jemy przy �ym ��ie �y�e 
jako formę (��azby� jed��ak o��ó���e��o) „porad��ika” d�a or��a��izacji, co jako 
wy�ycz��e d�a wszys�kich �ych, k�órzy chcie�iby dos�arczać im ��arzędzi ��b  
wsparcia. 

o jakich or��a��izacjach czy przedsięwzięciach będziemy mówić? najo��ó�-
��iej rzecz bior�c chodzi o przedsięwzięcia, k�óre �ok�j� się ��dzieś pomiędzy 
�radycyj��ymi działa��iami or��a��izacji non-profit (w wyda��i� fi�a���ropij��ym), 
a działa��iami i��s�y��cji i firm ry��kowych. z pew��e��o p���k�� widze��ia s�oj� 
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o��e ��a dwóch róż��ych bie�����ach. działaj� d�a róż��ych mo�ywów (a��r�-
is�ycz��e versus e��ois�ycz��e), róż��ymi me�odami (misja versus	 opor����izm 
ry��kowy) i s�araj� się maksyma�izować i����e war�ości (społecz��e versus ma�e-
ria���e). rów��o�e��łe prowadze��ie działań w obydw� �ych sferach ��ie jes� 
szcze��ó���ie ��owe. war�o pamię�ać, że his�orycz��ie rzecz bior�c wie�� ��aj-
bardziej z��a��ych fi�a���ropów s�arało się właś��ie �ak pos�ępować – wyraź��ie 
jed��ak oddzie�aj�c obydwie �o��iki i ��ormy w ��ich obowi�z�j�ce. tak pows�a-
wały ��ajwiększe przedsięwzięcia fi�a���ropij��e. niek�óre z ��ich miały wręcz 
charak�er „ekspiacyj��y” po��iek�d �sprawied�iwiaj�cy bezwz���ęd��ość działań 
prowadzo��ych w obszarze ry��k�7. w �ym miejsc� chodzi ��am jed��ak ��ie o fi-
�a���ropię, a�e właś��ie o �o, co „zakłóca” ów k�arow��y podział, a mia��owicie 
o or��a��izacje i przedsięwzięcia, k�óre s�araj� się poł�czyć i zrów��oważyć oby-
dwa sposoby działa��ia – �worz�c �ym samym rodzaj i��s�y��cjo��a���ej hybrydy. 
oczywiście pozos�awa��ie „pomiędzy” rodzi szere�� bardzo poważ��ych wyzwań 
zarów��o d�a samej or��a��izacji, jaki i jej o�ocze��ia (opi��ii p�b�icz��ej, sł�żb 
poda�kowych, środowisk biz��es�, �radycyj��ej fi�a���ropii i�d.). pozos�awia��ie 
„pomiędzy” oz��acza ko��iecz��ość ci���łe��o i��s�y��cjo��a���e��o „ba�a��sowa��ia” 
między róż��ymi porz�dkami działań. 

skoro eko��omizacja or��a��izacji ��ie ma charak�er� – by �ak rzec – komer-
cyj��e��o (właściwe moż��a by powiedzieć, że ��ie ma charak�er� ��kra�yw��e��o) 
jej ce�e maj� przede wszys�kim charak�er ema��cypacyj��y. eko��omizację 
sek�ora pozarz�dowe��o moż��a �z��ać za próbę wymk��ięcia się ze swois�ej 
p�łapki za�eż��ości od admi��is�racji p�b�icz��ej i fi�a���ropii. eko��omizacja 
oz��acza sza��sę ��a pozyska��ie „wo���ych” środków, k�órymi moż��a swobod��ie 
dyspo��ować, przez��aczaj�c je ��a samodzie���ie defi��iowa��e, włas��e działa��ia 
or��a��izacji. odzyska��ie „wew����rzs�erow��ości” i odchodze��ie od pos�awy 
„wyci�����ię�ej ręki” i całkowi�e��o �za�eż��ie��ia od prefere��cji p�b�icz��ych 
i prywa���ych do��a�orów. to sza��sa ��a ���ik��ięcie p�łapki s�a��ia się „przedł�-
że��iem” i��s�y��cji p�b�icz��ych a�bo zakład��ikiem fi�a���ropij��ych wzr�szeń 
��a rzecz bycia s�were����ym podmio�em, zdo���ym do podejmowa��ia działań 
w sferze p�b�icz��ej z��od��ych z misj� i decyzj� czło��ków oraz założycie�i or��a-
��izacji. 

proces swois�e��o prze��ika��ia się sek�orów ��ie jes� wył�cz��ie wy��ikiem 
i��s�y��cjo��a���ej „mi��racji” or��a��izacji pozarz�dowych w kier���k� ry��k�. 

7 z �e��o p���k�� widze��ia bardzo po�czaj�ca jes� his�oria s�worzo��ej w 1905 r. w Usaz �e��o p���k�� widze��ia bardzo po�czaj�ca jes� his�oria s�worzo��ej w 1905 r. w Usa 
i is���iej�cej do dziś Carnegie	Foundation. jej założycie� ��ie przebieraj�c w środkach dorobił 
się ��i��a���ycz��e��o maj��k�, z k�óre��o zasi�ił f���dację działaj�c� m.i��. ��a rzecz s�worze��ia 
w Usa impo���j�cej sieci bib�io�ek p�b�icz��ych. car��e��ie ��romadził swój maj��ek ��iezby� 
przebieraj�c w środkach. za ��ic miał prawa pracow��icze, a kiedy doszło w je��o zakładach do 
s�rajk� dop�ścił do �e��o, aby s�rze�a��o do s�rajk�j�cych.
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w pew��ej mierze jes� �o proces wzajem��y. w prak�yce ry��ek i or��a��izacje 
pozarz�dowe wys�ęp�j�c obok siebie ��ie�chro����ie prze��ikaj� się. Mieszaj� 
się re���ły działa��ia każde��o z ��ich. okaz�je się o�o, że biz��es ma być coraz 
bardziej społecz��ie odpowiedzia���y, a sek�or pozarz�dowy coraz bardziej 
przedsiębiorczy. część z biz��esowych i����owacji dociera do sek�ora non-pro-
fit. oczywiście pros�e kopiowa��ie może czasem wyrz�dzić więcej złe��o ��iż 
dobre��o, jed��ak roz�m��e zapożycze��ia mo��� być poży�ecz��e. 

przez os�a��ie z ��ór� dziesięć �a� w po�sce ��łów��ym przedmio�em a��a�iz, 
dysk�sji (i �rosk...) w środowisk� badaczy i ak�ywis�ów �rzecie��o sek�ora była 
bardzo wyraź��a �e��de��cja do korzys�a��ia w coraz większym s�op��i� ze środ-
ków p�b�icz��ych. Mówiło się wie�e o rozwoj� �zw. k����ry ko���rak�� i je��o 
sk��kach. jed��i mówi�i o �ym z e����zjazmem, i����i z obawami. Między i����ymi 
d�a�e��o pojawiało się coraz większe zai���eresowa��ie działa���ości� eko��o-
micz���, jako sposobem ��a odzyska��ie za��rożo��ej s�were����ości or��a��izacji 
i wyrwa��ie ich z p�łapki powo���e��o s�awa��ia się zakład��ikiem życzeń admi-
��is�racji p�b�icz��ej. zai���eresowa��ie �o było �eż wy��ikiem pojawia��ia się cze-
��oś w rodzaj� ��owej ��e��eracji fi�a���ropii (�zw. venture	philanthropy), w k�órej 
dobroczy����ość ��ie po�e��a j�ż ��a rozdawa��i� pie��iędzy, a�e ��a ich i��wes�owa-
��i� w ce�� �zyska��ia jak ��ajwiększej korzyści społecz��ej. 

do jakie��o s�op��ia ��adzieje �e z��ajd�j� odzwiercied�e��ie w rzeczywis�ości? 
zacz��ijmy od f���dame���a���e��o py�a��ia – ��a i�e sek�or pozarz�dowy is�o���ie 
wypeł��ia war���ki zawar�e w przywoływa��ej j�ż wyżej defi��icji przedsiębior-
s�wa społecz��e��o? niezwyk�e is�o���ym e�eme���em (szcze��ó���ie w przypadk� 
or��a��izacji pozarz�dowych) jes� �e�� fra��me��� defi��icji, k�óry mówi o dostar-
czaniu	produktów	lub	usług…	związanych	z	prowadzoną	w	sposób	ciągły	działalnością	
ekonomiczną. i����e defi��icyj��e war���ki s� w przypadk� or��a��izacji speł��io��e 
��a o��ół ��iejako a��oma�ycz��ie. na pocz��ek war�o za�ważyć, że implicite 
war���ki s� okreś�o��e przez �rzy e�eme���y. pierwszym z ��ich jes� wy�warza-
��ie prod�k�� ��b �sł��� o charak�erze zew��ę�rz��ym, dr���im fak�, że s� o��e 
„sprzedawa���e” i wreszcie �o, że is�o���ie s� o��e sprzedawa��e. w przypadk� 
sek�ora pozarz�dowe��o (non-profit) speł��ie��ie owych war���ków może być 
częs�o, z zasad��iczych powodów, prob�ema�ycz��e. zaczy��aj�c od pierwsze��o, 
a za�em od „is���ie��ia” prod�k�� – �rzeba za�ważyć, że dość częs�o (i �o z��oła 
i���e��cjo��a���ie) or��a��izacje ��ie wy�warzaj� w o��ó�e prod�k�ów o charak�erze 
zew��ę�rz��ym. zdarza się co prawda, że jes� �o wy��ik brak� sk��ecz��ości, swo-
is�ej pa�o�o��ii i sko��ce���rowa��ia ��a „wew��ę�rz��ym me�abo�iźmie”, czasem 
jed��ak wy��ika �o z samej ��a��ry or��a��izacji (��p. w przypadkach or��a��izacji 
o charak�erze samopomocowym). przypadki �akie ��ie s� zresz�� zarezerwo-
wa��e d�a or��a��izacji non-profit, zdarzaj� się o��e �akże w i����ych środowiskach, 
��p. admi��is�racji p�b�icz��ej czy środowiska ��a�kowe��o.
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nawe� jed��ak, jeś�i �poramy się z pierwszym prob�emem, a za�em samym 
„is���ie��iem” prod�k��, pozos�aje prob�em dr���i – „sprzedawa���ość” pro-
d�k��. w �ym ko���ekście war�o pamię�ać, że �o właś��ie dos�arcza��ie dóbr/
prod�k�ów o ��iery��kowym charak�erze bardzo dł���o �z��awa��e było (i jes�) 
za z��oła pods�awowe �zasad��ie��ie d�a is���ie��ia sek�ora non-profit. niery��-
kowe oz��acza �� �y�e, że ��ie zos�ałyby o��e w sa�ysfakcjo���j�cy sposób wy�wo-
rzo��e przez spo���a��icz��ie działaj�cy ry��ek ��b raczej – że właś��ie ��ie s� 
o��e sprzedawa���e w �akim zakresie, k�óry �zasad��iałby eko��omicz��ie ich 
wy�warza��ie. 

częs�o właś��ie z �e��o powod� dobra �akie s� jed��ak wy�warza��e przez 
róż��e��o rodzaj� i��s�y��cje non-profit. Bez wz���ęd� jed��ak ��a �o, o jakich 
dobrach ��iery��kowych mówimy (i �o bez wz���ęd� ��a �o czy chodzi o bada-
��ia ��a�kowe czy opiekę ��ad bezdom��ymi) zawsze ich wy�warza��ie kosz��je 
i os�a�ecz��ie zawsze k�oś kosz�y �e m�si pokryć. sposób, w jaki or��a��izowa��e 
s� środki ��a pokrycie kosz�ów działań może być róż��y, a�e ��e��era���ie rzecz 
bior�c, powi����y o��e dać się �szere��ować ze wz���ęd� ��a �o, jaka jes� za�eż-
��ość między �ym, k�o ich dos�arcza, a �ym, k�o jes� ich odbiorc�. na jed��ym 
bie�����ie mamy za�em do czy��ie��ia z sy��acj�, moż��a by rzec, fi�a���ropij��� 
(podmio�y fi��a��s�j�ce �sł���i ��ie s� ich odbiorcami), ��a dr���iej k�asycz��� 
sy��ację zak�p� (�e��, k�o jes� jej odbiorc�, po��osi kosz�y). Między �akimi 
„czys�ymi” sy��acjami pojawiaj� się s�a��y pośred��ie: ��p. sy��acja zew��ę�rz-
��e��o pła���ika – �zw. third	party	payment, w k�órej k�o i����y jes� odbiorc� �sł���i 
a k�o i����y jej pła���ikiem (w przypadk� przedsiębiors�w społecz��ych jes� �o 
��ajczęściej admi��is�racja p�b�icz��a). 

co ��orsza, w prak�yce ��awe� sy��acje wydawałoby się �ak „czys�e” jak opi-
sa��e wyżej mo��� przy b�iższej obserwacji okazać się skomp�ikowa��e? Może 
�ak być w przypadk�, ��dy fi�a���ropia �raci swój bezi���eresow��y charak�er. nie 
chodzi �� by��ajm��iej o skomp�ikowa��� ��rę mo�ywacji a��r�is�ycz��ych i e��oi-
s�ycz��ych, a�e wpros� o fak�, że przekaz�j�cy darowiz��y dość częs�o oczek�j� 
cze��oś „w zamia��” i �o cze��oś bardziej ko��kre���e��o ��iż sa�ysfakcja z dobrych 
�czy��ków8. podob��ie zresz�� moż��a �rak�ować fi�a���ropię, czy ściś�ej rzecz 
bior�c, spo��sori���� ze s�ro��y przedsiębiors�w. Ma o�� częs�o formę wymia��y 
wzajem��ej i w is�ocie powi��ie�� być �rak�owa��y, jako forma działa���ości 
��ospodarczej mimo, że �mow��ie �rak�owa��y jes�, jako fi�a���ropia. w �e��o 

8 Mecha��izm �e�� jes� �ak powszech��y, że właściwie ��iewie�e osób w o��ó�e �waża �oMecha��izm �e�� jes� �ak powszech��y, że właściwie ��iewie�e osób w o��ó�e �waża �o 
za��ad��ie��ie za prob�ema�ycz��e. opłaca��ie �sł��� „darowiz��ami” (��p. czes��e w szkołach 
społecz��ych, ��iek�óre �sł���i medycz��e ��p. �zw. poród rodzi����y). war�o wiedzieć, że ��ie �y�ko 
z mora���e��o, a�e �eż z czys�o praw��o-poda�kowe��o p���k�� widze��ia „darowiz��y” �akie ��ie 
powi����y być od�icza��e od poda�k�. 
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rodzaj� �ra��sakcji �o, co or��a��izacja ma do „sprzeda��ia”, �o ��ie prod�k� a��i 
�radycyj��ie roz�mia��a �sł���a, a�e ��p. rep��acja, ��azwa, wiary��od��ość. 

rów��o�e���e możemy �eż za�ważyć proces, w k�órym do „prawdziwej” 
fi�a���ropii coraz bardziej maj� zas�osowa��ie re���ły ry��kowe – w szcze��ó���o-
ści specyficz��ie roz�mia��a ko��k�re��cja. jes� o��o ��ie���ik��io��a skoro o��ra��i-
czo��e zasoby, jakimi ��a ce�e fi�a���ropij��e dyspo���j� osoby i i��s�y��cje (podaż) 
spo�ykaj� się z o�brzymi� i coraz większ� �iczb� i��s�y��cji i spraw, jakie war�e 
s� wsparcia (popy�). pojawia się w oczywis�y sposób py�a��ie o �o, k�óra z ��ich 
w sposób ��ajbardziej efek�yw��y dos�arczy specyficz��ie roz�mia��ych „pro-
d�k�ów”? tym samym ��a �ere�� �radycyj��ej fi�a���ropii wkracza specyficz��ie 
roz�mia��y „ry��ek”. 

skomp�ikowa��e jes� �akże okreś�e��ie z p���k�� widze��ia „sprzedaży” re�acji, 
jaka zachodzi między or��a��izacjami, a i��s�y��cjami p�b�icz��ymi. od daw��a 
wsparcie, jakie��o pańs�wo �dzie�a or��a��izacjom, ��ie ma j�ż „podmio�owe��o” 
i bezwar���kowe��o charak�er�, w k�órym pańs�wo wspierało or��a��izacje, 
jako �akie, ��ie w��ikaj�c w �o, jakie ko��kre���ie działa��ia prowadz�. daw��iej 
prak�yka �a była zresz�� rodzajem „wymia��y”, k�óra jed��ak powi����a być a��a-
�izowa��a bardziej w ka�e��oriach po�i�ycz��ych (�dział w �e��i�ymizacji władzy 
w zamia�� za eko��omicz��e bezpieczeńs�wo). obec��ie z��acz��ie częściej mamy 
do czy��ie��ia z sy��acja z��oła odwro���� – admi��is�racja wspiera wył�cz��ie 
działa��ia or��a��izacji, a ��ie same or��a��izacje (w zwi�zk� z �ym w prak�yce 
��iezwyk�e �r�d��o �zyskać wsparcie ��a pokrycie jakichko�wiek kosz�ów admi��i-
s�racyj��ych, ��ie mówi�c o rozwoj� i��s�y��cjo��a���ym). na ko��iec �aka po�i�yka 
wasa�izacji i i��s�r�me���a�izacji sek�ora okazać się może z���b��a d�a obydw� 
s�ro�� i pozos�aje mieć �y�ko ��adzieję, że obydw� s�ro��om s�arczy czas� ��a opa-
mię�a��ie się i zroz�mie��ie, że z�peł��ie ��ie ��a �ym po�e��a ��owoczes��ym mode� 
governance i dos�arcza��ia �sł���. nie�chro����y sk��ek �akich prak�yk, a za�em 
– brak poważ��ych par���erów dysk�rs� co do form�łowa��ia ce�ów po�i�yk p�b-
�icz��ych i poważ��ych par���erów przy ich rea�izacji, okaże się z���b��y ��ie �y�ko 
d�a or��a��izacji, a�e przede wszys�kim d�a pańs�wa. 

obec��ie jed��ak, we wzajem��ych re�acjach między admi��is�racj� a or��a-
��izacjami pozarz�dowymi mamy do czy��ie��ia, jeś�i chodzi o i���eres�j�c� 
��as kwes�ię sprzedaży �sł���, z dwoma sy��acjami, z k�órych każda róż��i 
się ��ieco. po pierwsze moż��a mówić o �zw. ��ra���ach czy �ez dofi��a��sowa-
��i� działań. jes� �o zdecydowa��ie ��ajczęs�sza forma „przepływów”, s�os�je j� 
ok. 70% samorz�dów w po�sce9 i jed��ocześ��ie ok. 43% or��a��izacji �wierdzi, 
że z ��ich korzys�a. po dr���ie, mamy do czy��ie��ia z sy��acj� �zw. ko���rak�� 
(z��acz��ie rzadsz�, wys�ęp�j�c� w przypadk� jed��ie ok. 3% samorz�dów) czy 

9 Bada��ie – Barome�r współpracy 2006 (s�owarzysze��ie k�o��/jawor).Bada��ie – Barome�r współpracy 2006 (s�owarzysze��ie k�o��/jawor). .
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fi��a��sowa��ia działań (a za�em przy��ajm��iej w �eorii całkowi�e��o fi��a��sowa-
��ia zada��ia powierzo��e��o or��a��izacji/i��s�y��cji). gra���y i ko���rak�y �re���-
�owa��e s� m.i��. w �s�awie o działa���ości poży�k� p�b�icz��e��o oraz w �s�awie 
o zamówie��iach p�b�icz��ych. or��a��izacje mo��� (choć ��ie bez komp�ikacji) 
s�ar�ować w o��łasza��ych prze�ar��ach. w jakiej ro�i wys�ęp�je �� pańs�wo 
– fi�a���ropa czy ko��s�me���a? w pew��ym �proszcze��i� moż��a powiedzieć, 
że sy��acja ��ra���ów, w k�órej ��a o��ół przedmio� działa��ia jes� defi��iowa��y 
przez sam� or��a��izację i wspiera��y przez admi��is�rację (częs�o obok i����ych 
spo��sorów) b�iższa jes� sy��acji fi�a���ropij��ej, ��a�omias� fi��a��sowa��ie zadań 
zdefi��iowa��ych przez admi��is�rację, o k�órych wyko��ywa��ia w war���kach 
ko��k�re��cji �bie��aj� się or��a��izacje, �rzeba �z��ać za b�iższe sprzedaży  
�sł���. 

ko���rak�owa��ie �sł��� forma���ie speł��ia war���ki „sprzedaży” ma jed��ak 
jed��o poważ��e o��ra��icze��ie. jes� o��o oczywis�e, jeś�i przypom��ieć sobie, że 
eko��omizacja sek�ora miała być me�od� zyskiwa��ia przezeń s�were����ości. 
w przypadk� ko���rak�ów p�b�icz��ych mamy ��a o��ół do czy��ie��ia wręcz 
z przeciw��ym zjawiskiem. częs�o prowadzi o��o do ��ra�y „wew����rzs�erow-
��ości” or��a��izacji i do po�wierdzo��ej bada��iami izomorfizacji sek�ora poza-
rz�dowe��o. Może o��o za�em oz��aczać s�abi�izację, a ��awe� „obję�ościowy” 
rozwój or��a��izacji, a�e jed��ocześ��ie jej s�a����ację. 

4.1. Co może skłaniać i odstręczać organizacje pozarządowe 
od „ekonomizacji”? 

zas�a��ówmy się �eraz ��ad ��ieoczywis�� kwes�i� objaś��ie��ia przyczy��, 
d�a k�órych or��a��izacje w o��ó�e miałyby a����ażować się w działa���ość eko-
��omicz���? sz�kaj�c odpowiedzi ��a �o py�a��ie zacz��ijmy od przywoła��ia 
o��ra��iczeń, jakie imma��e�����ie przypisa��e s� działa��iom or��a��izacji poza-
rz�dowych, aby ��as�ęp��ie zas�a��owić się ��ad �ym, czy eko��omizacja dzia-
łań mo��łaby s�a��owić jak�ś me�odę przekracza��ia ich. owe o��ra��icze��ia 
czasem okreś�a��e s� sy��dromem �zw. voluntary	failure. okreś�e��ie �o zos�ało 
�k��e ��iejako w opozycji do z��acz��ie częściej przywoływa��ych o��ra��iczeń 
�z��. goverment	failure oraz market	failure. owa „zawod��ość or��a��izacji wo�����a-
rys�ycz��ych” składa się z szere��� o��ra��iczeń, z k�órych w ko���ekście dysk�-
sji o eko��omizacji or��a��izacji pozarz�dowych moż��a wymie��ić w pierwszej 
ko�ej��ości – o��ra��iczo��e środki (�zw.	philanthropic	insufficiency) oraz prob�em 
brak� kompe�e��cji, k�óre ��ie ��ad�żaj� czasem za dobrymi i���e��cjami (�zw. 
philanthropic	 amateurism). w obydw� �ych przypadkach eko��omizacja może 
is�o���ie pomóc w rozwi�za��i� opisa��ych �� prob�emów. dobrze zor��a��izo-
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wa��a, sk��ecz��a działa���ość eko��omicz��a może być is�o���ie źródłem środków 
ko��iecz��ych d�a rozwoj� or��a��izacji. Mo��� �o być środki zarów��o zarobio��e 
jak i pozyska��e od i��wes�orów (��ie darczyńców!), k�órzy d�a �e��o rodzaj� eko-
��omicz��ych działań mo��� się pojawić. jeś�i eko��omicz��y mecha��izm będzie 
sk��ecz��y i �rwały moż�iwe s�a��ie się �akże �zw. „przeska�owywa��ie” dzia-
łań. i����ymi słowy bardziej prawdopodob��e jes� przekrocze��ie chro��icz��e��o 
prob�em� „małej ska�i”, k�óry zawsze �owarzyszy o��ra��iczo��ej i�ości środków, 
k�órymi dyspo���j� spo��sorzy. 

wydaje się �akże, że eko��omizacja daje �eż pew��� sza��sę ��a przekro-
cze��ie wspom��ia��e��o wyżej prob�em� deficy�� kompe�e��cji. eko��omizacja 
zakłada zas�osowa��ie mecha��izmów zarz�dczych i i����owacyj��ych właściwych 
d�a ry��k� w działa��iach społecz��ych. idzie o �o, aby ���ik���ć sy��acji, w k�órej 
�o, że or��a��izacje maj� charak�er non-profit miałoby zachęcać je w pew��ych 
oko�icz��ościach do �ekceważe��ia za��ad��ie��ia efek�yw��ości. pok�sa �aka bywa 
szcze��ó���ie ��roź��a właś��ie d�a i��s�y��cji pozarz�dowych, bowiem ze wz���ęd� 
��a swoj� specyfikę częs�o ��ie odbieraj� o��e sy����ałów ry��kowych i jed��ocześ-
��ie ��ie pod�e��aj� wpros� mecha��izmom demokra�ycz��ej ko���ro�i społecz��ej 
(k�órym, w każdym razie ��omi��a���ie, pod�e��aj� władze p�b�icz��e). przy jed-
��oczes��ym brak� si���ych mecha��izmów samodyscyp�i���j�cych sy��acja �aka 
może prowadzić do z���b��ych sk��ków i jes� szcze��ó���ie ��roź��a w ko���ekście 
pojawiaj�cej się coraz większej dos�ęp��ości poważ��ych środków z Ue. częs�o 
��ies�e�y w prak�yce jed��ym z ��łów��ych �ech��icz��ych war���ków dos�ęp� do 
��ich s�aje się przede wszys�kim �mieję���ość „ich wydawa��ia”, ��a p�a�� da�-
szy zaś schodzi �mieję���ość (�r�d��iejsza do zmierze��ia) osi�����ięcia �rwałych 
rez���a�ów. w ��aszym przeko��a��i� mecha��izm dos�ęp� do f���d�szy ���ij��ych 
w po�sce opar�y jes� częs�o o skraj��y opor����izm, ��a��radzaj�cy małpi� zręcz-
��ość w pisa��i� w��iosków. Ma �o ��ies�e�y częs�o wręcz dewas��j�cy charak�er 
d�a sek�ora pozarz�dowe��o. Bardziej ��iszczy ��o �o ��iż b�d�je. prob�em �e�� 
za�waża��y jes� ��ie �y�ko przez �radycyj��ych opo��e���ów sek�ora obywa�e�-
skie��o, w �ym �ych pochodz�cych ze środowiska biz��es�, a�e �akże ze s�ro��y 
samych działaczy pozarz�dowych. pojawiła się ��awe� os�a���io ciekawa, choć 
zapew��e ��a �ym e�apie od�e��ła od rea�izacji propozycja, aby zas��pić do�ych-
czasowe – rezyd�a���e i ��e��a�yw��e – sform�łowa��ie non-profit pozy�yw��ym 
okreś�e��iem or��a��izacji zorie���owa��ych ��a korzyści społecz��e (social	 profit	
oriented). is�o�� �ych pos���a�ów jes� wprowadze��ie do sek�ora non-profit dyscy-
p�i���j�cych mecha��izmów w dziedzi��ie efek�yw��ości. 

pos���owa��ej �� �rosce o coraz większ� sk��ecz��ość działań i porów��ywa�-
��ość efek�yw��ości działań z i����ymi sek�orami �owarzyszyć m�si �akże pew��a 
os�roż��ość. nie chodzi bowiem o �o, aby we wszys�kim sek�ory �podab��iały 
się do siebie. sk��kiem �e��o rodzaj� procesów może być za��ika��ie f���kcji 
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i����owacyj��ych sek�ora non-profit. nie chodzi za�em o bezmyś���e prze��osze-
��ie schema�ów zaczerp��ię�ych z sek�ora ry��kowe��o – pod wie�oma bowiem 
wz���ędami zarz�dza��ie w sek�orze pozarz�dowym bywa bardziej złożo��e 
��iż �o, z k�órym mamy do czy��ie��ia w i��s�y��cjach ry��kowych, a�e o dobrze 
poję�� ich adap�acje. z �ej, zorie���owa��ej ��a efek�yw��ość, perspek�ywy 
przedsiębiorczość społecz��a s�aje się poci���aj�cym, a�e �r�d��ym wyzwa��iem. 
w za�eż��ości od �e��o, jak w prak�yce zos�a��� zas�osowa��e mecha��izmy zwięk-
sza��ia efek�yw��ości, or��a��izacje pozarz�dowe a�bo zamie��i� się w „��orsz�” 
wersję przedsiębiors�w, a�bo is�o���ie pokaż�, że moż�iwe jes� rea�izowa��ie 
ce�ów społecz��ych ze sk��ecz��ości� rezerwowa��� obec��ie prawie wył�cz��ie 
d�a sek�ora ry��kowe��o. te�� zobowi�z�j�cy sposób myś�e��ia war�o przypomi-
��ać szcze��ó���ie w po�sce, ��dzie przedsiębiorczość społecz��a – paradoksa���ie 
– dzięki z��acz��ej pomocy p�b�icz��ej, z jakiej może obec��ie korzys�ać, może 
„ześ�iz�����ć” się i samozred�kować wył�cz��ie do róż��ych form s�bsydiowa-
��e��o za�r�d��ie��ia. Mówi�c i��aczej, paradoksa���ie jed��ym z ��ajważ��iejszych 
wyzwań d�a rozwoj� ��ospodarki/eko��omii społecz��ej jes� dopływ d�żych 
środków ��a jej wspiera��ie. grozi �o �szkodze��iem pods�awowej „mora���ej” 
spręży��y przedsiębiorczości, k�órej is�o�� jes� po�rzeba samowys�arcza���ości 
i ��o�owość do podejmowa��ia ryzyka. 

eko��omia społecz��a �o �akże (a d�a ��as przede wszys�kim) mecha��izm 
odzyskiwa��ia s�were����ości przez or��a��izacje. d�a wie�� z ��ich �o właś��ie 
po�rzeba, a ��awe� ko��iecz��ość, ���ieza�eż��ie��ia się od spo��sorów ��b zdobycie 
środków ��a działa��ia, k�órych ��ik� spo��sorować po pros�� ��ie chce, jes� jed-
��ym z ��łów��ych mo�ywów eko��omizowa��ia się. Mówi�c wpros�, „zarobio��e 
pie��i�dze” �o częs�o jedy��e ��aprawdę włas��e środki or��a��izacji i jedy��e, 
k�óre przez��aczać może o��a ��a działa��ia s�were����ie defi��iowa��e.

pods�mow�j�c, wydaje się, że eko��omii społecz��ej oraz powi�za��ej z ��i� 
idei przedsiębiorczości społecz��ej zawsze �owarzyszyć będzie pew��a ambi-
wa�e��cja. jed��i będ� przeko��a��i, że s�a��owi o��a w is�ocie porażkę – i �o ��a 
włas��e życze��ie, �e��o co było specyficz��e d�a �rzecie��o sek�ora i symbo�icz��e 
zwycięs�wo ry��k�, k�óry �ym sposobem „wdarł się” ��a ��iedos�ęp��e do�ychczas 
�ery�ori�m działań społecz��ych. i����i wierzyć będ�, że daje o��a sza��se ��a 
z��a�ezie��ie cze��oś is�o���ie ��owe��o i bardziej obiec�j�ce��o – ��owej or��a��i-
zacji procesów eko��omicz��ych, a��e���ycz��ej i���er��a�izacji war�ości społecz-
��ych przez �czes���ików ry��k�, i że �o o��e właś��ie w pozy�yw��ym roz�mie��i� 
„�człowiecz�” ry��ek. rozs�rzy����ięcie w �ej spraw��ie ��i��dy zapew��e ��ie 
będzie jed��oz��acz��e i zapew��e obydwa �e procesy zachodzić będ� rów��o-
cześ��ie. 

po��iżej preze����jemy w formie �abe�i ar���me���y, k�óre częs�o wymie��ia��e 
s� jako �e, k�óre wskaz�j� ��a za�e�y eko��omizacji sek�ora pozarz�dowe��o.
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Tabela 1. zalety ekonomizacji sektora pozarządowego

Powody przemawiające za ekonomizacją organizacji pozarządowych:
ge��erowa��ie dochod�, o k�óre��o przez��acze��i� moż��a decydować samodzie���ie 
o��ra��icze��ie za�eż��ości od spo��sorów (zarów��o fi�a���ropii, jaki i ko���rak�ów 
p�b�icz��ych)
zwiększe��ie bezpieczeńs�wa or��a��izacji poprzez dywersyfikację źródeł 
przychodów
Moż�iwość skorzys�a��ia z �icz��ych pro��ramów wsparcia d�a rozwoj� 
przedsiębiorczości
sza��sa ��a skorzys�a��ie z mode�i fi��a��sowa��ia zwro���e��o (��p. kredy�ów 
i pożyczek)
spoży�kowa��ie posiada��ych zasobów or��a��izacji
zwiększe��ie wiary��od��ości w oczach (��iek�órych) spo��sorów 
sza��sa ��a �rwałość/s�abi���ość prowadzo��ych działań
przy opa��owa��i� dobre��o i samowys�arcza���e��o mode�� przedsięwzięcia 
moż�iwość zasad��icze��o wzros�� ska�i działań
zwiększo��a dyscyp�i��a w osi���a��i� rez���a�ów (w �ym ce�ów społecz��ych)
ko��iecz��ość pod��osze��ia kompe�e��cji (ko��k�re��cyj��ości) or��a��izacji
Moż�iwość korzys�a��ia z �ży�ecz��ych biz��esowych mode�i działań (��p. fra��szyza)
wzmoc��ie��ie s�ra�e��icz��e��o podejścia do rów��o�e��łej rea�izacji ce�ów 
społecz��ych i eko��omicz��ych
większy ��acisk ��a sk��ecz��ość i efek�yw��ość działań
M��iejsze ryzyko wys��pie��ia sce��ari�sza samopod�rzym�j�cej się i��s�y��cji 
oderwa��ej od rzeczywis�ych po�rzeb
pozy�yw��e zmia��y w k����rze or��a��izacji – większy ��acisk ��a i����owacje, 
przedsiębiorczość i orie���acje ��a rez���a�y 

Źródło: opracowa��ie włas��e.

nie zawsze jed��ak eko��omizacja działań okaz�je się poży�ecz��a i korzys���a 
d�a or��a��izacji. prowadze��ie i���eresów może okazać się w prak�yce bardziej 
skomp�ikowa��e ��iż mo��ło się �o ��a pocz��k� wydawać. towarzyszy �em� 
zawsze szere�� wyzwań. część z ��ich wb�dowa��a jes� w sam� �o��ikę ry��k�, 
k�óry z defi��icji ma charak�er ko��k�re��cyj��y – zwycięs�wo jed��ych i porażka 
i����ych jes� w pew��ym se��sie je��o is�o��. war�o pamię�ać jak �r�d��o jes� 
��rzymać się ��a ry��k� �radycyj��ym przedsiębiors�wom (a za�em �akim, k�óre 
��ie maj� róż��e��o rodzaj� „obci�żeń” ce�ami i����ymi ��iż czys�o ry��kowe). 

w przypadk� or��a��izacji pozarz�dowych może być jeszcze �r�d��iej, 
bowiem ��ie jes� wys�arczaj�ce, jeś�i przedsięwzięcie powiedzie się wył�cz-
��ie w se��sie eko��omicz��ym. Może się ��a przykład okazać, że zyski �zyska��e 
w �e�� sposób ��ie s� war�e po��iesio��ych kosz�ów. nie chodzi �� by��ajm��iej 
o kosz�y fi��a��sowe, a�e ��p. o czas, jaki pracow��icy i zarz�d or��a��izacji m�sz� 
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poświęcić ��a jej prowadze��ie – �ym samym odrywaj�c się od działań zwi�za-
��ych z misj� or��a��izacji (�zw. opportunity	cost). na przykład w czasie badań ��ad 
przedsiębiors�wami społecz��ymi w po�sce ze�k��ę�iśmy się ze świe���� or��a��i-
zacj� prowadzo��� przez wspa��iałych ��dzi. jej zasad��iczym ce�em działań 
i kompe�e��cj� jes� szeroko roz�mia��e wsparcie d�a rodzi�� z całej po�ski pro-
wadz�cych �zw. rodzi��y zas�ępcze. jed��ocześ��ie jed��ak �iderzy �ej or��a��izacji 
zm�sze��i s� d�a ��rzyma��ia �e��o przedsięwzięcia poświęcać d�ż� część czas� 
i e��er��ii ��a prowadze��ie sk�ep� oraz sad�, z k�órych dochód przekazywa��y 
jes� ��a rea�izacje misji. Moż��a wprawdzie podziwiać ich wy�rwałość i �mieję�-
��ość prowadze��ie obydw� �ych �ypów działań jed��ocześ��ie, pozos�aje jed��ak 
py�a��ie, czy osoby o �ak wysokich (a przede wszys�kim ���ika���ych) kwa�ifika-
cjach powi����y rozpraszać się ��a prowadze��ie działa���ości ��ospodarczej czy 
�eż raczej sys�emowo świadczyć pomoc d�a rodzi�� zas�ępczych, k�óra powi����a 
być fi��a��sowa��a z ��aszych poda�ków?

Tabela 2. Wady ekonomizacji sektora pozarządowego

Garść przestróg dla organizacji „ekonomizujących” się
wysokie kosz�y i��wes�ycji ��iezbęd��ej do �r�chomie��ia i��wes�ycji
Moż�iwe z��iechęce��ie ze s�ro��y �radycyj��ych spo��sorów (��ie chc� wspierać 
działa���ości ��ospodarczej)
prob�emy forma���e zwi�za��e z dos�ępem do środków p�b�icz��ych (o��ra��icze��ia 
do�ycz�ce pomocy p�b�icz��ej d�a przedsiębiors�w)
wysokie kosz�y a��er��a�yw��e (��raco��e korzyści zwi�za��e z za��iecha��iem 
działań w zwi�zk� z ko��iecz��ości� zaa����ażowa��ia w �r�chomie��ie/prowadze��ie 
działa���ości
Moż�iwość fiaska i po��iesie��ia do�k�iwych s�ra� eko��omicz��ych
Moż�iwa ��iechęć ze s�ro��y środowiska biz��es� (oskarże��ia o ��ie�czciw� 
ko��k�re��cję w przypadk� korzys�a��ia z ���� ��b s�bsydiów)
ryzyko odejścia od pierwo���ej misji or��a��izacji. dryfowa��ie. ryzyko 
komercja�izacji i ��ra�y cech or��a��izacji społecz��ej
„gryzie��ie się” i ��apięcie zwi�za��e z ko��iecz��ości� współwys�ępowa��ia dwóch 
róż��ych k����r or��a��izacyj��ych w ramach jed��ej i��s�y��cji
M��iejsze (pozama�eria���e) mo�ywacje do pracy ze s�ro��y perso��e�� or��a��izacji, 
k�óre ��ie chce pracować „w firmie” i ��ie przy��osi m� �o sa�ysfakcji. Moż�iwe 
jes� �eż zerwa��ie waż��ych w or��a��izacjach misyj��ych, „��ici �oja���ości” co ��rozi 
odejściem pracow��ików do i����ej „firmy”.
zwiększo��a złożo��ość wew��ę�rz��a or��a��izacji – ko��iecz��ość i����ych mode�i 
zarz�dza��ia
o��ra��icze��ie dos�ęp��ości �sł��� d�a be��eficje���ów powi�za��e z wprowadze��iem 
opła� za �sł���i. d�a ��iek�órych mo��� się o��e okazać zaporowe. Mo��� �eż 
doprowadzić do podział� be��eficje���ów ��a róż��e ka�e��orie k�ie���ów ze wz���ęd� 
��a ich moż�iwości fi��a��sowe
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ko��iecz��ość zaa����ażowa��ia perso��e�� w działa��ia przedsiębiors�wa i �ym sam 
o��ra��icze��ie ich do�ychczasowe��o zaa����ażowa��ia w działa���ość s�a���ow�
prawdopodob��a ko��iecz��ość za�r�d��ie��ia ��owe��o perso��e�� (czasem w oparci� 
o i����e, co do wysokości i sposoby ��a�icza��ia, ho��orari�m)
ko��serwa�yzm i opór przeciwko zmia��om 
obawa przed ��ra�� rep��acji zwi�za��a z fak�em „sprzedawa��ia” ��b moż�iwym 
sce��ari�szem porażki ��b ba��kr�c�wa
obawa przed zwiększo��ymi wymo��ami ��a��ry forma���ej (księ��owość, składa��ia 
doda�kowych dek�aracji poda�kowych)

Źródło: opracowa��ie włas��e.

4.2. Co i jak sprzedawać?

rozważaj�c ewe����a���ość �r�chomie��ia działa���ości eko��omicz��ej �rzeba 
oczywiście mieć pomysł ��a �o, co mo��łoby być jej przedmio�em. w �ym ce�� 
war�o doko��ać prze����d� zasobów or��a��izacji, k�óre mo��� być przedmio�em 
sprzedaży? Bardzo częs�o or��a��izacje ��ie s� świadome �e��o, jakimi zasobami 
dyspo���j� i co za �ym idzie ��ie po�rafi� ich wykorzys�ywać. o�o ��arść przykła-
dów zasobów ry��kowych, k�órymi częs�o dyspo���j� or��a��izacje. 

4.2.1. znawstwo i doświadczenie

or��a��izacje dyspo���j� częs�o ���ika���ymi kompe�e��cjami powi�za��ymi 
z misj� ich działań. częs�o zresz�� �o ��ie o��e same m�sz� bezpośred��io 
dos�arczać �sł���, a�e swoje kompe�e��cje mo��� �dos�ęp��iać (sprzedawać) ��a 
rzecz �ych, k�órzy je prowadz�. kompe�e��cje �e mo��� do�yczyć ��p. z��ajomości 
�oka���ych �radycji. czy bez ��ich moż��a ��a przykład wyobrazić sobie dobrze 
działaj�c� a��ro��rys�ykę? czy moż��a promować mias�o, w k�órym z��ajd�je się 
śred��iowiecz��y zamek, a w k�órym ��ie byłoby Brac�wa rycerskie��o? z��aws�wo 
�o może �eż do�yczyć specyficz��ych po�rzeb da��ej ��r�py osób, z k�órymi zwi�-
za��a jes� or��a��izacja. czy ��p. firma, k�óra prod�k�je ��b zamierza prod�ko-
wać sprzę� rehabi�i�acyj��y (powiedzmy wózki i��wa�idzkie) może zi����orować 
opi��ię s�owarzysze��ia, k�óre sk�pia osoby ��iepeł��ospraw��e? war�o �eż zdać 
sobie sprawę, że większość �zw. rzeczoz��awców w róż��ych dziedzi��ach (��p. 
�ech��ika samochodowa (po�ski zwi�zek Mo�orowy), b�dow��ic�wo (s�owarzy-
sze��ie archi�ek�ów po�skich), �o ��a o��ół właś��ie m��iej ��b bardziej zi��s�y��cjo-
��a�izowa��a formy �e��o rodzaj� działań or��a��izacji czło��kowskich.
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4.2.2. Unikalne umiejętności

Może się okazać, że rzadkie �mieję���ości, o k�órych moż��a było s�dzić, że 
s� ��iejako zbęd��e – odpowied��io wypromowa��e okaz�j� się mieć wa�or ry��-
kowy. w po�sce działa szere�� s�owarzyszeń, k�óre eko��omicz��� część działa���o-
ści oparły ��b mo��łyby oprzeć o �akie właś��ie działa��ia. do�yczy �o ��p. ochro��y 
daw��ych zawodów (wik�i��iars�wo, kowa�s�wo, bed��ars�wo, ��ar��cars�wo, bicie 
mo��e�, obróbka b�rsz�y��� i�d.). specyficz��ym rodzajem �e��o rodzaj� �mie-
ję���ości jes� wy�warza��ie re��io��a���ych prod�k�ów spożywczych. w �akich 
przypadkach może się okazać, że �radycyj��e recep��ry, specyficz��e d�a da��e��o 
re��io��� mo��� mieć war�ość ��ie �y�ko se���yme���a����, a�e �akże ry��kow�. 

i����y przykładem jes� �eż wykorzys�a��ie ���ika���ych (specyficz��ych) �mie-
ję���ości ��r�p be��eficje���ów or��a��izacji (��p. ��iepeł��ospraw��ych). częs�o mimo 
pew��ych obiek�yw��ych o��ra��iczeń s� �o wspa��ia�i (odda��i i skr�p��a���i) 
pracow��icy. d�a przykład� jed��a z or��a��izacji z poł�d��ia po�ski wspomi��ała 
o pracodawcy, k�óry do sprz��a��ia r�chomych schodów za�r�d��ia osobę ��iepeł-
��ospraw���. twierdził, że ��i��dy jeszcze ��ie zdarzyło m� się spo�kać ko��oś, k�o 
�ak dbałby o powierzo��e m� zada��ie. częs�o prace wyma��aj�ce d�żej cierp-
�iwości czas� i skr�p��a���ości s� świe���ie wyko��ywa��e przez podopiecz��ych 
or��a��izacji. w szerszym ko���ekście moż��a powiedzieć, że jed��ym z pods�a-
wowych obszarów ��ospodarki społecz��ej (szcze��ó���ie w e�ropie) s� obszary 
wyma��aj�ce i���e��syw��ej pracy (�zw. Labor	Intensive), k�órej ��ie da się „wyeks-
por�ować” do krajów ��dzie siła robocza jes� bardzo �a��ia. jak �j�ł �o jede�� 
z działaczy z ir�a��dii (prac�j�cy d�a Workability	 International i zajm�j�cy się 
or��a��izowa��iem pracy d�a ��iepeł��ospraw��ych) – „daw��iej wa�czy�iśmy o �o, 
aby wkręca��ie śr�bek ��a �aśmie odbywało się � ��as i zarezerwowa��e było d�a 
��as. a�e �e��o (�aśmowe��o) zajęcia ��ie �dało się �chro��ić przez impor�em do 
azji. teraz żyjemy „z wykręca��ia śr�bek” (assembly	versus	disassembly). nie chodzi 
zresz�� �� wył�cz��ie o obszary, k�óre �radycyj��ie “rezerwowa��e” s� d�a pracy 
osób ��iepeł��ospraw��ych (jak �o miało miejsce jeszcze w czasach prL ��p. 
w spółdzie���iach pracy i��wa�idów dos�arczaj�cych �sł��� i���ro�i��a�orskich czy 
szczo�karskich), a�e o z�peł��ie ��owe i dy��amicz��ie rozwijaj�ce się ry��ki �sł��� 
społecz��ych a �akże ��p. prod�kcję żyw��ości eko�o��icz��ej i recyk�i����.

4.2.3. Reputacja organizacji/logo

wie�e or��a��izacji ��ie jes� w o��ó�e świadoma is���ie��ia �akie��o zasob�. 
i����e, k�óre prób�j� ��o �żywać ��ies�e�y robi� �o ��ieroz�rop��ie. d�że, z��a��e 
or��a��izacje, w ��aszym przeko��a��i�, zbył ła�wo a����aż�j� się w w��p�iwe 
kampa��ie firm komercyj��ych i �wiary��od��iaj� je bez dos�a�ecz��ej wiedzy 
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��a �ema� firmy i jej prod�k�ów. Świadomość war�ości ry��kowej, jak� ma 
rep��acja or��a��izacji maj� raczej specja�iści od pr prac�j�cy d�a firm ��iż 
same or��a��izacje. coraz częściej ��a prod�k�ach i prom�j�cych je rek�amach 
możemy zobaczyć e�eme��� �wiary��od��ia��ia poprzez �życie wizer���k� or��a-
��izacji. Może o�� mieć dwojaki charak�er a�bo �wiary��ad��ia/rekome��d�je 
jakość prod�k�� (bo jes� ��p. zdrowy, bezpiecz��y i�d.) a�bo ��amawia do je��o 
k�pie��ia poprzez �życie wizer���k� or��a��izacji (��p. poprzez i��formację, że 
część z dochod� ze sprzedaży �rafi ��a rzecz �akiej ��b i����ej or��a��izacji). spe-
cja�iści od rek�amy świe���ie roz�miej�, jaka jes� siła rek�amy zawieraj�cej 
wiary��od��� rekome��dację. Żeby j� �zyskać ��aj�epiej a�bo wezwać ��a�eży ��a 
pomoc z��a��e��o ak�ora/ak�orkę (k�óry wy��łosi sakrame���a���e s�wierdze��ie 
w rodzaj� „jedy��a �aka woda mi��era���a”) a�bo �żyć w �ym ce�� jakie��oś 
s�owarzysze��ia (is���iej�ce��o ��b specja���ie w �ym ce�� powoła��e��o), k�óre 
jak się okaże „za�eca codzie����e �żywa��ie” da��e��o prod�k��. specja�iści od 
rek�amy świe���ie wiedz� jak wie�kie z��acze��ie ry��kowe ma kwes�ia za�fa-
��ia. wiedz� �o �eż badacze eko��omii społecz��ej. o za�fa��i� moż��a wręcz 
powiedzieć, że s�a��owi ce���ra���y e�eme��� mecha��izmów f���kcjo��owa��ia 
eko��omii społecz��ej. tym ��iebezpiecz��iejsze s� wobec �e��o róż��e formy je��o 
„przechwy�ywa��ia” d�a ce�ów czys�o komercyj��ych i i��s�r�me���a���ych (��p. 
kar�y �oja���ościowe w sieciach ha��d�owych, k�óre s� sm����� ��amias�k� �e��o, 
co daw��iej było czło��kos�wem w koopera�ywie ko��s�me���ów). za��im za�em 
zacz��ie się �żywać swojej rep��acji, jako e�eme���� ha��d�owe��o war�o pamię-
�ać, że pracować ��a ��i� �rzeba dł���o i ciężko, a s�racić j� bardzo ła�wo. 

z ��ieco i����� sy��acj� mamy do czy��ie��ia w przypadk� or��a��izacji, k�órych 
misj� jes� właś��ie cer�yfikowa��ie prod�k�ów. z zasady ��ie powi����y o��e przy-
z��awać ��ikom� wył�cz��ości ��a speł��ia��ie s�a��dardów. co do zasady działać 
o��a powi����y w obro��ie ko��s�me���a a ��ie, jako a��e��ci promocji jakiejko�wiek 
korporacji. czasem owa cer�yfikacja do�yczy wył�cz��ie kwes�ii �ech��icz��ych, 
bywa jed��ak, że do�yka z��acz��ie bardziej złożo��ych za��ad��ień powi�za��ych 
z �zw. e�ycz��ym ko��s�meryzmem (��p. obec��y �akże w po�sce �zw. Fair	Trade).

4.2.4. Baza członkowska 

z ry��kowe��o p���k�� widze��ia is�o���� war�ość może mieć zor��a��izowa��a 
baza czło��kowska or��a��izacji. Może być o��a a�rakcyj��a przede wszys�kim 
d�a róż��e��o rodzaj� i��s�y��cji prowadz�cych akwizycję swoich prod�k�ów. 
Mowa oczywiście przede wszys�kim o d�żych s�owarzysze��iach zrzeszaj�cych 
z��acz��� �iczbę osób ��b i��s�y��cji. na o��ół ��r�py czło��kowskie s� moż�iwe do 
wz���ęd��ie dokład��e��o sparame�ryzowa��ia, co �moż�iwia dobre adresowa��ie 
prod�k�ów. doda�kowo oczywiście jeże�i or��a��izacja zdecyd�je się ��a �wiary-
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��od��ie��ie i��s�y��cji, k�óra zwraca się do jej czło��ków efek� może być jeszcze 
�epszy. z dobiera��iem �e��o rodzaj� ofer� �rzeba być jed��ak bardzo os�roż��ym, 
po pierwsze ze wz���ęd� ��a wymo��i ochro��y da��ych osobowych, a�e �akże d�a-
�e��o, że czło��kowie or��a��izacji ��ie m��iej ��iż i����i ��dzie ��ie przepadaj� za 
o�rzymywa��iem ��iechcia��ej korespo��de��cji. sy��acje �e��o rodzaj� wyma��aj� 
częs�o wie�e os�roż��ości. d�a przykład� s�owarzysza��ie pacje���ów cierpi�cych 
��a okreś�o��� chorobę może być ��iezwyk�e poż�da��ym par���erem d�a promo-
cji okreś�o��ej ��r�py �eków. z �e��o jed��ak fak�� ��ie wy��ika, że jes� �o dobra 
ofer�a d�a s�owarzysze��ia. war�o pamię�ać, że �epsz� korzyść d�a or��a��izacji 
moż��a osi������ć ��ie �y�e poprzez pośred��ic�wo w do�arci� do czło��ków, a�e 
�akże poprzez ewe����a���e z��iżki ��a ich rzecz. specyficz��ym i bardzo ksz�ał-
c�cym przykładem �e��o rodzaj� działań może być ��p. działa���ość s�owarzy-
sze��ia F�a��dria. pomysł ��a �akie działa��ia przywędrował do i��owrocławia 
w połowie �a� 90-ych XX w. z Be���ii. nie ma �� miejsca ��a szcze��ółowy je��o 
opis, a�e o��ó���ie rzecz bior�c F�a��dria �o s�owarzysze��ie około 7000 czło��ków 
(i ich rodzi��), k�óre wys�ęp�je, jako s�ro��a w ��e��ocjowa��i� róż��e��o rodzaj� 
�sł��� medycz��ych ��a ich rzecz. okaz�je się, dyspo���j�c �ak� sił� „��abywcz�” 
moż��a �zyskać �ańsze �sł���i, �eki i że moż��a w oparci� o bazę czło��kowsk� 
zb�dować szere�� ��iezwyk�e is�o���ych �sł��� doda�kowych (wo�o���aria�, opieka 
��ad dziećmi, pomoc pie�ę����acyj��a w dom�).

4.2.5. Specyficzne produkty 

oczywiście ��ie chodzi o prod�k�y w o��ó�e (or��a��izacja może rzecz jas��a 
wybrać dos�arcza��ie dowo���ych prod�k�ów, a�e ��ie będzie się �ym róż��ić od 
i����ych przedsiębiors�w), a�e o �akie prod�k�y, k�óre s� w jakimś se��sie spe-
cyficz��e d�a or��a��izacji. częs�o ��a prod�k�ach �ych or��a��izacja �żywa swo-
je��o �o��o (��b wył�cz��ie ��a swoje po�rzeby prod�k�ów). za przykład mo��� �� 
posł�żyć akcje �akie jak Świece cari�as, kar�ki pocz�owe UniceF czy ��adże�y 
Greenpeace . 

nieco i��aczej �rak�ować �rzeba prod�k�y wy�warza��e przez same or��a-
��izacje i jej podopiecz��ych i sł�ż�ce pod�rzyma��i� działań ��a ich rzecz. za 
przykład może posł�żyć spiżar��ia Bab���i – marka/sk�ep sprzedaj�cy w war-
szawie prod�k�y (��p. eko�o��icz��e prze�wory) wy�worzo��e przez wspó���o�ę 
ch�eb Życia prowadzo��� przez sios�rę Mał��orza�ę chmie�ewsk�. do ka�e��o-
rii �ej za�iczyć moż��a �eż ��p. Cafe	Direct (działaj�c� w oparci� o zasady Fair	
Trade jed��� z ��ajwiększych firm dos�awców kawy i jej prze�worów ��a ry��ek 
bry�yjski). os�a���io �o��o Fair	Trade pojawiało się �akże ��a sieci po�skich s�acji 
be��zy��owych orLen. rzecz jas��a chodzi o pochodze��ie kawy sprzedawa��ej 
w �ej sieci.
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4.2.6. Własność (nieruchomości/prawa majątkowe)

Mało skomp�ikowa��� i ��a o��ół bezpiecz��� me�od� �zyskiwa��ia dochodów 
jes� wykorzys�ywa��ie posiada��e��o przez or��a��izację maj��k�. oczywiście 
do�yczy �o przede wszys�kim �ych, k�órzy maj��ek �aki posiadaj�. s�a�ys�ycz-
��ie do�yczy �o jed��ak ��iewie�kiej ��r�py ��a o��ół s�arszych or��a��izacji. jak 
wskaz�j� bada��ia k�o��/jawor10 z �akie��o pomysł� ��a or��a��izowa��ie przycho-
dów korzys�ało ��ieco po��ad 3% or��a��izacji. zdarzaj� się jed��ak ��awe� �akie, 
k�órych działa���ość właściwie o��ra��icza się do wy��ajmowa��ia posiada��ych 
(czasem „��ada��ych”) ��ier�chomości i przypadki �akie moż��a �z��ać za demo-
ra�iz�j�ce. jes� �o jed��ak sy��acja bardzo rzadka. 

wy��ajmować moż��a ��ie �y�ko ��ier�chomości, a�e �akże i����y maj��ek 
i wyposaże��ie. niek�óre or��a��izacje dyspo���j� czymś w rodzaj� ��adwyżki 
wyposaże��ia a�bo ��ie po�rzeb�j� �żywać ��o w sposób ci���ły. na przykład 
dyspo���j� środkami �ra��spor��, zap�eczem bi�rowym a czasem czymś może 
bardziej specyficz��ym. F���dacja prowadz�ca hipo�erapię może od czas� do 
czas� wy��ajmować ko��ie ��a przejażdżki. sa�a �żywa��a do rehabi�i�acji może 
�eż być i��cyde���a���ie �żywa��a, jako miejsce do ćwiczeń osób zdrowych i�d.

korzyści moż��a jed��ak czerpać ��ie �y�ko z ��ier�chomości, a�e �akże z praw 
maj��kowych. d�a przykład� przez pewie�� czas F���dacja pomoc społecz��a 
jacka k�ro��ia korzys�ała z podarowa��ych jej przez rodzi��ę t�wimów praw 
do ho��orariów powi�za��ych ze wz��awia��iem k�b�sia p�cha�ka w ��e��ia���ym 
�ł�macze��i� ire��y t�wim. 

powyższa �is�a ��ie jes� oczywiście wyczerp�j�ca. Moż��a �eż pew��ie poka-
zać z��acz��ie ciekawsze i �raf��iejsze przykłady. jej preze���acja ma jedy��ie ��a 
ce�� „roz��im��as�ykowa��ie” wyobraź��i w sprawie moż�iwych form eko��omi-
zacji or��a��izacji pozarz�dowych. 

4.3. Czy sektor pozarządowy ma coś czego nie mają inni?

z p���k�� widze��ia działań w środowisk� ry��kowym war�o zapy�ać, jakie ���i-
ka���e kompe�e��cje posiadaj� or��a��izacje pozarz�dowe? By��ajm��iej ��ie m�sz� 
być o��e „�bo��im krew��ym” firm komercyj��ych. Mówi�c językiem eko��omicz��ym 
maj� o��e swoje włas��e, is�o���e „kompara�yw��e przewa��i” i z pew��ości� mo��� 
być �z��a��e za specyficz��y �yp przedsiębiorców. przede wszys�kim chodzi �� o �zw. 
przedsiębiorczość/przedsiębiorców społecz��ych. idzie za�em ��ie �y�e ��awe� o i��s�y-
��cję, i�e o rodzaj pos�awy, podejścia do prob�emów społecz��ych. w �ym właś��ie 

10 por. M. g�mkowska, j. Herbs�, Podstawowe	fakty	o	organizacjach	pozarządowych, op. ci�.
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ko���ekście pojawia się �eż �ermi�� – civic	enterpreneurship. chodzi bardziej o przed-
siębiorczość (wz���ęd��ie przedsięwzięcie), a ��ie przedsiębiors�wo jako i��s�y��cja. 
akce��� do�yczy przede wszys�kim i����owacji i orie���acji „��a rozwi�za��ie prob-
�em�”, co ��ieko��iecz��ie m�si oz��aczać �worze��ie jakie��oko�wiek przedsiębior-
s�wa. podob��e podejście preze����je orie���acja ��a �zw. społecz��ych przedsiębiorców 
(social	enterpreneurs). nawi�z�je o��a do pojęcia „przedsiębiorcy” w z��acze��i�, jakie 
��adał m� j. sch�mpe�er, k�óry w swoich wczes��ych pracach pisze o osobach 
repreze����j�cych „d�cha przedsiębiorczości” (Unternehmergeist). owo przeko��a-
��ie o szcze��ó���ej ro�i jed��os�ki zdo���ej do opracowywa��ia ��owych rozwi�zań, 
cech�j�cej się ��o�owości� do podejmowa��ia ryzyka oraz �mieję���ości� wdraża-
��ia swoich pomysłów w życie jes� szcze��ó���ie pop��ar��e w krajach a�����osaskich. 

owe ���ika���e cechy or��a��izacji �o m.i��. �mieję���ość po��odze��ia wie�ora-
kich ce�ów działa��ia. w szcze��ó���ości or��a��izacje m�sz� zrów��oważyć ce�e 
eko��omicz��e i społecz��e. Umieję���ość �akie��o działa��ia s�a��owi jed��ak ���i-
ka���� ich �mieję���ość. wydaje się, że z �e��o powod� or��a��izacje s� ��iejako 
�epiej wyposażo��e do działa��ia w środowisk� wie�� i���eresari�szy. 

or��a��izacje �żywaj� częs�o i����owacyj��ych form or��a��izacji pracy. nie-
k�óre z ��ich (�akie ��p. jak �mieję���ość wkompo��owa��ia pracy wo�o���ari�szy) 
s� d�a ��ich ���ika���e. i����y �eż jes� mecha��izm mo�ywacji pracow��ików i i����a 
��a o��ół (m��iej hierarchicz��a) forma wzajem��ych re�acji. 

U��ika���� ich cech� jes� �eż �mieję���ość korzys�a��ia w wie�orakich �ypów 
zasobów ma�eria���ych. dochody z bezpośred��iej działa���ości ��ospodarczej 
będ�ce ��ieoma� wył�cz��ym źródłem d�a firm komercyj��ych maj� w �ym 
wypadk� z��acze��ie pomoc��icze. 

or��a��izacje (i ma �o z��acze��ie zasad��icze d�a ich f���kcjo��owa��ia) baz�j� 
częs�o ��a wykorzys�ywa��i� kapi�ał� społecz��e��o i co więcej po�rafi� ��o ��e��e-
rować. d�a �e��o rodzaj� or��a��izacji, kapi�ał społecz��y jes� jed��ym z pods�awo-
wych „s�rowców” (w szcze��ó���ości chodzi o �zw. pomos�owy kapi�ał społecz��y). 
Moż��a ��awe� �z��ać, że korzys�a��ie z kapi�ał� społecz��e��o i je��o wy�warza-
��ie s�a��owi is�o���y skład��ik defi��icji przedsiębiors�wa społecz��e��o. wydaje 
się o��o szcze��ó���ie is�o���e w po�sce, ��dzie mamy do czy��ie��ia ze specyficz-
��ym (po��iek�d paradoksa���ym) zjawiskiem wzros�� ��ospodarcze��o opar�e��o 
o przedsiębiorczość i��dywid�a���� przy jed��oczes��ym ��łębokim deficycie kapi-
�ał� społecz��e��o. czy rozwija��ie eko��omii społecz��ej może być pomysłem ��a 
rozwi�za��ie �e��o prob�em�? wydaje się, że �ak, bowiem ��awe� jeś�i is���ieje 
jakiś rodzaj dobroczy����e��o oddziaływa��ia ry��k� ��a pows�awa��ie więzi społecz-
��ych, �o ��ie jes� o��o, jak się wydaje, samoczy����e. Bardziej prawdopodob��e jes� 
�o, że ry��ek pozos�awio��y „sam sobie”, f���kcjo���j�cy jako a��o��imowa re���ła 
– raczej a�omiz�je, sprzyja społecz��ej a��omii, rozdzie�a, „prod�k�je” zbęd��ych, 
„��ad�iczbowych” ��dzi. trzeba jed��ak wierzyć, że �ak być ��ie m�si. 
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or��a��izacje ��iejako ze swej ��a��ry przywi�za��e s� do �akich zasad dzia-
ła��ia jak oszczęd��ość i skr�p��a���ość. Maj�, jeś�i moż��a �ak powiedzieć, spe-
cyficz��y s�os���ek do zysk�. nie chodzi o �o, że ��ie dbaj� o ��ie��o, a�e raczej 
o �o, że ��a o��ół wo���e s� od pok�sy je��o pros�ej ko��s�mpcji. ze swej is�o�y s� 
zorie���owa��e ��a posz�kiwa��ie �rwałych rozwi�zań a za�em z��acz��ie odpo-
wiedzia���iej podchodz� do kwes�ii �rwałości działań. 

or��a��izacje przywi�z�j� is�o���� war�ość do kwes�ii rep��acji. nie jes� 
�o ��a o��ół �e�� rodzaj biz��es�, w k�órym częs�o bezkar��ie moż��a „��abroić” 
i z��ik���ć. or��a��izacje (w szcze��ó���ości �e działaj�ce �oka���ie) ��ie mo��� 
sobie pozwo�ić ��a ��ra�ę wiary��od��ości bowiem może �o za��rozić ��ie �y�ko 
ich biz��esowym formom działa��ia. jed��ym z dowodów ��a poparcie �ej �ezy 
może być bardzo wysokie (wbrew �em� co częs�o zakładaj� i��s�y��cje fi��a��-
sowe) bezpieczeńs�wo kredy�ów i pożyczek �dzie�a��ych im.

na ko��iec war�o przypom��ieć, że po��iek�d do samej ��a��ry or��a��izacji ��a�eży 
i����owacyj��ość, i skło����ość do eksperyme���owa��ia oraz �mieję���ość od��ajdywa-
��ia i f���kcjo��owa��ia w „��iszach”. do ich ��a��ry ��a�eży �eż powi�za��ie działań 
z a��e���ycz��ymi po�rzebami i choć ��ie zawsze oz��acza �o, że przekładaj� się o��e 
wpros� ��a popy� �o jed��ak mo��� oz��aczać �epsz� i����icję w od��ajdywa��i� się ��a 
ry��k� (k�óry czasem wręcz m�si sz��cz��ie „�worzyć” po�rzeby). 

4.4. Jak zabrać się do ekonomizacji  
i o czym należy przy tej okazji pamiętać? 

działa���ość eko��omicz��a z zasady wi�że się z pew��ym ryzykiem. nie spo-
sób ���ik���ć wszys�kich ��iebezpieczeńs�w, a�e ��a pew��o moż��a je zmi��ima�i-
zować so�id��ie przy��o�ow�j�c się do przedsięwzięcia.

4.4.1. Trzeba mieć plan

na pocz��ek war�o zacz�ć od ba��a���ej prawdy, że przedsięwzięcie powi����o 
być poprzedzo��e so�id��ie przy��o�owa��ym p�a��em. Moż��a pew��ie przywo-
łać przypadki w k�órych �da��e przedsięwzięcia pows�ało bez p�a���, a�e ��ie 
war�o ��a �o �iczyć. Ur�chomie��ie przedsięwzięcia ��ospodarcze��o wyma��a 
okreś�e��ia je��o kosz�ów (zarów��o zwi�za��ych z je��o �r�chomie��iem jak 
i prowadze��iem) jak i spodziewa��ych przychodów i ewe����a���ych zysków. 
w �radycyj��ym mode�� ry��kowym zasad��iczym kry�eri�m se��sow��ości jes� 
�zyska��ie maksyma���e��o zysk� (�ak �eż powi����o być w przypadk� wyodręb-
��io��ych przedsięwzięć, k�órych jedy��ym ce�em jes� przy��osze��ie korzyści 
ma�eria���ych or��a��izacji macierzys�ej). 
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w przedsięwzięciach prowadzo��ych przez or��a��izacje rea�iz�j�ce jed��o-
cześ��ie ce�e społecz��e może się jed��ak zdarzyć, że akcep�owa���e i ci����e �za-
sad��io��e s� �e przedsięwzięcia, w k�órych ka�k��owa��y czys�o fi��a��sowo wy��ik 
jes� �jem��y. w szcze��ó���ości do�yczy �o działa���ości prowadzo��ej w formie �zw. 
działa���ości odpła���ej ��ie d�a zysk�, k�óra ��iejako z defi��icji ��ie powi����a wręcz 
przy��osić zysk�. częs�o idzie w ��iej jedy��ie o �o, aby pokryć część kosz�ów pro-
wadzo��ej działa���ości. nie z��aczy �o, że w �ym przypadk� moż��a pozwo�ić sobie 
��a za��iecha��ie proces� p�a��owa��ia i ka�k��owa��ia kosz�ów. is���iej� za�em 
przypadki, kiedy �jem��y wy��ik fi��a��sowy ��ie dyskwa�ifik�je se��sow��ości całe��o 
przedsięwzięcia. chodzi mia��owicie o przypadki, w k�órych samo prowadze��ie 
przedsięwzięcia powi�za��e jes� bezpośred��io z osi���a��iem waż��ych korzyści 
społecz��ych (��p. poprzez za�r�d��ie��ie osób ��iepeł��ospraw��ych, k�óre ��ie mia-
łyby sza��s ��a z��a�ezie��ie pracy ��a o�war�ym ry��k�). działa���ość �aka częs�o 
wyma��a s�bsydiowa��ia i d�a i��s�y��cji, k�óre dos�arcza �e��o rodzaj� wsparcia 
zasad��iczym py�a��iem jes� �o, czy a��er��a�yw��e wykorzys�a��ie owych s�bsy-
diów ��ie dałoby �epsze��o rez���a�� społecz��e��o. Żeby odpowiedzieć ��a �o py�a-
��ie m�simy częs�o �porać się z bardzo złożo��ym rach���kiem eko��omicz��ym. 
Uczciwe przeprowadze��ie ��o oz��acza ko��iecz��ość przeprowadze��ia �r�d��e��o 
czasami roz�mowa��ia ko���rfak�ycz��e��o, a za�em �akie��o, w k�órym a��a�izo-
wa��e s� �zw. kosz�y za��iecha��ia działań. kosz�y �e rozproszo��e s� w róż��ych 
sys�emach. d�a przykład� kosz�y za��iecha��ia za�r�d��ie��ia d�a osoby ��iepeł-
��ospraw��ej mo��� oz��aczać, zwiększo��e wyda�ki w sys�emie opiek�ńczym (��p. 
opieka w dom�), ko��iecz��ość zrezy����owa��ia z pracy przez czło��ków rodzi��y, 
s�ra�y wy��ikłe z fak��, że żad��a z �ych osób ��ie płaci poda�ków i�d. a��a�o��icz��ie 
moż��a spojrzeć ��a kosz�y społecz��e wy��ikłe z ods��pie��ia od za�r�d��ie��ia osób 
wychodz�cych z �za�eż��ie��ia od ��arko�yków. kosz�y pozos�awie��ia ich „samym 
sobie” mo��� oz��aczać, że prędzej czy póź��iej „rach���ki” za owo za��iecha��ie 
pojawi� się sys�emach sł�żby zdrowia, pomocy społecz��ej, wymiar� sprawied-
�iwości i�d. przy �akim „ho�is�ycz��ym” podejści� do rach���k� zysków i s�ra� 
przedsięwzięcia „s�ra���e” z czys�o eko��omicz��e��o w�skie��o p���k�� widze-
��ia, s� częs�o ��iezwyk�e wpros� opłaca���e jeś�i weźmie się pod �wa��ę szerszy 
ich ko���eks�. właś��ie ów „rozszerzaj�cy” mecha��izm �icze��ia zysków i s�ra� 
zos�ał opracowa��y w całej serii komp�e���ych me�odo�o��ii. jed��� z ��ajbardziej 
pop��ar��ych (choć póki co ��ie w po�sce) jes� �zw. Social	Retrun	on	Investement 
(sroi)11. te�� rodzaj rach���k� choć po�czaj�cy (a ��awe� zachęcaj�cy) może 
być jed��ak �r�d��y do przeprowadze��ia właś��ie ze wz���ęd� ��a rozprosze��ie 

11 przykładowe zas�osowa��ie sroi opisa��o m.i��. w p�b�ikacji B. j�raszek-kopacz, j. ty-
rowicz, Zmierzy��	niemierzalne	czyli	o	pomiarze	oddziaływania	społecznego	–	Poradnik	dla	organizacji	poza-
rządowych	i	przedsiębiorstw	społecznych, warszawa 2008.
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pła���ików. gdyby rozpa�rywać każde��o z ��ich z osob��a kosz� wspoma��a��ia 
za�r�d��ie��ia może być wyższy ��iż kosz�y, k�óre każda z ��ich po��osi. jed��ak 
po poł�cze��i� wszys�kich �ypów kosz�ów po��oszo��ych ze środków p�b�icz��ych 
(a �ak �o wy����da z p���k�� widze��ia poda���ika) sy��acja wy����da i��aczej.

przed �r�chomie��iem przedsięwzięcia ko��iecz��a jes� wiedza ��a �ema� 
po�rzeb, poziom� ich zaspokoje��ia, skło����ości do zak�p� �sł��� ��b �owa-
rów, a �akże wiedza ��a �ema� ko��iecz��ych do po��iesie��ia kosz�ów i��wes�y-
cji i kosz�ów bież�ce��o prowadze��ia działań. roz�mieć �eż �rzeba, jakie��o 
rodzaj� kompe�e��cje s� po�rzeb��e do prowadze��ia działań i jakie wymo��i 
forma���e s� ko��iecz��e do jej �r�chomie��ia. zasad��icze jes� �eż okreś�e��ie 
jak zakres prowadzo��ych działań ma się do misji or��a��izacji. w pew��ych 
sy��acjach może być z ��i� ��iezwi�za��y. nie oz��acza �o jed��ak by��ajm��iej, że 
moż��a (wypada) prowadzić każdy z biz��esów jeś�i �y�ko miałby mieć charak-
�er ��kra�yw��y. t� w ��rę wchodzi rep��acja i wizer���ek or��a��izacji. Moż��a 
��p. zapy�ać czy rzeczywiście dobrym pomysłem ��a �zyskiwa��ie dochodów 
przez ocho���icz� s�raż pożar��� było przyz��a��ie im z��ody ��a wyszy��k a�ko-
ho��. czy or��a��izacje ��awe� ��ajbardziej poży�ecz��e powi����y zajmować się 
�e��o rodzaj� działa���ości�? to w d�żej mierze pozos�a��ie kwes�i� smak�. 

ze wszys�kich por�sza��ych �� kwes�ii prawdopodob��ie ��ajważ��iejsz� jes� 
re�acja między działa���ości� eko��omicz���, a misj� or��a��izacji (działa���oś-
ci� s�a���ow�). o��a �eż s�a��owi f���dame���a���� róż��icę, k�óra dzie�i �rady-
cyj��e przedsiębiors�wo od przedsiębiors�wa eko��omii społecz��ej. w każdym 
mome��cie prowadze��ia �e��o rodzaj� przedsięwzięcia �rzeba o �ej zasadzie 
pamię�ać. Bez ��iej w o��ó�e ��ie war�o mówić o jakiejko�wiek specyfice przed-
siębiors�w społecz��ych. prawda �a, mimo że wydaje się oczywis�a, jes� częs�o 
zapomi��a��a a�bo i����orowa��a. niedoce��ia��y jes� fak�, że is�o�� przedsiębior-
s�wa społecz��e��o jes� swoiście roz�mia��a rów��owa��a ce�ów eko��omicz��ych 
i społecz��ych. jej ��rzymywa��ie w prak�yce ��ie jes� wca�e �akie ła�we. częs�o 
moż��a spo�kać or��a��izacje, k�óre całkowicie i����or�j� eko��omicz��y wymiar 
działań jak i �e, k�óre w is�ocie i����or�j� wymiar społecz��y i zamie��iły się 
w firmy komercyj��e (zdaje im się, że sam fak� bycia f���dacj� ��b s�owarzy-
sze��iem jes� dos�a�ecz��ym dowodem aby �z��ać, że mamy do czy��ie��ia z ko-
rzyściami społecz��ymi).

4.4.2. Co na sprzedaż?

oczywiście k��czowym za��ad��ie��iem jes� posiada��ie pomysł� ��a działa�-
��ość eko��omicz���. czasem jes� o�� bardzo pros�y (��awe� zby� pros�y). jede�� 
z ��ajczęs�szych jes� �aki, że za �o co do�ychczas robio��o za darmo (działa�-
��ość s�a���owa) moż��a by zacz�ć pobierać opła�y. decyzja �aka może mieć 
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ki�ka waria���ów i ��ie m�si �o być by��ajm��iej pros�a, mecha��icz��a zamia��a 
działa���ości non-profit ��a for-profit. częs�szym rozwi�za��iem jes� wprowadze-
��ie opła� częściowych. Mo��� mieć o��e bardzo róż��y charak�er:
1. Dyscyplinujący (a za�em �aki, k�óry zapobie��ałby ��ad�żywa��i� świadczeń 

i zm�szał do racjo��a�izacji „popy��” – ��p. w przypadk� wydaw��ic�w k�o��/
jawor, k�óre przez wie�e �a� były darmowe – wprowadzo��o opła�ę 1 p���).

2. Częściowy	zwrot	kosztów (szcze��ó���ie w przypadk� or��a��izacji , k�óre ��ie s� 
w s�a��ie fi��a��sować całości działań ze środków zew��ę�rz��ych).

3. Opłaty	za	niektóre	typy	usług (jeś�i moż��a �ak powiedzieć doda�kowe – specy-
ficz��e) a�bo za �sł���i, z k�órych korzys�a się w sposób szcze��ó���ie i���e��-
syw��y. 

4. Zróżnicowanie	opłat	ze	względu	na	grupę	odbiorców. w wypadk� �sł��� d�a jed��ej 
z ��r�p prowadzo��e s� bezpła���ie, d�a i����ych s� zaś pła���e – s�bsydi�j�c 
��iejako ��r�pę pierwsz�.

5. Zróżnicowanie	opłat	może	też	mie��	charakter	czysto	organizacyjny	i	niedyskrymina-
cyjny (�ak się dzieje ��a przykład w przypadk� m�zeów; w wie�� krajach 
m�zea, k�óre pobieraj� sło��e opła�y za ws�ęp maj� jed��ak jede�� dzień 
w �y��od��i�, w k�órym ws�ęp jes� całkowicie wo���y). 
prob�em kompozycji �sł��� i opła� za ��ie w przypadk� or��a��izacji non-profit 

��apo�yka ��a podob��e prob�emy przed jakimi s�oj� i��s�y��cje p�b�icz��e, odpo-
wiadaj�ce za dos�arcze��ie �sł��� �akich jak opieka zdrowo���a, ed�kacja i�d. 
przy �e��o rodzaj� „mix-ach” pojawiaj� się częs�o bardzo is�o���e dy�ema�y 
i prob�emy. na przykład podob��ie jak iry��je ��as fak�, że czasem p�b�icz��a 
sł�żba zdrowia jes� czymś w rodzaj� akwizycji d�a komercyj��ych �sł��� pro-
wadzo��ych przez �ych samych �ekarzy w prywa���ych p�acówkach, �ak samo 
iry��j�ce i ��ies�osow��e mo��� się okazać rozwi�za��ia propo��owa��e w or��a��i-
zacjach pozarz�dowych, k�óre maj� działać ��a rzecz o��ół� społecz��ości. 

w powyższych przypadkach pomysł ��a działa���ość eko��omicz��� opar�y 
jes� o wykorzys�a��ie is���iej�cych j�ż kompe�e��cji or��a��izacji. jes� �o opcja 
��ajczęs�sza. jak pokaz�j� wy��iki badań k�o��/jawor ��ad sek�orem pozarz�do-
wym ��ajczęs�sz� form� działa���ości ��ospodarczej �rzecie��o sek�ora w po�sce 
jes� przede wszys�kim działa���ość szko�e��iowa. wykorzys�ywa��ie �ych samych 
kompe�e��cji do działań s�a���owych i ��ospodarczych mimo, że z pew��e��o 
p���k�� widze��ia jes� �o ��ajła�wiejsze i ��ajbardziej ��a��ra���e, bywa jed��ak 
od s�ro��y forma���ej dość skomp�ikowa��e. od daw��a �rwaj� w po�sce spory ��a 
�ema� za�eż��ości między działa���ości� s�a���ow� a działa���ości� ��ospodar-
cz�. Bardzo dł���o �e��is�a�or (zresz�� częs�o bezsk��ecz��ie) s�arał się wym�sić 
rozdzie���ość (co do obszarów) jed��ej od dr���iej. częściowym i częs�o ��aj-
pros�szym rozwi�za��iem �ej kwes�ii jes� moż�iwość prowadze��ia działa���ości 
odpła���ej ��ie d�a zysk� (w obszarze działa���ości s�a���owej). z �ak� i���e��cj� 
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zos�ała dop�szczo��a przez �e��is�a�ora – przeprowadzo��a w 2010 r. ��owe�iza-
cja �s�awy o działa���ości poży�k� p�b�icz��e��o, z��acz��ie poszerzaj�ca moż�i-
wości �e��o rodzaj� działań. w ��aszym przeko��a��i�, jes� �o pomysł dobry, a�e 
po war���kiem, że w działa���ości �ej zachow�je się �miar. z defi��icji działa�-
��ość �aka miała mieć charak�er wspoma��aj�cy i przede wszys�kim �moż�i-
wiać or��a��izacjom pokrywa��ie części kosz�ów prowadzo��ej działa���ości oraz 
„�e��a�izować” i��cyde���a���e działa��ia prowadzo��e ��a mał� ska�ę (��p. sprze-
daż kiermaszow�). jed��ak działa���ość �aka miała mieć charak�er pomoc��i-
czy i w swej is�ocie ��ie powi����a wręcz przy��osić zysk�. czasem ko��s�r�kcja 
działa���ości odpła���ej �żywa��a jes� po��ad jej „wy�rzymałość”. zdarza się, że 
bardzo roz�e��ła działa���ość eko��omicz��a ��iejako sz��cz��ie „wciska��a” jes� 
w ramy działa���ości odpła���ej. paradoksa���ie rozwi�za��ie �akie może być 
z��acze��ie bardziej skomp�ikowa��e (ko���ro�a ce�� i kosz�ów, �imi�y wy��a��ro-
dzeń i�d.) ��iż �r�chomie��ie wpros� działa���ości ��ospodarczej i �ra��sferowa-
��ie zysków z ��iej ��a rzecz rea�izacji ce�ów s�a���owych. obec��ie moż�iwe jes� 
��awe� prowadze��ie działa���ości ��ospodarczej w obszarze działań s�a���owych 
pod war���kiem wszakże, że jes� o��a oddzie�o��a (co do przedmio�� działa���o-
ści) od działa���ości odpła���ej. 

z�peł��ie i����y przypadek �o podejmowa��ie działań eko��omicz��ych poza 
obszarem „��a��ra���ych” kompe�e��cji or��a��izacji. powiedzmy, że or��a��izacja 
zajm�j�ca się opiek� ��ad dziećmi prowadzi rów��o�e���e kawiar��ie, z k�órej 
dochód ma zasi�ać działa���ość s�a���ow�. w sposób oczywis�y wykracza �o poza 
działa���ość s�a���ow� i �ę os�a���i� ma jedy��ie wspoma��ać. t� �akże jed��ak 
komercyj��a działa���ość ��ie powi����a mieć jed��ak charak�er� samois���e��o i za-
sad��icze��o, a jedy��ie sł�żeb��y z p���k�� widze��ia rea�izacji ce�ów s�a���owych.

