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Książka stanowi rezultat projektu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Tu jest praca” admini-
strowanego przez Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego1.

Problematyka gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej powoli znajduje 
swoje miejsce w refleksji naukowej na temat kształtowania polskich, progresywnych roz-
wiązań w zakresie polityki zatrudnienia i inkluzji społecznej oraz lokalnej polityki gospo-
darczej i społecznej. Gospodarka społeczna, określana także jako gospodarka zakorzenio-
na społecznie, stanowi nowe narzędzie rozwoju społeczno-gospodarczego, komplementar-
ne wobec sektora publicznego i prywatnego. Instytucje gospodarki społecznej, w tym 
zrzeszenia i spółdzielczość, przyczyniają się do tworzenia nowych usług i miejsc pracy na 
szczeblu lokalnym w ramach przedsięwzięć łączących w sobie ekonomiczne i społeczne 
aspekty aktywności obywatelskiej. Przedsiębiorstwo społeczne, jako jedna z form gospo-
darki społecznej charakteryzuje: wielość celów, wielość udziałowców, różnorodność źró-
deł finansowania2. Przedsiębiorstwa społeczne integrują zawodowo, rozwijają indywidu-
alne usługi społeczne oraz prowadzą usługi użyteczności publicznej.

Celem publikacji jest prezentacja koncepcji teoretycznych i wyników badań empirycz-
nych na temat uwarunkowań wzrostu organizacji gospodarki społecznej, takich jak: zrze-
szenia społeczne, fundacje, spółdzielczość, centra integracji społecznej, zakłady aktywno-
ści zawodowej, partnerstwa lokalne oraz inne formy gospodarki społecznej, a także ich 
rosnącej użyteczności dla polityki społecznej i rozwoju lokalnego. Książka składa się z 12 
rozdziałów.

Polska ma długie tradycje oddolnej działalności społeczno-gospodarczej, jednak są 
one nadal słabo znane. W rozdziale 1 Adam Piechowski wypełnia po części tę lukę, pre-
zentując historię samoorganizacji społeczeństwa polskiego w XIX i XX wieku, jej główne 
nurty ideowe, wybitnych liderów i wyróżniające się przykłady ówczesnych instytucji sa-
mopomocy gospodarczej i społecznej. W rozdziale 2 Ewa Leś przedstawia pole definicyj-
ne gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych, ewolucję ich funkcji i główne 

1 Celem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Tu jest praca” jest stworzenie i wdrożenie całościowego systemu 
wsparcia dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielczości socjalnej i innych organizacji gospodarki społecznej. Zob. 
WWW. Tujestpraca.pl.

2 J. Defourny, Social Enterprises in Western Europe: Some Insights from the EMES Experience, UNDP-
EMES Regional Workshop on Social Enterprises in CEE and CIS, Brussels, December 11–12, 2006. 
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obszary produkcji dóbr i usług. W rozdziale 3 Jerzy Wilkin prezentuje ujęcie nowej eko-
nomii instytucjonalnej dotyczące teorii przedsiębiorstwa i jej znaczenie w wyjaśnieniu fe-
nomenu przedsiębiorstwa społecznego. W rozdziale 4 Paweł Swianiewicz przedstawia 
rolę społeczności w koncepcjach polityki lokalnej, w tym zagrożenia związane z udziałem 
społeczności w kreowaniu polityki lokalnej, wynikające z braku legitymizacji demokra-
tycznej, dla których remedium może stanowić selektywna partycypacja społeczności, ogra-
niczająca się do osiągania celów sformułowanych uprzednio przez instytucje demokratycz-
nie wybrane. W rozdziale 5 Carlo Borzaga wyróżnia cztery typy działań obywatelskich: 
lobbing (rzecznictwo interesów, advocacy), konsumpcja, oszczędzanie oraz bezpośrednia 
produkcja dóbr i usług, dowodząc, że przedsiębiorczość społeczna, czyli funkcja produk-
cyjna zrzeszeń i fundacji jest znana najsłabiej, mimo że stanowi działanie najbardziej in-
nowacyjne i kompleksowe w porównaniu z innymi rolami.

Dla problematyki gospodarki społecznej zagadnienie kapitału społecznego ma zna-
czenie kluczowe, wskazując na wagę istniejących w danej społeczności wzorów, norm 
i umiejętności współpracy, umożliwia oszacowanie rzeczywistego stanu zasobów społecz-
nych środowisk lokalnych, a w rezultacie określenie kulturowego i socjologicznego pod-
łoża dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Rozdział 6  Tomasza Żukow-
skiego dotyczy uwarunkowań historycznych i współczesnych determinant rozwoju kapita-
łu społecznego w Polsce oraz jego poziomu i przestrzennego zróżnicowania.

Rozdział 7 Piotra Wołkowińskiego zawiera omówienie koncepcji diagnozy innowa-
cyjnej i terytorium odpowiedzialnego społecznie. Autor przedstawia nową metodę urucho-
mienia i podtrzymania partycypacji społeczności w wypracowaniu diagnozy lokalnej, słu-
żącej zrównoważonemu rozwojowi. Istota diagnozy innowacyjnej polega na odwołaniu się 
bezpośrednio do opinii społeczności i jej liderów jako źródła informacji o potrzebach i za-
sobach terytorium, ciągłości takiej interwencji i jej wykorzystaniu do opracowania i wdro-
żenia projektów naprawczych. Zaletą tekstu jest przedstawienie doświadczeń wykorzysta-
nia diagnozy innowacyjnej terytorium w dwóch polskich jednostkach samorządowych 
(gminy wiejsko-miejskiej i dzielnicy m. st. Warszawy). 

W rozdziale 8 Sławomir Nałęcz omawia wyniki najnowszych badań ilościowych na 
temat spółdzielczości, stowarzyszeń i fundacji przeprowadzonych przez projekt Partner-
stwo na rzecz Rozwoju „Tu jest praca” dotyczących takich aspektów ich kondycji ekono-
micznej i społecznej, jak liczba organizacji, poziom zatrudnienia i stan przychodów oraz 
skala i formy aktywności społecznej. 

Rozdział 9 Bartosza Pielińskiego stanowi omówienie wyników badań jakościowych 
przeprowadzonych w ramach projektu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Tu jest praca”. 
Rezultaty badań wskazują, że kluczowe znaczenie dla rozwoju podmiotów gospodarki 
społecznej w Polsce mają polityka i gospodarka. Raport zawiera także omówienie kilku 
studiów przypadków dobrych praktyk gospodarki społecznej z województwa warmińsko-
mazurskiego i wielkopolskiego autorstwa Anny Ciepielewskiej. 

W rozdziale 10 Cezary Miżejewski podkreśla znaczenie organizacji gospodarki spo-
łecznej jako instrumentu nowej polityki pomocy społecznej w zakresie aktywizacji osób 
zdolnych do pracy, a bezczynnych zawodowo. Autor wskazuje na wspólne wartości leżą-
ce u podstaw instytucji gospodarki i pomocy społecznej, jak solidarność i pomoc w odzy-
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skaniu samowystarczalności ekonomicznej i społecznej grupom trudno zatrudnialnym na 
konkurencyjnym rynku pracy oraz omawia wybrane działania polityki publicznej w Polsce 
w ostatnich latach, wspierające rozwój gospodarki społecznej. 

W rozdziale 11 Barbara Rysz-Kowalczyk przedstawia zwięzłe wprowadzenie do 
nauki o zarządzaniu, jej głównych nurtach i koncepcjach. Nowe zarządzanie publiczne 
w usługach społecznych i upowszechnianie się w instytucjach gospodarki społecznej me-
nedżerskich zasad zarządzania, na wzór przedsiębiorstw prywatnych, ukierunkowanych na 
efektywność i profesjonalizm sprawiają, że wiedza dotycząca historii nauki o zarządzaniu, 
zarządzania personelem i otoczeniem społecznym, planowania strategicznego jest niezbęd-
nym wyposażeniem menedżera przedsiębiorstwa społecznego.

W rozdziale 12 Marcin Chludziński i Artur Gluziński omawiają środki zwrotne 
(kredyty, poręczenia i gwarancje oraz inwestycje kapitałowe) i bezzwrotne (dotacje) w fi-
nansowaniu działalności polskich przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjal-
nych. Autorzy wskazują, że w Polsce nie funkcjonuje całościowy system wsparcia finan-
sowego dla przedsiębiorczości społecznej.

Książka adresowana jest do szerokiego grona czytelników. Publikacja powinna zain-
teresować krajowe elity polityczne, przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, lide-
rów społeczności oraz studentów i środowisko akademickie. Publikacja wskazuje na uwa-
runkowania kulturowe, polityczne, gospodarcze i społeczne rozwoju fundacji, stowarzy-
szeń, spółdzielczości i innych form gospodarki społecznej w Polsce na tle porównawczym 
oraz podkreśla ich rosnące znaczenie w polityce rynku pracy, usług społecznych i w roz-
woju lokalnym. Książka zawiera praktyczną wiedzę na temat sprawdzonych metod oddol-
nej diagnozy lokalnej oraz prezentuje udane praktyki przedsiębiorstw społecznych w dzie-
dzinie gospodarki i polityki społecznej. W imieniu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Tu jest 
praca” oraz Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego pragnę podziękować wszystkim 
Autorom za udział w tej prekursorskiej inicjatywie wydawniczej. 

Ewa Leś3 

3 Autorka jest koordynatorem projektu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Tu jest praca” i profesorem Insty-
tutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. 
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Rozdział 1

1.1. Początki spółdzielczości i przedsiębiorczości społecznej1

Podstawą współczesnej gospodarki społecznej jest dobrowolne współdziałanie, kooperacja. 
Łączenie wysiłku jednostek w celu osiągnięcia wspólnej samoobrony i samopomocy wo-
bec różnego rodzaju zagrożeń jest zjawiskiem niemal tak starym, jak sama ludzkość, a na-
wet – jak wskazywali dawni teoretycy – jeszcze starszym, bo występującym również w na-
turze, wśród roślin i zwierząt. Dostrzegano je wśród „prymitywnych” ludów, zwłaszcza 
we wszystkich niemal społecznościach rolniczych, a później miejskich. Było to wspólne 
wykonywanie pewnych czynności związanych z pojawiającymi się cyklicznie bądź oka-
zjonalnie potrzebami; spontanicznie powstawały drobne, mniej lub bardziej sformalizowa-
ne stowarzyszenia, wspólnoty, „spółki gospodarcze”, „prespółdzielcze formy kooperacji” 
o zasięgu bezpośredniego sąsiedztwa, podejmujące działania trudne bądź niemożliwe do 
realizacji w pojedynkę. Niektóre z takich inicjatyw były związane z konkretnym miejscem 
czy konkretnymi osobami, inne miały bardziej uniwersalny charakter; jedne były efeme-
rydami, po których pozostała jedynie pamięć, ale inne przetrwały do dzisiaj tworząc zręby 
tego, co nazywamy obecnie gospodarką społeczną.

Jej bardziej zaawansowane formy pojawiły się dopiero w I połowie XIX wieku, 
a szczególne miejsce wśród nich zajęła spółdzielczość, jako jej najsilniejszy ekonomicznie 
i najlepiej zorganizowany na wszystkich szczeblach filar. W Europie i Ameryce Północnej 
okres ten, wraz z gwałtownym rozwojem przemysłu, przekształcaniem rolnictwa i towa-
rzyszącymi im przemianami społecznymi – przyniósł nowe potrzeby. Następowało roz-
warstwienie społeczeństwa: wzrastała liczba najbiedniejszych, utrzymujących się z pracy 
najemnej, a ich warunki życia i pracy ulegały stopniowemu pogarszaniu wobec bogacenia 
się nielicznych. Degradacji ekonomicznej uległo wielu dawniej średniozamożnych drob-
nych rzemieślników i chłopów. Świeże były echa Rewolucji Francuskiej i jej haseł „wol-
ności – równości – braterstwa”, a jednocześnie triumf święciły idee liberalizmu – prawa 
do własności i nieskrępowanej działalności gospodarczej jako najwyższego dobra człowie-
ka. W tych warunkach w wielu krajach Europy i w Ameryce pojawiały się inicjatywy, 
których zadaniem była organizacja samopomocy i samoobrony uboższych warstw społecz-

1 Autor jest pracownikiem Krajowej Rady Spółdzielczej.

Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo  
społeczne w Polsce. Tradycje i przykłady

Adam Piechowski1



14

nych wobec różnego rodzaju zagrożeń. Tworzone były – nieraz z inspiracji i przy zaanga-
żowaniu finansowym bogatych i wykształconych jednostek, filantropów – rozmaitego 
rodzaju stowarzyszenia, towarzystwa, bractwa pomocy wzajemnej i wspólnej pracy, które 
posiadały już wiele cech współczesnych spółdzielni (choć wciąż jeszcze nie używały tej 
nazwy), na pewno zaś mogą być uznane, zgodnie z obecną terminologią, za przedsiębior-
stwa społeczne. Nie zabrakło ich również i na ziemiach podzielonej wówczas pomiędzy 
zaborców Polski, a klasycznym przykładem tego typu organizacji stało się dzieło Stanisła-
wa Staszica – Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze Ratowania się Wspólnie w Nie-
szczęściach. 

Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach

Stanisław Staszic (1755–1826; zob. rys. 1; rysunki są na osobnej wklejce) – wybitna postać polskiego Oświe-
cenia, ksiądz, podróżnik, zdobywca tatrzańskich szczytów, pisarz, uczony i działacz społeczny, jeden z duchowych 
przywódców Sejmu Czteroletniego. Był zwolennikiem poglądów zbliżonych do francuskiego fizjokratyzmu, przy-
wiązującego szczególne znaczenie do gospodarki rolnej, ale zarazem podkreślał znaczenie budowania więzi spo-
łecznych i solidarności. Pod koniec życia swoje idee próbował zrealizować w praktyce. W zakupionych przez 
siebie dobrach w sąsiedztwie Hrubieszowa na Lubelszczyźnie uwolnił chłopów od pańszczyzny i nadał im go-
spodarstwa w wieczyste użytkowanie z prawem dziedziczenia. W 1816 roku opracował dla nich „Ustawę”, czyli 
statut Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach. Chłopi indywidu-
alnie uprawiali swoje grunty, płacili z nich czynsz, uiszczali również stałą opłatę na wspólne cele Towarzystwa. 
Część ziemi nie rozdysponowana pomiędzy włościan oraz urządzenia gospodarcze (karczmy i młyny) pozostały 
wspólną własnością i były kolektywnie eksploatowane, z czego zysk przeznaczany był na wspólne cele. Samo 
Towarzystwo zaś zajmowało się organizacją wspólnego płacenia podatków, pomocy wzajemnej mieszkańców 
wsi na przykład przy odbudowie zabudowań po pożarze, opieką nad poszkodowanymi w wyniku klęsk żywioło-
wych, nad starcami, kalekami i sierotami, wreszcie prowadziło kasę zapomogowo-pożyczkową, która udzielała 
nisko oprocentowanych pożyczek na rozwój gospodarstw, zakładanie warsztatów, handel, a także na budowę 
domów. Zapewniało też mieszkańcom opiekę zdrowotną (własny szpital i lekarz), socjalną (dom opieki nad star-
cami i kalekami, sierociniec) i edukację (pięć szkół ludowych, stypendia fundowane dla najzdolniejszych uczniów 
w celu kontynuowania nauki w szkołach wyższego stopnia). Wszystkie te działania, finansowane z funduszów 
Towarzystwa, były oparte na obowiązujących członków zasadach samopomocy i pomocy wzajemnej, solidarno-
ści. Na czele Towarzystwa stała demokratycznie wybierana „Rada Gospodarcza”, zatrudnieni byli „profesjonali-
ści” – prezes i odpowiedni urzędnicy, którzy na bieżąco administrowali majątkiem Towarzystwa. 

Inicjatywa ta przeżyła swego inicjatora o przeszło wiek – Towarzystwo upadło po II wojnie światowej, osta-
tecznie zlikwidowane zostało przez władze komunistyczne w 1952 roku, a jego majątek odebrany współwłaści-
cielom i upaństwowiony. Staszic uważany jest za jednego z ojców założycieli spółdzielczości w Polsce, ale 
w gruncie rzeczy stworzył znacznie więcej – system sprawnie działającej lokalnej gospodarki społecznej.

Założyciele, powstających licznie w następnych dziesięcioleciach kolejnych tego typu 
przedsięwzięć, a zwłaszcza spółdzielni, nawiązywali najczęściej do którejś z trzech od-
miennych obecnych w ówczesnym dyskursie publicznym tradycji: socjalistycznej, liberal-
nej bądź chrześcijańskiej. Pierwsza z nich głosiła konieczność totalnej przebudowy, czy 
to przez ewolucję, czy drogą rewolucji, istniejącego społeczeństwa. Dwa pozostałe nurty 
nie miały już takich ambicji; swoje zadania pragnęły realizować w jego ramach. Wszystkie 
nurty, podlegając ewolucji, zachowały aktualność przez wiele dziesiątków lat i do dziś leżą 
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u podstaw ideowych partii politycznych i ruchów społecznych, a także koncepcji gospo-
darki społecznej. Choć ich punktem wyjścia były zupełnie odmienne założenia tej gospo-
darki, jednak wszystkie kładły nacisk na współdziałanie, wspólnotę celów i wysiłków, 
stanowiąc o bogactwie i różnorodności jej form i dlatego warto o nich pamiętać. Tym bar-
dziej, że i na ziemiach polskich, w dużym uproszczeniu oczywiście, powiązać można nurt 
socjalistyczny z zaborem rosyjskim, liberalny – z pruskim, zaś nawiązujący do solidary-
zmu chrześcijańskiego – z austriackim. 

1.2. Gospodarka społeczna w utopii socjalistycznej

Choć socjalizm czy, jak go dzisiaj określamy, socjalizm utopijny, nie był najstarszym nur-
tem ideowym, z jakiego wywodzi się gospodarka społeczna, to właśnie jego zwolennicy 
zainspirowali do działania założycieli przedsiębiorstwa społecznego, które w literaturze 
niesłusznie, lecz powszechnie jest uznawane za pierwszą spółdzielnię – Roczdelskiego 
Stowarzyszenia Sprawiedliwych Pionierów założonego w 1844 roku w Rochdale w pół-
nocnej Anglii. 

W odpowiedzi na obserwowane, a boleśnie odczuwane przez najuboższe grupy spo-
łeczeństwa, niesprawiedliwości ówczesnego szybko rozwijającego się kapitalizmu, utopij-
ni socjaliści stworzyli doktrynę antagonizmu klasowego i uwierzyli w możliwość radykal-
nej przebudowy porządku społecznego oraz systemu politycznego i gospodarczego. Ich 
koncepcje społeczno-ekonomiczne znalazły duży oddźwięk w ówczesnym społeczeństwie, 
a wizja budowy „nowego człowieka” i nowego, sprawiedliwego społeczeństwa przez wy-
zwolenie pracy, dobrowolną kooperację jednostek w tworzonych zrzeszeniach, którym 
nadawali różne nazwy, zyskała ogromną popularność. Najbardziej znanymi spośród nich 
stali się Francuzi C. H. de Saint-Simon i Ch. Fourier oraz Brytyjczyk R. Owen. Dwaj ostat-
ni swoje idee próbowali realizować również w praktyce.

François Marie Charles Fourier (1772–1837; zob. rys. 2) postulował przeciwsta-
wienie państwu dobrowolnych, demokratycznie kierowanych i nastawionych na spełnianie 
podstawowych potrzeb swoich członków, a nie na przynoszenie zysku, samowystarczal-
nych wspólnot produkcyjno-konsumpcyjnych („falang”), w których nastąpiłoby wyzwo-
lenie pracy i nadanie jej samoistnej wartości dla jednostek i całej zbiorowości, a nawet 
szczegółowo opisywał ich organizację i funkcjonowanie. Można dopatrywać się w nich 
jednej z pierwszych wizji nie tylko spółdzielni wytwórczych, ale również osiedla społecz-
nego. Jednak próby tworzenia przez Fouriera oraz jego uczniów i kontynuatorów „falang” 
we Francji, Holandii i w Ameryce (powstało tu ich aż 29), nie powiodły się – wszystkie 
wkrótce upadły z powodu wadliwego zarządzania, braku funduszy i złego systemu rekru-
tacji członków. Niemniej podobne idee odradzały się jeszcze wielokrotnie. Z sukcesem 
zostały zrealizowane w jednej tylko formie – w postaci powstałych po przeszło wieku izra-
elskich kibuców, będących autentycznymi totalnymi wspólnotami działającymi na podsta-
wie spółdzielczych zasad.

Bezpośredni wpływ na powstanie spółdzielni miała działalność urodzonego w Walii 
brytyjskiego filantropa, działacza społecznego i filozofa Roberta Owena (1771–1858; 
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zob. rys. 3). Twierdził on, że charakter i świadomość ludzka są określane przede wszyst-
kim przez warunki społeczno-gospodarcze, w jakich człowiek jest wychowywany. Ponie-
waż nadrzędnym celem wszelkich działań społecznych powinno być wychowanie nowego 
człowieka, pozbawionego egoizmu, zdolnego do solidarnego współdziałania z innymi jed-
nostkami na rzecz lepszej rzeczywistości, należy zatem przebudować warunki, w których 
ludzie przebywają i pracują. Przebudowę tę może realizować przez powszechną koopera-
cję ogółu jednostek we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, a ta z kolei może 
występować w formie różnego rodzaju zrzeszeń społeczno-ekonomicznych, których fede-
racje z czasem zastąpią państwa. Owen, idąc śladem Fouriera zaprojektował ze wszystki-
mi szczegółami takie komuny zwane koloniami, mające zajmować się przede wszystkim 
rolnictwem, ale również wytwórczością innych niezbędnych artykułów i być maksymalnie 
samowystarczalne; najważniejsze były przy tym ich funkcje wychowawcze. I znów zre-
alizowane kolonie, z podobnych względów jak fourierowskie „falangi”, przeżyły zaledwie 
kilka lat. Myśli Owena trafiły jednak w ówczesnej Wielkiej Brytanii na podatny grunt, 

Roczdelskie Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów (zob. rys. 4 i 6)

Jego założyciele (28 robotników, głównie tkaczy z Rochdale) za pierwszy krok do stworzenia owenowskiej wspól-
noty, a zarazem doraźnego zaradzenia swoim codziennym kłopotom w zaopatrzeniu (wysokie ceny i zła jakość 
towarów, nagminne fałszowanie wag przez kupców, wymuszana sprzedaż na kredyt), uznali zorganizowanie 
własnego sklepu. Należało jednak wpierw zebrać kapitał założycielski – jak zadecydowano, po jednym funcie od 
każdego. Nie było to mało – zarobki tkaczy wynosiły 4 do 5 szylingów tygodniowo, to jest w najlepszym przy-
padku ćwierć funta. Trzeba też było znaleźć odpowiedni lokal, wreszcie zaopatrzyć się w towar, a wszystko to 
przerastało niemal siły prostych i słabo wykształconych ludzi bez doświadczenia w prowadzeniu własnego przed-
siębiorstwa, działających we niesprzyjającym wobec takich inicjatyw otoczeniu. Trudności udało się jednak prze-
zwyciężyć. Zebrano ostatecznie 28 funtów, co wystarczyło na wynajęcie i wyremontowanie niewielkiego maga-
zynu w małym zaułku Toad Lane, zakupiono niezbędne sprzęty i towar, głównie bezpośrednio u wytwórców. 
W dniu 21 grudnia 1844 roku sklep został otwarty. Początkowo sprzedawano jedynie 5 artykułów elementarnych 
potrzeb: masło, cukier, mąkę, płatki owsiane i świece. Zakupów mogli dokonywać tylko członkowie, dwóch z nich 
też pracowało w sklepie, który otwarty był przez jeden lub dwa wieczory w ciągu tygodnia. W zamyśle założycie-
li miał on nie tylko zaspokoić ich podstawowe potrzeby, ale też – poprzez wspólną pracę – wychować, przekształ-
cić ich i przyczynić się do przebudowy całego społeczeństwa. W dalszej perspektywie, zgodnie z koncepcjami 
Owena, chcieli bowiem stworzyć prawdziwą wspólnotę: zamierzali wybudować dla siebie mieszkania we wspól-
nych domach i warsztaty pracy, a nawet zakupić ziemię do uprawy, do czego prowadzenie sklepu miało być 
jedynie pierwszym krokiem. Te ostatnie zamysły odniosły jednak tylko połowiczny sukces i ostatecznie pionierzy 
skoncentrowali się na rozwoju samej spółdzielni spożywców.

Spółdzielnia z Rochdale, choć nie stanowiła pierwszej tego typu inicjatywy w owych czasach, była pierwszą, 
która okazała się zdolną do przetrwania. Inne upadały zwykle ze względu na błędne zarządzanie, przypadki nieuczci-
wości czy brak wsparcia społecznego. Żywotność Stowarzyszenia miała natomiast swoje źródła w dobrej organiza-
cji, zaangażowaniu członków, a przede wszystkim w wypracowaniu pewnych reguł postępowania, będących dla 
niego swoistym credo i które jako Zasady Roczdelskie stały się znane na całym świecie. 

Spółdzielnia z Rochdale stała się pierwowzorem dla wielu analogicznych inicjatyw tworzonych w Anglii i w in-
nych państwach. Istnieje ona zresztą, przeżywszy – jak cały ruch spółdzielczy – wiele upadków, wzlotów i przemian 
do dzisiaj; prowadzi obecnie duży hipermarket, a w dawnym sklepiku przy Toad Lane w Rochdale mieści się  
muzeum.
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zarówno wśród arystokratów o charytatywnych i reformatorskich poglądach, jak i wśród 
robotników. One to właśnie bezpośrednio zainspirowały twórców wspomnianego Rocz-
delskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwych Pionierów. 

Działacze i teoretycy wywodzący się z kręgu socjalistów utopijnych, a później zwią-
zani z ruchem socjalistycznym i robotniczym, uznawali, że nadrzędnym celem ich działań 
jest przebudowa społeczeństwa, a więc nie realizacja interesów i potrzeb jednostkowych, 
ale grupowych, a nawet klasowych. Zanegowane zostały własność prywatna i indywidu-
alny zysk, przeciwstawiano im zaś własność grupową i korzyści pozafinansowe, zwłaszcza 
wychowawcze. Wśród przedsiębiorstw społecznych, zwłaszcza spółdzielczości spożyw-
ców, kluczową rolę przypisywano po części również pracy, wokół których organizowano 
spółdzielnie innych pionów, w tym mieszkaniowe. Niektórzy zwolennicy tego nurtu zwią-
zali się później zdecydowanie z partiami socjalistycznymi, zwłaszcza marksistowskimi, 
a ich model, w odniesieniu do spółdzielczości, był określany jako„spółdzielczość klasowa” 
(lub „spółdzielczość robotnicza”). Model był traktowany przez działaczy tych partii jako 
jedna z form organizowania się proletariatu przemysłowego, który miał być motorem re-
wolucyjnych przemian społecznych, a spółdzielnie należące do tego nurtu stawały się nie-
rzadko zapleczem gospodarczym partii. W jego skrajnych postaciach tworzenie spółdziel-
ni uznawano za przygotowanie do rewolucji proletariackiej. W bolszewickiej Rosji spół-
dzielnie stały się jednym z „pasów transmisyjnych” między partią a masami, dogodnym 
narzędziem kontrolowania ludności, zwłaszcza chłopów poddanych kolektywizacji. 

Z ideami socjalistycznymi był również związany nurt reformistyczny, odrzucający 
rewolucję jako drogę postulowanej przebudowy kapitalistycznego społeczeństwa. Jego 
przedstawiciele widzieli w różnych formach przedsiębiorstw społecznych narzędzie nie 
rewolucyjnych, lecz ewolucyjnych zmian. Czołowym ideologiem tego nurtu był francuski 
socjolog i ekonomista Charles Gide (1847–1932). Jego idee sprowadzały się do twierdze-
nia, że więzi społeczne tworzą się dzięki naturalnemu, powszechnemu solidaryzmowi czło-
wieka, którego współczesną formą jest kooperatyzm, czyli współdziałanie jednostek, aby 
zrealizować wspólny cel. Solidaryzm decyduje zatem o życiu społecznym, w społeczeń-
stwie zaś wszystkie grupy, a więc i klasy, spełniają w harmonijny sposób swoje funkcje, 
nie ma więc w nim miejsca na antagonizm klasowy. Miejsce jest za to na dobrowolną 
współpracę, solidarną kooperację wszystkich ludzi. Będąc w pierwszym rzędzie konsu-
mentami, mogą oni doprowadzić do ewolucyjnej przebudowy ładu społecznego i gospo-
darczego, łącząc się w nabywaniu niezbędnych artykułów codziennego użytku od wytwór-
ców, następnie przejmując w swoje ręce produkcję tych artykułów i wreszcie wszelkich 
innych dóbr. Byłoby to więc nie obalenie siłą, lecz niejako „wykupienie” kapitalizmu przez 
gospodarkę społeczną. 

Gide i jego zwolennicy pragnęli w miejsce kapitalistycznych państw stopniowo stwo-
rzyć ogólnoświatową „republikę spółdzielczą” (dlatego nurt ten nazywany był „pankoope-
ratyzmem”), w której sieć współdziałających ze sobą na wszystkich szczeblach dobrowol-
nych kooperatyw, stowarzyszeń i innych form przedsiębiorstw społecznych zastąpi do-
tychczasowe struktury i wprowadzi najpełniejszą, bezpaństwową demokrację, której nigdy 
nie uda się osiągnąć drogą rewolucji, w ustroju socjalistycznym postulowanym przez mark-
sistów. Z biegiem czasu cele pankooperatystów stworzenia nowego społeczeństwa odsu-
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wały się na dalszy plan, zawsze natomiast aktualne pozostały idee wolności, solidarności, 
braterstwa, demokracji, sprawiedliwości, awansu upośledzonych grup społecznych, leżące 
u podstaw nowoczesnego rozumienia gospodarki społecznej, a Gide uważany jest ze jed-
nego z jego twórców.

1.3.  Kooperatyści z Królestwa Polskiego

Na ziemiach polskich szeroki nurt „socjalistyczny” przedsiębiorczości społecznej rozwijał 
się przede wszystkim w podległym Rosji Królestwie Polskim. Spółdzielczość i inne formy 
przedsiębiorstw społecznych były tu zresztą – szczególnie przed 1905 rokiem – w porów-
naniu z innymi zaborami, stosunkowo najmniej zaawansowane. W drugiej połowie XIX 
wieku Królestwo było bowiem słabo i nierównomiernie rozwinięte gospodarczo. W struk-
turze społecznej dominowali chłopi; klasy średnie praktycznie nie istniały, ważną rolę od-
grywało nieliczne, lecz bogate ziemiaństwo, znaczenie tradycyjnej szlachty, zwłaszcza po 
Powstaniu Styczniowym, upadało. W miastach wzrastała liczba inteligencji, coraz więcej 
było robotników przemysłowych, a także bogatych handlowców, przemysłowców, finan-
sistów. Życie zostało poddane w tym okresie bezwzględnej kontroli i represjom. Część 
polskich stowarzyszeń była zakazana, nawet tych o charakterze religijnym (kółka różań-
cowe) czy utylitarnym (wiejskie straże pożarne), inne działały nielegalnie, jak m. in. To-
warzystwo Kolonii Letnich założone przez Bolesława Prusa i Janusza Korczaka, inne jesz-
cze były przez władze carskie tolerowane, jak Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. 
Po zrywie Powstania Styczniowego i jego krwawym stłumieniu, dominującą wśród pol-
skiej inteligencji stała się pozytywistyczna ideologia „pracy organicznej”, a więc dążenia 
do rozwoju gospodarczego i kulturalnego Królestwa czy „pracy u podstaw”, czyli wśród 
ludu, w celu podniesienia poziomu jego oświaty i stworzenia lepszych warunków życia. 
Zakładanie spółdzielni dla potrzebujących mogło być jednym z jej elementów. Nie było 
to jednak łatwe zadanie. Aż do 1905 roku do założenia spółdzielni, tak jak wszelkich in-
nych stowarzyszeń, konieczna była zgoda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Peters-
burgu, której uzyskanie było procesem skomplikowanym i długotrwałym – np. Towarzy-
stwo Kredytowe Miasta Warszawy na zatwierdzenie swego statutu czekało 30 lat! 