4.4.3. ile zysku? Jakie koszty?

s�a��s or��a��izacji non-profit ��ie powi��ie�� być i��s�r�me���a���ie �rak�owa��y 
jako rodzaj maskarady d�a działań czys�o komercyj��ych. prowadze��ie biz��es� 
jes� ��od��� szac���k� działa���ości�, a�e ma swoje przewidzia��e do �e��o pra-
wem formy. w �ym miejsc� pojawia się jed��ak de�ika���e py�a��ie, o �o i�e 
zysk� moż��a �z��ać za �zasad��io��e i powi�za��e z ��im py�a��ie (skoro zysk 
w oczywis�y sposób pows�aje po odjęci� kosz�ów), jakie kosz�y moż��a �z��ać za 
akcep�owa���e? w �ych sprawach w po�sce jes�eśmy bardzo da�eko od jas��ości. 
odpowiedzi ��a �o py�a��ie ��ie dos�arcza póki co �e��is�a�or (poza ��ie�da��� 
�ech��icz��ie prób� o��ra��icze��ia kosz�ów w obszarze działa���ości odpła���ej ��ie 
d�a zysk�). nie o��ra��iczaj� �eż �e��o żad��e sk��ecz��ie działaj�ce kody środo-
wiskowe. szcze��ó���ie kwes�ia wy��a��rodzeń w or��a��izacjach non-profit (is�o���y 
skład��ik kosz�ów) jes� przedmio�em ��iedomówień. 
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w �ym miejsc� war�o przywołać pew��e is�o���e rozróż��ie��ie językowe. 
jed��a z ��ajbardziej wpływowych w Usa ksi�żek poświęco��a opisywa��ej �� 
prob�ema�yce ��osi drama�ycz��y �y��ł „To	profit	or	not	to	profit”. ko��s�r�owa��e 
s� swois�e „drabi��y” �ermi��o�o��icz��e non-profit, non-for-profit, not-only-for-profit, 
social	profit	oriented i�d. (mowa �� przede wszys�kim o ��azew��ic�wie a�����osa-
skim). ciekaw� propozycj� byłoby się����ięcie po obec��e ��a przykład w język� 
fra��c�skim i włoskim pojęcie or��a��izacji o ce�ach ��ie��kra�yw��ych. wydaje 
się, że pojęcie ��kra�yw��ości �o bardzo dobry i �ży�ecz��y �rop językowy w roz-
wi�za��i� prob�em� swois�ej „oksymoro��izacji” �ermi��o�o��icz��ej (non-profit 
– for-profit). zawiera w sobie is�o���� i����icję, z��od��ie z k�ór� ��ie chodzi by��aj-
m��iej o �o, żeby w działa��iach ��ie pojawiał się zysk, a�e raczej o �o aby i���e��-
cj� działań ��ie było po pros�� maksyma�izowa��ie i��dywid�a���ych korzyści. 

4.4.4. Czy mamy kompetencje do prowadzenia biznesu?

działacze or��a��izacji pozarz�dowych mo��� czasami ��e��ać zł�dze��i�, że 
prowadza��ie biz��es� jes� pros�e. Myś�e��ie z��od��ie z zasad�, „skoro i����i mo��� 
�o my �eż” – może okazać się zawod��e. szybko może się okazać, że pomysł 
��a biz��es w szcze��ółach okaz�je się bardziej skomp�ikowa��y ��iż moż��a było 
przyp�szczać. Ur�chomie��ie przedsięwzięcia może być bardzo czasochło����e 
i kosz�ow��e. Może się �eż okazać, że w or��a��izacji brak�je jed��ak kompe-
�e��cji do prowadze��ia przedsięwzięcia biz��esowe��o – do�yczy �o zarów��o 
same��o dos�arcza��ia �sł��� (��p. prowadze��ia owej przykładowej kawiar��i) 
jak i zarz�dza��ia całym przedsięwzięciem. zdarza się �o ��awe� w przypadk� 
przedsięwzięć, k�óre w i����ych oko�icz��ościach �daj� się i����ym or��a��izacjom 
(po�czaj�ca jes� ��p. his�oria wie�okro���ych prób i porażek s�worze��ia po�skiej 
wersji Big issUe – ��aze�y wydawa��ej i dys�ryb�owa��ej przez bezdom��ych). 
Moż�iwe s� �eż i����e komp�ikacje – ��p. w przypadk�, kiedy wew����rz or��a-
��izacji, owszem dos�ęp��e s� kompe�e��cje, a�e pows�aje ��apięcie wokół ich 
a�okacji. d�a przykład� me��adżerowie/zarz�d or��a��izacji może mieć wys�ar-
czaj�ce (a ��awe� „��admiarowe”) kompe�e��cje do prowadze��ia biz��es�, jed-
��ak z p���k�� widze��ia or��a��izacji czas, k�óry ��a �o poświęcaj� jes� s�ra�� 
z p���k�� widze��ia ��łów��ych ce�ów or��a��izacji. 

a��a�o��icz��e ��apięcia mo��� do�yczyć perso��e�� or��a��izacji. pows�aje py�a-
��ie – k�o mia��owicie miałby prowadzić działa���ość eko��omicz���? jak wpływa 
�o ��a sys�em zarz�dza��ia i jak odbija się ��a s�r�k��rze płac w or��a��izacji? 
Może się ��p. okazać, że ko��iecz��e będzie za�r�d��ie��ie me��adżera, k�óre��o 
płaca i sys�em premiowa��ia m�si być i����a ��iż w pozos�ałych e�eme���ach 
or��a��izacji. wreszcie, jak ���ik���ć wew��ę�rz��ej ko��k�re��cji o �ych samych 
k�ie���ów? oczywiście pewie�� poziom ��apięć jes� �o�erowa���y, a ��awe� w pew-



Jan	Herbst,	Kuba	Wygnański	176

��ych war���kach poży�ecz��y, jed��ak kiedy przekrocz� o��e pewie�� poziom 
mo��� być szkod�iwe d�a or��a��izacji i jej misji. war�o być świadomym �e��o 
fak�� jeszcze przed �r�chomie��iem działa���ości dochodowej. waż��e �eż, aby 
była o��a dobrze sko��s�r�owa��a od s�ro��y i��s�y��cjo��a���ej. wzajem��e za�eż-
��ości powi����y być moż�iwie jas��e i z ��óry powi����y brać pod �wa��ę róż��e 
waria���y rozwoj� wypadków. w przeciw��ym razie może się zdarzyć, że or��a-
��izacja s�raci ko���ro�ę ��ad wy�worzo��� przez siebie s�r�k��r� dochodow�. 
w or��a��izacjach, k�óre zdecydowały się ��a �r�chomie��ie działa���ości ��ospo-
darczej ��ierzadko dochodzi do ��ieko���ro�owa��ych zmia�� proporcji między 
�ym co s�a��owi działa���ość s�a���owo-misyj��� i działa���ości� dochodow�. 
czasem w sposób s�op��iowy i ��ieza�waża���y (��awe� d�a czło��ków or��a��iza-
cji) zamie��ia się o��a de	facto	w firmę komercyj���. Moż�iwy �eż jes� sce��ari�sz 
cze��oś w rodzaj� secesji wew����rz or��a��izacji. sk��ecz��ie działaj�cy „mod�ł 
komercyj��y” ��ie chce po��osić ciężarów ��a rzecz or��a��izacji macierzys�ej i od-
ł�cza się od ��iej. jeszcze częs�szy jes� mode�, w k�órym poszcze��ó���e osoby 
i zespoły, k�óre wyksz�ałciły się wew����rz or��a��izacji i wy�es�owały swoj� 
zdo���ość do „prze�rwa��ia” ��a ry��k�, po pros�� porz�caj� w ��iej pracę i a�bo 
przys�aj� do is���iej�cej firmy komercyj��ej a�bo j� zakładaj� (ko��k�r�j�c 
z macierzys�� or��a��izacj�). o �ym wszys�kim dobrze pomyś�eć zawczas�. 

jas��e m�sz� być ��ie �y�ko rozwi�za��ia s�r�k��ra���e, a�e �eż ce� same��o 
przedsięwzięcia. w działa���ość �e��o rodzaj� ��ie powi����o „rz�cać się” bez 
p�a���. war�o przede wszys�kim odpowiedzieć sobie ��a py�a��ie co �z��amy 
za s�kces przedsięwzięcia, kiedy zamierzamy ��o osi������ć i czy mamy dość 
de�ermi��acji i pie��iędzy, żeby doczekać �e��o mome����? war�o pamię�ać, 
że z��akomi�a większość przedsięwzięć ��ospodarczych wyma��a ��ajpierw 
wyda�kowa��ia zasobów (kapi�ał�, e��er��ii i�d.), ��a k�órych zwro� a póź��iej 
dopiero zysk �rzeba czasem dość dł���o czekać. os�a���io mówi się częs�o 
o �zw. „podwój��ym bi�a��sie” (double	bottom	line). w ��ajwiększym �proszcze��i� 
oz��acza �o, że w rach���k� eko��omicz��ym �wz���ęd��ia się i wyce��ia korzy-
ści i s�ra�y społecz��e jakie przy��osi da��e przedsięwzięcie. pojęcie �o może 
być jed��ak my��ce. pierwo���ym ce�em or��a��izacji pozos�aje bowiem misja 
społecz��a. to o��a powi����a zawsze pozos�ać „single	bottom	line” i �o �a właś-
��ie war�ość powi����a być maksyma�izowa��a. i����ymi słowy chodzi o �o, aby 
zwiększyć korzyści społecz��e jakich dos�arcza or��a��izacja przy o��ra��icze��i� 
kosz�ów jakie s� z �ym zwi�za��e. kosz�em �ym może być �eż �r�chamia-
��ie działa���ości eko��omicz��ej. jeże�i �e same ce�e społecz��e da się osi������ć 
sk��ecz��ie bez ko��iecz��ości jej �r�chamia��ia ��p. poprzez �zyska��ie do�acji 
(oczywiście przy zachowa��i� moż�iwości rzeczywis�e��o decydowa��ia o kie-
r���k� działań i wierze w �o, że rozwi�za��ie �o jes� wz���ęd��ie �rwałe) �o może 
��ie mieć se��s� a����ażować się w ryzykow��e działa��ia eko��omicz��e. w szcze-



W	stronę	przedsiębiorczości	społecznej	–	ekonomizacja	organizacji	pozarządowych 177

��ó���ości do�yczy �o działań, k�óre z defi��icji ��ie powi����y być komercja�izo-
wa��e i raczej powi����y być ��rzymywa��e z �ra��sferów poda�kowych. z p���k�� 
widze��ia rea�izacji ce�ów społecz��ych czasami �epiej poświęcić czas ��a wypra-
cowa��ie popraw��e��o rozwi�za��ia s�r�k��ra���e��o mecha��izm� fi��a��sowa��ia 
(��p. ze środków p�b�icz��ych) ��iż ��a rozwija��ie działa���ości eko��omicz��ej czy 
o�brzymich kampa��ii fi�a���ropij��ych. weźmy d�a przykład� f���kcjo��owa��ie 
hospicjów. to prawda, że moż��a fi��a��sować je z dobroczy����ości, w skraj��ym 
przypadk� moż��a je �eż komercja�izować (�o oczywis�e, że chorzy i ich rodzi��y 
��a o��ół skło����e byłyby zapłacić za opiekę ��ad b�iskimi). pozos�aje jed��ak 
py�a��ie czy rzeczywiście ich działa���ość powi����a być w �e�� sposób fi��a��so-
wa��a? czy ci���łość ich f���kcjo��owa��ia ma być za�eż��a od �e��o czy okażemy 
się dobrymi fi�a���ropami a�bo od �e��o czy podopiecz��i będ� mo���i zapłacić 
za �sł���ę? w ��aszym przeko��a��i� ��ie. do�yczy �o �ych rodzajów �sł���, k�óre 
w ��aj��łębszym se��sie maj� charak�er obywa�e�skie��o czy wręcz ��dzkie��o 
�praw��ie��ia. oczywiście ��arysowa��ie �ej ��ra��icy bywa czasami �r�d��e, a�e 
czasami jes� jed��ak ewide�����e i war�o o �ym pamię�ać. podob��ie sprawa ma 
się ��a przykład z porad��ic�wem obywa�e�skim czy z f���kcjo��owa��iem ba��-
ków żyw��ości. to, że ��dzie by�iby ��o�owi zapłacić za pew��e dobra ��b �sł���i 
wca�e ��ie oz��acza, że powi����i za ��ie płacić. nie wszys�ko, co moż��a sprzedać 
os�a�ecz��ie powi����o być ��a sprzedaż. ta fi�ozoficz��a prawda ma �� rów��ież 
swoje zas�osowa��ie. 

rozważaj�c ewe����a���ość �r�chomie��ia działa���ości dochodowej �rzeba 
zadać sobie py�a��ie czy rzeczywiście z��ajdzie się ��abywca ��a ��asze �sł���i. 
wydawać by się mo��ło, że w sek�orze pozarz�dowym, k�óry ��iejako z defi��icji 
pod�ża za po�rzebami powi����o �o �ła�wiać sprawę. ła�wo jed��ak o pomyłkę. 
po pierwsze pomyłka może mieć charak�er f���dame���a���y (o czym była 
mowa wyżej), a za�em może zaprzeczać misji or��a��izacji (a�bo z powodów 
zasad��iczych a�bo poprzez fak�, że wprowadza��ie opła� is�o���ie dyskrymi-
��ować będzie is�o���� część po�rzeb�j�cych). po dr���ie może się okazać, że 
z fak��, że ��dzie maj� po�rzeby ��ie wy��ika by��ajm��iej, że ��o�owi s� za ��ie 
zapłacić. po�rzeby i popy� �o jed��ak ��ie �o samo. Może się okazać, że ��ie s�ać 
ich ��a �o, że z��iechęc� się do �e��o, za co m�sz� płacić a�bo, że wybior� ko��-
k�re��cyj��e��o ich dos�awcę. 

trzeba �eż pamię�ać, że wprowadze��ie opła� (i �o ��awe� częściowo) wpro-
wadza i����� z��oła defi��icje sy��acji (��ie mówimy j�ż o be��eficje��cie, a�e 
raczej o ko��s�me��cie). czasem zmia��a �a działa dobroczy����ie, czasem jed-
��ak jes� �r�d��a d�a or��a��izacji i jej perso��e��, k�óry i �ak częs�o ma prob�emy 
z roszcze��iowości� podopiecz��ych ��awe� w�edy, kiedy wszys�kie �sł���i świad-
czo��e s� za darmo ��ie mówi�c o przypadkach swois�e��o „kor�mpowa��ia” 
be��eficje���ów, jak �o ma miejsce ��a masow� ska�ę w przypadk� przeróż��ych 
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szko�eń, w k�órych or��a��izacje ko���rak�owa��e ze środków p�b�icz��ych m�sz� 
wykazać się odpowied��i� �iczb� be��eficje���ów. w środowisk� or��a��izacji 
pozarz�dowych kr�ży m��ós�wo a��e��do� ��a �ema� �e��o, jakich zachę� �rzeba 
�żywać, aby skło��ić �zw. be��eficje���ów do �czes���ic�wa w róż��e��o rodzaj� 
k�rsach i szko�e��iach. 

trzeba �eż pamię�ać, że a��a�iz�j�c zachowa��ia po�e��cja���ych ko��s�me��-
�ów a��i ��ie ��a�eży przece��iać kwes�ii ce��y (w�edy, kiedy z róż��ych powodów 
możemy zapropo��ować �ańsz� �sł���ę) a��i �eż jej ��ie ��iedoce��iać (w�edy, 
kiedy wydaje ��am się, że ko��s�me��ci ��o�owi s� zapłacić za �owar ��b �sł���ę 
więcej �y�ko z �e��o powod�, że or��a��izacja sł�ży „dobrej sprawie”). w pierw-
szym przypadk� może się okazać, że ko��s�me��ci ��ie �ak ła�wo ods��pi� od 
do�ychczasowych ��awyków i do�ychczasowych dos�awców i pojawi� się „� ��as” 
z powod� propo��owa��ej przez ��as ko��k�re��cyj��ej ce��y. Możemy �eż ��apo�-
kać prob�em s�ereo�ypów i rep��acji. war�o zapy�ać jak częs�o ��dzie i i��s�y-
��cje skło����e s� skorzys�ać z �sł��� or��a��izacji i i��s�y��cji (��p. spółdzie���i 
socja���ych). nawe� w świecie wydawałoby się „wraż�iwych” ko��s�me���ów, 
jakim s� or��a��izacje ��ie zawsze ��o�owi jes�eśmy skorzys�ać (��awe�, jeś�i s� 
�ańsze) z ich �sł��� (��p. poprzez zamówie��ie ca�eri�����, sprz��a��ia, remo��� 
�oka��, przy��o�owa��ia i���er��e�owych s�ro�� www, prod�kcji ��adże�ów ��a ko��-
fere��cje czy szko�e��ie i�d.). prob�em jes� poważ��iejszy, ��dy �rzeba za �sł���ę 
zapłacić więcej. t� z��ów za i��s�rację ��ich posł�ży �r�d��e przebija��ie się ��a 
ry��ek prod�k�ów �zw. sprawied�iwe��o ha��d��. do�yczy �o rów��ież or��a��izacji 
pozarz�dowych i �o �akże �ych, k�óre dyspo���j� z��acz��ym maj��kiem. a��a-
�iz�j�c popy� �rzeba zdecydowa��ie wys�rze��ać się se���yme���a�izm�. pomo��� 
��am w �ym ��a pew��o i��s�y��cje, do k�órych chcie�ibyśmy się zwrócić posz�-
k�j�c kapi�ał� ko��iecz��e��o do rozpoczęcia działa���ości. 

p�a���j�c i prowadz�c przedsięwzięcia eko��omicz��e �rzeba rea���ie pa�rzeć 
��a je��o wy��iki. wie�e przedsięwzięć działa w is�ocie �y�ko d�a�e��o, że korzy-
s�ać mo��� z bezpośred��ich ��b pośred��ich do�acji i ����. w szcze��ó���ości rea-
�is�ycz��ie oce��ić �rzeba �ra��sfery, jakie zachodz� między przedsięwzięciem 
eko��omicz��ym a or��a��izacj� macierzys��. aby rea���ie �s�a�ić re���ow��ość 
przedsięwzięcia �rzeba sobie odpowiedzieć, w jakiej mierze korzys�a o��o i z�-
żywa zasoby or��a��izacji (kapi�ał, wyposaże��ie, ��dzie i�d.). w or��a��izacjach 
pozarz�dowych rzadko prowadzi się a��a�izę �zw. kosz�ów a��er��a�yw��ych 
(opportunity	cost) a za�em dóbr, z k�órych �rzeba zrezy����ować, po��ieważ zasoby 
or��a��izacji zaa����ażowa��e s� w pozyskiwa��ie i����ych dóbr. 

rea���ie oce��iać �eż �rzeba po�e��cja���e korzyści. nawe�, jeś�i przedsię-
wzięcie eko��omicz��e przy��osi zysk �o ��ieko��iecz��ie oz��acza, że środki �e 
dos�ęp��e będ� do wykorzys�a��ia ��a ce�e s�a���owe. zysk �o ��ie �o samo, 
co „wo���e środki”. w działa���ości eko��omicz��ej mo��� być o��e ko��iecz��e 
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do spła�y zaci�����ię�ych zobowi�zań, i��wes�owa��ia w firmę a�bo po pros�� 
ko��iecz��e d�a pod�rzymywa��ia pły����ości fi��a��sowej. i����ymi słowy d�a a��a�izy 
przedsięwzięcia, poza rach���kiem wy��ików ko��iecz��a jes� a��a�iza cash	flow . 
o��ó���ie rzecz bior�c �r�chomie��ie przedsięwzięcia eko��omicz��e��o częs�o 
oz��acza ko��iecz��ość po��odze��ia się z fak�em, że pierwsze rea���e zyski d�a 
or��a��izacji pojawi� się po dość dł���im czasie. i����ymi słowy wypada zakoń-
czyć dość zdroworozs�dkow� ko��s�a�acj�, że proces eko��omizacji or��a��izacji 
może (choć ��ie m�si) mieć dobroczy����e sk��ki, i że po�rzeb��a jes� rozwa��a 
w decyzji o wyr�sze��i� w �ę „podróż”. 



Marek rYMsza

rehabi�i�acja zawodowa osób ��iepeł��ospraw��ych 
a za�r�d��ie��ie socja���e  

w sek�orze ��ospodarki społecz��ej:  
prob�em d�a���ości sys�emów wsparcia

1. Od WSPARCiA SOCJALNeGO dO AKTyWizACJi – 
POLiTyKA WyRóWNyWANiA SzANS  

OSóB NiePełNOSPRAWNyCH 

wyrów��ywa��ie sza��s osób ��iepeł��ospraw��ych, obejm�j�ce wsparcie 
socja���e oraz ak�ywizację społecz��� i zawodow�, �o we współczes��ej e�ropie 
jed��a z ��ajbardziej dy��amicz��ie rozwijaj�cych się dziedzi�� po�i�yki społecz-
��ej. Moż��a wskazać �rzy �war���kowa��ia �e��o s�a��� rzeczy: (1) ko��se��s ideo-
�o��icz��y, po�i�ycz��y i społecz��y wokół idei wyrów��ywa��ia sza��s, (2) wzros� 
�iczeb��ości i „widocz��ości” pop��acji osób ��iepeł��ospraw��ych w społeczeń-
s�wach dobroby��, (3) priory�e� d�a działań ak�ywiz�j�cych we współczes��ej 
po�i�yce społecz��ej1 . 

1.1. Konsens wokół idei wyrównywania szans 

wspiera��ie osób ��iepeł��ospraw��ych jes� jed��ym z obszarów wspó���ych 
współczes��ych ko��cepcji po�i�yki społecz��ej. wsparcie �o daje się bowiem 
�zasad��ić w każdym z ideo�o��icz��ych mode�i i���erwe��cji pańs�wa w życie 

1 czy����iki �e b�iżej omawiam w pracy: M. rymsza, Prawne	aspekty	polityki	aktywizacji	zawo-
dowej	osób	niepełnosprawnych	w	Polsce, [w:] M. orłowska i i����i (red.),	Elementarne	pojęcia	pedagogiki	
specjalnej.	Niepełnosprawnoś��, warszawa 2009; �am �eż więcej i��formacji ��a �ema� �war���kowań 
i praw��o-i��s�y��cjo��a���ych aspek�ów rozwoj� sys�em� rehabi�i�acji zawodowej i społecz��ej 
osób ��iepeł��ospraw��ych.
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społecz��e i mecha��izmy ry��kowe: W	ujęciu	konserwatywnym	jest	to	element	solida-
ryzmu	społecznego	(dzisiaj	określanego	też	jako	zasada	spójności	społecznej).	Dla	socjal-
demokratów	to	działania	egalitarne	ukierunkowane	na	podnoszenie	poziomu	życia	grup	
słabszych	 (w	 języku	 współczesnej	 lewicy	 określane	 zazwyczaj	 jako	 »przeciwdziałanie	
dyskryminacji«).	Dla	liberałów	zaś	pomoc	niepełnosprawnym	to	»wyrównywanie	szans«	
(zgodne	z	 liberalną	tradycją,	 jeszcze	z	czasów	przed-wiktoriańskich,	udzielania	pomocy	
tzw.	»niezawinionym	ubogim«)2. w e�ropie wokół wyrów��ywa��ia sza��s osób ��ie-
peł��ospraw��ych w życi� społecz��ym i ��a ry��k� pracy zos�ał osi�����ię�y ko��-
se��s społecz��o-po�i�ycz��y, zarów��o ��a poziomie po�i�yki społecz��ej Ue, jak 
i po�i�yk poszcze��ó���ych pańs�w. 

1.2. Rosnąca liczebność i „widoczność”  
populacji osób niepełnosprawnych 

e�ropejskie społeczeńs�wa dobroby�� szybko s�arzej� się. obywa�e�e żyj� 
coraz dł�żej, a w szcze��ó���ości do�yczy �o pop��acji osób w wiek� emery-
�a���ym. w �akich społeczeńs�wach roś��ie �iczba osób ��iepeł��ospraw��ych ze 
wz���ęd� ��a si���� kore�ację między wiekiem a ��iepeł��ospraw��ości�. zmia��ie 
��e��a �eż społecz��e pos�rze��a��ie ��iepeł��ospraw��ości. niepeł��ospraw��ość 
przes�aje być cech� skrywa���, roś��ie poziom ak�yw��ości zawodowej i spo-
łecz��ej osób ��iepeł��ospraw��ych; wzras�a poziom akcep�acji społeczeńs�wa 
d�a ak�yw��ej obec��ości osób ��iepeł��ospraw��ych w życi� społecz��ym i ��a 
ry��k� pracy3. s�op��iowo niepełnosprawnoś��	przestaje	by��	marginalnym	problemem	do	
rozwiązania,	a	polityka	wobec	osób	niepełnosprawnych	staje	się	tzw.	polityką	mainstrea-
mingową4 – czy�i �rafia do ��łów��e��o ���r�� po�i�yki.

coraz więcej ��iepeł��ospraw��ych obywa�e�i w wiek� prod�kcyj��ym prac�je 
��a o�war�ym ry��k� pracy ��b korzys�a z róż��ych form za�r�d��ie��ia s�bsydio-
wa��e��o w ramach �zw. ry��k� chro��io��e��o. prac�j�cy �o ��ada� m��iejszość e�ro-
pejskiej pop��acji osób ��iepeł��ospraw��ych (w dok�me���ach pro��ram�j�cych 
U��ii e�ropejskiej mówi się o 40% poziomie za�r�d��ie��ia w �ej ��r�pie jako 
s�a��dardzie do osi�����ięcia przez pańs�wa czło��kowskie), a�e m��iejszość z��a-
cz�ca. wskaź��ik ak�yw��ości eko��omicz��ej �ej ��r�py społecz��ej sys�ema�ycz��ie 
roś��ie, co jes� ��ie �y�ko sk��kiem proza�r�d��ie��iowej po�i�yki wyrów��ywa��ia 
sza��s ��a ry��k� pracy, a�e i zmia�� �ech��o�o��icz��ych zwi�za��ych z or��a��izacj� 
pracy zawodowej (rewo��cja i��forma�ycz��a), zwiększaj�cych moż�iwości s�o-

2 ibidem.
3 por. g. ci�ra, Niepełnosprawni	na	 rynku	pracy, [w:] Rynek	pracy (praca zbiorowa), war-

szawa 2007, s. 163.
4 M. rymsza, Prawne	aspekty…,	op. ci�.
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sowa��ia rozwi�zań ��ies�a��dardowych, �wz���ęd��iaj�cych o��ra��icze��ia osób 
��iepeł��ospraw��ych. roś��ie �eż ak�yw��ość społecz��a osób ��iepeł��ospraw��ych 
w sek�orze obywa�e�skim, daj�ca pocz�cie bycia po�rzeb��ym i �czes���ic�wa we 
wspó���ocie, a przy okazji zwiększaj�ca sza��se ak�yw��ości eko��omicz��ej5 . 

1.3. Priorytet dla działań aktywizujących 

wprowadze��ie pro��ramów adresowa��ych do osób ��iepeł��ospraw��ych 
do ��łów��e��o ���r�� po�i�yki społecz��ej czasowo zbie��a się ze wzros�em z��a-
cze��ia podejścia ak�ywiz�j�ce��o be��eficje���ów w e�ropejskiej po�i�yce spo-
łecz��ej, co jes� b�iżej a��a�izowa��e w i����ym rozdzia�e ��i��iejsze��o �om�6 . 
podejście ak�ywiz�j�ce �kier���kowa��e jes� zwłaszcza ��a wspiera��ie za�r�d-
��ie��ia osób ze środowisk i ��r�p społecz��ych mar��i��a�izowa��ych ��a ry��k� 
pracy. w przypadk� osób ��iepeł��ospraw��ych chodzi zarów��o o przywraca-
��ie ich „zdo���ości za�r�d��ie��iowej” (��p. rehabi�i�acja zawodowa osób po 
wypadkach, k�óre pracowały przed zajściem zdarze��ia �osowe��o), jak i jej 
zdobywa��ie przez osoby wcześ��iej ��ieak�yw��e zawodowo z racji ��iepeł-
��ospraw��ości. to os�a���ie oz��acza przezwycięża��ie „orie���acji re���owej”, 
�j. zjawiska rezy����owa��ia przez młodych ��iepeł��ospraw��ych z prób wejścia 
��a ry��ek pracy po zakończe��i� ed�kacji ��a rzecz pobiera��ia re���y socja���ej7 . 

niepeł��ospraw��i s� �czes���ikami róż��ych pro��ramów ak�ywiz�j�cych, 
z k�órych część adresowa��a jes� specja���ie do ��ich (przykładem za�r�d��ie-
��ie wspoma��a��e8). pos�ępy medycy��y i zwi�za��y z �ym wzros� sk��ecz��ości 
pro��ramów rehabi�i�acji oraz zmia��y �e�as�ycz��iaj�ce f���kcjo��owa��ie or��a-
��izacji pracy9 sprawiaj�, że obec��ie zdo���ość za�r�d��ie��iow� mo��� �zyskać 
(odzyskać) osoby ��iepeł��ospraw��e wcześ��iej �rak�owa��e jako całkowicie 
i �rwa�e ��iezdo���e do pracy.

5 j. Bar�kowski, Przynależnoś��	do	 stowarzyszeń	a	aktywnoś��	 społeczna	 i	zawodowa	młodych	osób	
niepełnosprawnych, „trzeci sek�or” 2009, ��r 16.

6 por. opracowa��ie Marka rymszy i arkadi�sza karwackie��o zamieszczo��e w części 
i �om�. 

7 e. gierma��owska, Znaczenie	pracy	w	życiu	młodzieży	niepełnosprawnej, [w:] e. gierma��ow-
ska (red.), Młodzi	niepełnosprawni	o	sobie.	Rodzina,	edukacja,	praca, warszawa 2007.

8 M. gor�cy, Wrocławskie	doświadczenia	we	wspomaganym	zatrudnieniu, „trzeci sek�or” 2009, 
��r 16.

9 chodzi zwłaszcza o �powszech��ia��ie działań z zakres� flexicurity, do�ycz�cych �zw. 
e�as�ycz��ości pro-pracow��iczej. por. M. rymsza, W	poszukiwaniu	równowagi	między	elastycznością	
rynku	pracy	i	bezpieczeństwem	socjalnym.	Polska	w	drodze	do	flexicurity?, [w:] M. rymsza (red.), Ela-
styczny	rynek	pracy	i	bezpieczeństwo	socjalne.	Flexicurity	po	polsku?, warszawa 2005.
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2. NAROdziNy i eWOLUCJA SySTeMU  
ReHABiLiTACJi zAWOdOWeJ  
OSóB NiePełNOSPRAWNyCH 

wraz z rozpoczęciem przemia�� �s�rojowych w 1989 rok� po�ska podjęła 
próbę zb�dowa��ia ��owoczes��e��o sys�em� ak�ywizacji zawodowej osób ��ie-
peł��ospraw��ych. na�eży przy �ym podkreś�ić, że było �o działa��ie „pod pr�d” 
���r�� domi���j�ce��o w po�i�yce społecz��ej pierwszej dekady �ra��sformacji, 
a ko��ce���r�j�ce��o się ��a działa��iach osło��owych10. Moż��a powiedzieć, że 
proza�r�d��ie��iowa ko��cepcja rehabi�i�acji osób ��iepeł��ospraw��ych o po��ad 
dekadę wyprzedziła o��ó���y zwro� w po�i�yce społecz��ej pańs�wa w kier���k� 
działań ak�ywiz�j�cych. reforma�orzy chcie�i poddać res�r�k��ryzacji „odzie-
dziczo��y” po prL sek�or spółdzie�czości i��wa�idzkiej przy ��rzyma��i� „k�rs� 
��a za�r�d��ie��ie” ��iepeł��ospraw��ych – �y�e, że ��ie ��a chro��io��ym, a�e ��a o�war-
�ym ry��k� pracy. przyję�� wówczas ko��cepcję moż��a �z��ać za ��owa�orsk�. 

w 1991 rok� �chwa�o��a zas�ała Us�awa o za�r�d��ia��i� i rehabi�i�acji 
zawodowej osób ��iepeł��ospraw��ych11. Us�awa s�worzyła praw��o-i��s�y��cjo-
��a���e pods�awy ��owe��o sys�em� ak�ywizacji zawodowej osób ��iepeł��ospraw-
��ych. k��czowym je��o e�eme���em był pańs�wowy F���d�sz rehabi�i�acji osób 
niepeł��ospraw��ych jako proza�r�d��ie��iowa i��s�y��cja wspieraj�ca o charak-
�erze redys�ryb�cyj��ym. pods�awow� misj� F���d�sz�, zasi�a��e��o poda�kiem 
ce�owym płaco��ym przez pracodawców ��ie za�r�d��iaj�cych ��iepeł��ospraw-
��ych w odpowied��im �imicie kwo�owym12, jes� dofi��a��sowywa��ie �worze��ia 
miejsc pracy d�a osób z �ejże ��r�py. przy czym z ��ajwiększych �ra��sferów 
(bezpośred��ich i pośred��ich) mo��� korzys�ać podmio�y �zysk�j�ce s�a��s 
zakład� pracy chro��io��ej (mo��ły się w ��ie przeksz�ałcać spółdzie���ie i��wa-
�idzkie). trzecim, obok f���d�sz� ce�owe��o i zakładów pracy chro��io��ej, i��s�y-
��cjo��a���ym e�eme���em pFron-owskie��o sys�em� rehabi�i�acji zawodowej 
i społecz��ej, ��worzo��ym ��a mocy �s�awy z 1991 rok�, były warsz�a�y �erapii 
zajęciowej (wtz). warsz�a�y przez��aczo��e s� d�a osób ��iepeł��ospraw��ych 
��iezdo���ych do pracy; s� �o więc i��s�y��cje ak�ywiz�j�ce �sy��owa��e poza 
ry��kiem pracy. od��rywaj� o��e waż��� ro�ę w or��a��izacji wsparcia do osób ��ie-
peł��ospraw��ych i ich rodzi��, a�e w ��iewie�kim �y�ko s�op��i� przyczy��iaj� się 
do ak�ywizacji zawodowej podopiecz��ych. Moż��a �z��ać je za i��s�y��cje i��fra-

10 por. M. rymsza, Reformy	społeczne	lat	dziewię��dziesiątych:	próba	podsumowania, [w:] M. rym-
sza (red.), Reformy	społeczne.	Bilans	dekady, warszawa 2004.

11 dz. U. 1991, ��r 46, poz. 201. 
12 z �wa��i ��a o��ra��iczo��e ramy ��i��iejsze��o opracowa��ia ��ie charak�eryz�ję b�iżej zasad 

płace��ia ��a pFron. B�iższe i��formacje – por. s. go�i��owska, Integracja	społeczna	osób	niepełno-
sprawnych.	Ocena	działań	instytucji, warszawa 2004.
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s�r�k��ry socja���ej, peł��i�ce podob��e f���kcje co �zw. szkoły życia w sys�emie 
oświa�y.

projek�odawcy i��icj�j�cy pracę ��ad �chwa�o��� w 1991 rok� �s�aw� by�i 
przeko��a��i, że pracodawcy podda��i w pierwszym okresie �ra��sformacji 
�s�rojowej si���ej presji ��a cięcie kosz�ów prod�kcji (�ry��kowie��ie ��ospo-
darki z��od��ie z p�a��em Ba�cerowicza) będ� ���ikać doda�kowe��o obci�że��ia 
fi��a��sowe��o i za�r�d��iać osoby ��iepeł��ospraw��e. sy��acja przybrała jed��ak 
��ieoczekiwa��y obró�. w war���kach recesji i res�r�k��ryzacji pocz��k� �a� 90. 
�bie��łe��o wiek� pracodawcy wo�e�i płacić poda�ek ��a pFron ��iż za�r�d��iać 
��iepeł��ospraw��ych13. w rez���acie pFron s�ał się zasob��ym f���d�szem 
ce�owym, a�e je��o kadra ��ie była przy��o�owa��a do spraw��ej obsł���i odzyski-
wa��ych środków. Środki �e były ak�m��owa��e ��b wyda�kowa��e ��ieefek�yw-
��ie, �jaw��io��o �icz��e ska��da�e kor�pcyj��e zwi�za��e z fi��a��sowa��iem przez 
pFron dro��ich i��wes�ycji do�ycz�cych �ikwidowa��ia (częs�o pozor��e��o) 
barier archi�ek�o��icz��ych. rosło s�bsydiowa��ie za�r�d��ie��ia ��a chro��io��ym 
ry��k� pracy, zwłaszcza w zakładach pracy chro��io��ej. 

paradoksa���ie, chociaż �s�awa z 1991 rok� była wyrazem d�że��ia decyde��-
�ów do s�worze��ia ��owoczes��e��o sys�em� ak�ywizacji osób ��iepeł��ospraw��ych 
��a o�war�ym ry��k� pracy, �o w prak�yce w d�żym s�op��i� zako��serwowała 
s�ary sys�em za�r�d��ie��ia chro��io��e��o, rozwija��y w okresie prL, �moż�i-
wiaj�c adap�ację z��acz��ej części spółdzie���i i��wa�idzkich do ��owe��o sys�em� 
wsparcia p�b�icz��e��o. trzeba jed��ak zaz��aczyć, że zakłady pracy chro��io��ej 
��ie �worzyły ��r�py jed��orod��ej. oprócz (1) wspom��ia��ych przeksz�ałca��ych 
spółdzie���i i��wa�idzkich moż��a było wyróż��ić wśród ��ich (2) ��owo�worzo��e 
podmio�y komercyj��e, �kier���kowa��e ��a maksyma�izację absorpcji środków 
p�b�icz��ych i zazwyczaj ofer�j�ce ��iepeł��ospraw��ym miejsca pracy ��iskiej 
jakości (s�a��s zpch �zyskały m.i��. �icz��e firmy ochro��iarskie oraz s�acje 
pa�iw) ��b ��awe� za�r�d��ie��ie pozor��e14 oraz (3) ��ajm��iej �icz��� ��r�pę 
��owopows�ałych podmio�ów non-profit o charak�erze misyj��ym (��p. zakłady 
powoływa��e przez or��a��izacje pozarz�dowe w ce�� za�r�d��ia��ia osób ��iepeł-
��ospraw��ych). 

w 1997 rok� podję�o próbę reformy sys�em�. Uchwa�o��o ��ow� Us�awę 
o rehabi�i�acji zawodowej i społecz��ej oraz za�r�d��ia��i� osób ��iepeł��ospraw-

13 war�o zaz��aczyć, że przykład „szedł z ��óry”: z obowi�zk� za�r�d��ia��ia wkró�ce po 
�chwa�e��i� �s�awy zos�ała zwo���io��a admi��is�racja p�b�icz��a.

14 jeże�i �ra��sfery (bezpośred��ie i pośred��ie razem) z �y��ł� za�r�d��ia��ia osób ��iepeł��o-
spraw��ych były wyższe ��iż kosz�y za�r�d��ie��ia �ych osób – a �akie przypadki miały fak�ycz��ie 
miejsce – opłacało się mieć ��iepeł��ospraw��ych „��a s�a��ie” i wypłacać im wy��a��rodze��ie bez 
oczekiwa��ia świadcze��ia pracy. F���kcjo��owa��ie zakładów pracy chro��io��ej wyma��a odręb-
��e��o omówie��ia przekraczaj�ce��o ramy ��i��iejsze��o opracowa��ia.
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��ych15. tym razem decyde���om zabrakło jed��ak ��ie �y�e wyobraź��i co do 
zachowań społecz��ych, i�e spój��e��o pomysł� ��a rozwi�za��ie sys�emowe. 
Us�awodawca ��ie po�rafił zdecydować, czy ��ada� ko��ce���rować wsparcie ��a 
rehabi�i�acji zawodowej, czy �eż obejmować ��im �akże róż��e formy rehabi�i-
�acji społecz��ej i zdrowo���ej. Brak orie���acji w prak�yce sł�żył rozprasza��i� 
środków (pFron przyczy��ił się do pows�a��ia m.i��. „biz��es�” ��r���sów reha-
bi�i�acyj��ych). te�� s�a�� rzeczy był powszech��ie kry�ykowa��y w środowiskach 
eksperckich16 .

pod wpływem kry�yki w �a�ach 1999–2002 zracjo��a�izowa��o f���kcjo��owa-
��ie sys�em�. zm��iejszo��o wsparcie p�b�icz��e d�a zakładów pracy chro��io��ej, 
a zwiększo��o do�acje d�a pracodawców za�r�d��iaj�cych ��iepeł��ospraw��ych 
��a o�war�ym ry��k� pracy. wprowadzo��o �eż do sys�em� rehabi�i�acji zawodo-
wej ��ow� i��s�y��cję: zakłady ak�yw��ości zawodowej17. z zakładami ak�yw��o-
ści zawodowej wi�za��o d�że ��adzieje ��a pod��iesie��ie efek�yw��ości sys�em� 
rehabi�i�acji zawodowej osób ��iepeł��ospraw��ych. rozwijaj� się o��e jed��ak 
powo�i i ��ie �y�e ak�ywiz�j� ��iepeł��ospraw��ych, peł��i�c f���kcję pośred��ika 
kier�j�ce��o ��iepeł��ospraw��ych ��a o�war�y czy chro��io��y ry��ek pracy, a�e 
daj�ce��o s�abi���e za�r�d��ie��ie ��iewie�kiej �iczbie osób ��iepeł��ospraw��ych. 
te�� kier���ek zmia�� �s�awodawca ko���y���ował w 2008 rok�, ��dy dos�oso-
w�j�c sys�em do zmia�� w prawie wspó���o�owym Ue, zwiększył moż�iwości 
korzys�a��ia z do�acji pFron przez podmio�y z o�war�e��o ry��k� pracy18. p�a-
��owa��e jes� peł��e zrów��a��ie sza��s pracodawców z o�war�e��o i chro��io��e��o 
ry��k� pracy w �bie��a��i� się o do�acje z �y��ł� �worze��ia miejsc pracy d�a 
osób ��iepeł��ospraw��ych19 .

F���kcjo���j�cy obec��ie w po�sce sys�em rehabi�i�acji zawodowej osób ��iepeł-
��ospraw��ych ma charak�er rozwi�za��ia sys�emowe��o. składaj� się ��a ��ie��o: 
(1) warsz�a�y �erapii zajęciowej (wtz), (2) zakłady pracy chro��io��ej (zpch), 
(3) sy���j�ce się ��iejako pomiędzy ��imi zakłady ak�yw��ości zawodowej (zaz) 
oraz (4) dofi��a��sow�j�cy ich działa���ość f���d�sz ce�owy (pFron). zaz-ów jes� 
��a razie z��acz��ie m��iej ��iż wtz-ów i zpch-ów, a�e – jak się wydaje – w do-
bie o��ó���ej orie���acji po�i�yki pańs�wa ��a działa��ia ak�ywiz�j�ce – maj� o��e 

15 dz. U. 1997, ��r 139, poz. 776.
16 por. s. go�i��owska, Integracja…,	op. ci� ., s. 93.
17 rozporz�dze��ie Mi��is�ra pracy i po�i�yki społecz��ej w sprawie zakładów ak�yw��ości 

zawodowej, dz. U. 2000, ��r 6, poz. 77.
18 Us�awa z 5 ��r�d��ia 2008 rok� o zmia��ie �s�awy o rehabi�i�acji zawodowej i społecz��ej 

oraz za�r�d��ia��i� osób ��iepeł��ospraw��ych, dz. U. 2008, ��r 237, poz. 1652.
19 U. k�rowska, Nowelizacja	ustawy	o	rehabilitacji	zawodowej	i	społecznej	oraz	zatrudnianiu	osób	

niepełnosprawnych	–	informacje	dla	organizacji	pozarządowych, „trzeci sek�or” 2009, ��r 16.
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��ajwiększy po�e��cjał rozwojowy20. komp�eksowy charak�er po�skie��o sys�em� 
rehabi�i�acji zawodowej i społecz��ej osób ��iepeł��ospraw��ych (f���d�sz ce�owy 
i �rzy komp�eme���ar��e i��s�y��cje ak�ywizacji zawodowej) sprawia, że jes� o�� 
pozy�yw��ie pos�rze��a��y w U��ii e�ropejskiej jako rozwi�za��ie mode�owe. 

nies�e�y, sys�em �e�� ma zasad��icz�, w ��r���cie rzeczy dyskwa�ifik�j�c� 
��o, wadę: ��isk� efek�yw��ość za�r�d��ie��iow�21. za�edwie co pi��y ��iepeł��o-
spraw��y po�ak jes� ak�yw��y ��a ry��k� pracy; 80% osób ��iepeł��ospraw��ych jes� 
zaś �rwa�e poza ry��kiem pracy (czy�i ��ie prac�je i ��ie sz�ka pracy)22. trzeba 
�eż zaz��aczyć, że sk��kiem �bocz��ym f���kcjo��owa��ia komp�eksowe��o, a�e 
„sek�orowe��o” sys�em� wsparcia jes� mar��i��a�izacja �ej ��r�py społecz��ej 
w powszech��ym sys�emie pośred��ic�wa pracy. p�b�icz��e sł�żby za�r�d��ie��ia 
s� ��e��era���ie ��ieprzy��o�owa��e do �dzie�a��ia wsparcia ��iepeł��ospraw��ym23 . 
nie�icz��a ��r�pa a��e��cji za�r�d��ie��ia prowadzo��ych przez or��a��izacje poza-
rz�dowe24, wyspecja�izowa��ych ze wz���ęd� ��a po�rzeby i o��ra��icze��ia osób 
��iepeł��ospraw��ych, ��ie pokrywa ��ki w sys�emie pośred��ic�wa pracy. 

3. BUdOWA SySTeMU zATRUdNieNiA SOCJALNeGO 
OSóB ze śROdOWiSK MARGiNALizOWANyCH  

NA RyNKU PRACy

jak j�ż wspom��ia��o, przez cał� dekadę �a� 90. �bie��łe��o wiek� ��iepeł-
��ospraw��i by�i jedy��� ka�e��ori� społecz���, do k�órej adresowa��o działa��ia 
ak�ywiz�j�ce. zai���eresowa��ie po�i�yk� ak�ywizacji ��as��piło ��a pocz��k� 
ko�ej��ej dekady, ��dy s�ało się oczywis�e, że form�ła działań osło��owych 
wyczerpała się25. pocz�wszy od 2003 rok� za�ważamy ros���ce zai���ereso-

20 d�a wykorzys�a��ia �e��o po�e��cjał� wskaza��a byłaby jed��ak, zda��iem a��ora, zmia��a 
form�ły f���kcjo��owa��ia zakładów: z zakładów ak�yw��ości zawodowej w kier���k� zakładów 
ak�ywizacji zawodowej, czym – jak się wydaje – ��ie jes� zai���eresowa��a większość podmio�ów 
prowadz�cych �e zakłady. 

21 M. rymsza, e. gierma��owska, Polityka	integracji	społecznej	i	zawodowej	osób	niepełnospraw-
nych	w	Polsce:	duże	nakłady,	małe	efekty, „trzeci sek�or” 2009, ��r 16.

22 szac���ek gUs ��a pods�awie da��ych zebra��ych w ramach Bada��ia ak�yw��ości eko��o-
micz��ej L�d��ości (BaeL); por. e. gierma��owska, Wprowadzenie, [w:] e. gierma��owska (red.), 
Młodzi	niepełnosprawni	–	aktywizacja	zawodowa	i	nietypowe	formy	zatrudnienia, warszawa 2007, s. 11.

23 por. e. gierma��owska (red.), Młodzi	niepełnosprawni	–	aktywizacja	zawodowa…, op. ci�.
24 por. przykładowo: M. piasecki, Działalnoś��	Fundacji	Fuga	Mundi	z	Lublina	na	rzecz	aktywi-

zacji	zawodowej	osób	niepełnosprawnych, „trzeci sek�or” 2009, ��r 16.
25 zmia��ę parady��ma�� po�i�yki społecz��ej a��a�iz�ję b�iżej w ko��we��cji �rzeciej fa�i 

reform społecz��ych w: M. rymsza, Reformy	społeczne	 lat	dziewię��dziesiątych:	próba	podsumowania, 
op. ci�., a w od��iesie��i� do pomocy społecz��ej w: M. rymsza, Rola	służb	społecznych	w	upowszech-
nianiu	programów	aktywnej	polityki	 społecznej, [w:] M. rymsza, Praca	 socjalna	 i	pracownicy	 socjalni	
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wa��ie po�skie��o �s�awodawcy podejściem ak�ywiz�j�cym, k�óre��o e�eme���y 
s� s�op��iowo wprowadza��e i �powszech��ia��ie pod hasłem przeciwdziała��ia 
wyk��cze��i� społecz��em� i w ramach wyda�kowa��ia środków e�ropejskie��o 
F���d�sz� społecz��e��o. 

w �a�ach 2003–2006 �chwa�o��y zos�ał pakie� �s�aw przekaz�j�cych i��s�r�-
me���y ak�ywizacji be��eficje���ów róż��ym podmio�om �oka���ej po�i�yki spo-
łecz��ej: (1) sł�żbom społecz��ym – ko���rak� socja���y wprowadzo��y Us�aw� 
o pomocy społecz��ej z 2004 rok�26, (2) sł�żbom za�r�d��ie��ia – profesjo��a�i-
zacja pośred��ic�wa pracy i doradz�wa zawodowe��o ��a mocy Us�awy o promo-
cji za�r�d��ie��ia i i��s�y��cjach ry��k� pracy z 2004 rok�27, (3) or��a��izacjom 
pozarz�dowym – większy dos�ęp s�owarzyszeń, f���dacji i społecz��ych or��a��i-
zacji koście���ych ak�yw��ych w sferze poży�k� p�b�icz��e��o, w �ym prowadz�-
cych działa��ia ak�ywiz�j�ce i �samodzie���iaj�ce dzięki re����acjom zawar�ym 
w Us�awie o działa���ości poży�k� p�b�icz��e��o i o wo�o���ariacie z 2003 rok�28 
oraz (4) wszys�kim podmio�om zai���eresowa��ym rozwija��iem przedsiębior-
czości społecz��ej – m.i��. moż�iwość zakłada��ia ce���rów i���e��racji społecz-
��ej, k��bów i���e��racji społecz��ej i spółdzie���i socja���ych ��a mocy przepisów 
Us�awy o za�r�d��ie��i� socja���ym z 2003 rok�29 oraz Us�awy o spółdzie���iach 
socja���ych z 2006 rok�30 . 

re����acje praw��e zawieraj�ce e�eme���y podejścia ak�ywiz�j�ce��o s� roz-
proszo��e, a prowadzo��e działa��ia �powszech��iaj�ce – dosyć chao�ycz��e31 . 
niepowodze��iem zakończyła się próba ich i���e��racji w ramach po�i�yki za��o-
spodarowywa��ia f���d�szy e�ropejskich, cze��o wyrazem było ��ie�chwa�e��ie 
przez sejm projek�� Us�awy o zasadach prowadze��ia po�i�yki społecz��ej 
z 2007 rok�32). i��s�r�me���y ak�ywiz�j�ce adresowa��e do sł�żb za�r�d��ie��ia 

w	modelu	aktywnej	polityki	społecznej, [w:] k. wódz, k. pi��ek (red .), Socjologia	i	polityka	społeczna	
a	aktualne	problemy	pracy	socjalnej, tor�ń 2004.

26 Us�awa z 12 marca 2004 rok� o pomocy społecz��ej, dz. U., 2004 ��r 64, poz. 593 ze zm.
27 Us�awa z 20 kwie���ia 2004 rok� o promocji za�r�d��ie��ia i i��s�y��cjach ry��k� pracy, 

dz. U. 2004, ��r 99, poz. 1001 ze zm.
28 Us�awa z 24 kwie���ia 2003 rok� o działa���ości poży�k� p�b�icz��e��o i o wo�o���ariacie, 

dz. U. 2003, ��r 96, poz. 873 ze zm.
29 Us�awa z 13 czerwca 2003 rok� o za�r�d��ie��i� socja���ym, dz. U. 2003, ��r 122, 

poz. 1143 ze zm.
30 Us�awa z 27 kwie���ia 2006 r. o spółdzie���iach socja���ych, dz. U. 2006 r. ��r 94, poz. 651 

ze zm. a��a�iza e�eme���ów ak�ywiz�j�cych zawar�ych w �ej �s�awie oraz w Us�awie o za�r�d-
��ie��i� socja���ym w: M. grewiński, j. tyrowicz (red.), Aktywizacja.	Partnerstwo.	Partycypacja.	O	od-
powiedzialnej	polityce	społecznej, warszawa 2007.

31 por. �wa��i ��a �e�� �ema� w opracowa��i� Marka rymszy i arkadi�sza karwackie��o 
zamieszczo��ym w ��i��iejszym �omie.

32 omówie��ie projek�� w: k. pi��ek, Aktywnoś��	 i	aktywizacja	w	projekcie	ustawy	o	zasadach	
prowadzenia	polityki	społecznej, [w:] a. karwacki, H. kaszyński (red.), Polityka	aktywizacji	w	Polsce, 
tor�ń 2008.
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i sł�żb społecz��ych okazały się wysoce ��iesk��ecz��e i ��ie zaowocowały – jak 
�o ma miejsce w ��iek�órych pańs�wach Ue – s�worze��iem korp�s� �zw. acti-
vation	services33. w po�sce sł�żby za�r�d��ie��ia i sł�żby społecz��e f���kcjo���j� 
w z��acz��ej mierze ��ieza�eż��ie od siebie; w każdej z ��ich domi���j� odręb��e 
wzory k����ry or��a��izacyj��ej i pracy z be��eficje���ami. nies�e�y, korzys�a��ie 
przez obie sł�żby ze środków eFs – jak do �ej pory – raczej po��łębia ��iż ��iwe-
��je �e róż��ice. 

w �ej sy��acji po�i��o��em rzeczywis�ych działań ak�ywiz�j�cych osoby 
wyk��czo��e z ry��k� pracy s�ał się sek�or ��ospodarki społecz��ej34. w je��o 
ramach f���kcjo���j� zarów��o podmio�y ak�ywizacji zawodowej przed-za�r�d-
��ie��iowej – ce���ra i���e��racji społecz��ej i k��by i���e��racji społecz��ej, jak 
i podmio�y stricte ��ospodarcze – przedsiębiors�wa społecz��e. te os�a���ie 
f���kcjo���j� w �rzech form�łach praw��ych jako (1) spółdzie���ie socja���e, 
(2) wyodręb��io��a działa���ość ��ospodarcza or��a��izacji pozarz�dowych oraz 
(3) spółki non	profit35 . 

w po�skim mode�� i��k��zji k��czow�, choć ��ieprecyzyj���, ka�e��ori� 
praw��� jes� jed��ak ��ie przedsiębiors�wo społecz��e (po�ski �s�awodawca ��ie 
zdefi��iował, czym jes� przedsiębiors�wo społecz��e), a�e za�r�d��ie��ie socja���e, 
oz��aczaj�ce de	 facto wszys�kie rodzaje działań z zakres� rei���e��racji zawo-
dowej re����owa��e przepisami �s�awy o �ym �y���e z 2003 rok�36. to właś��ie 
or��a��izowa��ie za�r�d��ie��ia socja���e��o, a ��ie prowadze��ie przedsiębiors�wa 
społecz��e��o jes� �y��łem praw��ym do korzys�a��ia ze wsparcia p�b�icz��e��o. 
i����ymi słowy, po�i�yka ak�ywizacji w po�sce sprzyja pows�awa��i� przedsię-
biors�w społecz��ych �yp� wise (work	 integrated	 social	 enterprises), �worz�cych 
s�bsydiowa��e miejsca pracy d�a osób słabszych, a ��ie przedsiębiors�w spo-
łecz��ych ��as�awio��ych ��a rozwój za��iedba��ych i mar��i��a�izowa��ych obsza-
rów i środowisk. 

nieprecyzyj��ość pods�awowej ka�e��orii pojęciowej ��ie jes� jed��ak jedy-
��ym ma��kame���em b�dowa��e��o sys�em�. niejas��e jes� i��s�y��cjo��a���e 
zakorze��ie��ie k��bów i���e��racji społecz��ej i ce���rów i���e��racji społecz��ej37 . 

33 r. va�� Berke�, B. Va�ke��b�r�� (red.),r. va�� Berke�, B. Va�ke��b�r�� (red.), Making	 it	 Personal.	 Individualising	 Activa-
tion	Services	 in	 the	EU, the po�i�y press, Bris�o� 2007; r. Berke�, Activation	 in	 the	Context	 of	
Social	 Policy,	 Governance	 and	 Frontline	 Work	 Reforms.	 A Case Study of Dutch Social AssistanceA	 Case	 Study	 of	 Dutch	 Social	 Assistance, 
warsaw 2010 (eksper�yza przy��o�owa��a d�a i��s�y���� spraw p�b�icz��ych), maszy��opis. 

34 a��a�iza sek�ora ��ospodarki społecz��ej w opracowa��i� ja��a Herbs�a i sławomira nałę-
cza zamieszczo��ym w ��i��iejszym �omie. 

35 M. rymsza, Trzeci	sektor	a	druga	fala	ekonomii	społecznej	w	Polsce, „trzeci sek�or” 2007, ��r 9.
36 t. kaźmierczak, Centra	integracji	społecznej	jako	pomysł	na	przeciwdziałanie	wykluczeniu	spo-

łecznemu?	Refleksje	wokół	ustawy	o	zatrudnieniu	socjalnym, „trzeci sek�or” 2005, ��r 2.
37 por. a��a�izę f���kcjo��owa��ia ce���rów i���e��racji społecz��ej w opracowa��i� arkadi�sza 

karwackie��o zmieszczo��ym w ��i��iejszym �omie.
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niepokój b�dzi słabość r�ch� spółdzie���i socja���ych, szcze��ó���ie jeś�i weźmie 
się pod �wa��ę wie�kość ��akładów p�b�icz��ych ��a ich promocję i wspiera-
��ie38. d�a prowadzo��ej �� a��a�izy ��łów��ym prob�emem jes� �o, że i��fras�r�k-
��ra za�r�d��ie��ia socja���e��o b�dowa��a jes� rów��o�e��łe w s�os���k� do sieci 
i��s�y��cji rehabi�i�acji zawodowej osób ��iepeł��ospraw��ych w �aki sposób, 
że podmio�y z ob� sys�emów f���kcjo���j� �ak, jakby ��ie miały ze sob� ��ic 
wspó���e��o. a �ymczasem ��ie chodzi �y�ko o podobieńs�wo ak�ywiz�j�cych 
form wsparcia, a�e i d�b�owa��ie się działań ze wz���ęd� ��a pokrywa��ie się 
ka�e��orii be��eficje���ów. osoby ��iepeł��ospraw��e, do k�órych adresowa��e s� 
działa��ia podejmowa��e w ramach sys�em� pFron-owskie��o, s� bowiem 
�rak�owa��e w sys�emie za�r�d��ie��ia socja���e��o jako jed��a z ka�e��orii wyk��-
czo��ych z ry��k� pracy39. pojawia się więc zasad��e py�a��ie, czy rehabi�i�acja 
zawodowa i społecz��a �ych osób (działa��ia sys�em� pFron-owskie��o) �o �e�� 
sam zes�aw działań co rei���e��racja społecz��a i zawodowa (sys�em za�r�d��ie-
��ia socja���e��o), �y�e że f���kcjo���j�ca pod i����� ��azw�, czy może pod wz���ę-
dem mery�orycz��ym róż��i� się o��e wz���ędem siebie? a jeże�i róż��i�, �o czy 
błędem jes� �rak�owa��ie osób ��iepeł��ospraw��ych jako jed��ych z adresa�ów 
pro��ramów za�r�d��ie��ia socja���e��o, czy �eż może za�r�d��ie��ie socja���e jes� 
komp�eme���ar��e wz���ędem rehabi�i�acji zawodowej? 

4. JAK ROzWiązAć PROBLeM  
dUALNeGO SySTeMU AKTyWizACJi zAWOdOWeJ  

OSóB NiePełNOSPRAWNyCH W POLSCe?

podmio�y rehabi�i�acji zawodowej osób ��iepeł��ospraw��ych: zakłady pracy 
chro��io��ej, warsz�a�y �erapii zajęciowej i zakłady ak�yw��ości zawodowej, 
z racji fi��a��sowa��ia z jed��e��o źródła – pFron, powi����y f���kcjo��ować jako 
sys�em zi���e��rowa��y, wedł��� form�ły ��aczyń poł�czo��ych. dro��a rehabi-
�i�acji zawodowej osoby ��iepeł��ospraw��ej powi����a przebie��ać od �czes�-
��icze��ia w zajęciach �erapii przez pracę prowadzo��ych w wtz-ach, przez 
�czes���ic�wo w pro��ramach rehabi�i�acji zawodowej zaz, aż do podejmowa-
��ia pracy w zpch-ach ��b ��a o�war�ym ry��k� pracy. taki �droż��io��y sys�em 
zapew��iałby moż�iwość korzys�a��ia ze wsparcia przez coraz �o ��owe osoby 
��iepeł��ospraw��e. ak�ywizacja ��owych osób ��iepeł��ospraw��ych byłaby f���k-
cj� za�r�d��ia��ia ��a o�war�ym ry��k� �ych ��iepeł��ospraw��ych, k�órzy dzięki 

38 por. a��a�izę rozwoj� spółdzie���i socja���ych w opracowa��i� joa����y Brzozowskiej 
zamieszczo��ym ��i��iejszym �omie.

39 sy��acja �aka jes� wy��ikiem ��owe�izacji Us�awy o za�r�d��ie��i� socja���ym doko��a��ej 
w 2007 rok�.
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wsparci� odb�dowa�i swoj� „zdo���ość za�r�d��ie��iow�”. oczywiście ��ie 
wszyscy ��iepeł��ospraw��i s� w s�a��ie podj�ć pracę ��a o�war�ym ry��k�, d�a 
z��acz��ej części z ��ich sza��sę s�warza jedy��ie ry��ek chro��io��y. „wsob��ość” 
zb�dowa��e��o w �a�ach 90. XX wiek� sys�em� pFron-owskie��o po�e��a jed-
��ak ��a �ym, że w o��ó�e ��ie ma w ��im droż��ych ścieżek rehabi�i�acyj��ych 
�kier���kowa��ych ��a o�war�y ry��ek. taki „��iedroż��y” sys�em sił� rzeczy ma 
��isk� efek�yw��ość za�r�d��ie��iow� i �kier���kowa��y jes� ��a „obro��ę” i wspie-
ra��ie podmio�ów chro��io��e��o ry��k� pracy.

na pocz��k� ko�ej��ej dekady w po�skiej po�i�yce społecz��ej ��as��pił 
za�waża���y zwro� w kier���k� ak�ywiz�j�cej po�i�yki społecz��ej. jed��ym 
z je��o ��ajważ��iejszych przejawów jes� �zw. dr���a fa�a eko��omii społecz��ej 
(��owa ��ospodarka społecz��a) i zwi�za��y z ��i� rozwój za�r�d��ie��ia socja�-
��e��o, przy czym adresa�ami (i be��eficje���ami) z��acz��ej części i��icja�yw s� 
osoby ��iepeł��ospraw��e. sys�em wsparcia ak�ywiz�j�ce��o w ramach sek�ora 
��ospodarki społecz��ej jes� (a raczej mó��łby być) z��acz��ie bardziej i����owa-
cyj��y (ro�a or��a��izacji pozarz�dowych w �worze��i� przedsiębiors�w społecz-
��ych, wykorzys�ywa��ie i rozwija��ie współczes��ych e�ropejskich rozwi�zań 
w zakresie ak�ywizacji eko��omicz��ej środowisk słabszych, moc��iejsze powi�-
za��ie z o�war�ym ry��kiem pracy). F���d�sze ���ij��e, „do wzięcia” ��a wsparcie 
za�r�d��ie��ia socja���e��o s� spore, a�e „me�oda projek�owa” ich wyda�kowa��ia 
sprzyja da�eko id�cem� rozprosze��i� działań. w ko��sekwe��cji ��ie wykorzy-
s��je się po�e��cjał� sek�ora obywa�e�skie��o. Błęd��e jes� po��ad�o, przyję�e 
w pro��ramie operacyj��ym kapi�ał L�dzki, o��ra��icza��ie wspiera��ia przed-
siębiors�w społecz��ych ��a rzecz wspiera��ia ich o�ocze��ia.

nieza�eż��ie od wad �kwi�cych w każdym z �ych dwóch sys�emów ak�y-
wizacji, prob�emem jes� ich wzajem��e „��iepozycjo��owa��ie”, przy��ajm��iej 
w zakresie wspiera��ia osób ��iepeł��ospraw��ych. nies�e�y, w prak�yce oba 
sys�emy f���kcjo���j� w d�żym s�op��i� odręb��ie. U�rzymywa��ie ��a dł�ższ� 
me�ę d�a���e��o sys�em� wsparcia ak�ywiz�j�ce��o jes� mar��o�raws�wem środ-
ków p�b�icz��ych.

posz�k�j�c moż�iwości pod��iesie��ia efek�yw��ości dw��orowych działań pro-
wadzo��ych w po�sce po 1989 rok� w zakresie ak�ywizacji zawodowej osób ��iepeł-
��ospraw��ych i s�op��iowej i���e��racji ob� sys�emów, ��a�eży wskazać ��a po�rzebę:
1. rezy����acji z ko��cepcji „zarz�dza��ia przez zmia��y praw��e”.
2. dei��s�y��cjo��a�izacji wsparcia ak�ywiz�j�ce��o.
3. o��ra��icze��ia zjawiska po�i�yki społecz��ej dwóch prędkości.

ad 1. po�scy decyde��ci ��a �jaw��iaj�ce się prob�emy i �r�d��ości rea���j� 
zazwyczaj w jede�� sposób: �chwa�a��iem ��owych re����acji praw��ych ��b 
��owe�izowa��iem is���iej�cych. w szcze��ó���ości razi ła�wość, z jak� wprowadza 
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się w ��aszym kraj� ��owe rozwi�za��ia praw��o-i��s�y��cjo��a���e w myś� zało-
że��ia: odkry�iśmy ��owy prob�em a�bo ��ow� ka�e��orię osób po�rzeb�j�cych 
pomocy – �worzymy za pomoc� ��orm praw��ych ��owe i��s�y��cje wsparcia. 
tymczasem prob�emy społecz��e ��ie is���iej� jako �akie, ich �e��i�ymizacja 
w dysk�rsie p�b�icz��ym jes� sposobem i���erpre�acji zjawisk społecz��ych. to 
��ie jes� �ak, że w po�sce ��a przełomie XX i XXi wiek� ��a���e pojawił się 
prob�em wyk��cze��ia społecz��e��o, k�óre��o wcześ��iej ��ie było, i k�óry – jako 
��owy – �rzeba rozwi�zywać ��owymi me�odami, przy pomocy ��owych sł�żb 
i i��s�y��cji. ka�e��oria wyk��cze��ia społecz��e��o jes� ��owym sposobem i���er-
pre�acji zjawiska biedy i mar��i��a�izacji społecz��ej, w ramach k�óre��o zwraca 
się większ� ��iż wcześ��iej �wa��ę ��a pozama�eria���e aspek�y pozos�awa��ia ��a 
mar��i��esie życia społecz��e��o. jes� �eż odzwiercied�e��iem preferowa��ej przez 
decyde���ów orie���acji ��a działa��ia wł�czaj�ce w sieć społecz��ej i eko��omicz-
��ej wymia��y (eksk��zja jako prob�em do rozwi�za��ia przez i��k��zję). 

wyk��czo��ymi okaz�j� się być m.i��. ��iepeł��ospraw��i. a�e owo „odkrycie” 
wca�e ��ie m�si prowadzić do ko��k��zji, że od �ej pory powi����i o��i korzys�ać 
z ��owych i��s�y��cjo��a���ych form wsparcia (�ych adresowa��ych do wyk��czo-
��ych); moż��a przecież �z��ać, że zysk�j� jedy��ie ��ow� �e��i�ymację do o�rzy-
ma��ia pomocy ze s�ro��y f���kcjo���j�cych j�ż sł�żb p�b�icz��ych i w ramach 
is���iej�cych j�ż rozwi�zań praw��o-i��s�y��cjo��a���ych. a jeże�i wprowadza się 
��owe rozwi�za��ia d�a �ej samej, „s�arej” ka�e��orii be��eficje���ów, �rzeba je 
racjo��a���ie „pozycjo��ować” wz���ędem do�ychczasowych. tymczasem po�ski 
�s�awodawca ��ie pozycjo��ował i��s�y��cji za�r�d��ie��ia socja���e��o wz���ędem 
is���iej�cych j�ż rozwi�zań z sys�em� pFron-owskie��o, nie �zasad��ił �eż 
wys�arczaj�co, d�acze��o w 2007 rok� pos�a��owił obj�ć za�r�d��ie��iem socja�-
��ym osoby ��iepeł��ospraw��e, k�óre korzys�aj� j�ż z „włas��ych” i��s�y��cji 
ak�ywizacji zawodowej.

ad 2. now� jakości� we współczes��ej e�ropejskiej po�i�yce i��k��zji spo-
łecz��ej przez pracę, w s�os���k� do po�i�yki proza�r�d��ie��iowej z �a� 50., 60. 
i 70. XX wiek�40, jes� (1) poszerze��ie adresa�ów wsparcia oraz (2) dowar-
�ościowa��ie sek�ora obywa�e�skie��o wz���ędem admi��is�racji p�b�icz��ej. 
adresa�ami wsparcia ak�ywiz�j�ce��o s� ��ie �y�ko osoby bezrobo���e (a więc 
��ieprac�j�ce, a�e sz�kaj�ce pracy), a�e �akże, a może przede wszys�kim osoby 
��ieak�yw��e eko��omicz��e, pozos�aj�ce w sposób �rwały poza ry��kiem pracy ze 
wz���ęd� ��a róż��e o��ra��icze��ia, dysf���kcje, ��iskie kompe�e��cje czy ��ieprzy-

40 te �rzy dekady �o �zw. „zło�y wiek e�ropejskiej po�i�yki społecz��ej”, ��dy w e�ropie 
zachod��iej wdraża��o powoje����� ko��cepcję welfare	 state opar�� m.i��. ��a po�i�yce peł��e��o 
za�r�d��ie��ia.
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s�osowa��ie społecz��e. Miejsca pracy s� d�a ��ich �worzo��e ��łów��ie w sek�orze 
��ospodarki społecz��ej41, a ��ie – jak w ak�yw��ych pro��ramach ry��k� pracy 
„zło�e��o wiek�” – w sek�orze admi��is�racji p�b�icz��ej. Środowiska wyk��czo-
��ych „wprowadza��e” obec��ie ��a rozwijaj�cy się �rzecio-sek�orowy ry��ek pracy 
�o m.i��. osoby bezdom��e i wychodz�ce z bezdom��ości, osoby op�szczaj�ce 
zakłady kar��e i p�acówki resocja�izacyj��e, osoby z zab�rze��iami psychicz��ymi 
wcześ��iej �rak�owa��e jako całkowicie ��iezdo���e do pracy i w z��acz��ej mierze 
hospi�a�izowa��e. to do ��ich w pierwszej ko�ej��ości adresowa��e s� pro��ramy 
rei���e��racji społecz��ej i zawodowej. 

za�ważmy, że wymie��io��e powyżej środowiska wyk��czo��ych ��ie �worz� 
jed��orod��ej ka�e��orii be��eficje���ów. tak ��aprawdę po�i�yka ak�ywizacji jes� 
zbiorem róż��orod��ych pro��ramów, moż�iwie precyzyj��ie adresowa��ych do 
poszcze��ó���ych ��r�p be��eficje���ów w sposób �wz���ęd��iaj�cy ich ko��kre���e 
o��ra��icze��ia i dysf���kcje42. wbrew pozorom, podob��ie zróż��icowa��a jes� 
pop��acja osób ��iepeł��ospraw��ych. współ�worz� j� przecież i wspom��ia��e 
j�ż osoby z zab�rze��iami psychicz��ymi, i osoby �poś�edzo��e �mysłowo, 
i przew�ek�e chorzy, i ��iepeł��ospraw��i r�chowo. t� �akże po�rzeb��a jes� 
dywersyfikacja działań wspieraj�cych, szcze��ó���ie jeś�i maj� o��e sk��kować 
podejmowa��iem i ��rzyma��iem za�r�d��ie��ia. 

poszcze��ó���e „adresowa��e” pro��ramy ak�ywiz�j�ce powi����y być wzajem-
��ie „pozycjo��owa��e”, �worzyć moż�iwie szcze���� sieć wsparcia, składać się 
��a rozwi�za��ie sys�emowe, a�e każdy z ��ich powi��ie�� odz��aczać się ��iskim 
poziomem i��s�y��cjo��a�izacji, k�óra sprzyja jed��ak r��y��izacji i bi�rokra�yza-
cji działań. wysoki poziom r��y��izacji i bi�rokra�yzacji charak�eryz�je sys�em 
pFron-owski. U�rzymywa��ie is���iej�cej w je��o ramach i��fras�r�k��ry s�ało 
się ��iema�że ce�em samym w sobie, war�ym rea�izacji bez wz���ęd� ��a rea���� 
efek�yw��ość za�r�d��ie��iow�. gdy w zwi�zk� z �powszech��ia��iem się ko��cep-
cji ak�ywiz�j�cej po�i�yki społecz��ej zaczę�o w większym s�op��i� kłaść ��acisk 
��a za�r�d��ia��ie osób słabszych ��a o�war�ym ry��k� pracy, w i��s�y��cjach 
rehabi�i�acji zawodowej �jaw��ił się si���y mecha��izm obro����y przed zmia���, 
a �obby „pro-pFron-owskie” forsowało (i ��ada� fors�je) orie���ację ��a chro-
��io��y ry��ek pracy, prób�j�c ��rzymać odręb��ość, moż��a ��awe� powiedzieć 
„wsob��ość”, włas��e��o sys�em�. 

nies�e�y, bardzo szybko podob��e mecha��izmy �jaw��iły się w przypadk� 
ce���rów i���e��racji społecz��ej. te „przyciężkie”, kosz�ow��e i��s�y��cje zaczy-
��aj� powie�ać błędy i��s�y��cji sys�em� rehabi�i�acji zawodowej. tworz�c re���-
�acje praw��e do�ycz�ce ich f���kcjo��owa��ia, ��ie skorzys�a��o z doświadczeń 

41 por. opracowa��ia zawar�e w �rzeciej części ��i��iejsze��o �om�.
42 r. va�� Berke�,r. va�� Berke�, Induividualising…, op. ci�.
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zdoby�ych przy �r�chamia��i� zaz-ów, k�óre – przez swój poziom bi�rokra-
�yzacji i ��admier��e��o �za�eż��ie��ia od do�acji pFron – s� bardziej quasi-
-p�b�icz��ymi i��s�y��cjami szko�e��iowymi ��iż przedsiębiors�wami, co poci���a 
za sob� z��acz��e obci�że��ie d�a fi��a��sów p�b�icz��ych. co więcej, wydaje się, 
że w o��ó�e po�ski mode� przedsiębiors�w społecz��ych �yp� wise opiera się 
��a pozyskiwa��i� f���d�szy p�b�icz��ych ��a ��rzyma��ie miejsc pracy d�a słab-
szych, kosz�em orie���acji ��a zakorze��ie��ie ��a ry��k�. ty�e, że f���kcje do�acji 
pFron peł��i� w ��im środki eFs, k�óre przecież ��ie będ� dos�ęp��e w ��ie-
skończo��ość. Mówi�c w skrócie, i��s�y��cjo��a�izacja sys�em� za�r�d��ie��ia 
socja���e��o zabija d�cha przedsiębiorczości. 

ad 3. na ko��iec war�o za�ważyć, że �proszcze��iem byłoby jed��ak przypi-
sywa��ie odpowiedzia���ości za brak i���e��racji działań z zakres� rehabi�i�acji 
zawodowej z rei���e��racj� społecz��� wył�cz��ie wspom��ia��ym mecha��izmom 
obro����ym i��s�y��cji pFron-owskich. Uspój��ie��i� d�a���e��o sys�em� i racjo-
��a���em� pozycjo��owa��i� róż��ych rozwi�zań praw��o-i��s�y��cjo��a���ych ��ie 
sł�ży �akże zjawisko po�i�yki społecz��ej dwóch prędkości, zwi�za��e ze sposo-
bem wyda�kowa��ia w ��aszym kraj� środków b�dże�owych i środków ���ij��ych 
przez��aczo��ych ��a wsparcie sfery społecz��ej. Uwa��a decyde���ów, a �akże 
opi��ii p�b�icz��ej, sk�pio��a jes� ��a absorpcji przyz��a��ych po�sce f���d�szy 
���ij��ych. prob�em w �ym, że środki �e wydaje się szybciej, ��dy rea�izowa��e 
przy ich pomocy projek�y ��ie s� zi���e��rowa��e z działa��iami fi��a��sowa��ymi 
z b�dże��. pod ���ij��e priory�e�y z zakres� ak�yw��ej po�i�yki ry��k� pracy 
i ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej �worzy się więc specja���e rozwi�za��ia i��s�y��-
cjo��a���e, �akie właś��ie jak ce���ra i���e��racji społecz��ej. a�e po��ieważ wszyscy 
chc� korzys�ać z dopła� ���ij��ych, �worzy się bardzo pojem��e ka�e��orie be��e-
ficje���ów. to jes�, moim zda��iem, pods�awowy f���kcjo��a���y powód „dopi-
sa��ia” osób ��iepeł��ospraw��ych do ka�a�o��� ��r�p i środowisk wyk��czo��ych 
zawar�ych w Us�awie o za�r�d��ie��i� socja���ym. w rez���acie d�b�owa��e s� 
zada��ia, a ka�e��orie be��eficje���ów pokrywaj� się, a�e ��ik� ��ie wydaje się 
zai���eresowa��y �porz�dkowa��iem �ej sy��acji i zi���e��rowa��iem sys�em�. 

d�a���y sys�em ak�ywizacji zawodowej osób ��iepeł��ospraw��ych ��a dł�ższ� 
me�ę jes� ��ie do ��rzyma��ia. prob�em �e�� zaczy��a być dos�rze��a��y w debacie 
p�b�icz��ej, słab��ie siła oddziaływa��ia �obby „pro-pFron-owskie��o” ��a rzecz 
��rzyma��ia status	 quo. a��or wyraża więc ��adzieję, że decyde��ci p�b�icz��i 
podejm� działa��ia i���e��r�j�ce, a przeds�awio��e powyżej rekome��dacje okaż� 
się przyda���e. 
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1. zATRUdNieNie – iNTeGRACJA – OByWATeLSTWO 

niezwyk�e waż��ym aspek�em proces� o���o��e��ezy, jako ��abywa��ia k����ry 
w �ok� życia każdej zdrowej jed��os�ki, jes� przy��o�owa��ie do peł��ie��ia ró� 
zawodowych. w ramach rodzi����e��o czy szko���e��o środowiska wychowaw-
cze��o poprzez sys�em bodźców pozy�yw��ych (��a��ród) i ��e��a�yw��ych (kar), 
a�e �akże poprzez samorz����e ��abywa��ie ko��kre���ych aspiracji, predyspo-
zycji i kompe�e��cji ksz�ał�owa��y jes� peł��opraw��y ak�or życia społecz��e��o, 
k�óry zaj�ć ma w przyszłości miejsce w ramach między��arodowe��o sys�em� 
podział� pracy. obie��owe powiedze��ie, że żyjemy	po	to,	aby	pracowa��,	a	pracujemy	
po	to,	aby	ży�� było ce���e i w czasach socja�izm� i s�aje się szcze��ó���ie adekwa���e 
do sy��acji w war���kach obowi�zywa��ia kapi�a�is�ycz��ych re���ł i wo���e��o 
ry��k�. parafraz�j�c ra�fa dahre��dorfa ��a�eży �z��ać, że ci, k�órzy ods�aj� 
współcześ��ie od „maszer�j�cej ko��m��y” i ��a k�órych „��ik� ��ie zaczeka”, 
�o właś��ie ��dzie bez pracy. większość (za�r�d��ie��i) chro��i swoje i���eresy 
a wa�kę k�asow� zas�ęp�je i��dywid�a���a r�ch�iwość społecz��a1. L�dzie, k�ó-
rych włas��e wybory i deficy�y, ��a k�óre ��ie mie�i wpływ�, czy �eż oko�icz��ości 
z�peł��ie ��ieza�eż��e pozbawiły sza��s ��a s�abi���e zaspokaja��ie pods�awowych 
po�rzeb ��rzym�j� ��iekorzys���e miejsce w s�r�k��rze społeczeńs�wa. Brak 
pracy ma moc wyk��cza��ia zarów��o w wymiarze obiek�yw��ym (��p. sfera 
zasobów fi��a��sowych, i���erakcji z i����ymi ��dźmi), jak i w wymiarze s�biek-
�yw��ym (pocz�cie włas��ej war�ości, przyda���ości, ce�ów, d�a k�órych war�o się 
s�arać). Bycie	bezrobotnym	niszczy	 szacunek	człowieka	do	 samego	siebie,	burzy	rutynę	

1 r. dahre��dorf, Nowoczesny	konflikt	społeczny.	Esej	o	polityce	wolności, warszawa 1993, s. 242, 
249. 
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jego	życia	codziennego	i	uzależnia	go	od	zasiłku.	To	go	wyrzuca	poza	nawias	i	stwarza	
nowy	problem	uzasadnionych	roszczeń2 . 

wie�owymiarowy e�ropejski projek� ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej (aps)3 
ma z założe��ia s�a��owić jed��oczes��e zaprzecze��ie dwóch wizji społeczeń-
s�wa: w k�órym zabezpiecze��ie jed��os�ek i ��r�p jes� kwes�i� jedy��ie i��dy-
wid�a���ej ak�yw��ości w ramach sz�yw��ych re���ł ko��k�re��cji oraz �ej wizji, 
w k�órej pańs�wowe osło��y socja���e rodz� jed��ocześ��ie bier��ość i roszcze��io-
wość. is�o�a ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej preze���owa��a była j�ż w poprzed-
��ich �eks�ach w ��i��iejszym �omie. na po�rzeby da�szych rozważań war�o 
podkreś�ić, że aps, �o wizja po�i�yki społecz��ej, a�e i zasad f���kcjo��owa��ia 
społeczeńs�wa w sferze domi���j�cych form s�os���ków społecz��ych i pos�aw, 
w k�órym k��czowe wydaj� się �rzy pojęcia (wyzwa��ia): praca, i���e��racja, 
obywa�e�s�wo. 

e�ropejska ko��cepcja ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej4 zos�ała s�worzo��a (��b 
wci�ż �worzy się ��a ka��wie prak�ycz��ych doświadczeń) m.i��. ce�em ��iwe�o-
wa��ia prob�emów rozwojowych e�ropy zwi�za��ych z prac� i za�r�d��ie��iem. 
to w prak�yce b�dowa��ie odpowiedzi ��a rea�is�ycz��e dia����ozy wskaz�j�ce, 
że wspólnota	pracy	zawodzi	jako	podstawa	sieci	organizacji	społeczeństwa5. na�eży �� 
m.i��. wskazać ��iski (��p. w porów��a��i� ze s�a��ami zjed��oczo��ymi) śred��i 
czas pracy przypadaj�cy ��a jed��e��o za�r�d��io��e��o w Ue, ��iski odse�ek ��dzi 
za�r�d��io��ych wśród osób w wiek� prod�kcyj��ym6 oraz s�ałe ��rzymywa��ie 
się wysokie��o �dział� osób dł���o�rwa�e bezrobo���ych w s�r�k��rze bezrobo-
cia7. ak�yw��a po�i�yka społecz��a s�a��owić ma odpowiedź ��a �e prob�emy. to 
za�em s�ra�e��ia działa��ia zawieraj�ca pos���a�y kreowa��ia wsparcia oferowa-

2 ibidem, s. 229. 
3 por. r. Va�� Berke�, i. Hor��ema���� Mø��er (red.),por. r. Va�� Berke�, i. Hor��ema���� Mø��er (red.),(red.), Active	Social	Policies	 in	 the	EU, Bris-

�o� 2002; r. Va�� Berke�, i. Hor��ema���� Mø��er, the Concept	of	Activation, [w:] r. Va�� Berke�, 
i. Hor��ema���� Mø��er (red.), Active	Social	Policies	in	the	EU, Bris�o� 2002. 

4 z �wz���ęd��ie��iem ��ierozerwa���ie zwi�za��ych z ��i� i prowadzo��ych po�i�yk wsparcia 
bezrobo���ych i ak�yw��ej po�i�yki ry��k� pracy, k�óra wy��ika z wyz��aczaj�cej projek� e�ro-
pejskiej po�i�yki społecz��ej „e�ropejskiej s�ra�e��ii za�r�d��ie��ia” jako d�że��ia do peł��e��o 
za�r�d��ie��ia, poprawy jakości i prod�k�yw��ości pracy oraz wzmoc��ie��ia spój��ości społecz��ej 
i i���e��racji. por. j. c�ase��, d. c�e����,por. j. c�ase��, d. c�e����, Beyond	Activation:	Reforming	European	Unemployment	Protec-
tion	Systems	in	Post-Industrial	Labour	Markets, „e�ropea�� socie�ies”, vo�. 8, ��o. 4, 2006, s. 527. 

5 k.w. Frieske, Strukturalne mistyfikacje:	współcześni	„ludzie	luźni”, [w:] i. krzemiński, j. ra-
ciborski (red.), Oswajanie	wielkiej	zmiany. i��s�y��� socjo�o��ii Uw o po�skiej �ra��sformacji, war-
szawa 2007, s. 257. 

6 por. M.j. radło, Strategia	Lizbońska	 a	 problemy	 gospodarcze	Unii	Europejskiej, [w:] Biała	
Księga	2004.	Polskie	Forum	Strategii	Lizbońskiej, gdańsk-warszawa 2004, s. 30; M. rymsza, W	po-
szukiwaniu	 równowagi	między	 elastycznością	 rynku	pracy	 i	bezpieczeństwem	socjalnym.	Polska	w	drodze	
do	flexicurity, [w:] M. rymsza (red.), Elastyczny	 rynek	pracy	 i	bezpieczeństwo	socjalne.	Flexicurity poFlexicurity	po	
polsku?, warszawa 2005, s. 9. 

7 Por .Por . Draft	Joint	Employment	Report	2009–2010, Br�kse�a 2010, s. 3. 
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��e��o ��dziom w wiek� ak�yw��ości zawodowej w samodzie���ym poko��ywa��i� 
barier w dos�ępie do wysokiej jakości pracy poprzez po�i�ykę wsparcia, przez 
pracę (welfare	–	 to	work)8 oraz wsparcia w obrębie pracy (welfare	–	 in	work)9, 
przy jed��oczes��ych ambicjach do pro��ramowa��ia homo��e��izacji wspar-
cia bezrobo���ych w krajach Ue, opar�e��o do�ychczas ��a �bezpiecze��iach 
i �ra��sferowej pomocy10. waż��e s� w �ym ko���ekście powszech��e wzmoc��ie-
��ia i wzros� efek�yw��ości pro��ramów socja���ych kierowa��ych do osób, d�a 
k�órych praca ��a o�war�ym ry��k� jes� mało rea���a – wzmoc��ie��ie pro��ra-
mów adresowa��ych ��a rzecz zaspokoje��ia wie�owymiarowych po�rzeb �ych 
��dzi11. za�r�d��ie��ie socja���e jes� jed��� z form �akie��o działa��ia i i��wes�ycj� 
w �ych, k�órym �r�d��o jes� samodzie���ie s�awić czoła wyzwa��iom o�war�e��o 
ry��k� pracy. podob��e priory�e�y wskazywa��e s� �akże w ramach The	Active	
Social	Policy	Agenda12, ��dzie jako k��czowy e�eme��� s�ra�e��ii ak�yw��ej po�i�yki 
społecz��ej podkreś�a się red�kcję �bós�wa i wyk��cze��ia społecz��e��o właś��ie 
poprzez s�ym��owa��ie i kreowa��ie predyspozycji �moż�iwiaj�cych wchodze-
��ie ��a ry��ek pracy13 . 

w po�sce zwiększe��ie za�r�d��ie��ia �z��awa��e jes� za jede�� z priory�e�ów pro-
wadzo��ej po�i�yki społecz��ej14. s�ra�e��ia po�i�yki społecz��ej ��a �a�a 2007–2013 
zawiera wskaza��ia, że ce�em po�i�yki jes� mobi�izowa��ie do ak�yw��ości wszys�-

8 chodzi ��łów��ie o działa��ia �kier���kowa��e ��a samo���ych rodziców oraz w większości 
krajów �akże ��a ��dzi z �poś�edze��iami. 

9 wł�czaj�c rozwój po�i�yki wzmac��iaj�cej płace osób za�r�d��io��ych i wzmac��iaj�c 
proces s�abi�izacji za�r�d��ie��ia oraz p�a��y rozwoj� karier ��ajsłabiej wy��a��radza��ych pra-
cow��ików. na�eży w �ym ko���ekście mówić o i��s�r�me���ach pos���owa��ej wie�owymiarowej 
ko��cepcji flexicurity, czy�i s�ra�e��ii wzmac��ia��ia e�as�ycz��ości ry��k� pracy, or��a��izacji i s�o-
s���ków pracy przy jed��oczes��ym wzmac��ia��i� bezpieczeńs�wa za�r�d��ie��ia pracow��ików 
będ�cych w re�a�yw��ie ��orszym położe��i�. por. t. wi��ha��e��, Flexicurity	A	New	Paradigm	 for	
Labour	Market	Reform?, Ber�i�� 1998; k. czerwińska, Flexicurity	 jako	koncepcja	polityki	 społecznej	
i	zatrudnienia, „po�i�yka społecz��a”, ��r 3, 2008; M. rymsza, W	poszukiwaniu	 równowagi	między	
elastycznością	rynku	pracy	i	bezpieczeństwem	socjalnym.	Polska	w	drodze	do	flexicurity, [w:] M. rymsza 
(red.), Elastyczny	rynek	pracy	i	bezpieczeństwo	socjalne.	Flexicurity po polsku?Flexicurity	po	polsku?, warszawa 2005. 

10 por. j. c�ase��, d. c�e����, op. ci�., s. 533.por. j. c�ase��, d. c�e����, op. ci�., s. 533. 
11 Por .Por . Extending	Opportunities.	How	Active	Social	Policy	Can	Benefit	Us	All. s�mmary rapor�, 

paryż 2005, s. 7–10.2005, s. 7–10. 
12 The	Active	Social	Policy	Agenda, www.oecd.or��/socia�mi��2005, 2005.
13 także do�yczy �o ��rzymywa��ia się ��a ry��k� pracy, co prowadzić ma do zabezpiecze-

��ia war���ków życia samych za�r�d��io��ych, jak i wpływać ��a makroeko��omicz��e wskaź��iki 
d�a ko��kre���e��o kraj� – ��p. prod�k�yw��ość. jak pokaz�j� a��a�izy s�a�ys�ycz��e pe�era a�era, 
ja��i��e Ber�� oraz ibrahima co��iba�y d�a 13 krajów U��ii e�ropejskiej w �a�ach 1992–2002, 
is���ieje pozy�yw��y si���y zwi�zek między s�abi���ym za�r�d��ie��iem w kraj� a prod�k�yw��ości�. 
por. p. a�er, j. Ber��, i. co��iba�y, Is	Stable	Workforce	Good	for	Productivity?, „i���er��a�io��a� Labo�r„i���er��a�io��a� Labo�r 
review”, vo�. 111, ��r 3, 2005, s. 324–340. 

14 por. j. szomb�r��, Strategia	Lizbońska	–	polskie	 priorytety, [w:] Biała	Księga	2004. Polskie	
Forum	Strategii	Lizbońskiej, gdańsk–warszawa 2004, s. 46. 
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kich ��r�p społecz��ych i sk��ecz��y przekład po�e��cjał� społecz��e��o ��a ��ospodar-
czy, przy zmia��ie ��a bardziej korzys���� re�ację ��r�py osób w wiek� prod�kcyj��ym 
prac�j�cych do �ych, k�órzy pracy ��ie podejm�j�15. w narodowej s�ra�e��ii i���e-
��racji społecz��ej d�a po�ski czy�amy, że: ważnym	działaniem	strategicznym	państwa	
powinno	by��	tworzenie	warunków	kształtowania	kapitału	społecznego,	jego	właściwego	zna-
czenia	w	budowaniu	społeczeństwa	zintegrowanego,	zorientowanego	na	indywidualną	oraz	
grupową	aktywnoś��	i	zaradnoś��16. pods�awowe kier���ki ak�yw��ości �o praca zawo-
dowa jako/�akże działa���ość ��a rzecz samorea�izacji i wsparcia (w ramach sieci 
re�acji z i����ymi). 

Bezpośred��im wyrazem pos���owa��ych kier���ków i��wes�ycji społecz��ych s� 
przyję�e w ��aszym kraj� �s�awy, k�óre maj� b�dować pods�awy praw��e d�a i��i-
cjowa��ej zwiększo��ej ak�yw��ości zawodowej. nie �y�ko is�o���a jes� �� Us�awa 
o promocji za�r�d��ie��ia i i��s�y��cjach ry��k� pracy (2004), w k�órej wskaz�je 
się ��a i��s�r�me���y, k�óre mo��� okazać się pomoc��e w osi���a��i� peł��e��o i pro-
d�k�yw��e��o za�r�d��ie��ia, rozwoj� zasobów ��dzkich, osi���a��i� wysokiej jako-
ści pracy, czy wzmac��ia��i� i���e��racji oraz so�idar��ości społecz��ej17. zbież��e 
ce�e ��a�eży przypisywać Us�awie o spółdzie���iach socja���ych (2006), Us�awie 
o pomocy społecz��ej (2004), a zwłaszcza Us�awie o za�r�d��ie��i� socja���ym 
(2004) wraz z jej zmia��� oraz Us�awie o zmia��ie �s�awy o rehabi�i�acji zawodo-
wej i społecz��ej osób ��iepeł��ospraw��ych (2007). za wspó���y se��s �ych re����acji 
praw��ych ��iew��p�iwie ��a�eży �� �z��ać sk��ecz��e �podmio�owie��ie poprzez 
wsparcie w �zyskiwa��i� zdo���ości do pracy i poprzez sam� prace. 

ak�yw��a po�i�yka społecz��a (aps) �o d�że��ie do i���e��racji społecz��ej, 
wpis�j�cej się w ramy kreowa��ia �zw. po�i�yki spój��ości. spój��ość, do jakiej 
prowadzić ma wdraża��ie idei aps po�e��a ��ie �y�ko wpros�, ��a ko��sekwe��-
cjach sk��ecz��e��o zwa�cza��ia wyk��cze��ia społecz��e��o i �bós�wa. chodzi �� 
rów��ież o �worze��ie so�idar��ości w społeczeńs�wie, by w ko��sekwe��cji �akże 
m.i��. zmi��ima�izować wyk��cze��ie – zwa�czać je za pomoc� prewe��cji, jak 
i „�ecze��ia”18. przede wszys�kim jed��ak pos����je się b�dować i��k��zyw��e 
społeczeńs�wo opar�e ��a rów��ości z �wz���ęd��ie��iem �ery�oria���ej ko��wer-
��e��cji. war�o �� szcze��ó���ie podkreś�ić społecz��� sferę spój��ości, k�ór� 
pos�rze��a się, jako efek� sk��ecz��ie prowadzo��ej po�i�yki za�r�d��ie��iowej 
kreowa��ej i wspiera��ej przez Ue, jako po��ad��arodow� wspó���o�ę. niezbęd��e 

15 Strategia	Polityki	Społecznej	na	lata	2007–2013, warszawa 2005, s. 2. 
16 Narodowa	Strategia	Integracji	Społecznej	dla	Polski, warszawa 2004, s. 14–15. 
17 Ustawa	 o	 promocji	 zatrudnienia	 i	 instytucjach	 rynku	pracy	 z	 dnia	20	 kwietnia	2004. dz. U., 

��r 99, poz. 1001, 2004.
18 Europejski	 Komitet	 Spójności	 Społecznej (preze���acja a��ors�wa L�dmiły dziewięckiej-

Bok��� dos�ęp��a ��a s�ro��ie: h��p://www.d�w.p�/fi�es/���ia_e�ropejska/ekss.pp�; 
Por . h��p://www.coe.i���/t/pL/com/abo��_coe/cohesocia�.asp (12.11.2008 r., ��odz. 18.45). 
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jes� w �ym zakresie ko��sekwe�����ie osi���a��e ob��iża��ie się s�opy bezrobocia 
w krajach Ue, k�óre do�ychczas borykały się z po��adprzecię���ym poziomem 
wys�ępowa��ia �e��o zjawiska. krokiem k� zwiększo��ej spój��ości społecz��ej 
jes� wa�ka z bied� i wyk��cze��iem społecz��ym z �wz���ęd��ie��iem rozwoj� 
ed�kacji, k�óry �o rozwój pod pos�aci� d�że��ia do b�dowa��ia społeczeńs�wa 
opar�e��o ��a wiedzy, wci�ż jes� ��ies�abi���y, a w wie�� re��io��ach raczej pozor��y. 
ak�yw��a po�i�yka społecz��a �o pos���a�y prowadze��ia działań ��a rzecz dosko-
��a�e��ia i �spraw��ia��ia s�ra�e��ii i���e��racyj��ych, jako z��acz��ie więcej ��iż po 
pros�� i��k��zja przeciws�awia��a eksk��zji, podkreś�e��ie z��acze��ia pra����ie��ia 
s�owarzysza��ia się i pocz�cia przy��a�eż��ości do wspó���o�y, wykracza��ia poza 
ideę �dzie�a��ia �sł��� socja���ych ��b reakcji ��a wyizo�owa��e wskaź��iki spo-
łecz��e, wykracza��ia poza pojęcia dawa��ia i o�rzymywa��ia, d�że��ia k� zasa-
dzie wzajem��ości, współza�eż��ości, zaa����ażowa��ia i �czes���ic�wa. i���e��racja 
wreszcie, �o ��okowa��ie jed��os�ek w środowisk�, k�óre charak�eryz�je się 
wzajem��� za�eż��ości�19. takie środowisko �rzeba wykreować. ak�yw��a po�i-
�yka społecz��a jako s�ra�e��ia po�i�yki społecz��ej �em� właś��ie ma sł�żyć. 

w myś� ko��s�r�k�� ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej, społeczeńs�wo ak�yw��ych 
i zi���e��rowa��ych jed��os�ek m�si opierać się ��a pods�awach obywa�e�skich. 
Mam �� ��a myś�i zarów��o ideę „społeczeńs�wa obywa�e�skie��o” – jako więk-
szy �dział obywa�e�i w sprawowa��i� i ko���ro�owa��i� władzy, zwiększo��� ro�ę 
praw obywa�e�i d�a f���kcjo��owa��ia społeczeńs�wa w wymiarze obywa�e�-
skiej odpowiedzia���ości (obywa�e�skość powi�za��a z demokra�yzacj� życia); 
jak i wzmac��ia��ie odpowiedzia���ości podmio�ów obywa�e�skich ��a róż��ych 
poziomach f���kcjo��owa��ia społeczeńs�wa (obywa�e�skość jako �sł���odawcza 
działa���ość �rzecie��o sek�ora)20. is�o���e jes� �eż przeko��a��ie, że środowiska 
�oka���e maj� po�e��cjał jed��os�ek i ��r�p, k�óry moż��a wydobyć i wykorzy-
s�ać, ��p. ��a rzecz �ak�yw��ia��ia procesów i��k��zji. rea�izacja – wprowadza��ie 
w życie – powyższych zasad pozwa�a ��a wywoła��ie ��owej jakości w po�i�yce 
społecz��ej zwa��ej „obywa�e�sk� po�i�yk� społecz���”, opar�� ��a ak�yw��ej 
działa���ości (…) organizacji	pozarządowych,	podmiotów	gospodarki	 społecznej	 oraz	
innych	inicjatyw	oddolnych,	służącą	zaspokajaniu	potrzeb	obywateli	oraz	łagodzeniu	i/

19 Por . Deklaracja	w	sprawie	pracy	socjalnej	wspierającej	spójnoś��	społeczną	w	Europie, „the e�ro-
pea�� socia� worker”, sierpień, 2007. 

20 war�o zasy����a�izować ce���e �wa��i dari�sza za�ewskie��o i pawła poławskie��o w ko���ek-
ście wad i za�e� �rzecie��o sek�ora w �oka���ej po�i�yce społecz��ej, k�órzy podkreś�aj�, że rozwija-
��ie społeczeńs�wa obywa�e�skie��o (zwłaszcza w po�skim ko���ekście) jes� raczej wskazywa��iem 
poż�da��e��o kier���k� zmia��, ��iż opisem rea���ie is���iej�cej rzeczywis�ości. jed��ocześ��ie wska-
z�j�, że kosz�y f���kcjo��owa��ia podmio�ów �rzecie��o sek�ora jako �sł���odawcy ��ie m�sz� być 
m��iejsze ��iż admi��is�racji p�b�icz��ej a �sł���odaws�wo i wymia��a między ��r�pami i���eres� 
mo��� domi��ować ��ad rea���ości� procesów demokra�yzacji. por. d. za�ewski, p. poławski, Udział	
NGO’s	w	tworzeniu	samorządowej	polityki	społecznej, „po�i�yka społecz��a”, ��r 11/12, 2009, s. 17–23. 
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lub	eliminowaniu	kwestii	społecznych,	przy	wykorzystaniu	potencjału	kapitału	społecz-
nego,	w	duchu	współodpowiedzialności	za	spójnoś��	społeczną	i	bezpieczeństwo	socjalne21 . 
spos�rzeże��ia grewińskie��o i kamińskie��o wpis�j� się w ���r� dos�rze��a��ia 
��owej jakości w zakresie współpracy ��a �i��ii pańs�wo-podmio�y ry��kowe i oby-
wa�e�skie, co w prak�yce pod pos�aci� pojęcia governance odzwiercied�ać ma 
rozpisa��e ��owe ro�e i oczekiwa��e re�acje między pańs�wem a obywa�e�ami22 . 
Mamy za�em do czy��ie��ia z reko��s�r�kcj� po�i�yki społecz��ej w kier���k� 
„demokracji de�ibera�yw��ej”, ��dzie ce�e po�i�yki społecz��ej wyras�ać maj� 
z rozwija��e��o dia�o��� obywa�e�skie��o23. to �akże rea���ość procesów „repo-
�i�yka�izacji” (repoliticisation), k�órych is�o�ę s�a��owi ak�yw��e wł�cze��ie się 
pojedy��czych jed��os�ek w �worze��ie po�i�yki ��a rzecz życia włas��e��o i i����ych 
– po�i�yki ze sk��kami d�a siebie same��o24 . 

 

2. zATRUdNieNie SOCJALNe  
– iSTOTA i zASTRzeżeNiA dO USTAWy  
O zATRUdNieNiU SOCJALNyM (2003) 

za�r�d��ie��ie socja���e wyraża za�em w swej is�ocie �rzy k��czowe d�a 
ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej kwes�ie: pracę, i���e��rację i obywa�e�s�wo. 
za�r�d��ie��ie socja���e defi��i�je się jako zatrudnienie,	które	uwzględnia	ograni-
czone	możliwości	 świadczenia	 pracy	 i	 dąży	 do	 eliminowania	 lub	 przynajmniej	 łago-
dzenia	 różnic	w	 poziomie	 zaspokojenia	 podstawowych	 potrzeb	 życiowych	 pracującego,	
przez	proces	społecznie	użytecznej	pracy	zawodowej25. wi�że się �o z dos�rze��a��iem 
d�a�izm� za�r�d��ie��ia w pos�aci speł��ia��ia przez ��ie ce�ów eko��omicz��e��o 

21 M. grewiński, s. kamiński, Obywatelska	polityka	społeczna, warszawa 2007, s. 12. jed��o-
cześ��ie ��a�eży podkreś�ić, że obywa�e�ska po�i�yka społecz��a z wie�osek�orow� odpowiedzia�-
��ości� za dos�arcza��e �sł���i społecz��e przybiera róż��e formy w ko��kre���ych krajach Ue. 
i��aczej wy����da �o w niemczech ��dzie �rzeci sek�or jes� waż��ym dos�awc� �sł��� a pańs�wo 
wys�ęp�je w ro�i pła���ika, a i��aczej w wie�kiej Bry�a��ii, ��dzie �rzeci sek�or �z�peł��ia mecha-
��izmy wo���e��o ry��k� przy ��iskim fi��a��sowym �dzia�e pańs�wa (ibidem). 

22 por. M. theiss, Governance	i	instytucje	dialogu	obywatelskiego	–	remedium	na	kryzys	czy	dowód	
kryzysu	w	polityce	 społecznej?, [w:] M. księżopo�ski, B. rysz-kowa�czyk, c. Żołędowski (red.), 
Polityka	społeczna	w	kryzysie, warszawa 2009, s. 309; M. theiss, Podejście	strategiczne	we	wspieraniu	
rozwoju	społeczeństwa	obywatelskiego.	W	kierunku	nowych	rozwiązań	klasycznych	dylematów, [w:] M. gre-
wiński, a. karwacki (red.), Strategie	w	polityce	społecznej, warszawa 2009a, s. 345–347. 

23 ibidem.ibidem. 
24 a. serra��o pasc�a�,a. serra��o pasc�a�, The	Government	of	Activation	Policies	by	EU	Institutions, „i���er��a�io��a� 

jo�r��a� of socio�o��y a��d socia� po�icy”, vo�. 27, ��r 9/10, 2007, s. 383; a. karwacki, Papierowe	
skrzydła.	Rzecz o spójnej polityce aktywizacjiRzecz	o	spójnej	polityce	aktywizacji, tor�ń 2010 (w dr�k�), s. 81. 

25 k. pi��ek, Zatrudnienie	socjalne, warszawa, „s��dia i Ma�eriały ipiss”, z. 10, 1986, s. 7. 
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oraz społecz��e��o26. to za�r�d��ie��ie ma przyczy��iać się do wy�warza��ia dóbr 
i świadcze��ia �sł���, a�e �akże zaspokajać po�rzeby społecz��e. i właś��ie za 
k��czow� po�rzebę ��a�eży �z��ać sam� moż�iwość wypeł��ia��ia ro�i zawodowej 
wraz z �owarzysz�cymi jej społecz��ymi profi�ami: wy��a��rodze��ia, ide���yfika-
cji z miejscem pracy, i���erakcji ze współpracow��ikami, pocz�cia przyda���ości 
i bezpieczeńs�wa i�d. za�r�d��ie��ie socja���e za�em, �o ofer�a pracy d�a �ych, 
k�órzy ��ie radz� sobie ��a o�war�ym ry��k�, �o sza��sa ��a i���e��rację poprzez 
efek�y pły���ce z wypeł��ia��ych ró� zawodowych, a�e i społecz��ych powi�za��ych 
z ak�yw��ości� zawodow�, �o wreszcie współczes��e wyzwa��ie d�a i��icja�yw 
obywa�e�skich, k�óre maj� s�a��owić pods�awę f���kcjo��owa��ia przedsięwzięć 
z wykorzys�a��iem i��s�r�me���� za�r�d��ie��ia socja���e��o.

jak wskaz�je krzysz�of pi��ek, w krajach U��ii e�ropejskiej mamy do 
czy��ie��ia z bardzo róż��ymi, praw��ymi i or��a��izacyj��ymi formami �e��o �yp� 
za�r�d��ie��ia. z��ajd�je �o swoje odbicie w s�osowa��ym ��azew��ic�wie w od��ie-
sie��i� do podmio�ów, k�óre je ofer�j� jako �sł���ę oraz ce�ów, k�óre im przy-
świecaj�: przedsiębiors�wa, spółdzie���ie, warsz�a�y, i��s�y��cje, czy projek�y, 
z re���ły z �z�peł��ie��iami �yp�: społecz��e, so�idar��ości społecz��ej, ak�ywi-
zacyj��e, czy i���e��racyj��e. za�r�d��ie��ie socja���e może wpros� od��osić się do 
pracy, b�dź działa���ości szko�e��iowej, a w poszcze��ó���ych krajach Ue ��r�py 
za�r�d��ie��ia socja���e��o s�a��owić mo���: bezrobo���i w o��ó�e, dł���o�rwa�e bez-
robo���i, ��iepeł��ospraw��i w o��ó�e, czy �mysłowo �poś�edze��i27 . 

za�r�d��ie��ie socja���e wzb�dza róż��e oce��y. jed��i poddaj� je kry�yce, 
a po��iższy cy�a� oddaje is�o�ę s�awia��ych zarz��ów: tzw.	zatrudnienie	 socjalne	
jest	bardzo	szkodliwe.	Obniża	ono	ogólną	efektywnoś��	przedsiębiorstwa,	a	związane	z	nim	
zatrudnienie	 osób	 o	 bardzo	 niskiej	 wydajności	 (osoby	 starsze,	 chorowite,	 niesprawne),	
wpływa	ujemnie	na	dyscyplinę	 i	wydajnoś��	osób	pozostałych,	ponieważ	objawia	 się	 tu	
w	sposób	bezpośredni	 sprzecznoś��	między	hasłem	 ‘każdemu	wg	 jego	pracy’,	a	 rzeczywi-
stością28. zwo�e����icy ��iere����owa��e��o ry��k� będ� w �ym wz���ędzie mówić 
o ��iezdrowej ko��k�re��cji, o ob��iża��i� prod�k�yw��ości i ryzyk� „błęd��e��o 
koła” zawodowe��o wsparcia. Bezspor��a jes� po�rzeba s�ałe��o zai���eresowa��ia 
efek�yw��ości� zarów��o pro��ramów ry��k� pracy jak i i��s�r�me���ów po�i�yki 
za�r�d��ie��ia. Leży o��a w i���eresie samych bezrobo���ych i ��ospodarki ��aro-
dowej29. kry�ycy za�r�d��ie��ia socja���e��o s� skło����i wydawać werdyk� jeszcze 

26 por. k. pi��ek, Zatrudnienie	 socjalne	 –	 próba	 zdefiniowania, „po�i�yka społecz��a”, ��r 1, 
1983. 

27 por. k. pi��ek, Zatrudnienie	socjalne	–	dwadzieścia	lat	później, „po�i�yka społecz��a”, ��r 7, 
2003; c. Borza��a, a. sa����ari, Social	Enterprises	 in	 Italy.	The	Experience	 of	Social	Cooperatives, 
�ipiec, 2000. 

28 Zatrudnienie	pełne	i	racjonalne, „prze����d zwi�zkowy” 1970, ��r 1. 
29 por. M. kabaj, Strategie	i	programy	przeciwdziałania	bezrobociu.	Studium	porównawcze, war-

szawa 1998. 
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przed �zyska��iem efek�ów dia����ozy. w opozycji do �e��o skraj��e��o s�a��owi-
ska wskaz�je się po�e��cja���e profi�y pły���ce z �powszech��ia��ia za�r�d��ie��ia 
socja���e��o, k�óre z��od��e s� z ce�ami aps. za�r�d��ie��ie socja���e, �o �po-
wszech��ia��ie ak�yw��ości zawodowej wśród jed��os�ek i ��r�p, k�órym �r�d��o 
jes� ko��k�rować ��a o�war�ym ry��k� pracy. sza��se ��a ak�yw��ość zawodow� 
dawa��e jed��os�kom, �o i��wes�ycja a ��ie obci�że��ie. podmio�y, k�óre ofer�j� 
�� �sł���ę maj� z założe��ia s�ać się i��k�ba�orami pracy i ak�yw��ości (��ie 
�y�ko zawodowej). jak podkreś�a ewa Leś, �o �akże sza��sa ��a �ak�yw��ie��ie 
moż�iwości działa��ia podmio�ów obywa�e�skich oraz jed��ocześ��ie wyraz spo-
łecz��ej i���e��racji. F���kcjo��owa��ie podmio�ów za�r�d��ie��ia socja���e��o ma 
za�em b�dować więzi �oka���e, chociażby poprzez rozwój powi�zań między 
i��s�y��cjami i biz��esem wokół socja���ych i��icja�yw30. za�r�d��ie��ie socja���e, 
�o sza��sa ��a bardziej op�yma���e wykorzys�a��ie środków ��a ce�e pomocowe. 
Jeżeli	wypłacanie	świadczeń	socjalnych	i	wspierane	zatrudnienie	socjalne	jest	uzależnione	
od	członkostwa	w	Centrum	Integracji	Społecznej	(CIS),	a	to	z	kolei	oznacza	uczestnictwo	
w	rozbudowanym	programie	reintegracji	społecznej	i	zawodowej,	można	mie��	nadzieję,	że	
będzie	to	skoordynowany	system	działań31, ��dzie �sł���a społecz��a będzie dos�oso-
wa��a do jej adresa�a a ��ie od��ór��ie ��arz�ca��a. w dysk�sji o za�e�ach i wa-
dach �ej formy za�r�d��ie��ia war�o �akże pamię�ać, że ��ie moż��a �rak�ować 
za�r�d��ie��ia socja���e��o jako i��s�r�me����, k�óry sam w sobie rozwi�że prob-
�em wysokiej s�opy bezrobocia32. to �sł���a pomoc��icza, czasowo adresowa��a 
do wybra��ych osób bez pracy. 

za�r�d��ie��ie socja���e zos�ało �z��a��e za ��iezbęd��y i��s�r�me��� w procesie 
ak�ywizacji po�skie��o społeczeńs�wa (zwłaszcza �ych, k�órym �r�d��o od��a�eźć 
się w war���kach ry��kowych) cze��o wyrazem jes� przyję�a w 2003 rok� (zmie-
��ia��a w 2007) Us�awa o za�r�d��ie��i� socja���ym, k�óra s�warza pods�awę 
praw��� d�a f���kcjo��owa��ia podmio�ów świadcz�cych �sł���ę za�r�d��ie��ia 
socja���e��o m.i��. ce���rów i���e��racji społecz��ej33. te�� ak� praw��y wzb�dzał 
i wzb�dza jed��ak ko���rowersje zarów��o przed je��o �chwa�e��iem (oce��a pro-
jek�� Us�awy), jak i po przyjęci�, w zakresie ko��kre���ych zapisów oraz sposo-
bów wykorzys�a��ia. war�o je przypomi��ać i �rak�ować jako zbiór prob�emów 
(i ich po�e��cja���ych ko��sekwe��cji) �ży�ecz��ych w weryfikacji f���kcjo��owa��ia 
podmio�ów za�r�d��ie��ia socja���e��o dzisiaj i w przyszłości. 

30 por. a. Machcewicz, Słabszych	bierze	się	w	środek, „ty��od��ik powszech��y”, ��r 2, 12 s�ycz��ia 
2003. 

31 por. k. pi��ek, Zatrudnienie	socjalne…, op. ci�., s. 8. 
32 por. a. Machcewicz, Słabszych	bierze	się…, op. ci�. 
33 w ��i��iejszym �ekście podejmę rozważa��ia sko��ce���rowa��e ��a �sł���ach społecz��ych 

i prob�emach f���kcjo��owa��ia ��łów��ie ce���rów i���e��racji społecz��ej, a�e i k��bów i���e��ra-
cji społecz��ej. wskazywa��e prob�emy s� jed��ak w pew��ej mierze wspó���e ��p. spółdzie���iom 
socja���ym. 



Usługi	społeczne	w	zakresie	zatrudnienia	socjalnego 205

wskazywa��e s� is�o���e prob�emy pojęciowe i �ożsamościowe zwi�za��e 
z zapisami Us�awy. eksperci podkreś�aj�, że sama ��azwa Us�awy ��ie jes� 
adekwa���a do zakres� �sł��� świadczo��ych przez ��p. ce���ra i���e��racji spo-
łecz��ej. krzysz�of pi��ek wskaz�je ��a fak�, że za�r�d��ie��ie socja���e jes� 
�y�ko jed��� z wie�� �sł��� społecz��ych oferowa��ych przez cis-y i d�a�e��o jes� 
w prak�yce ��ie�praw��io��e posł���iwa��ie się „szy�dem” za�r�d��ie��ie socja���e 
wobec zdefi��iowa��ych w Us�awie zadań cis-ów, �akich jak: ksz�ałce��ie �mie-
ję���ości w drodze do osi���a��ia zdo���ości peł��ie��ia ró� społecz��ych i zmia��y 
��iekorzys���ej pozycji w społeczeńs�wie, ��abywa��ie �mieję���ości zawodowych 
oraz przy�cza��ie do zawod�, ��a�ka p�a��owa��ia życia i zaspokaja��ia po�rzeb 
włas��ym s�ara��iem, czy �cze��ie �mieję���ości racjo��a���e��o ��ospodarowa��ia 
posiada��ymi środkami fi��a��sowymi34. jeszcze da�ej idzie tomasz kaźmier-
czak, k�óry zwraca �wa��ę, że zatrudnienie	socjalne	w	tytule	Ustawy	nie	jest	właściwą	
formą	„zatrudnienia”	a	 raczej	pomocą	w	„odzyskiwaniu	zdolności	zatrudnieniowej”35 . 
zwłaszcza �e�� dr���i zarz�� rodzi wyzwa��ie do weryfikacji efek�ów za�r�d-
��ie��ia socja���e��o oferowa��e��o �czes���ikom pro��ramów cis pod pos�aci� 
badań �wz���ęd��iaj�cych ich �osy po projekcie i w ko��sekwe��cji ko��fro���ację 
zakłada��ych i rzeczywis�ych sk��ków proces� ak�ywizacji zawodowej. w s�o-
s���k� do wie�� odbiorców, �sł���i za�r�d��ie��ia socja���e��o (�wz���ęd��iaj�c 
ich kapi�ał oraz �osy po pro��ramie cis) moż��a raczej i���erpre�ować jako 
„za�r�d��ie��ie ��ie speł��iaj�ce obiek�yw��ych s�a��dardów”36 z powod� brak� 
��a�eży�ej ochro��y, s�abi���ości pracow��ika (wpis�j�ce się w ramy underemploy-
ment). przywoł�j�c F�oria��a z��a��ieckie��o war�o za�em skierować py�a��ie: 
czy skorzys�a��ie z form�ły za�r�d��ie��ia socja���e��o pozwa�a ��a z��a�ezie��ie 
krę��� �ych, k�órzy będ� pos�rze��ać ��as jako za�r�d��io��ych a w ko��sekwe��cji 
czy prowadzi �o do ko��s�r�kcji �ożsamości osoby za�r�d��io��ej37? waż��ym 
prob�emem jes� s�y��ma�yz�j�cy charak�er zapisów ka�e��orii osób �praw��io-
��ych do za�r�d��ie��ia socja���e��o – po�e��cja���a i���e��racja wyk��czo��ych przy 
wykorzys�a��i� języka wzmac��iaj�ce��o wyk��cze��ie38. eksperci s�awiaj� �eż 
re�orycz��e py�a��ie, czy Us�awa i jej re����acje �wz���ęd��iaj� po�ski ko���eks�, 
jed��ocześ��ie podkreś�aj�c zapożycze��iowy charak�er jej zapisów i prze��o-
sze��ie wpros� ��a po�ski ��r���� rozwi�zań obowi�z�j�cych w z�peł��ie i����ej 
przes�rze��i społecz��ej, po�i�ycz��ej i ��ospodarczej (��p. we włoszech i w Fi��-

34 por. k. pi��ek, Zatrudnienie	socjalne…, op. ci�. 
35 t. kaźmierczak, Centra	integracji	społecznej	jako	pomysł	na	przeciwdziałanie	wykluczeniu	spo-

łecznemu?	Refleksje	wokół	Ustawy	o	zatrudnieniu	socjalnym, „trzeci sek�or”, ��r 2, 2005, s. 94–103. 
36 por. a. kiersz�y��, Underemployment:	nowe	zjawisko	czy	nowy	termin, „po�i�yka społecz��a”, 

2007, s. 17. 
37 por. F. z��a��iecki, Socjologia	bezrobotnych, „k����ra i społeczeńs�wo”, ��r 1, 1992. 
38 por. t. kaźmierczak, Centra	integracji…, op. ci�. 
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�a��dii)39? na�eży w �ym ko���ekście podkreś�ić brak po��łębio��ych badań dia��-
��os�ycz��ych i eksper�yz przed ko��s�r�kcj� Us�awy oraz ��ie �wz���ęd��ie��ie 
rea���ych moż�iwości eko��omicz��ych i kadrowych40. is�o���e s� �akże py�a��ia, 
czy Us�awa o za�r�d��ie��i� socja���ym jes� w o��ó�e po�rzeb��a a w ko��sekwe��-
cji, czy dobrym pomysłem jes� �worze��ie ��owych podmio�ów poza sys�emem 
i Us�aw� o pomocy społecz��ej? niew��p�iwie po�rzeba jes� skoordy��owa��e��o 
sys�em� wa�ki z mar��i��a�izacj� społecz���, a�e być może war�o raczej sko��-
ce���rować się ��a wsparci� is���iej�cych i��s�y��cji p�b�icz��ych oraz or��a��izacji 
pozarz�dowych, ��iż �worzyć ��owe podmio�y. w podob��ym �o��ie kwes�io���je 
się sam� Us�awę s���er�j�c, że zapisy �e moż��a wprowadzić do i����ych ak�ów 
praw��ych, ��p. Us�awy o promocji za�r�d��ie��ia i i��s�y��cjach ry��k� pracy, 
Us�awy o pomocy społecz��ej czy Us�awy o spółdzie���iach socja���ych41 . 

z perspek�ywy dysk�sji o Us�awie o za�r�d��ie��i� socja���ym waż��y jes� 
pod��oszo��y prob�em wo�����aryzm� w od��iesie��i� do: 1/ powoływa��ia pod-
mio�ów ofer�j�cych za�r�d��ie��ie socja���e oraz 2/ form podejmowa��ej przez 
��ie ak�yw��ości. Moż��a bowiem prawomoc��ie zapy�ać, że jeś�i ce���ra i k��by 
i���e��racji społecz��ej, czy �eż zakłady ak�yw��ości zawodowej s�a��owi� dobry 
pomysł ��a sk��ecz��� ak�ywizację i i���e��rację wyk��czo��ych społecz��ie ��b 
za��rożo��ych wyk��cze��iem, �o d�acze��o ��ie �worzymy ob�i��a�oryj��ie �akich 
podmio�ów w sys�emie �oka���ej po�i�yki społecz��ej (��a ksz�ał� gops-� 
w każdej ��mi��ie)? Moż��a �akże dociekać, d�acze��o jedy��ie jes� fak���a�yw��� 
działa���ość ce���rów i���e��racji społecz��ej, zwi�za��a z posz�kiwa��iem za�r�d-
��ie��ia „abso�we���om” pro��ramów rei���e��racyj��ych? ce���ra i���e��racji spo-
łecz��ej jedy��ie mo���, a ��ie m�sz� przygotowa��	 i	 skierowa��	 ofertę	 do	 lokalnych	
zakładów	pracy,	uwzględniającą	zasady	i	możliwości	zatrudnienia	uczestników	programu	
w	ramach	zatrudnienia	wspieranego oraz prowadzi��	akcje	informacyjne	wśród	lokalnych	
pracodawców	dotyczące	działalności	CIS	 i	 zachęcające	do	korzystania	z	 zatrudnienia	
wspieranego42. na bazie efek�ów pły���cych z �ej �sł���i ��a�eży s�arać się �ak-
�yw��iać be��eficje���ów w ramach za�r�d��ie��ia wspiera��e��o � pracodawcy i ��a 
o�war�ym ry��k�. 

poza �wa��ami do zapisów Us�awy war�o �akże podkreś�ić dy�ema�y zwi�-
za��e z jej wykorzys�a��iem i prak�yk� f���kcjo��owa��ia podmio�ów ofer�j�-
cych za�r�d��ie��ie socja���e. te kwes�ie o charak�erze dy�ema�ów, prob�emów, 
w��p�iwości s� zbież��e z �wa��ami z��łasza��ymi pod adresem ak�yw��ej po�i-

39 a. rajkiewicz, Wątpliwa	regulacja	ustawowa, „po�i�yka społecz��a”, ��r 7, 2003; k. pi��ek, 
Zatrudnienie	socjalne…., op. ci�.

40 por. a. rajkiewicz, Wątpliwa	regulacja…, op. ci�., s. 5–6. 
41 ibidem. 
42 Por . Zatrudnienie	socjalne.	Informacja	o	regulacjach	prawnych	oraz	standardach	usług	świadczo-

nych	przez	Centra	Integracji	Społecznej, warszawa 2005, s. 102. 
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�yki społecz��ej w o��ó�e43. a za�em podkreś�a się m.i��. po�e��cja���e �kry�e 
i ��ie�świadomio��e ce�e Us�awy: sprawowa��ie ko���ro�i ��ad wyk��czo��ymi, co 
w prak�yce domi���je ��ad rea���� i sk��ecz��� pomoc�. posz�k�je się �akże 
a��a�o��ii wsparcia „wyk��czo��ych ak�yw��ych” poprzez i��s�y��cje cis i kis, 
jako wyraz dw�z��acz��e��o mora���ie powro�� do ak�ów praw��ych z pocz��k� 
XVii wiek� i podział� ��a „bied��ych �ży�ecz��ych” i „��ie�ży�ecz��ych”. wska-
z�je się �akże ��a brak przy��o�owa��ia przeds�awicie�i admi��is�racji samo-
rz�dowej w ko���ekście koordy��owa��ia i wspiera��ia proces� ak�yw��ej wa�ki 
z wyk��cze��iem społecz��ym, w��p�iw� efek�yw��ość eko��omicz��� podmio�ów 
rea�iz�j�cych za�r�d��ie��ie socja���e oraz ��a ��iedos�a�ki sek�ora pozarz�do-
we��o, k�óry mó��łby (i powi��ie��) być kompo��e���em rea�izacji ak�yw��ej po�i-
�yki społecz��ej44 . 

Fak�em jes�, że pomimo obaw i zas�rzeżeń po�i�yka ak�ywizacji w po�sce, �o 
rea���ie pows�aj�ce podmio�y ofer�j�ce �sł���ę za�r�d��ie��ia socja���e��o. w ich 
ramach podejm�je się wie�owymiarow� działa���ość ��a rzecz osób po�rzeb�-
j�cych – �ych, k�órzy ze wz���ęd� ��a włas��e prob�emy pozos�aj� w sferze ��ie-
zaspokoje��ia po�rzeb ��b ze wz���ęd� ��a oko�icz��ości od ��ich ��ieza�eż��e, s� 
defaworyzowa��i ��a ry��k� pracy. po��iżej przyjrzymy się zakresowi �sł��� społecz-
��ych świadczo��ych przez ce���ra i���e��racji społecz��ej, czy�i k��czowy podmio� 
podejm�j�cy ak�yw��ość ��a rzecz wie�� ka�e��orii osób za��rożo��ych wyk��cze-
��iem społecz��ym i ofer�j�cy szeroki zakres form wsparcia po�rzeb�j�cych. 

3. USłUGi SPOłeCzNe  
W OBSzARze zATRUdNieNiA SOCJALNeGO 

zakres �sł��� społecz��ych świadczo��ych przez cis wyz��acza dok�me��� 
„za�r�d��ie��ie socja���e. i��formacja o re����acjach praw��ych oraz s�a��dar-
dach �sł��� świadczo��ych przez ce���ra i���e��racji społecz��ej” (2004) będ�cy 
re����acj� praw��� ówczes��e��o Mi��is�ers�wa po�i�yki społecz��ej. wedł��� 
zapisów dok�me����, „jakość �sł���i” jes� składow� osi���a��ia ce�ów i s�a��-

43 por. M. rymsza, a. karwacki, Meandry	upowszechniania	koncepcji	aktywnej	 (aktywizującej)	
polityki	społecznej	w	Polsce (w ��i��iejszym �omie). 

44 pio�r g�iński wskaz�je �� ��p. ��a ��ieobywa�e�ski charak�er wie�� or��a��izacji pozarz�-
dowych zwi�za��y z rea���ości� barier samoor��a��izacji, a przede wszys�kim ��a wie�ość s�y�ów 
i f���kcji ngo’s z �wz���ęd��ie��iem �ych, k�óre f���kcjo���j� d�a zaspokaja��ia ambicji �iderów 
(��p. obec��ość w mediach), wykaz�j� się brakiem profesjo��a�izm� w świadcze��i� �sł��� społecz-
��ych, wyrażaj� pos�awy roszcze��iowe i�d. por. p. g�iński, Style	działania	organizacji	pozarządowych	
w	Polsce.	Grupy	interesu	czy	pożytku	publicznego?, warszawa 2006, s. 268; k. pi��ek, a. karwacki, 
Zagrożenie	wykluczeniem	społecznym	w	województwie	kujawsko-pomorskim	–	element	diagnozy.	Perspektywy	
klubów	integracji	społecznej, tor�ń 2005. 
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dardów, �mieję���ości dos�osowa��ia do zmie��iaj�cych się wyma��ań, dobrej 
opi��ii ce���r�m, zadowo�e��ia �czes���ików z o�rzyma��ych �sł���, dosko��a�e-
��ia i �spraw��ia��ia działań, ��romadze��ia ��iezbęd��ych zasobów do osi���a��ia 
ce�ów i s�a��dardów. Usł���i ��a�eży pos�rze��ać �akże poprzez f���kcje cis-ów: 
społecz��o-wychowawcz� (rei���e��racja, resocja�izacja, socja�izacja), ochro����� 
(��wara��cje odpowied��ich war���ków pracy i życia), eko��omicz��� (działa�-
��ość prod�kcyj��a, ha��d�owa, �sł���owa), ed�kacyj��� (reorie���acja zawo-
dowa, dosko��a�e��ie zawodowe), �erape��ycz��� (e�imi��acja źródeł, objawów 
i sk��ków dysf���kcji). co waż��e, za „s�a��dard �sł���” �z��aje się zdefi��iowa��e 
formy działa��ia (ofer�a d�a be��eficje���ów) w pos�aci ak�yw��ości w zakresie 
rei���e��racji społecz��ej (poprzez warsz�a�y �erape��ycz��e, ��r�py wsparcia, 
��r�py samopomocowe, ��r�py ed�kacyj��e, ��r�py i���e��r�j�co-wyrów��awcze), 
rei���e��racji zawodowej (poprzez przekwa�ifikowa��ie zawodowe (k�rsy, szko-
�e��ia), ��abywa��ie ��owych kwa�ifikacji zawodowych, zajęcia prak�ycz��e (war-
sz�a�y, prak�yki), zajęcia w zakresie działa���ości ��ospodarczej (szcze��ó���ie 
spółdzie�czość socja���a). s�a��dard �sł���, �o �akże okreś�e��ie re���ł dia����ozy 
sy��acji społecz��ej i zawodowej �czes���ika (dia����oza psycho�o��icz��a, dia��-
��oza sy��acji społecz��ej i zawodowej �czes���ika wraz z zakresem �mieję���o-
ści), czy opracowa��ia „i��dywid�a���e��o pro��ram� za�r�d��ie��ia socja���e��o” 
d�a każde��o �czes���ika ce���r�m oraz pro��ram� za�r�d��ie��ia wspiera��e��o 
(w ramach podjęcia pracy przez �czes���ików pro��ramów � pracodawcy, 
w ce���r�m ��b rozpoczęcia działa���ości ��ospodarczej)45. tak zdefi��iowa��y 
„s�a��dard �sł���” ma swoje przełoże��ie ��a do�ychczasowe pos�ępowa��ia 
badawcze sko��ce���rowa��e ��a ce���rach i���e��racji społecz��ej46 i zakres wiedzy, 
k�ór� z��romadzi�iśmy. projek�y �e pozwa�aj� ��a charak�erys�ykę ak�yw��ości 
�ych podmio�ów w zakresie: obec��ości ko��kre���ych �sł���, wie�owymiarowych 
barier w ich działa���ości oraz pods�awowych charak�erys�yk perso��e��, jak 
i �czes���ików pro��ramów. po��iżej przeds�awio��o wybra��e i��formacje, k�óre 
s�a��owi� charak�erys�ykę ce���rów i���e��racji społecz��ej z perspek�ywy prob-
�emów i��s�y��cji oraz s�a��dard� �sł��� roz�mia��e��o z��od��ie z �jęciem „mi��i-
s�eria���ym”, jako podejmowa��e formy ak�yw��ości. 

45 Por . Zatrudnienie	socjalne…, op. ci�. 
46 Mam �� ��a myś�i przede wszys�kim p�b�ikacje będ�ce pokłosiem �rzech mo��i�ori����ów 

Us�awy o za�r�d��ie��i� socja���ym: Monitoring	Ustawy	o	 zatrudnieniu	 socjalnym	 i	 funkcjonowania	
Centrów	Integracji	Społecznej	w	Polsce, ��r�dzień 2004 r. (opracowa��ie: w. zarzycki – F���dacja 
pomocy wzajem��ej Barka); e. Leś, s. nałęcz, Raport	z	monitoringu	działania	Centrów	Integracji	
Społecznej	–	1,5	roku	po	uchwaleniu	Ustawy	o	zatrudnieniu	socjalnym. warszawa 2005; e. Leś (red.), 
Badanie	skuteczności	reintegracji	społecznej	i	zawodowej	–	monitoring	Ustawy	z	dnia	13	czerwca	2003	roku	
o	zatrudnieniu	socjalnym, warszawa 2007, a �akże w��ioski z projek�� „t� jes� praca” rea�izowa-
��e��o w ramach i��icja�ywy wspó���o�owej eQUaL zapreze���owa��e w: M. da��ecka, Potencjał	
ekonomiczny	i	społeczny	oraz	funkcje	Centrów	Integracji	Społecznej (preze���acja dos�ęp��a � a��ora). 
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wedł��� da��ych z ��aj��owsze��o mo��i�ori����� Us�awy (da��e ��romadzo��e 
w pierwszej połowie 2007 rok�), w ramach k�óre��o podda��o bada��i� 49 pod-
mio�ów ��ajczęściej s�osowa��e formy w zakresie rei���e��racji społecz��ej �o: 
ksz�ałce��ie �mieję���ości właściwe��o peł��ie��ia ró� społecz��ych, rozwój oso-
bis�y, �mieję���ości prawidłowych re�acji z i����ymi poprzez warsz�a�y �era-
pe��ycz��e, ed�kacja o��ó���a, ��r�py wsparcia ��b ��r�py samopomocowe, 
zor��a��izowa��ie czas� wo���e��o. z ko�ei ��ajczęściej s�osowa��e me�ody pracy, 
�o: praca podczas zajęć, praca po ��odzi��ach �czes���ic�wa w ce���r�m (czas 
wo���y), i���e��racja ze środowiskiem �oka���ym47. w zakresie rei���e��ra-
cji zawodowej, �s�a�aj�c pro��ramy rei���e��racji zawodowej bierze się pod 
�wa��ę: a��a�izę moż�iwości �czes���ików, wpływ �czes���ików, rozpoz��a��ie 
zapo�rzebowa��ia �oka���ych przedsiębiorców, dos�ęp do z�eceń jed��os�ek 
samorz�d� �ery�oria���e��o, wykorzys�a��ie ła�wo dos�ęp��ych zasobów sprzę�o-
wych. w ce���rach ��ajczęściej prowadzo��e s� zajęcia o charak�erze k�rsów, 
��a k�órych moż��a poprawić kwa�ifikacje zawodowe ��b ��abyć �mieję���ości 
samodzie���e��o posz�kiwa��ia pracy. pods�awowe formy rei���e��racji zawodo-
wej s�osowa��e przez cis-y, �o prak�ycz��a ��a�ka zawod�, przekwa�ifikowa��ie 
��b podwyższe��ie kwa�ifikacji zawodowych, pomoc w przekazywa��i� ofer�, 
��r�powe zajęcia ��a �ema� samodzie���e��o �zyskiwa��ia pracy, i��dywid�a���e 
ko��s���acje z doradc� zawodowym, przy��o�owa��ie do pracy � pracodawcy, 
przy��o�owa��ie do pracy ��a o�war�ym ry��k� pracy, przy��o�owa��ie do pracy 
w spółdzie���i socja���ej48 . 

wedł��� da��ych z bada��ia przeprowadzo��e��o po 1,5 rok� od przyjęcia 
Us�awy o za�r�d��ie��i� socja���ym, w prawie połowie przypadków i��dywid�-
a���y pro��ram za�r�d��ie��ia socja���e��o (ipzs) �s�a�aj� d�a �czes���ika pra-
cow��icy cis za je��o z��od� i rów��ie częs�o sam zai���eresowa��y wspó���ie 
z pracow��ikami cis. 12% �czes���ików cis skorzys�ało ze zmia��y ipzs49 . 

wedł��� przeprowadzo��ych badań w ramach projek�� „t� jes� praca” 
sko��ce���rowa��ych ��a f���kcjo��owa��i� 37 podmio�ów, ce���ra i���e��racji spo-
łecz��ej wypeł��iaj� przypisa��e im f���kcje: za�r�d��ie��iow� – 88% prac�je 
w cis w oparci� o �mowę o pracę; kadra jes� młoda (śred��i wiek – 36 �a�), 
51% kadry ma wyższe wyksz�ałce��ie; świadcze��ia �sł��� w zakresie ak�ywiza-
cji zawodowej i pomocy wyk��czo��ym – wsparcie d�a ok. 1000 osób (śred��io 
– 35 osób); zaspokaja��ia po�rzeb społecz��ości �oka���ej – 100% podmio�ów 
po�wierdza działa��ie ��a rzecz społecz��ości �oka���ej, ��mi����y zasię�� i��icja-

47 por. e. Leś (red.), Badanie	skuteczności…, op. ci�. 
48 ibidem. 
49 por. e. Leś, s. nałęcz, Raport	z	monitoringu…, op. ci�. 
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�yw oraz �ra��sfer prod�kcji/�sł��� ��a rzecz �oka���e��o ry��k�; demokra�ycz��� 
– 33% cis posiada radę/samorz�d �czes���ików50 . 

na pods�awie dos�ęp��ych da��ych empirycz��ych ��a�eży �z��ać, że o powo-
dze��i� abso�we���ów ��a ry��k� decyd�j� ��as�ęp�j�ce czy����iki: s�opień i���e-
��racji społecz��ej �zyska��y w ��r�pach, warsz�a�ach i wypracowa��a e�yka, 
s�opień przy��o�owa��ia zawodowe��o w ramach róż��ych form wsparcia w ce��-
�r�m i���e��racji społecz��ej oraz moż�iwość kapi�ałowa spółdzie���i i i����ych 
przedsiębiors�w �worzo��ych w ramach działań ngo-sów51 . 

prawie połowa bada��ych �czes���ików pro��ramów wsparcia w ramach ce��-
�rów i���e��racji społecz��ej widzi słabości cis, z czym wi�ż� się wskazywa��e 
ko��kre���e pos���a�y: ��łów��ym prob�emem d�a bada��ych była wysokość świad-
czeń i���e��racyj��ych, za ��iezbęd��� �z��aje się zmia��ę s�os���k� perso��e�� do 
be��eficje���ów pro��ramów oraz podkreś�o��o ko��iecz��ość położe��ia większe��o 
��acisk� ��a prak�ycz��� ��a�kę zawod�; moż�iwość zwiększe��ia wybor� zajęć 
w ramach warsz�a�ów, aby zajęcia prak�ycz��e s�a��owiły większ� część ed�-
kacji prak�ycz��ej52. z ko�ei perso��e� częs�o wskaz�je ��a prob�emy po s�ro��ie 
be��eficje���ów w pos�aci opor� psycho�o��icz��e��o przed zmia���, ��as�awie��ia 
roszcze��iowe��o, brak� mo�ywacji, specyfiki doświadczeń �czes���ików (��p. 
kradzieże), powro�ów do �za�eż��ień, ��e��a�yw��ych s�ereo�ypów.

jeś�i chodzi o do�ychczasowe s��dia ��ad f���kcjo��owa��iem k��bów i���e-
��racji społecz��ej, czy �eż a��a�iz�j�c dok�me���y obraz�j�ce mea��dry ich dzia-
ła���ości, �o ��a�eży podkreś�ić, że s� o��a z��acz��ie �boższe w zakresie da��ych 
od �ych, k�óre do�ycz� ce���rów i���e��racji społecz��ej. choć dyspo���jemy 
wy�ycz��ymi ówczes��e��o Mi��is�ers�wa po�i�yki społecz��ej m.i��. w zakresie 
misji i ce�ów kis, s�r�k��r or��a��izacyj��ych, współpracy z par���erami, p�a��ów 
zajęć, czy źródeł fi��a��sowa��ia53, �o zakres do�ychczasowych weryfikacji ��ie 
pozwa�a ��a po��łębio��� a��a�izę, jak w prak�yce f���kcjo���j� �e podmio�y i jak 
wy����da s�a��dard oferowa��ych przez ��ie �sł���54. do�ychczasowa wiedza, �o 
w prak�yce i��formacje o jed��os�kach �worz�cych kis-y (w 84% s� �o ��mi��y), 
a pods�awowe powody ich �worze��ia s�a��owi� wysoki s�opień bezrobocia oraz 
�bós�wo i wyk��cze��ie społecz��e. podmio�y �e prowadz� działa��ia z zakres� 
rei���e��racji społecz��ej (przede wszys�kim poprzez spo�ka��ia z psycho�o��iem, 
porady praw��e, ��r�py wsparcia i ��r�py samopomocowe oraz or��a��izację czas� 
wo���e��o) i zawodowej oraz działa���ość proza�r�d��ie��iow� (��łów��ie poprzez 
porad��ic�wo zawodowe, przekazywa��ie ofer� pracy, pro��ramy za�r�d��ie��ia 

50 por. M. da��ecka, Potencjał	ekonomiczny…, op. ci�. 
51 Por .Por . Monitoring	ustawy…, op. ci�. 
52 por. e. Leś (red.), Badanie	skuteczności…, op. ci�. 
53 Por . Zatrudnienie	socjalne,	Dobre	praktyki	Klubów	Integracji	Społecznej, warszawa 2005. 
54 czekamy ��a proces badawczy w ramach pierwsze��o mo��i�ori����� kis-ów. 
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�ymczasowe��o, a rzadziej poprzez szko�e��ia zawodowe oraz or��a��izowa��ie 
s�aży i prak�yk)55. wiemy �akże, że �czes���ikami kis s� osoby dł���o�rwa�e 
bezrobo���e (97%), samo���i rodzice (66%), osoby �za�eż��io��e od a�koho�� 
(53%), osoby ��iepeł��ospraw��e (37%). rozpoz��a��e jes� �akże za�r�d��ie��ie 
w kis-ach (�iczba e�a�ów), źródła fi��a��sowa��ia, sposoby mo��i�orowa��ia efek-
�ów działań kis56. sprawozda��ia przy��o�owywa��e przez re��io��a���e ośrodki 
po�i�yki społecz��ej wskaz�j� ��a pods�awowe prob�emy �ych p�acówek (brak 
chę���ych i mo�ywacji do �czes���ic�wa w zajęciach, ��iewys�arczaj�ce środki 
fi��a��sowe, braki kadrowe, brak wsparcia ze s�ro��y władz i i����ych i��s�y��-
cji) oraz ��a �sł���i oferowa��e przez ko��kre���e k��by i���e��racji społecz��ej, 
wśród k�órych wymie��ia się �akże „�sł���ę za�r�d��ie��ia socja���e��o”57. wiemy 
za�em, że �sł���a �a jes� oferowa��a, a�e ��ie mamy da��ych by a��a�izować s�a��-
dard, jakość, adekwa���ość, czy sk��ecz��ość �ej �sł���i. 

powyższe da��e, �o jedy��ie preze���acja wybra��ych i��formacji, symp�oma-
�ycz��ych jed��ak d�a charak�er� wiedzy, k�ór� dyspo���jemy w zakresie f���kcjo-
��owa��ia podmio�ów za�r�d��ie��ia socja���e��o. zebra��e da��e s�a��owi� waż��y 
przyczy��ek do dysk�sji o prob�emach ce���rów i k��bów i���e��racji społecz��ej 
oraz i����ych podmio�ów ofer�j�cych �sł���ę za�r�d��ie��ia socja���e��o. dyspo���-
jemy rozpoz��a��iem pods�awowych cech s�r�k��ra���ych be��eficje���ów i perso-
��e��, zakresem i formami podejmowa��ych ak�yw��ości. wydaje się, że wci�ż 
jed��ak ��ie dyspo���jemy wiedz�, k�óra byłaby �ży�ecz��a w rozs�rzy��a��i� k��-
czowych dy�ema�ów zwi�za��ych z efek�yw��ości�, sk��ecz��ości� i jakości� �sł��� 
społecz��ych oferowa��ych przez podmio�y za�r�d��ie��ia socja���e��o. Moż��a 
powiedzieć więcej. wydaje się, że wci�ż �r�d��o ��am rea���ie weryfikować ro�ę 
�ych podmio�ów w ramach po�i�yki ak�ywizacji w po�sce: w zakresie rea���ych 
efek�ów ak�ywizacji, zmia�� s�r�k��ra���ych kreowa��ych za pomoc� „ak�ywiz�-
j�cych” i��s�r�me���ów. w ko�ej��ej części �eks�� wskaz�ję za�em pods�awowe 
dy�ema�y i wyzwa��ia badawcze, k�óre war�o �wz���ęd��iać w ramach da�szych 
s��diów badawczych ��ad za�r�d��ie��iem socja���ym w po�sce. 

55 p. chodyra, Kluby	 integracji	 społecznej	 –	 podsumowanie	wyników	 badań,	w	 ramach	 badania	
„Pierwsze	ogólnopolskie	Badanie	Klubów	Integracji	Społecznej.	Cele	i	metody	działania	Klubów	Integracji	
Społecznej”, preze���acja m���imedia���a jako pokłosie projek�� „t� jes� praca”. 

56 ibidem. 
57 por. ��p. Kluby	 integracji	 społecznej	w	województwie	 kujawsko-pomorskim	 działające	w	 latach	

2005–2007, tor�ń 2009. 
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4. WOKół POdMiOTóW i USłUG  
zATRUdNieNiA SOCJALNeGO  

– KONTeKSTy dLA BAdAń eMPiRyCzNyCH 

w os�a���iej części rozważań chciałbym pochy�ić się ��ad ��ajważ��iejszymi 
kwes�iami zwi�za��ymi z f���kcjo��owa��iem podmio�ów za�r�d��ie��ia socja���e��o, 
k�óre de�ermi���j� zakres, jakość i sk��ecz��ość �sł��� społecz��ych przez ��ie ofe-
rowa��ych. jak j�ż sy����a�izowałem, jes� �o po części próba wskaza��ia wyzwań, 
prob�emów i perspek�yw, ��iezbęd��ych w ko�ej��ych s��diach empirycz��ych, 
sko��ce���rowa��ych ��a f���kcjo��owa��i� podmio�ów za�r�d��ie��ia socja���e��o 
w po�sce. py�a��ia, k�óre s�awiam, wyz��aczaj� waż��e perspek�ywy w po�e��cja�-
��ej weryfikacji ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej. z racji charak�er� ��i��iejsze��o 
opracowa��ia ��ie wszys�kie pos�awio��e py�a��ia czy zasy����a�izowa��e prob�emy 
z��ajd� �� po��łębio��e odpowiedzi, dia����ozy czy rozwi��ięcia. Fak�em jes�, że 
prze����d „efek�ów” do�ychczasowych s��diów empirycz��ych, sko��ce���rowa-
��ych ��a f���kcjo��owa��i� podmio�ów ofer�j�cych �sł���i w zakresie za�r�d��ie-
��ia socja���e��o ��ie pozwa�a bowiem ��a rozs�rzy����ięcie i jed��oz��acz��� oce��ę 
w zakresie waż��ych aspek�ów zamysł� i prak�yki po�i�yki ak�ywizacji w po�sce. 
nie ��a�eży wyzbywać się �akich ambicji, po��ieważ f���kcjo��owa��ie podmio�ów 
za�r�d��ie��ia socja���e��o (poprzez f���kcje proza�r�d��ie��iowe, i���e��racyj��e 
i obywa�e�skie w wymiarze demokra�yzacji i ak�yw��ości �rzecie��o sek�ora) 
moż��a �z��ać za „papierek �akm�sowy” ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej w o��ó�e. 

na pocz��ek od��ieśmy się do �rzech k��czowych prob�emów w zakresie 
f���kcjo��owa��ia i���eres�j�cych ��as podmio�ów: dos�ęp� (rekr��acji) do ��ich, 
wew��ę�rz��ych prob�emów f���kcjo��owa��ia, perspek�yw (�osów) abso�we���ów 
pro��ramów wsparcia. na ka��wie do�ychczas z��romadzo��ych da��ych �r�d��o 
za�em wskazać, czy rzeczywiście decyzje podejmowa��e od��oś��ie ko��kre���e��o 
charak�er� pomocy s� adekwa���e do po�rzeb ko��kre���ych jed��os�ek. jes� �o 
jed��ocześ��ie py�a��ie o �o, czy w ramach podmio�� za�r�d��ie��ia socja���e��o 
i wobec oferowa��ej �sł���i osoba po�rzeb�j�ca jes� k�ie���em, pe�e���em, czy 
ko��s�me���em58? w �ym zakresie �r�d��o jes� �eż oce��ić, do ko��o (do jakich 
k�ie���ów) kierowa��a jes� �sł���a za�r�d��ie��ia socja���e��o? war�o podejmować 
dysk�sję ��ad zasad��ości� �akich, a ��ie i����ych decyzji w �ym wz���ędzie. Brak 
da��ych ak��a���ie jed��ak ��a �o ��ie pozwa�a. jes� �o przes�rzeń do dysk�sji 
o �ożsamości ce���rów i���e��racji społecz��ej z k��czowym py�a��iem: d�a ko��o 
w prak�yce �worzo��e s� �e podmio�y? czy ze wsparcia korzys�aj� ��dzie, k�ó-
rzy wykaz�j� ��ajwiększe deficy�y w sferze zasobów, moż�iwości korzys�a��ia 

58 por. j. c�arke,por. j. c�arke, Consumers, Clients	or	Citizens?	Politics,	Policy	and	Practice	in	the	Reform	of	Social	
Care, „e�ropea�� socie�ies”, vo�. 8, ��o. 3, 2006. 
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z przysł����j�cych praw oraz w sferze �czes���ic�wa, czy �eż ofer�jemy wspar-
cie �ym, k�órzy ��wara����j� �kończe��ie pro��ramów rei���e��racji charak�ery-
z�j�c się wysokim �mo�ywowa��iem? do�ykamy �� prob�emów zwi�za��ych 
z kry�eriami w ramach rekr��acji be��eficje���ów do pro��ramów wsparcia, ofe-
rowa��ych przez podmio�y za�r�d��ie��ia socja���e��o. w do�ychczasowych rapor-
�ach z przeprowadzo��ych badań59 (��ie mówimy �� o re���łach forma���ych, a�e 
o prak�yce) ��ie od��ajd�jemy odpowiedzi ��a py�a��ie, k�o w prak�yce �rafia do 
ce���rów i���e��racji społecz��ej i czy rzeczywiście ak�ywiz�jemy wyk��czo��ych? 
Maj�c ��a �wadze fak�, że ��p. cis korzys�aj�cy ze środków eFs i wyrażaj�cy 
chęć ap�ikacji o ko�ej��e dofi��a��sowa��ie m�si wykazać się odpowied��im s�op-
��iem efek�yw��ości mierzo��ym odse�kiem be��eficje���ów kończ�cych pro��ram, 
moż��a s�dzić, że ��ie jes� �o bez wpływ� ��a proces rekr��acji i dobór be��efi-
cje���ów, k�órzy dos�a��� sza��sę. w sferze rekr��acji war�o �akże podkreś�ać 
coraz bardziej doświadcza��e prob�emy z komp�e�owa��iem ��r�p do ko�ej��ych 
pro��ramów wsparcia w ramach podmio�ów za�r�d��ie��ia socja���e��o, prob�emy 
wpisa��e w mecha��izmy ko���rak�� socja���e��o jako przep�s�ki do ko�ej��e��o 
ko���rak��, jakim w prak�yce jes� korzys�a��ie z ofer�y podmio�ów za�r�d��ie��ia 
socja���e��o. prob�emy rekr��acyj��e ��iew��p�iwie rodz� po�rzebę sko��s�r�owa-
��ia �jed��o�ico��ych ��arzędzi pomoc��ych w defi��iowa��i� deficy�ów i kapi�ałów 
ka��dyda�ów do �czes���ic�wa w pro��ramie. Być może �ak� propozycj� może 
s�a��owić rozb�dowa��y kwes�io��ari�sz oce��y ka��dyda�a z py�a��iami pomoc-
��ymi w okreś�a��i� deficy�ów w sferze zasobów, korzys�a��ia z �praw��ień oraz 
moż�iwości �czes���ic�wa, czy�i pods�awowych wymiarów społecz��e��o wyk��-
cze��ia. za rea���y prob�em ��a�eży �akże �z��ać kwes�ię a�rakcyj��ości ofer�y 
podmio�ów za�r�d��ie��ia socja���e��o z dy�ema�em: jakie �s�a��owić re�acje 
pomocy w wymiarze ma�eria���ym między pomoc� oferowa��� przez ce���r�m 
i���e��racji społecz��ej a mi��ima���ym wy��a��rodze��iem (�akże w od��iesie��i� 
do i����ych świadczeń)? dos�ęp do podmio�ów za�r�d��ie��ia socja���e��o, se�ek-
cje w ramach przydzie�a��ia ofer�y ko��kre���e��o wsparcia oraz a�rakcyj��ość 
�ej ofer�y d�a po�e��cja���ych be��eficje���ów, �o k��czowe dy�ema�y ��ie �y�ko 
w wymiarze za�r�d��ie��ia socja���e��o, a�e w o��ó�e z perspek�ywy ofer�y ak�y-
wizacyj��ej i procesów osi���a��ia ce�ów w pos�aci spój��e��o, zak�ywizowa��e��o 
społeczeńs�wa, k�óre s�aramy się wykreować.

do�ychczas rea�izowa��e projek�y badawcze i ich rez���a�y pozwa�aj� zaś 
��a wskaza��ie szerokie��o ka�a�o��� barier, prob�emów, k�óre rea���ie wpływaj� 
��a jakość �sł��� świadczo��ych przez podmio�y za�r�d��ie��ia socja���e��o. te, 

59 prze����d badań ��ad f���kcjo��owa��iem ce���rów i k��bów i���e��racji społecz��ej oraz 
zakładów ak�yw��ości zawodowej preze����ję w eksper�yzie przy��o�owa��ej d�a i��s�y���� spraw 
p�b�icz��ych: por. a. karwacki, Centra	integracji	społecznej,	kluby	integracji	społecznej,	zakłady	aktyw-
ności	zawodowej	w	świetle	badań	(maszy��opis powie�o��y), warszawa 2009. 
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k�óre war�e s� szcze��ó���e��o ��amysł� i wci�ż czekaj� ��a sk��ecz��e a���ido��m, 
�o: brak wspó���ej pods�awy w myś�e��i� o za�r�d��ie��i� socja���ym i zwi�za��a 
z �ym fak�em ko��k�re��cja ze s�ro��y podmio�ów samorz�dowych i obywa�e�-
skich oraz form�łowa��ie zarz��ów o ��iesprawied�iwe �do��od��ie��ia praw��e 
i eko��omicz��e d�a p�acówek odmie����e��o �yp�. za waż��e ��a�eży �z��ać prob-
�emy fi��a��sowe podmio�ów (��iepew��ość o �ermi�� i opóź��ie��ia w o�rzyma-
��i� do�acji), zab�rze��ia pły����ości fi��a��sowej, prob�emy zwi�za��e z prak�yk� 
pozyskiwa��ia i korzys�a��ia ze środków eFs, ��iedos�a�ecz��e fi��a��sowe zaa��-
��ażowa��ie samorz�dów, słabość kadr (perso��e��) podmio�ów za�r�d��ie��ia 
socja���e��o (braki w przy��o�owa��i� mery�orycz��ym, brak z��ajomości i wyko-
rzys�a��ia i����owacyj��ych me�od wsparcia, ��iski poziom mo�ywacji do pracy 
i brak bodźców w �ym zakresie, d�ża ro�acyj��ość). a za�em s�ały się fak�em 
prob�emy sy����a�izowa��e przez eksper�ów w 2003 rok�60. na�eży �akże pod-
kreś�ić prob�emy s�warza��e przez �czes���ików pro��ramów wsparcia (��iski 
poziom mo�ywacji, ��awro�y zachowań pa�o�o��icz��ych – �za�eż��ie��ia, kra-
dzieże, roszcze��iowość), brak mo��i�ori����� i moż�iwości wspiera��ia „abso�-
we���ów” pro��ramów za�r�d��ie��ia socja���e��o, ��iedos�a�ki i��fras�r�k��ra���e 
(w �ym wyposaże��ie �ech��icz��o-sprzę�owe) oraz ��iedos�a�ecz��e re�acje (ko��-
�ak�y) podmio�ów za�r�d��ie��ia socja���e��o z pracodawcami (zarów��o w za-
kresie pozyskiwa��ia po�e��cja���ych miejsc pracy d�a abso�we���ów pro��ramów 
wsparcia, jak i w zakresie weryfikacji sk��ków włas��ej działa���ości)61 .

k��czowym dy�ema�em zwi�za��ym z �sł���� za�r�d��ie��ia socja���e��o jes� 
przyszłość osoby, k�óra z ��iej korzys�a. chodzi za�em o �o, czy o�war�y ry��ek 
pracy jes� �o perspek�ywa d�a abso�we���ów pro��ramów rei���e��racyj��ych 
– czy�i w prak�yce, �o posz�kiwa��ie odpowiedzi ��a ko�okwia���ie pos�awio��e 
py�a��ie: co po cis, czy co po skorzys�a��i� z ofer�y �sł��� w kis? do�ykamy 
�� sfery z wie�oma w��p�iwościami i prob�emami wyma��aj�cymi szcze��ó�-
��ej �wa��i. w �ym zakresie wydaje się, że wci�ż posz�k�jemy (i mam w��-
p�iwości czy z��ajd�jemy) form�łę pomocy w zakresie okreś�a��ia rea���ych 
ścieżek powro�� �czes���ików pro��ramów do życia społecz��e��o (rodzi����e��o, 
zawodowe��o, wspó���o�owe��o). za prob�em ��a�eży �z��ać wykorzys�ywa��ie 
form�ły za�r�d��ie��ia wspiera��e��o przy rea���ie doświadcza��ej ��iechęci firm 
prywa���ych od��oś��ie okres� ��rzyma��ia pracow��ika w war���kach włas��ych 
prob�emów i ��iepew��ości o j��ro i w prak�yce wci�ż ��ikłe doświadcze��ia 
w za�r�d��ie��i� wspiera��ym. prob�emem jes� fak�, że wie�� eksper�ów (�akże 
�wórców Us�awy o za�r�d��ie��i� socja���ym) ��ie widzi perspek�yw d�a be��efi-
cje���ów wsparcia w ce���rach i���e��racji społecz��ej ��a o�war�ym ry��k� pracy. 

60 por. a. rajkiewicz, Wątpliwa	regulacja…, op. ci�. 
61 por. a. karwacki, Centra	integracji…, op. ci�. 
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takie założe��ia daj� pods�awy do zarz��ów wobec idei ak�yw��ej po�i�yki 
społecz��ej, k�óra pomimo ambicji jej krea�orów widz�cych w �ym ko��cepcie 
coś więcej, ��iż �y�ko kró�kookresow� mobi�izację do ak�yw��ości zawodowej, 
w prak�yce s�aje się �akim doraź��ym wsparciem, b�dź wpis�je jed��os�kę 
w „błęd��e koło” pomocowej za�eż��ości (cis/kis → spółdzie���ia socja���a 
„koordy��owa��a” przez perso��e� ��p. cis → i����a forma wsparcia za�eż��e��o). 
war�o za�em py�ać, czy kier�j�c abso�we���ów cis do i����ych „ochro����ych” 
form rozpoz��ajemy ��a jak� ak�yw��ość i po jakim czasie rea���ie ich s�ać? nie-
w��p�iwie ��a�eży bacz��ie przy����dać się prak�yce �worze��ia przy cis a��e��-
cji pracy �ymczasowej, czy�i rea�izacji cyk�i rei���e��racji w cis, a ��as�ęp��ie 
oferowa��ia sza��s ��a pracę w a��e��cji w war���kach zm��iejszo��ej opieki, by 
z ko�ei po ko�ej��ym pół rok� ��b rok� i przy ak�yw��ym posz�kiwa��i� miejsca 
pracy ��a o�war�ym ry��k� wprowadzać jed��os�kę w świa� odpowiedzia���ości 
za swój �os. podob��ie war�o a��a�izować zakres odpowiedzia���ości i samo-
dzie���ości abso�we���ów pro��ramów w cis w ramach �worzo��ych spółdzie���i 
socja���ych. 

w ramach da�szych s��diów ��ad f���kcjo��owa��iem podmio�ów za�r�d-
��ie��ia socja���e��o i jakości� �sł��� przez ��ie oferowa��ych ��iezbęd��e wydaje 
się �wz���ęd��ie��ie pos���a�ów i rekome��dacji z��łasza��ych w ramach wcześ-
��iejszych czasowo pos�ępowań badawczych. czy dorobek ��a�kowy i bada��ia 
empirycz��e (��p. mo��i�ori����) przekładaj� się ��a ko��kre���e zmia��y? w do-
�ychczasowych s��diach brak�je a��a�izy przyczy�� ��rwa�a��ia się wcześ��iej 
wskazywa��ych prob�emów, weryfikacji (poprzez ko���ak� z perso��e�em pod-
mio�ów), d�acze��o z��łasza��e wcześ��iej rekome��dacje ��ie s� wprowadza��e 
��b z jakim sk��kiem s� wprowadza��e?! waż��ym e�eme���em a��a�izy powi����a 
być ko��fro���acja opi��ii i doświadczeń �czes���ików pro��ramów i perso��e�� 
cis-ów i kis-ów w ko�ej��ych edycjach w ramach jed��e��o podmio��, co s�a��o-
wić ma po�e do a��a�izy i oce��y rea�izacji (wdraża��ia) Us�awy o za�r�d��ie��i� 
socja���ym w aspekcie dy��amicz��ym f���kcjo��owa��ia podmio�ów (cze��o ��ie 
�wz���ęd��ia się w do�ychczasowych bada��iach). d�a�e��o �eż war�o w dł�ż-
szej perspek�ywie czasowej „obserwować” ko��kre���e podmio�y (pomiary 
w ramach ko�ej��ych projek�ów w �ym samym cis-ie i kis-ie). do ce���ej 
oce��y jakości �sł��� społecz��ych oferowa��ych przez podmio�y za�r�d��ie��ia 
socja���e��o ��iew��p�iwie brak�je s��diów ��ad �osem be��eficje���ów wspar-
cia (perspek�ywa dy��amicz��a �osów jed��os�ek) po �pływie dł�ższe��o czas� 
od mome���� „wyjścia” z pro��ram�. nie wiemy bowiem, ��a i�e ich sy��acja 
„��ż po pro��ramie” odpowiada �ej, po �a�ach? takie i��formacje pozwa�aj� 
oce��iać jakość świadczo��ych �sł��� i weryfikować obawy eksper�ów wskaz�j�-
cych, że przy��o�owa��ie do za�r�d��ie��ia w ramach cis czy kis (��b poprzez 
ko���ak� z ofer�� i����ych podmio�ów) ��ie m�si ��wara���ować rea���e��o b�do-
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wa��ia �ożsamości osoby za�r�d��io��ej62. Brak ak�yw��ości badawczej �kier���-
kowa��ej ��a ś�edze��ie �osów abso�we���ów pro��ramów, brak reko��s�r�kcji ich 
„ścieżek życiowych” (w �ym zawodowych) po pro��ramie, ��ie pozwa�aj� ��a 
oce��ę sk��ecz��ości podmio�ów za�r�d��ie��ia socja���e��o w zakresie adekwa�-
��ości świadczo��ych �sł��� do po�rzeb be��eficje���ów i wobec pods�aw misji 
�ych podmio�ów. takie perspek�ywy war�o �wz���ęd��iać w ko�ej��ych s��diach 
empirycz��ych. 

wyzwa��iem badawczym wci�ż ��iedoko��a��ym jes� ko��ce���racja ��a „spo-
łecz��ym świecie” podmio�ów za�r�d��ie��ia socja���e��o. war�o a��a�izować ich 
f���kcjo��owa��ie z perspek�ywy k��czowych ka�e��orii socjo�o��icz��e��o opis� 
rzeczywis�ości społecz��ej, �akich jak ko���ro�a społecz��a, więź społecz��a, s�o-
s���ki społecz��e, podmio�owość, kapi�ał społecz��y. efek�y �akiej po��łębio��ej 
dia����ozy mo��� pozwo�ić �epiej zroz�mieć jakość, adekwa���ość i sk��ecz��ość 
�sł��� i oferowa��ych/s�osowa��ych i��s�r�me���ów. wie�e z zarysowa��ych wcześ-
��iej prob�emów i dy�ema�ów moż��a rozs�rzy��ać poprzez pozyska��e zasoby 
da��ych od przeds�awicie�i o�ocze��ia i��s�y��cjo��a���e��o podmio�ów za�r�d��ie-
��ia socja���e��o (ops, pUp, pcpr, �rzędy ��mi��) oraz od pracodawców. re�a-
cje (��b ich brak) podmio�ów za�r�d��ie��ia socja���e��o z �ymi i��s�y��cjami 
wpływaj� ��a zakres i jakość �sł��� przez ��ie oferowa��ych63 . 