Niemniej w Królestwie powstawały już od początku lat 70. XIX wieku rozmaitego 
typu spółdzielnie i zrzeszenia kredytowe, rzemieślnicze, tzw. syndykaty rolne (nastawione 
raczej na obsługę ziemian niż drobnych chłopów), kółka rolnicze, a przede wszystkim 
spółdzielnie spożywców, które zdecydowanie zdominowały spółdzielczość zaboru rosyj-
skiego. W roku 1868 Aleksander Makowiecki, działacz społeczny i publicysta epoki po-
zytywizmu, opublikował niewielką książeczkę „Spółki spożywcze”, w której opisał do-
świadczenia zachodnie i model roczdelski oraz zawarł praktyczne wskazówki, jak założyć 
taką spółdzielnię. Wkrótce powstała pierwsza kooperatywa oparta na tych wzorach – war-
szawski „Merkury”, która zaopatrywała członków, wywodzących się raczej spośród rze-
mieślników, urzędników i inteligencji niż robotników, w artykuły spożywcze, kolonialne 
i przemysłowe. W ślad za nią podążyły następne – płocka „Zgoda” i radomska „Oszczęd-
ność”. Na łamach czasopisma literackiego „Ateneum” o „Merkurym” pisał Bolesław Prus, 
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idee spółdzielcze lansował popularny miesięcznik „Ekonomista”. Nieliczne spółdzielnie 
z tych lat często jednak wegetowały raczej niż się rozwijały, głównie z powodu niewłaści-
wego zarządzania; ich założyciele, przedstawiciele pozytywistycznej inteligencji, trakto-
wali działanie w nich jako obywatelski obowiązek, mniej natomiast interesowali się aspek-
tami ekonomicznymi przedsięwzięcia. 

Dopiero po rewolucji 1905 roku, gdy złagodzono przepisy dotyczące rejestracji sto-
warzyszeń (wystarczała już zgoda wydawana przez Gubernialne Urzędy ds. Stowarzy-
szeń), nastąpił żywiołowy wzrost różnorakich form gospodarki społecznej. Przed wybu-
chem I wojny światowej tylko spółdzielni spożywców było już niemal 300, a liczyły oko-
ło 40 tys. członków. Od roku 1911 większość z nich była zrzeszona w Warszawskim 
Związku Stowarzyszeń Spożywczych (zob. rys. 7). Jego popularna nazwa „Społem” (od 
zaproponowanego przez Stefana Żeromskiego tytułu wpływowego pisma spółdzielczego 
wydawanego od 1906 roku) stała się symbolem spółdzielczości w ogóle, a z ruchem zwią-
zani byli czołowi intelektualiści tych czasów – m. in. wspomniani już Bolesław Prus i Ste-
fan Żeromski, Aleksander Świętochowski, Maria Dąbrowska, Władysław Orkan, Stanisław 
Berent. Choć spółdzielczość na terenie Królestwa nie miała takiego zasięgu, ani nie po-
siadała potencjału gospodarczego, jak w innych zaborach, zwłaszcza w Wielkopolsce, ode-
grała znaczną rolę opiniotwórczą, tu też działali najwybitniejsi teoretycy jej lewicowego, 
a w zasadzie pankooperatystycznego nurtu, skupieni w Towarzystwie Kooperatystów. To-
warzystwo założone zostało w 1906 roku z inicjatywy Edwarda Abramowskiego, a jego 
celem było krzewienie w społeczeństwie „idei i praktyki kooperacji”. 

Edward Abramowski (1868–1918; zob. rys. 8), wybitny filozof, psycholog i socjo-
log, był czołowym teoretykiem i ideologiem wyrastającej z tradycji socjalizmu spółdziel-
czości na ziemiach polskich. Jako uczeń Gide’a i tłumacz jego dzieł, był zapalonym zwo-
lennikiem pankooperatyzmu, przeciwnikiem marksistowskich projektów państwa socjali-
stycznego. W jednej ze swoich prac z emfazą przeciwstawiał takim projektom wizję 
„republiki spółdzielczej”: „Polityka socjalistyczna dąży do zdemokratyzowania państwa, 
lecz zarazem do rozszerzania jego na wszystkie dziedziny życia zbiorowości, do utożsamie-
nia jego organizacji z wszelką organizacją społeczną (...). Ruch zaś syndykalno-koopera-
tywny zdradza tendencję przeciwną: stwarza on demokrację bezpaństwową i poza plecami 
ministerstw, parlamentów, walk wyborczych i wszelkiej biurokracji, drogą wolnego zrze-
szania się usiłuje urzeczywistnić przeobrażenie ekonomiczne społeczeństwa (...) przy dal-
szym rozwoju normalnym tych wszystkich stowarzyszeń, przy umiejętnej ich gospodarce, 
łatwo może dojść do tego, że obejmą one całe społeczeństwo i wszystkie jego potrzeby wy-
twórcze, wymienne i kulturalne zaspokajać będą. Z tą chwilą ustrój kapitalistyczny, opar-
ty na wyzysku i konkurencji, zemrze spokojną, naturalną śmiercią, bo nie będzie nań miej-
sca w społeczeństwie. A na jego miejscu zjawi się rzeczpospolita kooperatywna, wielka 
organizacja wszystkich kooperatyw, związków, stowarzyszeń – demokracja prawdziwa, 
nieprzymusowa” (Abramowski 1904).

Abramowski dążył do powolnej i systematycznej przebudowy społeczeństwa w duchu 
braterstwa ludzi i poszanowania wolności jednostki, podnoszenia poziomu życia i kultury 
wszystkich warstw, kształtowania postaw obywatelskich, postępu cywilizacyjnego, co łą-
czono powszechnie z postulatami patriotycznymi, dążeniami do wyzwolenia narodowego. 

1.3. Kooperatyści z Królestwa Polskiego
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Spółdzielnie, będące jedną z nielicznych w Królestwie legalnych form polskiej działalno-
ści, były doskonałym narzędziem osiągnięcia tego celu, mogły stać się również szkołą 
demokracji i praktyki gospodarczej dla swych członków, niezależną strukturą samoorga-
nizacji społeczeństwa „konkurencyjną” wobec oficjalnych instytucji państwowych narzu-
conych przez zaborców. Jest to wizja nie tylko współcześnie pojmowanej gospodarki spo-
łecznej, ale również społeczeństwa obywatelskiego. 

Lisków – wzorowa wieś spółdzielcza (zob. rys. 5)

Warto przypomnieć tu tę inicjatywę, będącą, niemal wiek po Hrubieszowskim Towarzystwie Rolniczym Staszica, 
kolejnym spektakularnym przykładem systemu gospodarki społecznej działającej z sukcesem w środowisku lo-
kalnym. W Liskowie, niczym niewyróżniającej się podkaliskiej wsi, zalążkiem działającego tu sprawnie przez 40 
lat systemu, stała się założona przez młodego księdza Wacława Blizińskiego (1870–1944), wkrótce po objęciu 
przez niego miejscowego probostwa w 1900 roku, „spółka handlowa” ze sklepem, który swymi niskimi cenami 
skutecznie wyparł prywatną konkurencję. Przez „spółkę” rozprowadzano także nawozy sztuczne, nasiona, środ-
ki ochrony roślin. W ciągu następnych lat, już także po odzyskaniu niepodległości, powstało w Liskowie – wciąż 
z inspiracji księdza Blizińskiego – kilkadziesiąt instytucji lokalnych, których jądro stanowiła spółdzielczość wiej-
ska. Były to między innymi: wspomniany sklep, spółdzielnia spożywców „Gospodarz”, spółdzielcza kasa oszczęd-
nościowo-pożyczkowa, spółdzielnia ubezpieczeń od ognia, mleczarnia, piekarnia, wypożyczalnia maszyn rolni-
czych, punkt inseminacji bydła, „Stowarzyszenie Zbożowe”, własna elektrownia, wodociąg, łaźnia, przedszkole, 
różnego typu szkoły, uniwersytet ludowy, sierociniec, przytułek, straż ogniowa, biblioteka... Prowadzono sku-
tecznie działalność antyalkoholową, oświatową, kulturalną, uporządkowano otoczenie, a wszystko to uczyniło 
z Liskowa kwitnącą „wieś wzorową”, którą odwiedzały wycieczki i składali w niej wizyty mężowie stanu. Sam 
ksiądz Wacław Bliziński jeszcze przed I wojną światową współpracował z Narodowym Związkiem Chłopskim 
(który zresztą w swoim programie przyznał spółdzielniom i kółkom rolniczym na wsi poczesne miejsce), zaś 
w okresie międzywojennym został posłem, a później senatorem z ramienia Obozu Zjednoczenia Narodowego. 
Jego zdecydowanie narodowo-prawicowe poglądy polityczne nie przeszkodziły mu współpracować na niwie 
spółdzielczej z Towarzystwem Kooperatystów, zaś stworzony w Liskowie wszechogarniający system spółdzielczy 
zbliżony był do ideałów pankooperatystycznej „rzeczypospolitej spółdzielczej”. 

Dziś śladów dawnej spółdzielczej świetności trudno byłoby w Liskowie odnaleźć, zostały skutecznie znisz-
czone w czasie II wojny światowej, a potem w okresie PRL. Pozostały jednak głęboko odciśnięte w świadomości 
społecznej. Nawiązuje do nich nazwa jednego z projektów EQUAL – „W stronę polskiego modelu gospodarki 
społecznej – budujemy nowy Lisków”...

Wsi takich i miasteczek było zresztą w Królestwie więcej – często przytaczany jest przykład Sterdyni na 
Podlasiu, gdzie w 1907 roku założono kółko rolnicze, wokół którego powstawały dalsze inicjatywy: Spółdzielnia 
Spożywców, Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe oraz, już po I wojnie światowej, Wiejski Dom Towa-
rowy, Samodzielna Spółdzielnia Piekarska, Spółdzielnia Mleczarska, szkoła spółdzielcza, spółdzielnie uczniow-
skie, koło młodzieżowe z odbiornikiem radiowym (!) i biblioteką. Wszystko to sprawiło, że sytuacja życiowa 
miejscowych rolników znacznie się poprawiła, rozwinął się wśród nich duch przedsiębiorczości, współpracy, 
samopomocy. 

Z kręgu Towarzystwa Kooperatystów, które kontynuowało działalność też po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, wywodziło się wielu znanych działaczy 
okresu II Rzeczypospolitej: Romuald Mielczarski (1871–1926), w młodości działacz 
 socjalistyczny, po wojnie już prezes Związku Spółdzielni Spożywców RP, Stanisław 
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 Thugutt (1873–1941), działacz ludowy i spółdzielczy, polityk, publicysta, czy Marian 
Rapacki (1884–1944), wybitny działacz i teoretyk spółdzielczości spożywców, a przede 
wszystkim Stanisław Wojciechowski (1869–1953; zob. rys. 9), współtwórca Polskiej Par-
tii Socjalistycznej i Towarzystwa Kooperatystów, działacz spółdzielczości spożywców, 
prominentny polityk wczesnych lat po odzyskaniu niepodległości, a w okresie 1922–1926 
drugi prezydent Rzeczypospolitej. Już po rezygnacji z tego stanowiska zajmował się teo-
retycznymi problemami spółdzielczymi jako profesor Szkoły Głównej Handlowej i Szko-
ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dyrektor Spółdzielczego Insty-
tutu Naukowego. Co znaczące, z Towarzystwem Kooperatystów współpracowali również 
działacze wywodzący się z innych opcji ideowych – wśród nich np. ksiądz Wacław Bli-
ziński, twórca słynnej „wzorowej wsi spółdzielczej” Liskowa pod Kaliszem.

Do lewicowego rodowodu przyznawały się, już w okresie 20-lecia, inne piony spół-
dzielczości – np. niektóre spółdzielnie mieszkaniowe, przede wszystkim Warszawska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa, utworzona w 1921 roku przez grupę działaczy związanych z rady-
kalnym nurtem spółdzielczości spożywców. Jej idea tanich mieszkań wyłącznie o charak-
terze lokatorskim oraz „osiedla społecznego” pełniącego nie tylko funkcje mieszkaniowe, 
ale również spełniającego wiele innych potrzeb członków i organizującego ich życie, była 
bliska koncepcjom wywodzącym się jeszcze od utopijnych socjalistów, zaś realizacja 
„kombinatu spółdzielczego” WSM była jedną z najbardziej udanych inicjatyw gospodarki 
społecznej okresu międzywojennego.

1.4.  Liberałowie i gospodarka społeczna 

W potocznym znaczeniu przeciwstawia się zwykle gospodarkę społeczną ideologii libera-
lizmu. W tej pierwszej nacisk kładzie się na wspólne działania, solidarność, druga zaś pro-
pagowała indywidualizm, egoizm, podporządkowanie życia społeczno-ekonomicznego 
wolnej grze sił rynkowych. A jednak myśl liberalna i neoliberalna, obok utopijno-socjali-
stycznej i chrześcijańsko-solidarystycznej, inspirowała również twórców przedsiębiorstw 
społecznych. 

Szkoła liberalizmu (a później neoliberalizmu) ekonomicznego i politycznego, mająca 
swe źródła jeszcze w XVIII-wiecznych, wyrastających z tradycji Oświecenia, koncepcjach 
przedstawicieli klasycznej szkoły angielskiej Adama Smitha i Davida Ricardo, głosiła trzy, 
uznane za „święte” i nienaruszalne, prawa liberalnego porządku gospodarczego: wolnej 
konkurencji, indywidualnego zysku i własności prywatnej. Wolna konkurencja przez rynek 
automatycznie harmonizuje egoistyczne dążenia ludzi do własnego zysku, przez co tworzy 
się dobro ogólne jako suma dóbr jednostek. Związana z teoriami liberalnymi, koncepcja 
nominalizmu społecznego twierdziła, że społeczeństwo jest rozległą konstelacją rozma-
itych jednostek, grup i instytucji powiązanych różnego typu więziami. Nie jest ono przy 
tym zjawiskiem rzeczywistym, lecz swoistą konstrukcją myślową, wprowadzoną dla uła-
twienia zrozumienia zachowań człowieka. Najwyższym dobrem ludzkości są wolność jed-
nostki oraz jej prawo do dysponowania własnością osobistą. Podobnie więc, jak nie istnie-
je realne społeczeństwo, nie istnieje również nic takiego jak „interes ogólnospołeczny”, 
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będący najwyżej sumą interesów osób, z których składa się społeczeństwo, zaś dla wza-
jemnych oddziaływań jednostek decydujące są ich interesy ekonomiczne. Korzystna dla 
nich jest harmonijna współpraca w realizacji owych interesów, niekorzystne są konflikty 
– i z tych ściśle pragmatycznych (a nie moralnych, jak głosiły to inne doktryny) względów, 
należy tworzyć instytucje znoszące konflikty i ułatwiające współdziałanie. Łatwo tu spo-
strzec również miejsce dla przedsiębiorstw społecznych jako takiej instytucji minimalizu-
jącej konflikty i ułatwiającej współdziałanie ludzi.

W praktyce założenie to zostało zrealizowane w Niemczech przez Hermana Schul-
tze-Delitzscha (1808–1883; zob. rys. 10), saksońskiego sędziego, liberalnego polityka 
i działacza. Swoją aktywność społeczną zapoczątkował w 1846 roku, zakładając Stowa-
rzyszenie Śpiewacze, a wkrótce, pod wpływem tragicznych skutków głodu, jaki podczas 
zimy zapanował wtedy w całym kraju, Komitet Pomocy dla ofiar tej klęski o charakterze 
organizacji charytatywnej. W roku 1848 wybrano go posłem do Pruskiego Zgromadzenia 
Narodowego w Berlinie. Rok później, znów w rodzinnej Saksonii, założył swoje pierwsze 
spółdzielnie: wspólnego zaopatrywania się w surowce miejscowych szewców i stolarzy. 
W roku 1850 powstała jego Kasa Chorych i Pogrzebowa, będąca formą towarzystwa po-
życzek wzajemnych. Obserwując ówczesną rzeczywistość Saksonii i Prus, stosunkowo 
słabiej rozwiniętych od zachodniej części Niemiec, stwierdził, iż to nie dobroczynność jest 
najlepszym narzędziem pomocy współobywatelom. Jedną z podstawowych bolączek nie-
mieckich drobnych i średnich przedsiębiorców, uniemożliwiających im podjęcie konku-
rencji z wielkimi firmami, był bowiem brak dopływu kapitału, gdyż prywatne banki nie 
były zainteresowane obsługą finansową małych firm. Przedsiębiorcy ci potrzebowali wła-
snych banków i właśnie to zaproponował im Schultze-Delitzsch. Stał się twórcą koncepcji 
działających w systemie innych kooperatyw – wytwórczych oraz zaopatrzenia i zbytu – 
banków spółdzielczych zakładanych przez ludzi, którzy potrzebowali kredytów na cele 
gospodarcze. W roku 1852 zreorganizował wspomnianą Kasę, tworząc z niej pierwszy 
bank spółdzielczy, który stał się wzorem późniejszego systemu niemieckich Banków Lu-
dowych. Napisał podręcznik zakładania takich banków (1855 roku), czego efektem był 
masowy ruch tworzenia ich w całym kraju. W roku 1859 powstał z jego inicjatywy pierw-
szy centralny związek spółdzielni, którego został dyrektorem, zaś w 1864 roku pierwszy 
w Niemczech centralny bank dla spółdzielni. Był też zwolennikiem zjednoczenia Niemiec, 
kontynuował działalność parlamentarną, w ostatnich kilkunastu latach życia był posłem do 
Reichstagu. Efektem jego działalności było również doprowadzenie do uchwalenia pierw-
szego prawa spółdzielczego – najpierw w Prusach (1867 roku), a potem, po zjednoczeniu 
Niemiec, w całej Rzeszy Niemieckiej (1871 roku). Ustawa ta, bardzo nowoczesna jak na 
swoje czasy, uznawała m.in. spółdzielnie za zrzeszenie osób, a nie kapitału, zasadę „jeden 
członek – jeden głos” na walnym zgromadzeniu oraz otwartość spółdzielni dla nowych 
członków. Umożliwiała też tworzenie spółdzielni drugiego stopnia i innych form prawnych 
współpracy gospodarczej pojedynczych spółdzielni.

W przeciwieństwie zatem do podmiotów gospodarki społecznej tworzonych przez 
zwolenników koncepcji socjalistycznych oraz solidarystyczno-chrześcijańskich, którzy na-
stawieni byli na pracę wśród najuboższych grup ówczesnego społeczeństwa, instytucje 
takie zakładane z pobudek liberalnych uwzględniały przede wszystkim interesy członków 
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grup średniozamożnych. Zgodnie z teoriami liberałów, ci „średni”, którzy już coś osiągnę-
li – przedsiębiorcy, kupcy, rzemieślnicy, rolnicy – umacniając swoją pozycję i rozwijając 
własne firmy bądź gospodarstwa za pomocą banków spółdzielczych oraz innych form 
spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych, mieli dać szansę również najbiedniejszym, któ-
rych mogliby zatrudnić, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu zamożności społeczeń-
stwa i oddalając niebezpieczeństwo rewolucji. 

Liberałowie kładli nacisk na podmiotowość jednostek – a więc samorządność i demo-
krację w przedsiębiorstwach społecznych oraz odrzucali pojęcie własności grupowej; wła-
sność np. spółdzielni była traktowana jako oddana czasowo we wspólne użytkowanie i za-
rządzanie własność indywidualna członków i zawsze można ją było wycofać. Podkreślano 
znaczenie racjonalnej działalności gospodarczej i dobrego dostosowania takich przedsię-
biorstw do reguł wolnego rynku, co wymagało zatrudniania fachowego personelu. Rozwi-
jając gospodarkę społeczną w celu realizacji swoich bezpośrednich potrzeb ekonomicz-
nych, liberałowie nie byli zainteresowani tym, co stanowiło o jej istocie w wydaniu „so-
cjalistycznym” – nie tylko przebudową społeczeństwa, ale nawet jej funkcjami 
społecznymi, wychowawczymi czy szkoleniowymi, poza najwyżej przygotowaniem ludzi 
do lojalnego współdziałania.

Oparte na tych ideach banki i spółdzielnie w innych pionach gospodarki rozprzestrze-
niały się szybko nie tylko w Niemczech, ale i w innych krajach przede wszystkim o trady-
cjach protestanckich (np. w Danii), zwłaszcza w środowiskach mieszczańskich i rzemieśl-
niczych, a także na wsi wśród bogatszych chłopów.

1.5.  Wielkopolski system spółdzielczy

Na ziemiach polskich nurt liberalny rozwinął się zwłaszcza w Wielkopolsce, na terenie 
zaboru pruskiego. Miały na to wpływ stosunkowo wysoki poziom gospodarczy tego regio-
nu i nowocześniejsza niż w innych zaborach struktura społeczna z zaczątkami klasy śred-
niej, lecz także restrykcyjna wobec Polaków i polskości polityka zaborcy, wyjątkowo żywe 
tu ideały „pracy organicznej” oraz pojawienie się znacznej grupy aktywnych działaczy 
gospodarczych i społecznych. Nie bez znaczenia pozostawał również fakt, że w sąsiednich 
Prusach istniała dobrze rozwinięta spółdzielczość modelu H. Schulze-Delitzscha, której 
idee przenikały do Wielkopolski i znajdywały oddźwięk wśród zamieszkałej tu ludności 
niemieckiej, a już od 1867 roku obowiązywała również wspomniana wcześniej ustawa re-
gulująca działanie spółdzielni. 

Polacy poddani byli dwojakiego rodzaju presji zaborcy: ekonomicznej, przez napływ 
wielkiego niemieckiego kapitału niedostępnego dla rodzimych przedsiębiorców, co powo-
dowało rosnącą przewagę gospodarczą żywiołu niemieckiego, oraz politycznej, która na-
siliła się zwłaszcza po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku. Przy tym wszystkim należy 
jednak pamiętać, że Prusy, a potem II Rzesza Niemiecka, były państwem prawa, nawet, 
jeśli było ono niekorzystne dla naszego społeczeństwa. I dlatego, już od upadku krótko-
trwałego Powstania Poznańskiego w 1848 r., w społeczeństwie Wielkopolski upowszech-
niło się przekonanie, że chociaż porozumienie z zaborcą jest nierealne, nierealny jest rów-
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nież jakikolwiek opór zbrojny, walka zaś przebiegać musi w ramach istniejącego ustawo-
dawstwa. Zapewniało ono np. wolność zrzeszania się, a więc należało ją w pełni 
wykorzystać.

Dlatego też, najsilniej ze wszystkich zaborów, rozwinęła się tu idea pracy organicznej, 
sprowadzającej się do tworzenia podwalin gospodarki społecznej, jak ją dzisiaj rozumie-
my, opartej na trzech hasłach: modernizacji społecznej i gospodarczej, zakładania różnego 
rodzaju polskich stowarzyszeń oraz solidaryzmu międzygrupowego. Jej symbolem stał się 
poznański lekarz i filantrop, Karol Marcinkowski (1800–1846), twórca Towarzystwa 
Naukowej Pomocy przyznającego stypendia uzdolnionej młodzieży oraz inicjator najbar-
dziej znanego przedsięwzięcia tych lat – spółki ziemiańskiej prowadzącej w Poznaniu ho-
tel „Bazar” (zob. rys. 20), w którym spotykali się polscy działacze, a także mieściły się 
polskie firmy handlowe i rzemieślnicze. Innym ważnym krzewicielem tych idei był Karol 
Libelt (1807–1875), filozof i patriota, który już w 1844 roku napisał pracę „O stowarzy-
szeniach” i głosił hasła tworzenia „asocjacji” wśród chłopów i rzemieślników. Trudno się 
dziwić, że w tych warunkach ekonomicznych, politycznych i społecznych, w takiej atmos-
ferze, przyjął się w Wielkopolsce zwłaszcza typ spółdzielczości nawiązującej do wzorów 
H. Schultze-Delitzscha, oczywiście dostosowanych do polskich realiów. Podstawowym jej 
celem stało się zapewnienie polskim kupcom, rzemieślnikom, później także chłopom, ta-
nich środków kredytowych, które umożliwiałyby rozwój ich firm czy gospodarstw, co 
stanowiło także formę oporu wobec zaborcy. Upowszechniły się więc przede wszystkim 
spółdzielnie oszczędnościowo-kredytowe zwane tu „spółkami zarobkowymi”, później zaś 
Bankami Ludowymi. Pierwsza taka próba pochodziła jeszcze z 1850 roku, jednak za 

Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców miasta Poznania

Pierwszy bank spółdzielczy na ziemiach polskich założył Mieczysław Łyskowski (1825–1894; zob. rys. 11), 
działacz narodowy, uczestnik dwóch powstań, sędzia, pozbawiony przez niemieckie władze stanowiska za pa-
triotyczną działalność, a także autor podręcznika zakładania spółdzielni. Już w 1850 r. kontaktował się z H. Schul-
ze-Delitzschem, który przebywał wówczas krótko we Wrześni jako reprezentujący zaborcze władze sędzia. Współ-
założycielem Towarzystwa był Hipolit Cegielski, właściciel słynnej, do dziś istniejącej fabryki maszyn, wśród 
kolejnych członków znaleźli się rzemieślnicy, kupcy, a także lekarze, sędziowie i inni przedstawiciele inteligencji. 
Dla tych ostatnich przystąpienie do spółdzielni bywało nie tyle przejawem działalności gospodarczej, ile manife-
stacją patriotyzmu, przyczyniającą się do wzmacniania ekonomicznego społeczeństwa polskiego – często nie 
zaciągali w ogóle kredytu! Statut Towarzystwa wzorowany był na statutach Banków Ludowych H. Schulze-De-
litzscha – przewidywał samopomoc członków, solidarną ich odpowiedzialność za zobowiązania, zaś kredyty 
mogły być przyznawane na cele produkcyjne (zakup surowców, narzędzi), a nie konsumpcyjne. Środki na po-
życzki pochodziły głównie ze składek członków – większość z nich była zatem jednocześnie dłużnikami i wierzy-
cielami spółdzielni; zaciągano także kredyty na zewnątrz, których zabezpieczeniem był zgromadzony własny 
kapitał. Po roku istnienia Towarzystwo liczyło już 68 członków, po następnym – 84, a po czterech latach 330. 
Poznańskie Towarzystwo Pożyczkowe odniosło wielki sukces i okazało się modelem godnym naśladowania, jego 
statut stał się wzorem dla wielu następnych. Początkowo, do czasu powstania Banku Związku Spółek Zarobko-
wych (zob. dalej), jako najbogatsza tego typu instytucja, udzielało również pożyczek innym spółdzielniom. Nie-
mniej w 1891 roku zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Bank Przemy-
słowy, który jeszcze przed I wojną światową stał się jednym z głównych banków Wielkopolski.
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 początek tego typu spółdzielczości na naszych ziemiach uważa się powstanie w 1861 roku 
Towarzystwa Pożyczkowego dla Przemysłowców miasta Poznania.

W ciągu następnego 10-lecia powstało w Wielkopolsce i południowej części Pomorza 
Gdańskiego kilkadziesiąt analogicznych inicjatyw, z których część upadła, jednak w 1871 
roku było ich 37, a w 1885 roku – już 64. Szacuje się, że w tym czasie, co dziesiąty Polak 
w Poznańskiem składał oszczędności w polskich Bankach Ludowych (zob. rys. 12 i 14). 
Wzrastała też ich wielkość: w 1913 roku jeden liczył przeciętnie 617 członków, lecz były 
wśród nich i przeszło 1000-osobowe, zasięg ich działania zwykle jednak nie przekraczał 
jednego powiatu.

Tak dynamiczny rozwój bankowości spółdzielczej wymagał podwyższenia standar-
dów zarządzania oraz zgromadzenia przez spółdzielnie większych środków finansowych 
na działalność kredytową, co możliwe było tylko przez ich współpracę. Do takiego zinsty-
tucjonalizowanego współdziałania doszło w 1871 roku, kiedy na I Zjeździe Delegatów, 
który obradował w Poznaniu pod hasłem „Własną pracą i pomocą, a siłami zjednoczony-
mi”, powołano Związek Spółek Polskich, przemianowany następnie na Związek Spółek 
Zarobkowych i Gospodarczych na Wielkie Księstwo Poznańskie i Prusy Zachodnie. „Pa-
tronem”, czyli bezpośrednim zarządzającym, do którego obowiązków należało stałe wizy-
towanie i kontrola gospodarki zrzeszonych jednostek, został w 1872 roku ksiądz Augustyn 
Szamarzewski (1832–1891) ze Środy Wielkopolskiej, który założył tu dziesięć lat wcze-
śniej kasę oszczędnościową, przyczynił się również do powstania innych spółdzielni. Za-
pleczem finansowym spółdzielni stał się Bank Związku Spółek Zarobkowych założony 
w 1886 roku. Każda ze zrzeszonych organizacji była zobowiązana do ulokowania w nim 
10% kapitału własnego, w zamian za to mogły z niego otrzymywać na dogodnych warun-
kach kredyt na potrzeby swych własnych członków. Związek zatrudniał wykwalifikowa-
nych rewidentów, prowadził też działalności wydawniczą – jego znaną periodyczną publi-
kacją, która przyczyniła się do powstania wielu nowych spółdzielni, były ukazujący się 
w latach 1875–1881 „Ruch Społeczno-Ekonomiczny” i jego następca „Poradnik dla Spó-
łek”, który przetrwał od 1893 roku aż do II wojny światowej.

Dzięki działalności Banku Związku i Związku Spółek cały system kredytowy dosko-
nale funkcjonował, a właściwe środki finansowe mogły być przekazywane tam, gdzie 
w danym momencie były szczególnie potrzebne. Obie te instytucje odegrały ogromną rolę 
w rozwoju polskich spółdzielni kredytowych na terenie zaboru niemieckiego. Ze względu 
na ich zasięg, prężność, dobre współdziałanie i rolę, jaką odegrały w obronie społeczeń-
stwa polskiego przed naporem niemieckim, mówi się nieraz o „systemie wielkopolskim” 
spółdzielczości. 

System ten to jednak nie tylko Banki Ludowe, które zresztą pozostawały przez cały 
czas w jego centrum, to cały system gospodarki społecznej obejmującej różnego typu in-
stytucje. Na wsi rozwijały się tzw. spółki parcelacyjne lub ziemskie, przyjmujące czasem 
formę banków parcelacyjnych, prowadzące wykup podupadających, lub z innych wzglę-
dów wystawionych na sprzedaż, majątków ziemskich, zarówno niemieckich, jak i polskich, 
parcelację ich i rozdział w ręce polskich chłopów. Inny ważny typ takich instytucji to ist-
niejące już od lat 70. XIX wieku Kółka Rolnicze, tworzone wśród chłopów z inicjatywy 
Centralnego Towarzystwa Gospodarczego i zrzeszonych w nim ziemian w celu podniesie-
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nia poziomu gospodarki wiejskiej. Z ich tradycji, a czasem i bezpośredniej inspiracji, wy-
rosły wiejskie spółdzielnie rolniczo-handlowe zwane „Rolnikami” (zob. rys. 13). Pierwszy 
z nich został założony w 1900 r. w Mogilnie przez ks. Piotra Wawrzyniaka, który (był 
wtedy Patronem Związku Spółek Gospodarczych i Zarobkowych) związał spółdzielnie 
rolnicze z silnym już systemem spółdzielczości bankowej, a jego celem było zorganizo-
wanie zaopatrzenia gospodarstw w nawozy sztuczne, paszę, nasiona, węgiel, narzędzia 
oraz pośrednictwo w zbycie wyprodukowanego przez nie płodów, głównie zboża i ziem-
niaków. W roku 1904 powstały kolejne spółdzielnie tego typu, a przed wybuchem I wojny 
światowej było ich już 60, zrzeszających prawie 10 tys. osób. Spółdzielnie te znacznie się 
przyczyniły do uniezależnienia chłopów od prywatnych pośredników, pozostawiając w ich 
rękach większą część zysku z produkcji rolnej oraz zapewniając konkurencyjność ich pro-
duktom, a także dobrą jakość i niskie ceny niezbędnych im towarów. Do krajobrazu wiej-
skiej spółdzielczości wielkopolskiej można zaliczyć również stosunkowo nieliczne jeszcze 
spółdzielnie mleczarskie, a miejskiej – mieszkaniowe.