5. POdSUMOWANie

z��romadzo��a do�ychczas wiedza o f���kcjo��owa��i� ce���rów i k��bów i���e-
��racji społecz��ej po�wierdza po części zarów��o �wa��i z��łasza��e przez scep-
�yków, jak i zwo�e����ików Us�awy o za�r�d��ie��i� socja���ym i samej �sł���i 
za�r�d��ie��ia socja���e��o. z jed��ej s�ro��y bowiem słabości kadrowe, or��a��iza-
cyj��e i fi��a��sowe po�wierdzaj� obawy w zakresie war���ków wszczepia��ia �ej 
�sł���i społecz��ej w po�ski „sys�em pomocowy”. zmia��y form�ły f���kcjo��owa-
��ia �ych podmio�ów (�ikwidacja ��ospodars�w pomoc��iczych) rów��ież moż��a 
i���erpre�ować jako spóź��io��e rozwi�zywa��ie prob�emów, k�óre mo��łyby ��ie 
s�ać się ��aszym �działem przy po��łębio��ym ��amyś�e przed wprowadze��iem 
Us�awy. z dr���iej zaś s�ro��y mamy se�ki osób, k�óre skorzys�ały z �sł��� spo-
łecz��ych (w �ym za�r�d��ie��ia socja���e��o) wpisa��ych w działa��ia z zakres� 
rei���e��racji społecz��ej i zawodowej z wymier��ymi i ��iewymier��ymi sk��-
kami d�a jakości ich życia i sza��s ��a �epsz� przyszłość. niew��p�iwie czas ��a 
po��łębio��� weryfikację (dia����ozę) działa���ości ce���rów i���e��racji społecz��ej, 

62 por. ��p. w��ioski z bada��ia Marii ga��ackiej zapreze���owa��e w ��i��iejszym �omie. 
63 ibidem. 
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a�e i i����ych podmio�ów za�r�d��ie��ia socja���e��o, w k�órej k��czow� op�ykę 
s�a��owić będzie ��ie �y�e „�sł���a społecz��a” defi��iowa��a jako „adresowa��a 
do po�rzeb�j�cych forma wsparcia”, a�e „jakość �sł���” (w �ym za�r�d��ie��ia 
socja���e��o) w roz�mie��i� adekwa���ości, �ży�ecz��ości, sposob� wykorzys�a-
��ia i w ko��sekwe��cji ich sk��ków. to jes� wyzwa��ie d�a da�szych s��diów ��ad 
za�r�d��ie��iem socja���ym w po�sce a zarazem ��ad is�o�� doko���j�cych się 
w po�sce procesów ak�ywizacji, roz�mia��ych jako s�ra�e��ia dawa��ia sza��s 
��a pracę, i���e��racji i rozwija��ia obywa�e�skości. czy mówimy o procesach 
doświadcza��ych czy wci�ż jedy��ie pos���owa��ych (promowa��ych)? obiek-
�yw��e zai���eresowa��ie „jakości� �sł���” świadczo��ych przez podmio�y za�r�d-
��ie��ia socja���e��o sł�żyć ma odpowiedzi ��a �o py�a��ie. 



joanna Brzozowska

Usł���i społecz��e  
świadczo��e przez spółdzie���ie socja���e

1. WPROWAdzeNie 

wraz z przemia��ami �a� 90. �bie��łe��o wiek� do�arł do po�ski �re��d i��s�y-
��cjo��a�izacji �zw. sek�ora „��owej ��ospodarki społecz��ej”, a wraz z ��im poja-
wił się pozor��ie ��owy, bo w is�ocie w po�sce bardzo dobrze z��a��y, s�worzo��y 
Us�aw� o promocji za�r�d��ie��ia i i��s�y��cjach ry��k� pracy z 20 kwie���ia 
2004 r.1, i��s�r�me��� pod ��azw� spółdzie���ie socja���e.

Us�awa z 27 kwie���ia 2006 rok� o spółdzie���iach socja���ych2 bardzo jas��o 
s�wierdza iż przedmiotem	działalności	spółdzielni	socjalnej	jest	prowadzenie	wspólnego	
przedsiębiorstwa	w	oparciu	o	osobistą	pracę	członków3. osi�����ięcie ce��, d�a jakie��o 
jes� powoływa��a spółdzie���ia – społecz��ej i zawodowej rei���e��racji osób j� 
�worz�cych, wyma��a moż�iwości ich za�r�d��ie��ia. aby �o się jed��ak �dało 
ko��iecz��e jes� eko��omicz��e zaa����ażowa��ie czło��ków spółdzie���i i pocz�cie 
współodpowiedzia���ości za jej s�kces eko��omicz��y, bo �y�ko o�� może dopro-
wadzić do s�kces� społecz��e��o. 

rzeczywis�ość zweryfikowała zapisy Us�awy o spółdzie���iach socja���ych, 
k�óra po przeszło 3 �a�ach zos�ała z��owe�izowa��a 9 �ipca 2009 rok�4 . wpro-
wadzo��o da�sze przywi�eje, a�e rów��ież da�sze wymo��i w od��iesie��i� do ��r�p 
osób ��b i��s�y��cji chc�cych �ak� spółdzie���ię założyć. 

1 Us�awa z 20 kwie���ia 2004 rok� o promocji za�r�d��ie��ia i i��s�y��cjach ry��k� pracy, 
dz.U. 2004, ��r 99, poz. 1001 ze zm. 

2 Us�awa z 27 kwie���ia 2006 r. o spółdzie���iach socja���ych, dz.U. 2006 r. ��r 94, poz. 651 
ze zm. Us�awa �a wykreś�iła z Us�awy prawo spółdzie�cze rozdział do�ycz�cy spółdzie���i socja�-
��ych, wprowadzo��y �am Us�aw� o promocji za�r�d��ie��ia i i��s�y��cjach ry��k� pracy. 

3 ar�. 2 pk�. 1 Us�awy o spółdzie���iach socja���ych.
4 Us�awa z 7 maja 2009 rok� o zmia��ie Us�awy o spółdzie���iach socja���ych oraz o zmia-

��ie ��iek�órych i����ych �s�aw, dz.U. 2009, ��r 91, poz. 742.
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ak��a���ie w po�sce zarejes�rowa��ych jes� 261 spółdzie���i socja���ych5 . 
z pew��ości� jes� �o �iczba ��iewie�ka, jeś�i porów��amy j� chociażby ze s�a�y-
s�ykami do�ycz�cymi spółdzie���i socja���ych we włoszech. da��e z 2009 rok� 
mówi� o po��ad 7300 spółdzie���iach socja���ych6, przy czym ��a�eży zwrócić 
�wa��ę, że zaczęły o��e �am pows�awać j�ż ��a pocz��k� �a� 70. �bie��łe��o s��-
�ecia. najwięcej spółdzie���i w po�sce pows�ało w wojewódz�wach: ś��skim, 
wie�kopo�skim i mazowieckim. najm��iej is���ieje z ko�ei w wojewódz�wach 
– pod�askim, świę�okrzyskim i opo�skim. najczęściej prowadz� działa���ość 
�sł���ow� (�sł���i porz�dkowe, ca�eri����owe, opiek�ńcze), czasami ha��d�ow� 
(��a przykład sk�epy z �żywa��� odzież�), s�os���kowo rzadko prod�kcyj��� (��a 
przykład eko�o��icz��e prod�k�y ro���e). Brak�je jed��ak zdecydowa��ie ��r���-
�ow��ej a��a�izy �e��o sek�ora w zakresie obszar� prowadzo��ej działa���ości. 

spółdzie���ie socja���e pows�awały ��a wie�e sposobów. niek�óre były swe��o 
rodzaj� „pospo�i�ym r�sze��iem” przypadkowych osób, k�óre spo�kały się 
w �rzędzie pracy. niek�óre pows�awały jako i��icja�ywa ��r�py osób, k�óre 
wspó���ie posz�kiwały pomysł� ��a działa���ość ��ospodarcz� a rea�izowały j�ż 
��r�powo jakieś przedsięwzięcia. w owym czasie korzys�ały z re���ły ze wspar-
cia z F���d�sz� pracy ��b �eż z ��ra���ów w ramach re��io��a���ych ośrodków 
eko��omii społecz��ej �s�a��owio��ych w ramach pro��ram� Mi��is�ers�wa pracy 
i po�i�yki społecz��ej. ki�ka��aście spółdzie���i pows�ało w ramach i��icja�ywy 
wspó���o�owej eQUaL, przy czym większość z ��ich ��ie spros�ała rzeczywi-
s�ości po zakończe��i� fi��a��sowa��ia z �ej i��icja�ywy. i wreszcie spora część 
f���kcjo���j�cych dzisiaj spółdzie���i �o rez���a�y wdraża��ia pro��ram� opera-
cyj��e��o kapi�ał L�dzki, w szcze��ó���ości działa��ia 6.2. (wparcie oraz promo-
cja przedsiębiorczości i samoza�r�d��ie��ia), w ramach k�óre��o moż��a �zyskać 
do�acje ��a rozpoczęcie działa���ości ��ospodarczej m.i��. w formie spółdzie���i, 
w �ym spółdzie���i socja���ej jak rów��ież poddziała��ia 7.2.2 (wsparcie i��s�y��-
cji eko��omii społecz��ej). 

najwięcej spółdzie���i pows�ało w ��as�ęps�wie �chwa�e��ia Us�awy o spół-
dzie���iach socja���ych z kwie���ia 2006 rok� (prawie 49%), w �ym po��ad 
połowa z ��ich w rok� 2007. w rok� 2008 �re��d �worze��ia spółdzie���i socja�-
��ych zdecydowa��ie zma�ał, co po pierwsze spowodowa��e było zakończe��iem 
okres� roz�icze��iowe��o f���d�szy s�r�k��ra���ych i zakończe��iem i��icja�ywy 
wspó���o�owej eQUaL a jed��ocześ��ie opóź��ie��iem w rozpoczęci� rea�izacji 
projek�ów w ramach pro��ram� operacyj��e��o kapi�ał L�dzki. zwi�za��e �o 

5 s�a�� ��a 22 wrześ��ia 2010 rok�, opracowa��ie włas��e ��a pods�awie krajowe��o rejes�r� 
s�dowe��o. da��e �e ��a bież�co ��e��aj� zmia��om. 

6 g. pas�ore��i, Sektor	spółdzielni	socjalnych	we	Włoszech, ma�eriał ��iep�b�ikowa��y, preze��-
�acja w �rakcie ko��fere��cji „i��formacja, ko��s���acja i par�ycypacja pracow��ików w przedsię-
biors�wach ��a przykładzie spółdzie���i, kraków, marzec 2009. 
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jed��ak było rów��ież z pracami ��ad ��owymi rozwi�za��iami �s�awowymi d�a 
spółdzie���i socja���ych. od mome���� �chwa�e��ia ��owe�izacji Us�awy o spół-
dzie���iach socja���ych w �ipc� 2009 rok� pows�ało po��ad 90 ��owych spół-
dzie���i, co s�a��owi po��ad 37% wszys�kich zarejes�rowa��ych. w samym 2010 
rok� zarejes�rowa��o 67 spółdzie���i socja���ych, co s�a��owi prawie 26% całe��o 
sek�ora spółdzie���i socja���ych7. z �e��o jedy��ie ��iecałe 10% �o �e założo��e 
przez osoby praw��e8 . 

2. AKTUALNA KONdyCJA SPółdzieLNi SOCJALNyCH 

w chwi�i obec��ej is���ieje bardzo mało badań ��b s�a�ys�yk, k�óre w spo-
sób komp�eksowy opisywałyby zjawiska eko��omicz��e i społecz��e zachodz�ce 
w is���iej�cych i działaj�cych spółdzie���iach socja���ych. z �ych, k�óre s� 
dos�ęp��e war�o przy�oczyć wy��iki bada��ia przeprowadzo��e��o przez s�owa-
rzysze��ie współpracy re��io��a���ej z ka�owic we współpracy z o��ó���opo�skim 
zwi�zkiem rewizyj��ym spółdzie���i socja���ych9 . 

Bada��ie, o k�órym mowa, zos�ało przeprowadzo��e w okresie od kwie�-
��ia do sierp��ia 2009 r., a do�yczyło f���kcjo��owa��ia spółdzie���i w rok� 2008. 
w bada��i� wzięły �dział 52 spółdzie���ie z obszar� całej po�ski, k�óre zos�ały 
podda��e bada��i� kwes�io��ari�szowem� oraz po��łębio��ym wywiadom. z po-
wyższych badań wy��ika m.i��., iż ��ajwiększa i�ość spółdzie���i zos�ała zareje-
s�rowa��a w rok� 2006 i 2007, ��a co z pew��ości� wpływ miało przyjęcie w rok� 
2006 Us�awy o spółdzie���iach socja���ych. w ��r�pie bada��ych spółdzie���i 
��ajwięcej, bo aż 46% spółdzie���i, posiada �iczbę czło��ków pomiędzy 6 a 9, 
��a�omias� 42% spółdzie���i posiada mi��ima���� wyma��a��� �iczbę czło��ków, 
a więc 5 osób. s�a�ys�ycz��a spółdzie���ia socja���a w po�sce �iczy 7 czło��ków. 
pods�awowym py�a��iem, ��a jakie war�o sobie odpowiedzieć jes� �o, w jaki 
sposób �iczba czło��ków przekłada się ��a �iczbę osób za�r�d��io��ych w spół-
dzie���i socja���ej i ���aj wskaź��iki j�ż s� ��iższe. s�a�ys�ycz��a spółdzie���ia 
socja���a za�r�d��ia ��a �mowę o pracę (w prze�icze��i� ��a peł��e e�a�y) 3,89 
osób. na�eży przyp�szczać, iż część czło��ków spółdzie���i może być rów��ież 
za�r�d��io��a ��a pods�awie �mowy z�ece��ia ��b �mowy o dzieło. przy czym 
��iepokoj�cy wydaje się fak�, iż 27% spółdzie���i (przypom��ijmy, że chodzi 
�y�ko o �e działaj�ce, prowadz�ce działa���ość ��ospodarcz�) ��ie za�r�d��ia a��i 
jed��ej osoby ��a �mowę o pracę. najwięcej, bo 38% spółdzie���i za�r�d��ia do 5 

7 opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da��ych z krajowe��o rejes�r� s�dowe��o. 
8 na pods�awie da��ych z o��ó���opo�skie��o zwi�zk� rewizyj��e��o spółdzie���i socja���ych. 
9 wy��iki badań zos�ały �dos�ęp��io��e przez o��ó���opo�ski zwi�zek rewizyj��y spółdzie���i 

socja���ych. 
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czło��ków, a więc ��ie wszys�kie osoby będ�ce czło��kami spółdzie���i z��ajd�j� 
w ��iej za�r�d��ie��ie. 

kwes�ia za�r�d��ie��ia czło��ków w spółdzie���i socja���ej wydaje się być abso-
�����ie k��czowa. jeże�i spółdzie���ie socja���e maj� być przedsiębiors�wami 
rei���e��racji społecz��ej i zawodowej poprzez pracę, �o osoby je zakładaj�ce 
m�sz� z��a�eźć w ��iej za�r�d��ie��ie. Bada��ia prowadzo��e przez s�owarzy-
sze��ie k�o��/jawor w ramach projek�� „w posz�kiwa��i� po�skie��o mode�� 
eko��omii społecz��ej” pod ��azw� „ko��dycja eko��omii społecz��ej w po�sce 
2006” wskaz�j�, iż 70,4% spółdzie�ców zdaje sobie sprawę, że pods�awowym 
ce�em społecz��ym spółdzie���i jes� ak�ywizacja zawodowa i za�r�d��ia��ie osób 
bezrobo���ych ��b wyk��czo��ych10. działa��ia maj�ce ��a ce�� ob��iże��ie kosz-
�ów za�r�d��ie��ia pracow��ików w spółdzie���iach socja���ych poprzez m.i��. 
wprowadze��ie doda�kowych form za�r�d��ie��ia, wydł�że��ie okres� ref���da-
cji składek ��a �bezpiecze��ia społecz��e, moż�iwość wys��pie��ia o za�iczkę ��a 
opłace��ie �ych składek (zmia��y wprowadzo��e ��owe�izacj� Us�awy o spółdzie�-
��iach socja���ych) wydaj� się być krokami w bardzo dobrym kier���k�. 

we wspom��ia��ych powyżej bada��iach – „ko��dycja eko��omii społecz��ej 
w po�sce 2006” spółdzie�cy socja���i py�a��i o zaa����ażowa��ie w działa���ość 
społecz��� w 82% odpowiedzie�i �wierdz�co, jed��ak 18% ��ie podejm�je �e��o 
rodzaj� działań11 .

Tabela 1. Główne pola usług społecznych spółdzielni socjalnych

Rodzaj usług społecznych Procent wskazań
k����ra i sz��ka 7,40%
ed�kacja i wychowa��ie 7,40%
ochro��a zdrowia 3,70%
Usł���i socja���e, pomoc społecz��a 33,30%
ry��ek pracy, za�r�d��ie��ie, ak�ywizacja zawodowa 70,40%
ochro��a środowiska 11,10%
rozwój �oka���y w wymiarze społecz��ym 22,20%
prawo i je��o ochro��a, prawa człowieka 3,70%
wsparcie d�a i��s�y��cji, or��a��izacji pozarz�dowych 18,50%
działa���ość między��arodowa 7,40%
sprawy zawodowe, pracow��icze, bra��żowe 14,80%

Źródło: Badania	„Kondycja	sektora	ekonomii	społecznej	w	Polsce	2006”.

10 j. Brzozowska, Praktyka	działania	przedsiębiorstwa	społecznego	–	 jak	blisko	koncepcji	przedsię-
biorstwa	społecznego, [w:] „Od	trzeciego	sektora	do	przedsiębiorczości	społecznej	–	wyniki	badań	ekonomii	
społecznej	w	Polsce, s�owarzysze��ie k�o��/jawor, warszawa 2008, s. 194. 

11 ibidem. 
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aby ce� społecz��ej i zawodowej rei���e��racji mó��ł być speł��io��y, spółdzie�-
��ie socja���e m�sz� osi���ać okreś�o��e s�abi���e wy��iki eko��omicz��e. rez���a�y 
zrea�izowa��ych przez s�owarzysze��ie współpracy re��io��a���ej badań wska-
z�j�, iż większość spółdzie���i socja���ych w rok� 2008 osi�����ęła przychody 
w ��ra��icach 50–100 �ysięcy zło�ych. około 1% spółdzie���i osi�����ęło przy-
chody powyżej 300 �ysięcy zło�ych. po��ad 70% bada��ych spółdzie���i (38 z 52 
bada��ych) korzys�ało z zew��ę�rz��ych źródeł fi��a��sowa��ia. zew��ę�rz��e źródła 
fi��a��sowa��ia �o środki z F���d�sz� pracy (w 27 przypadkach) oraz środki 
przyz��awa��e przez ośrodki wsparcia spółdzie���i socja���ych12 (w 21 przy-
padkach). Fi��a��sowa��ie jes� jed��ak ��ada� jed��� z pods�awowych bo��czek 
f���kcjo���j�cych spółdzie���i socja���ych. chodzi �� zarów��o o ich dokapi�a-
�izowa��ie w sy��acji, ��dy brak�je środków ��a zak�p ��a przykład sprzę�� do 
zrea�izowa��ia z�eceń. z dr���iej jed��ak s�ro��y brak�je rów��ież samych z�eceń. 
w �ym ko���ekście spółdzie�cy socja���i wskaz�j� ��a po�rzebę zi���e��syfikowa-
��ia współpracy z jed��os�kami samorz�d� �ery�oria���e��o oraz i����ymi pod-
mio�ami, k�óre mo��łyby wykorzys�ać, ��a przykład wprowadzo��e ��owe�izacj� 
Us�awy o spółdzie���iach socja���ych, k�a�z��e społecz��e do wsparcia is���ie-
j�cych przedsiębiors�w społecz��ych. is���iej� j�ż pierwsze przykłady zas�oso-
wa��ia k�a�z�� społecz��ych w zamówie��iach p�b�icz��ych. jeże�i okaż� się o��e 
sk��ecz��e pozos�aje mieć ��adzieję, iż rozpowszech��i� się o��e wśród przeds�a-
wicie�i samorz�dów, co ��a pew��o o�worzy przed is���iej�cymi spółdzie���iami 
socja���ymi ��owe moż�iwości rozwoj�. 

3. SPółdzieLNiA SOCJALNA OSóB PRAWNyCH  
– Czy NOWeLizACJA USTAWy  

O SPółdzieLNiACH SOCJALNyCH z MAJA 2009 ROKU 
JeST NOWą SzANSą dLA TeGO SeKTORA? 

w odpowiedzi ��a prob�emy, jakie pojawiały się i ��ada� pojawiaj� w proce-
sie �worze��ia spółdzie���i socja���ych przez osoby fizycz��e pochodz�ce z ��r�p 
wyk��cze��ia społecz��e��o, doko��a��o zasad��iczej modyfikacji �e��o i��s�r�-
me����. nowe�izacja Us�awy o spółdzie���iach socja���ych zos�ała �chwa�o��a 
7 maja 2009 rok�13. Umoż�iwiła o��a zakłada��ie spółdzie���i przez osoby 
praw��e: or��a��izacje pozarz�dowe w roz�mie��i� przepisów �s�awy o działa�-
��ości poży�k� p�b�icz��e��o i wo�o���ariacie, ��mi����e jed��os�ki praw��e oraz koś-

12 ośrodki wsparcia spółdzie���i socja���ych powoływa��e były w ramach pro��ram� wspie-
ra��ia spółdzie���i socja���ych rea�izowa��e��o przez Mi��is�ers�wo pracy i po�i�yki społecz��ej. 

13 Us�awa z 7 maja 2009 rok� o zmia��ie Us�awy o spółdzie���iach socja���ych oraz o zmia-
��ie ��iek�órych i����ych �s�aw, op.	cit . 



Usługi	społeczne	świadczone	przez	spółdzielnie	socjalne 223

cie���e osoby praw��e. spółdzie���ia socja���a osób praw��ych m�si się składać 
z co ��ajm��iej dwóch podmio�ów. przy czym s� o��e zob�i��owa��e do za�r�d-
��ie��ia w ci���� 6 miesięcy od zarejes�rowa��ia 5 osób pochodz�cych z ��r�py 
doce�owej Us�awy o spółdzie���iach socja���ych14. doda�kowo ob��iżo��o proce��� 
osób pochodz�cych z ��r�p wyk��cze��ia społecz��e��o do 50% ��a e�apie zakła-
da��ia spółdzie���i, a więc co ��ajm��iej połowa czło��ków m�si speł��iać wymo��i 
ar�. 4 �s�. 1 �s�awy, ��ie zaś jak do�ychczas 100% ��a e�apie zakłada��ia oraz 
80% w da�szej działa���ości. 

jak wy��ika z da��ych o��ó���opo�skie��o zwi�zk� rewizyj��e��o spółdzie���i 
socja���ych, od mome���� wejścia w życie ��owe�izacji �s�awy, a więc od �ipca 
2009 rok�, pows�ało 5 spółdzie���i socja���ych założo��ych przez osoby praw��e. 
w s�os���k� do po��ad 70, k�óre zos�ały od �e��o mome���� zarejes�rowa��e 
wydaje się �o być odse�ek ��iewie�ki. jed��ak ��a�eży pamię�ać, iż jes� �o rozwi�-
za��ie z�peł��ie ��owe a s�kcesy �ych, k�óre pows�ały mo��� s�a��owić o��rom��� 
i��spirację d�a ko�ej��ych. 

pierwsza w po�sce spółdzie���ia socja���a osób praw��ych założo��a przez 
or��a��izacje pozarz�dowe pows�ała w Małopo�sce, w ��mi��ie k��cze15. spół-
dzie���ia socja���a „opoka” zos�ała założo��a przez s�owarzysze��ie ��a 
rzecz zrów��oważo��e��o rozwoj� społecz��o – gospodarcze��o „kLUcz” 
oraz chrześcijańskie s�owarzysze��ie dobroczy����e. zos�ała o��a zarejes�ro-
wa��a w krajowym rejes�rze s�dowym 30 paździer��ika 2009 r. spółdzie���ia 
w pierwszej fazie sko��ce���rowała się ��a świadcze��i� �sł��� ��as�ro��omicz��ych 
��a �ere��ie ��mi��y k��cze oraz szerzej ��a �ere��ie powia�� o�k�skie��o. Świad-
cze��ie �sł��� miało po�e��ać ��a przy��o�owywa��i� i rozwoże��i� posiłków do 
k�ie���ów ośrodka pomocy społecz��ej, k�órzy maj� przyz��a��e zasiłki ce�owe 
oraz wobec k�órych świadczo��e s� �sł���i opiek�ńcze. spółdzie���ia miała 
rów��ież w p�a��ach oferowa��ie posiłków d�a pracow��ików �rzędów, przedsię-
biors�w oraz d�a osób i��dywid�a���ych ��a �ere��ie powia��, w szcze��ó���ości 
��mi��y k��cze. w swoich p�a��ach spółdzie���ia ma rów��ież i���e��syw��e działa-
��ia ��a rzecz ak�ywizacji zawodowej osób mar��i��a�izowa��ych ��a ry��k� pracy. 
po �r�d��ym okresie „rozr�ch�”, spółdzie���ia wy��rała w o�war�ym ko��k�rsie 
ofer� ��a fi��a��sowa��ie zada��ia z zakres� pomocy społecz��ej – dożywia��ie osób 
dorosłych i ich rodzi�� w 2010 r. or��a��izowa��ym przez ośrodek pomocy spo-
łecz��ej w k��czach. od 19 kwie���ia 2010 r. pracow��icy spółdzie���i przy��o�o-
w�j� ��or�ce posiłki obiadowe d�a 243 osób, k�óre s� k�ie���ami ops. posiłki 
wydawa��e s� w 7 p���k�ach z�oka�izowa��ych w k��czach, chech�e, ryczówk�, 

14 po 12 miesi�cach ��ieprzerwa��e��o za�r�d��ie��ia osoby �e maj� prawo ��abyć czło��ko-
s�wo a spółdzie���ia s�aje się miesza��a. 

15 spółdzie���ia pows�ała w ramach projek�� aBc gospodarki społecz��ej fi��a��sowa��e��o 
w ramach poddziała��ia 7.2.2. pro��ram� operacyj��e��o kapi�ał L�dzki. 
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rodakach, Byd�i��ie, jaroszowc� i kwaś��iowie do���ym. is���ieje rów��ież moż-
�iwość dowoże��ia posiłków do domów osób, k�óre ze wz���ęd� ��a s�a�� zdrowia 
��ie s� w s�a��ie do�rzeć do p���k�� wydawa��ia posiłków. jes� �o moż�iwe dzięki 
przekaza��i� w �ży�kowa��ie samochod� przez Urz�d gmi��y w k��czach16 . 
Bardzo is�o���ym aspek�em f���kcjo��owa��ia spółdzie���i socja���ej „opoka” 
jes� jej moc��e �oka���e zakorze��ie��ie. podmio�y, będ�ce czło��kami założycie-
�ami spółdzie���i �o dwie or��a��izacje posiadaj�ce moc��� pozycję w �oka���ej 
społecz��ości, a�e przede wszys�kim dosko��a�e z��aj�ce prob�emy osób, k�ó-
rych ak�ywizacji się podjęły. zarów��o chrześcijańskie s�owarzysze��ie dobro-
czy����e jak i s�owarzysze��ie „kLUcz” �o or��a��izacje działaj�ce od wie�� �a� 
(�o pierwsze od 1999 rok�) w sferze pomocy społecz��ej.

pierwsz� spółdzie���i� socja����, k�óra pows�ała przy �dzia�e samorz�d�, 
była spółdzie���ia socja���a „grÓd” w Bisk�picach, w ��mi��ie Byczy��a. 
Umiejscowie��ie �ej i��icja�ywy właściwie ��ie b�dzi zdziwie��ia. gmi��a �a jes� 
bowiem siedzib� całe��o ko�����omera�� przedsięwzięć o charak�erze społecz-
��ym. pows�ała �am j�ż w 2005 r. jed��a z pierwszych – spółdzie���ia socja���a 
Usł���owo – Ha��d�owo – prod�kcyj��a, f���kcjo���je ce���r�m i���e��racji spo-
łecz��ej w po�a��owicach, a władze ��mi��y ewide�����ie doce��iaj� zasł���i �ych 
przedsięwzięć ��ospodarki społecz��ej w rozwoj� �oka���ej społecz��ości. z pew-
��ości� s�kcesy �ych przedsięwzięć s�ały się i��spiracj� do powoła��ia ko�ej��e��o 
podmio�� ��ospodarki społecz��ej, �ym razem z �działem samej ��mi��y. gród 
w Bisk�picach, ��dzie w ��r�d��i� 2009 r. zarejes�rowa��o spółdzie���ię socja����, 
�o miejsce w k�órym ci����e coś się dzieje: ��r��ieje rycerskie, p�char e�ropy 
w wa�kach Bojowych, moż��a �am ��a�czyć się rz�cać �oporem, włócz��i� czy 
��ożem. gmi��a powoł�j�c spółdzie���ię socja���� odpowiedziała ��a wzras�a-
j�ce zapo�rzebowa��ie w zakresie osób mo���cych „obsł���iwać” rozwijaj�c� 
się „�is�ę wydarzeń”. jak dek�arowa�i przeds�awicie�e samorz�d� ��a e�apie 
�worze��ia spółdzie���i ide� jej pows�a��ia była próba o�warcia się ��a ��rys�ów 
weeke��dowych, podczas ��dy do�ychczas ��łów��ie ko��ce���rowa�i się ��a obsł�dze 
szko�eń, ko��fere��cji czy ko�o��ii. za�r�d��ie��i w spółdzie���i pracow��icy, pocho-
dz�cy z ��r�p wyk��cze��ia społecz��e��o, maj� za zada��ie pokierować r�chem 
��rys�ycz��ym w Byczy��ie. do ich zadań ��a�eży m.i��. prowadze��ie ho�e��, 
obsł���iwa��ie maszy�� ob�ęż��iczych, prowadze��ie warsz�a�ów rzemieś���iczych 
czy �eż dom� rybaka. wszys�ko �o, co dzieje się w Byczy��ie, z�peł��ie zmie��ia 
obraz �ej ��mi��y. war�o jed��ak podkreś�ić, iż ��ie byłoby �o moż�iwe bez ści-
słej współpracy pomiędzy samorz�dem a podmio�ami ��ospodarki społecz��ej. 

oprócz „�ych pierwszych” wyżej wymie��io��ych, ki�ka i��icja�yw w �ym 
zakresie zos�ało rów��ież podję�ych. część z ��ich zos�ała sfi��a�izowa��a, a ki�ka 

16 p. warwas, „s�kces opoki”, www.projek�-abc.p� 
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czeka ��a szczęś�iwy fi��ał. przykładem i��icja�ywy w �ym zakresie, pochodz�cej 
ze s�ro��y samorz�d�, jes� spółdzie���ia socja���a „Byd��oszcza��ka”, k�óra jes� 
ak��a���ie w fazie rejes�racji a pows�ała przy wsparci� ze s�ro��y k�jawsko 
– pomorskie��o ośrodka eko��omii społecz��ej oraz s�owarzysze��ia ��a rzecz 
spółdzie���i socja���ych. założo��a przez Mias�o Byd��oszcz i powia� Byd��o-
ski zas��pi ��ospodars�wo pomoc��icze jakim był zakład robó� p�b�icz��ych. 
przedmio� działa���ości będzie dokład��ie �e�� sam, a więc szeroko roz�mia��e 
�sł���i kom���a���e a do ich wyko��ywa��ia za�r�d��ia��e będ� osoby bezrobo���e, 
w �ym dł���o�rwa�e bezrobo���e.

z pew��ości� zachę�� do �worze��ia spółdzie���i socja���ych przez osoby 
fizycz��e były środki fi��a��sowe, k�óre ��a �e�� ce� osoby bezrobo���e oraz ��ie-
peł��ospraw��e mo��ły �zyskać z F���d�sz� pracy. i����ym i��s�r�me���em do�ych-
czas dos�ęp��ym jedy��ie d�a osób fizycz��ych były do�acje �dzie�a��e w ramach 
projek�ów w działa��i� 6.2. pro��ram� operacyj��e��o kapi�ał L�dzki. od 
1 czerwca 2010 r. obowi�z�je ��owy szcze��ółowy opis priory�e�ów pokL, 
k�óry po pierwsze doposażył poddziała��ie 7.2.2. (wsparcie i��s�y��cji eko��omii 
społecz��ej) w i��s�r�me���y fi��a��sowe��o wsparcia �worz�cych się podmio�ów, 
a�e przede wszys�kim w �ym ko���ekście wprowadził pojęcie spółdzie���i socja�-
��ej osób praw��ych, do k�órych od �e��o mome���� moż��a kierować wsparcie 
zarów��o mery�orycz��e jak i fi��a��sowe. na�eży się spodziewać, iż da �o ��owy 
imp��s do �worze��ia �ych podmio�ów. 

doda�kowym imp��sem będzie z pew��ości� fak�, iż ��owe�izacja Us�awy 
o spółdzie���iach socja���ych z maja 2009 r. doko��ała rów��ież i����ych is�o���ych 
zmia�� w zakresie ich f���kcjo��owa��ia. zmia��y �e były wy��ikiem obserwacji 
rzeczywis�ości w jakich f���kcjo���j� spółdzie���ie socja���e oraz prob�emów, 
jakie ��apo�ykały w mome��cie podejmowa��ia prób wypracowa��ia pozycji eko-
��omicz��ej, a co za �ym idzie speł��ie��ia ce��, d�a jakie��o zos�ały powoła��e, 
a więc ce�� społecz��ej i zawodowej rei���e��racji. 

i �ak w dysk�sjach ��ad ��owe�izacj� Us�awy częs�o pojawiały się py�a��ia, 
w jaki sposób zmierzyć się z jed��ym z pods�awowych prob�emów spółdzie���i 
socja���ych, a mia��owicie brakiem środków ��a działa���ość. przede wszys�kim 
wykorzys�a��o i��s�r�me��� wsparcia fi��a��sowe��o w pos�aci wkład� do spół-
dzie���i socja���ej okreś�o��y w Us�awie prawo spółdzie�cze. jes� �o i��s�r�me���, 
k�óry w szcze��ó���ości mo��� wykorzys�ać właś��ie osoby praw��e powoł�j�ce 
��b przys�ęp�j�ce do is���iej�cej spółdzie���i, po��ieważ wkład or��a��izacji poza-
rz�dowej, koście���ej osoby praw��ej ��b jed��os�ki samorz�d� �ery�oria���e��o, 
może po�e��ać m.i��. ��a prze��iesie��i� ��b obci�że��i� włas��ości rzeczy ��b 
i����ych praw. jako czło��ek spółdzie���i socja���ej osoba praw��a może w��ieść 
w formie wkład� ��a przykład �oka�, k�óry może zos�ać przekaza��y do spół-
dzie���i ��a włas��ość ��b w �ży�kowa��ie. doda�kowo spółdzie���ia może zos�ać 
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wspar�a przez pracę pracow��ików jed��os�ek samorz�d� �ery�oria���e��o, or��a-
��izacji pozarz�dowej ��b koście���ej osoby praw��ej, k�óra jes� jej czło��kiem. 
jeże�i spółdzie���ia założo��a przez osoby praw��e będzie przyjmować do swo-
je��o ��ro��a ko�ej��ych czło��ków może doko��ać poręcze��ia pożyczki, kredy�� 
��b zabezpiecze��ia zwro�� ref���dacji środków przyz��a��ych ��a rozpoczęcie 
działa���ości ��ospodarczej w formie spółdzie���i socja���ej. tym samym s�a��owi 
�o odpowiedź ��a jede�� z pods�awowych prob�emów w �zyskiwa��i� do�acji, 
k�órym jes� brak moż�iwości speł��ie��ia wymo��ów zabezpiecze��ia zwro�� �ej 
do�acji. rozszerzo��o rów��ież zwo���ie��ie z opła� za rejes�rację w krajowym 
rejes�rze s�dowym oraz za o��łosze��ie �e��o wpis� w Mo��i�orze s�dowym 
i gospodarczym ��a wsze�kie zmia��y do �e��o rejes�r� wprowadza��e. 

jed��� z ��ajwiększych �r�d��ości spółdzie���i socja���ych w pocz��kowej fazie 
rozwoj� była ko��iecz��ość za�r�d��ia��ia wszys�kich czło��ków ��a pods�awie 
spółdzie�czej �mowy o pracę, co zdecydowa��ie podrażało kosz�y działa���ości 
przedsiębiors�wa i z �e��o powod� ��iejed��okro���ie było z�peł��ie ��iemoż�iwe 
do zrea�izowa��ia. nowe�izacja Us�awy o spółdzie���iach socja���ych �moż�i-
wiła wpros� (wcześ��iej było �o moż�iwe przy zas�osowa��i� przepisów Us�awy 
– prawo spółdzie�cze17 i wpisa��i� odpowied��ich zapisów do s�a����), za�r�d-
��ia��ie czło��ków spółdzie���i ��ie �y�ko ��a pods�awie spółdzie�czej �mowy 
o pracę, a�e rów��ież �mowy o dzieło, �mowy z�ece��ie czy �eż �mowy o pracę 
��akładcz�. doda�kowo rozszerzo��o i��s�r�me��� ref���dacji składek ��a �bez-
piecze��ia społecz��e, daj�c moż�iwość s�ara��ia się o ref���dację składek za 
za�r�d��io��ych pracow��ików w peł��ej wysokości przez pierwsze 24 miesi�ce 
za�r�d��ie��ia oraz w połowie wysokości przez ko�ej��e 12 miesięcy za�r�d��ie-
��ia pracow��ika. w �ym zakresie moż�iwe jes� rów��ież s�ara��ie się o za�iczkę 
��a opłace��ie �ych składek. 

okreś�o��o rów��ież szcze��ółowo i��s�r�me���y, jakimi b�dże� pańs�wa ��b 
jed��os�ki samorz�d� �ery�oria���e��o mo��� wspierać rozwój spółdzie���i socja�-
��ej. Mo��� więc �o robić ��a ki�ka sposób: poprzez �dzie�e��ie do�acji, pożyczki, 
poręcze��ia, �sł��� ��b doradz�wa w zakresie fi��a��sowym, księ��owym, eko��o-
micz��ym, praw��ym i marke�i����owym oraz poprzez zref���dowa��ie kosz�ów 
��s�racji. zarów��o do�acje jak i �sł���i oraz doradz�wo mo��� być rów��ież 
�dzie�a��e w ramach e�ropejskie��o F���d�sz� społecz��e��o. jed��ym z waż��ych 
aspek�ów jes� fak�, iż Us�awa ��adaje �ej pomocy s�a��s pomocy de	minimis . 

z��od��ie z Us�aw� prawo spółdzie�cze, wszys�kie spółdzie���ie zob�i��owa��e 
s� do prowadze��ia peł��ej rach���kowości. nakaz �e�� obejmował do�ychczas 
rów��ież spółdzie���ie socja���e. nowe�izacja Us�awy wprowadziła zmia��ę do 

17 Us�awa z 16 wrześ��ia 1982 rok� prawo spółdzie�cze, dz.U. 1995, ��r 54, poz. 288 (�eks� 
jed��o�i�y) ze zm.
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Us�awy z d��ia 29 wrześ��ia 1994 r. o rach���kowości, �moż�iwiaj�c spółdzie�-
��iom socja���ym prowadze��ie �proszczo��ej rach���kowości, jeś�i ich przy-
chody ��e��o ze sprzedaży za poprzed��i rok obro�owy ��ie przekroczyły kwo�y 
1 200 000 e�ro. w prak�yce �r�d��o wyobrazić sobie, aby ak��a���e spółdzie�-
��ie socja���e chociaż zb�iżyły się do �e��o p�łap�. jed��ak, jak pokazała prak-
�yka, wykorzys�a��ie �e��o i��s�r�me���� przy �ak skomp�ikowa��ej wew��ę�rz��ej 
s�r�k��rze (f���d�sz �działowy, zasobowy, i�d.) oraz w ko���ekście rea�izacji 
przez spółdzie���ie socja���e projek�ów fi��a��sowa��ych m.i��. z f���d�szy s�r�k-
��ra���ych okazało się rzadkim wyborem. większość spółdzie���i pozos�ała przy 
peł��ych zasadach księ��owych. 

nowe�izacja wprowadziła rów��ież zmia��ę do Us�awy z d��ia 29 s�ycz��ia 
2004 r. prawo zamówień p�b�icz��ych, wprowadzaj�c �zw. „k�a�z��e spo-
łecz��e”, k�óre mo��� s�a��owić o��rom��� sza��sę d�a spółdzie���i socja���ych 
w posz�kiwa��i� przez ��ie swoje��o miejsca ��a ry��k�. zamawiaj�cy może 
bowiem okreś�ić w opisie przedmio�� zamówie��ia wyma��a��ia zwi�za��e z re-
a�izacj� zamówie��ia, do�ycz�ce m.i��. za�r�d��ia��ia osób bezrobo���ych, ��iepeł-
��ospraw��ych ��b okreś�o��ych w Us�awie o za�r�d��ie��i� socja���ym, Us�awie 
o spółdzie���iach socja���ych, ��r�pach doce�owych. 

4. Czy dOśWiAdCzeNiA WłOSKie  
MOGą Być dLA NAS iNSPiRACJą? 

spółdzie���ie socja���e repreze����j� jede�� z bardziej ory��i��a���ych e�eme��-
�ów włoskie��o doświadcze��ia w zakresie ��ospodarki społecz��ej. s�op��iowo 
ich �iczba zaczęła wzras�ać w �a�ach 70. XX wiek�, podczas ��dy ��wał�ow��y 
wzros� ��as��pił w �a�ach 80. �bie��łe��o s���ecia i dzisiaj repreze����j� o��e 
d�ży �dział w b�dżecie po�i�yki społecz��ej pańs�wa. j�ż w rok� 1993 około 
13% b�dże�� pańs�wa ��a po�i�ykę społecz��� rea�izowa��e było przez spółdzie�-
��ie socja���e18 . 

sy��acja, k�óra miała miejsce we włoszech w �a�ach 70. �bie��łe��o wiek�, 
dokład��ie �a, k�óra wy��e��erowała s�worze��ie ��owe��o i��s�r�me����, jakim 
s� spółdzie���ie socja���e, ��ie była sy��acj� �ypowo włosk�. pod ko��iec �a� 70. 
XX wiek� wszys�kie e�ropejskie pańs�wa opiek�ńcze zaczęły się kr�szyć pod 
ciężarem �r�d��ości zwi�za��ych z ich fi��a��sowa��iem i admi��is�racj�. gwał�o-
wa��ie ros���ce bezrobocie, powi�za��e ze spadkiem �empa rozwoj� ��ospodar-
cze��o, spowodowało wzros� deficy�� w b�dże�ach pańs�w, jak rów��ież �awi��ę 

18 M. Maie��o,M. Maie��o, Italy, [w:] c. Borza��a, a. sa���a�ri (red.), Social	Enterprises	and	New	Employ-
ment	in	Europe, tre���o 2000, s. 342. 
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prob�emów o charak�erze społecz��ym.19 doda�kowo we włoszech doszło do 
zjawiska wzros�� �iczby ��dzi s�arszych, a �akże pojawiły się ��owe po�rzeby 
zwi�za��e z �zw. pozama�eria���ymi przypadkami z�boże��ia (��p. choroby 
psychicz��e, bezdom��ość, ��arkoma��ia, imi��racja, dł���o�rwałe bezrobocie). 
zaczęło ros���ć zapo�rzebowa��ie zarów��o ��a �e �radycyj��e, a�e rów��ież ��a 
��owe �sł���i pomocy społecz��ej20 .

jed��ym z i��s�r�me���ów radze��ia sobie z zais���iał� sy��acj� była po�i�yka 
prywa�yzacji �sł��� społecz��ych wdrożo��a przez wie�e pańs�w e�ropejskich. 
wprowadzo��a o��a była poprzez s�worze��ie podział� pomiędzy odpowiedzia�-
��ości� za fi��a��sowa��ie �sł��� społecz��ych pozos�aj�c� po s�ro��ie admi��is�ra-
cji p�b�icz��ej, a dos�arcza��iem �sł���, k�óre z ko�ei zos�ały prze�ra��sferowa��e 
do sek�ora prywa���e��o. po��ad�o zaprzes�a��o świadcze��ia pew��e��o rodzaj� 
�sł���. z jed��ej s�ro��y spowodowało �o zwiększe��ie zapo�rzebowa��ia ��a pry-
wa���ych dos�awców �sł��� społecz��ych, k�órym admi��is�racja mo��ła je z�ecać, 
a�e z dr���iej s�ro��y poszerzył się ka�a�o�� po�rzeb społecz��ych, k�óre sek�or 
non-profit mó��ł zaspokajać poprzez rea�izowa��ie działań w ��owych obsza-
rach21. doda�kowym e�eme���em sprzyjaj�cym przejmowa��i� �sł��� społecz-
��ych przez podmio�y prywa���e ��b sek�or non-profit był proces dece���ra�izacji 
sys�em� świadcze��ia �ych �sł���. dece���ra�izacja oraz wy��ikaj�ce z ��iej prze-
s���ięcie odpowiedzia���ości ��a �oka���� admi��is�rację p�b�icz���, czy�i b�iżej 
po�rzeb obywa�e�i, spowodowało większ� akcep�ację i��icja�yw rea�izowa��ych 
przez społeczeńs�wo obywa�e�skie oraz sprawiło, że fi��a��sowa��ie �e��o �yp� 
przedsięwzięć ze środków p�b�icz��ych s�ało się bardziej prawdopodob��e22 .

rozwój spółdzie���i socja���ych we włoszech zwi�za��y był z �rzema zasad-
��iczymi �e��de��cjami:
1. kryzys i redefi��iowa��ie ko��cepcji pańs�wa dobroby�� a w �ym ko���ekście 

po�i�yki społecz��ej. sek�or p�b�icz��y ��ie �y�ko ��ie był wydo���y w dos�arcza-
��i� �sł��� ��a poziomie i w zakresie w jakim po�rzebowało �e��o społeczeń-
s�wo, a�e rów��ież jawił się jako zbi�rokra�yzowa��y, ��iee�as�ycz��y sys�em 
wobec k�óre��o zaczęły ros���ć opor����is�ycz��e zachowa��ia. spółdzie���ie 
socja���e, jako i��icja�ywy oddo���e, pokazały się z ko�ei jako podmio�y, k�óre 
s� w s�a��ie dos�arczać �sł���i d�a osób wyk��czo��ych w z�peł��ie ��owy, 
zaa����ażowa��y sposób23 .

19 c. Borza��a, Nowe	trendy	w	sektorze	non	–	profit	w	Europie:	pojawienie	się	przedsiębiorstw	społecz-
nych, [w:] j.j. wy����ański, Przedsiębiorstwo	społeczne.	Antologia	kluczowych	tekstów, warszawa 2008, 
s. 96. 

20 M. Loss, Spółdzielnie	 socjalne	we	Włoszech, [w:] M. rymsza (red.), Trzeci	 sektor.	Ekonomia	
społeczna, warszawa 2005, s. 46. 

21 c. Borza��a, Nowe	trendy…, op. ci�., s. 97. 
22 ibidem. 
23 M. Maie��o,M. Maie��o, Italy…, op. ci�., s. 342.
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2. rozwój i przeksz�ałce��ia wew����rz same��o �rzecie��o sek�ora. rozwój 
bowiem spółdzie���i socja���ych we włoszech jes� e�eme���em rozwoj� 
całe��o sek�ora w owym czasie. 

3. od��owie��ie war�ości zaa����ażowa��ia społecz��e��o w samym, �radycyj��ym 
r�ch� spółdzie�czym. po okresie zb�iża��ia się do sek�ora prywa���e��o, 
���bi�c po drodze misję społecz���, ��b �eż ��admier��e��o �za�eż��ia��ia się od 
frakcji po�i�ycz��ych, spółdzie�cza forma prowadze��ia działa���ości zaczęła 
przeżywać od��owę w ko���ekście wykorzys�a��ia jej do rea�izacji �sł��� ��a 
rzecz społecz��ości �oka���ych oraz przez i d�a osób wyk��czo��ych24 . 
po�rzeba praw��e��o �re����owa��ia działa���ości spółdzie���i socja���ych we 

włoszech pojawiła się j�ż w �a�ach 80. XX wiek�, kiedy ��as��pił ich ��ajwięk-
szy przyros�. jed��ak ��ieporoz�mie��ia wew����rz sił po�i�ycz��ych we włoszech 
spowodowały, iż ��a Us�awę o spółdzie���iach socja���ych m�sia��o czekać do 
rok� 1991. Us�awa ��r 381/91 defi��i�je spółdzie���ię socja���� jako podmio�, 
k�óry ma dos�arczać �sł��� o charak�erze o��ó���ym, �sł��� poży�k� p�b�icz-
��e��o, promować osobis�y rozwój jej czło��ków i i���e��rować ��dzi ze społeczeń-
s�wem poprzez:
– dos�arcza��ie �sł��� socja���ych i ed�kacyj��ych,
– rea�izację róż��ych działań – w obszarze ro���ic�wa, przemysł�, ha��d�� ��b 

w pos�aci �sł��� – w ce�� dos�arcza��ia za�r�d��ie��ia osobom wyk��czo��ym. 
defi��icja spółdzie���i socja���ej zawar�a w Us�awie podkreś�a ki�ka waż��ych 

e�eme���ów:
1. pods�awowym ce�em działa��ia spółdzie���i socja���ej jes� sł�że��ie społecz-

��ości.
2. spółdzie���ia m�si mieć si���e �oka���e zakorze��ie��ie.
3. spółdzie���ia m�si promować rozwój osobis�y i społecz��� i���e��rację osób, 

��ie może być jedy��ie dos�arczycie�em �sł���.
4. w przeciwieńs�wie do �radycyj��ych spółdzie���i, k�óre prowadz� działa�-

��ość w i���eresie swoich czło��ków, spółdzie���ie socja���e działaj� ��a rzecz 
całe��o społeczeńs�wa.
włoska Us�awa okreś�a �rzy �ypy spółdzie���i socja���ych:

1. spółdzie���ie socja���e �yp� „a”, k�órych pods�awowym ce�em jes� dos�ar-
cza��ie �sł��� społecz��ych, zdrowo���ych, ed�kacyj��ych i k�óre pows�ały 
zdecydowa��ie ��ajwcześ��iej. Było ich rów��ież ��a pocz��k� zdecydowa��ie 
��ajwięcej, bo 1200 co s�a��owiło 64% całe��o sek�ora spółdzie���i socja�-
��ych. podział pomiędzy poszcze��ó���ymi rodzajami �sł��� w owym czasie 
był ��as�ęp�j�cy: 13% – �sł���i w zakresie zdrowia, 6% �sł���i ed�kacyj��e, 
81% �sł���i stricte socja���e. 

24 ibidem, s. 343.ibidem, s. 343. 



Joanna	Brzozowska230

2. spółdzie���ie socja���e �yp� „B”, k�órych pods�awowym ce�em jes� społecz��a 
i zawodowa rei���e��racja, przy czym ��ie ma z��acze��ia bra��ża, w k�órej 
działaj�. w pocz��kowym okresie repreze���owały o��e około 17% wszys�-
kich spółdzie���i socja���ych, dopiero w da�szych �a�ach zaczęły się rozwi-
jać, wspó���ie z rozwojem mode�� przedsiębiors�w społecz��ych i���e��racji 
poprzez pracę (WISE	–	Work	Integration	Social	Entreprise). 

3. spółdzie���ie socja���e miesza��e, k�óre w pocz��kowej fazie repreze���o-
wały 19% sek�ora, ł�czyły oba powyższe ce�e, działaj�c ��a rzecz społecz��ej 
i zawodowej rei���e��racji, jed��ocześ��ie rea�iz�j�c �sł���i o charak�erze spo-
łecz��ym. 
obszary �sł��� społecz��ych, w k�órych działa włoski �rzeci sek�or, w �ym 

szcze��ó���ie spółdzie���ie socja���e s� ��as�ęp�j�ce:
– k����ra i spędza��ie wo���e��o czas�.
– ed�kacja i bada��ia (szko���ic�wo pods�awowe i śred��ie, szko���ic�wo wyż-

sze, szko�e��ie zawodowe, szko�e��ie dorosłych, bada��ia).
– zdrowie (�sł���i socja���e, szpi�a�e rehabi�i�acyj��e).
– Świadcze��ia socja���e.
– Środowisko.
– rozwój społecz��ości �oka���ej.
– ochro��a i promocja praw człowieka.
– pośred��ic�wo w działa��iach chary�a�yw��ych25 .

wśród be��eficje���ów działań spółdzie���i socja���ych ��ajwiększ� ��r�pę s�a-
��owiły osoby ��iepeł��ospraw��e (30,2%), osoby s�arsze (23,2%) oraz m��iejszo-
ści ��b młodzież (19,7%). przedsiębiors�wa społecz��e ofer�j� �sł���i, k�óre 
odpowiadaj� ��a wzras�aj�ce zapo�rzebowa��ie w obszarze socja���ym. Liczba 
osób wyma��aj�cych wsparcia we włoszech ��a pocz��k� �a� 90. XX wiek� 
wy��osiła po��ad 2 mi�io��y i z rok� ��a rok rosła wsk��ek kombi��acji czy����ików 
społecz��ych i demo��raficz��ych. sys�em świadcze��ia �sł��� społecz��ych okazał 
się być z�peł��ie ��iewydo���y. s�a�ys�yki wykazywały, iż z 6% osób ��iepeł��o-
spraw��ych będ�cych obywa�e�ami włoch, aż połowa ��ie �zyskiwała wys�ar-
czaj�cej opieki26 . 

s�a�ys�yki z rok� 2008 mówi� o is���ie��i� po��ad 7300 spółdzie���i socja���ych 
we włoszech. zrzeszaj� o��e po��ad 260 �ysięcy czło��ków, a za�r�d��iaj� ł�cz-
��ie po��ad 240 �ysięcy pracow��ików. prac�je w ��ich po��ad 34 �ysi�ce wo�o��-
�ari�szy27. jeś�i spojrzymy ��a podział spółdzie���i socja���ych ��a �ypy, �o ��ada� 
��aj�icz��iejsze s� podmio�y zor��a��izowa��e w formie spółdzie���i socja���ej �yp� 

25 M. Maie��o,M. Maie��o, Italy…, op. ci�., s. 348. 
26 ibidem, s. 362. 
27 g. pas�ore��i, Sektor	spółdzielni…, op. ci�. 
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„a” (59%), ��as�ęp��ie spółdzie���ie socja���e �yp� „B” (32,8%), spółdzie���ie 
miesza��e (4,3%) oraz ko��sorcja (3,9%). nada� rów��ież większa część spół-
dzie���i socja���ych �yp� „a” świadczy �sł���i w sek�orze socja���ym (59,1%), 
jed��ak pozos�ałe rodzaje �sł��� zyskały ��a war�ości. w dr���iej ko�ej��ości, 
��ajwiększym obszarem działa��ia �sł���owych spółdzie���i socja���ych s� �sł���i 
ed�kacyj��e i badawcze (21%), ��as�ęp��ie k����ra, spor� i rozrywka (10,7%) 
oraz zdrowie (9%)28. w rok� 2008 spółdzie���ie socja���e �yp� „a” oferowały 
swoje �sł���i do około 3,3 mi�io��ów obywa�e�i. Śred��ia �iczba �ży�kow��ików 
jed��ej spółdzie���i socja���ej �o 760 osób. wśród �ży�kow��ików spółdzie���i 
socja���ych �yp� „a” ��ajczęściej pojawiaj� się osoby ��iepeł��ospraw��e, osoby 
s�arsze, k�óre ��ie s� w s�a��ie same się sob� zaopiekować, imi��ra��ci, osoby 
chore, po kryzysach psychicz��ych oraz dł���o�rwa�e bezrobo���i. 

częs�o jed��ak podział ��a �e podmio�y, k�óre prowadz� działa��ia w zakre-
sie społecz��ej i zawodowej rei���e��racji oraz �e, k�óre świadcz� �sł���i spo-
łecz��e jes� podziałem sz��cz��ym. w rzeczywis�ości wie�e z �ych or��a��izacji 
ł�czy wy�warza��ie �sł��� społecz��ych i działa��ia ��a rzecz i���e��racji zawodo-
wej. Może �o wy��ikać ��a przykład z fak��, że ��iek�óre �sł���i społecz��e s� 
odpowied��ie d�a i���e��racji zawodowej osób za��rożo��ych wyk��cze��iem spo-
łecz��ym, po��ieważ wyma��aj� d�że��o ��akład� pracy i rozwijaj� waż��e �mie-
ję���ości prak�ycz��e29 . 

5. POdSUMOWANie 

spółdzie���ie socja���e pojawiły się w po�sce jako odpowiedź ��a ��iezwyk�e 
�r�d��� sy��ację ��a ry��k� pracy. prawie 20% bezrobocie ��a pocz��k� pierw-
szej dekady XXi wiek� spowodowało, iż �o właś��ie �e�� prob�em zos�ał �z��a��y 
za ��ajis�o���iejszy i ��ajpi���iejszy do rozwi�za��ia. Us�awa o promocji za�r�d-
��ie��ia i i��s�y��cjach ry��k� pracy �chwa�o��a w kwie���i� 2004 r. wykorzys�ała 
więc włoski mode� spółdzie���i socja���ej �yp� „B”, a więc �aki, k�óre��o ��łów-
��ym ce�em jes� społecz��a i zawodowa rei���e��racja czło��ków. 

w ko���ekście jed��ak posz�kiwa��ia ��owych form świadcze��ia �sł��� 
społecz��ych d�a obywa�e�i, war�o przyjrzeć się moż�iwościom, jakie w �ym 
zakresie daje �yp „a” włoskich spółdzie���i socja���ych, k�óry jes� w �ym kraj� 
jed��ak ��ada� ��aj�icz��iejszy i ci����e się rozwija. nowe�izacja Us�awy o fi��a��-
sach p�b�icz��ych w os�a���im czasie w po�sce, a co za �ym idzie �ikwidacja 
z końcem 2010 rok� ��ospodars�w pomoc��iczych zm�siła samorz�dy do posz�-

28 ibidem.
29 c. Borza��a, Nowe	trendy…, op. ci�., s. 101. 
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kiwa��ia ��owej dro��i rea�izacji �sł���, w �ym �ych o charak�erze społecz��ym. 
jak wy��ika z doświadczeń zapreze���owa��ych w pierwszej części �e��o �eks��, 
��iek�óre z samorz�dów podjęły dro��ę ��worze��ia spółdzie���i socja���ej ze 
swoim �działem. doświadczeń �e��o rodzaj� jes� jed��ak jeszcze zdecydowa��ie 
za mało, abyśmy mo���i mówić o wyci���a��i� w��iosków, czy �o przedsięwzięcie 
ma sza��sę się �dać. aczko�wiek wydaje się, iż sy��acja, w k�órej �sł���i spo-
łecz��e świadczo��e s� przez spółdzie���ie socja���e z �działem samorz�d� ma 
sza��sę powodze��ia, chociażby z �e��o wz���ęd�, iż sek�or prywa���y/społecz��y 
i p�b�icz��y działaj� wspó���ie. tym samym maj� moż�iwość z��iwe�owa��ia 
ma��kame���ów świadcze��ia �sł��� społecz��ych przez każdy z �ych sek�orów 
z osob��a. 

is���ieje jed��ak pew��e wyraź��e ryzyko z�eca��ia �sł��� społecz��ych pod-
mio�om �akim jak spółdzie���ie socja���e i w �ym ko���ekście war�o �czyć się 
��a doświadcze��iach i����ych. trzeba bowiem zwrócić �wa��ę ��a �worz�cy się 
sys�em z�eca��ia �sł���. zmia��y bowiem w po�i�yce społecz��ej w pańs�wach 
e�ropejskich doprowadziły rów��ież do zmia��y sposob� f���kcjo��owa��ia 
same��o sek�ora pozarz�dowe��o. ce�em reformy welfare	 state w owym czasie 
było zm��iejsze��ie i zracjo��a�izowa��ie wyda�ków p�b�icz��ych poprzez red�k-
cję kosz�ów świadcze��ia �sł��� społecz��ych. w �ym samym czasie zwiększe��i� 
��e��ła �iczba prze�ar��ów ��a świadcze��ie poszcze��ó���ych �sł��� społecz��ych, 
przy czym specyfika prze�ar��� miała wpływ ��a jakość �ych �sł��� i projek-
�ów, ��dyż ��ie przywi�zywa��o do ��iej wys�arczaj�cej wa��i. to powodowało, 
że or��a��izacje dos�osow�j�c się do wymo��ów ��iskich ce��, �raciły ��a i����o-
wacyj��ości. po��ad�o prze�ar��owy �ryb z�eca��ia �sł��� dawał większe sza��se 
powodze��ia or��a��izacjom, k�óre były bardziej �kier���kowa��e ��a �worze��ie 
profesjo��a���ych miejsc pracy ��iż ��a ce�e społecz��e30. sam pomysł dys�ryb�cji 
�sł��� społecz��ych poprzez �rzeci sek�or pojawił się d�a�e��o, iż or��a��izacje do 
��ie��o ��a�eż�ce oferowały ��owe �sł���i oraz �worzyły ��owe me�ody wy�warza-
��ia �radycyj��ych �sł��� przede wszys�kim dzięki zas�osowa��i� i����owacyj��ych 
sposobów a����ażowa��ia ko��s�me���ów (��p. jako współprod�ce���ów), społecz-
��ości �oka���ej (wo�o���ari�szy) i pracow��ików31 .

doświadcze��ia zdoby�e w ramach rea�izacji projek�ów pi�o�ażowe��o pro-
��ram� działa��ia wspó���o�y e�ropejskiej „trzeci sys�em i za�r�d��ie��ie” 
wskaz�j�, że or��a��izacje pozarz�dowe świadcz�ce �sł���i społecz��e, w �ym 
opiek�ńcze w społecz��ościach �oka���ych mo��� zamie��ić częs�o ��iere����ar��y 
i ��ieforma���y sys�em świadcze��ia �sł��� w s�ał� pracę szcze��ó���ie w miejscach, 
��dzie zapo�rzebowa��ie ��a siłę robocz� jes� szcze��ó���ie ��iskie (��a przykład 

30 c. Borza��a, Nowe	trendy…, op. ci�., s. 103. 
31 ibidem, s. 106. 



Usługi	społeczne	świadczone	przez	spółdzielnie	socjalne 233

kobie�y ��a �ere��ach wiejskich)32. Mo��� o��e rów��ież przeform�łować pew��e 
�sł���i z redys�ryb�cyj��ych ��a prod�k�yw��e. przykładem może być za�r�d��ia-
��ie do remo���owa��ia mieszkań ��b zarz�dza��ia mieszka��iami osób bezrobo�-
��ych, k�órzy maj� w ��ich zamieszkać33. podob��e doświadcze��ia w od��iesie��i� 
do spółdzie���i socja���ych obec��e s� j�ż w po�sce. w poz��a��i� i w warszawie 
pows�aj� spółdzie���ie socja���e powi�za��e ze spółdzie���iami mieszka��iowymi. 
ich czło��kami zos�aj� osoby za�e��aj�ce z zapła�� czy��sz� ��a rzecz spółdzie���i, 
k�óre odpracow�j� za�e��łości wyko���j�c róż��e��o rodzaj� z�ece��ia sprz��a-
��ia, drob��ych remo���ów, opieki ��ad �ere��ami zie�o��ymi, k�óre spółdzie���ia 
mieszka��iowa i �ak m�siałaby z�ecić firmom zew��ę�rz��ym. 

32 ibidem.
33 ibidem .



karoLina goŚ-wÓjcicka, sławoMir nałĘcz

działa���ość s�owarzyszeń i f���dacji  
w zakresie ak�ywizacji zawodowej  

oraz i����ych �sł��� społecz��ych

1. ROLA POdMiOTóW GOSPOdARKi SPOłeCzNeJ  
W śWiAdCzeNiU USłUG SPOłeCzNyCH,  

W TyM ReiNTeGRACJi zAWOdOWeJ  
OSóB WyKLUCzONyCH

1.1. Kontekst europejski

na przes�rze��i os�a���ich dziesięcio�eci w piśmie����ic�wie i deba�ach mię-
dzy��arodowych wyraź��ie widocz��a jes� zmia��a parady��ma�� pos�rze��a��ia 
ro�i or��a��izacji o charak�erze s�owarzysze��iowym. a��a�izy ich działa���ości, 
wcześ��iej prowadzo��e przez pryzma� rozwoj� społeczeńs�wa obywa�e�skie��o, 
działa���ości samopomocowej i rzecz��ic�wa i���eresów ich czło��ków, zos�aj� 
obec��ie rozszerzo��e o �akie aspek�y jak: z��acze��ie �ych or��a��izacji w po�i�y-
kach p�b�icz��ych, szcze��ó���ie w zakresie po�i�yki społecz��ej, po�i�yki ry��k� 
pracy oraz eko��omicz��y wymiar ich działa���ości. zmia��ę ro�i or��a��izacji 
non-profit obraz�je z��acze��ie pojęcia „��owa ��ospodarka społecz��a”, k�óre��o 
zasad��icz� cech� jes� odchodzenie	od	działań	ukierunkowanych	wyłącznie	na	swoich	
członków,	jak	w	przypadku	tradycyjnych	instytucji	gospodarki	społecznej	(…) i skierowa-
nie	aktywności	w	kierunku	beneficjentów/odbiorców	zewnętrznych1 . 

car�o Borza��a, przeds�awiaj�c zapocz��kowa��y w �a�ach 70. XX wiek� 
proces ewo��cji �radycyj��ych e�ropejskich or��a��izacji non-profit w kier���k� 
przedsiębiors�w społecz��ych, wymie��ia cechy ��owe��o �yp� or��a��izacji non-
-profit. wśród ��ich k��czowe s�:

1 e. Leś (red.), Gospodarka	społeczna	i	przedsiębiorstwo	społeczne.	Wprowadzenie	do	problematyki,	
warszawa 2008, s. 39. 
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− zm��iejsze��ie zai���eresowa��ia działa���ości� rzecz��icz� ��a rzecz wzros�� 
zaa����ażowa��ia w świadcze��ie �sł��� społecz��ych,

− prowadze��ie działa���ości eko��omicz��ej w ce�� dywersyfikacji źródeł fi��a��-
sowa��ia,

− s�osowa��ie i����owacyj��ych rozwi�zań w zakresie dos�arcza��ia �sł��� spo-
łecz��ych,

− szcze��ó���e zai���eresowa��ie �worze��iem ��owych miejsc pracy, zwłaszcza 
d�a ��r�p wyk��czo��ych społecz��ie,

− �oka���e zakorze��ie��ie i �oka���y charak�er prowadzo��ej działa���ości2 . 
przyczy��ę �ych procesów c. Borza��a widzi w deficycie �sł��� społecz��ych 

i ��iezdo���ości welfare	 state do zapew��ie��ia za�r�d��ie��ia (zwłaszcza osobom 
w szcze��ó���ej sy��acji ��a ry��k� pracy) ��a co społeczeństwo	obywatelskie	w	niektó-
rych	krajach	reagowało	(…)	przez	oddolne	 tworzenie	zorganizowanych	 form	produkcji.	
(…)	Proces	 ten	 skłaniał	 stowarzyszenia	 i	 fundacje,	 tradycyjnie	 zobowiązane	do	dzia-
łalności	w	obszarze	rzecznictwa	interesów	(advocacy),	do	przesunięcia	akcentu	w	stronę	
większej	wydajności	 i	przedsiębiorczości	wynikającej	z	zaangażowania	tych	organizacji	
w	bezpośrednie	dostarczanie	usług3 . 

po��ad�o, jak za�waża dirk jarre w	 wielu	 przypadkach	 inicjatywy	 lokalne	
wyprzedziły	programy	państwowe	i	odegrały	znaczącą	rolę	w	ich	ustanawianiu.	W	innych	
przypadkach	powieliły	się	odpowiedzi	na	programy	publiczne,	które	otworzyły	dostęp	do	
zasobów	niezbędnych	do	zorganizowania	projektów	integracji	zawodowej4 .

obec��ie, w ��iek�órych krajach e�ropejskich, ��ospodarka społecz��a jes� 
is�o���ym dos�awc� róż��e��o �yp� �sł��� społecz��ych. jes� ��awe� �rak�owa��a 
jako e�eme��� ��owe��o e�ropejskie��o mode��	welfare . Gospodarka	społeczna	umoż-
liwia	 temu	modelowi	osiąganie	 jego	 celów	(…)	 obecna	 jest	na	wszystkich	poziomach,	
zarówno	narodowych,	jak	i	europejskim,	ale	jej	korzenie	związane	są	z	rynkiem	lokalnym.	
Odgrywa	istotą	rolę	w	osiąganiu	spójności	społecznej	(…)	funkcjonuje	obok	sektora	pub-
licznego	w	celu	zapewnienia	społeczeństwu	niezbędnej	infrastruktury5 . 

Mimo, że większość pańs�w e�ropejskich ��ie �chy�a się od odpowiedzia�-
��ości za zapew��ia��ie pods�awowych �sł��� społecz��ych swoim obywa�e�om, 

2 więcej: c. Borza��a, Nowe	trendy	w	sektorze	non-profit	w	Europie:	Pojawienie	się	przedsiębiorstw	
społecznych, [w:] e. Leś, M. ołdak (red.), Przedsiębiorstwo	 społeczne	w	rozwoju	 lokalnym, „zeszy�y 
gospodarki społecz��ej”, �om 2, warszawa 2007, s. 77–79. 

3 c. Borza��a, Nowe	 trendy	w	partycypacji	obywatelskiej:	 rosnąca	 rola	zachowań	społecznie	odpo-
wiedzialnych	w	konsumpcji,	 oszczędzaniu	 i	produkcji, [w:] e. Leś, M. ołdak (red.), Przedsiębiorstwo	
społeczne	w	rozwoju	lokalnym, op. ci�., s. 88. 

4 j. defo�r��y, L. Favrea�, j.-L. Lavi��e, Zmagania	z	wykluczeniem	społecznym	w	Europie.	Wpro-
wadzenie	do	międzynarodowej	ewaluacji, [w:] j.j. wy����ański (wybór), Przedsiębiorstwo	społeczne.	Anto-
logia	kluczowych	tekstów, warszawa 2008, s. 52.

5 d. jarré, Europejski	model	społeczny	i	usługi	socjalne	użyteczności	publicznej.	Możliwości	dla	sektora	gospo-
darki	społecznej, [w:] e. Leś, M. ołdak (red.), Przedsiębiorstwo	społeczne	w	rozwoju	lokalnym,	op.	cit., s. 66. 
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�o obec��ie częs�o rezy�����j� z ich bezpośred��ie��o dos�arcza��ia przez admi��i-
s�rację p�b�icz��� ��a rzecz podmio�ów społecz��ych, czy komercyj��ych. W	mo-
delu	wyłaniającym	się	obecnie,	administracja	publiczna	obejmuje	nową	rolę.	Jest	to	rola	
raczej	 regulatora	niż	dostawcy,	podczas	gdy	przedsiębiorstwa	społeczne	odgrywają	coraz	
ważniejszą	rolę	zarówno	w	restrukturyzacji	systemu	welfare,	jak	i	reformie	rynku	pracy,	
obejmując	coraz	większą	liczbę	obszarów	działania6 . 

opis�j�c e�ropejski mode� społecz��y dirk jarré �mieszcza �sł���i spo-
łecz��e świadczo��e przez róż��e podmio�y ��iep�b�icz��e (w �ym s�owarzysze��ia 
i f���dacje) jako kluczowe	dla	stworzenia	porównywalnych	warunków	życia	i	możliwo-
ści	dla	wszystkich,	zagwarantowania	ochrony	przed	ryzykiem	życiowym	(np.	związanym	
z	wiekiem),	jak	również	ryzykami	specyficznymi	(takimi	jak	ubóstwo	i	wykluczenie	spo-
łeczne)	i	gwarancji	realizacji	praw	podstawowych	dla	wszystkich. (…)	Są	podstawowym	
instrumentem	 polityki	 społecznej	 i	 kamieniem	węgielnym	 systemów	 ochrony	 socjalnej,	
uzupełniając	świadczenia	pieniężne,	ulgi	podatkowe,	świadczenia	w	naturze7 . 

co ��ajm��iej rów��ie waż��� ro�ę, obok dos�ęp��ości �sł��� społecz��ych, ma 
w we wspó���o�owej po�i�yce społecz��ej dos�ęp��ość do za�r�d��ie��ia. wyk��cze-
��ie z ry��k� pracy przekłada się bowiem ��ie �y�ko ��a prob�emy eko��omicz��e. 
osoby pozos�aj�ce bez za�r�d��ie��ia częs�o z��ajd�j� się zarazem ��a mar��i-
��esie życia społecz��e��o. w ko���ekście za�r�d��ie��ia ��łów��ym prob�emem 
jes� bezrobocie dł���ookresowe, k�óre do�yka w większym s�op��i� �akie ��r�py 
jak osoby ��iepeł��ospraw��e, osoby op�szczaj�ce zakłady kar��e, osoby �za�eż-
��io��e, imi��ra���ów, kobie�y powracaj�ce ��a ry��ek pracy po przerwie zwi�za��ej 
z macierzyńs�wem i�p. po�i�yka prowadzo��a ��a poziomie Ue zwraca szcze-
��ó���� �wa��ę ��a �o zjawisko i �worzy i��s�r�me���y, k�órych ro�� jes� zwięk-
sze��ie ak�yw��ości zawodowej obywa�e�i krajów wspó���o�y8. także w �ym 
obszarze prowadzi działa���ość is�o���a część podmio�ów ��ospodarki społecz��ej 
��akierow�j�c j� ��a �sł���i z zakres� ak�ywizacji zawodowej oraz rei���e��racji 
społecz��ej poprzez pracę. podmio�y �e k�asyfik�je się w pańs�wach Ue jako 
��a�eż�ce do ka�e��orii przedsiębiors�w społecz��ych, przy czym okreś�a��e s� 
jeszcze bardziej specyficz��ym �ermi��em �j. Work	Integration	Social	Enterprises	
(wise). 

6 ibidem, s. 96–97 .
7 ibidem, s. 75.
8 więcej o �ym w rozdzia�e k. głębickiej w �ym �omie.
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1.2. Kontekst krajowy

imp�eme���acja ���ij��ej po�i�yki spój��ości w po�sce przejawia się w rz�dowych 
dok�me���ach s�ra�e��icz��ych. w Strategii	Polityki	Społecznej	na	lata	2007–2013  
wskaz�je się ��a is�o���� ro�ę sek�ora or��a��izacji pozarz�dowych, jako par�-
��era admi��is�racji p�b�icz��ej w rozwoj� �sł��� społecz��ych: niezbędne	jest	nada-
nie	odpowiedniego	znaczenia	inicjatywom	obywatelskim,	(…)	a	tym	samym	przyczynienie	
się	do	dynamicznego	rozwoju	koncepcji	uspołecznionej	formuły	usług	społecznych . 

jed��ym z priory�e�ów Strategii	Wspierania	Rozwoju	Społeczeństwa	Obywatel-
skiego	2009–2013 jes� Rozwój	organizacji	pozarządowych na rzecz integracji społecznejądowych na rzecz integracji społecznejdowych	na	rzecz	integracji	społecznej . 
wskaza��y w �ym priory�ecie zakres �sł��� społecz��ych, w k�órych or��a��izacje 
(��łów��ie s�owarzysze��ia i f���dacje) powi����y od��rywać is�o���� ro�ę jes� dość 
szeroki: działania	na	rzecz	ułatwień i wsparcia uczenia się formalnego, pozaformalnegoń i wsparcia uczenia się formalnego, pozaformalnego	i	wsparcia	uczenia	się formalnego, pozaformalnegoę formalnego, pozaformalnego	formalnego,	pozaformalnego	
i	nieformalnego,	ochrony	zdrowia,	usług	na	rzecz	zabezpieczenia	godziwych	warunków	
mieszkaniowych,	wymiaru	 sprawiedliwości, kultury i sportu, a także innych, które sąści, kultury i sportu, a także innych, które sąci,	 kultury	 i	sportu,	 a	 także	 innych,	 które	 sąą 
istotne	w	celu	zapewnienia	przynajmniej	podstawowych	standardów	życia .

dok�me���y ��iższe��o szczeb�a, przekładaj�ce ce�e s�ra�e��icz��e ��a ko��-
kre���e obszary działa��ia, k�óre �o obszary s� ��as�ęp��ie fi��a��sowa��e 
w ramach f���d�szy e�ropejskich, �o pro��ramy operacyj��e. na poziomie pro-
��ramów operacyj��ych priory�e� �zysk�j� �e obszary działa��ia podmio�ów 
��ospodarki społecz��ej, k�óre kreują	miejsca	pracy	dla	osób	wykluczonych	społecznie	
i	 tym	samym	wpisują	 się	w	realizację	 celów	dla	zatrudnienia	 i	 integracji	 społecznej9 . 
w ramach działa��ia 7.2.: Przeciwdziałanie	wykluczeniu	i	wzmocnienie	sektora	eko-
nomii	społecznej, będ�ce��o e�eme���em pro��ram� operacyj��e��o kapi�ał L�dzki 
przewidzia��o: (...) wsparcie	m.in.	prawne,	organizacyjne,	szkoleniowe	i	finansowe	dla	
tworzenia	i	działalności	podmiotów	integracji	społecznej,	w	tym:	centrów	i	klubów	inte-
gracji	społecznej,	zakładów	aktywizacji	zawodowej	oraz	podmiotów	działających	na	rzecz	
aktywizacji	 społeczno-zawodowej	 (których	podstawowym	zadaniem	nie	 jest	działalnoś��	
gospodarcza)	z	wyjątkiem	warsztatów	terapii	zajęciowej10 . 

podob��y sposób pa�rze��ia ��a podmio�y ��ospodarki społecz��ej moż��a 
od��a�eźć w czwar�ym ce�� szcze��ółowym pro��ram� operacyj��e��o F���d�sz 
i��icja�yw obywa�e�skich – Fio (Wspieranie	 rozwoju	 polskiego	modelu	 ekonomii	
społecznej). wskaz�je się �� ��a ak�ywizacyj��y i proza�r�d��ie��iowy charak�er 
podmio�ów ��ospodarki społecz��ej (maj�c ��a �wadze ��łów��ie s�owarzysze��ia 
i f���dacje). Podmioty	gospodarki	społecznej	przez	swoje	działania	przyczyniają się doą się do	się doę do do 
wzmacniania	struktury	 społecznej	na	drodze	 integracji	 społecznej	oraz	zawodowej	grup	

 9 Ekonomia	społeczna	w	Programie	Operacyjnym	Kapitał	Ludzki, s�ała ko��fere��cja eko��omii 
społecz��ej we współpracy z o��ó���opo�sk� Federacj� or��a��izacji pozarz�dowych i w poroz�-
mie��i� z Mi��is�ers�wem rozwoj� re��io��a���e��o, warszawa 2009, s. 17.

10 ibidem.
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defaworyzowanych.	Wspieranie	 rozwoju	 gospodarki	 społecznej	 jest	 ważnym	 wkładem	
w	wypracowywanie	 innowacyjnych	rozwiązań wobec problemów bezrobocia i wyklucze-ązań wobec problemów bezrobocia i wyklucze-zań wobec problemów bezrobocia i wyklucze-ń wobec problemów bezrobocia i wyklucze-	wobec	problemów	bezrobocia	 i	wyklucze-
nia	 społecznego,	w	dużej	mierze	 opartych	na	współdziałaniu	 różnorodnych	podmiotów	
gospodarczych	i	społecznych,	a	także	sektora	publicznego11 .

po��ad�o w pro��ramie operacyj��ym Fio z��ajd�j� się zapisy podkreś�a-
j�ce ro�ę sek�ora or��a��izacji pozarz�dowych w świadcze��i� szersze��o zakres� 
�sł��� społecz��ych, ze wskaza��iem ��a pierwszym miejsc� �sł��� zwi�za��ych 
z i���e��racj� społecz���. Istotne	 jest	 zatem	wzmocnienie	miejsca	 i	roli	 trzeciego	 sek-
tora	w	realizacji	usług	 społecznych,	w	ramach	zadań publicznych, w oparciu o zasadęń publicznych, w oparciu o zasadę	publicznych,	w	oparciu	o	zasadęę 
pomocniczości oraz partnerstwo publiczno-społeczne. Wsparciem są objęte te organiza-ści oraz partnerstwo publiczno-społeczne. Wsparciem są objęte te organiza-ci	 oraz	partnerstwo	publiczno-społeczne.	Wsparciem	 są objęte te organiza-ą objęte te organiza-	 objęte te organiza-ęte te organiza-te	 te	 organiza-
cje	pozarządowe, które realizują zadania w obszarach związanych z przeciwdziałaniemądowe, które realizują zadania w obszarach związanych z przeciwdziałaniemdowe,	które	realizują	zadania	w	obszarach	związanych z przeciwdziałaniemązanych z przeciwdziałaniemzanych	z	przeciwdziałaniem	
wykluczeniu	społecznemu,	czyli	w	obszarze	integracji	i	aktywizacji	społecznej	oraz	zabez-
pieczenia	społecznego12 .

eksperci oecd przy��o�ow�j�c w 2009 ��a z�ece��ie Mi��is�ers�wa rozwoj� 
re��io��a���e��o rapor� p�. Poprawa	potencjału	integracji	społecznej	na	poziomie	lokal-
nym	poprzez	 ekonomię	 społeczną zwróci�i ��awe� �wa��ę ��a ��admier��e ich zda-
��iem zo����iskowa��ie po�skiej po�i�yki społecz��ej wobec ��ospodarki społecz��ej 
w obszarze i���e��racji społecz��o-zawodowej i �sł��� ak�ywiz�j�cych zawodowo 
i społecz��ie. Pomija	 się	 przy	 tym	 znaczną	 częś��	 działalności	 gospodarki	 społecznej	
w	większości	 innych	krajów	europejskich,	a	mianowicie	usług	świadczonych	w	interesie	
ogólnym,	często	w	rywalizacji	z	innymi	podmiotami.	Skutkuje	to	bardzo	jednostronną	per-
spektywą	gospodarki	społecznej	i	obszarów,	w	których	zwykle	ona	funkcjonuje	w	Europie.	
(…)	Zazwyczaj	obejmują	one	usługi	takie	jak:	opieka	nad	dzie��mi	i	usługi	przedszkolne;	
szkolnictwo	 podstawowe,	 ponadpodstawowe	 i	wyższe;	 opiekę	 nad	 niepełnosprawnymi;	
gospodarkę	mieszkaniową;	opiekę	nad	osobami	starszymi;	niektóre	usługi	opieki	medycz-
nej,	usługi	w	zakresie	kultury	i	rekreacji	oraz	usługi	integracji	poprzez	pracę.	Wszystkie	
te	usługi	wnoszą	ważny	wkład	w	osiągniecie	celów	lokalnej	polityki	społecznej,	a	także	
dobrobytu	 społecznego.	 Obecnie,	 w	 większości	 krajów	 europejskich,	 przedsiębiorstwa	
społeczne	 aktywnie	 świadczą	 wiele	 tych	 usług.	 Ponieważ	 jednak	 polskie	 pojmowanie	
gospodarki	 społecznej	nie	uwzględnia	 szerszego	zakresu	usług,	perspektywa	gospodarki	
społecznej	 i	 jej	potencjału	 jest	 ograniczona.	Ponadto	 istnieje	 ryzyko	 stygmatyzacji	 oraz	
marginalizacji	gospodarki	społecznej	jedynie	do	dostarczania	rozwiązań	ostatniej	szansy,	
kiedy	wszystko	inne	zawiedzie13 .

11 Program	Operacyjny	Fundusz	 Inicjatyw	Obywatelskich	 na	 lata	 2009–2013, dok�me��� rady 
Mi��is�rów, warszawa �is�opad 2008, s. 43.