Specyfiką systemu wielkopolskiego, wyrosłego z modelu H. Schultze-Delitzscha, lecz 
przez to odbiegającego od jego „klasycznego” wzoru, był daleko posunięty solidaryzm 
społeczny związany z wysiłkiem o utrzymanie polskości. Do spółdzielni kredytowych 
wstępowali nieraz przedstawiciele inteligencji, którzy nie zamierzali zaciągać kredytów, 
lecz traktowali tę przynależność w kategoriach czynu patriotycznego. Jeden z banków par-
celacyjnych został sfinansowany w dużym stopniu przez ziemiańską rodzinę Działyńskich. 
Ziemianie wspierali też spółdzielczość rolniczą – znane są przypadki sprzedaży przez nich 
swego zboża za pośrednictwem „Rolników”, dzięki czemu mogły one płacić chłopom 
wyższe ceny. Poznańska spółdzielnia mieszkaniowa „Pomoc” wspierała przez Teatr Polski 
rozwój narodowej kultury, sama zaś była dofinansowywana przez różne instytucje i osoby 
prywatne. Słynny chłop Michał Drzymała nabył działkę w Podgradowicach pod Wolszty-
nem, na której postawił swój legendarny wóz cyrkowy, za kredyt uzyskany w miejscowym 
Banku Ludowym.

Inną cechą charakterystyczną wielkopolskiego modelu spółdzielczości „liberalnej” był 
fakt, że wśród wielu wybitnych działaczy zaboru pruskiego, na czoło wysuwają się posta-
cie licznych duchownych. Przed I wojną światową w 212 wielkopolskich spółdzielniach 
pracowało 296 księży, często pełniących w nich najwyższe funkcje. Najbardziej znanymi 
stali się wspomniany wcześniej ksiądz A. Szamarzewski, ksiądz Piotr Wawrzyniak 
(1849–1910; zob. rys. 16), proboszcz ze Śremu, potem z Mogilna, twórca śremskiego Ban-
ku Ludowego (w 1873 r.), później zakładał „Rolniki”, spółdzielnie mleczarskie. Po śmier-
ci księdza Szamarzewskiego w 1891 roku otrzymał stanowisko patrona Związku Spółek. 
Miał ogromny autorytet i rządził Związkiem „żelazną ręką”, przyczynił się znacznie do 
konsolidacji organizacji i samych Banków Ludowych. Uznawany jest za jednego z naj-
ważniejszych twórców polskiej spółdzielczości. Kolejnym po śmierci ks. Wawrzyniaka 
patronem Związku Spółek został ksiądz Stanisław Adamski (1875–1967), który w 1930 
roku otrzymał nawet sakrę biskupią jako biskup katowicki. Kontynuował i rozwijał dzia-
łalność Związku, obejmując nią nowe typy spółdzielni. W dużym stopniu dzięki niemu 
Banki Ludowe i cały system wielkopolski przetrwały trudne lata I wojny światowej, a Bank 
Związku był nawet w stanie udzielić pomocy finansowej spółdzielniom w Królestwie. 
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W roku 1918 ksiądz Stanisław Adamski przewodniczył obradom zjazdu przedstawicieli 
spółdzielczości wszystkich trzech zaborów w Lublinie. Aktywny był aż do śmierci. Mimo 
iż zawsze pozostawał wierny liberalnemu modelowi spółdzielczości, głosił zarazem po-
glądy bliskie solidaryzmowi chrześcijańskiemu, podkreślając konieczność rozwiązywania 
problemów społecznych przez różne formy samopomocy.

Liberalny nurt spółdzielczości polskiej miał nadal silną pozycję po odzyskaniu nie-
podległości, a Wielkopolska, dzięki swojemu rozwiniętemu i zintegrowanemu systemowi, 
pozostawała ostoją przedsiębiorczości społecznej II Rzeczypospolitej. Dopiero II wojna 
światowa przyniosła mu kres – niemiecki okupant skonfiskował majątek spółdzielni,  wielu  
działaczy zostało aresztowanych bądź wysiedlonych na teren Generalnego Gubernatorstwa. 
Po wojnie już nie miał szans się odrodzić (choć przetrwały niektóre banki spółdzielcze 
„wtłoczone” jednak w system PRL-owskiej spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej). 
Obecnie z bezkompromisowo liberalnej tradycji wywodzi się rozpowszechnione przypi-
sywanie spółdzielniom jedynie ekonomicznej roli, rezygnacja z różnych form działalności 
społecznej i kulturalnej czy dążenie do przekształceń najprężniej działających spółdzielni 
w spółki prawa handlowego, a z drugiej strony negowanie roli produkcyjnej stowarzyszeń 
i fundacji w warunkach wolnego rynku i przypisywanie im wyłącznie funkcji społecznych 
(rzecznictwo i redystrybucja). 

1.6.  Chrześcijańskie korzenie gospodarki społecznej

Trzecim wielkim nurtem ideowym gospodarki społecznej, obok utopijnego socjalizmu 
i liberalizmu, był solidaryzm chrześcijański. Źródła jego tkwią głęboko w chrześcijańskiej 
zasadzie miłości bliźniego i pomocy wzajemnej, której istoty często doszukuje się w sło-
wach św. Pawła Apostoła: „Bracia, (...) jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie 
prawo Chrystusowe. (...) W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, bę-
dziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy do-
brze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze”2. Takimi właśnie pobudkami kie-
rowali się inicjatorzy różnych form współdziałania i samopomocy w „przedspółdzielczych” 
jeszcze czasach, a także twórcy niektórych spośród najwcześniejszych spółdzielni.

Pierwsi teoretycy solidaryzmu chrześcijańskiego, podobnie jak utopijni socjaliści, ob-
serwowali negatywne skutki społeczne wczesnego kapitalizmu, wysnuli jednak z tych ob-
serwacji całkowicie odmienne wnioski. Choć uważali również, że społeczeństwo jest re-
alną wspólnotą, powiązaną naturalnymi więziami, to podstawowe znaczenie w takiej 
wspólnocie miały według nich rodziny oraz podział pracy. Kluczowe dla nich stały się nie 
antagonizm czy walka klas, lecz „pokój społeczny”, od którego wzięła nazwę cała szkoła 
tej myśli rozwijająca się we Francji w II połowie XIX wieku. Proponowali rozwój nowych 
struktur społecznych – wspólnot pracy, opartych na chrześcijańskich ideałach miłości bliź-
niego i solidarności, rodzinnych stosunkach między pracodawcami i zatrudnionymi oraz 

2 List św. Pawła do Galatów 6:1-2,10, w: Biblia Tysiąclecia (1971), Wydawnictwo Pallotinum, Poznań–
Warszawa. 
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współwłasności, łączących się ze sobą w korporacje reprezentujące zatrudniających i pra-
cobiorców tych samych zawodów. Od wspólnot takich – łatwo to zauważyć – jeden tylko 
krok dzieli nas od przedsiębiorstw społecznych. Ułatwiają one efektywne funkcjonowanie 
społeczeństwa i budowanie więzi społecznych dzięki wspólnemu zaspokajaniu indywidu-
alnych potrzeb materialnych i duchowych członków. Sprzyjać to będzie zachowaniu po-
koju społecznego przeciwstawianego socjalistycznej doktrynie „walki klas”.

Koncepcje te, choć formułowane i realizowane w praktyce w różnych formach w II 
połowie XIX wieku, przez długi czas znajdowały się na uboczu głównego nurtu myśli ko-
ścioła. Rangę „oficjalnej” katolickiej nauki społecznej zyskały dopiero za pontyfikatu pa-
pieża Leona XIII, który wobec narastającego radykalizmu ruchów rewolucyjnych, podjął 
w swoich encyklikach kwestię robotniczą, wywodził w nich, a zwłaszcza w słynnej „Re-
rum novarum” (1891 r.), fakt istnienia nierówności między ludźmi, własności prywatnej, 
konieczności pracy i władzy z prawa Boskiego i przeciwstawiał tym ruchom, dążącym do 
obalenia istniejącego porządku, jego naprawę poprzez samoorganizację społeczeństwa 
w różnego rodzaju stowarzyszeniach samopomocowych i związkach zawodowych. Do 
myśli tych nawiązywali również następcy Leona XIII. Papież Pius XI w encyklice „Qu-
adragesimo anno” (1931 r.) expressis verbis wymienił spółdzielnie jako ważne instytucje 
dla robotników, rzemieślników, rolników i „wszelkiego rodzaju najemników”. Jan XXIII 
w encyklice „Mater et Magistra” (1961 r.) pisał: „Toteż wzywamy po ojcowsku naszych 
ukochanych synów, rzemieślników, i spółdzielców całego świata, by zdali sobie sprawę ze 
swej doniosłej roli w społeczeństwie, ponieważ to oni przyczyniają się do rozbudzenia we 
współobywatelach poczucia odpowiedzialności i ducha współpracy, jak również podtrzy-
mują w nich upodobanie do oryginalnych wytworów ludzkich rąk i ich wysokiej jakości”3. 
Podkreślał też zwłaszcza rolę spółdzielni dla rolników, wobec których pełnią nie tylko 
funkcję ekonomiczną, ale również zapewniają sprawiedliwy i godny poziom życia.

Praktyczna realizacja założeń solidaryzmu chrześcijańskiego w zakresie gospodarki 
społecznej najpełniej wyraziła się jednak w kręgu kultury protestanckiej, w niemieckiej 
Nadrenii. Działał tu Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888; zob. rys. 17), człowiek 
głęboko religijny, który w młodości próbował kariery wojskowej w armii pruskiej, później 
jednak, na skutek choroby oczu, musiał się z niej wycofać i został urzędnikiem państwo-
wym. Poczynając od 1845 roku, przez długie lata sprawował funkcję burmistrza różnych 
miasteczek i początkowo, podobnie jak Schultze-Delitzsch w Saksonii (nie wiedząc jednak 
nic o jego działalności), zakładał organizacje typu charytatywnego – celem jego, wyrasta-
jącym z chrześcijańskiego pojęcia miłosierdzia, było skłonienie bogatszych mieszkańców 
do niesienia pomocy swym najbiedniejszym sąsiadom poprzez tzw. Towarzystwa Dobro-
czynne. Szczególnym impulsem była tu – znów jak w przypadku Schultze-Delitzscha – 
klęska głodu panująca w całych Niemczech podczas tragicznej zimy 1846/1847 roku. Z in-
spiracji Raiffeisena powstało wówczas Stowarzyszenie Chlebowe w Weyerbusch, później 
podobne w sąsiednich miejscowościach. 

Wkrótce jednak, m. in. pod wpływem korespondencji z H. Schultze-Delitzschem, 
z którym nawiązał wówczas kontakt, doszedł do wniosku, że warunkiem trwałości tego 

3 Zob. np.: http://ekai.pl/bib.php/dokumenty/mater_et_magistra/mater_et_magistra.html.
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typu stowarzyszeń jest zaangażowanie i samozorganizowanie odbiorców pomocy, a nie 
opieranie się na miłosierdziu klas bogatszych. Na tej właśnie zasadzie wzajemnej pomocy 
najbiedniejszych oparł swoje pierwsze wiejskie kasy pożyczkowe w Anhausen (1862 r.) 
i Heddesdorf (1864 r.). Drugą ważną jego zasadą była nieograniczona i solidarna odpo-
wiedzialność członków całym swoim majątkiem; jak pisał, „pomiędzy sobą powinni być 
odpowiedzialni wszyscy za jednego, a jeden za wszystkich”4. Następne podobne kasy i spół-
dzielnie zakładano w różnych społecznościach lokalnych z myślą przede wszystkim o drob-
nych chłopach, którym niezbędne były kredyty, a także później, w miejskich środowiskach 
drobnych rzemieślników i robotników. 

Od roku 1869 niektóre spółdzielnie F. W. Raiffeisena zaczęły również prowadzić za-
opatrzenie członków w podstawowe środki do produkcji rolnej, stając się pierwowzorem 
rolniczych spółdzielni wielokierunkowego działania (nazywano je wówczas spółdzielnia-
mi gospodarki mieszanej), szczególnie przydatnych w ubogich rejonach wiejskich. W la-
tach 1872–1874, nadal z inicjatywy F. W. Raiffeisena, założono regionalne banki spół-
dzielcze w Nadrenii, Hesji i Westfalii, później centralny bank, hurtownię zaopatrującą spół-
dzielnie prowadzące działalność handlową i wreszcie ogólnokrajowy Powszechny Związek 
Spółdzielni Wiejskich Niemiec, którego został pierwszym zarządzającym. Spółdzielnie 
raiffeisenowskie upowszechniły się bowiem nie tylko w Nadrenii, ale i innych regionach 
Niemiec. Co charakterystyczne, system Raiffeisena nie konkurował zasadniczo z systemem 
Banków Ludowych stworzonym przez Schultze-Delitzcha. Ten ostatni rozwijał się głów-
nie w miastach, adresowany był raczej do bogatszych rzemieślników i kupców; do banków 
tych wstępowali także zamożniejsi rolnicy, którym nie wystarczały małe kasy raiffeise-
nowskie. 

Niewielkie rozmiary spółdzielni raiffeisenowskich zapewniały istnienie w nich silnych 
więzi. Ich celem była nie tyle maksymalizacja zysku i rozwój własności indywidualnej, ile 
tworzenie nowych stosunków społecznych, opartych na wzajemnej pomocy i odpowie-
dzialność członków. Niemniej ani roli zysku, ani własności prywatnej członków, wynika-
jącej z wieczystego i naturalnego prawa, nie negowano. Własność spółdzielcza była tu 
jedynie własnością prywatną oddaną w użytkowanie spółdzielni, która mogła podlegać 
pewnym ograniczeniom w prawach do dysponowania nią dla realizacji wspólnego dobra. 
Udziały członkowskie były bardzo niskie, co ograniczało też wysokość dywidendy. Wszel-
kie nadwyżki były przeznaczane na niepodzielne rezerwy, dążono do obniżania kosztów 
własnych m.in. przez społeczne pełnienie funkcji kierowniczych. Ze względu na niewiel-
ki potencjał ekonomiczny pojedynczych spółdzielni, dużą wagę przywiązywano do two-
rzenia ich silnych organizacji finansowych wyższego stopnia (banków regionalnych i ogól-
nokrajowych), a w związku z rezygnacją z zatrudniania profesjonalnych kadr na najniż-
szym szczeblu – do doradczych, instruktażowych i szkoleniowych funkcji związków 
spółdzielni oraz do lustracji prowadzonych przez spółdzielczych lustratorów, których rolą 

4 Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Die Darlehnskassen-Vereine als Mittel zur Abhilfe der Noth der ländlichen 
Bevölkerung, sowie auch der städtischen Handwerker und Arbeiter, Neuwied 1866, s. 23, cyt. za Gunther 
Aschhoff, Eckart Henningsen (1996) The German Cooperative System. Its History, Structure and Strength, Fritz 
Knapp Verlag, Frankfurt am Main, s. 22.

1.6. Chrześcijańskie korzenie gospodarki społecznej



30

była nie tylko kontrola i wyszukiwanie nieuniknionych błędów, ale również pomoc w ich 
naprawie.

Spółdzielnie typu raiffeisenowskiego często miały bliskie związki z ugrupowaniami 
chrześcijańsko-demokratycznymi, czasem były tworzone bezpośrednio z inspiracji kościo-
ła, na szczeblu parafii, a w ich zakładanie i prowadzenie angażowali się powszechnie księ-
ża. Rozwijały się intensywnie w Europie, zwłaszcza na obszarach słabszych gospodarczo, 
raczej w krajach o tradycji katolickiej – w części Niemiec, w niektórych kantonach Szwaj-
carii, w Austro-Węgrzech, we Włoszech. Dzięki nim właśnie jedna z prowincji tego kraju 
– Trentino (region Trydentu) należy obecnie do rejonów Włoch o najbardziej zaawanso-
wanej gospodarce społecznej. 

Kościół Katolicki nadal wykazuje żywe zainteresowanie gospodarką społeczną, czego 
dowodem mogą być choćby słowa papieża Jana Pawła II, który w encyklice „Centesimus 
annus” wydanej w stulecie „Rerum novarum” Leona XIII pisał w kontekście reform so-
cjalnych, jakie były przeprowadzone w ciągu tych stu lat: „Reformy te były też wynikiem 
nieskrępowanego procesu samoorganizowania się społeczeństwa; wytworzył on skuteczne 
mechanizmy solidarności, dzięki którym możliwy stał się wzrost gospodarczy w większym 
stopniu respektujący wartości osoby. Trzeba tu przypomnieć różnorodną działalność, po-
dejmowaną także przez wielu chrześcijan, a związaną z zakładaniem spółdzielni wytwór-
czych, spożywców oraz spółdzielni kredytowych, z rozwijaniem oświaty ludowej i kształ-
cenia zawodowego, z tworzeniem eksperymentalnych form udziału w życiu przedsiębior-
stwa i całego społeczeństwa”5.

1.7.  System Raiffeisena w warunkach Galicji – Kasy Stefczyka

Na ziemiach polskich chrześcijański nurt przedsiębiorczości społecznej miał również bo-
gatą przeszłość. Rozwinął się zwłaszcza w Galicji, najsłabiej rozwiniętej gospodarczo czę-
ści kraju, o biednej, przeludnionej wsi i zaczątkach dopiero drobnego przemysłu. Sytuacja 
polityczna była tu natomiast najkorzystniejsza ze wszystkich trzech zaborów. W II połowie 
XIX wieku możliwości działania dla Polaków były tu nieporównywalne z Królestwem czy 
Wielkopolską: istniał Sejm Krajowy, Wydział Krajowy, czyli odpowiednik rządu, partie 
polityczne, polskie instytucje kulturalne i naukowe, szkolnictwo, uniwersytety. Kraków 
i Lwów stały się najważniejszymi ośrodkami kultury narodowej na ziemiach polskich, 
a Galicja przyciągała działaczy politycznych i niepodległościowych oraz twórców kultury 
z pozostałych zaborów. Przy wysokich, jak na owe czasy, standardach demokracji, istnia-
ła wolność zrzeszania się, rozwinięty był samorząd lokalny, a Polacy mieli otwartą drogę 
do awansu w całej Monarchii – niejednokrotnie pełnili najwyższe funkcje rządowe w Wied-
niu. Silna była zwłaszcza warstwa urzędników państwowych, która zasilała tworzącą się 
grupę inteligencji. Wszystko to sprawiało, że Galicja stała się „polskim Piemontem” – 
przyczółkiem niepodległości pogrążonego w niewoli kraju.

5 Zob. np.: http://ekai.pl/bib.php/dokumenty/centesimus_annus/centesimus_annus1.html.
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Choć już od lat 60. XIX wieku działały w Galicji różnego rodzaju przedsiębiorstwa 
społeczne („Towarzystwa Zaliczkowe”, kółka rolnicze, spółdzielnie pracy, spożywców), 
jej„wizytówką” stał się model spółdzielni raiffeisenowskich, na rodzimym gruncie nazy-
wanych „Kasami Stefczyka” od nazwiska ich twórcy. Był nim Franciszek Stefczyk (1861–
1924; zob. rys. 18), z wykształcenia filozof i historyk, nauczyciel historii, języka niemiec-
kiego i przedmiotów ekonomicznych w Krajowej Średniej Szkole Rolniczej w Czernicho-
wie pod Krakowem. Z ideą spółdzielni raiffeisenowskich mógł się spotkać już w czasie 
studiów w Wiedniu przed 1883 rokiem, szczegółowo zaś zapoznał się z nią podczas swo-
jej podróży do Nadrenii rok po śmierci Raiffeisena. Odwiedził wówczas siedzibę jego Po-
wszechnego Związku Spółdzielni Wiejskich Niemiec oraz tamtejsze spółdzielnie i ten wła-
śnie model postanowił zaadaptować do galicyjskich warunków. 

Początkowo swoje broszury propagujące nowe idee (m. in. „O spółkach systemu Ra-
iffeisena” z 1890 r.) musiał wydawać własnym sumptem, samodzielnie też, choć ze wspar-
ciem miejscowego proboszcza, księdza Edwarda Królikowskiego, założył na przełomie lat 
1889/1890 pierwszą raiffeisenowską kasę pożyczkową w Czernichowie. W ciągu następ-
nych lat F. Stefczyk doprowadził do powstania wielu podobnych wiejskich spółdzielni 
oszczędnościowo-kredytowych, które z biegiem czasu zaczęto nazywać jego imieniem. 
Tworzył też spółdzielnie rolniczo-handlowe, propagował spółdzielczość mleczarską. Przed 
I wojną światową w Galicji działało już 1397 „Kas Stefczyka” liczących ponad 320 tys. 
członków i 73 spółdzielnie mleczarskie zrzeszające ok. 15 tys. osób. Dużą rolę w tym pro-
cesie, podobnie jak w Wielkopolsce, odegrali księża. 

Zakładane przez Franciszka Stefczyka spółdzielnie opierały się na nieco tylko zmo-
dyfikowanych regułach działania zaproponowanych przez Raiffeisena. Wymienia się nie-
kiedy osiem takich zasad: lokalność (objęcie terenem działania jednej tylko parafii lub wsi), 
niskie udziały i wpisowe, honorowe (społeczne) pełnienie obowiązków przez zarząd, pro-
wadzenie transakcji wyłącznie z członkami, nieograniczona odpowiedzialność członków 
za zobowiązania spółdzielni (w przypadku spółdzielni rolniczo-handlowych odpowiedzial-
ność była ograniczona np. do podwójnej wysokości udziałów), jednakowe oprocentowanie 
wszystkich udzielanych pożyczek, przeznaczanie nadwyżek na niepodzielny fundusz za-
sobowy, obowiązek edukowania członków.

W roku 1899 przy wsparciu Wydziału Krajowego zorganizowano Krajowy Patronat 
dla Spółek Oszczędności i Pożyczek – zaledwie rok po powstaniu analogicznych instytucji 
w innych stolicach monarchii – Wiedniu i Budapeszcie. Był to zasadniczo organ państwo-
wy, brak było w nim elementu samorządowego, odegrał jednak wielką rolę dzięki prowa-
dzeniu szkoleń i kursów, działalności wydawniczej oraz pomocy finansowej i organiza-
cyjnej w tworzeniu nowych spółdzielni. W roku 1909 została utworzona, jako instytucja 
kredytująca kasy, Krajowa Centralna Kasa Spółek Rolniczych z Franciszkiem Stefczykiem 
jako dyrektorem naczelnym. Był on jednak nie tylko działaczem, bardzo wiele pisał, pra-
cował naukowo, współpracował z Uniwersytetem Krakowskim – prowadził tu m. in. cykl 
akademickich wykładów poświęconych spółdzielczości. Aktywny był również w wolnej 
Polsce. Zaś te Kasy Stefczyka, które przetrwały II wojnę światową, w PRL zostały osta-
tecznie włączone do podporządkowanego państwu systemu bankowego. Do ich tradycji 
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nawiązują obecnie Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK) tworzone 
w Polsce po 1992 roku – największa z nich nosi imię Stefczyka. 

Spółdzielnie narodowościowe

Osobliwością galicyjskiej spółdzielczości było pojawienie się bardzo aktywnych spółdzielni różnych grup naro-
dowościowych, przede wszystkim ukraińskich. Były to zwłaszcza wzorowane na polskich Towarzystwach Zalicz-
kowych spółdzielnie kredytowe (zakładane od 1873 r.), wśród nich znane dobrze Towarzystwo Wzajemnego 
Kredytu „Dnister”, które stworzyły potem swój własny Krajowy Związek Kredytowy we Lwowie. Wcześniej nawet 
niż analogiczne formy polskie, zaczęły działać spółdzielnie handlowe, w tym „Narodna Torhiwlja” (Handel Ludo-
wy – od 1883 roku), która z biegiem czasu przekształciła się w rodzaj hurtowni zaopatrującej nie tylko ukraińskie 
spółdzielnie spożywców, ale i prywatne sklepy w miastach i na wsi. Szczególnie liczne i znane ze względu na 
świetną jakość swoich produktów stały się spółdzielnie mleczarskie powstające od 1901 roku, a od 1907 roku 
zrzeszone w swoim własnym związku z siedzibą w Stryju. Istotnym elementem ukraińskiego życia wiejskiego 
były „Rus’ki Narodne Domy” (Ruskie Domy Ludowe), działające na szczeblu gmin bądź parafii grecko-katolickich, 
będące szczególnym rodzajem spółdzielni wielokierunkowego działania – oszczędnościowo-kredytowych, rolni-
czo-handlowych i produkcyjnych. Od 1905 r. spółki rolniczo-handlowe miały ważną organizację „Sils’kyj Hospo-
dar” (Wiejski Gospodarz), która znacznie przyczyniła się do podniesienia poziomu gospodarki rolnej i warunków 
życia na wsi. W roku 1904 powstał „Krajewyj Sojuz Rewizyjnyj” (Krajowy Związek Rewizyjny) ukraińskich spół-
dzielni różnych typów, zrzeszający w 1912 roku 557 jednostek. Wśród organizacji ukraińskich istniały przy tym 
podziały polityczne związane z orientacją prorosyjską i narodową, a niektóre spółdzielnie ukraińskie należały do 
odpowiednich organizacji polskich. 

Swoje kasy zaliczkowe od 1864 roku zakładali też Żydzi; spółdzielnie te w 1901 roku utworzyły Powszech-
ny Związek na Własnej Pomocy Opartych Galicyjskich Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych. Również 
galicyjscy Niemcy mieli odrębne spółdzielnie, głównie kasy Raiffeisena. Spółdzielczość różnych narodowości 
odegrała znaczącą rolę w emancypacji i polepszeniu warunków życia ludności tych grup w Galicji, a w przypad-
ku Ukraińców przyczyniła się również do wzrostu świadomości narodowej i rozwoju kultury. 

Spółdzielnie mniejszości narodowych były aktywne nadal w niepodległej Polsce. Przed II wojną światową 
istniało w całym kraju przeszło 3600 spółdzielni ukraińskich i po niemal 800 niemieckich i żydowskich. Niektóre 
spośród nich oceniane są jednak przez historyków kontrowersyjnie. Wiele niemieckich spółdzielni, po dojściu 
do władzy nazistów, stało się narzędziem polityki III Rzeszy i przybrało charakter antypolski. Ukraińskie zaś, 
przyczyniając się niewątpliwie do budowy tożsamości narodowej Ukraińców, popadały w pewnych przypadkach 
w konflikty z ludnością i władzami polskimi i wiązały się z organizacjami nacjonalistycznymi. Członkowie spół-
dzielni żydowskich, którzy wyemigrowali do Palestyny, kontynuowali nieraz swoją spółdzielczą działalność w izra-
elskich kibucach. 

Mówiąc o spółdzielczości Galicji, warto wspomnieć, że i tu, podobnie jak na terenie 
Królestwa, istniały „wzorowe wsie spółdzielcze”. Do najbardziej znanych ich przykładów 
należą podłańcucka Albigowa i niedaleka Handzlówka (zob. rys. 19), które zawdzięczały 
swoją przemianę z zacofanych, biednych i zaniedbanych wiosek w kwitnące miejscowości, 
zakładaniu w nich i rozwijaniu różnych, współpracujących ze sobą przedsiębiorstw spo-
łecznych. W Albigowej ich inicjatorem był miejscowy proboszcz ksiądz Antoni Tyczyński, 
a w Handzlówce – wikary ksiądz Władysław Krakowski wraz z pisarzem gminnym i dzia-
łaczem chłopskim Franciszkiem Magrysiem. W obydwu wsiach zaczęło się wszystko od 
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inicjatyw oświatowych – szkoły koszykarskiej w Albigowej i szkoły wiejskiej w Handz-
lówce, po których przyszły następne: w pierwszej wsi – kółko rolnicze, czytelnia, szkoła 
gospodarstwa wiejskiego, szkoła ludowa, spółka mleczarska, wreszcie Kasa Stefczyka 
i spółka drenarska, dzięki której dokonano melioracji połowy gruntów należących do wsi, 
po I wojnie światowej już powstały dom ludowy, spółdzielnia spożywców i wiele innych 
placówek; podobne przedsiębiorstwa społeczne założono w Handzlówce. 

1.8.  Tradycje i współczesność

Tworzone pod zaborami zręby polskiej gospodarki społecznej, mimo wielkich strat mate-
rialnych, przetrwały I wojnę światową. Jeszcze przed uzyskaniem niepodległości, w dniach 
7–9 lutego 1918 roku, działacze różnych nurtów z różnych części kraju spotkali się w Lu-
blinie na obradach „Pierwszej Konferencji Przewodników Polskiej Kooperacji” pod prze-
wodnictwem księdza Stanisława Adamskiego, z udziałem m. in. Franciszka Stefczyka. 
Uczestnicy, snując wizje rozwoju spółdzielczości w wolnej Polsce, planowali utworzenie 
jednej ogólnopolskiej organizacji i jednego banku spółdzielczego finansującego działal-
ność spółdzielni. Aczkolwiek postulatu tego nie udało się zrealizować, II Rzeczpospolita, 
choć nie stała się „rzeczpospolitą spółdzielczą”, o jakiej niektórzy marzyli, była państwem, 
które dało szansę na rozwój gospodarki społecznej i spółdzielczości. Przyczyniło się do 
tego z pewnością uchwalenie przez Sejm już w dniu 29 października 1920 roku ustawy 
spółdzielczej (zob. rys. 15) będącej jedną z nowocześniejszych na owe czasy regulacji 
prawnych dla spółdzielni. A doszło do tego mimo ostrej, zwłaszcza na początku okresu 
międzywojennego, walki ideologicznej (m. in. między blokiem „Unii” reprezentującym 
spółdzielnie tradycji Schultze-Delitzscha a blokiem „Zjednoczenia” skupiającym spółdziel-
nie raiffeisenowskie, czy między spółdzielczością „klasową” a „reformistyczną”), mimo 
faktu, iż spółdzielnie pochodzące z trzech zaborów, wywodziły się nie tylko z różnych 
nurtów ideologicznych, ale i z odmiennych systemów prawnych, tradycji, uwarunkowań 
społeczno-gospodarczych. 

Szacuje się, że w II Rzeczpospolitej co piąty dorosły obywatel był członkiem jakiejś 
spółdzielni. W wymiarze ekonomicznym w 1938 roku w handlu detalicznym udział spół-
dzielni wynosił 4–5% całkowitych obrotów; w skupie produktów rolnych – według róż-
nych obliczeń nawet do 12%. Jedna piąta depozytów oszczędnościowych składana była 
w bankach spółdzielczych i Kasach Stefczyka. Spółdzielnie, zwłaszcza z najbardziej 
„uspółdzielczonych” regionów Polski, takich jak Wielkopolska, tereny dawnej Galicji, 
stały się nie tylko ważnym elementem krajobrazu gospodarki polskiej, ale również elemen-
tem tworzenia całego systemu gospodarki społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. 
Przez cały ten okres spółdzielczość zachowała pluralistyczny charakter – rozwijała się we 
wszystkich wspomnianych nurtach ideowych, w tych dziedzinach gospodarki, w których 
była już wcześniej obecna, ale wkraczała także na nowe obszary. Najwyższą spółdzielczą 
instancją, w której spotykali się działacze różnych odłamów spółdzielczości, przywódcy 
odmiennych orientacji, była Państwowa Rada Spółdzielcza, szczególny organ skupiający 
zarówno samych spółdzielców, jak i przedstawicieli rządu.

1.8. Tradycje i współczesność
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Spółdzielczość, choć z ogromnymi stratami materialnymi i ludzkimi, przetrwała rów-
nież kataklizm II wojny światowej. Organizacje spółdzielcze, poddane kontroli niemiec-
kich komisarzy i podporządkowane gospodarce wojennej (rozprowadzanie towarów regla-
mentowanych, skup kontyngentów), powszechnie angażowały się w działalność konspira-
cyjną – udzielały pomocy żywnościowej podziemiu, fikcyjnie zatrudniały jego działaczy, 
a także ludzi nauki i kultury, co dawało im prawo do otrzymywania kartek żywnościowych 
i chroniło przed wywózką na przymusowe roboty do Rzeszy. Na terenie spółdzielni wresz-
cie dochodziło do konspiracyjnych kontaktów, prowadzono tajne nauczanie na wszystkich 
szczeblach i organizowano imprezy kulturalne, ukrywano Żydów i osoby zagrożone aresz-
towaniem. Pod pozorem legalnej działalności – zwłaszcza w kręgu warszawskiego „Spo-
łem” i WSM – prowadzono poważne prace koncepcyjne, opracowywano wizje przyszłej 
wolnej i demokratycznej Polski, w której spółdzielczość i gospodarka społeczna miały za-
chować kluczową pozycję.