12 ibidem.
13 Poprawa	potencjału	integracji	społecznej	na	poziomie	lokalnym	poprzez	ekonomię	społeczną, dok�-

me��� Mi��is�ers�wa rozwoj� re��io��a���e��o, warszawa 2009, s. 21.
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2. STOWARzySzeNiA i FUNdACJe  
śWiAdCząCe USłUGi SPOłeCzNe,  

USłUGi AKTyWizUJąCe ORAz PROWAdząCe  
WyBRANe USłUGi W FORMie CiS-ów LUB zAz-ów  

– WedłUG FORM PRAWNyCH  
ORAz PóL i dziedziN dziAłALNOśCi STATUTOWeJ

od��osz�c się do omówio��ych powyżej ko���eks�ów świadcze��ia �sł��� 
społecz��ych przez podmio�y ��ospodarki społecz��ej przeds�awiamy po��iżej 
wybra��e wy��iki zrea�izowa��e��o przez gUs bada��ia soF-1 opis�j�ce��o s�o-
warzysze��ia, or��a��izacje społecz��e i f���dacje prowadz�ce działa���ość w za-
kresie ak�ywizacji zawodowej oraz i����ych �sł��� społecz��ych.

w ramach a��a�izy będ� prowadzo��e porów��a��ia wybra��ych wskaź��ików 
w pop��acji wszys�kich działaj�cych f���dacji, s�owarzyszeń i or��a��izacji spo-
łecz��ych oraz w ko�ej��ych coraz węższych jej podzbiorowościach. a��a�izo-
wa��e będ� więc: 
1) wszys�kie ak�yw��e w 2008 r. f���dacje, s�owarzysze��ia i or��a��izacje spo-

łecz��e;
2) ww. or��a��izacje, k�óre zadek�arowały, że prowadz� działa���ość w zakre-

sie �sł��� a jed��ocześ��ie wyda�kowały ��ajwiększ� część swoich środków 
przez��aczo��ych ��a działa���ość s�a���ow� w dziedzi��ach �akich jak pomoc 
społecz��a, h�ma��i�ar��a, ry��ek pracy i ak�ywizacja zawodowa, ed�kacja 
i wychowa��ie, ochro��a zdrowia, k����ra i sz��ka, spor� i rekreacja;

3) ww. or��a��izacje, k�óre zadek�arowały, że prowadz� działa���ość w zakre-
sie �sł���, a jed��ocześ��ie wyda�kowały ��ajwiększ� część swoich środków 
przez��aczo��ych ��a działa���ość s�a���ow� w obszarze ak�ywiz�j�cych �sł��� 
społecz��ych (ry��ek pracy, ak�ywizacja zawodowa);

4) ww. or��a��izacje, k�óre prowadziły zakłady ak�yw��ości zawodowej i ce���ra 
i���e��racji społecz��ej. 
a��a�iza obejmie ��as�ęp�j�ce aspek�y f���kcjo��owa��ia f���dacji, s�owarzy-

szeń i or��a��izacji społecz��ych:
1) forma praw��a or��a��izacji oraz posiada��ie s�a��s� or��a��izacji poży�k� 

p�b�icz��e��o; 
2) �ery�oria���y zasię�� działa���ości; 
3) rodzaj prowadzo��ej działa���ości (��ieodpła���a s�a���owa, odpła���a s�a��-

�owa, działa���ość ��ospodarcza); 
4) obszary �sł��� społecz��ych świadczo��ych w ramach działa���ości ��ospodar-

czej wedł��� pkd; 
5) formy świadczo��ych �sł��� i ich odbiorcy; 
6) źródła fi��a��sowa��ia działa���ości or��a��izacji obję�ych a��a�iz�. 
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Źródłem omawia��ych da��ych jes� Badanie	fundacji,	stowarzyszeń	i	innych	orga-
nizacji	społecznych	za	2008	rok zrea�izowa��e przez gUs w 2009 rok� ��a form�-
�arz� soF-114 . 

obszary działa���ości s�a���owej bada��ych or��a��izacji okreś�a��e w ��i��iej-
szym rozdzia�e jako (1) �sł���i społecz��e oraz (2) �sł���i ak�ywiz�j�ce zos�ały 
zoperacjo��a�izowa��e w oparci� o zas�osowa��� w form��arz� soF-1 �is�ę pó� 
i dziedzi�� działa���ości s�a���owej zbież��� z Między��arodow� k�asyfikacj� 
or��a��izacji Non-Profit (icnpo):
1) jako �sł���i społecz��e zak�asyfikowa��o �sł���i świadczo��e w zakresie pomocy 

społecz��ej, h�ma��i�ar��ej oraz w zakresie ry��k� pracy i ak�ywizacji zawo-
dowej (��awi�z�j�c do zakres� defi��icji usług	socjalnych	świadczonych	w	inte-
resie	 ogólnym, przyję�ej przez komisję e�ropejsk� w kom���ikacie ��r 725 
z 2007 r.) oraz �sł���i w zakresie ed�kacji i wychowa��ia, ochro��y zdro-
wia, k����ry i sz��ki, spor��, ��rys�yki i rekreacji (��awi�z�j�c do przyję�ej 
w e�ropejskiej k�asyfikacji działa���ości ka�e��orii �sł��� ��iema�eria���ych 
świadczo��ych ��a rzecz osób, a ��ie podmio�ów ��ospodarczych nace rev.1); 

14 Badanie	fundacji,	stowarzyszeń	i	innych	organizacji	społecznych jes� prowadzo��ym przez gUs 
ob�i��a�oryj��ym sprawozda��iem s�a�ys�ycz��ym (form��arz soF-1). omawia��a w rozdzia�e edy-
cja bada��ia do�yczy s�a��� i działa���ości or��a��izacji w 2008 r. Bada��iem obję�o zbiorowość 
po��ad 93 �ysięcy or��a��izacji posiadaj�cych osobowość praw���, działaj�cych ��a mocy Us�awy 
o f���dacjach, prawa o s�owarzysze��iach ��b ak�ów praw��ych ��awi�z�j�cych do prawa o s�owa-
rzysze��iach. Bada��iem obję�o więc ��ie �y�ko f���dacje, s�owarzysze��ia i zwi�zki s�owarzyszeń, 
a�e �akże or��a��izacje działaj�ce ��a mocy i����ych �s�aw odwoł�j�cych się jed��ak do prawa o s�o-
warzysze��iach (��p. s�owarzysze��ia k����ry fizycz��ej, ocho���icze s�raże pożar��e, koła łowie-
ckie, po�ski czerwo��y krzyż i�p.). is�o����, mimo iż ��ie ��ajbardziej �icz���, części� zbiorowości 
bada��ych or��a��izacji, były jed��os�ki posiadaj�ce �przywi�ejowa��y s�a��s or��a��izacji poży�k� 
p�b�icz��e��o. narzędziem bada��ia była zak��a�izowa��a ��a po�rzeby projek�� Baza jed��os�ek 
s�a�ys�ycz��ych (jej pods�aw� jes� rejes�r regon, jed��ak w odróż��ie��i� od ��ie��o jes� o��a 
ak��a�izowa��a w oparci� o wy��iki badań s�a�ys�ycz��ych oraz o i��formacje pochodz�ce ze źró-
deł admi��is�racyj��ych zakład� Ubezpieczeń społecz��ych, krajowe��o rejes�r� s�dowe��o i�p.). 
Bada��ie zos�ało zrea�izowa��e w dr���im kwar�a�e 2009 r. przez Urz�d s�a�ys�ycz��y w krakowie 
z �życiem ki�k� me�od jed��ocześ��ie: me�oda papierowo-pocz�owa (w �e�� sposób o�rzyma��o 
da��e od 69% zbada��ych or��a��izacji), przez por�a� sprawozdawczy (da��e o 16% or��a��izacji 
pozyska��o poprzez form��arze on-line) oraz przez e-mai� (15% s�a��owiły form��arze off-line). 
w s�mie zebra��o po��ad 31 �ys. wypeł��io��ych form��arzy. da��e z �ych form��arzy �o��ó���io��o 
��a cał� pop��ację or��a��izacji, k�óre prowadziły działa���ość w 2008 r. dzięki przeprowadze��i� 
Badania	ewidencyjnego	jednostek,	które	nie	wypełniły	formularza	SOF-1. w �ym doda�kowym bada��i� 
(próba wars�wowo-�osowa 4,3 �ys. jed��os�ek; wars�wy �wz���ęd��iały formę praw���, s�a��s opp, 
wojewódz�wo, �iczbę pracow��ików) zebra��o repreze���a�yw��e da��e o s�r�k��rze zbiorowości 
f���dacji, s�owarzyszeń i i����ych or��a��izacji społecz��ych, k�óre z róż��ych przyczy�� ��ie wzięły 
�dział� w bada��i� soF-1. Us�a�o��o, jaka część �ych jed��os�ek fak�ycz��ie prowadziła działa���ość 
w 2008 rok� oraz i�� za�r�d��iały pracow��ików. w oparci� o da��e z Badania	ewidencyjnego sko��-
s�r�owa��o �wa��i, k�óre po zas�osowa��i� do s�rowych wy��ików z bada��ia soF-1 pozwo�iły �zy-
skać wy��iki o wszys�kich ak�yw��ych f���dacjach, s�owarzysze��iach i or��a��izacjach społecz��ych. 
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Rysunek 1.  Usługi społeczne – definicja operacyjna na bazie terminologii sto-
sowanej w dokumentach Komisji europejskiej z wykorzystaniem 
międzynarodowej klasyfikacji organizacji non-profit (iCNPO)

Usługi socjalne świadczone
w interesie ogólnym

zgodnie z KOM(2007)725

POMOC SPOŁECZNA,
HUMANITARNA

EDUKACJA
I WYCHOWANIE

OCHRONA ZDROWIA

KULTURA I SZTUKA

SPORT, TURYSTYKA,
REKREACJA

RYNEK PRACY,
AKTYWIZACJA
ZAWODOWA

Inne niematerialne usługi
zgodne z Europejską

Klasyfikacją Działalności

Źródło: opracowa��ie włas��e.

2) jako �sł���i ak�ywiz�j�ce zak�asyfikowa��o �sł���i świadczo��e w zakresie 
ry��k� pracy i ak�ywizacji zawodowej, z��od��ie z opisem w form��arz� soF-1  
obejm�j�ce �akie po�a działa���ości or��a��izacji jak pośred��ic�wo pracy, 
doradz�wo zawodowe, szko�e��ia i k�rsy zawodowe, ak�ywizacja zawodowa 
(��p. �re��i���� psycho�o��icz��y), �worze��ie s�ałych miejsc pracy, praca chro-
��io��a, za�r�d��ie��ie socja���e, or��a��izowa��ie pracy �ymczasowej, prak�yk, 
s�aży, �sł���i ��a rzecz i��s�y��cji ry��k� pracy.

2.1. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne 
działające w zakresie usług społecznych  
oraz w dziedzinie usług aktywizujących

spośród 71 �ys. or��a��izacji prowadz�cych ak�yw��� działa���ość w 2008 rok� 
prawie 53 �ys. działało w zakresie �sł��� społecz��ych. prowadze��ie działa�-
��ości speł��iaj�cej przyję�� defi��icję �sł��� społecz��ych dek�arowały w ��aj-
większym s�op��i� s�owarzysze��ia k����ry fizycz��ej i zwi�zki spor�owe oraz 
ocho���icze s�raże pożar��e (94% z ��ich wskazała, że wyda�k�j� ��ajwiększ� 
część swe��o b�dże�� w �akich obszarach działa���ości, k�óre zdefi��iowa��e 
zos�ały jako �sł���i społecz��e), a �akże �ypowe s�owarzysze��ia i or��a��izacje 
społecz��e (63%) i większość f���dacji (53%). wśród or��a��izacji posiadaj�cych 
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s�a��s poży�k� p�b�icz��e��o �dział or��a��izacji świadcz�cych �sł���i społecz��e 
(73%) jes� prawie ide���ycz��y jak w pop��acji wszys�kich f���dacji, s�owarzy-
szeń i or��a��izacji społecz��ych (74%).

gr�pa or��a��izacji prowadz�cych �sł���i ak�ywiz�j�ce była re�a�yw��ie 
mała (ok. 0,7 �ys., �j. 1% ak�yw��ych f���dacji i s�owarzyszeń). i��aczej ��iż 
w przypadk� zbiorowości or��a��izacji świadcz�cych �sł���i społecz��e do ��r�py 
f���dacji i s�owarzyszeń świadcz�cych �sł���i ak�ywiz�j�ce ��ie weszły k��by 
spor�owe czy ocho���icze s�raże pożar��e, �ecz ��łów��ie �ypowe s�owarzysze-
��ia (ok. 0,5 �ys.; 2% �ych s�owarzyszeń) oraz f���dacje (ok. 0,2 �ys.; 3%). co 
siódma z or��a��izacji świadcz�cych �sł���i ak�ywiz�j�ce miała s�a��s opp, 
podczas ��dy w zbiorowości or��a��izacji świadcz�cych �sł���i społecz��e jak 
i w o��ó���ej zbiorowości wszys�kich ak�yw��ych f���dacji i s�owarzyszeń – s�a��s 
opp miała za�edwie co dziesi��a or��a��izacja. 

jak wspom��ia��o ��r�pa or��a��izacji świadcz�cych �sł���i ak�ywiz�j�ce jes� 
mała. trzeba jed��ak pamię�ać, że zakwa�ifikowa��o do ��iej �y�ko �e or��a��iza-
cje, k�óre w bada��ym rok� wyda�kowały ��ajwiększ� część swe��o b�dże�� ��a 
działa���ość s�a���ow� w zakresie �sł��� ry��k� pracy i ak�ywizacji zawodowej, 
��a�omias� �iczba s�owarzyszeń i f���dacji, d�a k�órych działa���ość w zakresie 
�sł��� ak�ywiz�j�cych jes� jed��ym z �rzech ��ajważ��iejszych pó� działa���ości 
była �rzykro���ie większa (około 2,1 �ys.). 

o��ółem 2,1 �ys. s�owarzyszeń i f���dacji jako jed��o z �rzech ��ajważ��iej-
szych pó� swojej działa���ości s�a���owej wskazywało po�e z dziedzi��y rynek	pracy	
i	aktywizacja	zawodowa. d�a 11% spośród ��ich była �o w o��ó�e jedy��a dziedzi��a 
działa���ości, ��a�omias� d�a ko�ej��ych 24% zajmowała pierwsze miejsce pośród 
i����ych dziedzi�� działa���ości (były �o ��łów��ie ed�kacja oraz pomoc społecz��a). 

jeś�i spojrzeć ��a ��r�pę or��a��izacji, k�óre działały wył�cz��ie w obszarze 
ry��k� pracy i ak�ywizacji zawodowej (około 0,2 �ys.) �o 87% z ��ich wskazało 
jed��o po�e działa���ości, a jedy��ie 2% – �rzy róż��e po�a. 

zdecydowa��a większość or��a��izacji ł�czyła działa��ia w obszarze ry��k� 
pracy z i����ymi obszarami działa���ości (prawie 1,9 �ys.). pośród ��ich ��ie-
z��acz��� przewa��ę (37%) miały �e or��a��izacje, d�a k�órych po�e działa��ia 
do�ycz�ce ak�ywizacji zawodowej zajmowało dr���ie, co do waż��ości miejsce 
wśród �rzech ��ajważ��iejszych pó� działa���ości s�a���owej. 

Bez wz���ęd� ��a �o, czy rynek	pracy	i	aktywizacja	zawodowa był d�a or��a��izacji 
jedy��� dziedzi��� działa���ości czy �eż ��ie, ��ajczęściej wskazywa��ym po�em 
działa���ości w ramach �ej dziedzi��y było doradztwo	zawodowe,	 szkolenia,	 kursy	
zawodowe,	aktywizacja	zawodowa	–	po�e �o s�a��owi po��ad 54% w ramach jed��e��o 
z �rzech pó� działa���ości. na�omias� ��ajrzadziej podejmowa��ym po�em dzia-
ła���ości było pośrednictwo	pracy	(5%). szcze��ó���ie is�o���ym z p���k�� widze��ia 
po�i�yki ry��k� pracy po�em działa���ości jes� tworzenie	stałych	miejsc	pracy,	praca	
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chroniona,	zatrudnienie	socjalne. te�� rodzaj działa���ości w 2008 rok� prowadziło 
prawie 0,2 �ys. or��a��izacji. 

Tabela 1.  Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne według rodzaju 
organizacji i zakresu usług (2008)

Wyszczególnienie:

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

wszystkie 
aktywne

świadczące usługi 
społeczne* 

świadczące usługi 
aktywizujące**

w tys.
% spośród 
wszystkich 
aktywnych

w tys.
% spośród 
wszystkich 
aktywnych

o��ółem 70,9 52,8 74 0,7 1
w �ym opp 6,2 4,5 73 0,1 2

f���dacje 5,9 3,1 53 0,2 3

s�owarzysze-
��ia  
i or��a��izacje  
społecz��e

ocho���icze 
s�raże pożar��e 12,9 94,0 94 0 0

s�owarzysze��ia 
k����ry 
fizycz��ej, 
zwi�zki 
spor�owe 

20,3 94,0 94 0 0

koła łowieckie 2,3 0,0  0 0 0
�ypowe 
s�owarzysze��ia 
i or��a��izacje 
społecz��e

29,5 63,0 63 0,5 2

* or��a��izacje świadcz�ce �sł���i społecz��e zos�ały wybra��e spośród zbiorowości ak�yw��ych 
f���dacji, s�owarzyszeń i i����ych or��a��izacji społecz��ych w oparci� o dwa kry�eria:

− wskaza��ie dziedzi��y działa���ości, ��a k�ór� wyda�kowały ��ajwięcej środków w 2008 rok�, 
mieszcz�cej się w ramach �sł��� społecz��ych (k����ra i sz��ka; ed�kacja i wychowa��ie; 
ochro��a zdrowia; pomoc społecz��a, h�ma��i�ar��a; ry��ek pracy, ak�ywizacja zawodowa; 
spor�, ��rys�yka, rekreacja),

− świadcze��ie �sł��� (bezpła���ych ��b odpła���ych całkowicie a�bo częściowo), jako jed��ej 
z form prowadzo��ej działa���ości s�a���owej. 

** or��a��izacje świadcz�ce �sł���i ak�ywiz�j�ce zos�ały wybra��e spośród or��a��izacji świadcz�-
cych �sł���i społecz��e, przy czym dziedzi��� działa���ości, ��a k�ór� wyda�kowały ��ajwięcej 
środków był wył�cz��ie ry��ek pracy i ak�ywizacja zawodowa. 

Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da��ych gUs z bada��ia soF-1 za 2008 r. 
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2.2. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne 
prowadzące zAz-y lub CiS-y

d�a przyb�iże��ia specyfiki or��a��izacji prowadz�cych �sł���i ak�ywiz�j�ce 
o re�a�yw��ie ��ajpoważ��iejszym charak�erze wyodręb��io��o ��r�pę f���dacji i s�o-
warzyszeń prowadz�cych ce���ra i���e��racji społecz��ej (cis) oraz zakłady ak�yw-
��ości zawodowej (zaz). w 2008 r. działało 51 �akich or��a��izacji. ich s�r�k��rę 
w porów��a��i� ze s�r�k��r� wszys�kich ak�yw��ych f���dacji i s�owarzyszeń oraz 

Tabela 2.  Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne według zakresu 
usług i formy prawnej (2008)

Wyszczególnienie:

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

wszystkie 
aktywne

świad-
czące 
usługi 
spo-

łeczne*

świadczące 
usługi akty-
wizujące**

prowa-
dzące 
CiS-y

prowa-
dzące 
zAz-y

dane w tys.
dane w liczbach 
bezwzględnych

wszys�kie or��a��izacje 70,9 52,8 0,7 25 26
 w �ym opp 6,2 4,5 0,1 13 15

f���dacje 5,9 3,1 0,2 5 5
s�owarzysze��ia i 
or��a��izacje społecz��e 65 49,7 0,5 20 21

struktura procentowa

wszys�kie or��a��izacje 100% 100% 100% 100% 100%
 w �ym opp 9% 9% 14% 52% 58%

f���dacje 8% 6% 29% 20% 19%
s�owarzysze��ia 
i or��a��izacje społecz��e 92% 94% 71% 80% 81%

* or��a��izacje świadcz�ce �sł���i społecz��e zos�ały wybra��e spośród zbiorowości ak�yw��ych 
f���dacji, s�owarzyszeń i i����ych or��a��izacji społecz��ych w oparci� o dwa kry�eria:

− wskaza��ie dziedzi��y działa���ości, ��a k�ór� wyda�kowały ��ajwięcej środków w 2008 rok�, 
mieszcz�cej się w ramach �sł��� społecz��ych (k����ra i sz��ka; ed�kacja i wychowa��ie; 
ochro��a zdrowia; pomoc społecz��a, h�ma��i�ar��a; ry��ek pracy, ak�ywizacja zawodowa; 
spor�, ��rys�yka, rekreacja),

− świadcze��ie �sł��� (bezpła���ych ��b odpła���ych całkowicie a�bo częściowo), jako jed��ej 
z form prowadzo��ej działa���ości s�a���owej. 

** or��a��izacje świadcz�ce �sł���i ak�ywiz�j�ce zos�ały wybra��e spośród or��a��izacji świadcz�-
cych �sł���i społecz��e, przy czym dziedzi��� działa���ości, ��a k�ór� wyda�kowały ��ajwięcej 
środków był wył�cz��ie ry��ek pracy i ak�ywizacja zawodowa.

Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da��ych gUs z bada��ia soF-1 za 2008 r. 
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s�r�k��r� or��a��izacji świadcz�cych �sł���i społecz��e, a �akże w porów��a��i� 
ze s�r�k��r� or��a��izacji świadcz�cych �sł���i ak�ywiz�j�ce przeds�awio��o 
w �abe�i 215 .

Tabela 3.  Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne prowadzące CiS-y 
lub zAz-y według ich najważniejszych dziedzin działalności (2008)

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

prowadzące CiS-y prowadzące zAz-y

Najważniejsze dziedziny 
działalności statutowej 

organizacji:

– wg 3 
najważniej-
szych pól 

działalności 

– wg 
dziedziny 

w której org. 
wydatkowała 

najwięcej 
środków

– wg 3 
najważniej-
szych pól 

działalności 

– wg 
dziedziny 

w której org. 
wydatkowała 

najwięcej 
środkówi ii iii i ii iii

pomoc społecz��a, 
h�ma��i�ar��a 12 13 5 11 15 9 3 10

ry��ek pracy, ak�ywizacja 
zawodowa 3 4 12 6 6 7 7 11

ochro��a zdrowia 3 # 0 3 4 # # 5
ed�kacja i wychowa��ie 3 # # # # # # 0
wsparcie d�a 
i��s�y��cji, or��a��izacji 
pozarz�dowych i 
i��icja�yw obywa�e�skich

3 0 0 3 0 0 0 0

rozwój �oka���y 
(społecz��y i 
eko��omicz��y)

# # 0 # 0 0 0 0

prawo i je��o ochro��a, 
prawa człowieka 0 # 0 0 0 # # 0

k����ra i sz��ka 0 0 0 0 0 # # 0
RAzeM 25 23 18 25 26 21 17 26

# �iczba jed��os�ek większa od zera, a�e m��iejsza ��iż 3.

Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da��ych gUs z bada��ia soF-1 za 2008 r. 

15 wedł��� da��ych Mpips, w 2008 rok� działało 53 cis-ów, w �ym 27 prowadzo��ych przez 
f���dacje i s�owarzysze��ia. po��ieważ dwie or��a��izacje pozarz�dowe prowadziły po 2 ce���ra, 
w da�szej a��a�izie �wz���ęd��io��o 25 podmio�ów. komp�e���ość wy��ików bada��ia soF-1 w zakre-
sie obję�ych ��im or��a��izacji, k�óre prowadziły cis-y wy��osi 68%. z��od��ie z ewide��cj� zakładów 
ak�yw��ości zawodowej prowadzo��� przez pFron ��a 62 działaj�ce zaz-y, 32 prowadzo��ych 
jes� przez f���dacje i s�owarzysze��ia. w a��a�izowa��ym da�ej zbiorze da��ych o f���dacjach i s�o-
warzysze��iach obję�ych bada��iem soF-1 z��ajd�je się jed��ak 26 f���dacji i s�owarzyszeń, k�óre 
prowadziły zakłady, ��dyż 4 or��a��izacje prowadziły po więcej ��iż jed��ym zaz-ie. komp�e���ość 
wy��ików bada��ia soF-1 w zakresie obję�ych ��im or��a��izacji, k�óre prowadziły zakłady ak�yw-
��ości zawodowej, wy��osi 92%.
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trzeba zaz��aczyć, że wie�e spośród or��a��izacji prowadz�cych cis-y ��b 
zaz-y miało w swojej ofercie �akże i����� ��iż cis ��b zaz działa���ość, a ��ie-
k�óre prowadziły �akże więcej ��iż jed��o ce���r�m czy zakład (dwie or��a��iza-
cje prowadziły po 2 ce���ra, a 4 or��a��izacje – po więcej ��iż jed��ym zaz-ie). 
widocz��a w �abe�i 3 wie�okier���kowość działa���ości f���dacji i s�owarzyszeń 
prowadz�cych zakłady i ce���ra wskaz�je ��a ho�is�ycz��y i zarazem misyj��y 
charak�er ofer�y �sł��� świadczo��ych przez �e or��a��izacje. Świadczy o �ym 
fak�, że ce�e s�a���owe około połowy �ych or��a��izacji do�ycz� pomocy spo-
łecz��ej, a w ��as�ęp��ej ko�ej��ości ak�ywizacji zawodowej, ochro��y zdrowia 
oraz ed�kacji i wychowa��ia. podob��ie �eż �kładała się ko�ej��ość dziedzi��, 
w k�órych or��a��izacje �e wyda�kowały ��ajwiększ� część swoje��o b�dże�� ��a 
działa���ość s�a���ow�.

3. BeNeFiCJeNCi i FORMy dziAłANiA FUNdACJi, 
STOWARzySzeń i ORGANizACJi SPOłeCzNyCH 

śWiAdCząCyCH USłUGi SPOłeCzNe,  
USłUGi AKTyWizUJąCe ORAz PROWAdząCyCH 

WyBRANe USłUGi W FORMie CiS LUB zAz

Liczba be��eficje���ów – �j. s�ma osób fizycz��ych, k�óre or��a��izacja obej-
mowała sys�ema�ycz��ym działa��iem (��p. �dzie�ała wsparcia, dos�arczała 
odpła���ie ��b ��ieodpła���ie dobra, �sł���i) w ci���� 2008 r. – �o wskaź��ik, k�óry 
w poł�cze��i� z i��formacj� o rodzaj� �dzie�a��e��o wsparcia pozwa�a okreś�ić 
ska�ę i sposób działa��ia bada��ych or��a��izacji. 

w �abe�i 4 przeds�awio��e zos�ały dwa wskaź��iki okreś�aj�ce ska�ę dzia-
ła��ia or��a��izacji w poszcze��ó���ych ��r�pach. s� �o śred��ia i media��a. poka-
z�j� o��e, że chociaż w zbiorowości f���dacji, s�owarzyszeń i or��a��izacji 
społecz��ych świadcz�cych �sł���i społecz��e przecię���a �iczba be��eficje���ów 
wy��osi 760 �o jed��ak połowa or��a��izacji z �ej ��r�py miała ��ie więcej ��iż 
51 be��eficje���ów16. niema� dw�kro���ie większ� środkow� �iczbę be��eficje��-
�ów miały or��a��izacje świadcz�ce �sł���i ak�ywiz�j�ce oraz or��a��izacje pro-
wadz�ce zakłady ak�yw��ości zawodowej (100 be��eficje���ów), a ��ajwiększ� 
media��ę �iczby be��eficje���ów s�wierdzo��o wśród or��a��izacji prowadz�cych 
cis-y (402 be��eficje���ów). przecię���e �iczby be��eficje���ów s� we wszys�kich 
dziedzi��ach powyżej war�ości środkowych, przy czym ��ajbardziej skraj��a 

16 przyczy��� �ak d�żej róż��icy między śred��i� a media��� jes� obec��ość w bada��ej zbioro-
wości re�a�yw��ie małej ��r�py or��a��izacji o o��rom��ej �iczbie be��eficje���ów co powod�je ��wał-
�ow��y wzros� śred��iej w s�os���k� do war�ości media��y (środkowej).
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róż��ica ma miejsce w ��r�pie or��a��izacji prowadz�cych zakłady ak�yw��ości 
zawodowej, ��dzie jes� �o sk��ek �wz���ęd��ie��ia o��ó���opo�skich, wie�ooddzia-
łowych s�r�k��r or��a��izacji osób ��iepeł��ospraw��ych.

Tabela 4.  Beneficjenci działalności fundacji, stowarzyszeń i organizacji  
społecznych według zakresu usług tych organizacji (2008)

Osoby fizyczne będące benefi-
cjentami działań organizacji:

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

wszyst-
kie 

aktywne

świad-
czące 
usługi 
spo-

łeczne 

świad-
czące 
usługi 

aktywizu-
jące 

prowa-
dzące 
CiS-y

prowa-
dzące 
zAz-y

media��a �iczby be��eficje���ów 
wśród or��. kier�j�cych działa��ia 
do osób i��dywid�a���ych

50 51 100 402 100

śred��ia �iczba be��eficje���ów 
wśród or��. kier�j�cych działa��ia 
do osób i��dywid�a���ych

825 760 550 504 1692

śred��ia �iczba be��eficje���ów 
będ�cych ��iepeł��ospraw��ymi 
wśród or��. kier�j�cych działa��ia 
do osób i��dywid�a���ych

41 43 75 33 1617

śred��ia �iczba be��eficje���ów 
będ�cych bezrobo���ymi wśród 
or��. kier�j�cych działa��ia do 
osób i��dywid�a���ych

21 20 54 115 6

Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da��ych gUs z bada��ia soF-1 za 2008 r. 

da��e przeds�awio��e w powyższej �abe�i pokaz�j� �akże odpowied��io większe 
przecię���e �iczby osób ��iepeł��ospraw��ych oraz osób bezrobo���ych w ��r�pach 
or��a��izacji świadcz�cych �sł���i ak�ywiz�j�ce (przecię���ie 75 osób ��iepeł��ospraw-
��ych i 54 osoby bezrobo���e ��a przecię���ie 550 be��eficje���ów), w ��r�pie or��a��iza-
cji prowadz�cych ce���ra i���e��racji społecz��ej (przecię���ie 115 bezrobo���ych ��a 
504 be��eficje���ów) oraz w ��r�pie or��a��izacji prowadz�cych zakłady ak�yw��ości 
zawodowej (przecię���ie 1617 ��iepeł��ospraw��ych ��a 1692 be��eficje���ów).

Formy �sł��� społecz��ych świadczo��ych ��a rzecz osób fizycz��ych s� si���ie 
powi�za��e z ��r�pami osób, do k�órych kierowa��e s� �e �sł���i. w zwi�zk� 
z �ym, że pośród or��a��izacji kier�j�cych działa��ia do osób fizycz��ych 3/4 
wśród be��eficje���ów wymie��ia dzieci i młodzież, ��ie zaskak�je domi��acja 
or��a��izowa��ia czas� wo���e��o, wypoczy��k� pośród form świadczo��ych �sł��� 
społecz��ych. na�omias� or��a��izacje działaj�ce w imię wyraź��iej zdefi��io-
wa��ych ce�ów i ��a rzecz dokład��iej okreś�o��ych be��eficje���ów świadcz� �eż 
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bardziej wyspecja�izowa��e działa��ia wyróż��iaj�c się rzadszym wskazywa��iem 
��a or��a��izowa��ie czas� wo���e��o przy jed��ocześ��ie szerszym korzys�a��i� 
z form działa��ia �akich jak szko�e��ia (76% or��a��izacji świadcz�cych �sł���i 
ak�ywiz�j�ce, 64% prowadz�ce cis-y i 50% prowadz�cych zaz-y), doradz-
�wo i porad��ic�wo specja�is�ycz��e (odpowied��io 57%, 60% i 67%). or��a��i-
zacje prowadz�ce cis-y ��b zaz-y ofer�j� �eż częściej ��iż i����e or��a��izacje: 
pomoc �erape��ycz��� (9/10 prowadz�cych zaz-y i 4/10 prowadz�cych cis-y), 
�ecze��ie i rehabi�i�ację (3/4 prowadz�cych zaz-y i 2/10 prowadz�cych cis-y),  
pomoc żywie��iow� (6/10 prowadz�cych cis-y i 1/4 prowadz�cych zaz-y), 
�sł���i opiek�ńcze i pie�ę����acyj��e (1/3 prowadz�cych zaz-y i 2/10 prowadz�-
cych cis-y), częściej zapew��iaj� schro��ie��ie/��oc�e�� (4/10 prowadz�cych cis-
y i 1/6 prowadz�cych zaz-y) ��b i���erwe��cję kryzysow� (3/10 prowadz�cych 
cis-y i 1/6 prowadz�cych zaz-y).

Tabela 5.  Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne według form  
działalności (2008)

Formy działania na rzecz osób 
indywidualnych: 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

wszystkie 
aktywne

świad-
czące 
usługi 
spo-

łeczne 

świad-
czące 
usługi 

aktywizu-
jące 

prowa-
dzące 
CiS-y

prowa-
dzące 
zAz-y

% organizacji prowadzących daną formę działania

or��a��izowa��ie czas� wo���e��o, 
wypoczy��k� 73 80 30 52 50

pomoc i praca �erape��ycz��a 12 12 8 36 88
doradz�wo i porad��ic�wo 
specja�is�ycz��e 15 13 57 60 67

szko�e��ia 26 25 76 64 50
pomoc żywie��iowa 9 8 5 64 24
�ecze��ie, rehabi�i�acja 8 8 3 24 75
świadcze��ie �sł��� 
opiek�ńczych, pie�ę����acyj��ych 4 4 4 20 35

pomoc ma�eria���a 10 8 8 24 29
pomoc fi��a��sowa 9 6 10 8 9
i���erwe��cja kryzysowa 5 5 4 28 15
zapew��ia��ie schro��ie��ia, 
��oc�e���, poby�� 2 2 2 44 15

Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da��ych gUs z bada��ia soF-1 za 2008 r. 
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4. USyTUOWANie i zASięG dziAłANiA FUNdACJi, 
STOWARzySzeń i ORGANizACJi SPOłeCzNyCH 

śWiAdCząCyCH USłUGi SPOłeCzNe,  
USłUGi AKTyWizUJąCe ORAz PROWAdząCyCH 

WyBRANe USłUGi W FORMie CiS LUB zAz

siedziby ak�yw��ych f���dacji i s�owarzyszeń częściej z��ajd�j� się w ��mi-
��ach miejskich ��iż wiejskich, czy miejsko-wiejskich. naj��iższy odse�ek or��a��i-
zacji ��okowa��ych w mias�ach, w s�os���k� do i����ych a��a�izowa��ych ��r�p, jes� 
wśród or��a��izacji świadcz�cych �sł���i społecz��e (43%). spowodowa��e jes� �o 
��łów��ie wysokim �działem w �ej zbiorowości ocho���iczych s�raży pożar��ych 
osp oraz s�owarzyszeń k����ry fizycz��ej, k�óre �o re�a�yw��ie częs�o maj� sie-
dziby w ��mi��ach wiejskich (66% osp, 42% k��bów i zwi�zków spor�owych) 
i miejsko-wiejskich (30% osp, 25% k��bów i zwi�zków spor�owych). na�omias� 
bardzo wysokie odse�ki or��a��izacji, k�órych siedziby mieszcz� się w mias�ach 
wśród świadcz�cych �sł���i ak�ywiz�j�ce (76%) oraz prowadz�cych cis-y 
(84%) ��b zaz-y (78%), wskaz�j� ��a �o, że wysokowyspecja�izowa��e i zi��-
s�y��cjo��a�izowa��e or��a��izacje rzadko z��ajd�j� się ��a �ere��ach wiejskich. 

Tabela 6.  Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne według rodzaju 
gminy, w której mają siedzibę oraz zakresu usług (2008)

Usytuowanie 
siedziby:

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

wszystkie 
aktywne

świadczące 
usługi społeczne 

świadczące 
usługi aktywi-

zujące 

prowa-
dzące 
CiS-y

prowa-
dzące 
zAz-y

w tys. w % w tys. w % w tys. w %
��mi��y 
miejskie 33,8 48 22,6 43 0,5 76 84 78

��mi��y 
wiejskie 21,1 30 17,7 34 0,1  8  4  9

��mi��y 
miejsko-
wiejskie

16,0 23 12,5 24 0,1 16 12 14

Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da��ych gUs z bada��ia soF-1 za 2008 r. 

Miejska �oka�izacja ��ie m�si się jed��ak wi�zać z wyk��cze��iem mieszkań-
ców �ere��ów wiejskich z dos�ęp� do �sł��� świadczo��ych przez �e or��a��izacje. 
Maksyma���ym zasię��iem ��łów��iej działa���ości f���dacji i s�owarzyszeń pro-
wadz�cych cis-y ��b zaz-y ��ajczęściej jes� wojewódz�wo (odpowied��io 40% 
i 46%), a ��as�ęp��ie powia� (16% i 19%) i �ere�� całe��o kraj� (16% i 19%). 
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rozkład proce���owy zasię��� działa���ości wśród or��a��izacji zajm�j�cych się 
�sł���ami ak�ywiz�j�cymi ��ie jes� rów��ież �ypowy w porów��a��i� z rozkładem 
d�a zbiorowości wszys�kich ak�yw��ych f���dacji i s�owarzyszeń. zdecydowa��ie 
częściej obejm�je o�� obszar całe��o kraj� (28%) i wojewódz�wa (23%), ��a�o-
mias� rzadziej o��ra��icza się do �ere��� jed��ej ��mi��y (22%). 

tery�oria���y zasię�� działa���ości prowadzo��ej w or��a��izacjach świadcz�-
cych �sł���i społecz��e ��ajczęściej ��ie wykracza poza obszar jed��ej ��mi��y/mia-
s�a, w k�órym z��ajd�je się siedziba or��a��izacji (42%). Loka���y charak�er ich 
działa���ości powi�za��y jes� z omawia��ym wcześ��iej rodzajem ��mi��, w k�ó-
rych or��a��izacje maj� siedziby. po��ad 57% or��a��izacji wiejskich ��ie się��a 
zasię��iem ��łów��ej działa���ości da�ej ��iż do ��ra��ic swojej ��mi��y, co przekłada 
się ��a sy��ację or��a��izacji świadcz�cych �sł���i społecz��e.

Tabela 7.  Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne według  
terytorialnego zasięgu działalności oraz zakresu usług (2008)

Maksymalny 
terytorialny zasięg 

działalności:

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

wszystkie 
aktywne

świadczące 
usługi  

społeczne 

świadczące 
usługi  

aktywizujące

prowa-
dzące 
CiS-y

prowa-
dzące 
zAz-y

w tys. w %

��ajb�iższe 
s�siedz�wo, ��mi��a 28,0 39 42 22 12  4

powia� 15,8 22 23 22 28 31
wojewódz�wo 12,8 18 18 23 40 46
cały kraj 10,6 15 14 28 16 19
działa���ość 
wykracza poza 
��ra��ice kraj�

 4,1  6  5  5  4  0

Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da��ych gUs z bada��ia soF-1 za 2008 r. 

god��e �wa��i jes� �o, że maksyma���y zasię�� działa��ia d�a 65% or��a��iza-
cji świadcz�cych róż��orod��e �sł���i społecz��e �o obszar ��ie przekraczaj�cy 
�ere��� jed��e��o powia��, co wskaz�je ��a �oka���y charak�er świadczo��ych 
przez �ę ��r�pę or��a��izacji �sł���. nie moż��a jed��ak zapomi��ać, że omawia��y 
wskaź��ik jes� jedy��ie maksyma���ym zasię��iem oddziaływa��ia, co świadczy 
o �ym, że rów��ież or��a��izacje z pozos�ałych ��r�p mo��� w części swoj� dzia-
ła���ość kierować bezpośred��io do społecz��ości �oka���ych. 



Działalnoś��	stowarzyszeń	i	fundacji	w	zakresie	aktywizacji	zawodowej... 251

5. OdPłATNOść zA USłUGi FUNdACJi, STOWARzySzeń 
i ORGANizACJi SPOłeCzNyCH śWiAdCząCyCH USłUGi 

SPOłeCzNe, USłUGi AKTyWizUJąCe  
ORAz PROWAdząCyCH WyBRANe USłUGi  

W FORMie CiS LUB zAz

5.1. Rozpowszechnienie prowadzenia działalności w formie 
nieodpłatnej działalności statutowej, odpłatnej działalności 

statutowej oraz w formie działalność gospodarczej

or��a��izacje pozarz�dowe, w �ym f���dacje i s�owarzysze��ia, prowadz� 
swoj� działa���ość w formie działa���ości s�a���owej, k�óra jes� pods�awow� 
działa���ości� sł�ż�c� rea�izacji ce�ów, d�a k�órych pows�ała or��a��izacja i k�óre 
s� zapisa��e w jej s�a��cie. działa���ość �a dzie�i się ��a dwa rodzaje: ��ieod-
pła���� i odpła����. nieodpła���a działa���ość s�a���owa jes� ��ajpop��ar��iejszym 
i �radycyj��ym rodzajem działa���ości, ma o��a w peł��i charak�er non-profit. s�a-
���owa działa���ość odpła���a powi����a ��a�omias� odbywać się w sferze zadań 
p�b�icz��ych o charak�erze poży�k� p�b�icz��e��o i wi�że się o��a z pobiera��iem 
opła� w ramach działa���ości or��a��izacji w �aki sposób, żeby ��ie przy��osiły 
o��e zysk�, a co ��ajwyżej zwro� kosz�ów i wówczas jes� ��azywa��a odpła���� 
działa���ości� poży�k� p�b�icz��e��o. 

z p���k�� widze��ia formy prowadzo��ej działa���ości, or��a��izacje świad-
cz�ce �sł���i społecz��e ��ie róż��iły się is�o���ie od zbiorowości wszys�kich 
działaj�cych f���dacji, s�owarzyszeń i or��a��izacji społecz��ych: 4 ��a 5 or��a��i-
zacji ��ie pobierało żad��ych opła� (��ieodpła���a działa���ość s�a���owa), 1 ��a 6 
pobierała w zwi�zk� z działa���ości� s�a���ow� opła�y co ��ajwyżej pokrywaj�ce 
kosz�y wy�worze��ia oferowa��ych odpła���ie dóbr i �sł��� (odpła���a działa���ość 
s�a���owa), a 1 ��a 17 – prócz działa���ości s�a���owej prowadziła �eż odręb��� 
działa���ość �moż�iwiaj�c� osi���a��ie zysk� (działa���ość ��ospodarcza), zaś ��aj-
m��iej było �akich, k�óre wykorzys�ywały rów��ocześ��ie wszys�kie �rzy formy 
działa���ości (3%).

z odpła���ych form działa���ości częściej ��iż przecię���ie korzys�ały f���-
dacje, s�owarzysze��ia i or��a��izacje społecz��e maj�ce s�a��s poży�k� p�b-
�icz��e��o: co czwar�a z ��ich prowadziła odpła���� działa���ość s�a���ow�, a co 
dziesi��a – działa���ość ��ospodarcz�. 

jeszcze częściej z odpła���ych form prowadze��ia działa���ości korzys�ały 
or��a��izacje świadcz�ce �sł���i ak�ywiz�j�ce: 4 ��a 10 pobierało opła�y zmierza-
j�ce do samofi��a��sowa��ia działa���ości s�a���owej, a 1 ��a 3 pobierało opła�y 
zmierzaj�ce do wypracowa��ia zysk�, k�óry sł�żył fi��a��sowa��i� działa���ości 
s�a���owej. odpła���ość, czy �eż �zyskiwa��ie opła� za przy��ajm��iej ��iek�óre 
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rodzaje prowadzo��ych �sł���/wy�warza��ych dóbr jes� w wypadk� or��a��izacji 
prowadz�cych �sł���i ak�ywiz�j�ce częs�ym, a ��awe� ��iezbęd��ym e�eme���em 
rei���e��racji z ry��kiem pracy ich be��eficje���ów (osób dł���o�rwa�e wył�czo-
��ych z �e��o ry��k�). 

Tabela 8.  Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne według typu  
prowadzonej działalności oraz zakresu usług (2008)

Typ prowadzonej 
działalności:

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

wszystkie 
aktywne

świadczące 
usługi  

społeczne 

świadczące 
usługi  

aktywizujące 

prowa-
dzące 
CiS-y

prowa-
dzące 
zAz-yogółem OPP

% or��a��izacji 
prowadz�cych 
�y�ko ��ieodpła���� 
działa���ość 
s�a���ow�

79 70 81 56 24 15

% or��a��izacji 
prowadz�cych 
m.i��. odpła���� 
działa���ość 
s�a���ow�

17 24 16 37 68 42

% or��a��izacji 
prowadz�cych 
m.i��. działa���ość 
��ospodarcz�

 8 10  6 31 32 69

Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da��ych gUs z bada��ia soF-1 za 2008 r. 

z jeszcze większ� sił� powyższy mecha��izm oddziaływ�je ��a or��a��izacje pro-
wadz�ce cis-y ��b zaz-y, wśród k�órych zdecydowa��a większość posł����je się 
formami odpła���ymi (3/4 or��a��izacji prowadz�cych cis-y i 5/6 – prowadz�cych 
zaz-y). Fak�, że or��a��izacje prowadz�ce ce���ra i���e��racji społecz��ej zdecydo-
wa��ie częściej korzys�aj� z odpła���ej działa���ości s�a���owej (2/3) ��iż z ��ospo-
darczej (1/3) wy��ika z �s�awowe��o wył�cze��ia odpła���ej działa���ości cis-ów 
z działa���ości ��ospodarczej, podczas ��dy w zakładach ak�yw��ości zawodowej 
działa���ość ��ospodarcza jes� s�osowa��a jako jede�� z pods�awowych mecha��i-
zmów działa��ia zaz-ów (prowadze��ie działa���ości ��ospodarczej wskazało 7/10 
or��a��izacji prowadz�cych zakłady, zaś odpła���� działa���ość s�a���ow� – 4/10).

a��a�iz�j�c rozpowszech��ie��ie korzys�a��ia z róż��ych form pobiera��ia opła� 
w or��a��izacjach prowadz�cych ce���ra i���e��racji społecz��ej i zakłady ak�yw��o-
ści zawodowej �rzeba pamię�ać, że ich ofer�a w zakresie �sł��� d�a be��eficje��-
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�ów ��ajczęściej jes� całkowicie bezpła���a17. spośród or��a��izacji prowadz�cych 
zarów��o cis-y jak i zaz-y 7 ��a 10 świadczy w ramach działa���ości s�a���owej 
wył�cz��ie �sł���i bezpła���e d�a swoich odbiorców. w zbiorowości or��a��izacji 
świadcz�cych �sł���i ak�ywiz�j�ce odse�ek podmio�ów, k�óre ��ie pobieraj� 
opła� za �sł���i od be��eficje���ów, jes� o 11 p���k�ów proce���owych wyższy od 
or��a��izacji dek�ar�j�cych prowadze��ie wył�cz��ie ��ieodpła���ej działa���ości 
s�a���owej, ��a�omias� wśród or��a��izacji świadcz�cych �sł���i społecz��e jes� 
o�� wyższy o 5 p���k�ów proce���owych. 

w zwi�zk� z domi��acj� ��ieodpła���ej formy prowadze��ia działa���ości 
wśród or��a��izacji prowadz�cych �sł���i społecz��e oraz wśród or��a��izacji 
prowadz�cych �sł���i ak�ywiz�j�ce war�o od��o�ować, że �dział form odpła�-
��ych �za�eż��io��y jes� w �ych or��a��izacjach od rodzaj� odbiorcy świadczo��ych 
�sł���. w ��r�pie or��a��izacji świadcz�cych �sł���i społecz��e, dwa razy częś-
ciej ��a pobiera��ie opła� decyd�j� się or��a��izacje, kiedy kier�j� swoje dzia-
ła��ia do osób praw��ych, a więc i��s�y��cji, firm, czy i����ych or��a��izacji (10% 
świadczy �sł���i wył�cz��ie odpła���ie), ��iż �e jed��os�ki k�óre świadcz� �sł���i 
bezpośred��io d�a osób i��dywid�a���ych (5% świadczy swoje �sł���i wył�cz��ie 
odpła���ie). 

róż��icowa��ie dos�ęp� do �sł��� ze wz���ęd� ��a charak�er ich odbiorców 
poprzez wprowadza��ie opła� jes� jeszcze wyraź��iej widocz��e wśród or��a��iza-
cji prowadz�cych działa���ość ak�ywiz�j�c�. w �ej zbiorowości 1/5 or��a��izacji 
kier�j�cych działa��ia do osób praw��ych świadczy �sł���i wył�cz��ie pła���e, 
��a�omias� w zakresie �sł��� d�a osób fizycz��ych �dział or��a��izacji prowadz�-
cych wył�cz��ie odpła���e działa��ia s�a��owi za�edwie 1/20 zbiorowości.

5.2. Rodzaje działalności gospodarczej fundacji, stowarzyszeń  
i organizacji społecznych świadczących usługi społeczne, 
usługi aktywizujące oraz prowadzących wybrane usługi 

w formie CiS lub zAz

spośród wszys�kich ak�yw��ych f���dacji, s�owarzyszeń i or��a��izacji spo-
łecz��ych jedy��ie 5,5 �ys. prowadzi działa���ość ��ospodarcz�, z cze��o b�isko 
20%, jako ��łów��y jej rodzaj, wskaz�je wy��ajem i zarz�dza��ie ��ier�chomoś-
ciami włas��ymi ��b dzierżawio��ymi. czerpa��ie dochodów z wy��ajmowa��ia 
pomieszczeń ��b �oka�i jes� rów��ież ��ajpowszech��iejsz� form� działa���ości 
��ospodarczej we wszys�kich i����ych omawia��ych ��r�pach or��a��izacji z wyj��-

17 oczywiście działa���ość ��a rzecz podopiecz��ych ce���rów, czy zakładów z defi��icji �s�a-
wowych jes� d�a ��ich świadczo��a ��ieodpła���ie. 
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kiem or��a��izacji świadcz�cych �sł���i ak�ywiz�j�ce (w �ej ��r�pie or��a��izacji 
��ajpop��ar��iejszym rodzajem działa���ości s� �sł���i ed�kacyj��e a wy��ajem 
i zarz�dza��ie ��ier�chomościami s� ��a dr���im miejsc� – 7% wskazań). 

o��ó���ie rzecz bior�c or��a��izacje, k�óre w ramach działa���ości ��ospodar-
czej świadcz� �sł���i społecz��e s� m��iej �icz��e ��iż �e, k�óre prowadz� dzia-
ła���ość zarobkow� w obszarach ��ie zwi�za��ych z �sł���ami społecz��ymi. 
spośród wszys�kich ak�yw��ych f���dacji i s�owarzyszeń prowadz�cych działa�-
��ość ��ospodarcz� �y�ko 25% ma działa���ość komercyj��� o charak�erze �sł��� 
społecz��ych. odse�ek �e�� jes� większy w ��r�pie prowadz�cych działa���ość 
��ospodarcz� or��a��izacji świadcz�cych �sł���i społecz��e jak �eż w ��r�pie 
prowadz�cych działa���ość ��ospodarcz� or��a��izacji świadcz�cej �sł���i ak�y-
wiz�j�ce. w ob� ��r�pach wy��osi o�� po 31%. domi���j�cym rodzajem �sł��� 
społecz��ych prowadzo��ych jako działa���ość ��ospodarcza jes� ed�kacja, a w jej 
ramach – ��łów��ie pozaszko���e formy ed�kacji. wśród or��a��izacji świadcz�-
cych �sł���i społecz��e, prowadzo��a przez część z ��ich działa���ość ��ospodarcza 
obejm�je �akże działa���ość zwi�za��� z k����r�, rozrywk� i rekreacj� oraz 
z �sł���ami zdrowo���ymi i opiek�ńczymi.

Tabela 9.  Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne prowadzące  
działalność gospodarczą w zakresie usług społecznych (2008)

Usługi społeczne 
świadczone w ramach 

działalności gospodarczej 
według sekcji PKd*

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

wszystkie 
aktywne

świadczące 
usługi 

społeczne 

świadczące usługi 
w zakresie rynku 

pracy i aktywizacji 
zawodowej

% z organizacji prowadzących działalność gospodarczą

ed�kacja 15 17 31

opieka zdrowo���a i pomoc 
społecz��a  3  4  0

działa���ość zwi�za��a 
z k����r�, rozrywk�, 
rekreacj�

 7 10  0

* pkd – po�ska k�asyfikacja działa���ości – k�asyfikacja rodzajów działa���ości podmio�ów 
��ospodarki ��arodowej f���kcjo���j�ca w s�a�ys�yce p�b�icz��ej.

Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da��ych gUs z bada��ia soF-1 za 2008 r. 

pozos�ałe, przeważaj�ce rodzaje działa���ości ��ospodarczej s� bardzo roz-
proszo��e po k�asyfikacji pkd. F���dacje i s�owarzysze��ia prowadz�ce działa�-
��ość ��ospodarcz� w s�mie wymie��iaj� po��ad 2/3 działów k�asyfikacji pkd 
(�j. 64 działy), w �ym ��a 48 działów przypada po m��iej ��iż 100 or��a��izacji. 
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or��a��izacje prowadz�ce cis-y ��b zaz-y rów��ież ��ie ko��ce���r�j� swojej 
działa���ości w wybra��ych rodzajach działa���ości ��ospodarczej. najczęściej, bo 
w 3 ��a 8 or��a��izacji prowadz�cych cis-y i maj�cych działa���ość ��ospodarcz�, 
działa���ość ��ospodarcza do�yczy ed�kacji, a w 3 z 18 or��a��izacji prowadz�-
cych zaz-y i maj�cych działa���ość ��ospodarcz�, jes� o��a prowadzo��a w za-
kresie działa���ości �sł���owej zwi�za��ej z wyżywie��iem, co może wskazywać 
��a �o, że w ramach zaz-ów prowadzo��e s� �sł���i ca�eri����owe. 

działa���ość ��ospodarcza podejmowa��a przez or��a��izacje pozarz�dowe 
w przeważaj�cej większości jes� działa���ości� �sł���ow�, a ��ie prod�kcyj��� 
oraz baz�je ��a włas��ych, dos�ęp��ych zasobach (�oka�, wiedza i �mieję���o-
ści pracow��ików). Usł���i podejmowa��e w jej ramach częściej s� komercyj-
��ymi przedsięwzięciami maj�cymi ��a ce�� zyska��ie środków ��a działa���ość 
s�a���ow� or��a��izacji (��p. wy��ajem, ha��de�, rek�ama) ��iż rea�izacj� za jej 
pośred��ic�wem działań społecz��ie �ży�ecz��ych. jeś�i spojrzeć ��a or��a��izacje 
z obszar� �sł��� społecz��ych, �o ��ajczęściej w ce�ach zarobkowych prowadz� 
o��e szko�e��ia i i����e formy pozaszko���ej ed�kacji. niezwyk�e mało, bo po��iżej 
10 or��a��izacji, wskaz�je w ramach działa���ości ��ospodarczej ��a działa���ość 
zwi�za��� z za�r�d��ie��iem, a wśród or��a��izacji świadcz�cych �sł���i ry��k� 
pracy i ak�ywizacji zawodowej – jes� ich jeszcze m��iej. Świadczy �o o misyj-
��ym i ��iezarobkowym charak�erze działań proza�r�d��ie��iowych podejmowa-
��ych przez f���dacje i s�owarzysze��ia. 

6. POTeNCJAł eKONOMiCzNy FUNdACJi, 
STOWARzySzeń i ORGANizACJi SPOłeCzNyCH 
śWiAdCząCyCH USłUGi SPOłeCzNe, USłUGi 

AKTyWizUJąCe ORAz PROWAdząCyCH WyBRANe 
USłUGi W FORMie CiS LUB zAz

po�e��cjał eko��omicz��y or��a��izacji świadcz�cych �sł���i społecz��e okreś�ać 
moż��a poprzez wysokość rocz��ych przychodów, a w pew��ym s�op��i� �akże 
przez �iczbę pracow��ików.

da��e przeds�awio��e w �abe�i 10 pokaz�j�, że pod wz���ędem ska�i �zyski-
wa��ych przychodów, or��a��izacje świadcz�ce �sł���i społecz��e ��ie róż��i� się 
od zbiorowości wszys�kich ak�yw��ych f���dacji, s�owarzyszeń i or��a��izacji spo-
łecz��ych. na�omias� ��r�pa or��a��izacji świadcz�cych �sł���i ak�ywiz�j�ce dys-
po��owała j�ż 2-kro���ie większymi środkami w zakresie śred��ich przychodów 
i prawie 4-kro���ie większymi – jeś�i chodzi o porów��a��ie media��y. z ko�ei 
or��a��izacje prowadz�ce ce���ra i���e��racji społecz��ej posł���iwały się środ-
kami przecię���ie po��ad 10-kro���ie i po��ad 20-kro���ie większymi ��iż śred��ia 
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Tabela 10. Przychody fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznej (2008)

Przychody w 2008 roku:

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

wszyst-
kie 

aktywne

świadczące 
usługi  

społeczne 

świadczące 
usługi  

aktywizujące 

prowa-
dzące 
CiS-y

prowa-
dzące 
zAz-y

or��a��izacje, k�óre 
wykazały przychody (w %) 79 79 83 100 100

śred��ie przychody 
or��a��izacji (w �ys. zł) 187 156 327 1 840 4 106

media��a d�a wszys�kich 
(w �ys. zł) 10 9 38 1 549 2 290

k�asy 
przychodów 
(�iczba or��. 
w %)

do 1 �ys. zł 28 29 24 0 0
powyżej 1 �ys. 
do 100 �ys. 55 56 39 4 4

powyżej 100 
�ys. do 1 m��� 14 13 30 40 12

powyżej 1 m��� 3 3 7 56 84

Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da��ych gUs z bada��ia soF-1 za 2008 r.

Tabela 11.  zatrudnienie w fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach  
społecznych (2008)

zatrudnienie na podstawie 
stosunku pracy 31.12.2008 r.:

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

wszyst-
kie 

aktywne

świadczące 
usługi  

społeczne 

świadczące 
usługi  

aktywizujące 

prowa-
dzące 
CiS-y

prowa-
dzące 
zAz-y

śred��ia �iczba prac�j�cych 1,0 1,1 2,7 31,1 50,1

media��a �iczby prac�j�cych 0,0 0,0 0,0 22,6 27

% kobie� wśród za�r�d��io��ych 67 68 58 70 60

s�r�k-
��ra 
bada-
��ych 
or��a��i-
zacji w�� 
posiada-
��ia per-
so��e�� 
(%)

brak pła���e��o 
perso��e�� ��b 
�y�ko ��a pod-
s�awie �mów 
cywi���o-praw-
��ych

87 88 67 4 4

1–5 pracow��ików 
e�a�owych 10 8 23 12 4

6 ��b więcej pra-
cow��ików e�a�o-
wych

3 3 10 84 92

Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da��ych gUs z bada��ia soF-1 za 2008 r. 
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d�a wszys�kich ak�yw��ych f���dacji, s�owarzyszeń i or��a��izacji społecz��ych, 
zaś róż��ica w zakresie środkowej kwo�y przychodów była odpowied��io po��ad 
150-kro���a i prawie 230-kro���a. 

zróż��icowa��ie a��a�izowa��ych zbiorowości or��a��izacji pod wz���ędem �iczby 
pracow��ików jes� zb�iżo��e do powyżej opisa��e��o zróż��icowa��ia w zakresie 
dochodów. 

zbiorowość or��a��izacji świadcz�cych �sł���i społecz��e prak�ycz��ie ��ie róż��i 
się od zbiorowości wszys�kich ak�yw��ych f���dacji, s�owarzyszeń i or��a��izacji 
społecz��ych, ��a�omias� róż��ica między pop��acj� o��ó���� a ��r�p� or��a��izacji 
świadcz�cych �sł���i ak�ywiz�j�ce – podob��ie jak w przypadk� przychodów 
– róż��i się dw�kro���ie. z ko�ei, ska�a dys�a��s� między �iczb� prac�j�cych 
w przecię���ej or��a��izacji a śred��i� �iczb� prac�j�cych w or��a��izacjach pro-
wadz�cych cis-y ��b zaz-y jes� odpowied��io aż 30-s�o i 50-ciokro���a – czy�i 
z��acz��ie większa ��iż wy��ikałoby �o z róż��ic w dochodach. niewspółmier��ość 
�a wy��ika ��ajpew��iej z proza�r�d��ie��iowe��o charak�er� or��a��izacji prowa-
dz�cych ce���ra i���e��racji społecz��ej i zakłady ak�yw��ości zawodowej.

7. ŹRódłA FiNANSOWANiA dziAłALNOśCi FUNdACJi, 
STOWARzySzeń i ORGANizACJi SPOłeCzNyCH 
śWiAdCząCyCH USłUGi SPOłeCzNe, USłUGi 

AKTyWizUJąCe ORAz PROWAdząCyCH WyBRANe 
USłUGi W FORMie CiS LUB zAz

s�r�k��ra fi��a��sowa��ia całe��o sek�ora f���dacji, s�owarzyszeń i or��a��iza-
cji społecz��ych była w większości opar�a o źródła ��iep�b�icz��e (52%, w �ym 
działa���ość odpła���a i ��ospodarcza ł�cz��ie – 34%), zaś środki p�b�icz��e s�a-
��owiły 39% pozyskiwa��ych przychodów, pozos�ałe 9% przychodów pochodziło 
z i����ych źródeł ��iż poszcze��ó���e ka�e��orie wymie��io��e w �abe�i 12, k�óre 
mo��ły mieć zarów��o charak�er p�b�icz��y, jak i ��iep�b�icz��y (��p. odse�ki i dy-
wide��dy). 

w zbiorowości or��a��izacji świadcz�cych �sł���i społecz��e �dział środków 
p�b�icz��ych był większy (45%) – ��łów��ie za spraw� większych środków pozy-
skiwa��ych ze źródeł rz�dowych i samorz�dowych. jeszcze �rochę większy 
(48%) był �dział środków p�b�icz��ych w fi��a��sowa��i� działa���ości or��a��iza-
cji świadcz�cych �sł���i ak�ywiz�j�ce (w �ej zbiorowości widocz��y był �dział 
p�b�icz��ych środków za��ra��icz��ych – jak moż��a przyp�szczać ��łów��ie eFs; 
środki �e s�a��owiły 24% przychodów w �ej ��r�pie or��a��izacji). Fi��a��sowa-
��ie or��a��izacji prowadz�cych zaz-y ��b cis-y odbywało się j�ż w większości 
ze środków p�b�icz��ych (s�a��owiły o��e odpowied��io 65% i 83% przychodów 
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o��ółem w �ych ��r�pach or��a��izacji). w przypadk� podmio�ów prowadz�cych 
zaz-y ��ajwiększe s�r�mie��ie środków p�b�icz��ych pochodziły od ce���ra���ej 
admi��is�racji rz�dowej (38% – zapew��e z pFron) i od samorz�d� �oka���e��o 
(21%), ��a�omias� wśród źródeł ��iep�b�icz��ych d�że z��acze��ie miały wpływy 
z działa���ości ��ospodarczej (26%). or��a��izacje prowadz�ce cis-y fi��a��sowały 
swoj� działa���ość ze środków samorz�d� �oka���e��o (37%), z p�b�icz��ych źró-
deł za��ra��icz��ych (30%) i ze wsparcia admi��is�racji rz�dowej (15%); działa�-
��ość odpła���a miała w ich przypadk� m��iejszy �dział (odpła���a działa���ość 
s�a���owa i ��ospodarcza s�a��owiła 10% ł�cz��ie).

Tabela 12.  Struktura przychodów fundacji, stowarzyszeń i organizacji  
społecznych w 2008 r.

Źródła przychodów (dane w %):

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

wszystkie 
aktywne

świad-
czące 
usługi 

społeczne 

świad-
czące 
usługi 
aktywi-
zujące 

prowa-
dzące 
CiS-y

prowa-
dzące 
zAz-y

ogÓłeM ze ŹrÓdeł 
pUBLicznYcH 39 45 48 83 65

1% poda�k� dochodowe��o od 
osób fizycz��ych przekaza��e 
przez poda���ików za rok 2007 
i ��awi�zki s�dowe

3 2 1 1 2

środki ze źródeł admi��is�racji 
samorz�dowej 13 19 12 37 21

środki ze źródeł krajowej 
admi��is�racji rz�dowej 15 19 11 15 38

środki z p�b�icz��ych źródeł 
za��ra��icz��ych 8 5 24 30 4

ogÓłeM ze ŹrÓdeł 
niepUBLicznYcH 52 50 48 14 32

składki czło��kowskie 5 3 3 # #
darowiz��y i zbiórki p�b�icz��e 13 11 4 4 5
ze sprzedaży wyrobów i �sł��� 34 36 39 10 27

w �ym: z działa���ości 
��ospodarczej 19 18 25 4 26

w �ym: z odpła���ej 
działa���ości s�a���owej 15 18 15 6 1

inne 9 5 4 3 3
# Udział po��iżej 0,5 %.

Źródło: opracowa��ie włas��e ��a pods�awie da��ych gUs z bada��ia soF-1 za 2008 r. 
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8. POdSUMOWANie

przeprowadzo��a a��a�iza pokaz�je, że przy szerokiej defi��icji �sł��� spo-
łecz��ych obejm�j�cej świadcze��ie �sł��� socja���ych w i���eresie o��ó���ym oraz 
pozos�ałych �sł��� ��iema�eria���ych ��a rzecz osób i��dywid�a���ych zbiorowość 
or��a��izacji świadcz�cych �akie �sł���i jes� bardzo szeroka (obejm�je ¾ bada-
��ych jed��os�ek) a przez �o w wie�� aspek�ach ��ie róż��i się z��acz�co od pop�-
�acji wszys�kich ak�yw��ych f���dacji, s�owarzyszeń i or��a��izacji społecz��ych.

z ko�ei ��r�pa or��a��izacji świadcz�cych �sł���i ak�ywiz�j�ce (jed��os�ki, 
k�óre wyda�kowały większość swe��o b�dże�� świadcz�c �sł���i w dziedzi��ie 
ry��k� pracy i ak�ywizacji zawodowej) jes� re�a�yw��ie mała (około 0,7 �ys., �j. 
1% pop��acji wszys�kich działaj�cych or��a��izacji) a jej profi� is�o���ie róż��i się 
od profi�� pop��acji wszys�kich bada��ych jed��os�ek. or��a��izacje świadcz�ce 
�sł���i ak�ywiz�j�ce wyróż��iaj� się większ� róż��orod��ości� form podejmowa-
��ej działa���ości, częs�szym �sy��owa��iem w mieście przy jed��ocześ��ie szer-
szym zasię��� działa���ości, dw�kro���ie większ� środkow� �iczb� be��eficje���ów 
(media��a), dw�kro���ie większ�, przecię���� �iczb� pracow��ików i dw�kro���ie 
większymi, śred��imi przychodami, z��acz��ie większ� powszech��ości� wyko-
rzys�ywa��ia odpła���ych form działa���ości, a�e �akże większym �działem przy-
chodów ze środków p�b�icz��ych i z działa���ości odpła���ej.

jeszcze bardziej odróż��iaj�c� się od profi�� przecię���ej or��a��izacji była 
��r�pa or��a��izacji prowadz�cych �sł���i w formie zakład� ak�yw��ości zawodowej 
(zaz) ��b ce���r�m i���e��racji społecz��ej (cis). te wyspecja�izowa��e działa���ości 
��akier���kowa��e ��a ak�ywizację ��r�p wyk��cza��ych z ry��k� pracy podejmowało 
jedy��ie 51 spośród wszys�kich f���dacji, s�owarzyszeń i or��a��izacji społecz��ych. 
jed��ak z powod� o��ó���ie ��iewie�kiej �iczby działaj�cych cis-ów ��awe� �a s�o-
s���kowo ��iewie�ka ��r�pa s�a��owiła ��iema�że połowę wszys�kich cis-ów i po��ad 
połowę zaz-ów działaj�cych w 2008 r.18. or��a��izacje prowadz�ce �e rodzaje dzia-
ła���ości, charak�eryzowały się szerokim �ema�ycz��ie, a�e rów��ież �ery�oria���ie 
zasię��iem działa��ia i róż��orod��� ofer�� świadczo��ych �sł���, ��ie o��ra��iczaj�c� 
się wył�cz��ie do prowadze��ia cis-� ��b zaz-�. Były �o s�owarzysze��ia i f���-
dacje zdecydowa��ie większe od przecię���ej d�a całe��o sek�ora, szcze��ó���ie pod 
wz���ędem �iczby prac�j�cych osób. Mimo bardzo wysokie��o odse�ka or��a��izacji 
wykorzys��j�cych odpła���� działa���ości s�a���ow� ��b działa���ość ��ospodarcz�, 
�o ��ie dochody ry��kowe s�a��owiły ich ��łów��e źródło przychodów, �ecz środki p�b-
�icz��e.

18 pozos�ałe cis-y i zaz-y prowadzo��e były przez jed��os�ki samorz�d� �ery�oria���e��o 
oraz przez podmio�y koście���e zrów��a��e w prawach z or��a��izacjami pozarz�dowymi.
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dos�ęp��e wy��iki zrea�izowa��e��o przez gUs bada��ia f���dacji i s�owarzy-
szeń pozwo�iły dość precyzyj��ie okreś�ić �iczeb��ość oraz �kazać s�a�ys�ycz��y 
obraz or��a��izacji zajm�j�cych się �sł���ami ak�ywiz�j�cymi, w �ym prowa-
dz�cymi ich szcze��ó���e formy, �akie jak ce���ra i���e��racji społecz��ej i zakłady 
ak�yw��ości zawodowej. da��e �e ��ie daj� jed��ak odpowiedzi ��a wie�e waż��ych 
py�ań zwi�za��ych ze świadcze��iem przez or��a��izacje pozarz�dowe �sł��� spo-
łecz��ych w zakresie ak�ywizacji zawodowej. niew��p�iwie is�o���a z p���k�� 
widze��ia próby oce��y �ej działa���ości wydaje się być weryfikacja jakości, efek-
�yw��ości i dł���ofa�owe��o oddziaływa��ia świadczo��ych przez ��ie �sł��� ak�ywi-
z�j�cych zarów��o wobec samych be��eficje���ów jak i społecz��ości �oka���ych.
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Be��eficje��ci ak�yw��ej po�i�yki ry��k� pracy

1. WPROWAdzeNie 

zjawisko mar��i��a�izacji społecz��ej i eksk��zji d�żych ��r�p społecz��ych 
s�ało się w os�a���ich �a�ach jed��� z ��ajważ��iejszych kwes�ii społecz��ych. 
is�o���� ro�ę w ich przezwycięże��i� przypis�je się sieciom wsparcia spo-
łecz��e��o, dos�arcza��e��o przez jed��os�ki, or��a��izacje społecz��e i i��s�y��cje 
pomocy społecz��ej. działaj�c ��a poziomie �oka���ym – ��ajb�iżej be��eficje���ów 
– s�warzaj� moż�iwości �pora��ia się z sy��acjami kryzysowymi, zwiększaj� 
sza��sę ��a i��k��zję społecz���. 

zasad��icz� ro�ę w �ym procesie przypis�je się i��s�r�me���om ak�yw��ej 
po�i�yki ry��k� pracy. zda��iem Marka rymszy ko��cepcja ak�yw��ej po�i�yki 
społecz��ej (aps) opiera się ��a �rzech f���dame���a���ych założe��iach:
1) o��ra��icze��ia ska�i „pasyw��ych �ra��sferów socja���ych” przez wprowadze-

��ie wsparcia war���kowe��o, powi�za��e��o z �czes���ic�wem be��eficje���ów 
w pro��ramach ak�ywiz�j�cych;

2) ko��ce���racji ��a za�r�d��ie��i� ��b odb�dowa��i� �zw. zdo���ości za�r�d��ie-
��iowej;

3) wykorzys�a��ia po�e��cjał� i��s�y��cji ��iep�b�icz��ych (or��a��izacji pozarz�-
dowych) do prowadze��ia pro��ramów ak�ywiz�j�cych i róż��ych wspiera-
��ych ak�yw��ości ��a ry��k� pracy1 .
założe��ia i dy�ema�y ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej (aps) przeds�awio��o 

j�ż we wcześ��iejszych opracowa��iach. war�o jed��ak podkreś�ić, że aps jes� 
ko��cepcj� po�i�yki społecz��ej, ko��ce���r�j�cej się ��a ��iwe�owa��i� prob�emów 
rozwojowych zwi�za��ych z prac� i za�r�d��ie��iem. jes� �o �eż wizja ład� spo-
łecz��e��o, w k�órym okreś�o��e formy s�os���ków społecz��ych �moż�iwiaj� zaspo-
koje��ie po�rzeb osób, d�a k�órych praca ��a o�war�ym ry��k� pracy jes� mało 
rea���a, a częs�o wręcz ��iemoż�iwa. ak�yw��a po�i�yka ry��k� pracy po�e��a więc 

1 M. rymsza, Aktywna	polityka	społeczna	w	Polsce.	Szanse	i	ograniczenia	upowszechniania	koncep-
cji, [w:] a. karwacki, H. kaszyński, Polityka	aktywizacji	w	Polsce, tor�ń 2008, s. 47.
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��ie �y�ko ��a zwa�cza��i� wyk��cze��ia społecz��e��o i �bós�wa poprzez po�i�ykę 
proza�r�d��ie��iow�, a�e �akże ��a �worze��i� spój��ości, pob�dza��i� so�idar��o-
ści i ak�yw��ych pos�aw �czes���ic�wa obywa�e�skie��o. k��czowymi wyzwa-
��iami d�a �ej po�i�yki – wedł��� arkadi�sza karwackie��o – jes� za�r�d��ie��ie, 
i���e��racja i obywa�e�s�wo. teza �a war�a jes� podkreś�e��ia, bowiem wyz��acza 
o��a domi���j�ce i rów��orzęd��e – w moim przeko��a��i� – kier���ki rozwoj�.

efek�yw��ość po�i�yki ak�ywizacji powi����a opierać się – co podkreś�a a��or 
– ��a �riadzie: dia����oza – s�ra�e��ia – projek�. trak�owa��ie �ej �riady jako 
wyzwa��ia jes� ��wara���em osi���a��ia poż�da��ych rez���a�ów2. takie �jmowa-
��ie �ej po�i�yki ma zasad��iczy wpływ ��a oczekiwa��e rez���a�y. s� ��imi ��ie 
�y�ko mierza���e wskaź��iki wzros�� za�r�d��ie��ia, �ecz �akże �e efek�y – okre-
ś�a��e mia��em „miękkich”, k�óre s� ��ie m��iej waż��e d�a wizji ład� społecz-
��e��o i świadcz� o wzras�aj�cych kompe�e��cjach społecz��ych, ak�yw��ości 
obywa�e�skiej, czy �eż zdo���ości do �epsze��o wypeł��ia��ia ró� rodzi����ych. 

ce�em ar�yk�ł� jes� a��a�iza wsparcia społecz��e��o i war���ków je��o sk�-
�ecz��ości, jako i��s�r�me���ów kreowa��ia po�i�yki ak�ywizacji ��a poziomie 
�oka���ym. jes� �o próba odpowiedzi ��a py�a��ie ��a i�e działa���ość podmio�ów 
ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej zmie��ia rzeczywis�ość wyk��czo��ych. 

2. WyKLUCzeNie SPOłeCzNe 

przemia��y społecz��e w po�sce �rwaj�ce od pocz��k� �ra��sformacji 
pokaz�j� ��a wyraź��e zróż��icowa��ie społecz��e oraz �owarzysz�c� m� mar-
��i��a�izację d�żych ��r�p społecz��ych. prob�em �e��, dos�rze��a��y przez po�i-
�yków społecz��ych od dł�ższe��o czas�, ��abiera i��s�y��cjo��a���e��o wymiar� 
w zwi�zk� z po�i�yk� wspó���o�ow�, k�óra �pa�r�je w ��im is�o���� barierę roz-
woj� społecz��e��o oraz jed��� z przyczy�� brak� spój��ości społecz��ej. 

samo zdefi��iowa��ie pojęcia mar��i��a�izacji społecz��ej ��ie jes� ła�we, 
bowiem jes� �o zjawisko wie�owymiarowe, do�ycz�ce róż��ych poziomów 
f���kcjo��owa��ia jed��os�ek i ��r�p społecz��ych. zda��iem tade�sza kowa�aka 
o mar��i��a���ości decyd�je s�opień, w jakim jed��os�ka ��b ��r�pa społecz��a 
pozbawiona	 jest	władzy,	uprawnień,	możliwości	wyboru,	dostępu	do	dóbr	materialnych	
i	 kulturowych,	możliwości	wypoczynku,	 jest	 do	 czegoś	 przymuszana,	 dyskryminowana	
i	napiętnowana,	jest	bezradna	i	pozbawiona	pomocy3 .

2 a. karwacki, Aktywizacja	 „Rzeczypospolitej	 obcych”	–	 o	współczesnych	 podziałach,	włączaniu	
i	wyłączaniu, [w:] a. karwacki, H. kaszyński (red.), Polityka	aktywizacji	w	Polsce, tor�ń 2008, 
s. 34.

3 t. kowa�ak, Marginalnoś��	i	marginalizacja	społeczna,	warszawa 1998, s. 27.
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jed��os�ki pozbawio��e moż�iwości zaspokaja��ia swoich pods�awowych 
po�rzeb, z��ajd�j�ce się w sy��acji ich deprywacji, osłabiaj� swoj� więź z o�ocze-
��iem, co prowadzi do dezi���e��racji społecz��ej i a�ie��acji. w rez���acie pojawia 
się eksk��zja społecz��a prowadz�ca do wył�cza��ia jed��os�ek z życia społecz-
��e��o i prowadz�ca wpros� do mar��i��a�izacji z��acz��ej części zbiorowości. 

wyk��cze��ie społecz��e, czy �eż mar��i��a�izacja �o ka�e��orie, k�órych is�o�� 
jes� �chwyce��ie deprywacji, �poś�edze��ia i ��iedos�a�ków w róż��ych sferach 
życia. e�żbie�a tarkowska podkreś�a, iż a��a�iz�j�c �o pojęcie ��a�eży rozpa-
�rzyć �rzy kwes�ie. po pierwsze, z cze��o jed��os�ki, rodzi��y, ��r�py czy ka�e��o-
rie ��dzi s� wyk��czo��e, w jakiej sferze życia ��ie mo��� �czes���iczyć, z jakiej 
formy ak�yw��ości zm�szo��e s� zrezy����ować: czy do�yczy �o sfery pracy, ko��-
s�mpcji, zdrowia, k����ry i�p. i����ymi słowy waż��a jes� �� odpowiedź, czy jes� 
�o wyk��cze��ie jed��owymiarowe, czy wie�owymiarowe, sk�m��owa��e i z jak� 
je��o form� ł�cz� się i����e je��o pos�acie. dr���� kwes�i� jes� s�opień depry-
wacji po�rzeb w da��ej dziedzi��ie, ��łębokość da��e��o �poś�edze��ia. wreszcie 
�rzecim wymiarem ko��kre���ych pos�aci wyk��cze��ia jes� je��o aspek� czasowy: 
czy jes� �o sy��acja ��rwa�o��a, a ��awe� chro��icz��a4 .

jak za�waża Mał��orza�a orłowska cech� współczes��ości jes� �o że	wyklu-
czonym	może	by��	każdy	z	nas,	w	każdej	chwili.	Jednak	w	pierwszej	kolejności	są	to	ludzie	
szczególni,	 tzn.	obdarzeni	 jakąś	dysfunkcją:	 społeczną	 (niezaradni,	nisko	wykształceni,	
bezrobotni,	bezdomni),	fizyczną,	czy	psychiczną	(niepełnosprawni),	bądź	kilkoma	naraz,	
czy	 też	po	prostu	mieszkańcy	peryferii	 i	małych	aglomeracji,	pochodzący	z	 rodzin	wie-
lodzietnych	 (…).	Na	 poziomie	 zachowań	 i	 strategii	wykluczających	mogą	 by��	 to	 np.	
niskie	świadczenia	socjalne,	które	nie	rozwiązują	problemów	egzystencjalnych	recypientów	
pomocy	społecznej,	czy	świadczeniobiorców	innych	świadczeń	socjalnych;	brak	profesjonal-
nych,	powszechnie	dostępnych	programów	profilaktyki	czy	opieki	następczej	(w	tym	postpe-
nitencjarnej)	oraz	wychodzenia	z	różnorodnych	kryzysów	społecznych;	społeczna	akceptacja	
dyskryminacji	społecznej	ze	względu	na	niski	status	społeczny,	płe��,	dochody,	dysfunkcję	
czy	sposób	życia5 .

posz�kiwa��ie przyczy�� mar��i��a���ości jes� ��r�d��io��e, bowiem czy����iki 
obiek�yw��e i s�biek�yw��e s� ze sob� ściś�e powi�za��e. „trójs�op��iowa ���o-
ba���a p�łapka �bós�wa” �widacz��ia za�eż��ość między �bós�wem, s�r�k��r� 
społecz��� i de��radacj� środowiska, k�óra wyraża się:
– ��iedos�a�kiem środków prod�kcji, k�óre z��ajd�j� się w rękach ��ie�icz��ych 

właścicie�i,
– złym s�a��em zdrowia i słab� ko��dycj� psychofizycz��� ��dzi �bo��ich,

4 e. tarkowska, Kategoria	wykluczenia	 społecznego	a	polskie	 realia, [w:] M. orłowska (red.), 
Skazani	na	wykluczenie, warszawa 2005, s. 20.

5 M. orłowska, Słowo	wstępne, [w:] M. orłowska (red.), Skazani	na	wykluczenie, op. ci�., 
s. 8–9. 
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– wysokim przyros�em ��a��ra���ym,
– �bezwłas��owo���ie��iem, ���iemoż�iwiaj�cym obro��ę włas��ych i���eresów 

przed si���iejszymi6 .
is�o���ym prob�emem jes� ��rwa�a��ie się mar��i��a���ej me���a���ości. nie-

pokój e��zys�e��cja���y osłabia rodzi��y, pozbawia jed��os�ki pocz�cia mocy 
podmio�owej, zakłóca �ożsamość opar�� ��a speł��io��ych ro�ach społecz��ych, 
rozbija więzi społecz��e. prowadzi �o do przemia�� sys�em� war�ości i poja-
wie��ia się ka�e��orii ��dzi ��ź��ych, ��ie mo���cych prowadzić �s�abi�izowa��e��o 
życia społecz��e��o7 .

na �e�� aspek� wyk��cze��ia zwrócił �wa��ę oskar Lewis, k�óry w 1959 r. 
opisał sy��drom wspó���ych cech d�a bied��ych ��a całym świecie, okreś�o��y 
przez ��ie��o mia��em k����ry �bós�wa. jes� �o coś więcej ��iż �y�ko �poś�e-
dze��ie eko��omicz��e – �o pewie�� sposób życia, �ksz�ał�owa��y w war���kach 
��iedoborów eko��omicz��ych, czy�i charak�erys�ycz��y zespół cech, war�ości 
i wzorów zachowań pojawiaj�cy się w zb�iżo��ej pos�aci wszędzie �am, ��dzie 
wys�ęp�je �bós�wo. na �e�� sposób życia składaj� się zjawiska róż��ej ��a��ry 
czy����iki:
– biologiczne (wie�odzie���ość, wysoka śmier�e���ość ��iemow���, ��iska prze-

cię���a dł���ość życia),
– ekonomiczne (specyficz��y charak�er pracy – czy�i praca pros�a, ��iewyma��a-

j�ca kwa�ifikacji, zarobkowa��ie kobie� i dzieci i zwi�za��e z ��im zjawisko 
brak� dziecińs�wa, chro��icz��y brak ��o�ówki, i i����e),

– psychologiczno-społeczne (a�koho�izm, s�osowa��ie przemocy, specyficz��a 
orie���acja zwi�za��a z czasem, życie z d��ia ��a dzień, pocz�cie fa�a�izm�, 
��iepew��ości i za�eż��ości).
w sferze s�os���ków społecz��ych k����rę �bós�wa charak�eryz�je brak 

�czes���ic�wa w życi� społecz��ości �oka���ej, brak zwi�zk� z i��s�y��cjami szer-
sze��o społeczeńs�wa, domi���j�ca ro�a rodzi��y i więzi rodzi����ych8 . 

e�żbie�a tarkowska zwraca �akże �wa��ę, że ko��cepcja �a f���kcjo���je 
w ��a�kach społecz��ych w po�sce w swoim pierwo���ym, a���ropo�o��icz��ym 
�jęci�. pod hasłem k����ry �bós�wa bada się w po�sce bardziej k����rę �bo-
��ich, czy�i war�ości, wzory, e�eme���y s�y�� życia, s�ra�e��ie podejmowa��e przez 
ko��kre���ych �bo��ich ��iż k����rę �bós�wa, czy�i mode�owy zes�aw cech, decy-
d�j�cych o odręb��ości bied��ych ��ieza�eż��ie o ko��kre���e��o społeczeńs�wa a��i 
czas� i miejsca, w jakim żyj�9 . 