Wizje te nie miały jednak szans spełnienia. Po II wojnie światowej, po krótkim okre-
sie względnego pluralizmu, kiedy to podejmowano próby odradzania dawnych form, spół-
dzielczość, jak i cała gospodarka społeczna, zostały ściśle podporządkowane aparatowi 
partyjno-państwowemu. Organizacje, których nie dało się, bądź same nie chciały się pod-
porządkować, poddawane były brutalnym represjom, likwidowano je bądź w ich miejsce 
tworzono nowe, których nazwy miały niewiele wspólnego z ich funkcją (np. w miejsce 
dawnych „Rolników” często powiązanych czy sympatyzujących z PSL, organizowano 
nowe „klasowe” spółdzielnie „Samopomocy Chłopskiej”, które ostatecznie wchłonęły te 
pierwsze i stały się podstawowym narzędziem realizacji polityki rolnej PRL; „Społem”, 
po wojnie związane z PPS, również zostało ubezwłasnowolnione, włączone w system go-
spodarki planowej i w końcu zmonopolizowało handel detaliczny w miastach). Spółdziel-
czość, odgrywająca znaczną rolę ekonomiczną (wytwarzająca nawet do 12% PKB), lecz 
niemająca wiele wspólnego z pierwotnymi ideami założycieli ruchu, była jedynym w prak-
tyce dopuszczonym do życia, choć ułomnym, elementem gospodarki społecznej, nie licząc 
pewnych koncesjonowanych i też kontrolowanych przez władze stowarzyszeń jak PCK, 
PKPS, LOK itp. Krótkotrwałe okresy „odwilży”, zwłaszcza w 1956 roku i lata „Solidar-
ności” 1980–1981, przynosiły próby odbudowy autentycznej spółdzielczości, gospodarki 
społecznej i społeczeństwa obywatelskiego, lecz naprawdę stało się to możliwe dopiero po 
przemianach 1989 roku. Nie było to jednak łatwym zadaniem, gdyż pamięć o spółdziel-
czości podporządkowanej państwu i realizującej interesy władzy, a nie swoich członków, 
sprawiła, że ruch ten utożsamiano powszechnie z minionym ustrojem, a nie ze znacznie 
od niego starszymi szczytnymi tradycjami. Gospodarkę społeczną zaś kojarzono często 
z „gospodarką uspołecznioną” PRL, nie dostrzegając dla niej miejsca w nowoczesnym, 
opartym na wolnym rynku państwie. 

Obecnie, budując nową gospodarkę społeczną, odbudowując spółdzielczość, tworząc 
zręby nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, warto sięgać do dawnych idei i tra-
dycji po to, aby czerpać z najlepszych ich doświadczeń.

1. Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne w Polsce
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Zasady i wartości spółdzielcze

Ważnym pozytywnym doświadczeniem spółdzielczości było wprowadzenie swoistego „dekalogu” – uniwersalnych 
zasad, na jakich spółdzielnie opierały swoją działalność. Uważa się, że sukces Roczdelskiego Stowarzyszenia 
Sprawiedliwych Pionierów był właśnie m. in. rezultatem przyjęcia takich zasad. Dotyczyły one po części bardzo 
pragmatycznych spraw, jak sprzedaży produktów jedynie wysokiej jakości oraz stosowania rzetelnych miar i wag, 
ale również i mających ogólniejszy charakter. Było ich osiem i w ostatecznej swojej formie głosiły: dobrowolne 
i otwarte członkostwo, zachowanie demokratycznej kontroli w spółdzielni, w ramach której jeden członek miał za-
wsze jeden głos, ograniczenie oprocentowania kapitału udziałowego, gdyż spółdzielnia nie jest bankiem i służy 
wspólnym celom, a nie lokowaniu pieniędzy, przeznaczanie nadwyżek pozostałych po opłaceniu wszystkich kosz-
tów spółdzielni na cele jej rozwoju bądź wspólny pożytek, a jeśli miałby nastąpić zwrot części tych nadwyżek 
członkom, to proporcjonalnie do wielkości ich zakupów, konieczność kształcenia członków i zatrudnionych osób, 
współpracę z innymi spółdzielniami na wszystkich szczeblach, sprzedaż tylko za gotówkę oraz neutralność politycz-
ną i religijną. Podobne reguły stosowały spółdzielnie modelu Schultze-Delitzscha i Raiffeisena. Stały się one podsta-
wą sformułowania zasad, które upowszechniły się szeroko i jako „zasady roczdelskie” bądź po prostu spółdzielcze, 
z pewnymi zmianami i uzupełnieniami przetrwały w światowej spółdzielczości do dzisiaj i są bardzo bliskie podsta-
wom działania, jakie powszechnie przypisuje się wszystkim przedsiębiorstwom społecznym.

Aktualna redakcja Zasad Spółdzielczych została przyjęta podczas Kongresu Międzynarodowego Związku 
Spółdzielczego w Manchester w 1995 roku w dokumencie znanym jako „Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości”. 
Stwierdza ona m. in., że:

„Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia 
swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i de-
mokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo. Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopo-
mocy, samoodpowiedzialności, demokra cji, równości, sprawiedliwości i solidarności. Zgodnie z tradycjami zało-
życieli ruchu spółdzielczego, człon kowie spółdzielni wyznają wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowie-
dzialności społecznej i troski o in nych. Zasady spółdzielcze są wytycznymi, przy pomocy których spółdzielnie 
wprowadzają swoje wartości do praktyki”. Są to: 

1) zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa, 
2) zasada demokratycznej kontroli członkowskiej, 
3) zasada ekonomicznego uczestnictwa członków, 
4) zasada autonomii i niezależności, 
5) zasada kształcenia, szkolenia i informacji, 
6) zasada współpracy między spółdzielniami i 
7) zasada troski o społeczność lokalną.
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Rozdział 2

2.1. Wprowadzenie 

W piśmiennictwie socjologicznym i politologicznym na temat gospodarki społecznej czę-
sto nawiązuje się do modelu gospodarki Karla Polanyie’go, austriackiego ekonomisty i fi-
lozofa, który wyróżnia trzy modele gospodarcze: rynek, redystrybucję i wzajemność 
 (Polanyi 1944). 

Według Polanyi’ego gospodarka społeczna to „gospodarka społecznie zakorzeniona”. 
Jej rodowód wywodzi się z ruchu spółdzielczego i katolickiej nauki społecznej. Gospodar-
ka społeczna jako koncepcja oraz zbiór zasad i instytucji najwcześniej pojawiła się we 
Francji (XIX wieku). Wówczas instytucje gospodarki społecznej były postrzegane jako te, 
które są zdolne do reintegracji gospodarki z jej społecznym otoczeniem. W Polsce tradycje 
gospodarki społecznej sięgają także XIX wieku (ruch stowarzyszeniowy, fundacyjny 

Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo  
społeczne. Przegląd koncepcji i dobrych praktyk 

Ewa Leś

Redystrybucja
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Firmy prywatne
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(gospodarstwa, rodziny)

Publiczny

Prywatny

Nieformal/Formalny

Trzeci sektor

Rysunek 2.1. Miejsce przedsiębiorstw społecznych w gospodarce

Źródło: J. Defourny, Social Enterprises In Western Europe, ibid.
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i spółdzielczy)1. Rozwój organizacji gospodarki społecznej odbywał się także bez prze-
szkód w okresie II Rzeczypospolitej. W okresie Dwudziestolecia Międzywojennego ist-
niała komplementarność organizacyjna i instytucjonalna stowarzyszeń, fundacji, związków 
i spółdzielczości wobec działań organów administracji rządowej i samorządowej. 

W latach 1947–1989, kiedy w Polsce dominowała monopolistyczna koncepcja pań-
stwa socjalistycznego w definiowaniu, administrowaniu i finansowaniu potrzeb zbioro-
wych, rola podmiotów gospodarki społecznej została drastycznie zredukowana. Jej rezul-
tatem była likwidacja szpitali, szkół, przedszkoli, sanatoriów i wielu innych instytucji in-
frastruktury społecznej należących do organizacji gospodarki społecznej, upaństwowienie 
nieruchomości i urządzeń tych organizacji, likwidacja w 1952 roku wszystkich fundacji 
mających siedzibę lub majątek na terytorium PRL, przymusowe scalanie organizacji, włą-
czenie spółdzielni do sektora uspołecznionego oraz likwidacja statusu prywatnej własności 
spółdzielczej na rzecz kolektywnej własności spółdzielczej (Leś 2001). W Polsce ponow-
ne zainteresowanie koncepcją gospodarki społecznej jako instrumentem polityki społecz-
nej wzrosło po 1989 r. w wyniku strukturalnej presji wywołanej zmianami relacji między 
podstawowymi uczestnikami procesów gospodarczych i społecznych: państwem, przed-
siębiorstwem i gospodarstwem domowym, polegającej na wycofywaniu się państwa z roli 
pracodawcy (Kotowska, Sztanderska 2007). redukcji jego instrumentów inkluzji społecz-
nej (zawężenie normatywnego zakresu praw socjalnych oraz ograniczenie dostępu do 
świadczeń i usług społecznych) i likwidacji funkcji socjalnej przedsiębiorstwa. Jej skutka-
mi było masowe i jest nadal wysokie bezrobocie (11,3% na koniec października 2007), 
drastyczny wzrost ubóstwa2 oraz luka socjalna w sferze świadczeń i usług społecznych. 

W państwach zachodnich Europy w XX wieku w związku z rozwojem publicznego 
państwa opiekuńczego, koncepcja gospodarki społecznej także utraciła swoją nośność po-
lityczną i jako instrument społeczno-gospodarczy na ponad ćwierćwiecze (1945–1975), 
pojawiając się ponownie w drugiej połowie lat 70. XX wieku w okresie rekonstrukcji pań-
stwa opiekuńczego, wzrostu bezrobocia i nowego ubóstwa. 

2.2.  Gospodarka społeczna, nowa gospodarka społeczna,  
przedsiębiorstwo społeczne. Perspektywa europejska  
i amerykańska

W literaturze europejskiej istnieje wielość terminów na określenie gospodarki społecznej 
i nowej gospodarki społecznej. Gospodarka społeczna jest określana także jako gospo-
darka solidarna, ekonomia solidarności, ekonomia społeczności lokalnej lub gospodarka 
obywatelska. Gospodarka społeczna, niekiedy utożsamiana z trzecim sektorem, to organi-
zacje inne niż publiczne i rynkowe, bo łączące cele ekonomiczne i społeczne.

1 Zob. A. Piechowski, Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne w Polsce. Tradycje i przykłady, 
rozdział 1 niniejszego opracowania. 

2 W Polsce nierówności dochodowe są większe niż średnio w UE, a udział ludności zagrożonej ubóstwem 
jest największy w Europie, gdyż poniżej granicy biedy określonej jako 60% mediany dochodów w danym kraju 
egzystuje 16% mieszkańców UE i aż 21% mieszkańców Polski. 

2. Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne
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Tradycyjna gospodarka społeczna wywodzi się z sektora spółdzielczego i stowarzy-
szeniowego (spółdzielczość, stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa ubezpieczeń wzajem-
nych). Nowa gospodarka społeczna czerpie swój rodowód zarówno z sektora spółdzielcze-
go i stowarzyszeniowego, jak i publicznego i prywatnego (spółdzielnie socjalne, spółki 
z o.o., jednostki nieposiadające osobowości prawnej). 

W definiowaniu gospodarki społecznej przyjmuje się zwykle podejście strukturalno- 
-operacyjne, tj. określa się główne cechy i podmioty, które wchodzą w jej skład. Definicja 
Stałej Europejskiej Konferencji Spółdzielni, Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych, Sto-
warzyszeń i Fundacji z 2002 r. określa, że „(…) Organizacje gospodarki społecznej są 
podmiotami gospodarczymi i społecznymi aktywnymi we wszystkich sektorach. Wyróżnia-
ją się celami i szczególną formą przedsiębiorczości. Gospodarka społeczna obejmuje or-
ganizacje takie, jak spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia 
i fundacje. Ich aktywność jest wyraźna, zwłaszcza w dziedzinie zabezpieczenia społeczne-
go, wyżywienia, bankowości, ubezpieczeń, produkcji rolnej, spraw konsumenckich, aktyw-
ności zrzeszeń oraz organizowania zaplecza handlowego, rzemiosła, mieszkalnictwa, usług 
w miejscu zamieszkania, edukacji, szkoleń w dziedzinie kultury, sportu i aktywności w cza-
sie wolnym” (Roelants 2002). 

W ostatnich latach w piśmiennictwie i debatach międzynarodowych na znaczeniu zy-
skuje termin nowej gospodarki społecznej. Podkreśla się w nim, iż cechą nowej gospo-
darki społecznej jest odchodzenie od działań ukierunkowanych wyłącznie na swoich człon-
ków, jak w przypadku tradycyjnych instytucji gospodarki społecznej (spółdzielnie, towa-
rzystwa ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia) i skierowanie aktywności w kierunku 
beneficjentów/odbiorców zewnętrznych. Inicjatywy i przedsiębiorstwa nowej gospodarki 
społecznej to te, które rozwijają działalność w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej 
dla osób długotrwale bezczynnych zawodowo, świadczą usługi dla jednostek i społeczno-
ści lokalnych i dla których głównymi celami są: produkcja korzyści społecznych oraz prze-
strzeganie elementarnych zasad: pierwszeństwa pracy przed kapitałem, przestrzegania de-
mokratycznego podejmowania decyzji, a także umacnianie wiarygodności, jakości oraz 
trwałości działania. 

Kolejną propozycją ujęcia nowej gospodarki społecznej jest koncepcja flamandzkiego 
Konsorcjum na rzecz Gospodarki Społecznej (VOSEC) z 1997 roku. W tym ujęciu mianem 
nowej gospodarki społecznej określa się inicjatywy i przedsiębiorstwa, dla których jednym 
z głównych celów jest produkcja korzyści społecznych i przestrzeganie następujących ele-
mentarnych zasad: pierwszeństwa pracy przed kapitałem, demokratycznego podejmowania 
decyzji, realizacji usług dla społeczności lokalnych jako celu nadrzędnego, a także umac-
nianie wiarygodności, jakości oraz trwałości działania. W dokumencie VOSEC zwraca się 
także uwagę na jakość relacji wewnętrznych i zewnętrznych w instytucjach nowej gospo-
darki społecznej jako istotnej cechy tej grupy podmiotów społeczno-gospodarczych, a także 
na znaczenie efektywności ekonomicznej oraz na wymóg pozyskiwania środków ze źródeł 
rynkowych (sprzedaż dóbr i usług) i nierynkowych (subsydia, dotacje, praca społeczna).

Organizacje gospodarki społecznej zajmujące przestrzeń między sektorem publicz-
nym i prywatnym zyskują na znaczeniu jako dostawcy dóbr i usług publicznych oraz in-

2.2. Gospodarka społeczna, nowa gospodarka społeczna, przedsiębiorstwo społeczne
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strument rozwoju lokalnego. Dzieje się tak także m.in. za sprawą polityki solidarności 
europejskiej wobec krajów i regionów oraz osób, które wymagają wsparcia (programy re-
alizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. program Equal). 

Koncepcje przedsiębiorczości społecznej, przedsiębiorcy społecznego i przedsiębior-
stwa społecznego znane są w literaturze i dyskursie publicznym w Europie i w Stanach 
Zjednoczonych od połowy lat 90. XX wieku W Europie koncepcje te zyskały na znaczeniu 
w związku z nowymi kierunkami rozwoju w ramach gospodarki społecznej (trzeciego sek-
tora), takimi jak rozwój przedsiębiorstw społecznych integrujących z rynkiem pracy (m.
in. spółdzielczość socjalna) i dynamizacja funkcji produkcyjnej stowarzyszeń (produkcja 
dóbr i usług społecznych). W Stanach Zjednoczonych rozwój koncepcji przedsiębiorczości 
społecznej i przedsiębiorstwa społecznego następował z inspiracji uczelni ekonomicznych 
(m.in. Harward Business School) i fundacji promujących strategie na rzecz zmiany spo-
łecznej (Defourny 2006). 

Ogólnie ujmując, przedsiębiorczość społeczna jest rozumiana jako mechanizm two-
rzenia przedsiębiorstw społecznych i jako bezpośrednia metoda produkcji dóbr i usług 
przez stowarzyszenia i fundacje oraz inne formy nowej gospodarki społecznej. W piśmien-
nictwie istnieją dwa sposoby ujmowania przedsiębiorczości społecznej: podejście europej-
skie, powiązane z tradycjami gospodarki społecznej, i koncepcja amerykańska (Spear 
2007). W Europie przedsiębiorczość społeczna mieści się w ramach gospodarki społecznej. 
W ramach tradycji europejskiej można wyróżnić kilka nurtów, które dały początek przed-
siębiorstwom społecznym. Należą do nich ruchy społeczne, w tym ruch spółdzielczy, or-
ganizacje trzeciego sektora, polityka publiczna. Natomiast genezy amerykańskiej przed-
siębiorczości społecznej należy upatrywać przede wszystkim w tworzeniu przez rynek 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie palących problemów społecznych oraz w mobiliza-
cji idei, możliwości, zasobów oraz rozwiązań społecznych, które są niezbędne dla uzyska-
nia trwałych zmian społecznych. Cechą amerykańskiej koncepcji przedsiębiorczości spo-
łecznej jest także wybór takich rozwiązań, które są nie tylko efektywne, ale także trwałe 
oraz możliwe do wykorzystania w wielu regionach świata. W tym ujęciu przedsiębiorcy 
społeczni odznaczają się tymi samymi cechami i posługują się podobnymi technikami, co 
pozostali przedsiębiorcy, tzn. wykorzystują koncepcje i praktyki z zakresu teorii biznesu, 
zwłaszcza ich aspekty innowacyjne3. Różnica obu podejść polega m.in. na odmienności 
stanowisk co do tego, kto jest inicjatorem przedsiębiorstwa społecznego. Zgodnie z uję-
ciem „amerykańskiej szkoły przedsiębiorczości” to jednostki i ich szczególne cechy, jak 
m.in. przedsiębiorczość, charyzmatyczne przywództwo oraz społeczne inklinacje powo-
dują, że powstają inicjatywy przedsiębiorczości społecznej. Z kolei w koncepcjach euro-
pejskich podkreśla się grupowy (asocjacyjny) charakter przedsiębiorczości społecznej, 
oparcie na kolektywnej inicjatywności obywateli i dynamice samopomocy oraz partner-
stwie publiczno-społecznym, jako czynnikach sprawczych przedsiębiorczości społecznej 
(Defourny, Nyssens 2007). Ponadto w piśmiennictwie amerykańskim przedsiębiorczość 
społeczna jest ujmowana jako odpowiedź instytucjonalna organizacji non-profit na proble-

3 Harvard University Website:www.harvard.edu/.
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my ich finansowania, wynikające z transformacji państwa opiekuńczego oraz spadku ofiar-
ności społecznej4. W tym kontekście wskazuje się na wzrost znaczenia rynkowych źródeł 
przychodów tych organizacji (podejście znane w piśmiennictwie jako Enterprising non-
profit school). Przedmiotem zainteresowania Szkoły „uprzedsiębiorstwowienia” sektora 
non-profit są zagadnienia wartości dodanej z tytułu dochodów rynkowych oraz aplikacji 
biznesowych metod zarządzania w tych organizacjach. Drugim mechanizmem amortyzu-
jącym ubytek funduszy publicznych jest koncepcja „publicznych przedsiębiorców” rozwi-
jana przez P. Druckera, B. Draytona i amerykańską organizację pozarządową  Ashoka  (po-
dejście znane w piśmiennictwie jako Public good entrepreneur school).To drugie ujęcie 
cechuje zakorzenienie w „sektorze obywatelskim” oraz łączenie w sobie cech przedsię-
biorcy z etosem zaangażowanego lidera. W centrum zainteresowania tej Szkoły, zwanej 
także Szkołą innowacji społecznej, są procesy innowacji społecznych podejmowane przez 
przedsiębiorców społecznych. 

Zarazem można zauważyć zarówno podobieństwa, jak i różnice w podejściu europej-
skim i amerykańskim do przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwa społecznego ze 
względu na następujące cechy działalności przedsiębiorczej: misję społeczną, produkcję 
dóbr i usług, ryzyko ekonomiczne oraz metody zarządzania przedsiębiorstwem i skalę dys-
trybuowania innowacji. W obu podejściach tworzenie korzyści dla społeczności lub gene-
rowanie „wartości społecznej” jest podkreślane jako podstawowe przesłanie przedsiębior-
czości społecznej i przedsiębiorstwa społecznego. Natomiast różnice polegają na domina-
cji misji społecznej w ujęciu europejskim, w którym istnieje wyraźne ograniczenie 
w zakresie dystrybucji zysku i priorytet celów społecznych nad gospodarczymi. W ujęciu 
amerykańskim mamy do czynienia z włączeniem społecznej odpowiedzialności biznesu 
jako części przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwa społecznego. 

W kontekście przedsiębiorczości społecznej na uwagę zasługuje ujęcie J. Schumpete-
ra, według którego celem rozwoju gospodarczego nie jest wyłącznie maksymalizacja ren-
towności, lecz m.in. wypracowanie nowych rozwiązań w procesie produkcji. Schumpeter 
definiuje przedsiębiorców, jako osoby które przyczyniają się do powstania i wprowadzenia 
„nowych kombinacji” w procesie produkcji. Nawiązując do koncepcji przedsiębiorcy 
przedstawionej przez Schumpetera, J. Defourny podkreśla, że obecnie można mówić o no-
wej przedsiębiorczości społecznej. Jej rozwiązania mogą dotyczyć:
 –  wprowadzenia nowego produktu lub nowej jakości produktu (m.in. w zakresie in-

tegracji zawodowej osób o niskich kwalifikacjach, nowatorskich programów na-
uczania w alternatywnych ośrodkach przedszkolnych), 

 –  wprowadzenia nowej metod organizacji i/lub produkcji, otwarcia nowego rynku 
(np. przedszkola prowadzone przez rodziców), 

 –  zdobycia nowego źródła surowców lub odnowienia danej branży organizacji (m.in. 
zmiana funkcji wolontariuszy i ich relacji z personelem płatnym), 

 –  nowych relacji z rynkiem (m.in. praktyki kontraktowania usług przez władze pu-
bliczne), 

4 Na temat urynkowienia działalności amerykańskich organizacji non-profit w latach 90. XX wieku zob. 
(Leś 2000). 
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 –  nowych form przedsiębiorstw (np. nowe formy prawne przedsiębiorstw społecz-
nych w Belgii, Francji, Portugalii, Polsce, we Włoszech). 

Podobnie jak przedsiębiorczość społeczna, także przedsiębiorstwo społeczne jest 
odmiennie konceptualizowane w Europie niż w USA. W UE brak jest wspólnej definicji 
przedsiębiorstwa społecznego. W piśmiennictwie szeroko znana jest definicja robocza wy-
pracowana przez Europejską Sieć Badawczą EMES Network (The Emergence of Social 
Enterprise in Europe). Definicja przedsiębiorstwa społecznego zaproponowana przez 
EMES składa się z 4 kryteriów ekonomicznych i 5 kryteriów społecznych. W ocenie jej 
autorów zaproponowane kryteria nie mają ściśle charakteru normatywnego, stanowiąc bar-
dziej narzędzie metodologiczne. Definicja typu idealnego przedsiębiorstwa społecznego 
zawiera trzy cechy: wielość celów, wielość udziałowców, różnorodność źródeł finansowa-
nia (Defourny 2006). 

Według definicji grupy badawczej EMES (Defourny 2006), terminem przedsiębior-
stwa społecznego określa się inicjatywy spełniające następujące kryteria ekonomiczne 
i społeczne: 

Kryteria ekonomiczne
 1.  Stała działalność mająca bezpośrednio na celu produkcję dóbr i/lub sprzedaż usług 

(w mniejszym stopniu natomiast niż klasyczne organizacje trzeciego sektora angażu-
ją się w działalność związaną z rzecznictwem lub zajmują się redystrybucją).

 2.  Wysoki stopień autonomii działania: przedsiębiorstwa społeczne są zakładane na zasa-
dach dobrowolności przez grupy obywateli i przez nich zarządzane (nie są zarządzane 
pośrednio lub bezpośrednio przez władze publiczne lub inne instytucje, jak firmy pry-
watne czy federacje), chociaż mogą korzystać z dotacji publicznych. Ich udziałowcy 
mają prawo głosu i prawo do własnego stanowiska oraz prawo wyjścia z organizacji. 

 3.  Ponoszenie znaczącego ryzyka ekonomicznego w prowadzeniu działalności (finanso-
we podstawy działania przedsiębiorstw społecznych zależą od wysiłków ich członków 
i pracowników, do których należy zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych, 
w odróżnieniu od instytucji publicznych). 

 4.  Działalność przedsiębiorstw społecznych wymaga istnienia minimalnego personelu 
płatnego, chociaż podobnie jak w przypadku tradycyjnych organizacji społecznych, 
przedsiębiorstwa społeczne mogą bazować w swojej działalności zarówno na zasobach 
finansowych, jak i pozafinansowych oraz opierać swoją działalność na pracy płatnej 
i społecznej. 

Kryteria społeczne
 1.  Działalność przedsiębiorstw społecznych jest ukierunkowana explicite na rzecz wspie-

rania i rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania poczucia odpowiedzialności 
społecznej na szczeblu lokalnym. Jednym z zasadniczych celów przedsiębiorstw spo-
łecznych jest służenie rozwojowi wspólnot lokalnych lub wybranych zbiorowości oraz 
produkcja dóbr i usług, które nie są zaspokajane ani przez rynek ani przez państwo. 

 2.  Przedsiębiorstwa społeczne wyróżnia także to, że ich działalność ma lokalny charak-
ter i jest wynikiem kolektywnych wysiłków angażujących obywateli należących do 
danej wspólnoty lub grupy, którą łączą wspólne potrzeby lub cele.
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 3.  Demokratyczne zarządzanie w przedsiębiorstwach społecznych oparte na zasadzie 1 
miejsce – 1 głos. Proces podejmowania decyzji nie jest podporządkowany udziałom 
kapitałowym, chociaż w tych przedsiębiorstwach właściciele kapitału odgrywają istotną 
rolę, to prawa w zakresie podejmowania decyzji są dzielone z innymi udziałowcami.

 4.  Partycypacyjny charakter przedsiębiorstw społecznych odznacza się tym, że użytkow-
nicy ich usług są reprezentowani i uczestniczą w ich strukturach. W wielu przypadkach 
jednym z celów przedsiębiorstw jest wzmocnienie demokracji na szczeblu lokalnym 
poprzez działalność ekonomiczną.

 5.  Ograniczona dystrybucja zysków. W zakres pojęcia przedsiębiorstw społecznych 
wchodzą zarówno organizacje, których cechą jest całkowity zakaz dystrybuowania 
zysków, jak i organizacje, m.in. spółdzielnie, które mogą dystrybuować zyski jedynie 
w ograniczonym zakresie, unikając w ten sposób działań ukierunkowanych na ich 
maksymalizację. 

Według J. Defourny i M. Nyssens, produkcja dóbr i usług w ujęciu europejskim i ame-
rykańskim jest cechą przedsiębiorstw społecznych. Jednak w ujęciu europejskim (EMES) ta 
działalność musi być związana z misją społeczną przedsiębiorstwa społecznego, podczas gdy 
w USA mogą one prowadzić działalność produkcyjną lub/oraz w dziedzinie usług w innych 
obszarach niż ich misja społeczna, aby zgromadzić fundusze na jej realizację. Ponadto ist-
nieje podobieństwo stanowisk EMES i amerykańskiej Szkoły Innowacji Społecznej w kwe-
stii ryzyka ekonomicznego podejmowanego przez przedsiębiorstwa społeczne. W ujęciu 
europejskim jest mowa o czynnikach ekonomicznej stabilności firmy społecznej zależnych 
od wysiłków jej członków podejmowanych w celu zapewnienia odpowiednich zasobów po-
zwalających na spełnienie misji statutowej. Natomiast w ujęciu amerykańskiej Szkoły 
Innowa cji Społecznej podkreśla się znaczenie montażu zasobów osobowych i finansowych, 
które  mogą stanowić mechanizm bezpieczeństwa ubezpieczający od ryzyka ekonomicznego 
w firmach społecznych. Jeśli chodzi o sposób zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, 
istnieją różnice w obu podejściach. W ujęciu EMES podkreśla się spółdzielczo-stowarzysze-
niowy rodowód przedsiębiorstw społecznych i jego konsekwencje dla przedsiębiorstwa 
 społecznego w postaci niezależności od sektora publicznego lub prywatnego w zakresie za-
rządzania, co polega na istnieniu odrębnych form prawnych i autonomicznych sposobów 
zarządzania firmami społecznymi. Natomiast w ujęciu amerykańskim projekty „z celem spo-
łecznym” podejmowane zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny traktowane są jako 
inicjatywy przedsiębiorczości społecznej. W ujęciu amerykańskim przedsiębiorca społeczny 
odgrywa zasadniczą rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym, podczas gdy euro-
pejskie podejście nawiązuje do zasady demokracji ekonomicznej wywodzącej się z zasad 
spółdzielczych, według których proces podejmowania decyzji nie jest uzależniony od posia-
danego kapitału. W ujęciu europejskim zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym jest opar-
te na dynamice grupowej/kolektywnej, w której uczestniczą różnorakie grupy udziałowców/
interesariuszy, z których wielu jest także członkami przedsiębiorstw społecznych (własność 
oparta na wielości typów udziałowców).

Dostrzegalne odmienności doświadczeń europejskich i amerykańskich widać także 
w sprawie podejścia do sposobu i zasięgu dystrybuowania innowacji generowanych 
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przez przedsiębiorstwa społeczne. Europejskie przedsiębiorstwa społeczne czynią to, 
uczestnicząc w debacie publicznej, czego wyrazem jest m.in. ich instytucjonalizacja w po-
litykach publicznych wielu państw europejskich, zarówno zachodnich, jak i wschodnich 
krajów UE. Natomiast w Stanach Zjednoczonych dyfuzja innowacji społecznych odbywa 
się w ramach pojedynczego przedsiębiorstwa. 

Amerykańska konceptualizacja przedsiębiorstwa społecznego łączy w sobie aspekt 
innowacyjności społecznej i oparcia działalności na źródłach rynkowych oraz metodach 
zarządzania charakterystycznych dla prywatnych przedsiębiorstw. W tym ujęciu definicja 
przedsiębiorstwa społecznego obejmuje wszystkie formy prawne: jest to continuum od firm 
prywatnych nastawionych na osiąganie celów społecznych – profit-oriented businesses 
engaged in socially beneficial activities (corporate philanthropies lub corporate social 
responsibility) do przedsiębiorstw hybrydowych (dual purpose businesses), które równo-
ważą cele komercyjne ze społecznymi oraz organizacje non-profit (social purpose orga-
nizations), które w celu możliwości realizacji misji społecznej podejmują działalność ryn-
kową (Kerlin 2006). 

Z kolei koncepcja EMES nawiązuje po części do Szkoły Innowacji Społecznej, wska-
zując na przedsiębiorczość społeczną i przedsiębiorstwo społeczne, jako możliwość zaspo-
kojenia potrzeb społecznych pozostających poza działaniem państwa i rynku w sposób 
innowacyjny i z wykorzystaniem zasad przedsiębiorczości (Defourny, Nyssens 2007). 
Przedsiębiorstwo społeczne jest postrzegane jako podgrupa gospodarki społecznej, która 
odpowiadając na wyzwania otoczenia rynkowego kieruje się w swym działaniu duchem 
przedsiębiorczości, łącząc w sobie klasyczny solidaryzm z orientacją rynkową (business 
with primarily social objectives) (Spear 2008). Zyski są reinwestowane w cele misji spo-
łecznej, w rozwój przedsiębiorstwa lub społeczności. 

Cechą różnicującą postrzeganie przedsiębiorstw społecznych w Europie i USA jest 
także sposób ich finansowania. W USA następuje spadek publicznego finansowania po-
trzeb zbiorowych zaspokajanych przez organizacje gospodarki społecznej, podczas gdy 
w państwach europejskich zmiany nakładów publicznych na ich działalność dotyczą przede 
wszystkim form publicznej interwencji [rozwijanie programów rynku pracy dla zdolnych 
do pracy bezrobotnych (second labour market programs) oraz wspieranie quasi-rynkowych 
źródeł ich finansowania (quasi-market resources), tj. kontraktów z władzami publicznymi], 
a nie wysokości funduszy. 