6 t. kowa�ak, Marginalnoś��	i	marginalizacja	społeczna, op. ci�., s. 27.
7 H. domański, Ubóstwo	w	społeczeństwach	postkomunistycznych, warszawa 2002, s. 87–91.
8 e. tarkowska, Ubóstwo	i	wykluczenie	społeczne.	Koncepcje	i	polskie	problemy,	[w:] j. wasi�ewski 

(red.), Współczesne	społeczeństwo	polskie.	Dynamika	zmian,	warszawa 2006, s. 332.
9 ibidem, s. 34.
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s�a��isława go�i��owska s�wierdza, iż ��owy e�ap badań ��ad �bós�wem pro-
wadzi do imp�eme���acji ka�e��orii pojęciowej wyk��cze��ia społecz��e��o, co 
ma se��s ��ie �y�ko poz��awczy, a�e �akże społecz��y i po�i�ycz��y. Chodzi	bowiem	
o	zaakcentowanie	następujących	aspektów:	1)	wskazanie	wagi	 innych	wymiarów	życia	
ludzkiego	niż	tylko	materialne,	2)	podkreślenie	dynamiki	rozwoju	i	wzmacniania	się	nie-
korzystnych	sytuacji	w	życiu	człowieka	oraz	3)	respektowanie	wysokiego	znaczenia	więzi	
społecznych	i	korzystnych	relacji	z	instytucjami	w	ocenie	jakości	życia	ludzi	i	zachowań . 

drama�yzm wyk��cze��ia z �dział� w sferze eko��omicz��ej prowadzi do 
mar��i��a�izacji i biedy, przy czym je��o is�o�a ��ie po�e��a ��a �ym, że za��raża 
o��a zdrowi� i życi� – jak �o bywało w przeszłości, �ecz częs�o ��a ��iebezpie-
czeńs�wie ��rwa�a��ia się, przekazywa��ia ��as�ęp��ym poko�e��iom, czy�i po 
pros�� dziedzicze��ia sy��acji ��iedos�a�k� eko��omicz��e��o i �owarzysz�cych 
m� ��e��a�yw��ych zjawisk10 .

Źródłem wyk��cze��ia w po�sce jes� ��ie �y�ko bezrobocie i �bós�wo, a�e 
rów��ież dyskrymi��acja czy ��iepeł��ospraw��ość. ge��era���ie moż��a – zda��iem 
czapińskie��o – wyróż��ić �rzy �ypy wyk��cze��ia: 
– strukturalne – zdefi��iowa��e przez �akie cechy położe��ia społecz��e��o, jak: 

miejsce zamieszka��ia (wieś), ��iskie wyksz�ałce��ie włas��e i ojca oraz 
dochody ��a osobę w rodzi��ie po��iżej ��ra��icy �bós�wa,

– fizyczne – podeszły wiek, i��wa�idz�wo,
– normatywne – zwi�za��e z �akim kry�eriami, jak: ��ad�żywa��ie a�koho�� b�dź 

przyjmowa��ie ��arko�yków, ko��flik� z prawem, samo���ość i bycie ofiar� 
dyskrymi��acji z powod� wy����d�, przeko��ań, ��arodowości i�d.11 .
ja���sz czapiński pods�mow�j�c bada��ia w ko�ej��ych edycjach dia����ozy 

społecz��ej s�wierdza, że społecz��e f���kcjo��owa��ie wyk��czo��ych i za��rożo-
��ych wyk��cze��iem w ��iewie�kim s�op��i� odbie��a od f���kcjo��owa��ia o��ół� 
dorosłych po�aków. cech�j� ich podob��ie ��iskie co resz�ę społeczeńs�wa 
wskaź��iki kapi�ał� społecz��e��o oraz pos�aw i zachowań obywa�e�skich. to, 
co ich ��ajbardziej wyróż��ia, �o pocz�cie dyskrymi��acji i ��ies�were����ości. 
wyk��cze��i w większym s�op��i� ��iż resz�a społeczeńs�wa ��o�owi s� dzie�ić się 
odpowiedzia���ości� za włas��e życie z pańs�wem, przy �ym ��ie chodzi o zrz�-
ce��ie ��a władzę wi��y za ��iepowodze��ia, �ecz o przypisywa��ie władzy zasł��� 
za pomyś���y d�a siebie bie�� spraw. te�� przejaw wdzięcz��ości d�a rz�dz�cych 
s�a��owi dobr� przesła��kę do b�dowa��ia pro��ramów i���e��racji przyspieszaj�-

10 e. tarkowska, Bieda,	historia	i	kultura,	[w:] e. tarkowska (red.), Zrozumie��	biednego.	O	daw-
nej	i	obecnej	biedzie	w	Polsce,	warszawa 2000, s. 16.

11 j. czapiński, t. pa��ek, Diagnoza	społeczna	2009.	Warunki	i	jakoś��	życia	Polaków, warszawa 
2009, s. 337.
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cych proces wychodze��ia z wyk��cze��ia społecz��e��o12. Bież�ca, os�a���ia edy-
cja badań, �e��de��cję �ę ��ada� po�wierdza. 

wie�ość źródeł wyk��cze��ia społecz��e��o sprawia, że je��o formy i przejawy 
s� bardzo zróż��icowa��e. okreś�e��ie więc ko��o ��a�eży �z��ać za wyk��cza��e��o 
i �dzie�ać m� pomocy �akże ��ie jes� ła�we. częs�o ��a �ym ��e rodzi się wie�e 
ko��flik�ów, k�órym �owarzyszy pocz�cie ��iesprawied�iwości. Us�awa o pomocy 
społecz��ej podaje cechy osób wyk��czo��ych, k�órym bezwz���ęd��ie b�dź fak��-
�a�yw��ie ��a�eży �dzie�ić wsparcia. na�eż� do ��ich osoby i ich rodzi��y, k�óre 
popadły w �r�d��� sy��ację m.i��. z powod�: �bós�wa, sieroc�wa, bezdom��ości, 
bezrobocia, ��iepeł��ospraw��ości, dł���o�rwałej ��b ciężkiej choroby, przemocy 
w rodzi��ie, po�rzeby ochro��y macierzyńs�wa ��b wie�odzie���ości, bezrad��ości 
w sprawach opiek�ńczo-wychowawczych i prowadze��ia ��ospodars�wa domo-
we��o, zwłaszcza w rodzi��ach ��iepeł��ych ��b wie�odzie���ych, brak� �mieję���o-
ści w przys�osowa��i� do życia młodzieży op�szczaj�cej całodobowe p�acówki 
opiek�ńczo-wychowawcze, �r�d��ości w i���e��racji osób, k�óre o�rzymały s�a��s 
�chodźcy, �r�d��ości w przys�osowa��i� do życia po zwo���ie��i� z zakład� kar-
��e��o, a�koho�izm� ��b ��arkoma��ii, zdarze��ia �osowe��o i sy��acji kryzysowej, 
k�ęski żywiołowej ��b eko�o��icz��ej13 .

jak wyraź��ie widać ramy praw��e z��acz��ie o��ra��iczaj� po�e��cja���ych 
be��eficje���ów wsparcia. pojawia się więc py�a��ie, kom� �ak ��aprawdę poma-
��amy. w raporcie Poprawa	 potencjału	 integracji	 społecznej	 na	 poziomie	 lokalnym	
poprzez	ekonomię	społeczną wskaz�je się dwie ��łów��e ��r�py be��eficje���ów �e��o 
sek�ora. s� ��imi kobie�y pozos�aj�ce poza ry��kiem pracy oraz osoby ��iepeł-
��ospraw��e14. prze����d pro��ramów wsparcia fi��a��sowa��ych z e�ropejskie��o 
F���d�sz� społecz��e��o pokaz�je wyraź��ie, że domi���j� wśród ��ich:
– osoby za��rożo��e wyk��cze��iem społecz��ym ze szcze��ó���ym �wz���ęd��ie-

��iem osób korzys�aj�cych dł���o�rwa�e ze świadczeń pomocy społecz��ej: 
osoby bezrobo���e powyżej 24 miesięcy, a w przypadk� cis-ów bezrobo���i 
powyżej 36 miesięcy, a�koho�icy i ��arkoma��i, k�órzy poddaj� się proce-
sowi �ecze��ia ��b �kończy�i ��o ��ie póź��iej ��iż rok przed przys��pie��iem 
do projek��, bezdom��i, osoby op�szczaj�ce zakłady kar��e ��ajpóź��iej rok 
przed przys��pie��iem do projek��, �chodźcy z prob�emami z i���e��racj� 
ze społeczeńs�wem, młodzież wychow�j�ca się w p�acówkach opiek�ńczo-
wychowawczych i rodzi��ach zas�ępczych,

12 ibidem, s. 342–345.
13 ar�. 7 �s�awy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecz��ej, �eks� jed��o�i�y dz.U. 2009, 

��r 175, poz. 1362. 
14 Poprawa	potencjału	integracji	społecznej	na	poziomie	lokalnym	poprzez	ekonomię	społeczną,	Mi��i-

s�ers�wo rozwoj� re��io��a���e��o, warszawa, ��r�dzień 2009.



Beneficjenci	aktywnej	polityki	rynku	pracy 267

– osoby w wiek� 15–24 �a�, k�óre: ��ie �cz� się, ��ie prac�j� i ��ie s� zareje-
s�rowa��e jako bezrobo���e, �cz� się w szkołach ��im��azja���ych i po��ad-
��im��azja���ych a�bo w formach pozaszko���ych, a�e sprawiaj� �r�d��ości 
wychowawcze i maj� poważ��e kłopo�y w ��a�ce, pochodz� z rodzi�� �bo-
��ich, za��rożo��ych dysf���kcjami społecz��ymi ��b wchodz�ce w ko�izje 
z prawem15 .
wśród wymie��io��ych be��eficje���ów domi���j� osoby, k�óre rok�j� sza��se 

��a powró� ��a o�war�y ry��ek pracy. prak�yka pozyskiwa��ia �czes���ików pro-
jek�ów pokaz�je, iż bior� w ��ich �dział osoby ��ajbardziej zmo�ywowa��e, 
chc�ce zmie��ić włas��� sy��ację życiow�. jed��ak ��awe� o��i ��ie zawsze rea-
�iz�j� do końca pro��ram założo��y w projekcie. częs�o powodem rezy����acji 
z �dział� w projek�ach było z��a�ezie��ie pracy, co ��a�eży �z��ać za pozy�yw��y 
efek� �ych pro��ramów. jed��akże pojawiały się rów��ież �akie przyczy��y jak 
choroba, brak zai���eresowa��ia/��iska mo�ywacja, poważ��e prob�emy osobis�e, 
powró� do ��ało���, wyjazd czy prob�emy z dojazdem16. pozos�a�i, b�dź pozba-
wie��i s� rzeczywis�e��o wsparcia, b�dź wsparcie �o jes� kró�kookresow� mobi-
�izacj� do ak�yw��ości zawodowej (cis/kis), po k�órej sza��se ��a o�war�ym 
ry��k� ��ada� s� i��zorycz��e. teza �a wyma��a po��łębio��ej weryfikacji, bowiem 
obserwacja form wsparcia, domi���j�cych w obszarze ��ospodarki społecz��ej 
pokaz�je, iż ich be��eficje���ami s� �e osoby, k�óre rzeczywiście pra����� zmie-
��iać swój �os. osoby wyk��czo��e i samoa�ie���j�ce się ��ie z��ajd�j�, b�dź ��ie 
chc� z��a�eźć w ofercie �sł��� socja���ych �akich form, k�óre wpływałyby ��a ich 
sy��ację życiow�. 

15 Uzupełnienie	Sektorowego	Programu	Operacyjnego	Rozwój	Zasobów	Ludzkich	2004–2006, wer-
sja sca�o��a, �wz���ęd��iaj�ca zmia��y wprowadzo��e rozporz�dze��iem Mi��is�ra gospodarki 
i pracy z 22 ���e��o 2005 rok� zmie��iaj�cym rozporz�dze��ie w sprawie przyjęcia Uz�peł��ie��ia 
spo rzL (dz.U. 2005, ��r 40, poz. 382), rozporz�dze��iem Mi��is�ra rozwoj� re��io��a���e��o 
z 30 s�ycz��ia 2006 rok� zmie��iaj�cym rozporz�dze��ie w sprawie przyjęcia Uz�peł��ie��ia spo 
rzL (dz.U. 2006, ��r 29, poz. 206), rozporz�dze��iem Mi��is�ra rozwoj� re��io��a���e��o z d��ia 
11 kwie���ia 2006 rok� zmie��iaj�cym rozporz�dze��ie w sprawie przyjęcia Uz�peł��ie��ia spo 
rzL (dz.U. 206, ��r 71, poz. 491) oraz rozporz�dze��iem Mi��is�ra rozwoj� re��io��a���e��o 
z 7 marca 2007 r. zmie��iaj�cym rozporz�dze��ie w sprawie przyjęcia Uz�peł��ie��ia spo rzL 
(dz.U. 2007, ��r 54 poz. 360), s. 69.

16 rapor� końcowy ewa��acji ex	post p�.: „Bada��ie wskaź��ika. Liczba osób za�iczo��ych do 
��r�p szcze��ó���e��o ryzyka obję�ych działa��iem w ramach działa��ia 1.5 promocja ak�yw��ej 
po�i�yki społecz��ej poprzez wsparcie ��r�p szcze��ó���e��o ryzyka spo rzL ��a �a�a 2004–2006”, 
www.psdb.com.p�, marzec 2010.
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3. GOSPOdARKA SPOłeCzNA 

posz�kiwa��ie rozwi�zań prob�emów społecz��ych, k�óre pomimo rozwoj� 
��ospodarcze��o i cywi�izacyj��e��o ��ie za��ikaj�, �ecz wręcz – w dobie ���oba�iza-
cji ��abieraj� ��a si�e – doprowadziło do odrodze��ia idei ��ospodarki społecz��ej 
i jej prak�ycz��ej imp�eme���acji. jak podkreś�a tomasz kaźmierczak ��ospo-
darka społecz��a żadną	miarą	nie	jest	zagadnieniem	rozwoju.	Po	raz	pierwszy	zainte-
resowano	się	nią	na	początku	XIX	wieku.	Potem,	jako	przedmiot	publicznego	dyskursu	
powróciła	–	na	krócej	–	pod	koniec	pierwszej	połowy	XX	wieku.	Współczesne	zaintereso-
wanie	jest	więc	już	trzecią	z	kolei	falą;	narastająco	trwa	ono	od	dobrych	dwóch	dekad17 .

przyczy�� powro�� �ej idei a��or �pa�r�je w sp�ocie ki�k� de�ermi���j�cych 
czy����ików, �akich jak: 
– rozwój �ech��o�o��ii (zwłaszcza i��forma�ycz��ych) prowadz�cych do zm��iej-

sza��ia się i�ości pracy,
– zmia��y wzorów podział� pracy, zysków i kosz�ów w przekrojach społecz-

��ych,
– wyczerpa��ie się moż�iwości popy�owej po�i�yki społecz��o-��ospodarczej,
– ko��iecz��ość �worze��ia ��owe��o, i��s�y��cjo��a���e��o ład�, k�óry pozwo�iłby zre-

d�kować ��ierozwi�zywa���e prob�emy i dał sza��se zrów��oważo��e��o i �rwa-
łe��o rozwoj�, z��od��ie z aksjo�o��i� rów��ości i sprawied�iwości społecz��ej18 .
re��esa��s samej idei ��ie oz��acza jed��ak powro�� do�ychczas f���kcjo���j�-

cych �reści i form. ewo��cja �ej idei jes� przejawem	długotrwałej	ewolucji	i	państwa	
i	 rynku.	Dzisiejsza	 gospodarka	 społeczna	 nie	 świadczy	 o	 tym,	 że	 są	w	 odwrocie,	 lecz	
o	stopniowym	przeobrażaniu	się;	nie	prowadzi	do	ich	ograniczenia	czy	obumierania,	lecz	
do	instytucjonalnej	przemiany	i	rozwoju19 . 

powszech��e �z��a��ie ro�i ��ospodarki społecz��ej w sys�emie ��ospodarczym 
i społecz��ym ��ie zm��iejsza dysk�sji wokół jej defi��icji, is�o�y i zadań. naj-
częściej podkreś�a się, iż is�o�a �e��o pojęcia sprowadza się do pryma�� dzia-
ła��ia ��a rzecz czło��ków społecz��ości ��ad maksyma�izacj� zysk�. 

wi�o�d kwaś��icki preze����j�c roz�mie��ie ��ospodarki społecz��ej wys�ę-
p�j�ce w pracach e�ropejskich podmio�ów ��ospodarki społecz��ej zwrócił 
�wa��ę ��a fak�, iż częs�o defi��i�je się j� jako ak�yw��ość ��ieprzy��a�eż��� pań-
s�w� i ry��kowi, or��a��izacje ��ospodarki społecz��ej są	 to	 podmioty	 gospodarcze	
i	społeczne	aktywne	we	wszystkich	 sektorach.	Wyróżniają	 się	 one	ze	względu	na	 swoje	
cele	oraz	szczególną	formę	przedsiębiorczości.	Gospodarka	społeczna	obejmuje	takie	orga-
nizacje	jak	spółdzielnie,	towarzystwa	ubezpieczeń	wzajemnych,	stowarzyszenia	i	funkcje.	

17 t. kaźmierczak, Zrozumie��	 ekonomię	 społeczną, [w:] t. kaźmierczak, M. rymsza (red.), 
Kapitał	społeczny.	Gospodarka	społeczna, warszawa 2007, s. 93.

18 ibidem, s. 94–105.
19 j. Ha�s��er, Zarządzanie	publiczne, warszawa 2008, s. 215.
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Przedsiębiorstwa	 te	działają	w	poszczególnych	obszarach,	 takich	 jak	opieka	 społeczna,	
usługi	dla	społeczeństwa,	zdrowie,	banki,	ubezpieczenia,	produkcja	rolnicza,	sprawy	kon-
sumentów,	praca	stowarzyszeń,	sektor	mieszkaniowy,	handel,	usługi	sąsiedzkie,	kształce-
nie	i	szkolenie,	kultura,	sport	i	aktywnoś��	w	czasie	wolnym20 .

cechy ��ospodarki społecz��ej z��ajd�j� peł��e odzwiercied�e��ie w defi��icji 
zapropo��owa��ej przez jerze��o Ha�s��era. wedł��� a��ora jes� o��a sektorem	
gospodarki,	w	którym	organizacje	 są	zorientowane	na	 społeczną	użytecznoś��,	a	wypra-
cowana	przez	nie	nadwyżka	 służy	 realizacji	 celu	 społecznego.	Taka	 ich	misja	wynika	
z	autonomii	zarządzania,	demokratycznego	decydowania	oraz	 lokalnego	zakorzenienia	
tych	organizacji	i	nie	jest	chroniona21 .

sys�emowe re�acje pomiędzy ��ospodark� społecz��� a sek�orem prywa���ym 
mo��� być kreowa��e ��a pods�awie jed��ej z �rzech re���ł: ko��k�re��cyj��ości, 
współis���ie��ia i komp�eme���ar��ości. najbardziej pos���owa��ym mode�em 
jes� �e�� os�a���i. zarów��o Ha�s��er, jak i wy����ański czy wi�ki�� podkreś�aj� 
ro�ę re�acji komp�eme���ar��ych w pob�dza��i� ak�yw��ości obywa�e�skiej22 . 

za pods�awowe jej zada��ie �waża się przeciwdziała��ie mar��i��a�izacji 
i wyk��cze��i� społecz��em�, przy czym i��s�y��cje ��ospodarki społecz��ej roz-
wi�z�j� �e�� prob�em bardziej sk��ecz��ie ��iż �radycyj��a po�i�yka społecz��a. 
podmio�y ��ospodarki społecz��ej ��ie �rak��j� be��eficje���ów, jako bier��ych 
odbiorców świadczeń, a�e ze swej misji ��as�awio��e s� ��a i���e��rację spo-
łecz��� i �samodzie���ia��ie się osób wyk��czo��ych poprzez ich ak�ywizację 
zawodow�.

jerzy Ha�s��er akce����je �akie prorozwojowe f���kcje ��ospodarki społecz-
��ej, jak:
– �worze��ie ma�eria���ej bazy d�a działa��ia or��a��izacji obywa�e�skich,
– promowa��ie a��er��a�yw��ych form kredy�owa��ia,
– wzmac��ia��ie kapi�ał� społecz��e��o,
– sł�że��ie re��e��eracji �oka���ej przes�rze��i p�b�icz��ej,
– sprzyja��ie �rzeczywis���ia��i� idei obywa�e�skości,
– �ła�wia��ie reformowa��ia sek�ora �sł��� p�b�icz��ych.

gospodarka społecz��a jako zakorze��io��a �oka���ie sfera ak�yw��ości spo-
łecz��ej jes� �akże is�o���ym czy����ikiem rozwoj� e��do��e��icz��e��o. nie �y�ko 
wykorzys��je �oka���e zasady, k�óre s� ide���yfikowa��e i mobi�izowa��e w spo-

20 B. roe�a��s�, c.s. Bajo, Rozszerzenie	 ekonomii	 społecznej, dok�me��� przy��o�owawczy do 
ko��fere��cji „gospodarka społecz��a”, pra��a 24–25 paździer��ika 2002 – cy�a� za w. kwaś��icki, 
Gospodarka	społeczna	z	perspektywy	ekonomii	liberalnej, „trzeci sek�or” 2005 ��r 2, s. 11.

21 j. Ha���ser, Zarządzanie	publiczne, op. ci�., s. 219.
22 j. wy����ański (przy współpracy p. Fr�czaka), Gospodarka	społeczna	w	Polsce	–	definicje,	zasto-

sowania,	oczekiwania,	wątpliwości, [w:] Raport	otwarcia	projektu	„W	poszukiwaniu	polskiego	modelu	eko-
nomii	 społecznej”, warszawa 2006; j. wi�ki��, Jaka	gospodarka	społeczna	w	Polsce?, „trzeci sek�or” 
2005, ��r 2, s. 83–85.
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łecz��ościach przez swoich czło��ków i d�a swoich czło��ków. re�a�yw��a ła�wość 
�r�chamia��ia �oka���ych zasobów wy��ika z wiedzy �kry�ej czło��ków wspó���o�, 
k�óra poza �oka���ym środowiskiem ��ie ma war�ości eko��omicz��ej.

kazimiera wódz podkreś�a, że �oka���e i��s�y��cje mo��� wspierać rozwój 
�oka���ej ��ospodarki poprzez:
– doko��ywa��ie ��iezbęd��ych do ich f���kcjo��owa��ia zak�pów w obrębie spo-

łecz��ości �oka���ej oraz za�r�d��ie��ie �oka���ej siły roboczej, 
– dzierżawie��ie �oka���ych ��r����ów i ��ier�chomości.
– rozwija��ie �oka���e��o biz��es� i kooperowa��ie z ��im oraz korzys�a��ie z je��o 

�sł���,
– rozwija��ie zasobów ��dzkich,
– �worze��ie �oka���ych s�ra�e��ii i��wes�ycyj��ych,
– mobi�izowa��ie zasobów zew��ę�rz��ych wobec społecz��ości,
– �worze��ie a��er��a�yw��ych i��s�y��cji fi��a��sowych23 .

waż��a w b�dowa��i� pods�aw rozwoj� społecz��ości �oka���ej jes� �akże 
�mieję���ość wykorzys�a��ia słabych s�ro�� społecz��ości �oka���ych i prze-
ksz�ałce��ia ich w zasoby. wie�e z ��ich może być obrazem ak�yw��ości sek�ora 
or��a��izacji pozarz�dowych i ��ospodarki społecz��ej oraz przyczy��iać się do 
rewi�a�izacji �oka���ych wspó���o�.

4. WSPARCie SPOłeCzNe – iSTOTA i FUNKCJe

posz�kiwa��ie efek�yw��ych sposobów rozwi�zywa��ia prob�emów jed��os�ko-
wych i ��r�powych prowadzi do wzros�� zai���eresowa��ia ka�e��ori� wsparcia 
społecz��e��o. pojęcie wsparcia społecz��e��o wys�ęp�je współcześ��ie w bada-
��iach ��a�kowych w róż��ych ko���eks�ach. 

psycho�o��ia społecz��a sprowadza wsparcie społecz��e do jakościowych cech 
zwi�zków i���erperso��a���ych, �akich jak a��r�izm, pocz�cie zobowi�za��ia 
i wzajem��ość. szerokie �jęcie �jm�je wsparcie społecz��e w ka�e��oriach i���e-
��racji społecz��ej i więzi społecz��ych. i����ym aspek�em �e��o prob�em� jes� 
�rak�owa��ie wsparcia jako rodzaj� działań pomocowych. je��o is�o�ę s�a��owi� 
i���erakcje dzięki	którym	ludzie	nawzajem	sobie	pomagają	oraz	tworzą	sie��	kontaktów	
i	związków	postrzeganych	 jako	źródło	akceptacji,	 troski	 i	 ewentualnej	pomocy	w	razie	
potrzeby24 . 

23 k. niesporek, k. wódz, Grupy	zmarginalizowane,	przedsiębiorczoś��	 społeczna,	praca	 socjalna	
–	strategie	rozwoju	społeczności	lokalnych, [w:] t. kaźmierczak, M. rymsza (red.), Kapitał	społeczny.	
Gospodarka	społeczna, warszawa 2007, s. 138.

24 B. wojcieszke, Człowiek	wśród	ludzi.	Zarys	psychologii	społecznej, warszawa 2002, s. 475.
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podob��y sposób �jmowa��ia wsparcia jako pomocy w �r�d��ych sy��acjach 
moż��a od��a�eźć w ko��cepcji He�e��y sęk i roma��a cieś�aka. propo���j� o��i 
wyodręb��ie��ie dwóch wymiarów wsparcia społecz��e��o:
– strukturalnego, �kaz�j�ce��o obiek�yw��e zachowa��ie jed��os�ek w środowi-

sk�, w k�órym żyj�,
– funkcjonalnego, jako cechy re�acji i���erperso��a���ych.

w pierwszym �jęci� wsparcie społecz��e, s�r�k��ra���e a��orzy ci defi��i�j� 
jako obiektywnie	 istniejące	 i	 dostępne	 sieci	 społeczne,	 które	wyróżniają	 się	 od	 innych	
sieci	tym,	że	poprzez	fakt	istnienia	więzi,	kontaktów	społecznych,	przynależności	pełnią	
funkcję	pomocną	wobec	osób	znajdujących	się	w	trudniej	sytuacji25 .

F���kcjo��a���a wizja wsparcia a��a�iz�je je jako rodzaj i���erakcji społecz��ej, 
k�óra zos�aje podję�a przez jed��e��o ��b ob� �czes���ików w sy��acji prob�e-
mowej, �r�d��ej, s�resowej ��b kry�ycz��ej.

a����a szczęs��a podkreś�a �akże, poza wspó���o�owymi korze��iami i pocz�-
ciem bezpieczeńs�wa, rozwojowe f���kcje sieci wsparcia. dzięki ��im moż�iwe 
jes� ksz�ał�owa��ie jaź��i odzwiercied�o��ej, bowiem jed��os�ki mo��� o�rzymy-
wać i��formacje zwro���e do�ycz�ce włas��ej osoby. sieć wsparcia rodzi �akże 
zobowi�za��ia, jes� �kładem wzajem��ych ob�i��acji. ich �rwałość s�a��owi 
źródło p���k�ów od��iesie��ia i wzorców ��iezbęd��ych do i���erpre�acji zdarzeń 
i ��adawa��i� z��aczeń działa��iom społecz��ym26 .

s�a��isław kaw��a zaz��acza, że is�o���ym efek�em sieci wsparcia, z��a�e-
zie��ia się w „spira�i życz�iwości” jes� zasada korzys���ości w zachodz�cych 
re�acjach między��dzkich. s� o��e ��acechowa��e wraż�iwości� ��a rodz�ce się 
po�rzeby człowieka, ��as�awio��e ��a pomyś���e rozwi�zywa��ie ���r��j�cych 
prob�emów, przekaz�j�ce m� waż��e imp��sy psychicz��e i sprawcze do podję-
cia działań. te�� rodzaj re�acji ��as�awio��y jes� ��a samorozwój i samowycho-
wa��ie27 .

w �worze��i� sieci re�acji i ich pod�rzymywa��i� is�o���� ro�ę od��rywaj� 
kompe�e��cje społecz��e, �akie jak ��as�awie��ie ��a sł�cha��ie i mówie��ie, 
o�war�ość w �jaw��ia��i� włas��ych myś�i i odcz�ć, ��o�owość do roz�mie��ia 
p���k�� widze��ia dr���iej osoby, spój��ość �reści przekazywa��ych w kom���ika-
�ach werba���ych i ��iewerba���ych. peda��odzy zwracaj� �akże �wa��ę ��a ro�ę 
��as�ęp�j�cych �mieję���ości w b�dowa��i� sieci wsparcia: 

25 H. sęk, r. cieś�ak, Wsparcie	społeczne	–	sposoby	definiowania,	rodzaje	i	źródła	wsparcia,	wybrane	
koncepcje	 teoretyczne, [w:] H. sęk, r. cieś�ak (red.), Wsparcie	 społeczne,	 stres	 i	 zdrowie, warszawa 
2004, s. 15.

26 a. szczęs��a, Elementy	wsparcia	społecznego	nauczycieli	w	środowisku	profesjonalnym, [w:] z. pa-
�ak, z. Bar�kowicz (red.), Wsparcie	społeczne	w	rehabilitacji	i	resocjalizacji, L�b�i�� 2004, s. 145.

27 ibidem, s. 129–130.
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– or��a��izowa��ie war���ków działa��ia sobie i i����ym ��dziom, kierowa��ia 
działa��iami i����ych osób i ��r�p społecz��ych,

– �mieję���ość mediacji, ��e��ocjowa��ia, pośred��icze��ia między osobami 
repreze����j�cymi odmie����e p���k�y widze��ia, d�że��ia, po�rzeby,

– spraw��ość wi�za��ia włas��ych doświadczeń w jed��� spój��� całość i czerpa-
��ia z ��iej w swych właś��ie działa��iach, jako ze z��a��ej całości, odpowied-
��ich przykładów, projek�ów rozwi�zań28 .
nie moż��a przewidzieć, jak sieci re�acji będ� wykorzys�ywa��e w �r�d-

��ych sy��acjach. komp�eksowość �ej prob�ema�yki sprawia, iż wsparcie może 
być �rak�owa��e zarów��o jako ce��io��a war�ość społecz��a, �ecz �akże jako 
i��s�r�me��� wykorzys�ywa��y w złożo��ych procesach rozwi�zywa��ia kryzysów 
i �r�d��ych zdarzeń życiowych. i��s�r�me��� �e�� może być pomoc��y i efek-
�yw��y przywracaj�c pocz�cie spraws�wa, pod��osz�c samooce��ę i poprawia-
j�c dobros�a�� jed��os�ek. z dr���iej zaś s�ro��y może �za�eż��iać od pomocy, 
s�y��ma�yzować jed��os�ki, prowadz�c �ym samym do zm��iejsze��ia zdo���ości 
i kompe�e��cji do samodzie���e��o rozwi�zywa��ia włas��ych prob�emów.

sk��ecz��ości wsparcia i pomocy ��a�eży �pa�rywać w cechach środowiska, 
w k�órym jed��os�ka f���kcjo���je. kapi�ał społecz��y – re�acyj��y środowiska 
wyraża się w �ym, że: 
– środowisko mobi�iz�je po�e��cjał i e��er��ię jed��os�ek ��b ��r�p d�a rozwi�za-

��ia prob�emów �r�d��ych w da��ym środowisk�, wyma��aj�cych i���erwe��cji 
wsparcia i pomocy ze s�ro��y i����ych,

– środowisko i je��o e�eme���y szcze��ółowe (jed��os�ki, ��r�py, i��s�y��cje, s�o-
warzysze��ia) z��łaszaj� ��o�owość współdziała��ia w rozwi�zywa��i� zais���ia-
łych prob�emów,

– ś�edzi ko��kre���� pomoc w odpowied��iej formie i pos�aci,
– ś�edzi efek�y �dzie�a��ej pomocy i wsparcia (ewa��acja działa���ości)29 .

cechy �e s� jed��ocześ��ie wskaź��ikami sk��ecz��ości �e��o proces�. 
wsparcie społecz��e w po�i�yce społecz��ej jes� czy����ikiem ra����i ��adrzęd-

��ej. gwara����je o��o bowiem, że jed��os�ki będ� o�rzymywać �akie formy 
pomocowe, k�óre pozwo�� im pozos�ać podmio�em włas��e��o �os� i przezwy-
ciężać o��ra��icze��ia. wsparcie róż��i się jed��akże od pomocy i �o jes� je��o 
h�ma��i�ar��y i ed�kacyj��y wa�or. a����s�y�� Bańka wskaz�je ��a wyraź��e róż-
��ice między pomoc� a wsparciem społecz��ym. s� o��e ��a��ry:
– emocjonalnej (działa���ość wspieraj�ca ��ajczęściej wi�że ��dzi �cz�ciowo, ��a�o-

mias� poczy��a��ia pomoc��e częs�o s� po�e��cja���ym źródłem ko��flik�ów),

28 s. kaw��a, Czynniki	 i	 sie��	wsparcia	 społecznego	w	 życiu	 człowieka, [w:] s. kaw��a (red.), 
Pedagogika	społeczna.	Dokonania	–	aktualności	–	perspektywy, tor�ń 2006, s. 131.

29 ibidem, s. 132.
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– świadomościowo-intencjonalnej (działa���ość wspieraj�ca wy��ika z dobrej wo�i, 
��ajczęściej mo�ywacji a��r�is�ycz��ej i war���kowa��a jes� życz�iwości�, 
współcz�ciem i zroz�mie��iem empa�ycz��ym dr���ie��o człowieka. na�o-
mias� pomoc ma charak�er racjo��a���y, �o��icz��y, zawsze jes� �kier���ko-
wa��a ��a rea�izację ko��kre���ych ce�ów,

– strukturalno-formalnej (działa���ość wspieraj�ca ��ie jes� �s�r�k��ra�izowa��a 
i obję�a forma���ym prawem, ��ie jes� �eż forma���ie prac� w przeciwień-
s�wie do pomocy, k�óra jes� �ję�a w pew��e ramy praw��e),

– użyteczności	realizowanego	celu (wsparcie przeważ��ie ��as�awio��e jes� ��a wy��ik 
s�biek�yw��y, a ��ie efek� eko��omicz��y, zaś pomoc – ��a wy��ik obiek�yw��y, 
co poci���a za sob� po��osze��ie okreś�o��ych ��akładów fi��a��sowych)30 .
po�i�yka ak�ywizacji wykorzys��j�ca i��s�r�me���y wsparcia s�aje się ce�em 

i środkiem w drodze do sk��ecz��ej i��k��zji wie�� ��r�p społecz��ych, k�óre 
w os�a���ich dekadach ��e��ły mar��i��a�izacji ��a sk��ek re���ł ry��k�, zmia�� 
k����rowych wzorów, bio�o��icz��ej ��iepeł��ospraw��ości i i����ych. ak�ywizacja 
w po�i�yce społecz��ej oz��acza ��ie �y�ko oddziaływa��ia ��a ry��k� pracy, a�e 
�akże ko��ce���rację ��a zasobach ��dzkich, k�óre mo��� zos�ać – poprzez odpo-
wied��ie działa��ia – pom��ożo��e. 

5. WyGRANi? PRzeGRANi?  
PORTReT BeNeFiCJeNTóW  

AKTyWNeJ POLiTyKi RyNKU PRACy

pomoc społecz��a jako i��s�y��cja po�i�yki społecz��ej ma za zada��ie poma-
��ać jed��os�kom w przezwycięża��i� przez ��ie i ich rodzi��y sy��acji �r�d��ych. 
„tr�d��ość” sy��acji wy��ika z deficy��: doświadczeń zwi�za��ych z rozwi�zy-
wa��iem �e��o �yp� prob�emów, �mieję���ości przyda���ych w �akich sy��acjach, 
odpor��ości ��a s�res i presję zwi�za��� z ��owymi zada��iami31 .

wsparcie w �r�d��ych sy��acjach do�yczy zaspokaja��ia ��iezbęd��ych 
po�rzeb, podejmowa��ia działań maj�cych ��a ce�� �samodzie���ie��ie jed��os�ek 
i ich i���e��rację z o�ocze��iem. 

głów��ym prob�emem podję�ym w �ym opracowa��i� była a��a�iza form 
wsparcia �dzie���e��o przez podmio�y aps i ich wpływ� ��a sy��ację życiow� 
i f���kcjo��owa��ie be��eficje���ów. zai���eresowa��ie �ym prob�emem wy��ika 
z �rzech przesła��ek:

30 a. Bańka (red.), Bezrobocie.	Podręcznik	pomocy	psychologicznej, 1992, s. 16–17.
31 s. M�r��a�royd, Poradnictwo	i	pomoc, poz��ań 2000, s. 69–85.
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1. po�i�yka ak�ywizacji i ��ospodarka społecz��a �rak�owa��e s� jako k��czowe 
i��s�r�me���y ��wara����j�ce osi���a��ie dł���ookresowe��o ce�� – spój��ości 
społecz��ej i jej wszys�kich wymiarach.

2. podejmowa��e przez �rzeci sek�or zada��ia admi��is�racji p�b�icz��ej w za-
kresie �sł��� socja���ych, i����owacyj��ość form �ych działań skła��iaj� do 
refleksji ��ad ich wpływem ��a s�y�e działań be��eficje���ów.

3. wysokość �ra��sferów, zwłaszcza pochodz�cych z f���d�szy e�ropejskich, 
skierowa��ych ��a pom��aża��ie kapi�ał� ��dzkie��o, wzros� zdo���ości do 
za�r�d��ie��ia i �worze��ia ��owych miejsc pracy rodzi py�a��ie o ich efek�y 
eko��omicz��e i społecz��e. 
przeds�awio��a a��a�iza jes� prób� odpowiedzi ��a ��as�ęp�j�ce py�a��ia:

1. czy wyk��cze��i z ry��k� pracy podejm�j� przy wsparci� i����ych podmio�ów 
działa��ia pozwa�aj�ce ��a powró� ��a ry��ek i �rwałe za�r�d��ie��ie?

2. co skła��ia ich do posz�kiwa��ia wsparcia, czy i jak do ��ie��o docieraj�?
3. jakie formy wsparcia o�rzymywa��e��o w ich przeko��a��i� poprawiaj� sy��a-

cję życiow� i jakie s� efek�y �e��o wsparcia w od��iesie��i� do be��eficje���ów 
��a ry��k� pracy?

4. jakie korzyści osi���aj� z �czes���ic�wa w propo��owa��ych przez podmio�y 
aps projek�ach?

5. na i�e �czes���ic�wo w projek�ach pom��aża ich kapi�ał ��dzki i społecz��y, 
zwiększa zdo���ość do f���kcjo��owa��ia ��a ry��k� pracy?

6. czy moż��a s�wierdzić, że is���ieje zróż��icowa��ie efek�yw��ości wsparcia ze 
wz���ęd� ��a s�a��s świadcze��iobiorcy (i��s�y��cje admi��is�racji p�b�icz��ej, 
�rzeci sek�or, i����e podmio�y)?
empirycz��� pods�awę a��a�iz s�a��owi� da��e zebra��e przez a��orkę przy 

współpracy pracow��ików miejskich i ��mi����ych ośrodków pomocy społecz-
��ej, �rzędów pracy, or��a��izacji pozarz�dowych oraz s��de���ów po�i�ech��iki 
radomskiej w radomi� w wybra��ych ��mi��ach powia�� radomskie��o. Bada-
��ia prowadzo��o od paździer��ika 2009 do s�ycz��ia 2010 rok� ��a próbie 775 
respo��de���ów. w bada��iach bra�i �dział �czes���icy m.i��. projek�ów: „i��icja-
�ywa”, „nowe perspek�ywy – nowe wyzwa��ia” i „dro��a do za�r�d��ie��ia” 
or��a��izowa��ych przez powia�owy Urz�d pracy w radomi�. te�� os�a���i pro-
jek� powia�owy Urz�d pracy w radomi� zor��a��izował w ramach pro��ram� 
ak�ywizacji zawodowej osób bezrobo���ych „Mazowsze 2008”. i����ymi pro��ra-
mami, w k�órych �czes���iczy�i be��eficje��ci �o: „ak�yw��ość sza��s� ��a �epsze 
j��ro” rea�izowa��y przez Miejski ośrodek pomocy społecz��ej w radomi�, 
„kobie�a prac�j�ca – ak�ywizacja zawodowa i Biz��esowa Bezrobo���ych 
Mieszka��ek radomia” rea�izowa��y w par���ers�wie powia�owe��o Urzęd� 
pracy w radomi�, ce���r�m ksz�ałce��ia Us�awicz��e��o w radomi�, s�owa-
rzysze��ia radomskie ce���r�m przedsiębiorczości i zakład� dosko��a�e��ia 
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zawodowe��o. wyk��cze��i z powia�� radomskie��o �czes���iczy�i w projek�ach 
rea�izowa��ych przez gmi����e ośrodki pomocy społecz��ej: „zdobywaj wiedzę 
a zdobędziesz pracy” – zakrzew, „sza��sa ��a �epsze j��ro” – przy�yk, „B�dź 
ak�yw��y – b�dź społecz��y”, „kobie�a społecz��a. kobie�a j��ra” – jed�ińsk, 
„ak�ywizacja bezrobo���e��o do życia zawodowe��o” – pio��ki, „dać sza��sę” – 
skaryszew, „nie czekaj, b�dź ak�yw��y” – wo�a��ów. w bada��i� �czes���iczy�i 
�akże be��eficje��ci ��iepeł��ospraw��i w ramach projek�� „wsparcie osób ��iepeł-
��ospraw��ych r�chowo ��a ry��k� pracy”. koordy��a�orem projek�� był oddział 
radomski F���dacji po�skich kawa�erów Ma��ańskich we współpracy z cari�as 
po�ska, F���dacj� ak�yw��ej rehabi�i�acji oraz s�owarzysze��iem przyjaciół 
i���e��racji. Bada��i wskazywa�i �akże ��a �czes���ic�wo w i����ych projek�ach, 
jed��akże przeds�awio��e powyżej projek�y w bada��ej próbie były domi���j�ce.

Me�odami badawczymi wykorzys�ywa��ymi w �ym projekcie była a��kie�a 
i wywiad przeprowadza��y wśród �czes���ików wymie��io��ych projek�ów rea�i-
zowa��ych przez admi��is�rację p�b�icz��� i wybra��e or��a��izacje pozarz�dowe 
oraz i����ych osób wyk��czo��ych z ry��k� pracy. 

radom i bada��e ��mi��y byłe��o wojewódz�wa radomskie��o charak�eryz�je 
jede�� z ��ajwyższych w po�sce i U��ii e�ropejskiej wskaź��ik bezrobocia. jes� 
�o �e��de��cja dł���o�rwała, ��ie ��e��aj�ca zmia��om mimo zaawa��sowa��ia pro-
cesów �ra��sformacyj��ych. Moż��a więc s�wierdzić, że s�a��owi właściwy obszar 
do bada��ia procesów wyk��cze��ia z ry��k� pracy i je��o dł���ookresowych 
ko��sekwe��cji. po��ad�o wykorzys�a��o �akże wywiady z pracow��ikami or��a-
��izacji pozarz�dowych, �re��erami i pracow��ikami socja���ymi. przemyś�e��ia 
a��orki wy��ikaj� �akże z prowadzo��ych od 2005 rok� badań sek�ora obywa-
�e�skie��o i je��o be��eficje���ów. niejed��oz��acz��ość s�osowa��ych me�od badaw-
czych sprawia, iż ma�eriał empirycz��y jes� �rak�owa��y jako pods�awa badań 
jakościowych a opracowa��ie ma charak�er esej�. w��ioski do�ycz� bada��e��o 
środowiska, jed��akże ��iek�óre �e��de��cje mo��� s�ać się pods�aw� do badań 
i ��e��era�izacji w ska�i całe��o kraj�.

precyzyj��e wskaza��ie be��eficje���ów róż��ych form wsparcia w świe��e 
dos�ęp��ych da��ych jes� ��iezmier��ie �r�d��e. omawia��e j�ż wcześ��iej rapor�y 
wskaz�j� ��a kobie�y dł���o�rwa�e bezrobo���e oraz ��iepeł��ospraw��ych jako 
��łów��ych k�ie���ów sek�ora ��ospodarki społecz��ej. a��a�iza �oka���a pokaz�je, 
iż wśród wyk��czo��ych z re��io��a���e��o ry��k� pracy domi���j� kobie�y, osoby 
młode oraz dł���o�rwa�e bezrobo���i. te cechy s� �ypowe d�a bezrobocia ��ie 
�y�ko w �oka���ym środowisk�, �ecz w całej po�sce. ska�a, z jak� wys�ęp�j� 
w bada��ym re��io��ie, b�dzi jed��ak za�rwoże��ie. prawie dwie �rzecie s�a��owi� 
osoby bezrobo���e powyżej 1 rok�, w �ym aż 12,3% bezrobo���e powyżej 10 �a�. 
tak dł���o�rwałe wyk��cze��ie z ry��k� pracy zasad��iczo wpływa ��a me���a�-
��ość i wzory zachowań, wi�że się �akże z ko��iecz��ości� korzys�a��ia z pomocy 



Maria	Gagacka276

i����ych. Moż��a wskazać za j. gro�owsk�-Leder dwie s�ra�e��ie zaspokaja��ia 
codzie����ych po�rzeb i ła��odze��ia �r�d��ości życiowych: samowys�arcza���ość, 
wy��ikaj�c� z moż�iwości i życiowej ak�yw��ości oraz się��a��ie po zasoby o�ocze-
��ia – i��s�y��cjo��a���e i ��ieforma���e. ci, k�órzy po�rzeb�j� pomocy o�rzym�j� 
j� w bardziej ��b m��iej sa�ysfakcjo���j�cym zakresie. rzeczywis�y dos�ęp do 
wsparcia wydaje się m��iejszy ��iż ska�a oczekiwań w zakresie pomocy, co czę-
s�o jes� wy��ikiem ��ie �y�ko m��iejszej �ży�ecz��ości sieci wsparcia, �ecz �akże 
za��iechań, czy ��iedoi��formowa��ia samych zai���eresowa��ych32 . 

z pomocy społecz��ej ��ie korzys�a w re��io��ie radomskim �y�ko co dziesi��y 
wyk��czo��y. war�o zwrócić �wa��ę ��a �o, iż is���ieje d�ża część bezrobo���ych 
(6,4% respo��de���ów), k�óra ��ie �rak��je �dzie�a��ych form wsparcia jako 
pomocy. dek�ar�j� o��i, że z ��iej ��ie korzys�aj�, ��a�omias� wskaz�j� formy 
o�rzymywa��ej pomocy. widać więc wyraź��ie, że wsparcie pos�rze��a��e i o�rzy-
mywa��e ��ie jes� �ożsame. podkreś�a �o �akże ��rwa�aj�c� się roszcze��iowość 
i �z��awa��ie pomocy ze s�ro��y i����ych za ��iezbywa���e prawo i obowi�zek. 
do�yczy �o zwłaszcza pomocy i��s�y��cjo��a���ej. ro�ę �akie��o i��s�y��cjo��a�-
��e��o wsparcia podkreś�aj� �akże respo��de��ci w bada��iach jo�a���y gro�ow-
skiej-Leder, w k�órych 60% wspiera��ych przez i��s�y��cje s�wierdza, że bez 
�akiej pomocy ich ��ospodars�wa domowe ��ie byłyby w s�a��ie prawidłowo 
f���kcjo��ować, ��b byłoby im bardzo ciężko33 . 

nie ma zasad��iczych róż��ic w korzys�a��i� z i��s�y��cji pomocy społecz��ej 
ze wz���ęd� ��a płeć. widocz��e jes� ��a�omias� zróż��icowa��ie wedł��� kry�e-
ri�m wiekowe��o, jak i okres� dł���ości bezrobocia. częściej korzys�aj� z po-
mocy ��dzie młodzi oraz ��a pocz��k� okres� bezrobocia (co jes� wy��ikiem 
re����acji praw��ych). wraz ze wzros�em dł���ości bezrobocia o��ra��icza się 
zarów��o p��a dos�ęp��ej pomocy, k�rcz� się �akże dos�ęp��e formy wsparcia 
przy��ajm��iej w sferze odcz�wa��ej przez respo��de���ów. 

korzys�a��ie z pomocy ��ie zawsze o��ra��icza się do sy��acji ko��iecz��ych 
i kró�kookresowych. z czasem bowiem ��as�ęp�je przywi�za��ie zarów��o do 
samej pomocy, jak i okreś�o��ych jej form decyd�j�cych o pos�rze��a��i� i s�-
biek�yw��ej oce��ie efek�yw��ości wsparcia. 

wśród form pomocy wyraź��ie domi���je wsparcie ma�eria���e, zarów��o 
fi��a��sowe, jak i rzeczowe ��ieza�eż��ie od płci, wiek�, czy �eż pozos�awa��ia 
wyk��czo��ym z ry��k� pracy.

wy��iki badań pokaz�j� wyraź��ie, że ��ieza�eż��ie od imp�eme���acji ak�yw-
��ej po�i�yki ry��k� pracy, domi���j� pasyw��e formy wspoma��a��ia be��eficje��-

32 j. gro�owska-Leder, Nieformalne	 sieci	wsparcia	w	społecznościach	 lokalnych	–	 społeczny	kon-
tekst	funkcjonowania	systemu	pomocy	społecznej	na	poziomie	lokalnym, [w:] a. karwacki, H. kaszyński 
(red.), Polityka	aktywizacji	w	Polsce, tor�ń 2008, s. 155–160.

33 ibidem, s. 157.
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�ów (wsparcie rzeczowe i fi��a��sowe) i �o ��ieza�eż��ie od okres� pozos�awa��ia 
bier��ym zawodowo. wskaź��iki �e ��rzym�j� się ��a wysokim pro��� 60% obję-
�ych �ymi formami pomocy. z ak�yw��ych form jedy��ie wsparcie o charak�erze 
doradczym o�rzym�j� be��eficje��ci ��a prawie ��iezmie��io��ym poziomie, ��ie-
za�eż��ie od okres� bezrobocia. kobie�y częściej o�rzym�j� wsparcie psycho�o-
��icz��o-�erape��ycz��e i �sł���owe. o��e �akże bardziej je sobie ce��i�. Pierwszy	
raz	od	dawna	miałam	wrażenie,	że	ktoś	mnie	 słucha,	 rozumie	 i	nie	ocenia.	Nie	mówi	
także,	że	wie	lepiej	co	powinnam	robi��,	myśle��	a	nawet	czu��.	Rozmawiając	z	panią	psy-
cholog	zaczęłam	sama	widzie��	własne	błędy.	(…)	Skoro	ona	mnie	szanuje,	to	znaczy,	że	
jestem	tego	warta.	Sama	muszę	się	szanowa��	i	od	innych	tego	samego	wymaga�� (r. 117, 
kobie�a, 46 �a�). U mężczyz�� zapo�rzebowa��ie ��a �ak� formę pomocy jes� 
zdecydowa��ie ��iższe. Nie	 lubię	 tych	zaję��.	O	czym	tu	gada��.	Z	 tego	nic	nie	będzie,	
pracy	mi	to	nie	da.	To	przelewanie	z	pustego	w	próżne	(r. 63, mężczyz��a, 54 �a�a). 

Tabela 1. Formy pomocy według okresu pozostawania biernym zawodowo w %

Formy pomocy do roku 
od 1 do 3 

lat
od 3 do 5 

lat
od 5 do 
10 lat

powyżej 
10 lat

wsparcie rzeczowe 12,5 18,7 18,1 11,1 9,1
wsparcie fi��a��sowe 55,5 57,5 50,9 52,8 57,6
wsparcie psycho�o��icz��o-
-�erape��ycz��e 8,5 5,1 10,5 13,0 12,9

wsparcie doradcze 22,4 15,9 19,9 16,7 18,2
wsparcie �sł���owe 1,1 2,8 0,6 2,8 0,8
róż��e* 0,0 0,5 1,2 1,9 0,8
razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* ka�e��oria róż��e obejm�je �akie formy wsparcia, jak: dożywia��ie dzieci, �dział w projek-
�ach społecz��ych i i����e.

Źródło: wy��iki badań włas��ych.

z badań Gospodarka	społeczna	w	Polsce przeprowadzo��ych w ramach projek�� 
„t� jes� praca” wy��ika, iż w sek�orze ��ospodarki społecz��ej domi���j� �akie 
formy �sł��� zwiększaj�cych zdo���ość za�r�d��ie��iow�, jak: szko�e��ia, doradz-
�wo, pomoc �erape��ycz��a, k�rsy przy��o�ow�j�ce do założe��ia formy, zajęcia 
z ak�yw��e��o posz�kiwa��ia pracy, warsz�a�y zawodowe i i����e, co świadczy o do-
mi��acji w �ym sek�orze �sł��� ak�ywiz�j�cych i wspieraj�cych rozwój po�e��cjał� 
�czes���ików34. sek�or ��ospodarki społecz��ej ofer�je �akże �sł���i ksz�ał��j�ce 
�mieję���ości peł��ie��ia ró� społecz��ych, b�dowa��ia p�a��ów życiowych i okreś�a-
��ia środków ich rea�izacji, czy �eż ��ospodarowa��ia zasobami fi��a��sowymi35 . 

34 s. nałęcz (red.), Gospodarka	społeczna	w	Polsce	–	wyniki	badań, warszawa 2008, s. 188–189.
35 ibidem, s. 188.
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nieza�eż��ie od opi��ii o jakości dos�arcza��ej pomocy jes� o��a wyk��czo��ym 
�dzie�a��a. obserwacje pokaz�j� �akże, co ��ie jes� zaskocze��iem, że wraz 
z okresem pozos�awa��ia bez pracy ��rwa�a się �e��de��cja do o�rzymywa��ia 
s�ałych i sys�ema�ycz��ych form wsparcia i��s�y��cjo��a���e��o. rów��ocześ��ie 
��a�eży podkreś�ić, że proce��� respo��de���ów, k�órzy w ich m��iema��i� ��ie 
o�rzyma�i pomocy, pozos�aje ��a �akim samym poziomie. oz��acza �o, że ��r�pa 
�a pos�rze��a oferowa��e formy pomocy jako wsparcie, k�óre jes� ��ieadekwa���e 
w s�os���k� do ich po�rzeb. wskaz�je �o �akże ��a ��rwa�aj�ce się przywi�za-
��ie do s�ałych działań ze s�ro��y i����ych podmio�ów i ros���c� w zwi�zk� z �ym 
roszcze��iowość.

korzys�a��ie z róż��orod��ych form wsparcia i wręcz �za�eż��ie��ie do pomocy 
sprawia, iż wokół wyk��czo��ych �worz� się specyficz��e sieci kapi�ał� społecz-
��e��o. tworz� ��o zarów��o podmio�y i��s�y��cjo��a���e, jak i i����e z��acz�ce osoby 
f���kcjo���j�ce w środowisk� społecz��ym. 

wśród podmio�ów wspieraj�cych po�rzeb�j�cych ��a pierwszym miejsc� 
z��ajd�je się rodzi��a, co jes� �e��de��cj� s�ał� wys�ęp�j�c� we wszys�kich bada-
��iach36. w �oka���ym środowisk� z��acz�co zm��iejszyła się ro�a s�siedz�wa, 
jako ��r�py pomocowej, co wydaje się być �e��de��cj� o��ó���opo�sk�. wy��ika 
�o z i��dywid�a�izm� i rozpad� więzi społecz��ych w środowiskach �oka���ych. 
poza ��a��ra���ym środowiskiem, w k�órym jed��os�ka f���kcjo���je wspoma-
��aj� j� �rzędy admi��is�racji p�b�icz��ej, k�órych ro�a wzras�a wraz z okresem 
pozos�awa��ia bier��ym zawodowo. Bada��ia pokaz�j�, iż ��a �ere��ie radomia, 
w sys�emie pomocy wyk��czo��ym coraz większ� ro�ę od��rywaj� or��a��izacje 
pozarz�dowe. ich ro�a w sieci wsparcia jes� zda��iem bada��ych większa ��iż 
�radycyj��ie o �a� dos�arcza��a pomoc ze s�ro��y kościoła i or��a��izacji wyz��a-
��iowych. niewie�k� ro�ę zasobów wsparcia i��s�y��cji koście���ych za�ważyć 
moż��a �akże w cy�owa��ych j�ż bada��iach j. gro�owskiej-Leder.

war�o zaz��aczyć, że or��a��izacje pozarz�dowe oce��ia��e s� jako efek�yw��e 
źródło wsparcia przez �ych be��eficje���ów, k�órych zasoby kapi�ał� społecz��e��o 
z��acz�co się k�rcz�. widocz��e jes� �o w ��r�pie wiekowej 50+, ��dy dos�ęp��ość 
wsparcia zwi�za��e��o �akże z pomoc� rodzi��y z��acz�co się zm��iejsza. Inni	już	
dawno	o	mnie	zapomnieli.	Rodzina	się	przyzwyczaiła,	a	w	Urzędzie	Pracy	traktują	jak	
powietrze	 i	 tylko	 ręce	 rozkładają.	Biorąc	udział	w	projekcie	 stowarzyszenia	czułem	się	
wreszcie	jak	ktoś	ważny	i	mile	widziany.	Nikt	mi	nie	mówił,	że	znowu	nic	dla	mnie	nie	
będzie	i	nic	się	nie	da	zrobi��.	Odzyskuję	nadzieję (r. 276, mężczyz��a, 55 �a�).

te��de��cję �ę �r�d��o ��e��era�izować, chociaż jes� o��a wyraź��ie op�ymi-
s�ycz��a w od��iesie��i� do bada��ej społecz��ości. w środowiskach, w k�órych 

36 j. gro�owska-Leder, Nieformalne	sieci	wsparcia	w	społecznościach	lokalnych…, op. ci�., s. 160.
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or��a��izacje pozarz�dowe ��ie is���iej�, b�dź jes� ich ��iewie�e, kościół i s�owa-
rzysze��ia koście���e s� ��ada� z��acz�cym fi�arem wsparcia. 

w sek�orze pozarz�dowym wie�� badaczy �pa�r�je ��łów��e��o czy����ika 
sprawcze��o zmie��iaj�ce��o w sposób i����owacyj��y formy pracy socja���ej z wy-
k��czo��ymi. w bada��ym środowisk� �eza �a ��ie po�wierdza się.

dos�arcza��e w ramach ak�yw��ej po�i�yki ry��k� pracy formy wsparcia 
��ie róż��i� się ze wz���ęd� ��a podmio� ��o �dzie�aj�cy. or��a��izacje �rzecie��o 
sek�ora ��ie s� w większym s�op��i� i����owacyj��e od i��s�y��cji p�b�icz��ych. 
zarów��o źródła fi��a��sowa��ia, jak i formy ak�ywizacji s� bardzo podob��e. 
domi���j� k�rsy i przekwa�ifikowa��ia oraz doradz�wo zawodowe. widać 
jed��akże, iż ��as�ęp�je bardziej i��dywid�a���e podejście do be��eficje���ów. 
wzras�a ro�a �czes���ic�wa w warsz�a�ach �erapii zajęciowej, rehabi�i�acji czy 
�eż i��dywid�a���e��o porad��ic�wa i �erapii. ich z��acze��ie d�a be��eficje���ów 
zwiększa się wraz z wydł�że��iem wyk��cze��ia z ry��k� pracy. i��dywid�a���e 
formy pracy z be��eficje���ami wyraź��ie prefer�j� �akże kobie�y. częs�o wska-
zywa��� przez �czes���ików form� ak�ywizacji było �czes���ic�wo w projek�ach 
e�ropejskich. a��a�iza mo�ywacji i częs�o��iwości �czes���ic�wa w �ych pro-
jek�ach wyma��a ��łębsze��o zbada��ia. jed��akże �oka���e �war���kowa��ia sy��-
��a�iz�j� pew��� prawidłowość. Bada��i z��ajd�j� się w sys�emie zmie��iaj�cej 
się ochro��y – korzys�aj� z pomocy a póź��iej pozos�awie��i sami ��a o�war�ym 
ry��k� po��ow��ie popadaj� w sy��acje kryzysowe. 

Wykres 1. Uczestnictwo w projektach w % (ważnych 634)

uczestnictwo
w innych zajęciach

2,1%

od 4 do 5 razy
4,7%

od 2 do 3 razy
17,7%

pierwszy raz
64,1%

brak udziału
w takich projektach
11,4%

Źródło: wy��iki badań włas��ych.

prawie �rzy czwar�e bada��ych wyk��czo��ych w re��io��ie radomskim bierze 
�dział w �akich formach ak�ywizacji, przy czym co waż��e podkreś�e��ia wśród 
bior�cych �dział co pi��y respo��de��� robił �o wie�okro���ie. Uczes���ic�wo jes� 
więc odbiera��e jako sza��sa ��a poprawę włas��ej sy��acji zawodowej, w wie�� 
przypadkach ��ie daje jed��ak d�żych moż�iwości rea���ej zmia��y.
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najbardziej efek�yw��ym źródłem pozyskiwa��ia be��eficje���ów do projek�� 
s� ko���ak�y osobis�e. domi���je �� wyraź��ie ścieżka i��s�y��cjo��a���a i ak�yw-
��ość �rzęd��ików admi��is�racji p�b�icz��ej, �ecz wyraź��ie zaz��acza się �akże 
ros���ca ro�a �rzecie��o sek�ora. wzras�a o��a wraz z okresem pozos�awa��ia 
wyk��czo��ym. samodzie���� ak�yw��ość wykaz�j� w ��ajwiększym s�op��i� osoby 
kró�ko bezrobo���e. w war���kach wysokie��o i �rwałe��o bezrobocia ��iemoż-
��ość wejścia ��a ry��ek pracy powod�je dras�ycz��y spadek pocz�cia spraws�wa 
i mocy podmio�owej be��eficje���ów. widocz��y jes� �akże spadek kapi�ał� spo-
łecz��e��o wyk��czo��ych – ma�eje wspieraj�ca ro�a o�ocze��ia, �akże rodzi��y.

wśród mo�ywacji �czes���ic�wa w ak�yw��ych formach po�i�yki ry��k� pracy 
domi���je wiara w ich efek�y w pos�aci za�r�d��ie��ia i zdobycia ��owych kwa�i-
fikacji. w da�szej ko�ej��ości bada��i wskaz�j� ��a chęć zmia��y włas��e��o życia, 
prze�rwa��ie mo��o�o��ii oraz poz��a��ie ��owych ��dzi. Świadcze��ia ma�eria���e 
i socja���e zwi�za��e z �działem w projekcie wśród dek�arowa��ych przez be��e-
ficje���ów mo�ywów zajm�j� z��acz��ie ��iższe miejsce.

Tabela 2.  Motywacje uczestnictwa w projekcie według okresu pozostawania  
biernym zawodowo (w %)

Motywy uczestnictwa do roku 
od 1 do 

3 lat
od 3 do 

5 lat
od 5 do 
10 lat

powyżej 
10 lat

s�ype��di�m- zasiłek pie��ięż��y 15,4 10,0 11,4 5,9 4,5
świadcze��ia socja���e zwi�za��e 
z �czes���ic�wem w projekcie 9,1 7,7 9,0 6,8 11,7

chęć poz��a��ia ��owych ��dzi 8,5 6,8 10,8 13,6 18,2
chęć zmia��y i przerwa��ia 
mo��o�o��ii do�ychczasowe��o życia 9,1 13,6 13,8 22,0 19,5

sza��sa ��a zdobycie ��owych 
kwa�ifikacji 31,7 29,1 25,7 25,4 21,4

sza��sa ��a zdobycie pracy 26,0 30,9 28,7 26,3 24,7
róż��e 0,2 1,8 0,6 0,0 0,0
razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: wy��iki badań włas��ych.

war�o zwrócić �wa��ę, że mo�ywy �e zmie��iaj� się wraz z okresem wyk��-
cze��ia. Świadcze��ia ma�eria���e jako domi���j�cy czy����ik włas��ej ak�yw��ości 
dek�ar�j� osoby krócej bezrobo���e i mężczyź��i. U ��ich z ko�ei wiara w zdoby-
cie ��owych kwa�ifikacji i sza��s ��a za�r�d��ie��ie jes� ��ajwyższa. wydł�żaj�cy 
się okres bezczy����ości sprawia, że wśród de�ermi��a��� �czes���ic�wa w ak�yw-
��ych formach wsparcia pojawia się chęć poz��a��ia i����ych ��dzi, przerwa��ie 
mo��o�o��ii, a �akże pra����ie��ie skorzys�a��ia ze świadczeń socja���ych zwi�-
za��ych z �czes���ic�wem w projekcie. zdecydowa��ie jed��ak ma�eje zarów��o 
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wiara w zdobycie ��owych kwa�ifikacji, jak i przeko��a��ie o moż�iwości zdoby-
cia pracy. 

Uczes���ic�wo w projek�ach ��iew��p�iwie pom��aża kapi�ał społecz��y be��e-
ficje���ów. jed��akże homo��e��icz��ość �ej sieci może być czy����ikiem b�dowy 
��e��a�yw��e��o kapi�ał� – ��wierdze��ie jed��os�ek, że zmia��a w ich sy��acji ��ie 
jes� moż�iwa, a �akże wzros� pos�aw roszcze��iowych. wyraź��ie widocz��e jes� 
rodze��ie się ��owe��o �yp� a��omij��ej s�ra�e��ii radze��ia sobie w war���kach 
dł���o�rwałe��o bezrobocia – s�ra�e��ia ak�yw��ości projek�owej. wyk��czo��y 
pozor��ie podejm�je działa��ia przywracaj�ce je��o zdo���ość za�r�d��ie��iow�, 
rozwija kompe�e��cje społecz��e, jed��akże prawdziwej wo�i za�r�d��ie��ia 
– zwłaszcza za oferowa��e m� ��iskie wy��a��rodze��ie – ��ie przejawia. rosz-
cze��iowość je��o wyraża się w da�szych ż�da��iach do�ycz�cych pod��osze��ia 
kwa�ifikacji, czy �eż bardziej a�rakcyj��ych ofer� pracy. sprzyjaj� �ej roszcze-
��iowości �akże ��aby�e w �rakcie �czes���ic�wa w projek�ach �mieję���ości. 
jed��akże pomimo �ych za��rożeń �dział w pro��ramach ma z��acz��y wpływ ��a 
pom��aża��ie kapi�ał� ��dzkie��o wyk��czo��ych.

i��icja�ywy podejmowa��e w ramach ak�yw��ej po�i�yki ry��k� pracy przy-
��osz� oczywiście odcz�wa���e przez be��eficje���ów korzyści. do ��ajczęściej 
wskazywa��ych ��a�eży za�iczyć: �mieję���ość posz�kiwa��ia pracy, miejsc pracy, 
pisa��ia cV, kom���ikowa��ia się z pracodawcami, zdobycie pods�aw ��owe��o 
zawod�, �dosko��a�e��ie posiada��ych �mieję���ości zawodowych, dosko��a�e��ie 
kompe�e��cji społecz��ych i i����e, �akie jak �mieję���ość pisa��ia biz��es-p�a���, 
poprawa spraw��ości fizycz��ej, z��ajomość pods�aw prowadze��ia działa���o-
ści ��ospodarczej, obsł���i komp��era, z��ajomości języka obce��o, pozy�yw��e 
��as�awie��ie do włas��ej sy��acji życiowej (w �ym choroby), zyska��ie o��ó���e��o 
spojrze��ia ��a sy��ację ��a ry��k� pracy czy wzros� wiary w siebie. kompe�e��-
cje �e wpływaj� ��a zdo���ość be��eficje���ów do �epsze��o peł��ie��ia ró� społecz-
��ych i obywa�e�skich we włas��ej rodzi��ie i w środowisk� �oka���ym. sprzyja 
�o zarów��o i���e��racji społecz��ej, b�dowie więzi, jak i rozwojowi pos�aw oby-
wa�e�skich.

s�osowa��e i��s�r�me���y ak�ywizacji zawodowej powi����y z��acz�co popra-
wiać zdo���ości do za�r�d��ie��ia. widocz��e �o jes� w �akich kompe�e��cjach, 
jak: �mieję���ość posz�kiwa��ia pracy, por�sza��ia się ��a ry��k� pracy, zdobywa-
��ia pods�aw ��owe��o zawod� czy �eż dosko��a�e��ia j�ż posiada��ych �mieję�-
��ości. wśród i����ych korzyści doce��ia��ych przez be��eficje���ów jes� rozwija��ie 
kompe�e��cji i���erperso��a���ych pom��ażaj�cych ich kapi�ał. 

jed��akże wzros� wiary we włas��e siły i pom��oże��ie włas��e��o kapi�ał� ��ie do 
końca z��ajd�je odzwiercied�e��ie w oce��ie rzeczywis�ych sza��s ��a ry��k� pracy.

w oce��ie �czes���ików projek�ów wsparcia, fi��a��sowa��ych ze środków 
U��ii e�ropejskiej, a rea�izowa��ych zarów��o przez �rzędy admi��is�racji p�b-
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�icz��ej, jak i or��a��izacje pozarz�dowe, co �rzeci be��eficje��� jes� przeko��a��y, 
że poradzi sobie i z��ajdzie pracę, jeś�i będzie jej po�rzebował. jes� �o ��iepo-
koj�cy s�a�� samoświadomości, bior�c pod �wa��ę fak�, że bada��i przez ��as 
�czes���icy okreś�a�i się jako osoby po�rzeb�j�ce pomocy i bezrobo���e. Świad-
czy �o o ��rwa�e��i� roszcze��iowości i a��er��a�yw��ych, a��omij��ych s�ra�e��ii 
radze��ia sobie w sy��acjach �r�d��ych. 

dr���� ��r�pę s�a��owi� be��eficje��ci, k�órzy mimo dek�arowa��ych �mieję�-
��ości radze��ia sobie ��a ry��k� pracy �icz� ��a pomoc i ofer�ę �rzędów pracy. 
pozos�a�i respo��de��ci ��ie widz� swojej ak�yw��ości ��a o�war�ym ry��k� pracy. 
przeszkod� s� zarów��o za ��iskie kwa�ifikację, b�dź ich brak, jak i ��ieade-
kwa���a samooce��a i przeko��a��ie o ko��iecz��ości specja���e��o �rak�owa��ia. 
pojawia się więc py�a��ie, jakie formy wspiera��e��o za�r�d��ie��ia, b�dź i����ych 
�sł��� socja���ych powi����y być �wz���ęd��io��e w rozszerzo��ym ka�a�o��� ofer�y 
sek�ora ��ospodarki społecz��ej, aby po�rzeby �ej ��r�py be��eficje���ów mo��ły 
być zaspokojo��e. Bardziej op�ymis�ycz��i w oce��ie swoich moż�iwości s� męż-
czyź��i, o��i �akże częściej s�dz�, że poradz� sobie sami. te��de��cja �a ��rzy-
m�je się z ��iewie�kim spadkiem przez cały okres pozos�awa��ia bier��ym 
zawodowo. kobie�y z ko�ei w większym s�op��i� �icz� ��a wsparcie i��s�y��cji. 

Bada��ia pokaz�j� �akże mał� skło����ość do pracy w spółdzie���iach socja�-
��ych, szcze��ó���ie osób młodych. te��de��cja �a ma ��ie �y�ko charak�er re��io-
��a���y, widocz��a jes� �eż w ska�i kraj�. wyraź��ie zwiększa się o��a z wiekiem. 
jes� �o wy��ikiem dwóch czy����ików. pierwszy �o ��iezroz�mie��ie i ��iedoce-
��ia��ie war�ości pracy w spółdzie���iach socja���ych. d�a wyk��czo��ych praca 
w spółdzie�czości socja���ej jes� s�y��ma�yz�j�ca. U�wierdza ich samych i ich 
o�ocze��ie o ��iższej war�ości ��a ry��k� pracy, ��iewys�arczaj�cych kompe�e��-
cjach, o��ra��iczo��ej zdo���ości za�r�d��ie��iowej. Nie	bardzo	 chciałbym	pracowa��	
w	spółdzielni	socjalnej.	Zachęcają	mnie	do	tego.	Niby	to	praca,	ale	chciałbym	takiej	nor-
malnej	 i	nie	z	 takimi	 jak	 ja,	którzy	niezbyt	dobrze	 sobie	 radzą	(r. 321, mężczyz��a, 
31 �a�). Nie	wiem	na	 czym	polega	praca	w	 spółdzielni	 socjalnej.	Nikt	mi	 o	 tym	nie	
mówił,	ani	nie	proponował.	Ale	skoro	to	socjalne	to	pewnie	coś	na	kształt	zapomogi,	tylko	
z	koniecznością	odpracowania	(r. 419, kobie�a, 34 �a�a).

częs�o �rak�owa��a jes� jako ak�yw��ość „obok ry��k� pracy”, ��dzie a��i za�r�d-
��io��y, a��i je��o o�ocze��ie ��ie ma przeko��a��ia, ze podejmowa��e działa��ia speł-
��iaj� ry��kowe kry�eri�m pracy. zwiększa��ie zai���eresowa��ia spółdzie�czości� 
socja���� przez osoby s�arsze i dł�żej bezrobo���e jes� sk��kiem ich spadaj�cej 
samooce��y i ��odze��ia się ��a pracę w ��orszych war���kach i o ��iższym pres�iż�. 
Moja	koleżanka	w	takiej	spółdzielni	pracuje.	Mówi,	że	jest	tam	miło,	ale	licho	płacą	i	na	
dodatek	niezbyt	regularnie.	Jak	się	nic	nie	ma,	to	może	by��	i	to	(r. 511, kobie�a, 56 �a�).

także d�a osób z��ajd�j�cych się ��a ry��k� pracy spółdzie�czość socja���a ��ie 
jes� a��er��a�yw� d�a za�r�d��ie��ia. nawe� osoby, k�órym ��ie odpowiada k��-



Beneficjenci	aktywnej	polityki	rynku	pracy 283

��ra or��a��izacyj��a korporacji czy przedsiębiors�w maksyma�iz�j�cych zyski, 
��ie chc� posz�kiwać za�r�d��ie��ia w �ym sek�orze, bowiem ob��iża �o z��acz�co 
ich pozycje i pres�iż. spółdzie�czość socja���a �z��awa��a jes� za kiepskie��o 
pła���ika, mało wyma��aj�ce��o pracodawcę ��ie s�warzaj�ce��o doda�kowo sza��s 
��a rozwój osobis�y. F���kcjo��owa��ie w ��iszach ry��kowych (ca�eri����, �sł���i 
porz�dkowe i�p.) sprawia, że pracow��icy maj� wraże��ie zbęd��ości wyższych 
kwa�ifikacji. po��ad�o m�sz� ko��k�rować z podmio�ami działaj�cymi w �ym 
samym obszarze ��a czar��ym ry��k�. sprawia �o, iż perspek�ywy rozwoj� spół-
dzie�czości socja���ej w oczach po�e��cja���ych za�r�d��io��ych s� m���is�e, zaś 
moż�iwość przejścia z �akiej formy za�r�d��ie��ia ��a o�war�y ry��ek pracy – ��ie-
wie�ka.

efek�y ak�yw��ej po�i�yki ry��k� pracy w środowisk� �oka���ym �o w pierw-
szym rzędzie powró� ��a o�war�y ry��ek pracy, wzros� zdo���ości do za�r�d��ie-
��ia, rei���e��racja społecz��a i pom��aża��ie kapi�ał� ��dzkie��o be��eficje���ów. 
w od��iesie��i� do bada��e��o re��io��� efek�y �ej po�i�yki zos�ały w pew��ym 
s�op��i� osi�����ię�e. wśród ��ich: 14,1% z��a�azło pracę ��a o�war�ym ry��k�, 
7% rozpoczęło włas��� działa���ość ��ospodarcz�, 6,1% z��a�azło za�r�d��ie��ie 
w spółdzie���iach socja���ych, 11,4% zos�ało za�r�d��io��ych przy pracach i���er-
we��cyj��ych, 17,7% zos�ało przyję�ych ��a s�aż.

podob��e efek�y, choć w ��ieco i����ym rozkładzie widocz��e s� w ska�i całe��o 
kraj�. jak pokaz�j� a��a�izy ewa��acyj��e pierwsze��o e�ap� rea�izacji projek-
�ów z eFs ich efek�yw��ość jes� bardzo wysoka: 42% osób, k�óre skorzys�ały 
ze wsparcia eFs z��a�azło za�r�d��ie��ie, 19% rozpoczęło włas��� działa���ość 
��ospodarcz�, a 14% ko���y���owało ��a�kę37. przewid�je się, że w ramach pro-
��ram� operacyj��e��o kapi�ał L�dzki współfi��a��sowa��e��o z e�ropejskie��o 
F���d�sz� społecz��e��o, ��a za�r�d��ie��ie, i���e��rację społecz��� i jej promocję 
w �a�ach 2007–1013 przez��aczo��ych zos�a��ie 9 m�d zł. oczek�je się więc, że 
zarów��o �warde rez���a�y w pos�aci zwiększe��ia wskaź��ika za�r�d��ie��ia osób 
w wiek� prod�kcyj��ym i zm��iejsze��ia wskaź��ika za��roże��ia �bós�wem, jak 
i miękkie, �akie jak: zmia��y świadomości, pos�aw i ak�yw��ości obywa�e�skiej 
zos�a��� w większym s�op��i� osi�����ię�e38. pomimo z��acz��e��o zaa����ażowa��ia 
środków fi��a��sowych d�ża �iczba wspiera��ych ��ada� pozos�aje poza ry��kiem 
pracy. 

czy brak pracy czy��i z ��ich prze��ra��ych? efek�y �ych pro��ramów �o przecież 
��ie �y�ko powró� ��a ry��ek pracy i wzros� zdo���ości za�r�d��ie��iowej do �akie��o 
poziom�, w k�órym wspiera��y samodzie���ie f���kcjo���je w war���kach ko��k�-

37 h��p://www.f���d�szes�r�k��ra���e.��ov.p�. 
38 Europejski	 Fundusz	Społeczny	 –	 50	 lat	 inwestycji	w	kapitał	 ludzki,	Mi��is�ers�wo rozwoj� 

re��io��a���e��o, www.f���d�szes�r�k��ra���e.��ov.p�.



Maria	Gagacka284

re��cji ry��kowej. to �akże rozwój �ych kompe�e��cji, k�óre co prawda za�r�d��ie-
��ia jeszcze ��ie ��wara����j�, a�e sprzyjaj� i���e��racji i ak�yw��ości w i����ych ro�ach. 

Be��eficje��ci pro��ramów wsparcia – ��ie �y�ko w bada��ym środowisk� �oka�-
��ym �ecz �akże w ska�i całe��o kraj� – dek�ar�j�, że z��acz�co poprawiła się ich 
samooce��a, po�epszyły się ich ko���ak�y rodzi����e, poprawiły się re�acje z o�o-
cze��iem, poprawił się �akże ich wy����d, zdrowie i samopocz�cie. do korzyści 
z �czes���ic�wa w �ych przedsięwzięciach bada��i za�iczaj� �akże pom��aża��ie 
kapi�ał� społecz��e��o, wyrażaj�ce się poz��a��iem ��owych z��ajomych oraz �mie-
ję���ości� posz�kiwa��ia wsparcia. Fak�, iż ��ie z��a�eź�i się ��a o�war�ym ry��k� 
pracy ��ie oz��acza, że pro��ramy �e ��ie przyczy��iaj� się do „��rzymywa��ia 
po�e��cjał� społecz��e��o i b�dowy kapi�ał� społecz��e��o”. ak�ywizacja w ro�ach 
społecz��ych i rodzi����ych zawsze sprzyja spój��ości i rozwojowi �oka���em�39 .

jed��akże ��a�eży wyraź��ie zaz��aczyć, iż osi�����ię�e „miękkie” rez���a�y 
��ieko��iecz��ie m�sz� się przełożyć ��a �worze��ie sieci pozy�yw��e��o kapi�ał� 
społecz��e��o. rów��ie dobrze mo��� s�ać się skład��ikiem a��omij��ych przys�o-
sowań i wzros�� roszcze��iowości.

6. POdSUMOWANie 

pos�ęp�j�ce wraz ze zmia��ami ��ospodarczymi, w ska�i kraj� i ���oba�iz�-
j�ce��o się świa�a, zróż��icowa��ie społecz��e i po��łębiaj�ce się ��ierów��ości 
społecz��e w coraz większym s�op��i� s�aj� się czy����ikami mar��i��a�iz�j�cymi 
i wyk��czaj�cymi d�że ��r�py społecz��e, zarów��o w wymiarze obiek�yw��ym 
(rzeczywis�ych moż�iwości zaspokaja��ia po�rzeb), jak i s�biek�yw��ym (pocz�-
cia ich deprywacji). charak�erys�ycz��� cech� po��owoczes��ości jes� moż�i-
wość bycia wyk��czo��ym prak�ycz��ie w każdej chwi�i. i chociaż może o��o 
być doświadcze��iem każde��o, �o jed��ak w pierwszym rzędzie do�yka osoby 
z dysf���kcjami społecz��ymi, fizycz��ymi, psychicz��ymi b�dź ki�koma ��araz. 
wskaza��ie źródeł mar��i��a���ości jes� ��r�d��io��e, bowiem czy����iki obiek-
�yw��e i s�biek�yw��e s� częs�o wzajem��ie powi�za��e. is�o���ym prob�emem 
jes� �akże ��rwa�a��ie mar��i��a���ej me���a���ości, k�óra zakłóca �ożsamość 
jed��os�ek opar�� ��a peł��io��ych ro�ach społecz��ych, rozbija więzi społecz��e 
i pozbawia jed��os�ki mocy podmio�owej i pocz�cia spraws�wa.