Ponadto ujęcie europejskie podkreśla rolę organizacji gospodarki społecznej jako czę-
ści sfery publicznej nowoczesnych społeczeństw demokratycznych. Sfera publiczna jest 
rozumiana nie jako homogeniczna całość, lecz jako pluralizm sfer publicznych (plurality 
of public spheres) (Channial 1992). Niektóre części sfery publicznej znajdują się pod wpły-
wem struktur władzy i są silnie zorganizowane (Habermas 1990), podczas gdy inne tworzą 
niezależne fora dla wolnych debat i dyskusji. Habermas podkreśla znaczenie partnerstw 
tworzonych przez organizacje trzeciego sektora, jako miejsc wokół których mogą się two-
rzyć „autonomiczne sfery publiczne” (Habermas 1990). Ponadto na uwagę zasługuje tak-
że  argument dotyczący rezygnacji z traktowania zakazu dystrybuowania zysków jako wy-
znacznika działalności stowarzyszeń i fundacji będących częścią gospodarki społecznej na 
rzecz tezy o heterogeniczności ich funkcji i tzw. złożonej użyteczności. Wskazuje się na 
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pluralizm ról sektora gospodarki społecznej i jego ewolucję, a także zdynamizowanie funk-
cji produkcyjnej i kultury przedsiębiorczości. 

2.3.  Dlaczego powstają organizacje gospodarki społecznej?  
Przegląd koncepcji 

Przyczyn powstawania i dynamicznego rozwoju organizacji gospodarki społecznej, w tym 
wyłaniania się w jego ramach przedsiębiorczości społecznej, należałoby upatrywać nie 
jedynie w niezaspokojeniu przez służby publiczne i sektor rynkowy wielu potrzeb społecz-
nych (wzrost strukturalnego bezrobocia i nowego ubóstwa), w ich niewłaściwym rozpo-
znaniu (ograniczenia tradycyjnych polityk społecznych w zakresie przeciwdziałania eks-
kluzji społecznej osób o niskich kwalifikacjach, uchodźców, mniejszości, niepełnospraw-
nych, w tym społecznie). Ich działalność to także rezultat rozwoju potrzeb, dla których 
zaspokojenia najlepszym podmiotem są organizacje gospodarki społecznej, takie jak sto-
warzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i zwykłe, a nie sektor publiczny czy prywatny, 
ze względu na ich zakorzenienie w środowisku lokalnym i często lepszą znajomość po-
trzeb. Uwarunkowań ewolucji organizacji gospodarki społecznej w kierunku restytucji 
i rozwoju ich funkcji ekonomicznej/produkcyjnej w dziedzinie dóbr publicznych upatruje 
się zarówno w procesach rekonstrukcji powojennych systemów socjalnych, deregulacji 
rynków pracy, jak i globalizacji. 

Według OECD, rozwój przedsiębiorczości społecznej jest rezultatem przemian powo-
jennych systemów socjalnych, niedostatków wolnego rynku, zwłaszcza w zakresie dostar-
czania tych dóbr społecznych, do których dostęp mają wszyscy obywatele bez względu na 
status ekonomiczny, rozwoju nowych programów zatrudnienia i współpracy między part-
nerami społecznymi i gospodarczymi oraz skutkiem wzrostu popytu na usługi społeczne 
i usługi w miejscu zamieszkania. W rezultacie tych procesów w krajach EU-27 obserwuje 
się wzrost dynamiki wszystkich podmiotów trzeciego sektora: stowarzyszeń, fundacji, spół-
dzielni zwykłych i socjalnych oraz spółek kapitałowych (spółek z o.o. i spółek akcyjnych). 

Zapoczątkowanie procesów odbudowy roli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielczości 
i powstawanie nowych form organizacyjnych i kierunków działania instytucji gospodarki 
społecznej nastąpiło na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Wówczas w państwach o kon-
tynentalnym modelu społecznym: Niemcy, Francja, Belgia i długich tradycjach współpra-
cy państwa z organizacjami gospodarki społecznej zaczęto rozwijać programy zatrudnienia 
dla grup trudno zatrudnialnych (second labour market programs) z udziałem nowej gene-
racji organizacji, zwanej nową gospodarką społeczną, opartej na „przedsiębiorczości sto-
warzyszeniowej”, ukierunkowane na tworzenie miejsc pracy dla osób bezczynnych zawo-
dowo zdolnych do pracy z jednoczesnym rozwojem usług odpowiadających na nowe po-
trzeby społeczne związane z wykluczeniem społecznym. W tym okresie w państwach 
o liberalnym modelu społecznym (Wielka Brytania, USA) wprowadzono koncepcję no-
wego zarządzania w sektorze usług społecznych (New Public Management), polegającą na 
zastosowaniu w sektorze publicznym mechanizmów rynków wewnętrznych z ich logiką 
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kontraktu, przetargów, konkursów ofert, tzw. kulturą voucheru i menedżerskimi zasadami 
zarządzania, wielopodmiotową strukturą konkurujących z sobą dostawców usług (sektor 
publiczny, sektor prywatny, sektor not-for profit). W systemie społecznym o modelu 
 liberalnym organizacje oddolne były postrzegane jako główny aktor rozwiązujący przy 
pomocy ofiarności społecznej problemy pozostałe po interwencji sektora publicznego 
i rynku. Natomiast w państwach skandynawskich w latach 80. XX wieku powstał nowy 
ruch organizacji spółdzielczych i stowarzyszeniowych realizujących usługi społeczne. Na 
uwagę zasługują m.in. szwedzkie spółdzielnie edukacji przedszkolnej (przykład 3). Na 
przełomie lat 80. i 90. XX wieku nowy ruch przedsiębiorczości społecznej rozwinął się 
także w państwach Europy Południowej (Włochy, Hiszpania, Portugalia) oraz Europy 
Środkowo-Wschodniej (Polska, Węgry, Czechy, Serbia, Słowenia, Bułgaria)5. W Europie 
koncepcja przedsiębiorczości społecznej powstała w początku lat 90. i wywodzi się z wło-
skiego ruchu spółdzielczego (ustawa parlamentu włoskiego z 1991 roku o spółdzielniach 
społecznych). 

Podmioty nowej gospodarki społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, postrzega 
się w kontekście mankamentów rynku i państwa w zaspokajaniu potrzeb zbiorowych oraz 
jako instrument przezwyciężania ich ograniczeń (Borzaga 2005). Autor podkreśla, że 
w miejsce stopniowo odchodzącego do historii polityki publicznej modelu dwubieguno-
wego (publiczno-rynkowego) zaspokajania potrzeb zbiorowych, powstaje nowy paradyg-
mat zaspokajania tych potrzeb oparty na koncepcji welfare partnerships, koplanowaniu, 
kodecydowaniu i koprodukcji dóbr publicznych oparty na współdziałaniu państwa, rynku, 
rodziny i oddolnych organizacji obywateli. W tym wyłaniającym się modelu społecznym 
przedsiębiorstwa społeczne stopniowo zyskują uznanie jako przedsiębiorstwa charaktery-
zujące się wysokim potencjałem innowacji w zakresie dostarczania nowych produktów 
i usług oraz form organizacyjnych. 

Wyraźny w państwach zachodnich UE wzrost wpływu stowarzyszeń, fundacji, spół-
dzielni i innych form gospodarki społecznej w sferze produkcji usług publicznych określa-
ny jest mianem dzielonej odpowiedzialności (shared responsibility) lub współodpowie-
dzialności (co-responsibility) i mieszaną gospodarką podaży (mix economy of supply). 

Uwarunkowań dla rozwoju instytucji gospodarki społecznej należy poszukiwać także 
w nowych koncepcjach polityki miejskiej, które w wymiarze gospodarczym oznaczają 
zwiększone zainteresowanie samorządów lokalnych rozwojem ekonomicznym, a w wy-
miarze lokalnych zasad i technik zarządzania uwzględniają m.in. instrumenty contractin-
g-out oraz innowacje w zakresie komunikacji z mieszkańcami6. Czynnikiem sprawczym 
zdynamizowania roli organizacji gospodarki społecznej jest także ewolucja rozwoju lokal-
nego w kierunku coraz wyraźniejszego uwzględniania wymiaru społecznego rozwoju, co 
oznacza stopniowe włączanie organizacji gospodarki społecznej do udziału w realizacji 
nowych celów rozwoju lokalnego i współzarządzania nim. Na zjawisko to zwrócił uwagę 
H. Greffe w swojej propozycji periodyzacji rozwoju lokalnego (tab. 2.1). 

5 Social Enterprises in CEE and the CIS, UNDP and EMES, 2008.
6 Szerzej na ten temat zob. P. Swianiewicz, Rola społeczności w koncepcjach polityki lokalnej, rozdział 

4 niniejszej publikacji.
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Tabela 2.1. Ewolucja rozwoju lokalnego 

Cel rozwoju lokalnego Narzędzia

Do początku lat 80. XX wieku

Inwestycje przemysłu motoryzacyjnego pochodzące 
z zewnątrz terytorium

Granty, zwolnienia podatkowe, subsydiowanie 
pożyczek dla inwestorów przemysłowych

Przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych Subsydiowanie inwestycji w infrastrukturę twardą 

Inwestowanie w twardą infrastrukturę 
Obniżone koszty produkcji wskutek zatrudniania 
taniej siły roboczej

Narzędzia publiczne i scentralizowane

Od lat 80. do połowy lat 90. XX wieku

Rozwój społeczności Szkolenia dla osób bezrobotnych

Reintegracja długotrwale bezrobotnych
Wykorzystanie gospodarki społecznej do obniżenia 
kosztów społecznych 

Utrzymanie i wzrost przedsiębiorstw lokalnych 
Bezpośrednie wsparcie finansowe dla 
przedsiębiorstw lokalnych 

Kontynuacja przyciągania inwestycyjnego do 
wewnątrz terytorium ze wskazaniem na wybrane 
sektory 

Inkubatory przedsiębiorczości, szkolenia dla MSP, 
wsparcie dla przedsiębiorców rozpoczynających 
działalność 

Narzędzia wypracowane przez sektor publiczny 
przy rosnącym udziale władz lokalnych i sektora 
prywatnego 

Od roku 2000 

Nowe usługi i nowe miejsca pracy
Strategia holistyczna ujmująca ekonomiczny 
i społeczny wymiar rozwoju 

Inwestowanie w infrastrukturę miękką

Rozwój zasobów ludzkich Partnerstwo 

Wzrost inwestowania sektora prywatnego 
w produkcję dóbr publicznych 

Poprawa jakości życia
Wykorzystanie gospodarki społecznej do poprawy 
jakości życia i realizacji usług „niekontraktowalnych” 

Poprawa wizerunku terytorium w wymiarze 
kulturowym

Sieciowanie i współpraca lokalna 

Wsparcie rozwoju klastrów, dzielnic przemysłowych 
i kulturalnych

Narzędzia stanowią rezultat lokalnego 
zarządzania oraz koordynacji poziomej i pionowej 

Źródło: Havier Greffe (2007), Building Inclusive Economies, OECD, Paris.
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Jak dowodzi H. Greffe, rozwój lokalny wymaga: 
 1)  synergii między podmiotami na danym terytorium,
 2)  pozytywnego związku między rozwojem gospodarczym, społecznym i w zakresie 

ochrony środowiska,
 3)  porozumienia na temat długofalowych perspektyw rozwoju jednostki terytorialnej,
 4)  kapitału społecznego dla konsolidacji lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju. 

Dlatego też podkreśla się rosnącą użyteczność organizacji gospodarki społecznej 
dla rozwoju lokalnego. Greffe zauważa, że organizacje gospodarki społecznej ze swej 
natury mogą elastycznie dostosować się do lokalnych potrzeb rozwojowych, gdyż jako nie 
nastawione na maksymalizację zysku mogą uwzględnić w swoich działaniach wartości 
i oczekiwania różnorakich lokalnych podmiotów i to w dłuższym horyzoncie czasu. Go-
spodarka społeczna oferuje także nowe podejście do rozwoju lokalnego przez wskazanie 
na niezaspokojone potrzeby oraz przez produkcję nowych i nietypowych dóbr i usług, w ten 
sposób poszerzając tradycyjną strukturę gospodarki lokalnej i rynku pracy i budując lokal-
ny kapitał społeczny. Ponadto gospodarka społeczna sprzyja harmonizacji ekonomicznych, 
społecznych i finansowych celów rozwoju oraz tworzeniu nowych usług i miejsc pracy. 
Wreszcie organizacje należące do sektora gospodarki społecznej sprzyjają uwzględnianiu 
odmiennych systemów wartości i łączeniu różnorakich aktorów lokalnych i interesów. 

Odpowiedzi na pytanie o dzisiejsze przyczyny rozwoju przedsiębiorczości społecznej 
należy szukać także w teoriach przedsiębiorczości. W znanej pracy Schumpetera z 1943 
roku na temat rozwoju gospodarczego znajduje się teza, iż celem rozwoju nie jest wyłącz-
nie maksymalizacja rentowności, lecz także wypracowanie nowych rozwiązań w procesie 
produkcji. Podobnie we współczesnych koncepcjach firmy (Bacchiega, Borzaga 2003) 
zwraca się uwagę na zróżnicowany charakter motywacji wychodzących poza nastawienie 
wyłącznie na korzyści własne (self-interested), wskazując na znaczenie motywacji nie 
ukierunkowanych wyłącznie na własną korzyść (non self-interested) w kształtowaniu re-
lacji międzyludzkich i interakcji ekonomicznych. 

W teorii ekonomicznej dostrzega się obecnie rolę gospodarki społecznej w szczegól-
ności w rozwoju lokalnym. Argumentuje się, że obecność tych organizacji i skala ich dzia-
łania powinny zapewnić redukcję kosztów transakacyjnych i wzrost korzyści społecznych, 
gdyż maksymalizacja wymiany z jednoczesną redukcją ekonomicznych kosztów produkcji 
służą rozwojowi gospodarczemu. Organizacje gospodarki społecznej mogą przyczyniać 
się także do obniżenia finansowych kosztów produkcji dzięki istnieniu w działaniu moty-
wacji innych niż czysto ekonomiczne lub finansowe (Sugden, Wilson 2000; Sacchetti, 
Sugden 2003) . 

Jak uważa K. Birkholzer, przedsiębiorstwa społeczne powstają jako wynik społeczne-
go i solidarnego zaangażowania obywateli w ograniczaniu niedostatku w zakresie usług 
społecznych i kulturalnych, ekologicznych, zatrudnienia, rewitalizacji gospodarczej i spo-
łecznej regionów, miast, dzielnic, osiedli. Dlatego przedsiębiorstwa społeczne są zwy-
kle „zakorzenione społecznie” i w swojej ofercie zorientowane na lokalne lub regionalne 
rynki (Birkholzer 2007). Barierą w ich rozwoju są przede wszystkim dwie przeszkody: 
od strony popytu – niedostateczna siła nabywcza zmarginalizowanych grup i/lub obsza-
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rów, a po stronie podaży – niedostateczny kapitał własny lub niedostateczny dostęp do 
 zasobów. 

W przypadku słabo funkcjonujących rynków organizacje te przyczyniają się do ogra-
niczenia mankamentów rynku i ich konsekwencji dla poziomu życia zwykłych mieszkań-
ców oraz społeczności. Organizacje gospodarki społecznej stanowią element komplemen-
tarny wobec firm prywatnych, stanowiąc „osłonę” dla najsłabszych uczestników rynku. 
Organizacje te przyczyniają się do ograniczenia nierówności społecznych i szarej strefy. 
Według szacunków w UE-15 sektor gospodarki społecznej (stowarzyszenia, fundacje, 
spółdzielczość i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) jest istotnym pracodawcą, dyspo-
nując prawie 9 mln pełnoetatowych miejsc pracy. W przypadku rynków rozwiniętych or-
ganizacje gospodarki społecznej sprzyjają poszerzeniu oferty usług o takie, których nie 
dostarcza sektor publiczny i prywatny for-profit lub dostarcza w niewystarczającym stop-
niu i jakości. 

Zwiększonemu udziałowi tych podmiotów w polityce społecznej i rozwoju lokalnym 
w państwach UE towarzyszy wzrost znaczenia ekonomicznego stowarzyszeń, spółdzielni, 
fundacji i innych podmiotów gospodarki społecznej (poziom zatrudnienia, poziom dochodów, 
udział w PKB), niekiedy przekraczający dynamikę w sektorze publicznym i prywatnym. 

2.4. Obszary i typy inicjatyw społeczno-gospodarczych

Zakres działalności przedsiębiorstw społecznych jest szeroki. Obejmuje on inicjatywy 
w dziedzinie reintegracji zawodowej wobec grup dotkniętych ekskluzją społeczną (niepeł-
nosprawni fizycznie i intelektualnie, kobiety w trudnej sytuacji życiowej, mniejszości, lu-
dzie młodzi o niskich kwalifikacjach, osoby uzależnione i trudno zatrudnialne). 

Przedsiębiorstwa społeczne integrujące z rynkiem pracy realizują cztery główne cele 
integracji zawodowej: 
 1)  zapewniają przejściowe zatrudnienie dzięki krótkookresowym subsydiom (francuskie 

przedsiębiorstwa integrujące z rynkiem pracy, portugalskie firmy integracyjne), 
 2)  tworzą trwałe samofinansujące się miejsca pracy (belgijskie przedsiębiorstwa integra-

cji zawodowej, brytyjskie przedsiębiorstwa lokalne, polskie spółdzielcze zakłady pra-
cy chronionej i spółdzielnie socjalne),

 3)  integrują zawodowo, zapewniając stałą pomoc (belgijskie przedsiębiorstwa pracy 
chronionej, portugalskie warsztaty pracy chronionej, irlandzkie firmy społeczne za-
trudnienia chronionego),

 4)  readaptują społecznie przez pracę dzięki długookresowym subsydiom (francuskie cen-
tra adaptacji do życia zawodowego, polskie warsztaty pracy chronionej, belgijskie 
przedsiębiorstwa społeczne integracji zawodowej w branży utylizacji odpadów).

Istotą ich aktywności jest zapewnienie integracji społeczno-zawodowej osobom 
zdolnym do pracy a bezczynnym zawodowo za pomocą działalności produkcyjnej uzupeł-
nionej szkoleniami z założeniem, że będzie to praca trwała w ramach przedsiębiorstwa 
społecznego lub na konkurencyjnym rynku pracy (tab. 2.2). 

2.4. Obszary i typy inicjatyw społeczno-gospodarczych
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Tabela 2.2. Przedsiębiorstwa społeczne reintegracji społeczno-zawodowej

 Kraje Charakterystyka przedsiębiorstw

Belgia
Przedsiębiorstwa społeczne przygotowujące do zawodu i przedsiębiorstwa społeczne 
integracji zawodowej; te drugie, popierane przez regiony, silnie ukierunkowane rynkowo, 
oferują zatrudnienie długoterminowe.

Niemcy

Przedsiębiorstwa społeczne zorientowane rynkowo, korzystające z czasowej pomocy 
publicznej. Ich celem jest tworzenie miejsc pracy i wspieranie rozwoju ekonomicznego przy 
jednoczesnym dążeniu do integracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. 
Miejsca pracy tworzone są albo w już istniejących przedsiębiorstwach prywatnych, albo 
w firmach nowo powstających. 

Włochy
Spółdzielnie społeczne typu B, prowadzące reintegrację zawodową grup dotkniętych 
wykluczeniem społecznym.

Luksemburg
Stowarzyszenia (niekiedy spółdzielnie) reintegracji zawodowej prowadzące działalność 
gospodarczą w dziedzinie ochrony środowiska, rolnictwa, budownictwa, utylizacji 
i przetwarzania odpadów; większość to projekty pilotażowe subsydiowane przez państwo.

Hiszpania

Przedsiębiorstwa społeczne integracji zawodowej osób niepełnosprawnych i wykluczonych 
z rynku pracy. Działalność przedsiębiorstw społecznych polega na zapewnieniu 
przejściowego zatrudnienia umożliwiającego powrót na rynek pracy, zamiast długofalowego 
tworzenia miejsc pracy chronionej.

Drugi obszar aktywności firm społecznych obejmuje usługi społeczne (m.in. usługi 
opiekuńcze dla osób starszych, usługi edukacji przedszkolnej dla dzieci, turystyka społecz-
na, usługi dla gospodarstw domowych).

 Tabela 2.3. Przedsiębiorstwa społeczne dostarczające usługi społeczne (EU-15)

Kraje Charakterystyka przedsiębiorstw

Austria Children’s Groups: organizacje opieki nad małymi dziećmi, z udziałem rodziców. 

Francja
Organizacje opieki nad małymi dziećmi w części kierowane i zarządzane przez rodziców, 
zorganizowane w sieci krajowej: Association des Collectifs d’Enfants, de Parents et de 
Professionnels – Stowarzyszenie Dzieci, Rodziców i Pracowników Zawodowych (ACCEP).

Dania
Mieszkania społeczne traktowane jako alternatywa dla tradycyjnych instytucji 
reedukacycjnych dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Nacisk jest położony na 
kształcenie i wychowanie.

Wielka 
Brytania

Spółdzielnie usług opiekuńczych zatrudniające swoich członków w niepełnym wymiarze 
godzin, głównie kobiety sprawujące opiekę nad członkami własnej rodziny 

Szwecja
Spółdzielcze agencje rozwoju lokalnego, zorganizowane na poziomie krajowym (FKU) 
powołane w celu rehabilitacji i reintegracji osób niepełnosprawnych umysłowo.

Włochy
Spółdzielnie społeczne typu A, działające w usługach ochrony zdrowia, indywidualnych 
usług socjalnych i edukacji.

Portugalia
Spółdzielnie oświatowe i rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych; od 1985 r. 
zorganizowane w federacji. 
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Polską strukturę podmiotów gospodarki społecznej tworzą stowarzyszenia, funda-
cje i spółdzielczość oraz nowe formy organizacyjno-prawne (spółki z o.o.), niekiedy także 
jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Należałoby tu wymienić takie nowe formy 
organizacyjne, jak spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej dla osób niepeł-
nosprawnych (zazy), kluby integracji społecznej dla grup długotrwale wykluczonych z ryn-
ku pracy (kisy), centra integracji społecznej dla grup długotrwale wykluczonych z rynku 
pracy (cisy) oraz warsztaty terapii zajęciowej i partnerstwa lokalne, a także  klastry pod-
miotów lokalnych (sieci firm społecznych) 7. Polskie przedsiębiorstwo społeczne to nowa 
forma aktywności zarówno w ramach tradycyjnych stowarzyszeń, jak i nowych struktur 
organizacyjnych (spółdzielnie socjalne, spółki z o.o.). Ich główne kierunki działania to 
produkcja i świadczenie różnorakich usług społecznych oraz  miejsc pracy integrujących 
i pomagających w zatrudnieniu. 

 Początkowo inicjatywy przedsiębiorczości społecznej w Polsce po 1989 r. rozwijały się 
głównie w dziedzinie usług edukacyjnych (prowadzenie szkół społecznych, organizacja szko-
leń), w wybranych usługach socjalnych (pomoc osobom bezdomnym, usługi rehabilitacyjne 
dla osób niepełnosprawnych, usługi terapeutyczne i re-edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
z rodzin dysfunkcyjnych) oraz w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej grup dotknię-
tych wykluczeniem społecznym. Rolą tych ostatnich inicjatyw jest tworzenie miejsc pracy za-
równo poza głównym nurtem  rynku pracy (outside the mainstream market), jak i w ramach 
inkluzyjnej polityki zatrudnienia (inclusive Latour policy). Stopniowo następuje poszerzenie 
działalności polskich inicjatyw gospodarki społecznej o nowe sfery usług społecznych i uży-
teczności publicznej, jak organizacja alternatywnej edukacji przedszkolnej, usług opieki śro-
dowiskowej i całkowitej dla osób starszych i niepełnosprawnych, rozwój innowacyjnych 
projektów w zakresie rozwoju lokalnego, m.in. farmy miejskie (city farms), rewitalizacja 
społeczna, ochrona środowiska i utylizacja odpadów, agroturystyka, turystyka społeczna.   

Przykład 1 przedstawia działalność polskiego przedsiębiorstwa reintegracji zawodo-
wej osób niepełnosprawnych – spółdzielczy zakład pracy chronionej „Łuksja”.

7 Szerzej na ten temat: S. Nałęcz, Potencjał społeczny i ekonomiczny stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni  
i innych form gospodarki społecznej w świetle badań,  rozdział 8 niniejszej publikacji.

Przykład 1. Spółdzielczy zakład pracy chronionej „ Łuksja” w Łukowie (woj. lubelskie)
Dzisiejszy zakład aktywności zawodowej Łuksja to dawna spółdzielnia inwalidów im. Gen. Franciszka Kleeberga 
założona w 1951 roku. Spółdzielnia działa w branży odzieżowej i zatrudnia około 500 pracowników, z czego 60% 
stanowią osoby niepełnosprawne. Pracownicy niepełnosprawni korzystają z usług rehabilitacji medycznej, za-
wodowej i społecznej. Spółdzielnia prowadzi także warsztat terapii zajęciowej dla uczestników ze umiarkowanym 
i znacznym stopniem niepełnosprawności przygotowujący do pracy w samej Spółdzielni, zakładzie aktywizacji 
zawodowej lub na otwartym rynku pracy. Spółdzielnia spełnia szereg kryteriów przedsiębiorstwa społecznego, 
m.in. w zakresie demokratycznego zarządzania: pracownicy są członkami Rady Spółdzielni i biorą udział w Wal-
nym Zgromadzeniu, co umożliwia im włączanie się w kształtowanie strategii „Łuksji”, udziału w podejmowaniu 
bieżących decyzji, zapewniając identyfikację pracowników ze Spółdzielnią. „Łuksja” uzyskała certyfikat ISO; jest 
także m.in. laureatem tytułu Lidera Eksportu Ziemi Lubelskiej oraz tytułu „Solidny Pracodawca”.

Źródło: Opracowanie na podstawie monografii Zofii Żuk, prezesa Zakładu Pracy Chronionej „Łuksja”.
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Przykłady 2 i 3 prezentują polskie i szwedzkie przedsiębiorstwa społeczne usług edu-
kacji przedszkolnej.  W Polsce zaledwie 36,2% dzieci w wieku 3–5 jest objęte wychowa-
niem przedszkolnym. W mieście z edukacji przedszkolnej korzysta 50,2% dzieci. W ana-
logicznej grupie wiekowej na wsi jedynie 16,7% uczestniczy w zajęciach placówek przed-
szkolnych. Wskazuje to na głęboki deficyt usług wychowania przedszkolnego, 
w szczególności w gminach wiejskich (Szlendak 2007) i na rolę, jaką mogą odegrać nie-
publiczne, w tym alternatywne, formy edukacji przedszkolnej rozwijane przez podmioty 
gospodarki społecznej. Wprawdzie po 1989 roku obserwuje się powolny wzrost roli orga-
nizacji alternatywnych w dostarczaniu usług opieki przedszkolnej8, gdyż w 2006 roku pra-
wie 6% przedszkoli prowadzonych było przez świeckie i wyznaniowe organizacje trzecie-
go sektora9, jednak to wciąż zdecydowanie zbyt mało w porównaniu z istniejącą luką 
w usługach edukacji przedszkolnej. Przykład 2 przedstawia działalność alternatywnego 
przedszkola w gminie wiejskiej na Lubelszczyźnie. 

Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów źródłowych zebranych przez mgr A. Ciepielewską.

W Szwecji spółdzielcze przedszkola rodziców to głównie spółdzielnie użytkowników 
(rodziców; por. przykład 3), rzadziej spółdzielnie pracy. Początkowo takie placówki funk-
cjonowały bez pomocy publicznej, z czasem uzyskały wsparcie władz lokalnych (roczne 
granty od samorządów na prowadzenie przedszkoli; niekiedy zależne od wieku dziecka). 
Przewidują one współfifnansowanie rodziców bez względu na poziom dochodów. Szwedz-
kie spółdzielcze przedszkola umożliwiają cztery typy partycypacji rodziców w ich funk-
cjonowaniu:
 1)  ekonomiczną (opłaty, darowizny, wkład czasu rodziców); 

8 Warto przypomnieć, że w Polsce do 1950 roku przedszkola były prowadzone przez organizacje obywa-
telskie, jak m.in. PCK, Caritas, Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci. Jednak na przełomie lat 40. i 50. państwo przejęło od nich bez odszkodowania ośrodki wychowania 
przedszkolnego wraz z majątkiem trwałym i ruchomym tych placówek.   

9 S. Nałęcz, jw. 

Przykład 2. Alternatywny Ośrodek Przedszkolny w Krężnicy Jarej (woj. lubelskie)

Ośrodek powstał w 2005 r. i prowadzi zajęcia dla 2 grup dzieci. Ośrodek spełnia kryteria przedsiębiorstwa spo-
łecznego, gdyż produkuje nowe usługi, wykorzystując nowe formy organizacyjne (partnerstwo publiczno-pry-
watne) i nowe metody produkcji usług (partnerstwo gminy i Fundacji oraz udział rodziców). Koszty pracy wy-
chowawców ponoszą solidarnie: Fundacja J. A. Komeńskiego oraz gmina (hybrydowość finansowania). Funda-
cja wyposażyła ośrodek w niezbędny sprzęt, gmina ponosi koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem 
ośrodka.
O przedsiębiorczości społecznej można także mówić w kontekście wprowadzenia nowego produktu (ośrodek 
przygotował i realizuje nowatorskie programy nauczania metodą projektów badawczych, kładąc nacisk na rozwój 
zainteresowań dzieci i partycypację dzieci w tworzeniu programu) oraz nowej jakości produktu (organizowanie 
wizyt studyjnych i zapraszanie na zajęcia ekspertów, brak obligatoryjności udziału dzieci w poszczególnych za-
jęciach).

2. Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne
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 2)  pedagogiczną (systematyczna i bezpośrednia partycypacja pedagogiczna rodziców jest 
rzadko praktykowana; rodzice stanowią niezbędne uzupełnienie zawodowych wycho-
wawców, np. zastępstwa w przypadku choroby personelu, udziału w szkoleniach; zwy-
kle rodzice wykonują zadania nie związane z kwalifikacjami pedagogicznymi, jak 
bieżące prowadzenie i zarządzanie placówką, np. utrzymywanie infrastruktury, napra-
wy, prowadzenie księgowości, kontakty z władzami, niekiedy przygotowywanie po-
siłków);

 3)  społeczną (m.in. cykliczne spotkania rodziców, sprzyjające budowaniu kontaktów 
i więzów współpracy, obowiązek pomocy we współorganizacji lub organizacji spotkań 
okolicznościowych, festiwali); 

 4)  polityczną (udział w organach przedstawicielskich macierzystych placówek, udział 
w lokalnym systemie decyzyjnym instytucji wychowania przedszkolnego). 

Ponadto przedszkola społeczne częściej niż publiczne są także instrumentem włącza-
nia rodzin do życia lokalnej społeczności. Korzyści dla wspólnoty to przede wszystkim 
zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach publicznych (zmniejszenie popytu na miejsca 
w publicznych placówkach), przeciwdziałanie exodusowi młodych rodzin ze wsi dzięki 
powstałym przedszkolom wiejskim, wzrost odpowiedzialności rodziców za sprawy opieki 
nad dzieckiem oraz rozbudzenie aktywności w sprawach publicznych i stymulowanie roz-
woju rodziców jako opinion makers w sprawach polityki społecznej (Pestoff 2006).   

Źródło: The Contribution of Social enterprises to Community Economic Development In 6 European Countries (1998) 
K. Birkholzer (red.), Berlin.