Fe��ome�� mar��i��a�izacji społecz��ej i wyk��cze��ia d�żych ��r�p w społe-
czeńs�wie ��rzym�je się pomimo przemia�� społecz��ych i wzros�� ��ospodar-

39 Co	zmieniło	się	w	Twoim	życiu	dzięki	funduszom	unijnym,	Mi��is�ers�wo rozwoj� re��io��a�-
��e��o, warszawa 2008; Najlepsza	inwestycja	w	człowieka.	Projekty	wyróżnione	w	I	Edycji	konkursu	„Dobre	
Praktyki	EFS”,	Mi��is�ers�wo rozwoj� re��io��a���e��o, warszawa 2008.
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cze��o. pokaz�je o��, że a��i po�i�yka społecz��a a��i ��ospodarcza ��ie s� w s�a��ie 
korze��i �ych zjawisk wye�imi��ować. ska�a �e��o prob�em� sprawia, że posz�ki-
wa��ie efek�yw��ych rozwi�zań, k�óre w ko��kre���ych i ci����e zmie��iaj�cych się 
war���kach mo��� przy��ieść poż�da��e społecz��ie efek�y, s�aje się prawdziwym 
wyzwa��iem d�a współczes��ej po�i�yki społecz��ej.

gospodarka społecz��a jako i��s�r�me��� ak�yw��ej po�i�yki ry��k� pracy jes� 
sza��s� ��a rei���e��rację społecz���. zakłada o��a bowiem ak�ywizację be��eficje��-
�ów, do k�órych adresowa��e jes� wsparcie, a �akże kier�je się przedsiębiorczoś-
ci� i re���łami zb�iżo��ymi do ��ospodarki ry��kowej, przez co jes� ła�wiejsza do 
zaakcep�owa��ia w i��dywid�a�is�ycz��ie zorie���owa��ych społeczeńs�wach.

waż��ym i��s�r�me���em �ak roz�mia��ej po�i�yki s�aje się wsparcie spo-
łecz��e �jmowa��e w ka�e��oriach i���e��racji społecz��ej. trak�owa��e jako rodzaj 
działań pomocowych dosko��a�e wkompo��ow�je się w mode� ak�yw��ej po�i�yki 
społecz��ej. zakłada ak�yw��ość jed��os�ek, k�órej przejawem jes� ��o�owość 
do przyjmowa��ia, akcep�owa��ia i odwzajem��ia��ia wsparcia. w �rakcie �e��o 
proces� jed��os�ka ��ie �y�ko �czes���iczy w sieci, a�e �akże podejm�je zobo-
wi�za��ia, s�aj�ce się z czasem źródłem wzorców ��iezbęd��ych w i���erpre�acji 
działań i ��adawa��i� społecz��ych z��aczeń włas��ym mo�ywacjom. 

wsparcie społecz��e jes� �eż is�o���e w ksz�ał�owa��i� jaź��i odzwiercied�o��ej 
pod wpływem i��formacji zwro���ych z o�ocze��ia, rozwija rów��ież kompe�e��cje 
społecz��e. Może o��o więc być w ak�yw��ej po�i�yce społecz��ej zarów��o ce��io��� 
war�ości� społecz���, a�e �eż i��s�r�me���em wykorzys�ywa��ym w złożo��ych pro-
cesach przezwycięża��ia kryzysów życiowych i rozwi�zywa��ia �r�d��ych sy��acji. 

Bez wz���ęd� ��a �o jak oce��ia się efek�yw��ość i jakość ak�yw��ej po�i�yki 
ry��k� pracy w po�sce ��a�eży s�wierdzić, że jej dos�ęp��ość z��acz�co wzro-
sła. nie jes� �o zasł���� radyka���ych zmia�� w podejści� do po�i�yki społecz-
��ej w ��aszym kraj�, �ecz ko��sekwe��cj� i���e��racji e�ropejskiej i pro��ramów 
pomocowych fi��a��sowa��ych ze środków ���ij��ych. wśród podmio�ów ry��k� 
pracy wspoma��aj�cych bezrobo���ych ��ajważ��iejsz� ro�ę od��rywaj� �rzędy 
admi��is�racji p�b�icz��ej. wy��ika �o z ich zadań i i��s�r�me���ów, k�órymi dys-
po���j�. w zdecydowa��ej większości s�osowa��e s� pasyw��e formy pomocy. 

jed��akże – co ��apawa op�ymizmem – wzras�a ro�a �rzecie��o sek�ora, jako 
podmio�� dos�arczaj�ce��o efek�yw��e��o – a więc oczekiwa��e��o i adekwa���e��o 
– wsparcia. z��acze��ie �e��o sek�ora jes� �ym większe, że ofer�je o�� pomoc 
�ym �rwa�e wyk��czo��ym, k�órych kapi�ał społecz��y i zasoby wsparcia z��a-
cz�co się k�rcz�. nies�e�y sieć or��a��izacji pozarz�dowych ��ie jes� w ska�i 
kraj� rów��omier��a, a��i wys�arczaj�co ��ęs�a. Małe społecz��ości, w k�órych 
�rzeci sek�or prak�ycz��ie ��ie f���kcjo���je, pozbawio��e s� i����ych – ��iż ofero-
wa��e przez admi��is�rację p�b�icz��� – form pomocy. Mało sk��ecz��e okaz�je 
się �eż wsparcie ze s�ro��y or��a��izacji koście���ych.
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widocz��a jes� �akże ko��iecz��ość pracy socja���ej i pop��aryzacji idei 
��ospodarki społecz��ej, a szcze��ó���ie spółdzie�czości socja���ej, jed��akże 
w zmie��io��ej form��e. tworze��ie oderwa��ych od ry��k� podmio�ów sk�piaj�-
cych samych wyk��czo��ych w ich przeko��a��i� jes� m��iej war�ościowa, wręcz 
s�y��ma�yz�je ��iższ� zdo���ość jed��os�ek do za�r�d��ie��ia. tymczasem spół-
dzie�czość socja���a w zmodyfikowa��ej formie może być sza��s� ��ie �y�ko ��a 
za�r�d��ie��ie, �ecz �akże ��a b�dowę he�ero��e��icz��ych sieci kapi�ał� społecz-
��e��o, �ła�wiaj�ce��o przyswaja��ie akcep�owa��ych wzorów ak�yw��ości zawodo-
wej, pod��osz�cych samooce��ę jed��os�ek.

efek�yw��ość pro��ramów i���e��r�j�cych roś��ie, ��dy z��od��ie z zasad� prze-
zor��ości wspiera się osoby we wczes��ym s�adi�m wyk��cze��ia. powi����o �o 
być �wz���ęd��ia��e przy oce��ie wa�orów pro��ramów w procesie ich akcep�acji 
i przyz��awa��i� źródeł fi��a��sowa��ia.

wprowadza��ie kry�eriów, w k�órych sza��se ��a rea�izację maj� �y�ko �e pro-
jek�y, k�órych be��eficje���ami s� osoby �rwa�e wyk��czo��e, pozbawia wsparcia 
�ych, k�órzy samodzie���ie, przy małych ��akładach i pomocy mo��� powrócić 
��a ry��ek pracy.

na�eży wyraź��ie podkreś�ić, że pro��ramy pomocowe adresowa��e do �rwa�e 
wyk��czo��ych, �ak ��aprawdę obejm�j� �y�ko �ych, k�órzy sami s� zmo�ywo-
wa��i i przejawiaj� wo�ę zmia��y swoje��o życia. i��zj� jes� �eż przeko��a��ie, że ��a 
o�war�y ry��ek pracy mo��� powrócić wszyscy wyk��cze��i. jed��akże �o przeko��a��ie 
jes� źródłem promocji ��łów��ie �ych form wsparcia, k�óre sko��ce���rowa��e s� ��a 
pod��osze��i� zdo���ości za�r�d��ie��iowej. Mimo �ych działań część be��eficje���ów 
��ada� ��ie s�warza sza��s ��a za�r�d��ie��ie, co w zderze��i� z ich oczekiwa��iami 
i wpaja��ymi im w �rakcie �czes���ic�wa w pro��ramach przeko��a��iami, prowadzi 
do samoa�ie��acji. Be��eficje��ci bowiem doświadczaj� bezse��s� włas��ych wysił-
ków, ��ie przyb�iżaj�cych ich do �pra����io��ej pracy ��a o�war�ym ry��k�. d�a�e��o 
�ak is�o���e jes� propa��owa��ie i����ych form �czes���ic�wa w życi� społecz��ym, 
pod�rzym�j�cych pocz�cie �ży�ecz��ości jed��os�ek i wiarę we włas��e siły. 

nie ma recep�y ��a efek�yw��e pro��ramy rei���e��racji i b�dowę spój��ości 
społecz��ej. ak�yw��a po�i�yka ry��k� pracy w�edy przy��iesie efek�y, ��dy będzie 
opierać się ��a rze�e���ej dia����ozie po�rzeb be��eficje���ów i wymo��ach ry��k� 
pracy. powie�a��ie rozwi�zań �y�ko z powod� wz���ęd��ej ła�wości ich imp�eme��-
�acji przy��osi be��eficje���om więcej szkody ��iż poży�k�. or��a��izacja k�rsów 
i szko�eń, po k�órych moż�iwości za�r�d��ie��ia s� b�iskie zer� zabija w bezro-
bo���ych ��adzieję i wiarę we włas��� moc podmio�ow�. odpowiedzia���a po�i-
�yka ak�ywizacji �o �akże odpowiedzia���ość wobec �ych, do k�órych wsparcie 
jes� adresowa��e.
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ka�a�o�� �sł��� społecz��ych

1. WPROWAdzeNie

ka�a�o�� �sł��� społecz��ych wi��ie�� s�a��owić zbiór �sys�ema�yzowa��ych 
i��formacji podzie�o��ych ��a pew��e ka�e��orie obejm�j�ce ak�yw��ość podmio-
�ów ��ospodarki społecz��ej. ce�em s�worze��ia �akie��o spis� jes� �porz�dkowa-
��ie i zebra��ie okreś�o��e��o �yp� działań w jed��ym opracowa��i�. Ma�eriałem 
źródłowym d�a s�worze��ia ka�a�o��� �sł��� społecz��ych s� przede wszys�kim 
zapisy �s�aw i rozporz�dzeń1 re�����j�cych pows�awa��ie i działa���ość pod-
mio�ów po�i�yki społecz��ej, ze szcze��ó���ym �wz���ęd��ie��iem podmio�ów 
��ospodarki społecz��ej ��a �ere��ie po�ski. Fak�, iż w dok�me���ach okreś�aj�-
cych �e�� obszar pojawiaj� się róż��e defi��icje jes� pierwsz�, �ecz ��ie os�a���i� 
przeszkod� ��r�d��iaj�c� s�worze��ie wyczerp�j�ce��o i komp�e���e��o zbior� 
�sł��� społecz��ych. ko�ej��e o��ra��icze��ie wy��ika z fak��, iż źródłem i��for-
macji, k�óre przy �worze��i� ka�a�o��� �sł��� społecz��ych ��ie powi����o zos�ać 
pomi��ię�e, s� sprawozda��ia z działa���ości i opisa��e doświadcze��ia podmio-
�ów po�i�yki społecz��ej, k�óre w ramach swojej ak�yw��ości podejm�j� dzia-
ła��ia ��ie �y�ko wymie��io��e w �s�awach, a�e z czasem po�rafiły wypracować 
specyficz��e �sł���i społecz��e skierowa��e do swoich k�ie���ów. w �ym ko���ek-
ście ��a�eży �wz���ęd��ić do�ychczasowe f���kcjo��owa��ie: k��bów i���e��racji 
społecz��ej (kis), ce���rów i���e��racji społecz��ej (cis), warsz�a�ów �erapii 
zajęciowej (wtz), zakładów ak�ywizacji zajęciowej (zaz), spółdzie���i socja�-
��ych, f���dacji i s�owarzyszeń2. os�a���im z e�eme���ów, k�óry ��a�eży wzi�ć pod 
�wa��ę w po��iższej a��a�izie jes� fak�, iż ��r�pa odbiorców �sł��� społecz��ych 

1 Lis�a dok�me���ów źródłowych z��ajd�je się ��a końc� ar�yk�ł�.
2 arkadi�sz karwacki w ar�yk��e zamieszczo��ym w �ym �omie przywoł�je ��as�ęp�j�ce 

opracowa��ia o charak�erze mo��i�or�j�cym: w. zarzycki (opr.), Monitoring	ustawy	o	zatrudnieniu	
socjalnym	i	funkcjonowania	Centrów	Integracji	Społecznej	w	Polsce,	grudzień	2004	r.; e. Leś, s. nałęcz, 
Raport	z	monitoringu	działania	Centrów	Integracji	Społecznej	–	1,5	roku	po	uchwaleniu	ustawy	o	zatrud-
nieniu	 socjalnym, warszawa, 2005; e. Leś, (red.), Badanie	 skuteczności	 reintegracji	 społecznej	 i	za-
wodowej	–	monitoring	ustawy	z	dnia	13	czerwca	2003	roku	o	zatrudnieniu	socjalnym, warszawa, 2007; 
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w ramach ��ospodarki społecz��ej jes� bardzo zróż��icowa��a, co oz��acza, iż is�-
��iej� �sł���i, k�óre obejm� wie�e ka�e��orii adresa�ów oraz �sł���i specyficz��e, 
skierowa��e do w�skiej ��r�py odbiorców. po��ad�o pa�rz�c ��a �is�ę adresa�ów 
działań pomocowych oczywis�e jes�, iż ka�a�o�� �sł��� społecz��ych jes� ��ie-
zwyk�e obszer��y. na�eży pamię�ać, iż jedy��ie część �sł��� społecz��ych świad-
czo��a jes� przez podmio�y ��ospodarki społecz��ej powoła��e do życia przede 
wszys�kim ��a pods�awie �s�aw w os�a���im dziesięcio�eci�, d�a k�órych ��iejed-
��okro���ie pods�awę s�a��owiły doświadcze��ia, obowi�z�j�ce wymo��i i ramy 
po�i�yki społecz��ej Ue3. d�a�e��o ��i��iejszy wykaz zwi�za��y jes� przede wszys�-
kim z ko��cepcj� ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej4, d�a k�órej priory�e� s�a��owi� 
działa��ia ak�ywiz�j�ce. preze���owa��y ka�a�o�� s�a��owi jedy��ie próbę opisa��ia 
�ej części �sł��� społecz��ych, d�a k�órych is�o�ę s�a��owi moż�iwość w miarę 
�rwałe��o odb�dowa��ia �czes���ic�wa społecz��e��o osób, do k�órych s� kiero-
wa��e. tak roz�mia��e �sł���i społecz��e s� specyficz��� form� wsparcia osób 
z��ajd�j�cych się w �r�d��ych sy��acjach życiowych. s� �o k�ie��ci róż��i�cy się 
od przecię���e��o ry��kowe��o ko��s�me���a5 .

2. dOKUMeNTy ŹRódłOWe – PROBLeMy z deFiNiCJą
 
pods�awowym prob�em jaki pojawia się przy próbie przy��o�owa��ia ka�a-

�o��� �sł��� społecz��ych dos�arcza��ych w ramach ��ospodarki społecz��ej jes� 
brak jed��oz��acz��ej defi��icji czym o��e s�. termi�� �sł���a społecz��a czy �sł���a 
socja���a pojawia się w wie�� dok�me���ach, częs�o bez wyraź��e��o wyjaś��ia��ia 
co �s�awodawca roz�mie przez �o pojęcie ��b wył�cz��ie poprzez wymie��ie��ie 
sposobów działa��ia podmio�ów społecz��ych. po��iżej w �abe�i zreko��s�r�o-
wa��o �s�awowe zapisy do�ycz�ce �sł���, k�óre maj� charak�er ak�ywizacyj��y 
i przy��a�eż� do obszar� ��ospodarki społecz��ej.

M. da��ecka, Potencjał	ekonomiczny	i	społeczny	oraz	funkcje	Centrów	Integracji	Społecznej	(opracowa��ie 
��iep�b�ikowa��e w posiada��i� a. karwackie��o).

3 Polityka	społeczna	jako	działalnoś��	 jest	postrzegana	w	Unii	Europejskiej	w	dwojakim	sensie	–	po	
pierwsze,	 jako	kształtowanie	 samego	 społeczeństwa,	po	drugie,	 jako	kształtowanie	 ładu	w	związku	z	 fak-
tyczną	współzależnością	polityki	gospodarczej	i	społecznej	(...).	Rozumie	się	ją	przede	wszystkim	jako	dzia-
łalnoś��	 podmiotów	Unii	Europejskiej,	 państw	 członkowskich,	 samorządów	 i	 organizacji	 pozarządowych,	
nakierowaną	na:	poprawę	warunków	pracy	 i	życia	obywateli	Unii,	asekurację	przed	 ryzykami	życiowymi,	
wyrównywanie	szans	życiowych	grup	społeczeństwa	ekonomicznie	i	socjalnie	najsłabszych	poprzez	zwalczanie	
socjalnej	izolacji. k. gł�bicka, Polityka	społeczna	w	Unii	Europejskiej,	Aspekty	aksjologiczne	i	empiryczne, 
warszawa 2001, s. 112.

4 ko��cepcja ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej i dy�ema�y z ��i� zwi�za��e zos�ały opisa��e 
w opracowa��i� Marka rymszy i arkadi�sza karwackie��o zamieszczo��ym w �ym �omie.

5 por. opracowa��ie Marii ga��ackiej zamieszczo��e w �ym �omie.
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Tabela 1.  Określenie i definiowanie usług społecznych w ramach gospodarki 
społecznej w Polsce na wybranych przykładach aktów prawnych

Usługa społeczna Adresat usługi Źródło/akt 
prawny

Usł���i pośred��ic�wa pracy prowadzo��e przez a��e��cje 
za�r�d��ie��ia pozwa�aj�ce ��a a��a�izę zapo�rzebowań 
pracodawców, okreś�a��i� poż�da��ych kwa�ifikacji 
pracow��ików, wskazywa��ia źródeł pozyskiwa��ia ka��-
dyda�ów do pracy oraz weryfikacji ka��dyda�ów pod 
k��em przyda���ości do podjęcia okreś�o��ej pracy

porad��ic�wo zawodowe i i��formacja zawodowa 
– �dzie�a��ie bezrobo���ym pomocy w doborze odpo-
wied��ie��o za�r�d��ie��ia i miejsca pracy

pomoc w ak�yw��ym posz�kiwa��i� pracy – przy-
��o�owywa��ie bezrobo���ych do ak�yw��ej pos�awy 
w procesie posz�kiwa��ia pracy poprzez or��a��izację 
szko�eń ak�ywiz�j�cych, pod��osz�cych �mieję���o-
ści posz�kiwa��ia pracy oraz �moż�iwie��ie dos�ęp� 
do zasobów e�ek�ro��icz��ych

działa���ość ocho���iczych H�fców pracy – prze-
ciwdziała��ie mar��i��a�izacji i wyk��cze��i� spo-
łecz��em� młodzieży w �r�d��ej sy��acji życiowej, 
maj�cej prob�emy z �kończe��iem �radycyj��ych 
jed��os�ek ed�kacyj��ych

or��a��izacja szko�eń zawodowych d�a bezrobo�-
��ych i posz�k�j�cych pracy poprzez i��s�y��cje 
z��ajd�j�ce się w rejes�rze prowadzo��ym przez 
wojewódzki �rz�d pracy właściwy ze wz���ęd� ��a 
siedzibę i��s�y��cji szko�e��iowej

or��a��izacja robó� p�b�icz��ych, robó� i���erwe��cyj-
��ych i s�aży, jako moż�iwość ��abycia �mieję���ości 
zawodowych, okazja do zapobieże��ia bezczy����ości 
zawodowej

osoby  
bezrobo���e

Us�awa z d��ia 
20 kwie���ia 
2004 r. o promo-
cji za�r�d��ie��ia 
i i��s�y��cjach 
ry��k� pracy
(dz. U. nr 99, 
poz. 1001 z póź��. 
zm.).

działa���ość warsz�a�ów �erapii zajęciowej (wtz) 
oraz ��r���sów rehabi�i�acyj��ych, jako form ak�yw-
��ości zawodowej wspoma��aj�cych procesy społecz��ej 
i zawodowej rehabi�i�acji osób ��iepeł��ospraw��ych. 
warsz�a�y terapii zajęciowej s� rea�izowa��e poprzez 
rozwija��ie �mieję���ości wyko��ywa��ia czy����ości 
życia codzie����e��o oraz zarad��ości osobis�ej. w dr�-
��iej ko�ej��ości maj� za zad��ie �czyć psychofizycz��ej 
spraw��ości oraz pods�awowych i specja�is�ycz��ych 
�mieję���ości zawodowych, �moż�iwiaj�cych �czes�-
��ic�wo w szko�e��i� zawodowym a�bo podjęcie pracy

osoby  
��iepeł��ospraw��e

Us�awa 
z 27 sierp��ia 
1997 r. o rehabi-
�i�acji zawodowej  
i społecz��ej oraz 
za�r�d��ia��i� 
osób ��iepeł-
��ospraw��ych 
(dz U. z 1997 r. 
nr 123, poz. 776 
z póź��. zm).
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dr���a forma ak�yw��ości – ��r���s, �o w ś�ad za 
�s�aw�, zor��a��izowa��a forma ak�yw��ej rehabi�i-
�acji poł�czo��a z e�eme���ami wypoczy��k�, k�órej 
ce�em jes� o��ó���a poprawa psychofizycz��ej spraw-
��ości oraz rozwija��ie �mieję���ości społecz��ych 
�czes���ików, między i����ymi przez ��awi�zywa��ie 
i rozwija��ie ko���ak�ów społecz��ych, rea�izację 
i rozwija��ie zai���eresowań

działa���ość zakładów ak�yw��ości zawodowej (zaz) 
oraz zakładów pracy chro��io��ej (zpcH), jako jed-
��os�ek maj�cych ��a ce�� rehabi�i�ację zawodow� 
i społecz��� osób ��iepeł��ospraw��ych poprzez �era-
pe��ycz��e oddziaływa��ie pracy

jw. jw.

działa���ość ce���rów i���e��racji społecz��ej (cis), 
jako jed��os�ek świadcz�cych �sł���i społecz��e 
w zakresie rei���e��racji zawodowej i społecz��ej. 
Usł���i społecz��e wymie��io��e w �s�awie sk�piaj� 
się ��a ki�k� obszarach wymie��io��ych po��iżej:
– ksz�ałce��ie �mieję���ości pozwa�aj�cych ��a peł-

��ie��ie ró� społecz��ych i osi���a��ie pozycji spo-
łecz��ych dos�ęp��ych osobom ��iepod�e��aj�cym 
wyk��cze��i� społecz��em�.

– nabywa��ie �mieję���ości zawodowych oraz przy-
�cze��ie do zawod�, przekwa�ifikowa��ie ��b pod-
wyższa��ie kwa�ifikacji zawodowych.

– na�ka p�a��owa��ia życia i zaspokaja��ia po�rzeb 
włas��ym s�ara��iem, zwłaszcza przez moż�iwość 
osi�����ięcia włas��ych dochodów przez za�r�d-
��ie��ie ��b działa���ość ��ospodarcz�.

– Ucze��ie �mieję���ości racjo��a���e��o ��ospodaro-
wa��ia posiada��ymi środkami pie��ięż��ymi.

ce���ra i���e��racji społecz��ej rea�iz�j� swoje zada-
��ia poprzez róż��e formy działa���ość ha��d�owej, 
wy�wórczej czy �sł���owej, dzięki czem� ich �czes�-
��icy maj� moż�iwość s�awia��ia pierwszych kroków 
w war���kach zb�iżo��ych do �ych is���iej�cych ��a 
rzeczywis�ym ry��k� pracy

działa���ość k��bów i���e��racji społecz��ej (kis) 
or��a��iz�j�cych działa��ia o charak�erze �erape�-
�ycz��ym, za�r�d��ie��iowym i samopomocowym �o 
ko�ej��a ��ama �sł��� społecz��ych skierowa��ych do 
osób wyk��czo��ych społecz��ie. k��by i���e��racji 
społecz��ej maj� za zada��ie rea�izację pro��ramów 
za�r�d��ie��ia �ymczasowe��o, porad��ic�wo praw��e

osoby bezdom��e 
rea�iz�j�ce i��dy-
wid�a���y pro��ram 
wychodze��ia z bez-
dom��ości.

osoby �za�eż��io��e od 
a�koho��, po zakoń-
cze��i� pro��ram� 
w zakładzie �ecz��i-
c�wa odwykowe��o.

osoby �za�eż��io��e od 
��arko�yków ��b i����ych 
środków od�rzaj�-
cych, po zakończe��i� 
pro��ram� �erape�-
�ycz��e��o w zakładzie 
opieki zdrowo���ej.

chorzy psychicz��ie, 
w roz�mie��i� przepi-
sów o ochro��ie zdro-
wia psychicz��e��o.

Bezrobo���i, w roz�-
mie��i� przepisów 
o za�r�d��ie��i� i prze-
ciwdziała��i� bezrobo-
ci�, pozos�aj�cy bez 
pracy przez okres, co 
��ajm��iej 36 miesięcy.

Us�awa z 13 
czerwca 2003 r. 
o za�r�d��ie��i� 
socja���ym  
(dz. U. z 2003 r., 
nr 122,
poz. 1143  
z póź��. zm.).
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oraz działa���ość samopomocow� w zakresie za�r�d-
��ie��ia, spraw mieszka��iowych i socja���ych 

za�r�d��ie��ie wspiera��e �o ko���y���acja wsparcia d�a 
�czes���ików cis. w je��o ramach powia�owy �rz�d 
pracy może zref���dować pracodawcy ��b cis-owi, 
chc�cym za�r�d��ić �czes���ika, okreś�o��e kwo�y wy��a-
��rodze��ia i składek zdrowo���ych pod war���kiem 
za�r�d��ie��ia ��o ��a okres ��ie kró�szy ��iż 12 miesięcy

ko�ej��a forma wsparcia przewidzia��a w �s�awie �o 
dofi��a��sowa��ie przydzie�a��e przez s�aros�ę byłym 
�czes���ikom cis ��b kis ��a założe��ie spółdzie���i 
socja���ej. Ma o��o formę jed��orazowej do�acji, 
ref���dacji kosz�ów doradz�wa, ko��s���acji jak rów-
��ież składek ��a�eż��ych zUs-owi

osoby zwa���ia��e 
z zakładów kar��ych, 
maj�ce �r�d��ości 
w i���e��racji ze śro-
dowiskiem, w roz�-
mie��i� przepisów 
o pomocy społecz��ej.

Uchodźcy rea�iz�-
j�cy i��dywid�a���y 
pro��ram i���e��racji, 
w roz�mie��i� prze-
pisów o pomocy spo-
łecz��ej.

jw.

działa���ość spółdzie���i socja���ych, jako forma 
działa���ości ��ospodarczej maj�ca ��a ce�� rehabi-
�i�ację społecz��� i zawodow� ich czło��ków o opar-
ci� o włas��� pracę. spółdzie���ie socja���e maj� za 
zada��ie zwiększać sza��se bezrobo���ych, ��iepeł��o-
spraw��ych i i����ych ��r�p społecz��ych pod�e��aj�-
cych wyk��cze��i�, ��a za�r�d��ie��ie, poprawę swojej 
sy��acji ma�eria���ej i osobis�ej.
spółdzie���ie mo��� prowadzić róż��e rodzaje dzia-
ła���ości: od prac remo���owych, rękodzie���ic�wa po 
�sł���i w dziedzi��ie i���er��e�� i ��owych �ech��o�o��ii. 
dzięki wspó���ej pracy ich czło��kowie maj� sza��se 
wspó���ie pracować, wspierać się i być �ży�ecz��� 
części� �oka���ej społecz��ości, co ��ie było by moż-
�iwe w pojedy��kę

osoby bezrobo���e, 
w roz�mie��i� ar�. 2 
�s�. 1 pk� 2 �s�awy 
z d��ia 20 kwie���ia 
2004 r. o promocji 
za�r�d��ie��ia i i��s�y-
��cjach ry��k� pracy 
(dz. U. nr 99, poz. 
1001, z póź��. zm.).

osoby, o k�órych 
mowa w ar�. 1 �s�. 2 
pk� 1–4, 6 i 7 �s�awy 
z d��ia 13 czerwca 
2003 r. o za�r�d-
��ie��i� socja���ym 
(dz. U. nr 122, poz. 
1143, z póź��. zm. 4).

osoby ��iepeł��o-
spraw��e, w roz�mie-
��i� �s�awy z d��ia 
27 sierp��ia 1997 r. 
o rehabi�i�acji zawo-
dowej i społecz��ej 
oraz za�r�d��ia��i� 
osób ��iepeł��o-
spraw��ych (dz. U. 
nr 123, poz. 776, 
z póź��. zm. 5).

Us�awa z d��ia 
27 kwie���ia 
2006 r. o spół-
dzie���iach 
socja���ych 
(dz. U. nr 94, 
poz. 651).
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praca socja���a – działa���ość zawodowa maj�ca ��a 
ce�� pomoc osobom i rodzi��om we wzmac��ia��i� 
��b odzyskiwa��i� zdo���ości do f���kcjo��owa��ia 
w społeczeńs�wie poprzez peł��ie��ie odpowied��ich 
ró� społecz��ych oraz �worze��ie war���ków sprzyja-
j�cych �em� ce�owi

prowadze��ie i rozwój ��iezbęd��ej i��fras�r�k��ry 
socja���ej oraz świadcze��ie �sł��� w jej ramach. 
e�eme���ami i��fras�r�k��ry socja���ej s� między 
i����ymi: domy pomocy społecz��ej, ośrodki wspar-
cia, ośrodki adopcyj��o-opiek�ńcze, p�acówki opie-
k�ńczo-wychowawcze

a��a�iza i oce��a zjawisk rodz�cych zapo�rzebowa-
��ie ��a świadcze��ia z pomocy społecz��ej. ce�em 
�ej a��a�izy jes� ide���yfikacja zjawisk społecz��ych 
i ��ospodarczych rodz�cych zapo�rzebowa��ie ��a 
pomoc społecz���, zbada��ie ich przyczy�� i moż�i-
wości reakcji jed��os�ek pomocy społecz��ej

rea�izacja zadań wy��ikaj�cych z rozez��a��ych 
po�rzeb społecz��ych �o zwa�cza��ie zide���yfikowa��ych 
prob�emów mieszcz�cych się w kompe�e��cji or��a��ów 
pomocy społecz��ej

rozwija��ie ��owych form pomocy społecz��ej 
i samopomocy w ramach zide���yfikowa��ych 
po�rzeb

do o�rzyma��ia 
pomocy społecz��ej 
�praw��io��e s� osoby 
i rodzi��y w szcze��ó�-
��ości z powod�:
– Ubós�wa,
– sieroc�wa,
– Bezdom��ości,
– Bezrobocia,
– niepeł��ospraw��ości,
– dł���o�rwałej ��b 

ciężkiej choroby,
– przemocy w rodzi��ie,
– po�rzeby ochro��y 

macierzyńs�wa ��b 
wie�odzie���ości,

– Bezrad��ości 
w sprawach opie-
k�ńczo-wychowaw-
czych i prowadze��ia 
��ospodars�wa domo-
we��o, zwłaszcza 
w rodzi��ach ��ie-
peł��ych ��b wie�o-
dzie���ych,

– Brak� �mieję���ości 
w przys�osowa��i� 
do życia młodzieży 
op�szczaj�cej p�a-
cówki opiek�ńczo-
wychowawcze,

– tr�d��ości w i���e-
��racji osób, k�óre 
o�rzymały s�a��s 
�chodźcy,

– tr�d��ości w przy-
s�osowa��i� do 
życia po zwo���ie��i� 
z zakład� kar��e��o,

– a�koho�izm� ��b 
��arkoma��ii,

– zdarze��ia �oso-
we��o i sy��acji 
kryzysowej,

– k�ęski żywiołowej 
��b eko�o��icz��ej.

Us�awa z d��ia 
12 marca 2004 r. 
o pomocy  
społecz��ej,  
(dz. U. ��r. 64, 
poz. 593)
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prowadze��ie or��a��izacji działa���ości poży�k� p�b-
�icz��e��o w ��as�ęp�j�cych obszarach:
– pomocy społecz��ej, w �ym pomocy rodzi��om 

i osobom w �r�d��ej sy��acji życiowej oraz wyrów-
��ywa��ia sza��s �ych rodzi�� i osób,

– działa���ości chary�a�yw��ej,
– działa���ości ��a rzecz m��iejszości ��arodowych,
– ochro��y i promocji zdrowia,
– działa��ia ��a rzecz osób ��iepeł��ospraw��ych,
– promocji za�r�d��ie��ia i ak�ywizacji zawodowej 

osób pozos�aj�cych bez pracy i za��rożo��ych 
zwo���ie��iem z pracy,

– Upowszech��ia��ia i ochro��y praw kobie� oraz dzia-
ła���ość ��a rzecz rów��ych praw kobie� i mężczyz��,

– działa���ości wspoma��aj�cej rozwój wspó���o� 
i społecz��ości �oka���ych,

– na�ki, ed�kacji, oświa�y i wychowa��ia,
– porz�dk� i bezpieczeńs�wa p�b�icz��e��o oraz 

przeciwdziała��ia pa�o�o��iom społecz��ym,
– Upowszech��ia��ia i ochro��y wo���ości i praw czło-

wieka oraz swobód obywa�e�skich, a �akże dzia-
łań wspoma��aj�cych rozwój demokracji,

– działań ��a rzecz i���e��racji e�ropejskiej oraz 
rozwija��ia ko���ak�ów i współpracy między spo-
łeczeńs�wami,

– promocji i or��a��izacji wo�o���aria��

or��a��izacje poży�k� 
p�b�icz��e��o mo��� 
kierować swoj� dzia-
ła���ość w ��iezwyk�e 
szerokim zakresie, 
co w prak�yce obej-
m�je wszys�kie ��r�py 
społecz��e za��rożo��e 
mar��i��a�izacj� b�dź 
pod�e��aj�ce wyk��-
cze��i�.

Us�awa z d��ia 
24 kwie���ia 
2003 r. o dzia-
ła���ości poży�k� 
p�b�icz��e��o 
i o wo�o���ariacie, 
dz. U. ��r. 96, 
poz. 873

okreś�e��ie s�a��dardów wsparcia w posz�kiwa-
��i� pracy, w �ym ze szcze��ó���ym �wz���ęd��ie��iem 
ak�yw��ych form, m.i��. rea�izacja szko�eń z zakres� 
�mieję���ości ak�yw��e��o posz�kiwa��ia pracy, rea�i-
zacja zajęć ak�ywizacyj��ych

osoby bezrobo���e rozporz�dze��ie 
Mi��is�ra pracy 
i po�i�yki spo-
łecz��ej w spra-
wie s�a��dardów 
�sł��� ry��k� 
pracy z d��ia 
02 marca 2007 
dz.U.07.47.314

adresaci �sł��� mo��� skorzys�ać z:
– porady i��dywid�a���ej po�e��aj�cej ��a bezpo-

śred��im ko���akcie z doradc� zawodowym, k�óry 
s�os�je pos�ępowa��ie wspoma��aj�ce proces 
podejmowa��ia decyzji zawodowej przez bezro-
bo���e��o ��b posz�k�j�ce��o pracy,

– porady w formie ��r�powej prowadzo��ej przez 
doradcę zawodowe��o, podczas k�órej �czes���icy 
zajęć, w �iczbie ��ie większej ��iż 16 osób, maj� 
moż�iwość doko��a��ia samooce��y oraz rozwija��ia 
�mieję���ości podejmowa��ia decyzji zwi�za��ych

osoby bezrobo���e 
��b posz�k�j�ce 
pracy

rozporz�dze-
��ie Mi��is�ra 
pracy i po�i�yki 
społecz��ej 
z d��ia 2 marca 
2007 w sprawie 
szcze��ółowych 
war���ków pro-
wadze��ia przez 
p�b�icz��e sł�żby 
za�r�d��ie��ia

Tabela 1 c.d.



Joanna	Lizut,	Paweł	Kowalczuk294

Usługa społeczna Adresat usługi Źródło/akt 
prawny

 z p�a��owa��iem swojej kariery zawodowej; 
po�rzeba porady powi����a wy��ikać z rozmowy 
ws�ęp��ej,

– i��formacji zawodowej do�ycz�cej zawodów, ry��k� 
pracy, moż�iwości szko�e��ia i ksz�ałce��ia, k�óre 
mo��� mieć formę ma�eriałów dr�kowa��ych, 
a�diowiz�a���ych oraz komp��erowych ��b i���er-
��e�owych baz da��ych, �dos�ęp��ia��ych bezrobo�-
��ym ��b posz�k�j�cym pracy i��dywid�a���ie ��b 
podczas ��r�powe��o spo�ka��ia i��formacyj��e��o

�sł��� ry��k� 
pracy 
(dz.U. 
07.47.315).

wskaza��ie specja�is�ycz��ych �sł��� dos�osowa-
��ych do szcze��ó���ych po�rzeb osób wyma��aj�cych 
pomocy w formie specja�is�ycz��ych �sł���, wy��ika-
j�cych z rodzaj� ich schorze��ia ��b ��iepeł��ospraw-
��ości

osoby  
��iepeł��ospraw��e, 
osoby chore

rozporz�dze��ie 
Mi��is�ra pracy 
i po�i�yki spo-
łecz��ej z d��ia 
22 wrześ��ia 
2005 w sprawie 
specja�is�ycz��ych 
�sł��� opiek�ń-
czych (dz.U. 
z d��ia 30 wrześ-
��ia 2005 r., 
nr 189, poz. 
1598, zm. dz.U. 
z 2006 r., nr 134, 
poz. 943).

Usł���i opiek�ńcze skierowa��e do dzieci i mło-
dzieży w formie dos�osowa��ej do ich po�rzeb

dzieci za��rożo��e 
wyk��cze��iem  
społecz��ym 

rozporz�dze��ie 
Mi��is�ra  po�i-
�yki społecz��ej 
z 18 paździer-
��ika 2004 r. 
w sprawie rodzi�� 
zas�ępczych  
(dz.U. z 2004 r., 
nr 233, 
poz. 2344).

Źródło: opracowa��ie włas��e.

przy�oczo��e powyżej defi��icje a właściwie opisy zakresów i���erwe��cji wska-
z�j�, że brak jes� jed��oz��acz��e��o �jęcia �ermi��� �sł���i społecz��e w po�skich 
ak�ach praw��ych. podob��ie w �i�era��rze przedmio�� od��a�eźć moż��a przy-
��ajm��iej ki�ka podejść, od bardzo w�skie��o roz�mie��ia �ermi��� (zarów��o 
w od��iesie��i� do zakres� świadczo��ych �sł���, jak �eż co do ich dos�arczycie�i), 
do podejścia szerokie��o – wskaz�j�ce��o róż��ych ak�orów społecz��ych jako 
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świadcze��iodawców oraz obejm�j�ce��o wie�e rodzajów ak�yw��ości społecz��ej. 
podob��ie jak w po�sce prob�em defi��icyj��y jes� �akże szeroko dysk��owa��y 
w ramach U��ii e�ropejskiej6. w dok�me���ach Ue moż��a spo�kać się z pod-
s�awowymi defi��icjami �ermi��� �sł���a socja���a, ��p. w kom���ikacie komi-
sji e�ropejskiej p�. Usł���i świadczo��e w i���eresie o��ó���ym, coM (2007) 
725, s�wierdza się iż: Usługi	 socjalne	 (…)	 –	 są	 to	 usługi	 zorientowane	 na	 osobę,	
przeznaczone	do	zaspokajania	życiowych	potrzeb	człowieka,	zwłaszcza	potrzeb	słabszych	
grup	w	społeczeństwie;	zapewniają	ochronę	przed	ogólnymi	i	szczególnymi	zagrożeniami	
dla	 życia	 oraz	 pomagają	w	realizacji	 osobistych	wyzwań	 i	w	 sytuacjach	 kryzysowych;	
świadczone	są	również	na	rzecz	rodzin,	w	kontekście	zmiany	wzorców	rodziny,	wspierania	
ich	roli	w	opiece	nad	młodymi	i	starszymi	członkami	rodziny,	jak	również	nad	osobami	
niepełnosprawnymi,	oraz	kompensują	ewentualny	rozpad	rodzin;	są	to	kluczowe	instru-
menty	ochrony	podstawowych	praw	człowieka	i	ludzkiej	godności. w kom���ikacie �ym 
precyz�je się roz�mie��ie �sł��� socja���ych: Charakter	usług	 socjalnych	może	by��	
gospodarczy	 lub	pozagospodarczy,	 zależnie	od	 rozpatrywanej	działalności. aczko�wiek 
��ie s� o��e zdefi��iowa��e, �o w kom���ikacie z 2006 r. okreś�o��o dwa o��ó���e 
rodzaje �sł��� socja���ych: po	pierwsze,	ustawowe	i	uzupełniające	systemy	zabezpieczeń	
społecznych,	 organizowane	na	 różne	 sposoby	 (organizacje	wzajemnych	zobowiązań	 lub	
zawodowe),	obejmujące	podstawowe	ryzyka	w	życiu,	takie	jak	te	związane	ze	zdrowiem,	
starzeniem	 się,	wypadkami	przy	pracy,	 bezrobociem,	wiekiem	 emerytalnym	 i	niepełno-
sprawnością;	po	drugie,	inne	usługi	świadczone	bezpośrednio	na	rzecz	danej	osoby,	takie	
jak	usługi	pomocy	społecznej,	usługi	pośrednictwa	pracy	i	szkoleniowe,	budowa	mieszkań	
czynszowych	lub	długoterminowa	opieka.	Usługi	te	są	zazwyczaj	organizowane	na	pozio-
mie	lokalnym	i	w	dużej	mierze	uzależnione	są	od	finansowania	publicznego .

nieza�eż��ie od przyję�ych zasad okreś�a��ia �sł��� społecz��ych (socja���ych), 
��awe� dość od�e��łe perspek�ywy ł�cz� ze sob� pew��e obszary defi��icyj��e, 
��a k�óre zwraca �wa��ę ryszard szarfe��ber��. jed��ocześ��ie a��or za�waża, 
iż charak�eryzowa��ie �sł��� społecz��ych bardziej opiera się ��a s�wierdza��i� 
czym o��e ��ie s� ��b jakich cech ��ie posiadaj�, ��iż poprzez wskaza��ie ich 
właściwości7 .

Usł���i społecz��e moż��a �akże defi��iować poprzez zes�awie��ie ich z pozo-
s�ałymi �sł���ami (�sł���ami biz��esowymi). jed��ak ze wz���ęd� ��a przeko��a-
��ie, iż ��łów��ymi ak�orami ry��k� �sł��� społecz��ych s� i��s�y��cje p�b�icz��e, 
��iezwyk�e rzadko doko���je się �e��o �yp� porów��ań. tymczasem oprócz 

6 porów��aj M. Ma�cher, Kształtowanie	ram	prawnych	i	przepisów	dotyczących	usług	socjalnych	
i	zdrowotnych	w	Europie.	Analiza	odpowiedzi	rządów	państw	członkowskich	na	pytania	Komitetu	do	spraw	
Ochrony	Socjalnej, (w:) a. Bra��des�ae��er, p. Herrma����, c. o’co����e�� (red.), Definiowanie	usług	
socjalnych	w	kontekście	europejskim	–	od	ogółu	do	szczegółu, wsp twp, warszawa 2010, s. 162–166.

7 r. szarfe��ber��, Polityka	społeczna	i	usługi	 społeczne, s. 11, ma�eriał dos�ęp��y ��a s�ro��ie 
h��p://rszarf.ips.�w.ed�.p�/pdf/ps�s.pdf (dos�ęp: ��r�dzień 2010).
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sek�ora p�b�icz��e��o w �ym obszarze z��acz�ce miejsce zajm�j� podmio�y 
�rzecie��o sek�ora. Mimo, iż rea�iz�j� o��e przede wszys�kim ce�e społecz��e, 
poprzez ak�yw��e �czes���ic�wo w procesach ry��kowych, za�r�d��ia��ie perso-
��e��, ��romadze��ie kapi�ał�, s� o��e podob��e do �ypowych firm komercyj��ych. 
s��d a��a�iza porów��awcza jes� ��ie �y�ko �praw��io��a, a�e pozwa�a ��a precy-
zyj��e �chwyce��ie specyfiki �sł��� społecz��ych.

Tabela 2. Wymiary definiowania usług

Wymiar 
definiowania usług

Opis

Ma�eria���ość większość �sł��� ma charak�er ��iema�eria���y, ��ie moż��a ich 
do�k���ć, ��p. porady praw��ej czy wycieczki, chociaż moż��a 
zobaczyć ich sk��ki

prze��oś��ość większość �sł��� ��ie może być prze��oszo��a z miejsca ��a 
miejsce i w zwi�zk� z �ym ��ie może być ekspor�owa��a

przechowa���ość jako ��iema�eria���e �sł���i ��ie mo��� być ma��azy��owa��e
ko���ak� 
z ko��s�me���em

w przypadk� dóbr ma�eria���ych ��ie mamy ko���ak�� 
z procesem ich prod�kcji, w przypadk� �sł��� prod�kcja 
i ko��s�mpcja s� jed��oczes��e, więc �aki ko���ak� wys�ęp�je, 
daje �o moż�iwość peł��iejszej oce��y jakości �sł���i

jakość w przypadk� dóbr ma�eria���ych ła�wiej j� zmierzyć 
i po�rak�ować i�ościowo, oce��a jakości �sł��� jes� ��łów��ie 
jakościowa

Źródło: B. Ho��i��s, s. shi��ki��s, Managing	Service	Operations:	Design	and	Implementation, sage 
p�b�ica�io��s, tho�sa��d oaks 2006, s. 8, za: r. szarfe��ber��.

zapreze���owa��e po��iżej w formie �abe�arycz��ej zes�awie��ie ��ie �y�ko 
wskaz�je ��a wys�ęp�j�ce podobieńs�wa i róż��ice między �ypowymi �sł���ami 
ry��kowymi a �sł���ami społecz��ymi, sy����a�iz�je �akże �r�d��ości w opisa��i� 
��iek�órych obszarów �ej charak�erys�yki. obec��ie większość defi��icji b�do-
wa��a jes� poprzez wskaza��ie ��a sposób działa��ia podmio�ów społecz��ych 
(okreś�o��y przez przepisy i charak�erys�ykę sek�ora)8, przy�acza��ie ce�ów jakie 
maj� speł��iać (��p. zawar�ych w �s�awach, s�ra�e��iach, a �akże �i�era��rze

8 Działający	na	 (…)	 określonym	obszarze	 aktorzy,	 zwani	przedsiębiorcami	 lub	przedsiębiorstwami	
społecznymi	bądź	organizacjami	gospodarki	społecznej,	muszą	wypełni��	zarówno	kryteria	ekonomiczne,	 jak	
i	społeczne.	Do	pierwszych	należy	głównie	stałoś��	i	autonomia	działania	oraz	ponoszenie	ryzyka	finansowego,	
po	drugie	wspieranie	rozwoju	społecznego	na	szczeblu	lokalnym,	demokratyczne	zarządzanie,	społeczne	pojmo-
wanie	zysku	(zysk	integracyjny,	a	nie	tylko	finansowy	dla	właścicieli). (p. Błędowski, p. Broda-wysocki, 
Państwo,	samorządy,	organizacje	pozarządowe	i	wspólnoty	lokalne	wobec	ubóstwa	i	wykluczenia	społecznego, 
warszawa 2007, s. 98).
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Tabela 3. Usługi społeczne na tle innych usług

Kryteria 
oceny/ 

charakte-
rystyki

Usługa biznesowa Usługa społeczna

efek�y mierza���e: przede wszys�kim 
w pos�aci prod�k�ów:
��iemierza���e (rez���a�y 
i oddziaływa��ia) m��iej 
is�o���e ��iż w przypadk� 
�sł��� społecz��ych. oce��ia��e 
��łów��ie przez s�a�� 
zadowo�e��ia k�ie���a

�r�d��iej mierza���e, zwi�za��e ��ie �y�ko 
z prod�k�ami, a�e rów��ież z rez��-
�a�ami oraz oddziaływa��iami, k�óre 
częs�o s� ods���ię�e w czasie 

proced�ra 
oce��y  
efek�ów 

sporz�dza��a w oparci� 
o schema� bi�a��s� 

właściwie brak s�a��dard� oce��y,  
chociaż prób�je się wprowadzać  
s�a��dardy oce��y

hierarchia 
kry�eriów 
oce��y 

1. efek�yw��ość
2. sk��ecz��ość
3. korzys���ość 

1.  korzys���ość – d�a �sł���obiorcy 
i szerzej społecz��ości

2. sk��ecz��ość
3. efek�yw��ość 

kapi�ał 
pocz��kowy 
(��akłady) 

przede wszys�kim ła�wo 
po�icza���e: pie��i�dze, środki 
�rwałe, wykorzys�ywa��e 
do mierze��ia (oce��y) 
efek�yw��ość

��iewie�ka ko��ce���racja ��a ��akładach, 
częs�o mała racjo��a���ość wykorzys�a-
��ia kapi�ał� 

kapi�ał 
��dzki 
(kapi�ał 
i��s�y��cji) 

przede wszys�kim a��a�izowa��y 
jako kosz� (wyda�ek praco-
dawcy-��akład) w drodze do 
osi�����ięcia ce��, prod�k�yw-
��ość wykorzys�a��ia zasobów.

bardzo waż��y e�eme��� wpływaj�cy ��a 
jakość i charak�er świadczo��ych �sł���, 

mi��ima���y poziom pła���ej pracy, d�ży 
�dział wo�o���aria��

ce� zysk (zysk eko��omicz��y) 
– d�a właścicie�i 

zysk społecz��y (korzyść społecz��a) 
– �z��. ��ie d�a or��a��izacji, a�e d�a 
adresa�ów działań i szerzej d�a społe-
czeńs�wa, a w da�szej ko�ej��ości d�a 
świadcze��iodawcy

sposób 
zarz�-
dza��ia

róż��e sposoby zarz�dza��ia 
pozwa�aj�ce ��a świadcze��ie 
�sł���

sposób zarz�dza��ia odwoł�j�cy się do 
idei demokra�ycz��e��o zarz�dza��ia, 
�j. zasady „jed��a osoba jede�� ��łos”*

d�ża par�ycypacja pracow��ików i �sł�-
��obiorców w procesach decyzyj��ych 

k�ie��� k�ie���, mo���cy i chc�cy 
wybierać �sł���odawcę

k�ie��� ��ie zawsze mo���cy/chc�cy 
wybierać �sł���odawcę

* k. gł�bicka, Ekonomia	społeczna,	Podmioty	i	instrumenty, warszawa 2009, s. 80–81.
Źródło: opracowa��ie włas��e.
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przedmio��9, oraz poprzez ich f���kcje (w �ym przypadk� bierze się rów��ież 
pod �wa��ę z��acze��ie ��ie �y�ko d�a same��o be��eficje���a, a�e ��p. d�a sek�ora, 
i����ych i��s�y��cji)10. takie podejście ��ie �y�ko wprowadza chaos �ermi��o�o-
��icz��y, a�e wywoł�je okreś�o��e ko��sekwe��cje d�a prowadze��ia oce��y jakości 
�sł��� społecz��ych i b�dowy s�a��dardów do jakich maj� się od��osić, co zos�ało 
szerzej omówio��e w da�szej części �e��o opracowa��ia.

3. USłUGi SPOłeCzNe  
W RAMACH GOSPOdARKi SPOłeCzNeJ

ka�a�o�� �wz���ęd��ia ki�ka k�asyfikacji: po pierwsze – �is�ę podmio�ów 
��ospodarki społecz��ej, po dr���ie – rodzaj świadczo��ych �sł��� i wreszcie po 
�rzecie, choć w sposób pośred��i, bierze pod �wa��ę adresa�ów �ych działań. 

 zaczy��aj�c od �rzecie��o kry�eri�m, dzie��c �sł���i ze wz���ęd� ��a �o, do 
ko��o s� skierowa��e wyróż��iamy:
– usługi	dla	osób	bezrobotnych	i	nieaktywnych	zawodowo – �a ��r�pa �sł��� obejm�je 

wszys�kie działa��ia, k�óre do�ycz� za�r�d��ie��ia i rozwi�zań prob�emów 
pojawiaj�cych się ��a ry��k� pracy (część a �abe�i),

– usługi	dla	osób	 chorych,	uzależnionych – s� o��e dos�arcza��e przez podmio�y 
��ospodarki społecz��ej działaj�ce w �akich obszarach jak: profi�ak�yka, 
�ecz��ic�wo i rehabi�i�acja (część B �abe�i),

– usługi	 skierowane	 do	 rodzin	 problemowych – �sł���i, k�óre do�ycz� ��ajm��iej-
szej komórki społecz��ej oraz poszcze��ó���ych jej czło��ków, przede wszys�-
kim w ko���ekście f���kcjo��owa��ia �ej mikros�r�k��ry społecz��ej (część e 
�abe�i),

– usługi	dla	osób	starszych – ich rozwój wi�że się z procesami s�arze��ia się spo-
łeczeńs�w krajów rozwi��ię�ych, zwłaszcza pańs�w e�ropejskich. ko��ce��-
�r�j� się ��a kwes�iach wsparcia se��iorów, dos�arcza��ia specja�is�ycz��ych 
�sł��� i świadczeń d�a �ej ��r�py (część e �abe�i),

– usługi	 dla	 osób	 niepełnosprawnych – w ramach �ej działa���ości i��s�y��cji 
pomocowych moż��a wskazać �e skierowa��e do osób ��iepeł��ospraw��ych, 
a�e �akże w szerszym ko���ekście akcje pod��osz�ce świadomość społecz��� 
(część d �abe�i),

 9 porów��aj z: r. szarfe��ber��, Polityka	społeczna	i	usługi	społeczne, ma�eriał dos�ęp��y w i��-
�er��ecie ��a s�ro��ie h��p://rszarf.ips.�w.ed�.p�/pdf/ps�s.pdf (dos�ęp: ��r�dzień 2010).

10 por. s. Hei��äsmäki, M.Liebsch, Usługi	 socjalne	zorientowane	na	osobę-	w	kierunku	porozu-
mienia, (w:) a. Bra��des�ae��er, p. Herrma����, c. o’co����e�� (red.), Definiowanie	usług	socjalnych	
w	kontekście	europejskim…, op. ci�., s. 67.
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– usługi	dla	dzieci	i	młodzieży – is���ie��ie specja�is�ycz��ych �sł��� d�a �ej ka�e-
��orii be��eficje���ów wi�że się z przeko��a��iem, iż dzieci jako ��r�pa szcze-
��ó���ie ��arażo��a ��a róż��e ��iebezpieczeńs�wa powi����a pod�e��ać specja���ej 
ochro��ie i być adresa�em wyspecja�izowa��ych pro��ramów i oddziaływań. 
charak�erys�ycz��e d�a �ej ka�e��orii odbiorców s� �sł���i zwi�za��e z ksz�ał-
ce��iem, ��a�k�, procesami zdobywa��ia wiedzy i �mieję���ości, a�e �akże 
wychowa��iem (część c �abe�i),

– usługi	 dla	 osób	 dyskryminowanych – �sł���i maj�ce ��a ce�� zapew��ie��ie 
mi��ima���e��o poziom� życia oraz ko��ce���r�j�ce się ��a rozwi�zywa��i� 
��e��a�yw��ych doświadczeń pły���cych z o�ocze��ia �akich osób jak: by�i więź-
��iowie, chorzy psychicz��ie, czło��kowie m��iejszości e���icz��ych i�p. (część 
e �abe�i).

Tabela 4. Katalog usług społecznych – perspektywa ustawodawcza

działania 

K
luby integracji 

Społecznej

C
entra integracji 

Społecznej

W
arsztaty Terapii 

zajęciow
ej

zakłady A
ktyw

ności 
zaw

odow
ej

Spółdzielnie Socjalne

Stow
arzyszenia 

i Fundacje

A. Usługi prozatrudnieniowe
or��a��izacja robó� p�b�icz��ych √ √
Udzie�a��ie pomocy forma���o-praw��ej 
w �worze��i� i or��a��izowa��i� ��p. spółdzie���i 
socja���ych, działa���ości ��ospodarczej 

√ √ √

przy��o�owywa��ie �czes���ików zajęć w kis do 
podjęcia za�r�d��ie��ia wspiera��e��o (w�� art.	
16	ustawy	o	zatrudnieniu	socjalnym)

√

or��a��izacja prak�yk i s�aży √ √ √
or��a��izowa��ie warsz�a�ów, szko�eń 
podwyższaj�cych �mieję���ości zawodowe 
osób bezrobo���ych, za��rożo��ych 
wyk��cze��iem, przekwa�ifikowa��ia zawodowe, 
szko�e��ia językowe, k�rsy, cer�yfika�y

√ √

or��a��izacja i��dywid�a���ych pro��ramów 
za�r�d��ie��ia socja���e��o 6–12miesięcy √
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C
entra integracji 

Społecznej

W
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zajęciow
ej

zakłady A
ktyw

ności 
zaw

odow
ej

Spółdzielnie Socjalne

Stow
arzyszenia 

i Fundacje

B. działania terapeutyczne
pomoc w wychodze��i� z osamo���ie��ia 
i izo�acji społecz��ej √ √ √ √

i��formowa��ie o moż�iwościach �ecze��ia �za�eż��ień √ √
przeciwdziała��ie wyk��cze��i� społecz��em� √ √ √ √ √ √
poma��a��ie w przy��o�owywa��i� dok�me���acji 
do właściwych jed��os�ek opiek�ńczych, sł�żby 
zdrowia kis

√ √

ksz�ałce��ie �mieję���ości pozwa�aj�cych 
��a peł��ie��ie ró� społecz��ych i osi���a��ie 
pozycji społecz��ych dos�ęp��ych osobom 
��iepod�e��aj�cym wyk��cze��i� społecz��em�

√ √ √ √ √ √

C. działania edukacyjne
pomoc w z��a�ezie��i� pracy: pomoc 
w �worze��i� ap�ikacji, życiorys�, 
�moż�iwie��ie dos�ęp� do prasy, i���er��e��

√ √ √ √ √

or��a��izowa��ie k�rsów, szko�eń i zajęć z a��opre-
ze���acji wobec przyszłych pracodawców, przy��o-
�owywa��ia dok�me���acji ofer�y podjęcia pracy

√ √ √ √ √ √

szko�e��ia, �cze��ie �mieję���ości 
racjo��a���e��o ��ospodarowa��ia posiada��ymi 
środkami pie��ięż��ymi, radze��ia sobie 
w społeczeńs�wie, wzmac��ia��ie mo�ywacji

√ √

or��a��izowa��ie k�rsów przy��o�owa��ia 
zawodowe��o w zakresie pods�awowym, przy 
współpracy z �rzędami pracy, k�óre posiadaj� 
i��formacje o po�rzebach ry��k� pracy

√ √

przy��o�owywa��ie szko�e��ia z zakres� 
pods�aw prawa pracy, zasad �worze��ia 
włas��ych firm, spółdzie���i socja���ych

√ √

or��a��izowa��ie we współpracy z miejscowymi 
ce���rami i���e��racji społecz��ej ws�ęp��e��o 
przy��o�owa��ia ��r�p ka��dyda�ów ��a przyszłe 
zajęcia w ce���rach

√

Tabela 4 c.d. 



Katalog	usług	społecznych 301

działania 

K
luby integracji 

Społecznej

C
entra integracji 

Społecznej

W
arsztaty Terapii 

zajęciow
ej

zakłady A
ktyw

ności 
zaw

odow
ej

Spółdzielnie Socjalne

Stow
arzyszenia 

i Fundacje

d. Usługi zapobiegające wykluczeniu osób niepełnosprawnych
or��a��izacja warsz�a�ów d�a osób 
��iepeł��ospraw��ych �cz�cych codzie����ej 
zarad��ości oraz wyko��ywa��ia czy����ości życia 
codzie����e��o

√ √ √

przy��o�owywa��ie osób ��iepeł��ospraw��ych do 
podjęcia szko�eń zawodowych ��b pracy √ √ √

zapobie��a��ie w�ór��ym sk��kom choroby, 
po��orsze��i� się choroby √

propa��owa��ie spor�� osób ��iepeł��ospraw��ych √ √
Usł���i za�r�d��ie��iowe skierowa��e do osób 
��iepeł��ospraw��ych z róż��ym s�op��iem 
��iepeł��ospraw��ości 

√ √ √ √

Usł���i samopomocy skierowa��e ��a czło��ków 
oraz ��a zew����rz √ √ √ √ √ √

e. Pomoc osobom narażonym na przemoc, dyskryminację
Usł���i skierowa��e do osób s�arszych:
– Usł���i opiek�ńcze d�a osób s�arszych 

wyręczaj�ce, poma��aj�ce rodzi��ie
– Usł���i �ra��spor�owe 
– Świe��ice, wyjazdy, formy spędza��ia czas�, 

pro��ramy d�a se��iorów
– opieka medycz��a i rehabi�i�acyj��a 

dos�arcza��a do domów osób s�arszych
– domy dzie����e��o poby�� d�a se��iorów

√

√

Usł���i skierowa��e do młodzieży
– Świe��ice środowiskowe 

i socjo�erape��ycz��e or��a��iz�j�ce zajęcia 
m�zycz��e, p�as�ycz��e, spor�owe

– k��by młodzieżowe
– or��a��izowa��ie ko�o��i, wakacji, wypoczy��k� 

d�a młodzieży 
– korepe�ycje 

√ √

Źródło: opracowa��ie włas��e.

Tabela 4 c.d.
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tabe�a s�a��owi jedy��ie próbę przyporz�dkowa��ia wybra��ych �sł��� spo-
łecz��ych do podmio�ów ��ospodarki społecz��ej w oparci� o pods�awowe 
dok�me���y. na�eży j� �z��ać za przyczy��ek do dysk�sji. w prak�yce �o��ika 
i���erwe��cji w wie�� przypadkach róż��i się od jej �eore�ycz��ych pods�aw, 
��awe� zawar�ych w ak�ach praw��ych. ko��kre���e �sł���i, mimo, iż zos�ały 
przypisa��e do pew��ych podmio�ów, mo��� być i zapew��e s� dos�arcza��e �akże 
przez or��a��izacje, k�óre ��ie zos�ały wskaza��e powyżej.

w �abe�i zos�ały wymie��io��e ��as�ęp�j�ce ka�e��orie �sł��� społecz��ych11:

Usługi	prozatrudnieniowe
te�� �yp �sł��� ma ��a ce�� ak�ywizację osób obję�ych zakresem działań spo-

łecz��ych poprzez wł�cze��ia ich ��a ry��ek pracy. praca w ko��cepcji ak�yw��ej 
po�i�yki społecz��ej jes� �z��awa��a za specyficz��� formę ak�yw��ości społecz��ej 
– rozwija i b�d�je �mieję���ości f���kcjo��owa��ia w społeczeńs�wie, zapobie��a 
osamo���ie��i� i rezy����acji oraz mo�yw�je do sys�ema�ycz��ości. poprzez pracę 
zaspokaja��e s� ��ie �y�ko po�rzeby ma�eria���e, a�e �akże po�rzeby bezpieczeń-
s�wa, współdziała��ia w ��r�pie, przy��a�eż��ości. wyko��ywa��y zawód częs�o 
okreś�a s�a��s społecz��y, a moż�iwość awa��s� ��ie oz��acza wył�cz��ie poprawy 
sy��acji eko��omicz��ej, a�e poci���a za sob� cały szere�� zmia�� w wymiarze 
społecz��ym.

Usługi	terapeutyczne
poprzez �sł���i �erape��ycz��e podmio�y ��ospodarki społecz��ej maj� za 

zada��ie wspoma��ać osoby za��rożo��e wyk��cze��iem społecz��ym ��a płaszczyź-
��ie psychicz��ej i emocjo��a���ej. ich ce�em jes� wzb�dze��ie w podopiecz��ych 
wiary w samych siebie, świadomości, że s� ��ada� przyda���i d�a o�ocze��ia i b�i-
skich. działa��ia �erape��ycz��e ��ajczęściej przybieraj� formy róż��e��o rodzaj� 
spo�kań z psycho�o��iem, �ekarzem, �erape���, opiek���em, warsz�a�ów ��r�po-
wych i i��dywid�a���ych.

Usługi	edukacyjne
Usł���i ed�kacyj��e w ko���ekście �sł��� społecz��ych s� �kier���kowa��e ��a 

zwiększe��ie �mieję���ości i wiedzy ich odbiorców ��a �ema� dos�ęp��ych form 
pomocy i moż�iwości ich wykorzys�a��ia. najczęściej s� �o róż��e��o rodzaj� 
szko�e��ia i warsz�a�y do�ycz�ce po�rzeb ry��k� pracy, re����acji praw��ych, 
moż�iwości samoor��a��izacji, sposobów posz�kiwa��ia i��formacji. Bardzo czę-
s�o działa��ia �e or��a��izowa��e s� w ramach współpracy róż��ych i��s�y��cji 
oraz or��a��izacji pozarz�dowych. 

11 k. gł�bicka, Ekonomia	społeczna.	Podmioty	i	instrumenty, op. ci�., s. 105–146.
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Usługi	zapobiegające	wykluczeniu	osób	niepełnosprawnych
Usł���i skierowa��e do osób ��iepeł��ospraw��ych maj� za zada��ie �moż�iwić 

im przys�osowa��ie się do f���kcjo��owa��ia w ramach społeczeńs�wa. warsz�a�y, 
szko�e��ia, pro��ramy za�r�d��ie��iowe, propa��owa��ie spor�� i ak�yw��ości osób 
��iepeł��ospraw��ych �o �y�ko ��iek�óre i��icja�ywy w ramach �ej ��r�py �sł���. 

Usługi	dla	osób	narażonych	na	przemoc,	dyskryminację
ta ��r�pa �sł��� społecz��ych ma za zada��ie ochro��ę i pomoc ��ajsłabszym 

jed��os�kom w społeczeńs�wie. s� �o osoby s�arsze, dzieci i młodzież, a�e �akże 
imi��ra��ci czy osoby chore psychicz��ie i fizycz��ie. gr�py �e, w sposób szcze��ó���y 
s� ��arażo��e ��a przemoc, dyskrymi��ację, deprywację. skierowa��e do ��ich dzia-
ła��ia maj� ��a ce�� �ła�wiać życie codzie����e, or��a��izować czas, bardzo częs�o 
działa��ia �e skore�owa��e s� z róż��ymi formami opieki, �akże medycz��ej.

oczywiście moż��a by m��ożyć ko�ej��e k�asyfikacje, jed��ak wymie��io��e 
wyżej s�a��owi� pods�awowy obszar �sł���.

Bior�c pod �wa��ę zakres ma�eriał� źródłowe��o i przyjm�j�c perspek�ywę 
ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej moż��a przyj�ć �akże i����y, pros�szy sposób a��a-
�izy dzie��c �sł���i ��a dwa pods�awowe �ypy:
1) usługi	prozatrudnieniowe (w �ym ed�kacyj��e) – ko��ce���r�j�ce się ��a zwięk-

sza��i� kwa�ifikacji odbiorców poprzez dos�arcza��ie ��iezbęd��ej wiedzy, 
2) usługi	 reintegracji	 społecznej (w �ym ed�kacyj��e) – opieraj�ce się przede 

wszys�kim ��a dos�arcza��i ��iezbęd��ych kompe�e��cji społecz��ych.
propozycja ka�a�o��� s�worzo��e��o z��od��ie z �akimi założe��iami zos�ała 

przeds�awio��a po��iżej.

Tabela 5. Katalog usług społecznych – perspektywa aktywizacyjna

Usługa społeczna
Główny (podstawowy) 
podmiot świadczący 

usługę

Usługi prozatrudnieniowe (w tym edukacyjne) – koncentrujące się na zwiększaniu 
kwalifikacji odbiorców poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy

Usł���i pośred��ic�wa pracy a��e��cje za�r�d��ie��ia
porad��ic�wo zawodowe i i��formacja zawodowa Urzędy pracy

pomoc w ak�yw��ym posz�kiwa��i� pracy or��a��izacje 
pozarz�dowe

przeciwdziała��ie mar��i��a�izacji młodzieży w �r�d��ej 
sy��acji życiowej 

ocho���icze H�fce 
pracy

or��a��izacja szko�eń zawodowych d�a bezrobo���ych 
i posz�k�j�cych pracy

i��s�y��cje szko�e-
��iowe zarejes�rowa��e 
przez wojewódzki 
�rz�d pracy
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Usługa społeczna
Główny (podstawowy) 
podmiot świadczący 

usługę

or��a��izacja robó� p�b�icz��ych, robó� i���erwe��cyj��ych i 
s�aży

gmi��y, or��a��izacje 
pozarz�dowe, 
prywa���i pracodawcy

szko�e��ie osób ��iepeł��ospraw��ych w ce�� ��abycia 
pods�awowych �mieję���ości �kier���kowa��e ��a podjęcie 
szko�eń zawodowych ��b s�os���k� pracy

warsz�a�y terapii 
zajęciowej 

na�ka �mieję���ości zawodowych w �rakcie wyko��ywa��ia 
pracy – osoby ��iepeł��ospraw��e

zakłady ak�yw��ości 
zawodowej, zakłady 
pracy chro��io��ej, 
spółdzie���ie socja���e

przy�cze��ie do zawod�, przekwa�ifikowa��ie ��b 
podwyższa��ie kwa�ifikacji zawodowych

ce���ra i���e��racji 
społecz��ej

za�r�d��ie��ie wspiera��e pracodawcy, ce���ra 
i���e��racji społecz��ej

rea�izacja pro��ramów za�r�d��ie��ia �ymczasowe��o, 
porad��ic�wo praw��e

k��by i���e��racji 
społecz��ej

Usługi reintegracji społecznej (w tym edukacyjne) – opierające się przede 
wszystkim na dostarczaniu niezbędnych kompetencji społecznych

na�ka �mieję���ości radze��ia sobie w życi� codzie����ym 
oraz zarad��ości osobis�ej – osoby ��iepeł��ospraw��e

warsz�a�y terapii 
zajęciowej

na�ka zasad f���kcjo��owa��ia w społecz��ości, pracy 
w ��r�pie, odpowiedzia���ości osobis�ej, ko���ak�ów 
między��dzkich

zakłady ak�yw��ości 
zawodowej, zakłady 
pracy chro��io��ej, 
or��a��izacje 
pozarz�dowe

ksz�ałce��ie �mieję���ości pozwa�aj�cych ��a peł��ie��ie ró� 
społecz��ych i osi���a��ie pozycji społecz��ych dos�ęp��ych 
osobom ��iepod�e��aj�cym wyk��cze��i� społecz��em�

ce���ra i���e��racji 
społecz��ej

na�ka p�a��owa��ia życia i zaspokaja��ia po�rzeb włas��ym 
s�ara��iem, zwłaszcza przez moż�iwość osi�����ięcia włas��ych 
dochodów przez za�r�d��ie��ie ��b działa���ość ��ospodarcz�

ce���ra i���e��racji 
społecz��ej

Ucze��ie �mieję���ości racjo��a���e��o ��ospodarowa��ia 
posiada��ymi środkami pie��ięż��ymi

ce���ra i���e��racji 
społecz��ej

działa���ość samopomocowa w zakresie za�r�d��ie��ia, spraw 
mieszka��iowych i socja���ych

k��by i���e��racji 
społecz��ej

praca socja���a pracow��icy pomocy 
społecz��ej

działa���ość spółdzie���i w zakresie samopomocy skierowa��a 
��a czło��ków oraz ��a zew����rz

czło��kowie 
spółdzie���i socja���ych

Źródło: opracowa��ie włas��e.

Tabela 5 c.d.
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ka�a�o�� �sł��� społecz��ych s�worzo��y z �wz���ęd��ie��iem perspek�ywy ak�y-
wizacyj��ej (�abe�a powyżej) wskaz�je jak is�o���ymi ak�orami w �ym �jęci� s� 
podmio�y ��ospodarki społecz��ej. d�a po�i�yki rei���e��racji społecz��ej, w k�ó-
rym wiod�c� zasad� jes� �wz���ęd��ia��ie �oka���ych prefere��cji i kierowa��ie 
profesjo��a���ych działań do osób wyma��aj�cych opieki, pomocy czy wsparcia, 
korespo��d�j�cych z ich fak�ycz��ymi po�rzebami, w zdecydowa��ej mierze rea-
�izowa��e s� przez or��a��izacje społecz��e. nieza�eż��ie jaki sposób porz�dkowa-
��ia i a��a�izy przyj�ć za właściwy, ko��iecz��e jes� s�wierdze��ie jaki jes� poziom 
świadczo��ych �sł��� społecz��ych przez podmio�y ��ospodarki społecz��ej.

4. OCeNA USłUG SPOłeCzNyCH,  
PeRSPeKTyWA TWORzeNiA STANdARdóW

prob�emy z oce��� ak�yw��ości i��s�y��cji po�i�yki społecz��ej w �ym ��ospo-
darki społecz��ej ��a po�� i���e��racji i rei���e��racji społecz��ej, wi�ż� się 
z okreś�e��iem płaszczyz��y do jakiej owa oce��a ma się od��osić. is���ieje wie�e 
podejść do kwes�ii �worze��ia s�a��dardów. r. oak�ey i i. B�ck�a��d wskaz�j� 
�rzy pods�awowe �ypy: 
– standardy	oparte	na	zasadach – wskaz�j� ��a pods�awowe re���ły pos�ępowa��ia 

jed��ocześ��ie ��ie okreś�aj�c jak ��a�eży je oce��iać. na�eży je �rak�ować jako 
wzór, kier���ek pos�ępowa��ia,

– standardy	efektywności – wskaz�j� ce�e działa��ia podmio�ów oraz wskaź��iki 
ich osi�����ięcia. okreś�aj� zasady sprawozdawczości i p���k�y od��iesie��ia,

– standardy	 procesowe – opis�j� co or��a��izacja m�si zrobić, jakie działa��ia 
podj�ć, żeby zaspokoić po�rzeby k�ie���ów12 .
posz�k�j�c s�a��dardów oce��y �sł��� społecz��ych ��a�eży podkreś�ić, iż or��a-

��izacje społecz��e w �ym podmio�y ��ospodarki społecz��ej wyz��aczaj� je jed-
��ocześ��ie w przy��ajm��iej �rzech obszarach13, w k�órych mierzo��y jes� s�kces 
ich działa��ia:
– administracyjnym – ��dzie is�o�ę s�a��owi jakość współpracy między par���e-

rami, a więc �zyska��ie akcep�acji ze s�ro��y przede wszys�kim or��a��ów 
odpowiedzia���ych za rozdyspo��owywa��ie środków p�b�icz��ych, a przede 
wszys�kim �zyska��ie dos�ęp� do zasobów,

12 r. oak�ey, i. B�ck�a��d, A	co,	 jeśli	zwyczajne	postępowanie	się	nie	sprawdza, [w:] a. He��ri-
q�es, j. richardso�� (red.), TBL	czy	wszystko	się	zgadza?, warszawa 2010, s. 193–194.

13 k.w. Frieske, Migotanie	 rzeczywistości:	wieloznacznoś��	 sukcesu	programów	społecznej	 inkluzji, 
[w:] k.w. Frieske (red.), Utopie	 inkluzji.	Sukcesy	 i	porażki	programów	reintegracji	 społecz��ej, war-
szawa 2004, s. 82–83.
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– instytucjonalnym – ��ie �y�e mierzo��y sam� �mieję���ości� �zyskiwa��ia środ-
ków fi��a��sowych, co dł���ofa�owym i s�abi���ym ich o�rzymywa��iem, a za-
�em �akże pew��ym e�as�ycz��ym przys�osowywa��iem się do zmie��iaj�cych 
się oko�icz��ości i wymo��ów o�ocze��ia,

– merytorycznym – okreś�a��ym poprzez �iczbę osób, k�óre zos�ały zrei���e��rowa��e 
(zi���e��rowa��e), czy w dł�ższej perspek�ywie po o�rzyma��i� �sł���i (�sł���) 
społecz��ych s� w s�a��ie samodzie���ie f���kcjo��ować w społeczeńs�wie.
do pierwsze��o i dr���ie��o obszar� moż��a przypisać ��as�ęp�j�ce kry�eria 

oce��y:
efektywnoś�� – po�e��a ��a porów��a��i� zaa����ażowa��ych zasobów z osi�����ię-

ciami ��a poziomie prod�k�ów, rez���a�ów ��b oddziaływa��ia �sł���i,
trafnoś�� – pozwa�a oce��ić czy dos�arcza��e �sł���i społecz��e odpowiadaj� 

zapo�rzebowa��i� wys�ęp�j�cem� w da��ym sek�orze czy re��io��ie,
użytecznoś�� – po�e��a ��a porów��a��i� po�rzeb sek�ora z osi�����ięciami jakie 

przy��osi dos�arcze��ie da��ych �sł���14,
spójnoś�� – po�e��a ��a ko���ro�i czy w �rakcie dos�arcza��ia �sł��� społecz��ych, 

��ie wys��piła żad��a sprzecz��ość pomiędzy ce�ami, zarów��o w zakresie chro-
��o�o��ii (czy�i �s�a�e��ie, czy poszcze��ó���e zada��ia s� rea�izowa��e w odpo-
wied��im czasie i w jaki sposób osi�����ięcie poszcze��ó���ych e�apów wpływa 
��a efek� końcowy), jak �eż pod k��em �o��icz��ym poprzez s�wierdze��ie, czy 
poszcze��ó���e przedsięwzięcia ��ie będ� sobie ��awzajem przeszkadzały. i����ymi 
słowy czy będ� ��a siebie oddziaływały w sposób korzys���y,
racjonalnoś�� – adekwa���ość dobor� róż��e��o �yp� środków: praw��ych, fi��a��-

sowych, zasobów ��dzkich, do osi�����ięcia zakłada��e��o ce��. prob�em racjo-
��a���ości może być rozważa��y w dwóch z��acze��iach. w se��sie rzeczowym 
– występuje	wówczas,	gdy	dobór	środków	odpowiada	obiektywnie	istniejącym	związkom	
między	 środkiem	a	celem	działania	 (przystosowanie	do	prawdy)	 lub	w	sensie	metodolo-
gicznym,	wówczas	oznacza	zgodnoś��	działania	z	wiedzą	posiadaną	przez	działającego	
niezależnie	od	jej	zgodności	z	obiektywnym	stanem . 

d�a �rzecie��o omawia��e��o obszar� oce��y s�kces� – ��ajis�o���iejsze jes� 
kry�eri�m: trwałości – k�óre po�e��a ��a okreś�e��i� jak dł���o ��rzym�j� się 
efek�y dos�arczo��ych �sł��� społecz��ych po zakończe��i� ich fi��a��sowa��ia: 
Usługi	mogą	by��	trwałe	tylko	wtedy,	gdy	są	elastyczne,	co	oznacza,	że	zmieniają	się	one	
wraz	z	sytuacją	korzystających	z	nich	odbiorców.	Środki	finansowe	nie	powinny	by��	ukie-

14 j. gór��iak, Ewaluacja	 jako	 instrument	 współczesnej	 polityki	 gospodarczej,	 [w:] a. Haber, 
M. szałaj (red.), Ewaluacja	wobec	wyzwań	stojących	przed	sektorem	finansów	publicznych, po�ska a��e��-
cja rozwoj� przedsiębiorczości, warszawa 2009, h��p://www.parp.��ov.p�/fi�es/74/81/305/6635.
pdf, s. 17–19.
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runkowane	na	krótkotrwałe	zaspokojenie	potrzeb.	(…)	Istotna	wydaje	się	więc	koncentra-
cja	na	długofalowej	zmianie	sytuacji	życiowej	osób	ubogich	i	wykluczonych15 .

ze wz���ęd� ��a brak jed��o�i�e��o s�a��dard� oce��y jakości �sł��� społecz-
��ych poza prób� zdefi��iowa��ia pods�awowych kry�eriów oce��y, ��iezbęd��e jes� 
rów��ież okreś�e��ie odpowied��ich wskaź��ików. przyjm�j�c za is�o���e s�worze-
��ie szab�o��� s�a��dard�, ko��iecz��e jes� od��iesie��ie się do osi�����ięć róż��ych 
dyscyp�i�� ��a�ki, w �ym �akże do do�ychczasowych doświadczeń podmio�ów 
społecz��ych oraz s�a��dardów ewa��acyj��ych s�osowa��ych ��p. w �rakcie rea�i-
zacji projek�ów społecz��ych, k�óre moż��a z powodze��iem od��ieść do obszar� 
�sł��� społecz��ych.

w ��a�kach eko��omicz��ych charak�erys�ycz��e jes� d�że��ie do �s�a�a��ia 
wskaź��ików obiek�yw��ych – od��osz�cych się do da��ych mierza���ych, ��roma-
dzo��ych przez obserwa�ora, a ��ie przez zai���eresowa��ych – s� �o ��łów��ie 
da��e s�a�ys�ycz��e zwi�za��e z ��apływem dóbr i �sł��� ksz�ał��j�cych poziom 
życia obywa�e�i. i��aczej ��azywa się �e wskaź��iki – wskaź��ikami prod�k��, 
k�óre s� wyrażo��e w jed��os�kach fizycz��ych ��b wa���owych. na�omias� 
w ��a�kach społecz��ych ��iemoż�iwe jes� pomi��ięcie wskaź��ików s�biek�yw-
��ych, i��s�r�j�cych �e�� sam obszar, a�e opieraj�cych się ��a przeko��a��iach 
osób bada��ych, a więc ko��ce���r�j�cych się ��a opi��iach �ychże osób co do 
�e��o, w jaki sposób ich poziom życia zb�iża się/b�dź odda�a od społecz��ie (��b 
�y�ko w opi��ii �ej osoby) akcep�owa��e��o s�a��dard� rea�izacji jakichś po�rzeb. 
dzięki �akiem� podejści� moż�iwe jes� mierze��ie rów��ież specyficz��ych efek-
�ów �sł��� społecz��ych, �j. rez���a�ów oraz oddziaływań. 

przy b�dowa��i� s�a��dardów oce��y każdem� z �ych rodzajów efek�ów 
��a�eży przypisać odpowied��ie wskaź��iki, dzie��c je ��a:
1. wskaź��iki rez���a��: – od��osz�ce się do bezpośred��ie��o efek�� działań 

świadczo��ych �sł���, ��p.: odse�ek podopiecz��ych i��s�y��cji pomocy społecz-
��ej, k�órzy w wy��ik� �dzie�o��e��o wsparcia pod��ieś�i swoje kwa�ifikacje. 
wskaź��iki rez���a�� mo��� być:

– wyrażone	w	 jednostkach	fizycznych – mierzo��e �ak jak wskaź��iki prod�k��, 
�j. od��osz�ce się do da��ej �sł���i, wyrażo��e w jed��os�kach fizycz��ych ��b 
wa���owych, ��p. �iczba osób, k�óre zos�ały obję�e wsparciem;

– wyrażone	w	wartościach	procentowych – �iczo��e ��łów��ie ��a pods�awie wskaź��i-
ków prod�k�� (�icz��ik) oraz da��ych do�ycz�cych �iczeb��ości da��ej ��r�py 
w wojewódz�wie ��b w po�sce (mia��ow��ik). 

15 p. Herrma����, Usługi	socjalne	jako	instrument	integracji-	z	perspektywy	Unii	Europejskiej, [w:] 
a. Bra��des�ae��er, p. Herrma����, c. o’co����e�� (red.), Definiowanie	usług	socjalnych	w	kontekście	
europejskim…, op. ci�., s. 95.
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2. wskaź��iki oddziaływa��ia maj� charak�er dł���ookresowy i wskaz�j� ��a 
przemia��y w o�ocze��i� społecz��o-��ospodarczym16 . 

Tabela 6. efekty usług społecznych

PROdUKT (twardy, 
mierzalny)

RezULTAT (zbieżny z celami 
– „wypełnienie treścią celu”)

OddziAłyWANie 
(długoterminowe, po 

zakończeniu wsparcia)

przYkładY:
– 300 h ko��s���acji 

z doradc� 
zawodowym

– wypracowa��ie 
100 ipd

– 10 – 3 ��odzi����ych 
warsz�a�ów z app

– k�rs prawa 
jazdy d�a 25 
be��eficje���ek

– 15 wyda��ych 
praw jazdy

przYkładY:
o��ó���y: zwiększe��ie mobi���ości 
zawodowej wsk��ek:
– poprawy z��ajomości ry��k� 

pracy,
– pod��iesie��ia 

samoświadomości, 
�mieję���ości, kwa�ifikacji 
i predyspozycji,

– wzros�� mo�ywacji do 
posz�kiwa��ia pracy,

– zwiększe��ia mobi���ości 
dzięki moż�iwości korzys�a��ia 
z włas��e��o środka �ra��spor��

przYkładY:
– 30 osób z��ajd�je pracę
– 10 osób zakłada włas��� 

działa���ość ��ospodarcz�
– 25 osób podejm�je 

ksz�ałce��ie

Źródło: sys�em mo��i�ori����� i ewa��acji �sł��� społecz��ych, www.wo�amys�owska.asi.p�/p�s/
wo�amys�owska/dok�me���y  .

po��ad�o s�a�� �zyskiwa��ych poprzez �sł���i społecz��e efek�ów wyma��a 
ich bada��ia me�odami �wz���ęd��iaj�cymi specyfikę i �łom��ości pomiar� spo-
łecz��e��o: pośred��iość pomiar� (mierzo��a właściwość ��ie jes� obserwowa���a, 
a badacz w��osi o ��iej ��a pods�awie symp�omów, wskaź��ików), re�a�yw��ość 
pomiar� (mierzo��a właściwość ��ie ma okreś�o��e��o zera bezwz���ęd��e��o, 
wy��iki wi����y być od��oszo��e do i����ych war�ości, ��p. śred��iej). 

Mimo rozróż��ie��ia �ych sposobów oce��y �sł��� społecz��ych – ściś�e eko-
��omicz��e��o od społecz��e��o – ��a�eży przyj�ć, iż wył�cz��ie s�osowa��ie dwóch 
perspek�yw daje peł��y obraz rzeczy. pierwszy obszar – od��osz�cy się do 
�o��iki pos�ępowa��ia charak�erys�ycz��e��o d�a ��a�k ścisłych, okreś�a e�eme���y 
mierza���e i ��ie b�dz�ce w��p�iwości. dr���i obszar prowadzi, mimo swych 
za��rożeń, do s�worze��ia rea���ej, a więc odpowiadaj�cej specyfice świa�a spo-
łecz��e��o, proced�ry oce��y, pod war���kiem, iż �wz���ęd��io��e zos�a��� za��ro-
że��ia i e�eme���y wpływaj�ce ��a oce��ę. czy����iki wpływaj�ce ��a oce��ę jakości 
�sł��� społecz��ych moż��a podzie�ić ��a �rzy pods�awowe ��r�py:

16 Podręcznik	wskaźników.	Program	Operacyjny	Kapitał	Ludzki	2007–2013 (dok�me��� Mi��is�er-
s�wa rozwoj� re��io��a���e��o), warszawa 2008, s. 5.
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1. Uwarunkowania	 zewnętrzne – �wz���ęd��iaj�ce wpływy makroeko��omicz��e 
oraz �e zwi�za��e z po�i�yk� społecz���.

2. Uwarunkowania	 wewnętrzne (i��s�y��cjo��a���e) – zwi�za��e z działa���ości� 
podmio�ów społecz��ych.

3. Uwarunkowania	 społeczne (k�ie���a) – �wz���ęd��iaj�ce e�eme���y k����rowe, 
przeko��a��ia, pos�awy oraz ��ajb�iższe o�ocze��ie k�ie���a.
Uwarunkowania	zewnętrzne – od��osz� się przede wszys�kim do �akich czy��-

��ików jak:
a . Model	 polityki	 społecznej/system	 wartości – okreś�aj�cy pods�awowe zasady 

redys�ryb�cji dóbr i �sł���. ro�a pańs�wa po�e��a ��a �ra��sferowa��i� zaso-
bów i okreś�a��i� zasad ich wykorzys�a��ia, ze wskaza��iem zakresów odpo-
wiedzia���ości poszcze��ó���ych sek�orów: Jednym	 z	 prawdziwych	 synonimów	
efektywności	jest	przydatnoś��	i	stosownoś��.	A	przedmioty,	dobra	i	usługi	mogą	by��	przy-
datne	w	zależności	od	okoliczności.	Musimy	mie��	świadomoś��,	że	to	co	określa	się	jako	
odwieczne	prawo,	samo	w	sobie	jest	tak	naprawdę	decyzją	podjętą	przez	pewne	grupy	
posiadające	zdolnoś��	do	tworzenia	definicji.	A	to	oznacza,	że	takie	decyzje	określają	
pewne	cele	jako	dane	z	góry	i	jako	standardy	–	nie	tylko	dla	wynikających	z	nich	posunię��,	
ale	także	jako	standardy,	którym	podlegają	decyzje	podejmowane	w	innych	obszarach17 .

B . Budowa	sektorów,	liczba	podmiotów	występujących	w	poszczególnych	sektorach – e�e-
me��� powi�za��y z pierwsz� ka�e��ori� – jak zor��a��izowa��y jes� sys�em 
�sł��� społecz��ych i i��s�y��cji powoła��ych w ce�� �dzie�a��ia wsparcia oso-
bom, w �r�d��ych sy��acjach życiowych.

c . Sposoby	i	poziom	finansowania,	charakter	wykorzystanych	funduszy – wie�kość f���-
d�szy ��ie �y�ko okreś�a moż�iwości ak��a���e��o f���kcjo��owa��ia, wpływa ��a 
rodzaj i s�abi���ość działa��ia podmio�ów społecz��ych oraz specyfikę dos�ar-
cza��ych �sł���: w	prawie	ludzi	do	uzyskania	pomocy	i	wsparcia	zawiera	się	także	
cena	świadczenia,	którego	się	domagają.	Finansowanie	usług	socjalnych	określa	także	
co	robi	lub	może	robi��	dana	organizacja	i	jak	dalece	zbieżne	jest	to	z	ukierunkowaniem	
świadczeń	wymienionych	w	legislacji	socjalnej18 .

d. Zapisy	 legislacyjne – re�����j� pows�awa��ie i działa��ie podmio�ów społecz-
��ych oraz okreś�aj� zasady społecz��e��o f���kcjo��owa��ia. od ich is���ie��ia 
(wymiar �eore�ycz��y) i s�osowa��ia (wymiar prak�ycz��y) za�eż� fak�ycz��e 
moż�iwości korzys�a��ia z �sł��� społecz��ych (porów��aj z �ym co powyżej).

17 p. Herrma����, Standard	dynamiki	–	dynamika	standardów, [w:] a. Bra��des�ae��er, p. Herrma����, 
c. o’co����e�� (red.), Definiowanie	 usług	 socjalnych	 w	 kontekście	 europejskim…, op. ci�., s. 125.

18 s. Hei��asmaki, M. Liebsch, Usługi	socjalne	zorientowane	na	osobę	–	w	kierunku	porozumienia, 
[w:] a. Bra��des�ae��er, p. Herrma����, c. o’co����e�� (red.), Definiowanie	usług	socjalnych	w	kontek-
ście	europejskim…, op. ci�., s. 65.
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e . Niezamierzone	 efekty	 działania	 służb	 społecznych – sk��ki, k�óre ��ie zos�ały 
przewidzia��e a��i zap�a��owa��e, jed��ak w sposób zasad��iczy wpływaj� ��a 
fak�ycz��ie osi���a��e efek�y19 .
wśród uwarunkowań	 wewnętrznych (i��s�y��cjo��a���ych) ��a�eży wymie��ić:

a . Dostępnoś��	(w	czasie	i	przestrzeni)	–	warunkowana	m.in.	ilością	podmiotów	świadczą-
cych	usługi – chociaż �iczba świadcze��iodawców ��ie przekłada się bezpośred-
��io i proporcjo��a���ie ��a jakość �sł��� społecz��ych, �o moż��a zaryzykować 
s�wierdze��ie, że powiększaj�ca się i�ość podmio�ów rea�iz�j�cych po�i�ykę 
społecz��� wpływa ��a świadcze��ie �sł��� społecz��ych i może być pośred��im 
kry�eri�m jakości �sł��� w da��ym kraj�, wojewódz�wie czy obszarze. 

B . Elastycznoś�� – �mieję���ość dos�osowa��ia �sł��� do zmie��iaj�cych się 
po�rzeb k�ie���ów/ odbiorców, war���kowa��a jes� m.i��. �akimi czy����ikami, 
jak: �iczba podmio�ów świadcz�cych (ko��k�re��cja) czy wysoka świadomość 
k�ie���ów. w �ej ka�e��orii zakłada się, iż świadcze��iodawca ��ie�s�a����ie 
po��łębia wiedzę zwłaszcza o po�rzebach �eraź��iejszych i przyszłych, obec-
��ych i po�e��cja���ych k�ie���ów.

c . Poziom	profesjonalizmu	obsługi	i	atmosfera	świadczenia	usługi – do�yczy zarów��o 
bezpośred��iej współpracy z k�ie���em, jak �eż z je��o o�ocze��iem. poziom 
rywa�izacji i ko��k�re��cji oraz zwi�za��a z �ym ko��iecz��ość adap�acji do�y-
czy sek�ora �sł��� społecz��ych w ��ieco i����ym wymiarze ��iż sek�ora ry��ko-
we��o. profesjo��a�izm w sek�orze �sł��� społecz��ych mierzo��y jes� przede 
wszys�kim ��as�ęp�j�cy kry�eriami:

– Infrastruktura	i	narzędzia	świadczenia	usługi – pods�awowe �rz�dze��ia i e�e-
me���y pozwa�aj�ce ��a �epsze absorbowa��ie, �zyskiwa��ie �sł��� społecz-
��ych. wśród i��fras�r�k��ry wymie��ić ��a�eży b�dy��ki, ich wyposaże��ie, �j. 
wszys�ko co s�a��owi ma�eria���� pods�awę do przekazywa��ia �sł��� społecz-
��ych, ��p.: szpi�a�e, domy pomocy społecz��ej, sa��a�oria.

– Poziom	zaangażowania	klienta	w	tworzenie	usługi – �dział w dia�o��� i par�y-
cypacja w �worze��i� �sł���i społecz��ej zwi�za��a jes� z jed��ej s�ro��y z po-
ziomem wiedzy k�ie���ów, a z dr���iej ze z��ajomości� po�rzeb i oczekiwań 

19 przykładem s� opisa��e przez Mieczysława kabaja �rzy efek�y: efek� wypycha��ia, efek� 
s�bs�y��cji i efek� jałowe��o bie���. efek� wypycha��ia – �sł���i świadczo��e przez sł�żby spo-
łecz��e (��ajczęściej �sł���i s�bsydiowa��e), w jakimś s�op��i� „wypychaj�” z ry��k� i����e �sł���i 
(��ies�bsydiowa��e) świadczo��e ��p. przez firmy. efek� s�bs�y��cji po�e��a ��a wyborze ��p. przez 
pracodawców �akich pracow��ików, k�órzy s� s�bsydiowa��i, a więc jedy��ie pozor��ie wzras�a 
poziom za�r�d��ie��ia; fak�ycz��ie pracow��icy s�bsydiowa��i s� częściej wybiera��i i zas�ęp�j� 
(częs�o jedy��ie okresowo) i����ych pracow��ików. efek� jałowe��o bie��� – wpływ �sł���i (pro-
��ram�) ��a �zyska��y efek� jes� zerowy. w okresie zbiorów p�a���a�orzy m�sz� za�r�d��ić doda�-
kowych sezo��owych, dorywczych pracow��ików �akże wówczas, ��dy ��ie o�rzymaj� wsparcia 
p�b�icz��e��o. por. M. kabaj, Strategie	 i	 programy	 przeciwdziałania	 bezrobociu, warszawa 1998, 
s. 167–170. 
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ze s�ro��y �sł���odawcy. na ksz�ał� �ej re�acji wpływ maj� wcześ��iejsze 
doświadcze��ia oraz rozwi�za��ia sys�emowe s�osowa��e w da��ym obszarze.

Uwarunkowania	społeczne,	cechy	klienta w sposób zasad��iczy war���k�j� je��o 
moż�iwości i sposoby korzys�a��ia z �sł��� społecz��ych, ��a�eż� do ��ich między 
i����ymi: wyksz�ałce��ie poszcze��ó���ych k�ie���ów, wie�kość rodzi��y (��ospodar-
s�wa domowe��o), do k�órej przy��a�eży, preferowa��y mode� ko��s�mpcji, cechy 
osobowościowe: mo�ywacje, ambicje i aspiracje czło��ków, mobi���ość (e�as�ycz-
��ość) w dos�osowywa��i� się do zmie��iaj�cych się rea�iów (o�ocze��ia).

wymie��io��e powyżej czy����iki wpływaj�ce ��a oce��ę od��a�eźć moż��a 
rów��ież w dok�me��cie Common	Quality	Framework	for	Social	Services	of	General	
	Interest20, w k�órym wskaza��o między i����ymi e�eme���y okreś�aj�ce moż�iwość 
i sposoby oce��y jakości �sł��� społecz��ych: ko���eks�, kwes�ie or��a��izacyj��e, 
proces �dzie�a��ia wsparcia i ��as�awie��ie (s�os���ek) do wy��ików.

Uwz���ęd��iaj�c w�żej wymie��io��e e�eme���y oce��y oraz czy����iki wpływa-
j�ce ��a sposób i moż�iwości pomiar� s�osowa��e w od��iesie��i� do �sł��� spo-
łecz��ych moż��a doko��ać podział� ��a:

a . Miary	oparte	na	kryteriach	prostych, ��p.:
– �iczba �czes���ików pro��ramów rea�izowa��ych przez jed��os�ki po�i�yki spo-

łecz��ej,
– �iczba �czes���ików zak�ywizowa��ych społecz��ie, �samodzie���io��ych,
– �iczba osób, k�óre podjęły za�r�d��ie��ie po zakończe��i� pro��ramów,
– �iczba osób wy�eczo��ych dł���o�rwa�e z �za�eż��ień,
– �iczba zaa����ażowa��ych e�a�ów,
– �iczba pracow��ików z �wz���ęd��ie��iem podział� ��a poszcze��ó���e zawody, 

��p.: psycho�o��, peda��o��, opiek���, pracow��ik socja���y.

B . Miary	składające	się	z	dwóch	lub	więcej	prostych	wielkości:
s� �o kombi��acje powyższych wie�kości maj�ce ��a ce�� ��ajczęściej porów-

��a��ie ��akładów z efek�ami. przykładem �akiej miary może być bada��ie re��-
�ow��ości ��odzi��owej �sł��� społecz��ych, czy�i i�ość ��odzi�� poświęco��ych przez 
pracow��ików zaa����ażowa��ych w projek�, w s�os���k� do i�ości zak�ywizowa-
��ych osób.

d�a oce��y �sł��� społecz��ych ��ajis�o���iejsze s� me�ody okreś�aj�ce oprócz 
efek�yw��ości �akże sk��ecz��ość prowadzo��ych działań odwoł�j�ce się do miar 

20 Źródło: Common	Quality	Framework	for	Social	Services	of	General	Interest, projek� ��r 7, wrze-
sień 2009, s. 9–10, za: r. szarfe��ber��, Jakoś��	usług	pomocy	społecznej, �eks� dos�ęp��y w i���er��ecie 
��a s�ro��ie h��p://rszarf.ips.�w.ed�.p�/pdf/jakoscps.pdf (dos�ęp: ��r�dzień 2010).
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bardziej skomp�ikowa��ych. te dwa kry�eria oce��y od��osz� się do re�acji mię-
dzy �ym co zos�ało zai��wes�owa��e, a od��iesio��ymi sk��kami, i����ymi słowy 
bada��e jes�: jak	w	kolejnych	fazach	nakłady	przekształcają	się	w	efekty	i	gdzie	ewen-
tualnie	 tracone	 są	 uzyskane	wcześniej	 korzyści	 na	 etapie	 tworzenia	 dóbr	 i	 usług,	 ich	
wykorzystania	czy	indywidualnego	akceptowania21 .

tak roz�mia��e osi�����ięcia �sł��� społecz��ych zawieraj� w sobie �akże 
pozos�ałe e�eme���y przywoła��ej �� charak�erys�yki, przede wszys�kim racjo-
��a���ość i �rwałość.

5. POdSUMOWANie

ni��iejsze opracowa��ie jedy��ie sy����a�iz�je prob�emy zwi�za��e z �sł���ami 
społecz��ymi, zarów��o zwi�za��e z ich defi��iowa��iem jak i oce���. prob�em 
świadcze��ia �sł��� społecz��ych �eż�cy w po�� zai���eresowa��ia wie�� dziedzi�� 
��a�kowych, d�a po�i�yki społecz��ej w �ym ��ospodarki społecz��ej ma wymiar 
zarów��o �eore�ycz��y jak i prak�ycz��y. perspek�ywa działań podejmowa��ych 
m.i��. przez podmio�y ��ospodarki społecz��ej w ��ajb�iższej przyszłości ��ieroz-
ł�cz��ie wi�zać się będzie z prob�ema�yk� �sł��� społecz��ych. jed��ym z e�e-
me���ów ko��iecz��ych do rozważe��ia jes� �s�a�e��ie w jaki sposób obj�ć jak 
��ajwiększ� �iczbę osób pozy�yw��ymi oddziaływa��iami sek�ora ��ospodarki spo-
łecz��ej przy jak ��aj�epszym wykorzys�a��i� środków. Bior�c pod �wa��ę fak�, 
iż obec��ie ��ie is���ieje s�a��dard oce��y �sł��� społecz��ych, �r�d��o wskazać 
w jakim kier���k� powi����y rozwijać się �sł���i społecz��e, �akże dos�arcza��e 
przez podmio�y ��ospodarki społecz��ej. w obec��ym s�a��ie rzeczy wiadomym 
jes� jedy��ie jakie �ypy �sł��� społecz��ych is���iej� i jakie podmio�y je świadcz�, 
a�e brak�je peł��ej i obiek�yw��ej (opar�ej o �s�a�o��e s�a��dardy) oce��y efek-
�yw��ości i sk��ecz��ości działań.

21 M. Bed��arski, B. sza��r-jaworska (red.), Wskaźniki	społeczne	 jako	narzędzia	pomiaru	sku-
teczności	i	efektywności	polityki	społecznej, warszawa 1999, s. 16–23. 
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zakończe��ie

i���e��cj� �ej pracy było zwróce��ie �wa��i ��a ��owe za��ad��ie��ia do�ycz�ce 
po�i�yki ak�ywizacji w po�sce, w szcze��ó���ości ��a �e, do�ycz�ce �sł��� społecz-
��ych rea�izowa��ych w ramach sek�ora ��ospodarki społecz��ej. treści, k�óre 
zos�ały zamieszczo��e w �ym �omie wypeł��iaj� �rzy waż��e obszary ��owej po�i-
�yki społecz��ej. z jed��ej s�ro��y bowiem do�ycz� dwóch ��owych parady��ma�ów 
współczes��e��o welfare	state �j. ak�yw��ej i wie�osek�orowej po�i�yki społecz��ej, 
k�óre ��iew��p�iwie jako podejścia mode�owe rozwijaj� się w os�a���ich �a�ach 
w ��aszym kraj�, zarów��o w dysk�rsie ��a�kowym jak i w prak�yce społecz-
��ej. ak�yw��a (ak�ywiz�j�ca) po�i�yka społecz��a ��abiera ��owe��o z��acze��ia 
w ko���ekście współczes��ych �eorii obywa�e�s�wa (praw i obowi�zków) i spo-
łeczeńs�wa obywa�e�skie��o, eko��omizacji po�i�yki społecz��ej i jej większe��o 
powi�za��ia z ry��kiem pracy, jak rów��ież w ko���ekście ko��iecz��ości posz�ki-
wa��ia �akich rozwi�zań sys�emowych, k�óre pozwa�ałyby w większy sposób 
sk��ecz��ie wykorzys�ywać środki f���d�szy s�r�k��ra���ych Ue i dysko���ować 
rozwi�za��ia proza�r�d��ie��iowe i i���e��racji społecz��ej sprawdzo��e w ramach 
wspó���o�y. z ko�ei wie�osek�orowa po�i�yka społecz��a s�aje się coraz bardziej 
prak�ycz��a, ��dyż pańs�wo ��ie jes� j�ż w s�a��ie samodzie���ie zaspokoić po�rzeb 
i��dywid�a���ych i zbiorowych społeczeńs�wa. p��ra�izm pozwa�a ��a rozłoże��ie 
róż��orod��ych ryzyk socja���ych, jakie f���kcjo���j� w społeczeńs�wie, ��a wie�e 
róż��ych podmio�ów p�b�icz��ych, pozarz�dowych i prywa���ych, jak rów��ież 
��a większe zróż��icowa��ie �sł���, odpowiadaj�cych ��a zi��dywid�a�izowa��e 
po�rzeby obywa�e�i. tym samym wie�osek�orowość s�aje się bardziej pra��ma-
�ycz��a z p���k�� widze��ia zarów��o zadań pańs�wa (władzy) jak i i���eresów 
samych obywa�e�i (be��eficje���ów). 

 dr���im obszarem ��owe��o podejścia do prob�ema�yki po�i�yki spo-
łecz��ej, ekspo��owa��ym w �ej ksi�żce, jes� sko��ce���rowa��ie się ��a ak�ywi-
z�j�cych �sł���ach społecz��ych, jako �ych e�eme���ach, k�óre mo��� w is�o���y 
sposób przyczy��ić się do pod��iesie��ia po�e��cjał� kapi�ał� ��dzkie��o i społecz-
��e��o w po�sce, a �akże do zwiększe��ia samozarad��ości i większej samoodpo-
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wiedzia���ości społecz��ej, z��od��ie z is���iej�c� w po�i�yce społecz��ej zasad� 
„pomoc k� samopomocy”. przez wie�e �a� w po�i�yce społecz��ej ko��ce���ro-
wa�iśmy się ��a świadcze��iach fi��a��sowych i rzeczowych, zabezpiecze��i� by�� 
ma�eria���e��o i war���ków życia róż��orod��ych ��r�p społecz��ych, za k�óre 
odpowiadał �radycyj��y, redys�ryb�cyj��y sys�em zabezpiecze��ia społecz��e��o 
(bezpieczeńs�wa socja���e��o). wy��ikało �o z oczywis�ej po�rzeby asek�rowa��ia 
sk��ków rea�izowa��ej �ra��sformacji �s�rojowej, k�óra przy��iosła wie�e ��ie-
rów��ości socja���ych i prob�emów społecz��ych. Brakowało jed��akże i ��ada� 
is���ieje deficy� podejść �kaz�j�cych prob�ema�ykę po�i�yki społecz��ej przez 
pryzma� �sł��� społecz��ych i socja���ych. 

trzecim ��owym obszarem po�i�yki społecz��ej, k�óry zos�ał przea��a�izo-
wa��y w ksi�żce jes� ��ospodarka społecz��a i jej ros���ce z��acze��ie, jakie obser-
w�je się w wie�� pańs�wach e�ropejskich. nadzieje zwi�za��e z ��ospodark� 
społecz��� s� rów��ież bardzo d�że w po�sce, bior�c pod �wa��ę zas�osowa��e 
w os�a���ich �a�ach rozwi�za��ia praw��e (Us�awy: o za�r�d��ie��i� socja���ym, 
poży�k� p�b�icz��ym i wo�o���ariacie, spółdzie���iach socja���ych) i przydzie�o��e 
środki, ��łów��ie z e�ropejskie��o F���d�sz� społecz��e��o i w ramach F���d�sz� 
i��icja�yw obywa�e�skich. gospodarka społecz��a, szcze��ó���ie w ��aszym kraj�, 
jes� z pew��ości� części� szeroko roz�mia��ej wie�osek�orowej po�i�yki społecz-
��ej, pomimo, że moż��a byłoby �rak�ować j� jako część ��ospodarki i ry��k�. 
doświadcze��ia po�skie pokaz�j� jed��ak, że przez większość �eore�yków i prak-
�yków, szcze��ó���ie ��owa ��ospodarka społecz��a, jes� raczej �rak�owa��a jako 
i��s�r�me��� ak�ywiz�j�cej po�i�yki społecz��ej, a��iże�i podsek�or ��ospodarki, 
jak ma �o miejsce ��p. we włoszech. wy��ika �o po��iek�d z fak��, że we wło-
szech koopera�ywy (spółdzie���ie) socja���e pows�awały przez wie�e �a� oddo�-
��ie jako samoor��a��izacja ��ospodarcza osób socja���ie poszkodowa��ych ��a 
ry��k� pracy, k�óre ��ie mo��ły �iczyć ��a pomoc pańs�wa. tymczasem w po�sce 
prób�jemy od��ór��ie s�ym��ować rozwój podmio�ów ��ospodarki społecz��ej, 
fi��a��s�j�c je szerokim s�r�mie��iem pie��iędzmi z Ue, a�e przy jed��oczes��ym 
deficycie oddo���ych i��icja�yw w �ym zakresie i brak� szersze��o zroz�mie��ia 
d�a �ej i��icja�ywy wśród osób zwi�za��ych z sek�orem ry��kowym. 

z poszcze��ó���ych części pracy i �reści rozdziałów wy��ikaj� ko��kre���e 
ko��k��zje do�ycz�ce przyszłości ak�ywiz�j�cych �sł��� społecz��ych w ramach 
��ospodarki społecz��ej. Moż��a je sprowadzić do ��as�ęp�j�cych, ��ajważ��iej-
szych za��ad��ień. 
Po	 pierwsze, wspó���ym mia��ow��ikiem d�a po�e��cja���e��o rozwoj� �sł��� 

w sek�orze ��ospodarki społecz��ej jes� powodze��ie i powszech��a akcep�acja d�a 
mode�i ak�yw��ej i wie�osek�orowej po�i�yki społecz��ej. ak��a���ie w po�sce jes� 
czas sprzyjaj�cy �akiem� �rak�owa��i� po�i�yki społecz��ej (m.i��. s�ra�e��ia po�-
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ska 2030). doda�kowe wsparcie d�a �akie��o sposob� myś�e��ia o po�i�yce spo-
łecz��ej pochodzi z Ue, k�óra w ramach włas��ych s�ra�e��ii i pro��ramów (m.i��. 
s�ra�e��ia e�ropa 2020, e�ropejska s�ra�e��ia za�r�d��ie��ia, e�ropejska s�ra-
�e��ia i���e��racji społecz��ej, Biała i zie�o��a księ��a do�ycz�ca Usł��� Uży�ecz-
��ości p�b�icz��ej) oraz środków fi��a��sowych (e�ropejski F���d�sz społecz��y) 
prom�je �akie a ��ie i����e podejście do ak�ywizacji społecz��ej i zawodowej. 
w os�a���ich �a�ach, zarów��o w po�skiej po�i�yce ry��k� pracy, jak i w po�i�yce 
pomocy i i���e��racji społecz��ej, mamy wie�e sy����ałów i dowodów świadcz�cych 
o �ym, że is���ieje po�i�ycz��a i admi��is�racyj��a wo�a do �akie��o mode�owa��ia 
po�i�yki społecz��ej. na�eży jed��ak brać pod �wa��ę i����y waria���, bardziej pesy-
mis�ycz��y, że w ��ajb�iższej przyszłości pojawi się po����d o ��iesk��ecz��ości ��b 
��iskiej efek�yw��ości �akie��o podejścia i wprowadzo��y zos�a��ie i����y mode� pro-
wadzo��ej po�i�yki społecz��ej, z��acz��ie słabiej wspieraj�cy podejście ak�ywiz�-
j�ce. jes� �o moż�iwe chociażby z �e��o wz���ęd�, że ��ajprawdopodob��iej w ��owej 
perspek�ywie pro��ramowa��ia po�i�yki spój��ości Ue ��a �a�a 2014–2020 środki 
��a ak�yw��� po�i�ykę społecz��� zos�a��� moc��o o��ra��iczo��e. Może �o sk��kować 
załama��iem się rozwoj� �sł��� w obszarze ��ospodarki społecz��ej i re��resem 
w zakresie prowadzo��ej po�i�yki ak�ywizacji. 
Po	drugie, mówi�c o przyszłości ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej oraz rozwoj� 

��ospodarki społecz��ej w po�sce ��a�eży mieć ��a �wadze �icz��e ryzyka i dy�ema�y. 
jak wskazywał M. rymsza – za rea���e ��a�eży �z��ać ryzyko rozwija��ia za�r�d-
��ie��ia ��ieprod�k�yw��e��o poprzez zas�ępowa��ie ��orma���ych miejsc pracy 
przez �e, k�óre s� s�bsydiowa��e oraz ryzyko domi��acji za�r�d��ie��ia socja���e��o 
��ad przedsiębiorczości� społecz���. i����ym prob�emem jes� ryzyko s�y��ma�y-
zacji korzys�aj�cych ze wsparcia poprzez odmie����e �rak�owa��ie �czes���ików 
pro��ramów ak�ywiz�j�cych i i���e��racyj��ych przez pracodawców. d�a przykład� 
wie�e osób ��iepeł��ospraw��ych i wyk��czo��ych społecz��ie f���kcjo���je wpraw-
dzie ��a zamk��ię�ych ry��kach pracy, a�e prak�ycz��ie ��ie maj� sza��s aby wejść 
��a o�war�y ry��ek pracy. po��ad�o zbi�rokra�yzowa��y i ��iewydo���y sys�em p�b-
�icz��ych i��s�y��cji pomocy społecz��ej i ry��k� pracy �y�ko w o��ra��iczo��y sposób 
wspiera podmio�y ��ospodarki społecz��ej, a czasami ��awe� jes� w opozycji do 
or��a��izacji pozarz�dowych czy i����ych i��s�y��cji ��iep�b�icz��ych, co wy��ika z is�-
��ie��ia róż��ych s�ereo�ypów, �przedzeń, ko��flik�ów i���eresów �oka���ych, wa�ce 
o be��eficje���a os�a�ecz��e��o w ramach rea�izowa��ych projek�ów eFs. prob�e-
mem jes� ��rzym�j�cy się ��a poziomie krajowym, a�e i �oka���ym pa�er��a�izm 
redys�ryb�cyj��y z o��ra��iczo��ym �ra��sferem świadczeń k� �sł���om ak�ywizacji 
społecz��ej i zawodowej. Loka���ym władzom brak�je �akże dobrych �oka���ych 
s�ra�e��ii społecz��ych (��p. rozwi�zywa��ia prob�emów społecz��ych), k�óre przy-
��o�owa��e w par�ycypacyj��y sposób kreowałyby działa��ia w zakresie rozwoj� 
�sł��� społecz��ych, ��ospodarki społecz��ej i�p. 
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Po	trzecie, ��ospodarka społecz��a i ak�ywiz�j�ce �sł���i społecz��e będ� się 
rozwijać w po�sce w da�szym ci����, jeś�i ak�yw��a po�i�yka społecz��a przezwy-
cięży słabość �radycyj��e��o sys�em� bezpieczeńs�wa socja���e��o w sferze sk�-
�ecz��ości, racjo��a���ości i efek�yw��ości działań. nie jes� �o zada��ie ła�we, �ym 
bardziej, że jak wy��ika z �reści zamieszczo��ych w �ej ksi�żce a��a�iz, pro��ramy 
czy projek�y rei���e��racji społecz��ej kosz��j� bardzo częs�o z��acz��e środki, 
a efek�yw��ość ��e��o jes� moc��o o��ra��iczo��a. dro��ie projek�y, do�ycz�ce dzia-
ła���ości ce���rów czy k��bów i���e��racji społecz��ej, ��ie s� w każdym przypadk� 
zracjo��a�izowa��e b�dże�owo, co powod�je, że po zakończe��i� fi��a��sowa��ia 
z eFs samorz�dy mo��� ��ie zechcieć ko���y���ować prowadze��ia �e��o �yp� 
i��s�y��cji rei���e��racji społecz��ej i zawodowej ze środków włas��ych. 
Po	 czwarte, ��ospodarka społecz��a i �sł���i ak�ywizacyj��e będ� mo��ły się 

rozwijać w ��aszym kraj� �y�ko wówczas, ��dy będzie wo�a prowadze��ia �oka�-
��ej po�i�yki społecz��ej w sposób par���erski, prowadz�cy do zi���e��rowa��ia 
�sł��� w przyszłości. tymczasem w po�sce mamy ��iedos�a�ek i��s�y��cjo��a�-
��ej i���e��racji. wci�ż wdraża��ie idei aps ��apo�yka ��a opór brak� współpracy 
między podmio�ami róż��ych sek�orów, ��p. w zakresie odpowiedzia���ości róż-
��ych i��s�y��cji (z róż��ych sek�orów) za rozwi�zywa��ie ko��kre���ych prob�e-
mów. wie�e działań jes� d�b�owa��ych, ��ie ma przepływ� i��formacji pomiędzy 
podmio�ami ��awe� �e��o same��o sek�ora. gra���y p�b�icz��e wy��rywaj� or��a��i-
zacje będ�ce b�iżej władzy i decyde���ów, pozor�je się współpracę i rea�izację 
wspó���ych przedsięwzięć. Bardzo częs�o ��ie ma par���erskich re�acji ��awe� 
w obrębie �e��o same��o sek�ora i �ej samej po�i�yki społecz��ej, d�a�e��o ��ie-
zwyk�e �r�d��o jes� kreować współpracę po��adsek�orow�. war�o zwrócić �akże 
�wa��ę ��a fak�, że wie�e i��s�y��cji społecz��ych jes� ��iechę���ych ��owościom, 
po�i�yka ak�ywizacji ��apo�yka bardzo wie�e barier w samych i��s�y��cjach 
p�b�icz��ych, k�óre „przy����iecio��e” ko��iecz��ości� prowadze��ia ci���łej spra-
wozdawczości ��ie maj� czas� ��a ak�ywizację i i����owacje. 
Po	piąte, w ��ajb�iższej przyszłości �porz�dkowa��ia wyma��a kwes�ia ak�y-

wizacji i rehabi�i�acji społecz��o-zawodowej osób ��iepeł��ospraw��ych. po�ska 
ma jede�� z ��ajwyższych w e�ropie wskaź��ików i�ości osób ��iepeł��ospraw-
��ych. spośród po��ad 3 m��� ��iepeł��ospraw��ych w wiek� ak�yw��ości zawo-
dowej za�r�d��ie��ie posiada �y�ko 1/5 osób. pozos�a�i s� bier��i zawodowo ��b 
bezrobo���i. Usł���i społecz��e w zakresie ak�ywizacji s� dos�arcza��e ak��a���ie 
d�a �ej ��r�py społecz��ej w ramach dwóch ��iezi���e��rowa��ych i ��iekompa�y-
bi���ych sys�emów. z jed��ej s�ro��y mamy sys�em rehabi�i�acji osób ��iepeł��o-
spraw��ych, pows�ały ��a pocz��k� �a� 90. �bie��łe��o s���ecia, w skład k�óre��o 
wchodz�: pańs�wowy F���d�sz rehabi�i�acji osób niepeł��ospraw��ych jako 
i��s�y��cja fi��a��s�j�ca oraz zakłady pracy chro��io��ej, warsz�a�y �erapii zaję-
ciowej, zakłady ak�ywizacji zawodowej jako i��s�y��cje dos�arczaj�ce �sł��� 
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ak�ywizacyj��ych. z dr���iej s�ro��y mamy od ki�k� �a� s�worzo��y dr���i sys�em 
wsparcia d�a osób ��iepeł��ospraw��ych i i����ych ��r�p wyk��czo��ych społecz��ie 
w ramach za�r�d��ie��ia socja���e��o (ce���ra i���e��racji społecz��ej) i w spół-
dzie���iach socja���ych. wydaje się, że oba sys�emy f���kcjo���j� odręb��ie od 
siebie. jak wy��ika z �reści zamieszczo��ych w ksi�żce, ��rzymywa��ie ��a dł�ż-
sz� me�ę d�a���e��o sys�em� wsparcia ak�ywiz�j�ce��o d�a osób ��iepeł��ospraw-
��ych jes� d�b�owa��iem zadań i w ��r���cie rzeczy mar��o�raws�wem środków 
p�b�icz��ych. po��ad�o ��a�eżałoby się �akże osob��o zas�a��owić czy sam sys�em 
pFron-owski ��ie wyma��a zmia��, zważywszy ��a fak�, że �dział osób ��ie-
peł��ospraw��ych w o�war�ym ry��k� pracy jes� bardzo ��iski, �iczba zakładów 
ak�yw��ości zawodowej pozos�awia wie�e do życze��ia, a abso�we��ci warsz�a�ów 
�erapii zajęciowej wca�e ��ie zos�aj� wchło��ięci przez ry��ek pracy. 
Po	szóste, w ��ajb�iższej przyszłości ��a�eży bacz��ie przy����dać się od s�ro��y 

��a�kowej ��owym podmio�om ��ospodarki społecz��ej i osi���a��ym przez ��ie 
rez���a�om w rei���e��racji społecz��ej. chodzi �� o k��by i ce���ra i���e��ra-
cji społecz��ej oraz spółdzie���ie socja���e. z��romadzo��a do�ychczas wiedza 
o f���kcjo��owa��i� �ych i��s�y��cji po�wierdza po części ar���me���y kry�ycz��e, 
a�e i afirmacyj��e z��łasza��e przez scep�yków i op�ymis�ów rozwija��ia �ej 
formy i��s�y��cjo��a���ej. zwraca się �� �wa��ę z jed��ej s�ro��y ��a słabości 
kadrowe, pro��ramowe, or��a��izacyj��e i fi��a��sowe �ych podmio�ów. w da�-
szym ci���� ��iewie�ka jes� �akże i�ość cis-ów (50) czy spółdzie���i socja���ych 
(261). z dr���iej zaś s�ro��y wskaz�je się ��a zadowo�o��ych i �sa�ysfakcjo��owa-
��ych �czes���ików, k�órzy skorzys�a�i z �sł��� społecz��ych (w �ym za�r�d��ie��ia 
socja���e��o), oferowa��ych przez �e i��s�y��cje. wyzwa��iem ��a przyszłość jes� 
�� doko��a��ie po��łębio��ej dia����ozy jakości i sk��ecz��ości �sł��� �ych i��s�y-
��cji, ��dyż póki co ��iewie�e wiemy o �ych podmio�ach. szcze��ó���ie i���ere-
s�j�ce a��a�izy mo��łyby do�yczyć spółdzie���i socja���ych, w k�órych mamy do 
czy��ie��ia z prac� osobis�� czło��ków spółdzie���i. to od zaa����ażowa��ia czło��-
ków spółdzie���i i pocz�cia współodpowiedzia���ości za jej s�kces eko��omicz��y 
za�eży w d�żym s�op��i� s�kces społecz��y w �oka���ym środowisk�. jako pewie�� 
pos�ęp �rak�ować ��a�eży �o, że w os�a���im czasie ��iek�óre samorz�dy �ery-
�oria���e podjęły próbę ��worze��ia spółdzie���i socja���ych ze swoim �działem. 
doświadczeń �e��o �yp� jes� jeszcze mało, a�e wydaje się, iż sy��acja �aka ma 
sza��se powodze��ia, chociażby z �e��o wz���ęd�, iż sek�or p�b�icz��y oraz pry-
wa���y/społecz��y mo��� działać �� wspó���ie i się wzajem��ie �z�peł��iać. 
Po	siódme, z p���k�� widze��ia os�a�ecz��e��o odbiorcy, k�ie���a �sł���, za�wa-

żamy, że pro��ramy ak�ywizacyj��e i rei���e��racji społecz��ej adresowa��e do 
osób �rwa�e wyk��czo��ych, bardzo częs�o obejm�j� �y�ko �ych, k�órzy sami s� 
zmo�ywowa��i i przejawiaj� wo�ę zmia��y swoje��o życia. pojawia się ��am ��r�pa 
„e�i�y wśród wyk��czo��ych”, k�óra korzys�a z bo��a�ej ofer�y �sł��� ak�ywizacyj-



Mirosław	Grewiński318

��ych, dos�ęp��ych m.i��. w ramach ofer�y projek�ów eFs. oczywiście i��zj� jes� 
przeko��a��ie, że ��a o�war�y ry��ek pracy mo��� powrócić wszyscy wyk��cze��i. 
na�eży jed��ak zadawać py�a��ie co zrobić z �ymi, k�órych deficy�y socja���e s� 
�ak d�że, że ��ie �czes���icz� o��i w pro��ramach rei���e��racji. ko��ce���racja ��a 
„e�icie wśród wyk��czo��ych” przy��osi ryzyko wys�ępowa��ia zjawiska, z k�órym 
spo�ykały się j�ż �rzędy pracy w po�sce �zw. creamingu, czy�i zajmowa��ia się 
w pro��ramach i projek�ach �y�ko �ymi �zw. „ła�wymi” be��eficje���ami, k�ó-
rzy ��wara����j� osi�����ięcie zakłada��ych rez���a�ów, przy w miarę moż�iwo-
ści mi��ima���ych ��akładach. i����ym ��e��a�yw��ym zjawiskiem jes� po�aryzacja 
be��eficje���ów z �wa��i ��a miejsce zamieszka��ia czy pochodze��ia. nierów��o-
mier��a sieć is���ie��ia podmio�ów ��ospodarki społecz��ej i obszarów ich działa-
��ia powod�je, że ��ajczęściej małe społecz��ości (wiejskie, małomias�eczkowe), 
w k�órych �rzeci sys�em prak�ycz��ie ��ie f���kcjo���je, pozbawio��e s� i����ych – 
��iż oferowa��e przez admi��is�rację p�b�icz��� – form pomocy. Mało sk��ecz��e 
okaz�je się �eż wsparcie ze s�ro��y or��a��izacji koście���ych, ��dyż bardzo częs�o 
parafia jes� miejscem i���e��racji rodzi��y od ��iedzie�i do ��iedzie�i, a�e ��ie jes� 
miejscem i���e��racji społecz��ości �oka���ej każde��o d��ia. 

ko�ej��a – ósma	 konkluzja – od��osi się do ko��iecz��ości �porz�dkowa��ia 
w ��ajb�iższej przyszłości w po�sce za��ad��ień �ermi��o�o��icz��ych zwi�za��ych 
z ��ospodark� społecz��� („��ow�” i „s�ar�”), ��azywa��� przez ��iek�órych (�akże 
w �ej ksi�żce) eko��omi� społecz���, �rzecim sys�emem, czy eko��omi� so�idar-
��ości. Fak�, że ��ospodarka społecz��a jes� róż��ie defi��iowa��a powod�je, że 
wł�cza się w jej skład ��b �eż ��ie - or��a��izacje pozarz�dowe (f���dacje i s�owa-
rzysze��ia), i��s�y��cje kościoła i zwi�zków wyz��a��iowych, spółdzie���ie – w �ym 
socja���e, ce���ra i k��by i���e��racji społecz��ej, przedsiębiors�wa społecz��e, �owa-
rzys�wa �bezpieczeń wzajem��ych, kasy zapomo��owo-pożyczkowe, przedsiębior-
s�wa rea�iz�j�ce misję społecz��� (csr), warsz�a�y �erapii zajęciowej, zakłady 
ak�yw��ości zawodowej i�p. w za�eż��ości od przyję�ej defi��icji róż��ie moż��a 
oce��iać po�e��cjał �e��o sek�ora. do�yczy �o zarów��o po�e��cjał� i��s�y��cjo��a�-
��e��o �worz�cych ��o or��a��izacji (ska�i za�r�d��ie��ia, ska�i prod�kcji, dos�ęp� 
do zasobów, re�acji pomiędzy prac� pła���� i bezpła����) oraz ska�i i rodzaj� 
prowadzo��ej działa���ości. s�a�ys�ycz��ie obszar „s�arej” i „��owej” ��ospodarki 
społecz��ej wy����da bardzo obiec�j�co, jed��akże w prak�yce wie�e or��a��izacji 
ma bardzo o��ra��iczo��y po�e��cjał rozwojowy z �wa��i ��a deficy�y w i��fras�r�k-
��rze, brak peł��oe�a�owej kadry, is���ie��ie w rejes�rach przy brak� rzeczywi-
s�ych działań. a za�em wspó���a oce��a po�e��cjał� zróż��icowa��ych podmio�ów 
��ospodarki społecz��ej wca�e ��ie może być jed��oz��acz��a d�a wszys�kich �ypów 
i��s�y��cjo��a���ych. 
Po	dziewiąte, po�rzeba jes� w po�sce wie�� ��owych badań i a��a�iz szcze��ó-

łowych do�ycz�cych ��ospodarki społecz��ej i �sł��� ak�ywizacyj��ych, k�órych 
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w da�szym ci���� bardzo brak�je. a��a�iza �sł��� społecz��ych w ��ospodarce 
społecz��ej w przyszłości powi����a do�yczyć i�ości podmio�ów dos�arczaj�cych 
�sł���i, jakości i sk��ecz��ości �sł���, dy��amiki zmia�� w �ym zakresie, is���ie-
j�ce��o s�a��� i��fras�r�k��ry i dos�ęp��ych zasobów, zadowo�e��ia i sa�ysfakcji 
samych �czes���ików. to od �ych e�eme���ów w d�żym s�op��i� za�eży jakość 
i dos�ęp��ość �sł��� społecz��ych oraz po�e��cjał or��a��izacyj��y/i��s�y��cjo��a���y 
podmio�ów ��ospodarki społecz��ej. dos�ęp��e da��e wskaz�j�, że w po�sce 
mamy do czy��ie��ia w da�szym ci���� z o��ra��iczo��� i�ości� czy����ych i ak�yw-
��ych �radycyj��ych or��a��izacji pozarz�dowych jak i podmio�ów �zw. ��owej 
��ospodarki społecz��ej. obszarem badań i a��a�iz �sł��� społecz��ych w ��o-
spodarce społecz��ej powi����y być �akże za��ad��ie��ia zwi�za��e z aspek�ami 
praw��o-fi��a��sowymi. na i�e rozwi�za��ia praw��e jak i sposoby fi��a��sowa��ia, 
czy �eż wspiera��ia podmio�ów ��ospodarki społecz��ej, przyczy��iaj� się do ich 
rozwoj�, a ��a i�e pe�ryfik�j� �y�ko is���iej�c� sy��ację? o��ó���y w��iosek do�y-
cz�cy �ych za��ad��ień jes� �aki, że ��iew��p�iwie s�worzo��o w os�a���ich �a�ach 
w po�sce war���ki praw��o-fi��a��sowe do rozwoj� podmio�ów i �sł��� ��ospodarki 
społecz��ej, a�e jak zwyk�e prob�emy do�ycz� szcze��ółowych za��ad��ień zwi�-
za��ych z f���kcjo��owa��iem k��bów i���e��racji społecz��ej, ce���rów i���e��ra-
cji społecz��ych, zakładów ak�yw��ości zawodowej czy spółdzie���i socja���ych. 
wie�e z �ych podmio�ów boryka się z wie�oma róż��orod��ymi prob�emami 
w codzie����ej działa���ości. is�o���ym za��ad��ie��iem do rozwi��ięcia w ramach 
a��a�iz ��ospodarki społecz��ej jes� kwes�ia prod�kcji i dos�arcza��ia �sł���. k�o 
i ��a jakich zasadach �dos�ęp��ia �sł���i społecz��e, k�o je wyko���je, w ramach 
jakich proced�r, czy mamy do czy��ie��ia ze s�a��daryzacj� �sł��� w �ym obsza-
rze, czy �eż ��ie?
Po	dziesiąte, oprócz bardziej szcze��ółowych i precyzyj��ych badań i a��a�iz 

do�ycz�cych ��ospodarki społecz��ej, po�rzeb��y jes� s�ały mo��i�ori���� i oce��a 
kwes�ii przedmio�owej �sł��� społecz��ych w ramach �e��o obszar�. pomimo 
prowadzo��ych o��ó���ych działań mo��i�ori����owych, a ��awe� is���iej�cych 
re��io��a���ych obserwa�oriów ��ospodarki społecz��ej w ramach projek�ów 
eFs w ��r���cie rzeczy w da�szym ci���� ��iewie�e wiemy ��a �ema� �e��o, jakie 
działa��ia ak�ywizacyj��e, socja���e, i���e��racyj��e i i��k��zyj��e s� podejmowa��e 
w ramach podmio�ów ��ospodarki społecz��ej i jak� maj� o��e efek�yw��ość. 
niek�óre, ws�ęp��e a��a�izy, cy�owa��e w �ej pracy, wskaz�j� ��a is���iej�ce róż-
��orod��e prob�emy w �ym zakresie, chociażby z ��isk� sk��ecz��ości� działań 
�ych podmio�ów, z ��ieosi���a��iem zakłada��ych rez���a�ów, a ��awe� z wys�ę-
p�j�cymi pew��ymi pa�o�o��iami, k�óre mo��� się rozwijać pod płaszczykiem 
„��ospodarki so�idar��ej”. z dr���iej jed��ak s�ro��y z��a��e s� �akże bardzo cie-
kawe i �da��e projek�y do�ycz�ce ��ospodarki społecz��ej, preze���owa��e w ra-
mach �zw. dobrych prak�yk. 
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pods�mow�j�c ��a�eży podkreś�ić, że ��ospodarka społecz��a jako i��s�r�-
me��� ak�ywizacji jes� sza��s� ��a rei���e��rację społecz��� i zawodow�. zakłada 
o��a bowiem komp�eksow� ak�ywizację be��eficje���ów i i���e��rację m.i��. 
poprzez pracę. jak �wierdzi M. ga��acka w swoim �ekście – ��ospodarka spo-
łecz��a kier�je się przedsiębiorczości� i re���łami zb�iżo��ymi do ��ospodarki 
ry��kowej, przez co jes� ła�wiejsza do zaakcep�owa��ia w i��dywid�a�is�ycz��ie 
zorie���owa��ych społeczeńs�wach. Między i����ymi dzięki wł�cza��i� ��ospodarki 
społecz��ej do szeroko roz�mia��ej wie�osek�orowej po�i�yki społecz��ej pos�ę-
p�je eko��omizacja po�i�yki społecz��ej, k�óra jes� ��ie���ik��io��a w przyszłości 
z powodów ���oba�izacyj��ych i pos�ęp�j�cej ko��k�re��cji świa�owej i re��io��a�-
��ej. a za�em podmio�y ��ospodarki społecz��ej ��a�eży �rak�ować jako część 
sys�em� po�i�yki społecz��ej (welfare	system), z �wa��i ��a ce�e i misję społecz��� 
jak� od��rywaj� o��e w kreowa��i� dobroby�� społecz��e��o. działa���ość wie�� 
or��a��izacji pozarz�dowych, spółdzie���i socja���ych i przedsiębiors�w społecz-
��ych z jed��ej s�ro��y rea���ie przyczy��ia się do ak�ywizacji społecz��o-zawo-
dowej wie�� osób, �moż�iwia podejmowa��ie za�r�d��ie��ia d�a wie�� ��r�p ze 
środowisk szcze��ó���ie �r�d��ych i jed��ocześ��ie poprzez specyfikę prod�k�ów 
i �sł��� jakie wy�warzaj� podmio�y ��ospodarki społecz��ej (dobra społecz��e, 
p�b�icz��e) wpływaj� o��e ��a rozwi�zywa��ie róż��orod��ych kwes�ii socja���ych 
o charak�erze �oka���ym. 

przyszłość pokaże ��a i�e idea ��ospodarki społecz��ej wpły��ie ��a ��ow� jakość 
prowadzo��ej wie�osek�orowej i ak�yw��ej po�i�yki społecz��ej. czy będzie �o 
sce��ari�sz pozy�yw��y czy ��e��a�yw��y, będziemy mo���i oce��ić w ��ajb�iższych 
�a�ach. póki co jes� jeszcze ��a �o zby� wcześ��ie. 



Mirosław grewiński

co��c��sio��s

the aim of �he prese��� p�b�ica�io�� was �o hi��h�i��h� ��ew iss�es per�ai��i���� 
�o �he po�icy of ac�iva�io�� i�� po�a��d, especia��y �hose which refer �o socia� 
services imp�eme���ed wi�hi�� �he sec�or of socia� eco��omy. the co���e��� of 
�he vo��me seems �o comp�e�e �hree impor�a��� areas of ��ew socia� po�icy. o�� 
�he o��e ha��d, i� refers �o �wo ��ew paradi��ms of �he co���emporary we�fare 
s�a�e, i.e. ac�ive a��d m���i-sec�or socia� po�icy which, as mode� approaches, 
have evide����y deve�oped bo�h i�� �he scie���ific disco�rse a��d socia� prac�ice 
i�� po�a��d i�� rece��� years. ac�ive (ac�iva�io��) socia� po�icy ass�mes a ��ew 
mea��i���� i�� �he co���ex� of �he co���emporary �heory of ci�ize��ship (ri��h�s a��d 
respo��sibi�i�ies) a��d civi� socie�y, socia� po�icy eco��omiza�io�� a��d i�s c�oser 
co����ec�io�� wi�h �abo�r marke�; as we�� as i�� �he co���ex� of �he ��ecessi�y �o 
search for s�ch sys�emic so���io��s which wo��d e��ab�e a more efficie��� �se 
of eU s�r�c��ra� f���ds a��d �ake adva���a��e of so���io��s o��side emp�oyme��� 
a��d socia� i���e��ra�io�� so���io��s verified by �he comm���i�y. o�� �he o�her 
ha��d, m���i-sec�or socia� po�icy is becomi���� more a��d more prac�ica� beca�se 
�he s�a�e is, o�� i�s ow��, a�ready ���ab�e �o address �he i��divid�a� a��d ��ro�p 
��eeds of �he socie�y. p��ra�ism a��ows �ha� vario�s socia� risks, which f���c�io�� 
i�� socie�y, be dis�rib��ed amo���� ma��y differe��� p�b�ic, ��o��-��over��me���a� 
a��d priva�e e���i�ies, a��d �ha� �here be a ��rea�er diversifica�io�� of services 
re�eva��� �o �he i��divid�a�ized ��eeds of ci�ize��s. sim���a��eo�s�y, m���i-sec�or 
po�icy is becomi���� more pra��ma�ic from �he perspec�ive of �he s�a�es’ d��ies 
(a��hori�y) a��d �he i���eres� of �he ci�ize��s �hemse�ves (be��eficiaries).

the seco��d area of �he ��ew approach �o socia� po�icy iss�es, disp�ayed 
i�� �he book, is �he foc�s o�� �he ac�iva�i���� socia� services as �hose e�eme���s 
which may si����ifica����y co���rib��e �o �he i��crease i�� h�ma�� a��d socia� capi-
�a� po�e���ia� i�� po�a��d, a��d �o �he i��crease i�� se�f-reso�rcef����ess a��d ��re-
a�er socia� se�f-respo��sibi�i�y i�� accorda��ce wi�h �he r��e of ‘he�p �owards 
se�f-he�p’, prese��� i�� socia� po�icy. For ma��y years, socia� po�icy co��ce���ra�ed 
o�� fi��a��cia� a��d i��-ki��d be��efi�s, o�� sec�ri���� �he �ivi���� s�a��dards a��d co��-
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di�io��s of vario�s socia� ��ro�ps, which was �he respo��sibi�i�y of �he �radi�io-
��a� re-dis�rib��io��a� sys�em of socia� sec�ri�y (socia� safe�y). i� res���ed from 
�he obvio�s ��eed �o ass�re �he effec�s of �he�� o����oi���� po�i�ica� �ra��sforma-
�io�� which e���ai�ed ma��y socia� i��eq�a�i�ies a��d socia� prob�ems. there was 
a��d �here is s�i�� a deficie��cy of approaches which wo��d prese��� socia� po�icy 
iss�es from �he a�����e of we�fare a��d socia� services.

the �hird ��ew socia� po�icy area a��a�ysed is socia� eco��omy a��d i�s ��ro-
wi���� impor�a��ce �ha� has bee�� observed i�� ma��y e�ropea�� co����ries. Hopes 
for socia� eco��omy are a�so ��rea� i�� po�a��d, if o��e co��siders �e��a� so���io��s 
imp�eme���ed i�� rece��� years (ac�s o��: socia� emp�oyme���, p�b�ic be��efi� 
ac�ivi�y a��d vo�����eeri����, socia� coopera�ives) a��d f���ds a��oca�ed, mai���y 
from �he e�ropea�� socia� F���d a��d wi�hi�� �he civi� i��i�ia�ives F���d. socia� 
eco��omy, especia��y i�� o�r co����ry, is cer�ai���y a compo��e��� of a broad�y vie-
wed, m���i-sec�or socia� po�icy, a��ho���h i� co��d be �rea�ed as a�� e�eme��� of 
�he eco��omy a��d marke�. However, po�ish experie��ce proves �ha� mos� �he-
ore�icia��s a��d prac�i�io��ers �rea� �he ��ew socia� eco��omy specifica��y ra�her 
as a�� i��s�r�me��� of �he socia� po�icy ac�iva�io�� �ha�� as a s�b-sec�or of �he 
eco��omy, which is �he case for examp�e i�� i�a�y. i� has res���ed from �he fac� 
�ha� socia� coopera�ives i�� i�a�y have bee�� deve�oped for ma��y years from 
�he bo��om �p as eco��omic se�f-or��a��isa�io�� of i��divid�a�s who were socia��y 
deprived i�� �he �abo�r marke� a��d co��d ��o� re�y o�� �he s�a�e’s assis�a��ce. 
Mea��whi�e, i�� po�a��d, i� has bee�� a��emp�ed �o s�im��a�e �he deve�opme��� 
of socia� eco��omy e���i�ies �op dow��, fi��a��ci���� �hem wi�h a wide s�ream of 
eU f���ds, b�� a� �he same �ime, faci���� a defici� of bo��om-�p i��i�ia�ives i�� 
�his area a��d �ack of a broader ���ders�a��di���� of �he i��i�ia�ive by i��divid�a�s 
wi�hi�� �he marke� sec�or.

From �he par�s of �he vo��me a��d �he co���e��� of �he par�ic��ar chap-
�ers, o��e ca�� draw specific co��c��sio��s o�� �he f���re of socia� services ac�iva-
�io�� wi�hi�� socia� eco��omy. they may be s�mmarised i���o �he fo��owi���� key 
iss�es.

Firs��y, �he commo�� de��omi��a�or for �he po�e���ia� deve�opme��� of servi-
ces wi�hi�� �he socia� eco��omy sec�or is �he s�ccess a��d ���iversa� accep�a��ce 
of �he ac�ive a��d m���i-sec�or socia� po�icy mode�s. a� prese���, i�� po�a��d, 
�he �ime is favo�rab�e for s�ch �rea�me��� of socia� po�icy (i.a. s�ra�e��y for 
po�a��d 2030). addi�io��a� s�ppor� for s�ch percep�io�� of socia� po�icy derives 
from �he eU which wi�hi�� i�s ow�� s�ra�e��ies a��d pro��rammes (i.a. s�ra-
�e��y e�rope 2020, e�ropea�� emp�oyme��� s�ra�e��y, e�ropea�� s�ra�e��y o�� 
socia� i���e��ra�io��, whi�e a��d gree�� paper o�� p�b�ic service) as we�� as 
f���ds (e�ropea�� socia� F���d) promo�es �his par�ic��ar approach �o socia� 
a��d occ�pa�io��a� ac�iva�io��. i�� rece��� years, bo�h i�� �he po�ish �abo�r mar-
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ke� po�icy a��d �he po�icy of socia� assis�a��ce a��d i���e��ra�io�� ma��y si����s a��d 
evide��ce have bee�� observed �o prove �ha� �here is po�i�ica� a��d admi��i-
s�ra�ive wi��i������ess �o shape socia� po�icy i�� �his way. However, o��e o���h� �o 
co��sider a��o�her, m�ch more pessimis�ic, op�io�� �ha� i�� �he ��eares� f���re 
a�� opi��io�� o�� i��effec�ive��ess a��d �ow efficie��cy of s�ch a�� approach emer��e 
a��d �ha� a differe��� mode� of socia� po�icy, m�ch more weak�y s�ppor�i���� �he 
ac�iva�io�� approach, be imp�eme���ed. i� seems possib�e eve�� d�e �o �he fac� 
�ha� mos� probab�y i�� �he ��ew perspec�ive for pro��rammi���� �he eU po�icy of 
cohere��ce for �he years 2014–2020, �he f���ds for ac�ive socia� po�icy wi�� be 
s�ric��y �imi�ed. this may res��� i�� a breakdow�� of services deve�opme��� wi�-
hi�� �he socia� eco��omy sec�or a��d a dec�i��e i�� �he o����oi���� ac�iva�io�� po�icy.

seco��d�y, disc�ssi���� �he f���re of ac�ive socia� po�icy a��d �he deve�opme��� 
of socia� eco��omy i�� po�a��d, o��e o���h� �o co��sider ���mero�s risks a��d di�em-
mas. accordi���� �o M. rymsza – wha� o���h� �o be ass�med as rea� is �he risk 
of deve�opi���� ��o��-prod�c�ive emp�oyme��� by rep�aci���� re����ar job posi�io��s 
wi�h �he s�bsidised o��es, a��d �he risk of domi��a��ce of socia� emp�oyme��� 
over socia� e���repre��e�rship. a��o�her prob�em is �he risk of s�i��ma�isa�io�� 
of �hose who �se �he s�ppor� d�e �o a differe��� �rea�me��� of �he par�ici-
pa���s of ac�iva�io�� a��d i���e��ra�io�� pro��rammes by emp�oyers. For examp�e, 
ma��y perso��s wi�h disabi�i�ies a��d �he socia��y exc��ded do f���c�io�� i�� c�osed 
�abo�r marke�s b�� �hey ac��a��y have ��o cha��ces of e���eri���� �he ope�� o��e. 
Moreover, �he b�rea�cra�ised a��d i��efficie��� sys�em of p�b�ic i��s�i���io��s of 
socia� assis�a��ce a��d �abo�r marke� s�ppor�s �he socia� eco��omy e���i�ies o���y 
i�� a �imi�ed way, a��d some�imes i� eve�� opposes ��o��-��over��me���a� or��a��iza-
�io��s or o�her ��o��-p�b�ic i��s�i���io��s, which res���s from vario�s s�ereo�ypes, 
prej�dices, or co��flic�s of �oca� i���eres�s, compe�i�io�� for �he fi��a� be��efi-
ciary wi�hi�� �he imp�eme���ed esF projec�s. prob�ema�ic is �he s�a�e-wide 
a��d �oca� re-dis�rib��io��a� pa�er��a�ism wi�h a �imi�ed �ra��sfer of be��efi�s �o 
�he services of socia� a��d occ�pa�io��a� ac�iva�io��. Loca� ��over��me���s a�so 
�ack ��ood �oca� socia� s�ra�e��ies (e.��. socia� iss�es so���io��s) which, crea�ed 
i�� a par�icipa�io��a� way, wo��d crea�e ac�ivi�ies i�� deve�opi���� socia� services, 
socia� eco��omy, e�c.

third�y, socia� eco��omy a��d ac�iva�io�� socia� services wi�� co���i���e �o 
deve�op i�� po�a��d if ac�ive socia� po�icy overcomes �he weak��ess of �he �ra-
di�io��a� socia� sec�ri�y sys�em i�� �he sphere of effec�ive��ess, ra�io��a�i�y a��d 
efficie��cy of ac�ivi�ies. i� is ��o� a simp�e �ask, �he more so beca�se, accordi���� 
�o �he a��a�yses of �he vo��me, �he cos� of socia� rei���e��ra�io�� pro��rammes 
or projec�s is very of�e�� co��siderab�e a��d �he ��e�� effec�ive��ess is of�e�� very 
�ow. cos��y projec�s o�� �he ac�ivi�y of socia� i���e��ra�io�� ce���res or c��bs fai� 
�o be b�d��e� ra�io��a�ised i�� each case, which imp�ies �ha� whe�� fi��a��ci���� 
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from esF is comp�e�ed, �oca� ��over��me���s may be ���wi��i���� �o mai���ai�� s�ch 
i��s�i���io��s of socia� a��d occ�pa�io��a� rei���e��ra�io�� o�� �heir ow�� f���ds.

Fo�r�h�y, socia� eco��omy a��d ac�iva�io�� services wi�� be ab�e �o deve-
�op i�� po�a��d o���y whe�� �here is wi��i������ess �o p�rs�e �oca� socia� po�icy i�� 
a par���ership ma����er �ha� i�� �he f���re wo��d �ead �o services i���e��ra�io��. 
Mea��whi�e, po�a��d experie��ces a deficie��cy of i��s�i���io��a� i���e��ra�io��. the 
imp�eme���a�io�� of �he idea of asp faces resis�a��ce i�� �he form of �ack of 
coopera�io�� be�wee�� e���i�ies from differe��� sec�ors, e.��. wi�hi�� �he scope of 
respo��sibi�i�y of differe��� i��s�i���io��s (from vario�s sec�ors) for so�vi���� spe-
cific iss�es. Ma��y ac�ivi�ies are do�b�ed, �here is ��o excha����e of i��forma�io�� 
eve�� be�wee�� �he e���i�ies wi�hi�� �he same sec�or. p�b�ic ��ra���s are wo�� by 
or��a��isa�io��s �ha� are c�oser �o �he a��hori�ies a��d decisio��-makers, coopera-
�io�� a��d rea�isa�io�� of joi��� ���der�aki����s is pre�e��ded. there are very of�e�� 
��o par���ership re�a�io��s eve�� wi�hi�� �he same sec�or a��d �he same socia� 
po�icy, �h�s i� is ex�reme�y diffic��� �o shape cross-sec�or coopera�io��. i� is 
wor�h rea�isi���� �he fac� �ha� ma��y socia� i��s�i���io��s are re��c�a��� �o ��ove�-
�ies, ac�iva�io�� po�icy faces ���mero�s barriers wi�hi�� �he very p�b�ic i��s�i��-
�io��s which, ‘b�rde��ed’ wi�h �he ��ecessi�y �o co���i���o�s�y keep records, fai� 
�o fi��d �ime for ac�iva�io�� a��d i����ova�io��s.

Fif�h�y, wha� ��eeds �o be re����a�ed i�� �he ��eares� f���re is �he iss�e of 
socio-occ�pa�io��a� ac�iva�io�� a��d rehabi�i�a�io�� of perso��s wi�h disabi�i�ies. 
po�a��d repor�s o��e of �he hi��hes� i��dica�ors of �he ���mber of �he disab�ed i�� 
e�rope. amo���� over 3 mi��io�� perso��s wi�h disabi�i�ies a� �he a��e of occ�pa-
�io��a� ac�ivi�y o���y o��e fif�h is emp�oyed. the res� are occ�pa�io��a��y passive 
or ���emp�oyed. socia� services of ac�iva�io�� are c�rre����y provided �o �his 
socia� ��ro�p wi�hi�� �wo ��o��-i���e��ra�ed a��d i��compa�ib�e sys�ems. o�� �he 
o��e ha��d, �here is a sys�em of rehabi�i�a�io�� of perso��s wi�h disabi�i�ies, for-
med i�� �he ear�y 1990’s, which i��c��des: �he s�a�e F���d for rehabi�i�a�io�� of 
perso��s wi�h disabi�i�ies as �he fi��a��ci���� i��s�i���io��, a��d s�ppor�ed emp�oy-
me��� e���erprises, occ�pa�io�� �herapy workshops, voca�io��a� ac�iva�io�� faci-
�i�ies as i��s�i���io��s providi���� ac�iva�io�� services. o�� �he o�her ha��d, for 
severa� years, �here has bee�� crea�ed a seco��d sys�em of s�ppor� for peop�e 
wi�h disabi�i�ies a��d o�her socia��y exc��ded ��ro�ps based o�� socia� emp�oy-
me��� (socia� i���e��ra�io�� ce���res) a��d socia� coopera�ives. i� appears �ha� 
bo�h sys�ems f���c�io�� separa�e�y form each o�her. accordi���� �o �he co���e��� 
of �his book, �o����-�erm mai���e��a��ce of �he d�a� sys�em of ac�iva�i���� s�ppor� 
for peop�e wi�h disabi�i�ies mea��s do�b�i���� �he �asks a��d i�� fac� was�i���� p�b-
�ic f���ds. wha� is more, i� wo��d be advisab�e �o co��sider if �he very pFron 
(s�a�e F���d for rehabi�i�a�io�� of perso��s wi�h disabi�i�ies) sys�em does ��o� 
req�ire cha����es, �aki���� i���o acco���� �ha� �he par�icipa�io�� of peop�e wi�h 
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disabi�i�ies i�� �he ope�� �abo�r marke� is very �ow, �he ���mber of voca�io��a� 
ac�iva�io�� faci�i�ies is scarce, a��d ��rad�a�es of occ�pa�io��a� �herapy works-
hops fai� �o be absorbed by �he �abo�r marke�.

six�h�y, i�� �he ��eares� f���re, o��e has �o caref���y observe, from �he scie��-
�ific a�����e, �he ��ew e���i�ies of socia� eco��omy a��d �heir achieveme���s i�� 
socia� rei���e��ra�io��. they are c��bs a��d ce���res of socia� po�icy a��d socia� 
coopera�ives. to da�e, �he i��forma�io�� ��a�hered o�� �he f���c�io��i���� of �hese 
i��s�i���io��s has par�ia��y proved bo�h �he cri�ica� ar���me���s a��d �he affirma-
�ive o��es expressed by �hose a��ai��s� a��d i�� favo�r of deve�opi���� �his i��s�i��-
�io��a� form. Here, o�� �he o��e ha��d, a��e���io�� is draw�� �o �he s�aff re�a�ed, 
pro��ramme, or��a��isa�io��a� a��d fi��a��cia� deficie��cies of �hese e���i�ies. a�so, 
�he ���mber of socia� i���e��ra�io�� ce���res (cis) (50) or socia� coopera�ives 
(261) is s�i�� very sma��. o�� �he o�her ha��d, i� is i��dica�ed �ha� �here are 
co���e��� a��d sa�isfied par�icipa���s who have be��efi�ed from socia� services 
(i��c��di���� socia� emp�oyme���) offered by �hese i��s�i���io��s. a f���re cha�-
�e����e here is �o p�rs�e a deeper q�a�i�y a��d efficie��cy dia����osis of services 
by �he i��s�i���io��s as so far �i���e has bee�� k��ow�� of �hem. par�ic��ar�y i���e-
res�i���� a��a�yses wo��d per�ai�� �o socia� coopera�ives where �he work by �he 
members �hemse�ves is �o be observed. i� is o�� �he i��vo�veme��� of �he mem-
bers of �he coopera�ive a��d �heir se��se of co-respo��sibi�i�y for i�s eco��omic 
s�ccess �ha� i�s socia� s�ccess wi�hi�� �he �oca� comm���i�y depe��ds. i� o���h� 
�o be perceived as q�i�e a s�ccess �ha� some �oca� ��over��me���s have rece����y 
a��emp�ed �o es�ab�ish socia� coopera�ives co���rib��i���� �o �hem. there is s�i�� 
�i���e experie��ce of �his ki��d, �ho���h i� seems �ha� �he direc�io�� may �ead �o 
s�ccess, eve�� d�e �o �he fac� �ha� �he p�b�ic sec�or a��d �he priva�e/socia� o��e 
may opera�e joi����y a��d comp�eme��� each o�her.

seve���h�y, from �he poi��� of view of �he fi��a� be��eficiary – �he service 
c�s�omer, i� ca�� be ��o�iced �ha� ac�iva�io�� a��d socia� rei���e��ra�io�� pro��ram-
mes for perso��s experie��ci���� perma��e��� exc��sio�� very of�e�� cover o���y 
�hose who are mo�iva�ed �hemse�ves a��d show wi��i������ess �o cha����e �heir 
�ives. wha� emer��es is a ��ro�p of ‘�he e�i�e amo���� �he exc��ded’ who be��efi� 
from �he rich offer of ac�iva�io�� services, avai�ab�e i.a. wi�hi�� �he projec�s 
by esF. obvio�s�y, i� is i���sive �o be�ieve �ha� a�� �he exc��ded are ab�e �o 
re��r�� �o �he ope�� �abo�r marke�. However, o��e o���h� �o ask �he q�es�io��: 
wha� �o do wi�h �hose whose socia� defici�s are so co��siderab�e �ha� �hey 
fai� �o par�icipa�e i�� �he rei���e��ra�io�� pro��rammes. Foc�si���� o�� ‘�he e�i�e 
amo���� �he exc��ded’ e���ai�s a risk of �he phe��ome��o��, which emp�oyme��� 
offices i�� po�a��d faced, ��ame�y, �he so-ca��ed ‘creami����’, or coveri����, i�� �he 
pro��rammes a��d projec�s, o���y �he so-ca��ed ‘easy’ be��eficiaries who ���a-
ra���ee �ha� �he ��oa�s se� be achieved wi�h possib�y mi��ima� effor�. a��o�her 
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��e��a�ive phe��ome��o�� is �he po�arisa�io�� of be��eficiaries d�e �o �heir p�ace of 
reside��ce or fami�y back��ro���d. the ���eve�� ��e�work of socia� eco��omy e���i-
�ies a��d areas of �heir opera�io�� res���s i�� �he si��a�io�� whe��, mos� of�e�� �he 
sma�� comm���i�ies (vi��a��es, sma�� �ow��s) where �he �hird sec�or prac�ica��y 
does ��o� f���c�io��, are deprived of o�her – �ha�� �he o��es offered by p�b�ic 
admi��is�ra�io�� – forms of assis�a��ce. a�so, �i���e effec� is bro���h� by �he s�p-
por� from ch�rch or��a��isa�io��s si��ce very of�e�� parish is �he p�ace of fami�y 
i���e��ra�io�� from s���day �o s���day, b�� i� is ��o� a p�ace for �oca� comm���i�y 
i���e��ra�io�� o�� a dai�y basis.

nex� – �he ei��h�h co��c��sio�� – per�ai��s �o �he ��ecessi�y �o re����a�e i�� 
po�a��d �he �ermi��o�o��ica� iss�es re�a�ed �o (‘��ew’ a��d ‘o�d’) socia� eco��omy, 
some�imes referred �o as socia� eco��omics, �hird sys�em, or �he eco��omics 
of so�idari�y. d�e �o �he fac� �ha� socia� eco��omy is defi��ed i�� differe��� ways, 
i� ei�her i��c��des or exc��des ��o��-��over��me���a� or��a��isa�io��s (fo���da�io��s 
a��d associa�io��s), ch�rch a��d re�i��io�s i��s�i���io��s, coopera�ives, i��c��di���� 
socia� i���e��ra�io�� ce���res a��d c��bs, socia� e���erprises, co-opera�ive i��s�ra��ce 
socie�ies, socia� a��owa��ce a��d be��efi� f���ds, e���erprises imp�eme���i���� socia� 
missio�� (csr), occ�pa�io��a� �herapy workshops, occ�pa�io��a� ac�iva�io�� faci-
�i�ies, e�c. depe��di���� o�� �he ass�med defi��i�io��, �he po�e���ia� of �his sec�or 
may be assessed differe����y. i� refers bo�h �o �he i��s�i���io��a� po�e���ia� of 
or��a��isa�io��s �ha� form i� (sca�e of emp�oyme���, sca�e of prod�c�io��, access 
�o reso�rces, re�a�io��s be�wee�� paid a��d ���paid work) a��d �he sca�e a��d 
ki��d of ac�ivi�y. s�a�is�ica��y, �he sphere of ‘o�d’ a��d ‘��ew’ socia� eco��omy 
appears �o be very promisi����, however, i�� prac�ice ma��y or��a��isa�io��s have 
a very �imi�ed po�e���ia� for deve�opme��� beca�se of defici�s i�� i��fras�r�c��re, 
�ack of f���-�ime s�aff, or prese��ce i�� re��is�ers i�� spi�e of ��o ac��a� ac�ivi�ies. 
th�s, a commo�� assessme��� of �he po�e���ia� of vario�s socia� eco��omy e���i-
�ies may ��o� be a� a�� ���eq�ivoca� for a�� i��s�i���io��a� �ypes.

ni���h�y, po�a��d ��eeds a �o� of ��ew de�ai�ed research a��d a��a�yses o�� 
socia� eco��omy a��d ac�iva�io�� services which are s�i�� scarce a��d missi����. i�� 
�he f���re, �he a��a�ysis of socia� services i�� socia� eco��omy o���h� �o per�ai�� 
�o �he ���mber of service providi���� e���i�ies, �he q�a�i�y a��d efficie��cy of ser-
vices provided, �he dy��amics of cha����es i�� �his sphere, �he s�a�e of i��fras�r�-
c��re a��d reso�rces avai�ab�e, a��d �he �eve� of co���e���me��� a��d sa�isfac�io�� 
of �he par�icipa���s. these are �he e�eme���s which co��siderab�y de�ermi��e 
�he q�a�i�y a��d avai�abi�i�y of socia� services a��d �he or��a��isa�io��a�/i��s�i-
���io��a� po�e���ia� of socia� eco��omy e���i�ies. the da�a avai�ab�e prove �ha� 
i�� po�a��d �here is s�i�� a �imi�ed ���mber of opera�i���� a��d ac�ive, �radi�io-
��a� ��o��-��over��me���a� or��a��isa�io��s a��d e���i�ies of �he so-ca��ed ��ew socia� 
eco��omy. the sphere for research a��d a��a�yses o�� socia� services i�� socia� 
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eco��omy sho��d a�so be iss�es co����ec�ed wi�h �e��a� a��d fi��a��cia� aspec�s. 
to wha� ex�e��� do �e��a� so���io��s a��d ways of fi��a��ci����, or s�ppor�i���� �he 
socia� eco��omy e���i�ies co���rib��e �o �heir deve�opme���, a��d how m�ch do 
�hey pe�rify �he c�rre��� si��a�io��? a ��e��era� co��c��sio�� o�� �heses iss�es may 
be �ha�, ���do�b�ed�y, i�� rece��� years i�� po�a��d, �e��a� a��d fi��a��cia� co��di�io��s 
for �he deve�opme��� of �he e���i�ies a��d socia� eco��omy services have bee�� 
formed, however, as �ypica��y, prob�ems per�ai�� �o �he de�ai�ed iss�es of �he 
f���c�io��i���� of socia� i���e��ra�io�� c��bs, socia� i���e��ra�io�� ce���res, voca�io��a� 
ac�iva�io�� faci�i�ies or socia� coopera�ives. Ma��y of �hose e���i�ies face ���me-
ro�s prob�ems i�� �heir dai�y opera�io��s. a�� impor�a��� iss�e �o be deve�oped 
wi�hi�� socia� eco��omy a��a�yses is �he iss�e of service prod�c�io�� a��d provi-
sio��. who a��d o�� wha� co��di�io��s offers socia� services, who rea�ises �hem, 
wi�hi�� wha� proced�res, is �here service s�a��dardisa�io�� i�� �he sphere, or 
�here is ��o�?

te���h�y, apar� from more de�ai�ed a��d precise research a��d a��a�yses o�� 
socia� eco��omy, i� is ��ecessary �o co��s�a����y mo��i�or a��d eva��a�e �he s�bjec� 
iss�e of socia� services wi�hi�� �he area. i�� spi�e of ��e��era� mo��i�ori����, or 
eve�� re��io��a� socia� eco��omy observa�ories fo���ded wi�hi�� �he esF projec�s, 
i�� fac�, s�i�� �i���e is k��ow o�� wha� ac�iva�io��, socia�, i���e��ra�io�� a��d i��c��sio�� 
opera�io��s are p�rs�ed by socia� eco��omy e���i�ies, a��d wha� �heir effec�i-
ve��ess is. some i���rod�c�ory a��a�yses, ci�ed i�� �he vo��me, i��dica�e vario�s 
diffic���ies i�� �he area, per�ai��i���� eve�� �o �ow efficie��cy of �heir ac�ivi�ies, 
fai��re �o achieve ��oa�s ass�med, or �o cer�ai�� pa�ho�o��ies �ha� co��d deve�op 
���der �he cover of ‘so�idary eco��omy’. o�� �he o�her ha��d, �ho���h, �here are 
a�so i���eres�i���� a��d s�ccessf�� projec�s o�� socia� eco��omy, prese���ed wi�hi�� 
�he so-ca��ed ��ood prac�ices.

co��c��di����, i� o���h� �o be hi��h�i��h�ed �ha� socia� eco��omy as a�� i��s�r�-
me��� of ac�ive �abo�r marke� po�icy is a cha��ce for socia� a��d occ�pa�io��a� 
i���e��ra�io��. i� ass�mes a comprehe��sive ac�iva�io�� of be��eficiaries a��d i���e-
��ra�io��, amo���� o�her �hi����s, �hro���h work. as M. ga��acka ar���es i�� her 
paper – socia� eco��omy re�ies o�� e���repre��e�rship a��d r��es simi�ar �o �he 
marke� eco��omy o��es, which makes i� easier �o accep� i�� �he i��divid�a�is�i-
ca��y orie���ed socie�ies. amo���� o�her �hi����s, i� is �ha��ks �o �he i���rod�c�io�� 
of socia� eco��omy i���o �he broad�y viewed m���i-sec�or socia� po�icy �ha� 
�he eco��omiza�io�� of socia� po�icy pro��resses, which i�� �he f���re is ���avo-
idab�e d�e �o ���oba�isa�io�� a��d i��creasi���� wor�d a��d re��io��a� compe�i�io��. 
th�s, socia� eco��omy e���i�ies o���h� �o be �rea�ed as a�� e�eme��� of socia� 
po�icy sys�em (we�fare sys�em) d�e �o �he objec�ives a��d socia� missio�� �hey 
p�rs�e i�� shapi���� socia� we�fare. o�� �he o��e ha��d, ac�ivi�ies by ma��y ��o��-
��over��me���a� or��a��isa�io��s, socia� coopera�ives a��d socia� e���erprises ac��-
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a��y co���rib��e �o socio-occ�pa�io��a� ac�iva�io�� of ma��y peop�e, e��ab�e �he 
emp�oyme��� of ma��y ��ro�ps from par�ic��ar�y diffic��� comm���i�ies, a��d a� 
�he same �ime, �hro���h �he specifica�io�� of prod�c�s a��d services prod�ced 
by socia� eco��omy e���i�ies (socia�, p�b�ic ��oods), have a�� impac� o�� so���io��s 
�o vario�s �oca� socia� iss�es.

the f���re wi�� show �o wha� ex�e��� �he idea of socia� eco��omy may i��fl�-
e��ce ��ew q�a�i�y of �he m���i-sec�or a��d ac�ive socia� po�icy. if i� is a posi�ive 
or a ��e��a�ive sce��ario, o��e may be ab�e �o assess i�� �he years �o come. so far, 
i� is s�i�� �oo ear�y �o do so.
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