Trzecia sfera działalności przedsiębiorstw społecznych to rozwój lokalny (m.in. agro-
turystyka, transport lokalny, rewitalizacja społeczna, utylizacja odpadów, ratowanie MSP 
przed likwidacją). Przykład 4 prezentuje charakterystykę francuskiego przedsiębiorstwa 
społecznego powstałego w wyniku prawnej likwidacji dotychczasowej  firmy prywatnej. 
Szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat w Europie około 1/3 MSP stanie przed wyzwa-
niem transferu do innej firmy, osoby fizycznej albo likwidacji. Jak wynika z badań firmy 
„transferowe” oferują pewniejsze miejsca pracy: około 60% firm „transferowych” pozo-
staje na rynku po 5 latach od podjęcia działalności, podczas gdy dotyczy to 50% nowych 
firm. Generalnie także firmy „transferowane” zatrudniają więcej pracowników niż przed 
transferem. Spółdzielnia USIS jest przykładem przedsiębiorstwa prywatnego z branży me-

Przykład 3. Spółdzielcze przedszkole rodziców Ategarden w Stugunk k/Ostersund

Spółdzielcze przedszkole założone w 1989 roku i prowadzone przez rodziców. Z usług placówki korzysta 26 
dzieci. Przedszkole zatrudnia 3 osoby na pełny etat. Członkami spółdzielni są  rodzice. Każdy członek spółdziel-
ni jest zobowiązany przepracować na rzecz przedszkola ok. 10 godzin miesięcznie: 6 godzin bezpośrednio 
z dziećmi, 2 godziny na rzecz placówki i 2 w sprawach organizacyjnych. Rodzice mają obowiązek ponosić część 
kosztów  usługi (część kosztów pokrywa samorząd): 500 SEK za pierwsze dziecko, 250 SEK za drugie dziecko, 
125 SEK za następne dzieci.
Zwykle spółdzielcze przedszkola mają „specjalizację” (np. lokalna kultura, ochrona środowiska).

2.4. Obszary i typy inicjatyw społeczno-gospodarczych
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talurgicznej, któremu groziła upadłość i które stało się przedmiotem udanego transferu 
w spółdzielcze przedsiębiorstwo społeczne SCOP (Societe Cooperative Ouvriere de Pro-
duction). Transfer był możliwy dzięki istnieniu systemu pomocy finansowej w ramach 
sektora spółdzielczego oraz publicznego. 

Przykład 4. Francuska spółdzielnia pracy 

Spółdzielnia pracy USIS w Arles (Prowincja Alpes-Cote d’ Azur, Francja) powstała w ramach transferu przedsię-
biorstw. Celem transferu było zachowanie miejsc pracy. SCOP USIS został założony 15 grudnia 2003 roku  
w wyniku prawnej likwidacji dawnych zakładów Plissona pod Arles. Firma została pierwotnie sprzedana w sierp-
niu 2000 roku, lecz w wyniku wzrostu cen nastąpiło załamanie pakietu zamówień.
Aby zachować swoje miejsca pracy, większość załogi (19 z 28 osób), zrzeszyła się w spółdzielnię pracy (SCOP) 
„USIS Entreprise” i rozpoczęła nową działalność 23 grudnia 2003 roku. Warunki powstania nowej spółdzielni 
były trudne ze względu na prawną likwidację dotychczasowej firmy, co spowodowało utratę zaufania części 
partnerów (klientów, dostawców, banków) oraz skutki powodzi w grudniu 2003 roku, która zalała halę produk-
cyjną.
Nie obniżyło to jednak zaangażowania i motywacji załogi. W ciągu trzech pierwszych miesięcy działania spół-
dzielni udało się usunąć prawie całkowicie skutki likwidacji i powodzi.

• Działalność
Spółdzielnia pracy USIS zajmuje się produkcją podzespołów i części dla astronautyki, przemysłu chemicznego, 
zbrojeniowego, energetycznego i elektrycznego. Pewna liczba zleceń jest także realizowana przez biuro studiów 
prowadzone przez spółdzielnię, które  sprzedaje bądź przekazuje wykonane projekty w uzupełnieniu zrealizowa-
nych zamówień.

• Partnerzy handlowi
Mocna strona USIS to próby pozyskania jako partnerów ważnych przedsiębiorstw, aby uzyskać dostęp do no-
wych rynków, co konkretyzuje się w rosnącym pakiecie zamówień. 

Pracownicy 
Stan zatrudnienia w momencie powstania spółdzielni wynosił 24 osoby (5 nowych pracowników przyjętych od 
chwili rozpoczęcia działalności przez spółdzielnię) i opierał się na najważniejszych pracownikach dawnej załogi. 
Motywacja i wysokie kwalifikacje personelu przejmującego firmę były głównymi źródłami sukcesu w zdobyciu 
klientów, którzy powierzyli swoje zlecenia USIS.
Na koniec 2006 roku  załoga spółdzielni składała się z 33 pracowników:
– dyrekcja i administracja – 2,
– biuro studiów – 2,
– kontrola jakości – 1,
– produkcja – 28.

Spółdzielnia pracuje w systemie zmianowym, stosuje elastyczny czas pracy i roczny tryb rozliczania czasu pra-
cy. Roczne bilansowanie czasu pracy pozwala na łatwiejsze zarządzanie przedsiębiorstwem w jego okresach 
silniejszej lub słabszej aktywności, bez bezpośrednich konsekwencji dla zatrudnionych. 

Osobą kierującą jest dawny dyrektor produkcji od grudnia 2000 r. Posiada on bardzo wysokie kwalifikacje uzy-
skane w wyniku świetnego wykształcenia we Francji i za granicą. Pełni on obecnie funkcje handlowe, a bardzo 
dobra umiejętność nawiązywania kontaktów, pozwala mu na otwieranie nowych rynków dla przedsiębiorstwa.

2. Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne
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Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów źródłowych zebranych przez Myriam Gasque, przedstawicielkę Związku 
Regionalnego Spółdzielni Pracy w Marsylii.
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Współpracuje z nim zespół załogi, który w pełni wywiązuje się ze swojej roli wspomagającej go, zwłaszcza zespół 
produkcji posiadający wysokie motywacje i kwalifikacje techniczne.

Kultura przedsiębiorstwa jest wysoko rozwinięta. Pracownicy zatrudnieni w USIS są zintegrowani i stanowią 
jednolity zespół z osobą kierującą. Wydajność pracy jest wysoka. USIS przynosi wszystkim wymierne korzyści.

2.5. Wnioski





Rozdział 3

3.1. Dlaczego istnieją przedsiębiorstwa?

Odpowiedź na to pytanie wymaga najpierw zdefiniowania pojęcia przedsiębiorstwa. 
Wbrew pozorom, wcale nie jest łatwo sformułować taką definicję i odpowiedzieć, dlacze-
go istnieją przedsiębiorstwa, opierając się na osiągnięciach ortodoksyjnej (klasycznej i neo-
klasycznej) teorii ekonomii. 1

W teorii ekonomii dość powszechnie przyjmuje się, iż w funkcjonowaniu gospodarki 
najważniejsze znaczenie mają trzy rodzaje podmiotów ekonomicznych: przedsiębiorstwo 
(firma), gospodarstwo domowe (konsument) i państwo (rząd). Przedsiębiorstwo jest naj-
ważniejszym podmiotem w sferze produkcji, gospodarstwo domowe – w sferze konsump-
cji, a państwo – w sferze regulacji i dostarczania dóbr publicznych. To, czy dana jednost-
ka ma cechy podmiotu zależy od faktycznych możliwości podejmowania przez nią samo-
dzielnych decyzji. Brak takich możliwości sprowadza ją do roli wykonawcy czy wręcz 
narzędzia działań inicjowanych i kierowanych przez inną jednostkę. Aby przedsiębiorstwo 
stało się podmiotem, musi być jednostką wyodrębnioną i samodzielną. Podmiotowe atry-
buty przedsiębiorstwa to: wyodrębnienie prawne i zdolność do podejmowania zobowiązań, 
wyodrębnienie techniczno-organizacyjne (granice przedsiębiorstwa) i wyodrębnienie eko-
nomiczne, którego podstawą jest samofinansowanie2. 

Jedną z istotnych kwestii pojęciowo-koncepcyjnych jest rozróżnienie między firmą 
a przedsiębiorstwem. Teoria firmy należy do najważniejszych części mikroekonomii. W ję-
zyku angielskim kategoria firmy (firm) jest utożsamiana z kategorią przedsiębiorstwa. 
W takim znaczeniu firma jest samodzielnym podmiotem ekonomicznym działającym na 
rynku, bez względu na wielkość tego podmiotu. Firmą może być zarówno podmiot jedno-
osobowy (samodzielna działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną), jak 
i wielka międzynarodowa korporacja zatrudniająca setki tysięcy pracowników. Przyjmo-
wanie tak uproszczonej koncepcji firmy i związanej z nią teorii firmy przez ekonomię 

1 Autor jest profesorem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
2 W latach 70. XX wieku podjęto próbę zreformowania systemu funkcjonowania przedsiębiorstw państwo-

wych w Polsce, którą w skrócie określano 3xS: samodzielność, samorządność i samofinansowanie. Miało to być 
działanie zmierzające do nadania przedsiębiorstwom socjalistycznych cech podmiotowych. Brak środowiska 
rynkowego dla działalności tak zreformowanych przedsiębiorstw uniemożliwiło zrealizowanie celów reformy.

Przedsiębiorstwo – rynek – społeczeństwo. 
Przegląd koncepcji teoretycznych

Jerzy Wilkin1
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neoklasyczną było przedmiotem krytyki przedstawicieli wielu nurtów współczesnej eko-
nomii, z których najważniejszą okazała się nowa ekonomia instytucjonalna.

W polskiej literaturze ekonomicznej stosunkowo rzadko używa się pojęcia firmy, 
a znacznie częściej przedsiębiorstwa. W naszych rozważaniach będziemy mówić o takich 
firmach, które mają postać organizacji. Przedsiębiorstwo jest jedną z form organizacji, 
a więc podmiotu mającego strukturę hierarchiczną, opartą na współdziałaniu członków 
(kooperacji) według ustalonych reguł i procedur3. 

Dlaczego powstają przedsiębiorstwa? Odpowiedź na to daje już twórca ekonomii kla-
sycznej Adam Smith w swoim dziele Bogactwo narodów, opublikowanym w 1776 roku. 
Przedsiębiorstwo jest według niego formą sprzyjającą podziałowi pracy, a przez to wzro-
stowi wydajności pracy, a wydajność pracy i wielkość produktywnego zatrudnienia są 
podstawą bogactwa narodów. Jako ilustrację korzyści z utworzenia przedsiębiorstwa, 
w którym dokonano podziału pracy i specjalizacji oraz odpowiedniego skoordynowania 
działań podaje fabryczkę szpilek, w której wyprodukowanie tak prostego wyrobu podzie-
lono na 18 odrębnych czynności (Smith 1954). We współczesnej literaturze ekonomicznej 
najczęściej przytaczaną odpowiedzią na zadane wcześniej pytanie jest artykuł Ronalda 
Coase’a The Nature of the Firm opublikowany w 1937 roku. W odróżnieniu od odpowie-
dzi, jaką dał prawie dwieście lat wcześniej A. Smith, R. Coase odwołuje się przede wszyst-
kim do kosztów transakcyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
jako podstawy wyboru formy transakcji. Pisze on: „Głównym powodem, dlaczego korzyst-
ne jest utworzenie firmy wynika z tego, że istnieje specjalny koszt korzystania z mechanizmu 
cenowego. Oczywistym kosztem „organizowania” produkcji przy pomocy mechanizmu ce-
nowego jest ten związany z poszukiwaniem odpowiednich cen. Ów koszt może być zmniej-
szony poprzez wyłonienie specjalistów, którzy będą sprzedawać te informacje, ale nie może 
on być wyeliminowany. Pod uwagę należy wziąć także koszty negocjacji i zawierania kon-
traktu na każdą transakcję zawieraną na rynku. Na szczególnych rynkach, np. wymiany 
produktów, wypracowano techniki zmniejszania kosztów kontraktowania, ale nigdy ich nie 
można zmniejszyć do zera. Prawdą jest, iż kontraktowanie nie jest wyeliminowane, kiedy 
mamy do czynienia z firmą, ale jest znacznie ograniczone. Czynnik produkcji (albo sam 
właściciel) nie musi zawierać serii kontraktów z czynnikami, z którymi kooperuje wewnątrz 
firmy co byłoby konieczne w przypadku kooperacji poprzez mechanizm cenowy. W przy-
padku firmy, seria kontraktów jest zastępowana jednym. Na tym etapie rozważań ważne 
jest zwrócenie uwagi na charakter kontraktu, który angażuje czynnik wewnątrz firmy. Na 
podstawie tego kontraktu dany czynnik godzi się w zamian za wynagrodzenie (stałe bądź 
zmienne) respektować kierownictwo przedsiębiorcy w określonym zakresie. Sednem kon-
traktu jest określenie zakresu władzy przedsiębiorcy. W ramach tego zakresu, przedsiębior-
ca może kierować także innymi czynnikami produkcji” (R. Coase  1937, s. 390–391).

3 Większość przedstawicieli nowej ekonomii instytucjonalnej uznaje organizację za jedną z form instytucji. 
Taki stanowisko prezentuje m.in. O. Williamson (Williamson 2002). Z kolei inny czołowy reprezentant tego nur-
tu D. North za instytucje uznaje „reguły gry”, a organizacje są według niego „graczami” działającymi w ramach 
tych reguł (North 2002). 
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Niewielki i stosunkowo prosto napisany artykuł R. Coase’a zwrócił uwagę na kilka 
elementów, które zostały później szeroko wykorzystane w teorii przedsiębiorstwa. Po 
pierwsze korzystanie z rynku (mechanizmu cenowego) jest kosztowne. Przedtem milcząco 
zakładano, ze ten koszt jest zerowy. Po drugie w wielu przypadkach, możliwy jest wybór 
różnych form transakcji, w tym transakcji poprzez rynek i struktury organizacyjne. Przed-
siębiorstwo i rynek są więc alternatywnymi formami transakcji. Wybór jednej z nich za-
leży od kosztów kontraktowania, czyli kosztów transakcji. Po trzecie przedsiębiorstwo jako 
forma organizacji zmniejszającej koszty transakcyjne jest związana jednak z relacjami 
władzy. Podstawowy kontrakt zawierany wewnątrz przedsiębiorstwa dotyczy zakresu wła-
dzy przedsiębiorcy 4.

Rozważając zasadność i korzyści z istnienia różnych form organizacji (zarówno przed-
siębiorstw, jak i np. Non-Governmental Organizations czy rządu), K. Arrow zwraca też 
uwagę na niedoskonałość rynku (market failure) stwierdzając: „organizacje służą jako 
sposób osiągania korzyści ze zbiorowego działania w sytuacjach, w których zawodzi sys-
tem cen” (Arrow 1985, s. 25). Organizacje mają też korzystne strony ze względu na prze-
pływ informacji, które w procesach gospodarowania odgrywają ważną i rosnącą rolę.

Przedsiębiorstwo, jego znaczenie i zasady funkcjonowania, należy do wspólnego pola 
zainteresowań ekonomii i nauk o zarządzaniu. W odróżnieniu od teorii ekonomii, w na-
ukach o zarządzaniu dużą uwagę przywiązuje się do związków między przedsiębiorstwem 
(podmiotem gospodarczym), przedsiębiorcą (człowiekiem tworzącym przedsiębiorstwo 
i ryzykującym włożonym weń kapitałem) i przedsiębiorczością (jako postawą i sposobem 
działania). W większym też stopniu niż w ekonomii, nauki o zarządzaniu koncentrują swo-
ją uwagę na relacje zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa. Jeden z czołowych w naszym 
kraju specjalistów z zakresu nauk o zarządzaniu Stanisław Sudoł, autor podręcznika Przed-
siębiorstwo, tak definiuje tę podstawową kategorię ekonomiczną (Sudoł 2002, s. 45–46.): 

 „1.  Jest powoływane do życia nie dla zrealizowania jakiegoś jednorazowego przedsię-
wzięcia, lecz dla prowadzenia działalności gospodarczej w sposób trwały (przez dłuż-
szy czas).

 2.  Zaspokaja swoimi wyrobami lub/i usługami potrzeby podmiotów gospodarczych i in-
nych instytucji lub osób fizycznych (…).

 3.  Wymienia produkty lub/i usługi z innymi jednostkami organizacyjnymi lub osobami 
fizycznymi na zasadzie kupna-sprzedaży (…).

 4.  Posiada, pochodzące od właściciela (i), określone zasoby kapitałowe w postaci dóbr 
materialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych (…).

 5.  Posiada samodzielność decyzyjną co do charakteru swojej działalności, stosunków ze 
światem zewnętrznym oraz w zakresie zaopatrywania się w czynniki produkcji i ich 
wykorzystywania (…).

 6.  Swoje koszty i obciążające go podatki pokrywa uzyskiwanymi przychodami, co określa 
się nieraz jako zasadę równowagi finansowej lub samofinansowanie (…).

4 K. Arrow, nawiązując do tego zagadnienia, przytacza opinię wybitnego specjalisty od spraw organizacji 
H. Simona: „umowa o pracę pod wieloma względami różni się od zwykłej umowy handlowej; pracownik sprze-
daje skłonność do podporządkowania się władzy” (Arrow 1985, s. 19).
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 7.  Jest instytucją zarobkującą, tzn. dąży do uzyskania ze swojej działalności określonych 
korzyści, w tym najczęściej do maksymalizacji dochodowości zaangażowanego kapi-
tału (…).

 8.  Prowadzi działalność na swoje ryzyko, tzn. liczy się z możliwością poniesienia strat, 
a nawet utraty swego kapitału”.
Podejście do analizy przedsiębiorstwa i znaczenia jego wewnętrznych struktur orga-

nizacyjnych w ekonomii uległo zbliżeniu do tego, jakie reprezentują nauki o zarządzaniu 
dzięki wkładowi do nauki będącemu dziełem nowej ekonomii instytucjonalnej. Problema-
tyka instytucjonalna i ogólnie docenienie znaczenia instytucji w różnych dziedzinach życia 
człowieka staje się coraz wyraźniej płaszczyzną integracji nauk społecznych.

3.2.  Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa i jej krytyka ze strony  
ekonomii instytucjonalnej

W mikroekonomicznej teorii neoklasycznej przedsiębiorstwo (firma) jest podstawowym 
podmiotem podejmującym decyzje w odniesieniu do produkcji i alokacji zasobów. Pod-
stawowe założenia dotyczące przedsiębiorstwa były w tej teorii następujące:
 –  celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysków;
 –  równowaga przedsiębiorstwa (optimum przedsiębiorstwa) kształtuje się w punkcie 

przecięcia krzywej kosztu krańcowego z krańcowym utargiem, ponieważ do tego 
punktu wzrost produkcji zwiększał sumę zysku;

 –  przedsiębiorstwo było traktowane jednakowo bez względu na jego wielkość; firma 
jednoosobowa i wielka korporacja traktowane były tak samo;

 –  przedmiotem analizy ekonomicznej nie były relacje wewnątrz przedsiębiorstwa; przed-
siębiorstwo ujmowane było jako „czarna skrzynka”; ważne było to co wchodzi i wy-
chodzi z przedsiębiorstwa;

 –  zajmowano się przedsiębiorstwem, a nie przedsiębiorcą;
 –  zakładano, ze przedsiębiorstwa korzystają z rynku nie ponosząc kosztów, a więc kosz-

ty transakcyjne są równe zeru.
Ważnym elementem neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa były też założenia doty-

czące środowiska, w którym ono działa (Gorynia 1999). Środowisko to w ujęciu modelo-
wym odpowiadało warunkom konkurencji doskonałej, w tym: doskonałej informacji, peł-
nej swobody wejścia i wyjścia z rynku, braku wpływu rządu na funkcjonowanie rynku, 
doskonałej mobilności czynników produkcji, a przede wszystkim brak możliwości wpływu 
jakiekolwiek uczestnika rynku, zarówno po stronie podaży, jak i popytu na poziom cen.

Teoria neoklasyczna nie była w stanie wyjaśnić wielu ważnych zjawisk i tendencji 
występujących w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw i dość powszechnie była 
krytykowana, zarówno przez teoretyków ekonomii, jak i specjalistów w dziedzinie zarzą-
dzania. O ile krytyka ekonomii neoklasycznej dokonywana przez instytucjonalistów ame-
rykańskich (tzw. klasyczny instytucjonalizm w ekonomii), którego czołowymi przed-
stawicielami byli T. Veblen, J. Commons i W. Mitchell, a w okresie późniejszym także 

3. Przedsiębiorstwo – rynek – społeczeństwo



61

J.K. Galbraith i G. Myrdal, szła w kierunku obalenia paradygmatu ekonomii neoklasycz-
nej, to przedstawiciele nowej ekonomii instytucjonalnej dążyli do syntezy osiągnięć insty-
tucjonalizmu i ekonomii głównego nurtu (Iwanek, Wilkin 1998). Oni też mają najwięcej 
osiągnięć w budowaniu nowej teorii przedsiębiorstwa.

Zanim przejdziemy do charakterystyki wkładu nowej ekonomii instytucjonalnej i teo-
rii przedsiębiorstwa, warto podać w zarysie dorobek w tym zakresie J. K. Galbraitha. 
Przedmiotem szczególnych zainteresowań tego autora były wielkie korporacje i ich zna-
czenie w gospodarce i funkcjonowaniu państwa (Galbraith 1973). W odróżnieniu od przed-
stawicieli ekonomii neoklasycznej, kwestionował on znaczenie maksymalizacji zysku, jako 
nadrzędnego celu przedsiębiorstwa. Wykazywał, iż przedsiębiorstwa (zwłaszcza te naj-
większe) mają szeroki wybór celów, wśród których można wymienić: trwanie, ekspansję, 
autonomię, „wirtuozerie techniczną” i wiele innych. Twierdził on także, iż wielkie korpo-
racje starają się podporządkować sobie rynek, wykorzystując planowanie i inne działania. 
Dzielił on gospodarkę na dwa sektory: sektor rynkowy i sektor planujący (Galbraith 1979). 
W tym pierwszym sektorze znajdowały się małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarstwa 
rolne i inne małe podmioty gospodarcze. Są one poddane silnej konkurencji na rynku i nie 
mają wpływu na ceny. W drugim sektorze znalazły się wielkie korporacje, które w krajach 
rozwiniętych wytwarzają większość produkcji, planują swoją działalność i starają się kon-
trolować rynek. Przedmiotem zainteresowań J.K. Galbraitha była też analiza transformacji 
władzy w korporacjach. Wykazywał on, iż w wielkich spółkach akcyjnych realna władza 
przechodzi z rąk akcjonariuszy w ręce menedżerów i innych specjalistów mających wpływ 
na podejmowanie najważniejszych decyzji. Tę dominującą w systemie władzy w korpora-
cji grupę nazywał technostrukturą. Zajmował się przez wiele lat badaniem relacji między 
wielkim biznesem a sferą polityki i był surowym krytykiem współczesnego kapitalizmu. 

W odróżnieniu od klasycznego instytucjonalizmu (Veblen i inni) nowa ekonomia 
instytucjonalna (NEI) zrobiła wielką karierę w rozwoju myśli ekonomicznej. Silne od-
działywanie tego stosunkowo nowego nurtu widoczne jest przede wszystkim w teorii mi-
kroekonomicznej, a zwłaszcza w teorii przedsiębiorstwa. Początki NEI sięgają lat 30. XX 
wieku, w tym zwłaszcza cytowanego artykułu R. Coase’a. Rozwój NEI przypada jednak 
na lata 70. i późniejsze. Nazwę tego kierunku ekonomii zaproponował O. Williamson 
w pracy Markets and Hierarchies opublikowanej w 1975 roku. Tytuł książki nawiązuje do 
dwóch sposobów dokonywania transakcji i adaptacji: poprzez rynek i struktury hierarchicz-
ne. O. Williamson przekonuje, iż w rozwiązaniach instytucjonalnych tkwi największy po-
tencjał poprawy efektywności gospodarowania. Ta teza nie jest już kwestionowana. Za-
sadnicza trudność polega na znalezieniu dobrych instytucji, które pozwolą zmniejszyć 
koszty transakcyjne, nieuchronnie związane z wszelkimi formami gospodarowania. O. Wil-
liamson porównał koszty transakcyjne z procesem tarcia w systemach mechanicznych, 
a odpowiednie instytucje z olejem zmniejszającym efekt tarcia (Williamson 1998).

Problematyka przedsiębiorstwa i jego wewnętrznych struktur oraz relacji z otoczeniem 
występuje we wszystkich głównych nurtach nowej ekonomii instytucjonalnej. Nurty te to 
przede wszystkim: ekonomia praw własności, ekonomia kosztów transakcyjnych i teoria 
agencji. Jest między tymi nurtami wiele elementów wspólnych, a najważniejszym z nich 
to rola instytucji w kształtowaniu skuteczności i efektywności gospodarowania.

3.2. Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa i jej krytyka ze strony ekonomii instytucjonalnej
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O. Williamson i wielu innych przedstawicieli NEI twierdzi, iż ekonomia powinna 
w większym niż dotychczas zakresie skoncentrować się na strukturach zarządzania, orga-
nizacji i kierowania (Williamson nazywa je governance structures) wewnątrz podmiotów 
gospodarczych i w relacji między nimi, ponieważ od tych struktur (instytucji) zależy po-
ziom kosztów transakcyjnych, które we współczesnych gospodarkach sięgają 50% PKB 5. 
Dlatego też O. Williamson postuluje przesunięcie uwagi teorii ekonomii z problematyki 
wyboru (wyboru sposobów wykorzystania ograniczonych zasobów) do problematyki kon-
traktu. Ewolucję tę przedstawia rysunek 3.1. 

Rysunek 3. 1. Ekonomia jako nauka wyboru i nauka kontraktu
Źródło: O. Williamson (2002) The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract,  

“Journal of Economic Perspectives”, nr 3.

W opinii O. Williamsona większość rozwiązań instytucjonalnych (ład instytucjonal-
ny), w ramach których przebiega gospodarowanie jest organizowana w sposób prywatny, 
tzn. przez porozumienia prywatne. Ład organizowany publicznie ma znaczenie w tej czę-
ści problematyki instytucjonalnej, którą zajmuje się ekonomia konstytucyjna, będąca uda-
ną syntezą dorobku ekonomii neoklasycznej, nowej ekonomii instytucjonalnej i prawa6. 

Znaczne wzbogacenie teorii przedsiębiorstwa przez nową ekonomię instytucjonalną 
dokonało się m.in. dzięki przyjęciu innych, bardziej realnych, założeń dotyczących zacho-
wania ludzi uczestniczących w procesie gospodarowania, w porównaniu z koncepcją homo 

5 Tezę tę najpełniej rozwinął O. Williamson w artykule: The Theory of the Firm as Governance Structure: 
From Choice to Contract (Williamson 2002).

6 Syntetyczne omówienie przedmiotu ekonomii konstytucyjnej przedstawia K. Metelska-Szaniawska 
w (Wilkin 2005).
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oeconomicus w ekonomii ortodoksyjnej (klasycznej i neoklasycznej). Założenia związane 
z zachowaniem jednostek są bardzo ważne, ponieważ nowa ekonomia instytucjonalna 
opiera się na tzw. indywidualizmie metodologicznym, zgodnie z którym wszelkie twier-
dzenia dotyczące zachowań złożonych organizmów (przedsiębiorstwo czy społeczeństwo) 
powinno wywodzić się z preferencji i zachowań jednostek. NEI przyjmuje, iż zachowanie 
jednostek charakteryzuje się m.in. niepełną racjonalnością, oportunizmem i może podlegać 
zjawisku pokusy nadużycia (moral hazard). Te postawy i zachowania mogą implikować 
duże koszty transakcyjne, a zadaniem nauk ekonomicznych i praktycznie funkcjonującego 
biznesu jest znalezienie odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych, które ograniczają 
skutki takich zachowań. NEI zakwestionowała także neoklasyczne założenie o elastycz-
ności (uniwersalnym zastosowaniu) zasobów produkcyjnych. We współczesnej gospodar-
ce niektóre zasoby (pracy i kapitału) mogą być nie tylko bardzo kosztowne, ale też nie-
zwykle specyficzne (wyspecjalizowane). Specyficzność zasobów jest jednym z ważnych 
czynników skłaniających do włączania ich w struktury hierarchiczne (zwłaszcza przedsię-
biorstwa) i wykorzystywania odpowiednich kontraktów7.

Osiągnięcia nowej ekonomii instytucjonalnej znajdują obecnie powszechne zastoso-
wanie w koncepcjach przedsiębiorstwa rozwijanych przez różne nauki społeczne, w tym 
socjologię i prawo8. Teoria ta pozwala też znacznie lepiej analizować i wyjaśniać stosun-
kowo nietypowe rodzaje przedsiębiorstw, a wśród nich tzw. przedsiębiorstwa społeczne. 
Ujęcie instytucjonalne uwzględnia kulturowe i społeczne otoczenie przedsiębiorstwa, 
a także znaczenie norm nieformalnych (wartości, etyka, zwyczaje, utarte sposoby myśle-
nia) dla jego funkcjonowania i efektów. W odróżnieniu od teorii ekonomii neoklasycznej, 
która była w zasadzie akulturowa i uniwersalistyczna, teorie instytucjonalne przywiązują 
do tych norm duże znaczenie.

3.3.  Różnicowanie się teorii przedsiębiorstwa

Teorie przedsiębiorstwa rozwijane są przede wszystkim w ramach ekonomii i nauk o za-
rządzaniu. Dla obu tych dyscyplin naukowych przedsiębiorstwo jest podstawowym pod-
miotem gospodarczym i przedmiotem wszechstronnych analiz. Teoria przedsiębiorstw jest 
też przedmiotem zainteresowań innych nauk społecznych, a zwłaszcza prawa i socjologii. 
Wykorzystywany jest też do tego dorobek psychologii społecznej i antropologii. Coraz 
powszechniej teorie przedsiębiorstw mają charakter interdyscyplinarny. Duży wkład do 
takiego ukierunkowania badań miał zarówno klasyczny instytucjonalizm, jak i nowa eko-
nomia instytucjonalna. W literaturze polskiej jednym z najwszechstronniejszych przeglą-
dów teorii przedsiębiorstwa jest praca Tomasza Gruszeckiego (Gruszecki 2002). Autor 
dokonał w niej analizy i porównania różnych koncepcji przedsiębiorstwa rozwijanych za-
równo w ekonomii, jak i naukach o zarządzaniu. Poza wszechstronnym omówieniem tra-

7 Najpełniejszy przegląd nurtów i podstaw metodologicznych nowej ekonomii instytucjonalnej przedsta-
wiają: E. Furubotn, G. R. Richter (2000).

8 Ilustracją tego jest m.in. praca R. T. Stroińskiego (2003). 
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dycyjnej (neoklasycznej) teorii przedsiębiorstwa i jej krytyki, zaprezentował kilkanaście 
innych koncepcji, rozwijanych w naukach społecznych, w tym teorie instytucjonalne, któ-
rych zasadnicze cechy przedstawiono powyżej, teorie menedżerskie, teorie kontraktualne, 
behawioralne i inne.

Teorie przedsiębiorstwa, podobnie jak i nieco ogólniejsze spojrzenie na teorie organi-
zacji mogą być efektem różnych koncepcji metodologicznych, czy wręcz metafor9. Przy-
kładem takiego podejścia jest książka Garetha Morgana Obrazy organizacji (Morgan 
1999). Autor analizuje w niej osiem koncepcji organizacji ujmując je w postaci metafor. 
Są to następujące koncepcje: 1) organizacje jako maszyny, 2) organizacje jako organizmy, 
3) organizacje jako mózgi, 4) organizacje jako kultury, 5) organizacje jako systemy poli-
tyczne, 6) organizacje jako psychiczne więzienia, 7) organizacje jako przepływ i transfor-
macja, 8) organizacje jako narzędzia dominacji. G. Morgan pisze: „Podstawową przesłan-
ką, na podstawie której skonstruowana jest ta książka, jest to, ze nasze teorie i wyjaśnienia 
dotyczące życia organizacji opierają się na metaforach prowadzących nas do widzenia 
i rozumienia organizacji w sposób charakterystyczny, ale jednak cząstkowy. Metaforę uwa-
ża się często po prostu za sposób upiększania dyskursu, ale jej znaczenie jest o wiele więk-
sze. Użycie metafory jest bowiem konsekwencją »sposobu myślenia i sposobu widzenia«, 
które przenikają nasze rozumienie świata w ogóle” (Morgan 1999, s. 10–11). 

Różnicowanie się teorii przedsiębiorstwa jest nie tylko przejawem postępu w naukach 
ekonomicznych i innych naukach społecznych; jest też efektem różnicowania się form or-
ganizacyjnych, w jakich ludzie starają się zaspokajać swoje potrzeby w zakresie działal-
ności gospodarczej. Środowisko biznesu jest coraz bardziej skomplikowane, a adaptacja 
do tych warunków wymaga wypracowania takich rozwiązań instytucjonalnych, które uczy-
nią tę adaptację skuteczną i efektywną. Różnice między przedsiębiorstwami dotyczą nie 
tylko ich wielkości (produkcji, kapitału, zatrudnienia, zakresu rynku, na którym działają 
itp.), form własności, struktury organizacyjnej i statusu prawnego; dotyczą też ich związku 
z otoczeniem społecznym, uzależnienia od tego otoczenia, nastawienia na jego potrzeby, 
a więc ze względu na społeczne zakorzenienie przedsiębiorstw.

3.4.  Przedsiębiorstwo a społeczeństwo

Pierwotnym celem przedsiębiorstwa (firmy) było zaspokojenie egzystencjalnych potrzeb 
człowieka, w zakresie dóbr i usług potrzebnych do przeżycia i rozwoju. Taką najczęściej 
spotykaną formą przedsiębiorstwa przez wieki były gospodarstwa rolne, bezpośrednio po-
wiązane z gospodarstwami domowymi rolników. Gospodarstwa rolne, zwłaszcza typu 
chłopskiego, były silnie zakorzenione w tkance społecznej wsi. Inną formą przedsiębior-
stwa mającą również wielowiekową historię są zakłady rzemieślnicze, oparte głównie na 
pracy jego właściciela bądź niewielkiej grupy współpracowników. Wraz z rozwojem go-
spodarczym, postępującym podziałem pracy i specjalizacją przedsiębiorstwa coraz bardziej 
odrywały się od otoczenia społecznego, produkując wyroby na anonimowe rynki, uloko-

9 Metafory odgrywają coraz większe znaczenie w metodologii nauk, w tym metodologii ekonomii.
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wane niekiedy bardzo daleko od miejsca wytworzenia wyrobów. Przedsiębiorstwa stały 
się podporządkowane rynkowi, a nie społeczeństwu, zwłaszcza lokalnemu. Nastąpiło wręcz 
odwrócenie zależności: to przedsiębiorstwa i machina rynku zaczęły narzucać swoje cele 
i zasady działania otoczeniu społecznemu, w których działały. Proces ten został wyraziście 
opisany m.in. przez K. Polanyi’ego (Polanyi 1944). Podobnie ujmował to zjawisko także 
J. K. Galbraith i wielu innych badaczy. W globalnej gospodarce zaletą czynników produk-
cji, ale także firm, stała się ich jak największa mobilność. Zakorzenienie społeczne jest 
traktowane jako czynnik osłabiający konkurencyjność, bowiem zmniejsza ono zdolność 
do nieograniczonego podążania za sygnałami rynkowymi i pojawiającymi się okazjami 
zdobycia zysku. Nie jest czymś zaskakującym, że w neoklasycznej ekonomii teoria przed-
siębiorstwa stała się częścią teorii rynków. Dla współczesnych firm, a zwłaszcza korpora-
cji, rynkiem stał się rynek światowy, a pogoń za „zielonymi pastwiskami’, które po wy-
eksploatowaniu opuszcza się bez skrupułów stała się standardową strategią (Bauman 2000). 
Wzorem mobilności i społecznego wykorzenienia stały się korporacje amerykańskie. 

W Europie związek przedsiębiorstw z otoczeniem społecznym ma nieco większe zna-
czenie, co wiąże się z długą tradycją historyczną niektórych firm i ich większym wyczule-
niem na uwarunkowania kulturowe i kontekst społeczny. Przedstawił to obrazowo M. Albert, 
przeciwstawiając „teksański model kapitalizmu” modelowi „nadreńskiemu” (Albert 1994).

Zarówno wiele wieków temu, jak i teraz ludzie poszukują takich rozwiązań instytu-
cjonalnych w gospodarce, które zaspokoją ich najważniejsze potrzeby i dadzą perspektywy 
rozwoju. Dorosły człowiek spędza większość swojego życia w firmie, a sposób działania 
firmy i jej efekty bardzo silnie kształtują jego jakość życia. Można znaleźć wiele sympto-
mów tego, iż „gospodarka kasyna” czy „mobilne przedsiębiorstwo spekulacyjne” przesta-
ją zaspokajać potrzeby człowieka, jako istoty społecznej i osoby wykraczającej poza sche-
mat homo oeconomicus. Pojawia się wielkie zapotrzebowanie na nowe koncepcje przed-
siębiorstwa, lepiej zaspokajające oczekiwania współczesnego „wielowymiarowego” 
człowieka. Być może, przedsiębiorstwa społeczne mogą zaspokoić te potrzeby w zaska-
kująco dużym zakresie.
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Rozdział 4

4.1. Samorząd w społeczności lokalnej – niepodzielna więź?1

W pierwszej chwili może się wydawać, że zagadnienie, do którego odnosi się tytuł tego 
rozdziału, to tautologia. Związek ze społecznością lokalną jest przecież samą istotą samo-
rządności. Samorządność wyrasta z pojęcia społeczności lokalnej. W swym klasycznym 
dziele Tocqueville uważał istnienie samorządu terytorialnego za jeden z ważnych warun-
ków zdrowego funkcjonowania systemu demokratycznego. Tę siłę samorządu upatrywał 
właśnie w bliskości między władzą lokalna i społecznością. Samorząd jest dla wolności 
tym, czym szkoła podstawowa dla nauki: znajduje się w zasięgu każdego człowieka, uczy 
jak korzystać z wolności politycznej. Naród może stworzyć instytucje rządów demokratycz-
nych, ale bez instytucji samorządowych nie może mieć ducha swobody (wolności)… bez 
samorządu tendencje despotyczne, które są wpisane w naturę systemów społecznych, wcze-
śniej czy później znajdą sposób uaktywnienia się (Tocqueville 1996, s. 62). W „koncepcji 
naturalnej” samorządu mówi się, że jego istnienie wynika z „naturalnego biegu rzeczy” (jak 
to formułuje francuska ustawa komunalna z 1884 roku). A zatem potrzeba samorządności te-
rytorialnej wynika z samej istoty życia społecznego. 

W innym klasycznym, dla rozumienia znaczenia samorządu w państwie, artykule Jim 
Sharpe (1973)2 mówi o trzech wartościach związanych z decentralizacją:
 1)  wolność (autonomia) – istnienie samorządu zapobiega nadmiernej koncentracji wła-

dzy politycznej w jednych rękach i zwiększa możliwości podejmowania różnych de-
cyzji politycznych w poszczególnych społecznościach lokalnych;

 2)  partycypacja (demokracja) – istnienie samorządu umożliwia większe zaangażowa-
nie jednostek w proces samorządzenia. Uzasadnienie dla tej wartości decentralizacji 
władzy można bez trudu znaleźć także w Polsce. Wpływ na partycypacje ma wymiar 
bezpośredni – w Polsce nawet po zmniejszeniu liczby radnych od 2002 roku, w wy-
borach selekcjonuje się prawie 50 tys. radnych różnych szczebli, a więc osób biorą-
cych udział w sprawowaniu demokratycznie kontrolowanej władzy publicznej. Jeszcze 

1 Autor jest kierownikiem Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.
2 Rozwinięcie omawianych tez por. także Stewart, Greenwood (1995). Omówienie w języku polskim por. 

także Kjellberg (1997).
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ważniejszy jest wymiar pośredni – dostęp obywateli do rządzących przedstawicieli, 
możliwość wpływania na decyzje, a także stopień poinformowania o działaniach wła-
dzy jest znacznie większy w systemie samorządowym niż w przypadku rządzenia kra-
jem wyłącznie z centrum. Badania empiryczne potwierdzają znaczny stopień zaufania 
i satysfakcji z funkcjonowania samorządów – istotnie wyższy niż w przypadku insty-
tucji politycznych szczebla centralnego (Swianiewicz 2001). Większe są także moż-
liwości kontroli pośredniej, np. za pośrednictwem prasy lokalnej. W pewnym para-
doksalnym sensie, dość częste afery korupcyjne lub inne przypadki nieuczciwego 
wykorzystywania stanowisk samorządowych opisywane przez prasę lokalną, są po-
średnim dowodem skuteczności systemu samorządowego. W przypadku braku lokal-
nych mechanizmów kontroli demokratycznej, wykrycie takich przypadków byłoby 
znacznie trudniejsze, a poleganie na centralnie sprawowanej kontroli nad urzędnikami 
działającymi na szczeblu lokalnym jest dość iluzoryczne;

 3)  efektywność – dzięki samorządowi różne funkcje (usługi) mogą być wykonywane 
bardziej efektywnie. 
Uzasadnienie tej ostatnich wartości jest najmniej oczywiste, ale też ma marginalne 

znaczenie z punktu widzenia tez tego rozdziału, dlatego też nie będziemy tutaj poświęcać 
mu więcej miejsca. 

Popularna na przełomie lat 80. i 90. XX wieku koncepcja Cawsona i Saundersa „dual 
state”3 w relacjach ze społecznością upatrywała głównej różnicy między polityką lokalna 
i polityką prowadzoną w skali całego kraju. Według tej koncepcji polityka lokalna ma 
znacznie bardziej otwarty i pluralistyczny charakter, podczas gdy polityka centralna to 
stosunkowo zamknięty korporacjonizm, zdominowany przez wąskie grupy interesu. 

Trzeba też wspomnieć, że roli samorządu, widzianej właśnie w aspekcie jego zako-
rzenienia w społeczności lokalnej, sporo uwagi poświęca także zasada subsydiarności, 
będąca podstawą ważnych dokumentów prawnych zarówno europejskich (Europejska Kar-
ta Samorządu Lokalnego – konwencja Rady Europy z 1985 r., traktat z Maastricht stanowią-
cy Unię Europejską), jak i polskich (z Konstytucja RP na czele). 

4.2.  Samorząd w praktyce – odejście od wartości podstawowych?

Rzeczywistość nader często odbiega od ideału wynikającego z przedstawionych powyżej 
koncepcji. Tylko po części ziściły się w Polsce wielkie nadzieje pokładane przez wielu 
w reformie samorządowej zainicjowanej w 1990 roku. Częściowo wynika to z niedokoń-
czonej decentralizacji, ale po części jest także skutkiem tego, że samorządy okazały się 
bardziej niż to czasem naiwnie przypuszczano podatne na negatywne zjawiska, w tym zja-
wisko alienacji władzy, odcinania się od wspólnotowych korzeni. Ta pesymistyczna konsta-
tacja odnosi się zresztą nie tylko do Polski, a kryzys demokracji lokalnej był dość powsze-
chnie dostrzegany w wielu krajach europejskich czy w Ameryce Północnej już 20–30 lat 
temu. Częściowo jest to element szerszego zjawiska zjawisk kryzysowych w tradycyjnym 

3 Omówienie koncepcji w języku polskim por. Stoker (1996).
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modelu liberalnej demokracji przedstawicielskiej (objawiającego się m.in. spadkiem za-
ufania obywateli do instytucji demokratycznych, zmniejszającą się aktywnością partii poli-
tycznych, obniżającą się frekwencją wyborczą), ale ma także wyraźną specyfikę lokalną. 

W odpowiedzi na te niekorzystne zjawiska pojawiły się również pomysły i inicjatywy 
zmierzające do przywrócenia demokracji lokalnej jej piękniejszego oblicza, bardziej zgod-
nego z leżącymi u jej podstaw wartościami. Tak jak zjawiska kryzysowe w samorządach 
były odbiciem „chorób” toczących systemy polityczne w ogóle, tak i niektóre z pomysłów 
naprawy nawiązują do szerszych trendów odnoszących się do władzy publicznej w ogóle. 
Bardzo czytelnym podsumowaniem tych tendencji reformatorskich jest rysunek 4.1 opra-
cowany przez Robina Hambletona (2001). 

Rysunek 4.1. Trendy w zarządzaniu lokalnym sektorem publicznym wg R. Hambletona

Źródło: The New City Management, w: R. Hambleton, H. Savitch, M. Stewart (red.) (2001) Globalism and Local 
Democracy, Palgrave Hambleton, Basingtsoke.
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Sugeruje on, że trzy główne strategie odpowiedzi na niedostatki tradycyjnego (ode-
rwanego od potrzeb społecznych) modelu to: (1) jak najszersze stosowanie mechanizmów 
rynkowych (wraz z równoległym zmniejszeniem roli biurokracji) i stwarzanie konsumen-
tom większego wyboru w zakresie usług tradycyjnie świadczonych przez samorządy, 
(2) „samonaprawa” administracji lokalnej poprzez stosowanie nowoczesnych technik za-
rządzania, łączonych zazwyczaj z koncepcją New Public Management, (3) doskonalenie 
demokracji przez zwiększanie bezpośredniego udziału w podejmowaniu decyzji i wpro-
wadzanie mechanizmów społecznej kontroli nad świadczeniem usług. Te trzy odpowiedzi 
nie są całkiem rozłączne, wręcz przeciwnie – przenikają się i często uzupełniają. Z punktu 
widzenia tematyki tego rozdziału najbardziej interesująca jest trzecia z wymienionych dróg 
reform – wprost odnosząca się do kontaktów samorządu ze społecznością lokalną. Ale in-
strumenty służące do odwoływania się do opinii społeczności i szersze konsultowanie po-
dejmowanych decyzji, pojawiają się też np. w zestawie rozwiązań sugerowanym przez 
New Public Management. 

4.3. Rola partnerstwa w zarządzaniu lokalnym  
– przegląd współczesnych koncepcji

Udział społeczności lokalnej w formułowaniu i wdrażaniu programów działania znajduje 
swoje miejsce właściwie we wszystkich współczesnych koncepcjach polityki lokalnej. Dla 
uzasadnienia tej tezy omówiono niektóre z nich. 

Od końca lat 80. XX wieku dyskurs na temat polityki lokalnej toczy się w cieniu teo-
rii reżimów miejskich Clarence’a Stone’a (1989). Jedną z głównych osi rozumowania 
w tej teorii jest rozróżnienie między dwoma rodzajami władzy politycznej: power over 
(„weberowską” „władzą nad”, czyli możliwością wydawania poleceń, narzucania swojej 
woli innym przez hierarchię władzy) i power to („władzą ku”, wpływem potrzebnym do 
osiągnięcia czegoś). Stone stwierdza, że większe znaczenie ma ten drugi rodzaj władzy, 
bo on decyduje o zdolności do osiągania formułowanych celów. Power to w oczywisty 
sposób zakłada łączenie zasobów różnych aktorów, które musi odbywać się na podstawie 
dobrowolnych i zazwyczaj nieformalnych porozumień. A zatem podstawowym sposobem 
działania skutecznej władzy lokalnej musi być rządzenie przy pomocy partnerstwa, naj-
częściej (choć nie wyłącznie) z aktorami wywodzącymi się ze społeczności lokalnej. 
W teorii Stone’a najważniejszym zazwyczaj partnerem władz lokalnych w „reżimie miej-
skim” są wpływowi przedsiębiorcy działający na terenie miasta. Typowy reżim ma zatem 
charakter do pewnego stopnia elitarny (elitist). Według Mossberger i Stoker’a (2001; Sto-
ker 1995) w warunkach europejskich, obok przedsiębiorców, większą niż w USA rolę 
w takich reżimach odgrywają inni aktorzy, włączając w to pracowników administracji, 
grupy sąsiedzkie czy organizacje pozarządowe. Teoria Stone’a była też testowana w wa-
runkach polskich. Iwona Sagan (2000) zwracała uwagę na często znaczącą pozycję dużych 
inwestorów międzynarodowych w „reżimach polskich miast”. W takiej sytuacji rzecz jasna 
udział społeczności lokalnej w rządzeniu jest minimalizowany. Z kolei badanie przepro-
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wadzone w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim (Swianiewicz, Mielczarek, Klimska 2004) 
wskazywało, że tworzenie rzeczywistych partnerstw lokalnych napotyka liczne przeszko-
dy. Po pierwsze lokalni przedsiębiorcy są zazwyczaj dość słabym partnerem dla władz 
miejskich. Po drugie słabość instytucji społeczeństwa obywatelskiego utrudnia zaangażo-
wanie partnerów wywodzących się z organizacji pozarządowych czy  organizacji sąsiedz-
kich. Po trzecie udział nielicznych znaczących przedsiębior ców (potencjalnych  dużych 
inwestorów, mogących wnieść do tworzonej koalicji znaczą ce zasoby)  jest zazwyczaj bar-
dzo utrudniony z przyczyn politycznych (leigtymizacyjnych). 

Rozróżnienie między power over i power to nawiązuje do klasycznego rozróżnienia 
Burnsa (1996) między władzą hierarchiczną i przywództwem. Władza – według tradycji 
sięgającej do prac Maxa Webera – to urzeczywistnienie celów władającego niezależnie od 
tego, czy pokrywają się one z celami podwładnych. Przywództwo zaś to umiejętność mo-
bilizacji zasobów, aby uaktywnić i zaspokoić motywacje zwolenników. Jest to realizacja 
zamierzeń wspólnych przywódców i zwolenników. W tym rozumieniu nowoczesny polityk 
lokalny ma więc być nie tyle władcą, co przywódcą. 

Zmieniająca się i bardziej aktywna rola społeczności lokalnej w procesie rządzenia 
jest także dostrzegana w koncepcji „nowej kultury politycznej” Terry Clark’a (Clark 
i Hoffmann-Martinot 1998, omówienie w języku polskim także Swianiewicz 2005). Dla 
Clarka jednym z wyróżników tej „nowej kultury” jest bezpośrednie odwoływanie się lide-
rów politycznych do wyborców, z pominięciem struktur partyjnych i innych tradycyjnych 
pośrednich kanałów komunikacji. Częste staje się odwoływanie do mechanizmów demo-
kracji bezpośredniej (zwłaszcza referendów lokalnych) i poszukiwanie sposobów wzmac-
niania partycypacji społecznej w zarządzaniu. 

Do rządzenia poprzez partnerstwa nawiązuje także koncepcja przejścia od tradycyj-
nego samorządu terytorialnego do nowoczesnego zarządzania lokalnego (from local 
government to local governance). Dla Petera Hojna (2001) zarządzanie lokalne (local go-
vernance) to „elastyczny model podejmowania decyzji oparty o luźne po wiązania poziome 
pomiędzy różnymi aktorami (publicznymi i prywatnymi)”. Z kolei według Stopera (1998) 
jest to „system zarządzania, w którym granice między organizacjami, publicznym i prywat-
nym sektorem zacierają się… istotą są interaktywne relacje między instytucjami rządowy-
mi i pozarządowymi” (w tym prywatnymi). Niezmiernie ważne jest podkreślenie, że de-
cydujące znaczenie ma nawiązywanie współpracy o charakterze dobrowolnym. Jest to 
fundamentalna zmiana w stosunku do tradycyjnego modelu funkcjonowania samorządu, 
opartego na zhierarchizowanych, formal nych procedurach i instytucjach. Chodzi więc nie 
tyle o bezpośrednie podejmowanie działań oparte na uprawnieniach władczych, a o two-
rzenie klimatu dla współpracy różnych aktorów służącej osiąganiu wspólnych celów. John 
czy Stoker nawiązują do wspomnianego wyżej rozróżnienia Stone’a między „władzą nad” 
(power over) a – dużo ważniejszą umiejętnością mobilizacji różnych zasobów w konkret-
nym celu – władzą służącą do osiągnięcia czegoś (power to). Owe sieci aktorów formułu-
jących i realizujących polityki lokalne mają charakter otwarty (dla innych uczestników) 
i często niestabilny. Pamiętając, że w ich ramach często brak formalnej hierarchii, można 
stwierdzić, że proces budowy zaufania między aktorami ma kluczowe znaczenie dla efek-
tywności funkcjonowania układów lokalnych. Żadna z organizacji ani indywidualni  
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 aktorzy nie posiadają wystarczających zasobów do samodzielnej realizacji swoich celów, 
dlatego potrzebna jest współpraca. Potrzeba partnerstwa władzy lokalnej i aktorów wywo-
dzących się ze społeczności lokalnej znajduje się zatem w samym sercu koncepcji local 
governance. 

Rozwinięciem powyższej teorii jest koncepcja „sieci zarządzania” (governance ne-
tworks), które są uważane za jeden z najważniejszych wyróżników współczesnej polityki 
lokalnej (i nie tylko lokalnej), która doczekała się własnego działu rozbudowanych teore-
tycznych modeli. Sørensen i Torfing (2007, s. 9) definiują governance networks jako: 
„1. stosunkowo stabilną, poziomą współpracę współzależnych od siebie, ale organizacyjnie 
autonomicznych aktorów, 2. kontaktujących się ze sobą poprzez negocjacje, 3. które to 
negocjacje odbywają się w ramach wspólnych ram normatywnych, poznawczych i regula-
cyjnych, 4. która to współpraca ma charakter samoregulujący, 5. która przyczynia się do 
realizacji celów o charakterze publicznym”. 

Wszystkie wymienione w zarysie koncepcje teoretyczne mają jedną ważną cechę 
wspólną – zakładają, że współczesne, skuteczne zarządzanie sprawami publicznymi nie 
może być pozostawione wyłącznie władzom publicznym. Samorządy mają ważną rolę do 
odegrania, ale nie będą w stanie się z niej wywiązać, jeśli nie będą umiały współpracować 
z innymi aktorami, w tym przede wszystkim z tymi wywodzącymi się ze społeczności lo-
kalnej. 

Sięgając do innej grupy koncepcji teoretycznych, warto zwrócić uwagę, że według 
licznych badań od umiejętności współdziałania społeczności lokalnej zależą długofalowe 
perspektywy rozwoju. Badania te nawiązują do koncepcji kapitału społecznego (a do-
kładniej, pewnych odmian tego kapitału, najczęściej określanych jako kapitał pomosto-
wy). Najsławniejszą w tym nurcie jest praca Putnama (1993) o sprawności samorządu re-
gionalnego i rozwoju gospodarczym we Włoszech udowadniająca, że to różnice w kapita-
le społecznym są głównym czynnikiem oddziałującym zarówno na sprawność instytucji 
samorządowych, jak i na poziom rozwoju gospodarczego. Rezultaty Putnama znajdują 
potwierdzenie w wielu innych badaniach, np. wskazujących, że poziom zaufania i umie-
jętności współdziałania mają szczególne znaczenie dla innowacyjnych działów gospodar-
ki15. Skoro tak, to ważnym elementem polityki władz lokalnych powinno być wsparcie 
instytucji społeczeństwa obywatelskiego (w tym organizacji pozarządowych), których 
działalność przyczynia się do rozwoju kapitału społecznego. Rozwijanie współpracy mię-
dzy władzą samorządową a różnymi przedstawicielami społeczności lokalnej może się 
więc przyczyniać nie tylko do umocnienia demokracji lokalnej czy też do poprawienia 
efektywności realizowanych polityk, ale może mieć też długotrwały, pozytywny wpływ 
na rozwój ekonomiczny (nawet kiedy nie odnosi się bezpośrednio do gospodarki). 

4.4.  Partnerstwo w zarządzaniu lokalnym – zachęty i bariery

Zewnętrzne zachęty często sprzyjają realizacji projektów lokalnych przez partnerstwa sa-
morządu z aktorami niepublicznymi (reprezentującymi środowiska biznesu lokalnego, or-
ganizacji pozarządowych, grup sąsiedzkich). W niektórych przypadkach (jak w Wielkiej 
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Brytanii czy Irlandii) praktyka partnerstw lokalnych w projektach samorządowych jest 
silnie rozwinięta m.in. pod wpływem zachęcających do takich form współpracy progra-
mów rządowych. W innych (jak w Hiszpanii czy Portugalii, ale także w krajach skandy-
nawskich) takie partnerstwa są rzadsze i wiążą się raczej z zachętami włączonymi do pro-
gramów Unii Europejskiej (Benington i Geddes 2001, s. 8; Geddes 2005, s. 365; Esmark 
2007) Wydaje się, że sytuacja w Polsce bardziej przypomina drugi z wymienionych mo-
deli. Promowanie partnerstw przez Unię Europejska ma źródło w przekonaniu, że ani ry-
nek, ani państwo, ani społeczeństwo obywatelskie nie są w stanie samodzielnie radzić 
sobie ze złożonymi problemami rozwoju gospodarczego i towarzyszących im zmian spo-
łecznych. W tym kontekście niektórzy autorzy mówią wręcz o powstającym w Unii Euro-
pejskiej nowym modelu „lokalnego zarządzania społecznego” (local social governance) 
(Geddes i Le Gales 2001, s. 233 i 238). W założeniu promowanie partnerstw w projektach 
europejskich miało wzmacniać udział społeczności lokalnej w realizowanych programach 
i zbliżać politykę lokalną do mieszkańców. Oceny skuteczności takiego podejścia są bar-
dzo zróżnicowane. Niektóre analizy prowadzą do wniosków sceptycznych. Tofarides 
(2003, s. 266 i nast.), oceniając projekty realizowane w ramach programu URBAN, przy-
tacza wiele przykładów formalnego uczestnictwa aktorów niepublicznych w realizowanych 
przedsięwzięciach, ale równocześnie stwierdza, że faktycznie nie mieli oni znaczącego 
wpływu na podejmowane decyzje i sposób prowadzenia projektów. Wskazuje na niedo-
stateczne zasoby partnerów społecznych i faktyczną dominację władz miejskich w oma-
wianych przedsięwzięciach. Przedstawiciele samorządów włożyli dużo wysiłku w budo-
wanie partnerskich koalicji, ale rezultaty były często odległe od oczekiwań. 

Jak możemy ocenić szanse na budowanie skutecznych partnerstw w zarządzaniu roz-
wojem lokalnym w Polsce? Interesujące, że argumenty Tofaridesa przypominają podobne 
problemy „nierównych koalicji” tworzonych czasem przez władze miejskie w celu reali-
zacji projektów rozwojowych w Polsce (por. Swianiewicz, Mielczarek, Klimska 2004). 
Jak to wynika z przytoczonych powyżej obserwacji, czynnikiem sprzyjającym jest proces 
integracji europejskiej i coraz szerszy udział samorządów w projektach finansowanych ze 
źródeł Unii Europejskiej. Z drugiej strony czynnikiem hamującym jest słabość społeczeń-
stwa obywatelskiego i niski poziom zaufania. Wystarczy przypomnieć, że poziom zaufania 
między ludźmi, a także poziom zaufania do polityków należą w Polsce (obok Grecji) do 
najniższych w Europie (Domański 2005, Herbst 2008). Wiadomo także, że skłonność Po-
laków do podejmowania działań wspólnych (mierzona np. członkostwem w organizacjach 
dobrowolnych) jest w porównaniu z innymi krajami bardzo niska (Grabowska, Szawiel 
2001). Oba te powiązane ze sobą czynniki są istotną barierą dla budowania poziomych, 
dobrowolnych struktur współpracy samorządu i aktorów niepublicznych. Istotna jest także 
tradycyjna kultura administracyjna nastawiona na działania hierarchiczne i zorientowane 
na formalistycznie rozumiane przestrzeganie prawa, a nie poszukiwanie innowacyjnych 
rozwiązań. Nawet tam, gdzie pojawiają się innowacyjni liderzy, kultura organizacyjna 
urzędników średniego i niższego szczebla jest istotnym hamulcem w praktycznym wdra-
żaniu proponowanych rozwiązań. 

Dostępne dane empiryczne potwierdzają te sceptyczne obserwacje. Realizacja Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego może być jednym z przykła-

4.4. Partnerstwo w zarządzaniu lokalnym – zachęty i bariery



74

dów  partnerstw, które maja charakter pozorny – są tworzone tylko po to, aby sprostać for-
malnym wymaganiom, ale nie towarzyszy im ani rzeczywista chęć współpracy, ani satys-
fakcjonujący poziom zaufania między zaangażowanymi partnerami. Taka sytuacja odnosi 
się w wielu województwach do funkcjonowania Regionalnych Komitetów Sterujących 
ZPORR, w których założona została obecność reprezentantów instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego. Ani sposób wyłaniania tych przedstawicieli, ani ich aktywność w pracach 
RKS nie wskazują na wytworzenie rzeczywistego partnerstwa (Swianiewicz 2008). Otwar-
tym pytaniem pozostaje, czy takie „formalne partnerstwo z przymusu” wytworzy w dłuż-
szej perspektywie nawyk i autentyczną potrzebę współpracy. Innym przykładem wymu-
szanego przez prawo, w szczególności przez procedury unijne, współdziałania lokalnych 
bądź regionalnych aktorów publicznych i niepublicznych jest przygotowywanie tzw. „ocen 
oddziaływania na środowisko”, zgodnie z dyrektywami UE wymaganych zarówno przy 
prowadzeniu poważniejszych inwestycji (zwłaszcza tych wspomaganych przez fundusze 
unijne), jak i przy tworzeniu planów regionalnych. Badania prowadzone w województwie 
podlaskim4 sugerują, że współpraca władz lokalnych i regionalnych z potencjalnie zainte-
resowanymi organizacjami pozarządowymi przebiega bardzo krętymi drogami i ma miej-
sce w atmosferze małego zaufania, a czasem wręcz wzajemnej niechęci. Najbardziej zna-
ną (ale nie jedyną dostępną) ilustracją tego problemu jest spór o obwodnicę Augustowa. 
Nie ulega wątpliwości, że wielu uczestników sporu w sposób tendencyjny posługiwało się 
argumentami merytorycznymi (opiniami ekspertów), a postawa wobec adwersarzy była 
bardzo daleko od poszukiwania możliwego do zaakceptowania dla obu stron rozwiązania. 
Niektóre z zainteresowanych tym tematem organizacji pozarządowych zarzucają władzom 
lokalnym i regionalnym utrudnianie dostępu do informacji oraz zawężanie prowadzonych 
konsultacji (przeprowadzanych ich zdaniem wyłącznie pod naciskiem obowiązujących 
przepisów). Oczywiście nie wszystkie partnerstwa lokalne czy regionalne powstałe pod 
auspicjami projektów unijnych mają taki charakter, ale opisywane tu zjawisko występuje 
dość często i dlatego powinno zostać zauważone.

4.5.  Udział społeczności lokalnej – formy i dylematy

W poprzednich punktach rozdziału omawiano miejsce udziału społeczności w różnych 
koncepcjach polityki lokalnej, natomiast w tej części skoncentrowano się na uporządko-
waniu niektórych pojęć odnoszących się do samego terminu „udział społeczności lokalnej”. 
Obejmuje on partycypację dwóch typów uczestników: 
 1)  mieszkańców oraz ich organizacji – obecność pojedynczych obywateli i organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego w polityce lokalnej;
 2)  udział wpływowych aktorów życia społecznego, takich jak przedsiębiorcy i ich orga-

nizacje. 

4 Odwołuję się tutaj do badań prowadzonych przez Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej Uniwersytetu 
Warszawskiego w ramach międzynarodowego programu badawczego (finansowanego ze środków VI programu 
ramowego Unii Europejskiej) „Governance for Sustainability”. Publikacja raportu z przeprowadzonych badań 
przewidziana jest na koniec 2008 roku. 
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Termin „udział społeczności” zakłada skupienie się raczej na roli grup, a nie poszcze-
gólnych jednostek. Chodzi zarówno o grupy skupione wokół wspólnego interesu, jak 
i grupy organizowane przez wspólne miejsce zamieszkania lub prowadzenie działalności. 
Jednak mimo że uwaga skupiona jest na grupach, w praktyce partycypacja  wymaga aktyw-
ności poszczególnych jednostek będących reprezentantami tych grup. Pojęcie udziału spo-
łeczności lokalnej łączy się zatem z pojęciem reprezentacji. 

Mówiąc o szerokiej partycypacji społecznej, zakładano także aktywności obywateli 
wykraczającą poza akt głosowania. W klasycznych dziełach Rousseau albo Milla wystę-
pują trzy argumenty wskazujące, dlaczego takie uczestnictwo jest pożądane: 
 1)  pomaga w edukacji obywatelskiej, 
 2)  zwiększa rzeczywistą kontrolę obywateli nad władzą, 
 3)  pomaga w tworzeniu identyfikacji społeczności lokalnej (por. Klausen, Sweeting 

2005). 
Partycypacja w zarządzaniu oznacza udział w formułowaniu, podejmowaniu decy-

zji i realizacji polityk. Dotyczy „aktywności mieszkańców, którzy starają się oddziaływać 
na decyzje, które ostatecznie są podejmowane przez osoby mające demokratyczną legity-
mizację” [np. radnych – PS] (Parry et. al. 1992, s. 16). Haus i Heinelt (2005) mówią w tym 
kontekście o rozróżnieniu między głosem rozumianym jako możliwość wyrażenia opinii 
(voice), który przysługuje aktywnym politycznie członkom społeczności lokalnej, a głosem 
rozumianym jako udział w głosowaniu (vote), z którego każdy obywatel może skorzystać 
przy okazji wyborów, ale który w okresie między wyborami należy tylko do demokratycznie 
wybranych przedstawicieli społeczeństwa. 

„Normalnie” – w systemie tradycyjnie rozumianego samorządu zarządzającego na 
podstawie zasad hierarchicznych – przejawami partycypacji są takie działania, jak m.in. 
lobbowanie w danych sprawach, pisanie listów, petycji do władz lokalnych, organizowanie 
demonstracji, uczestnictwo w spotkaniach z władzami lokalnymi itp. Ale jeśli odwołamy 
się do omawianego wyżej przejścia od tradycyjnego samorządu (local government) do za-
rządzania lokalnego (local governance), partycypacja może obejmować także udział orga-
nizacji i instytucji, które są bezpośrednio włączone do podejmowania decyzji dotyczących 
spraw publicznych. W odróżnieniu od tradycyjnego modelu samorządu, partycypacja w za-
rządzaniu lokalnym może obejmować bezpośredni udział instytucji sektora prywatnego 
albo organizacji pozarządowych w ważnych decyzjach. 

W tym momencie trzeba postawić pytanie, czy takie rozwiązania są korzystne z punk-
tu widzenia efektywności zarządzania i z punktu widzenia demokratycznej legitymizacji 
władzy? Podstawą tradycyjnego samorządu była legitymizacja przez uczestnictwo, od-
nosząca się przede wszystkim do partycypacji w wyborach. Ale w nowoczesnym zarzą-
dzaniu lokalnym znacznie większą uwagę przywiązuje się do osiągania celów, a zatem do 
legitymizacji przez rezultaty (output legitimacy). Zaangażowanie społeczności lokalnej 
może być oceniane z punktu widzenia każdego z rodzajów legitymizacji. 

Zasada równości politycznej wymaga, aby prawo do partycypacji dotyczyło wszyst-
kich obywateli, którzy powinni mieć równe możliwości w tym zakresie (Dahl 1989, s. 31). 
Wolne i uczciwe wybory w dużym stopniu zapewniają realizację tej zasady w odniesieniu 
do „legitymizacji przez uczestnictwo”. Kanały oddziaływania na decyzje władz lokalnych 
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powinny być równie dostępne dla wszystkich, ale sam proces podejmowania decyzji jest 
zastrzeżony dla instytucji (rady, burmistrza) posiadających legitymizację wynikającą z de-
cyzji wyborców. Jeśli dozwolilibyśmy na bezpośredni wpływ grup nacisku czy poszcze-
gólnych obywateli na kształt decyzji, złamalibyśmy podstawowe reguły demokracji przed-
stawicielskiej oraz legitymizację proceduralną. 

W praktyce często się zdarza, że możliwości oddziaływania na decydentów są zróż-
nicowane. Jak zauważył Rokkan (1996), „głosy wyborcze się liczą, ale decydujące są za-
soby”. A zatem możliwości oddziaływania grup i osób zajmujących wyższą pozycję w hie-
rarchii statusu społecznego, a zwłaszcza dysponujących większymi zasobami finansowymi 
są nieproporcjonalnie duże w porównaniu z przeciętnymi obywatelami i ich organizacjami. 
W praktyce takimi uprzywilejowanymi aktorami są zazwyczaj przedsiębiorcy i ich orga-
nizacje, a także związki zawodowe. 

Dodatkowe niebezpieczeństwo łączy się z prawdopodobieństwem nadmiernego wpły-
wu na decyzje stosunkowo niewielkich, ale najbardziej aktywnych i najlepiej zorganizo-
wanych grup. Bez względu na to, jakiego rodzaju zachęty do bezpośredniej partycypacji 
są stosowane, znacząca część mieszkańców jest zainteresowana tylko otrzymywaniem 
usług komunalnych na odpowiednim poziomie, nie zaś przychodzeniem na spotkania or-
ganizowane przez władze samorządowe, odpowiadaniem na ankiety czy poświęcaniem 
czasu na inne sposoby wyrażania opinii o kierunkach polityki lokalnej. Można się spodzie-
wać, że tacy mieszkańcy nie będą aktywni w procesie konsultacji i ich preferencje mogą 
pozostać niezauważone (Propper 2000). Haus i Heinelt (2004a) cytują w tym kontekście 
opinię V. Lowndess: „Paradoksalnie rozszerzenie demokracji poprzez partycypację może 
zagrażać prawom obywateli… W jaki sposób chronić interesy mniejszości w przypadku 
głośnej aktywności niektórych tylko grup? Jak można tworzyć długofalowe strategie skoro 
mechanizmy takie uruchamiają krótkowzroczne żądania? Jak można chronić interesy ca-
łego miasta, którym przeciwstawiane są interesy poszczególnych grup sąsiedzkich? Jak 
można uniknąć manipulacji elit skoro koszty organizacji petycji i kampanii wspierających 
dane interesy są bardzo znaczne?”.

Odstąpienie od zasady hegemonii wybieralnych ciał przedstawicielskich w podejmowa-
niu ostatecznych decyzji powoduje więc różnorodne zagrożenia. Dahl (1994) zauważa, że 
współczesne zarządzanie, wymagające horyzontalnej koordynacji między różnymi partnera-
mi z sektora publicznego i prywatnego przyczynia się być może do wzrostu efektywności 
w osiąganiu założonych celów, ale odbywa się to kosztem zasady demokratycznej reprezen-
tacji. W Wielkiej Brytanii ożywiona była w ostatnich latach dyskusja na temat różnego ro-
dzaju Quangos (skrót od Quasi Non-Governmental Organisations), które przejmują wiele 
zadań publicznych, mając jednak wątpliwą legitymację demokratyczną. Przykładem takich 
organizacji są Urban Development Corporations (Korporacje Rozwoju Miejskiego), w któ-
rych zasiadają przedstawiciele biznesu. Są one często bardzo skutecznymi narzędziami pro-
mowania rozwoju gospodarczego, ale można im dużo zarzucić z punktu widzenia tradycyjnej 
legitymizacji przez mechanizmy demokracji przedstawicielskiej (w UDC zasiadają osoby 
nominowane przez władze, ale niepochodzący z wyboru – np. przedstawiciele biznesu lo-
kalnego – mimo to mają prawo podejmowania decyzji np. planistycznych, które w systemie 
demokratycznym powinny być zastrzeżone dla wybranych reprezentantów społeczności lo-
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kalnej). Podobny zarzut można sformułować np. pod adresem Regionalnych Komitetów 
Sterujących nadzorujących realizację różnych programów Unii Europejskiej w Polsce. 

W związku z tym dylematem Schmitter (2002) uważa, że władza przedstawicielska 
(w naszym przypadku rada miasta lub prezydent) powinna najpierw starać się rozwiązywać 
problemy w sposób „tradycyjny” (hierarchiczny), który uwzględnia mechanizmy demo-
kratycznej, wyborczej legitymizacji. Odwoływanie się do zawierania koalicji i dopuszcza-
nie innych aktorów do bezpośredniego wpływu na decyzje jest uzasadnione tylko wtedy, 
gdy tradycyjne metody zawodzą. Zawieranie koalicji i nowoczesne zarządzanie wymaga 
bowiem nie tylko konsultacji, ale i udziału w podejmowaniu kluczowych decyzji. Aktorzy 
wywodzący się z sektora prywatnego lub z organizacji pozarządowych nie będą bowiem 
usatysfakcjonowani konsultacjami. Jeśli liczy się na ich udział finansowy w realizacji po-
lityk, oni również będą oczekiwać realnego wpływu na podejmowanie decyzji o kształcie 
tych polityk. Problem demokratycznej legitymizacji jest tu aż nadto widoczny.

Rozwiązanie tego dylematu, jakie sugerują Klausen i Sweeting (2005), odwołuje się do 
rozróżnienia między poszczególnymi etapami tworzenia i realizacji polityk. Ogólny cel po-
winien być zawsze sformułowany i zaakceptowany przez instytucje demokracji przedstawi-
cielskiej, ale podejmując bardziej szczegółowe decyzje dotyczące sposobów osiągania tego 
celu możemy dopuścić większy udział innych aktorów (m.in. sektora prywatnego). Autorzy 
argumentują, że przy takim rozwiązaniu podstawowy warunek legitymizacji wyborczej nie 
będzie złamany, nawet jeśli w dalszych etapach partycypacja jest selektywna, a demokra-
tycznie wybrane organy władzy nie mają hegemonicznej pozycji przy podejmowaniu decy-
zji. Środki publiczne będą angażowane jedynie w zgodzie z postawionymi celami, a rada 
miasta będzie miała pełną kontrolę nad ich wykorzystaniem. Z drugiej strony sektor prywat-
ny będzie oferował swoje środki jedynie na przedsięwzięcia, co do których będzie miał po-
czucie satysfakcjonującego wpływu. 

Partycypacja społeczności lokalnej może przyjmować różne formy. Kluczowe jest 
rozróżnienie między dwoma modelami (Cohen, Sabel 1997) podejmowania decyzji: ag-
gregative (agregującym – opartym na woli większości) i deliberative (deliberującym – 
poszukującym konsensusu przez szeroką debatę). Pierwszy model odwołuje się do kla-
sycznej zasady demokratycznej głoszącej, że ludzie są moralnie zobowiązani do przestrze-
gania decyzji większości, nawet jeśli te decyzje są sprzeczne z ich interesami. Drugi model 
odwołuje się do przekonania, że nieskrępowana debata doprowadzi nas w końcu do kon-
sensusu. Zadaniem instytucji demokratycznych jest stworzenie warunków do takiej deba-
ty. Niektóre formy partycypacji takie jak petycje, lobbing, demonstracje, referenda czy też 
sam udział w wyborach lokalnych odwołują się do pierwszego modelu. Z drugiej strony 
takie formy, jak udział w debatach publicznych organizowanych przez władze samorzą-
dowe albo organizacje pozarządowe, wyrażanie opinii w prasie, radiu, telewizji lokalnej 
przed podjęciem decyzji przez radę nawiązują raczej do drugiego metodelu. Dodatkowo, 
różne formy partycypacji charakterystyczne są także dla różnych faz procesu politycznego. 
W syntetyczny sposób przedstawia to tabela 4.1.
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Tabela 4.1. Przykłady form partycypacji w zależności od fazy procesu politycznego

Wyszczególnienie Model procesu decyzyjnego

Agregujący Deliberujący

Opracowywanie polityk Lobbing, petycje, demonstracje Udział w spotkaniach organizo-
wanych przez władze lokalne

Podejmowanie decyzji Referenda lokalne Decyzje podejmowane w hory-
zontalnych koalicjach skupiają-
cych publicznych i prywatnych 
partnerów

Realizacja Udział organizacji pozarządo-
wych w realizacji polityk

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Klausen, Sweeting (2005).

Mówiąc o różnych formach partycypacji, można także odwołać się do koncepcji „dra-
biny partycypacji”, która opiera się na intensywności i wpływie partycypacji na faktycznie 
podejmowane decyzje (Arnstein 1969). Koncepcja takiej drabiny jest podsumowana w tabe-
li 4.2. Drabina dzieli relacje między władzą lokalną a społecznością na:
 1)  typ nieinteraktywny (członkowie społeczności lokalnej są co najwyżej informowani 

o zamierzeniach władzy lub konsultowani co do jakiegoś planu),
 2)  typ interaktywny – w ramach tego typu możemy wyróżnić kilka szczebli partycypa-

cji, począwszy od zgłaszania propozycji rozwiązania danego problemu aż do inicjo-
wania jakichś działań. 
Udział różnego rodzaju aktorów ma często odmienny charakter. W jednym projekcie 

mogą się więc pojawić jednostki czy grupy znajdujące się na różnych „szczeblach” zaan-
gażowania. W szczególności oddzielnie trzeba analizować pozycję zajmowaną przez przed-
stawicieli środowisk biznesu, organizacje społeczne lub poszczególnych zainteresowanych 
mieszkańców. 

Z badań wynika, że postawa bardzo wielu samorządów lokalnych w Polsce najbardziej 
przypomina styl określony w tabeli 4.2 jako „otwarty styl autorytarny” (Swianiewicz 
2001). Komunikacja z obywatelami jest rozumiana jako polityka informacyjna samorządu 
– jednostronny kanał przekazywania informacji o zamierzeniach i działaniach samorządu. 
Oczywiście taka sytuacja nie występuje we wszystkich samorządach i realizowanych pro-
jektach. „Uczestnictwo” (a więc najniższy szczebel spośród interaktywnych stylów zarzą-
dzania w drabinie Arnsteina) partnerów społecznych obserwuje się często na etapie opra-
cowywania strategii rozwoju lokalnego. Jednak etap wdrażania (o ile strategia w ogóle jest 
wdrażana, co wcale nie jest powszechne) dużo częściej przypomina styl autorytarny5. Peł-
niejszym przykładem „uczestnictwa” w projekcie jest rewitalizacja ulicy Półwiejskiej 
w Poznaniu (Swianiewicz, Mielczarek, Klimska 2004). Środowisko przedsiębiorców 

5 Ilustrację takiego przypadku, odnoszącą się do Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2001–2003, można 
znaleźć w: Swianiewicz, Mielczarek, Klimska (2004). 
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794.5. Udział społeczności lokalnej – formy i dylematy

Tabela 4.2. Drabina partycypacji w zarządzaniu jednostką lokalną

 Styl zarządzania Rola uczestnika (członka 
społeczności lokalnej) 

 Przykłady

INTERAKTYWNY

Wspomaganie
Samorząd udziela wsparcia (czas, 
pieniądze, wiedza).

Inicjator Holenderskie Stowarzyszenie 
Bezpieczeństwa na Drodze pracuje 
ze szkołami. Samorządy oferują 
wsparcie dla tej inicjatywy.

Współpraca
Samorząd współpracuje z innymi 
organizacjami na równych 
zasadach.

Współpracownik, partner Wspólny program realizowany 
z developerem prywatnym.

Delegacja
Samorząd przekazuje uprawnienia 
do podejmowania pewnych 
decyzji czy realizacji polityki.

Współdecydujący Organizacja pozarządowa 
(np. zajmująca się pomocą 
bezdomnym) otrzymuje środki 
od samorządu na wykonywanie 
zadania, za które odpowiada 
samorząd. 

Uczestnictwo
Samorząd prowadzi szeroką 
dyskusję nad sposobami 
rozwiązywania pewnych 
problemów. Jej uczestnicy mogą 
samodzielnie definiować problem 
i sugerować różne rozwiązania.

Konsultant Samorząd zastanawia się, w jaki 
sposób wykorzystać dany teren: 
Czy przeznaczyć na rekreację, 
budownictwo mieszkaniowe 
itp. Mieszkańcy proszeni są 
o zgłaszanie sugestii w tym 
zakresie.

NIEINTERAKTYWNY

Konsultacja
Samorząd prowadzi konsultacje 
na temat proponowanego 
rozwiązania, przedstawiając 
ograniczoną liczbę dopuszczalnych 
opcji.

Osoba konsultowana Samorząd przedstawia plan 
wykorzystania danego terenu. 
Mieszkańcy mogą się na jego 
temat wypowiedzieć.

Otwarty styl autorytarny
Samorząd formułuje swoje 
polityki w sposób niezależny. 
Przekazuje informacji 
mieszkańcom, przekonując ich do 
proponowanych rozwiązań.

Odbiorca przekazywanych 
informacji

Samorząd podejmuje decyzję 
o nowym systemie segregacji 
odpadów i informuje o nim 
mieszkańców. Prowadzi kampanię 
informacyjną zachęcając do 
wzięcia udziału.

Zamknięty styl autorytarny
Samorząd podejmuje decyzje i nie 
stara się o nich informować.

Brak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Propper (2000). 
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 lokalnych, a w znacznie mniejszym stopniu także mieszkańców ulicy, brało udział na za-
sadzie partnerstwa zarówno w wypracowywaniu koncepcji, jak i we wdrażaniu projektu. 

4.6.  Pozycja lidera i udział społeczności lokalnej  
– gra o sumie dodatniej

Silne przywództwo (silny lider samorządowy) nie wyklucza ani nie utrudnia zaangażowa-
nia społeczności lokalnej lub odwrotnie – znacząca pozycja społeczności lokalnej w poli-
tyce miejskiej nie osłabia pozycji lidera. Wykorzystując omówione wcześniej teorie reżi-
mów miejskich i local governance, można bowiem argumentować, że umiejętna współ-
praca silnego lidera ze społecznością lokalną może wytwarzać swoistą synergię 
wzmacniającą zasoby obu stron. Heinelt i Haus (2005) wprowadzają w tym kontekście 
pojęcie CULCI (Complementarity of Urban Leadership and Community Involvement – 
Komplementarność przywództwa miejskiego i udziału społeczności lokalnej). Słowo 
„komplementarność” (a nie np. współwystępowanie czy kombinacja) ma tutaj kluczowe 
znaczenie, podkreśla, że mamy do czynienia z grą o sumie dodatniej, a nie zerowej. Defi-
niują oni CULCI jako sytuację, w której interakcja między przywództwem i udziałem 
społeczności lokalnej prowadzi do pozytywnych rezultatów (osiągnięcia postawionego 
celu), a jeden z wymienionych elementów rekompensuje słabości drugiego. Na przy-
kład pozycja lidera może być niewystarczająca do osiągnięcia postawionego celu, ale tę 
słabość może pokonać dzięki aktywności pewnej części społeczności lokalnej i jej współ-
pracy z liderem. Jeszcze łatwiej o wskazanie zależności biegnącej w drugą stronę – w pro-
jektach inicjowanych oddolnie (przez społeczność lokalną bądź jej część) bardzo często się 
zdarza, że osiągnięcie celu uzależnione jest od wsparcia udzielonego przez lokalnego lidera. 

Występowanie CULCI wymaga jednoczesnego spełnienia wszystkich następujących 
warunków:
 –  w badanych projektach musi występować element zaangażowania społeczności lokalnej;
 –  musi być możliwe wskazanie wyraźnego lidera (lub grupy liderów), którzy są moto-

rem realizacji projektów; 
 –  musi zaistnieć uzupełnianie się lidera i grup wchodzących w skład społeczności lokal-

nej (bez ich współdziałania projekt nie może być zrealizowany lub jego realizacja 
byłaby trudniejsza, dłuższa i kosztowniejsza);

 –  współpraca lidera i grup społeczności lokalnej musi prowadzić do pozytywnych re-
zultatów. Na poziomie podstawowym te pozytywne rezultaty możemy zdefiniować 
jako osiąganie celów postawionych przez inicjatorów projektu. W systemie demokra-
tycznym takim miernikiem sukcesu może być także wzrost legitymizacji. 
Nie nazwiemy zatem CULCI sytuacji, w której pojawiła się współpraca i uzupełnianie 

się przywództwa i udziału grup społeczności lokalnych, ale interakcja ta nie prowadzi do 
pożądanych rezultatów.

Posługując się omówionymi wcześniej terminami Cohena i Sabela (1997), można 
CULCI określić jako optymalne połączenie agregującego (reprezentowanego przez pocho-
dzącego z wyboru lidera) i deliberującego modelu podejmowania decyzji. 

4. Rola społeczności w koncepcjach polityki lokalnej
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Mimo niedoskonałości partnerstwa (związanego głównie ze słabością zasobów part-
nerów prywatnych), przykłady przypominające definicję CULCI występowały w trakcie 
powstawania projektu rewitalizacji ulicy Półwiejskiej w Poznaniu (Swianiewicz, Mielcza-
rek, Klimska 2004). Można w nim wskazać co najmniej dwa momenty, w których poko-
nanie bariery blokującej projekt wymagało komplementarności przywództwa i zaangażo-
wania społeczności lokalnej. W obu przypadkach łączyło się to z aktywnością grupy lo-
kalnych przedsiębiorców. Pierwszy przypadek dotyczy samego zainicjowania projektu. 
Pomysł został w znacznym stopniu sformułowany oddolnie, przez przedsiębiorców. Jednak 
nie mieli oni możliwości podjęcia samodzielnej realizacji. Słabość tę można było przeła-
mać dzięki zaangażowaniu się lidera lokalnego – prezydenta miasta. W drugim przypadku 
mieliśmy do czynienia z sytuacją odwrotną. To lider miał kłopot ze sprawną kontynuacją 
rozpoczętych działań. Jego zasoby przywództwa były niewystarczające do przekonania 
radnych do podjęcia decyzji o przeznaczeniu środków z budżetu miasta na finansowanie 
projektu. Skutecznym rozwiązaniem okazało się odwołanie do aktywności business com-
munity, która w znacznym stopniu przyczyniła się do skuteczności perswazji w stosunku 
do sceptycznie nastawionych radnych. Postawa przedsiębiorców pomogła rozwiązać pro-
blem legitymizacji projektu. Jest to tylko jeden z przykładów pokazujących, że umiejętne 
współdziałanie władz samorządowych ze społecznością może, także w Polsce, przyczyniać 
się do większej efektywności realizowanych projektów prorozwojowych. 

Literatura

Arnstein S. (1969) A Ladder of Citizens Participation, “JAIP”, Vol. 35, nr 4.
Benington J., Geddes M. (2001) Introduction: Social Exclusion, Partnership and Local Governance – New Prob-

lems, New Policy Discourse in the European Union, w: M. Geddes, J. Benington (red.), Local Partnerships 
and Social Exclusion in the European Union, Routledge, London.

Burns J. (1995) Władza przywódcza, w: Władza i społeczeństwo: antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, 
SCHOLAR, Warszawa.

Clark, T.N., Hoffmann-Martinot V. (red.) (1998) The New Political Culture, Westview, Colorado, Boulder. 
Cohen J., Sabel C. (1997) Directly-Deliberative Poliarchy, European Law Journal, nr 3.
Dahl R. (1989) Democracy and Its Critics, Yale University Press, Conneticut, New Haven.
Domański B. (2005) Państwo to nie my, „Polityka” nr 49. 
Esmark A. (2007) Network Management in the EU: The European Commission as Network Manager, w: M. Mar-

cussen, J. Torfing (red.), Democratic Network Governance in Europe, Palgrave Basingstoke. 
Francois P. (2002) Social Capital and Economic Development, Routledge, London.
Geddes M., Le Galès P. (2001) Local Partnerships, Welfare Regimes and Local Governance: A Process of Regi-

me Restructuring? w: M. Geddes, J. Benington (red.), Local Partnerships and Social Exclusion in the Eu-
ropean Union, Routledge, London.

Geddes M. (2005) Neoliberalizm and Local Governance – Cross-National Perspectives and Speculations, “Po-
licy Studies”, Vol. 26, nr 3–4. 

Grabowska M., Szawiel T. (2001) Budowanie demokracji: podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo 
obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

Hambleton R. (2001) The New City Management, w: R. Hambleton, H. Savitch, M. Stewart (red.), Globalism 
and Local Democracy, Palgrave, Basingtsoke.

Haus M., Heinelt H. (2005) How to Achieve Governability at the Local level? Theoretical and Conceptual 
 Considerations on a Complementarity of Urban leadership and Community Involvement, w: M. Haus,  

4.6. Pozycja lidera i udział społeczności lokalnej – gra o sumie dodatniej



82

H. Heinelt, M. Stewart (red.), Urban Governance and Democracy: Leadership and Community Involvement, 
Routledge, London.

Herbst J. (2008, w druku) Kraina nieufności: kapitał społeczny, rozwój gospodarczy i sprawność instytucji pu-
blicznych w polskiej i międzynarodowej literaturze akademickiej, w: P. Swianiewicz (red.), Szafarze darów 
europejskich: kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, SCHOLAR, 
Warszawa. 

John P. (2001) Local Governance in Western Europe, Sage, London.
Kjellberg F. (1997) Zmieniające się wartości samorządu, w: Wartości podstawowe samorządu terytorialnego 

i demokracji lokalnej, Municypium i Brytyjski Fundusz Know How, Warszawa.
Klausen J.E., Sweeting D. (2005) Legitimacy and Community Involvement in Local Governance, w: M. Haus, 

H. Heinelt, M. Stewart (red.), Urban Governance and Democracy: Leadership and Community Involvement, 
Routledge, London.

Mossberger K., Stoker G. (2001) The Evolution of Urban Regime Theory: The challenge of Conceptualisation, 
“Urban Affairs Review” Vol. 36, nr 6.

Parry G., Moyser G., Day N. (1992) Political Participation and Democracy in Britain, University Press, Cam-
bridge. 

Propper I. (2000) Interactive Policy Making: Opportunity or Risk for Local Democracy, paper presented at the 
conference “Interactive Governance: Towards a Postparliamentary Local Democracy”, Enschede, 9–10 
November.

Putnam R. (1993) Making Democracy Work, Princeton University Press, Princeton. 
Sagan I. (2000) Miasto: scena konfliktów i współpracy, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
Schmitter P. (2002) Participation in Governance Arrangements, w: J.R. Grotte, B. Gbikpi (red.), Participatory 

Governance: Political and Societal Implications, Leske + Budrich, Opladen.
Sharpe L.J. (1973) Theories and Values of Local Government, “Political Studies”, No. 2.
Sørensen E., Torfing J. (red.) (2007) Theories of Democratic Network Governance, Palgrave, Basingstoke.
Stewart J., Greenwood R. (1995) The Purpose and Character of Local Government, INLOGOV, The University 

of Birmingham, Birmingham.
Stoker G. (1995) Regime Theory and Urban Policies, w: D. Judge, G. Stoker, H. Wolman (red.), Theories of 

Urban Politics, Sage, London. 
Stoker G. (1996) Teorie samorządu i polityki lokalnej, w: P. Swianiewicz (red.), Wartości podstawowe samorzą-

du terytorialnego i demokracji lokalnej, Municipium i Brytyjski Fundusz Know How, Warszawa.
Stoker G. (1998) Governance as Theory: Five Propositions, “International Social Science Journal” nr 155. 
Stone C. (1989) Regime Politics: Governing Atlanta 1946–1988, University Press of Kansas. Lawrence.
Swianiewicz P. (2001) Życzliwa obojętność: władze lokalne i reforma samorządowa w oczach opinii publicznej 

w krajach Europy Środkowej, Local Government and Public Service Reform Initiative i  Uniwersytet War-
szawski, Warszawa.

Swianiewicz P. (2005) Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 4. 
Swianiewicz, P., Mielczarek, A., Klimska U. (2004) Nierówne koalicje: liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego 

modelu zarządzania rozwojem, SCHOLAR, Warszawa. 
Swianiewicz P. (red.) (2008, w druku) Szafarze darów europejskich: kapitał społeczny a realizacja polityki re-

gionalnej w polskich województwach, Warszawa. 
Tocqueville A. (1996) O demokracji w Ameryce, Instytut Wydawniczy Znak, Kraków–Warszawa.
Tofarides, M. (2003) Urban Policy in the European Union: A Multi-Level Gatekeeper System, Aldershot, 

 Ashgate.

4. Rola społeczności w koncepcjach polityki lokalnej



Rozdział 5

5.1. Wprowadzenie1

W ostatnich latach można zaobserwować zwiększające się zainteresowanie rolą, jaką trze-
ci sektor może odegrać w gospodarce. Rosnąca świadomość i wrażliwość obywateli wobec 
kwestii takich jak ochrona środowiska, ubóstwo w gorzej rozwiniętych krajach (Becchetii, 
Solferino 2003) oraz dobrobyt społeczności lokalnych przyczyniły się do rozprzestrzenia-
nia nowych inicjatyw na poziomie oddolnym.

Rewitalizację roli obywateli w krajach wysoce rozwiniętych w zakresie wpływania 
i regulowania gospodarki można zaobserwować na różnych poziomach geograficznych – 
lokalnym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym. Jest ona stymulowana przez 
„dzieloną odpowiedzialność” (shared responsibility) czy „współodpowiedzialność” (co-
responsibility) (Urban 2004). Sprzyjają temu w szczególności trzy zjawiska: demontaż 
tradycyjnego państwa dobrobytu (welfare state), deregulacja rynków oraz globalizacja. 

Mówiąc ogólnie, mobilizacja obywateli ma swoje korzenie w kryzysie paradygmatu 
modernizacji, który zaczął się długo przed wspomnianymi zjawiskami. Zapotrzebowanie 
na większą przestrzeń dla inicjatyw indywidualnych zaczęło rosnąć pod koniec lat 60. XX 
wieku i było spowodowane sprzecznościami wewnętrznymi modelu społecznego tamtych 
czasów. Potrzeba większej autonomii i kreatywności była w coraz mniejszym stopniu za-
spokajana przez istniejący system instytucjonalny. Skutkowało to rosnącym niezadowole-
niem z działania instytucji i coraz większą liczbą obywateli dążących do przejęcia kontro-
li nad swoją przyszłością przez aktywne inicjatywy (Magatti 2005). 

Skuteczność działań obywateli jako jednostek oraz grup jest widoczna wówczas, gdy 
weźmie się pod uwagę fakt, że rządy i korporacje są zmuszane do przemyślenia bądź zmia-
ny swojej polityki w wyniku nacisku wywieranego przez oddolne ruchy i społeczeństwo oby-
watelskie (Annan 2002). Dodatkowo w ostatnich latach wzrosła wrażliwość instytucji mię-
dzynarodowych wobec społecznej odpowiedzialności i sprawiedliwego handlu (fair trade)2. 

1 Autor jest profesorem ekonomii Uniwersytetu w Trydencie. Składa w tym miejscu podziękowania Giulii 
Galera za pomoc w przygotowaniu niniejszego rozdziału.

2 Istotne inicjatywy w tym zakresie: dokument Komisji Europejskiej dot. Sprawiedliwego Handlu COM 
(1999) 619) oraz Zielona Księga Odpowiedzialności Społecznej COM (2001) 366); Wskazówki dla przedsię-
biorstw transnarodowych (Guidelines for Multinational Enterprises) OECD 2000, będące rekomendacjami dla 
biznesu społecznie odpowiedzialnego, kierowane przez rządy do transnarodowych korporacji. 
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Pojawiło się też kilka hipotez oraz teorii, opisujących różne formy zachowań społecznie 
odpowiedzialnych. 

Pomimo tego, w dalszym ciągu brak satysfakcjonującego zrozumienia dla możliwości 
wpływania obywateli na procesy gospodarcze. Nowa rola podjęta przez grupy i organiza-
cje obywatelskie jest wciąż niewłaściwie rozpoznawalna i rozumiana, co powoduje, że 
dalece niejasne jest to, czego można oczekiwać od organizacji obywatelskich. 

Wyróżnić można cztery różne typy działań obywatelskich: lobbing (rzecznictwo inte-
resów, advocacy), konsumpcja, oszczędzanie oraz bezpośrednia produkcja dóbr i usług – 
szczególnie dóbr publicznych, a więc tych, do których dostęp mają wszyscy obywatele, 
niezależnie od tego, czy uiszczają opłaty, czy też mają do nich dostęp bezpłatny (edukacja, 
ochrona zdrowia, usługi socjalne) poprzez formy organizacyjne inne niż publiczne i for-
profit. Przy rosnącej świadomości pierwszych trzech typów działań, ostatni z nich – naj-
bardziej innowacyjny i kompleksowy w odniesieniu do jego wymiaru kolektywnego – jest 
w najmniejszym stopniu zrozumiany. 

Wpływ zmian gospodarczych i społecznych ostatnich dekad na partycypację obywa-
telską wydaje się być niedostrzegany zarówno przez polityków, jak i komentatorów. Rów-
nież gospodarcza rola organizacji obywatelskich jest w dużej mierze lekceważona. Bada-
nia w tym zakresie mają charakter fragmentaryczny i koncentrują się głównie na działa-
niach jednostek, a nie na wymiarze zbiorowym/kolektywnym/grupowym. 

Luka między rzeczywistym wpływem zachowań obywateli nie nastawionych na inte-
res własny i możliwościami stworzenia teorii oraz instytucjonalizacji tej kwestii (wraz 
z adekwatnymi działaniami politycznymi) ma związek z kilkoma czynnikami, z których 
szczególnie dwa są bardzo istotne. 

Pierwszy to niekompletna i fragmentaryczna natura analiz, a także fakt, iż nie obej-
mują one wszystkich form działań obywatelskich (od odpowiedzialnej konsumpcji, poprzez 
odpowiedzialne oszczędzanie, po innowacyjne formy produkcji dóbr i usług zwane „przed-
siębiorczością społeczną” – social enterpreneurship). To, czego szczególnie brakuje w naj-
nowszych analizach, to związek między wyborami indywidualnymi a rozwojem nowych 
instytucji, których immanentnym elementem jest społeczne zobowiązanie do zachowań od-
powiedzialnych. W tym kontekście wybór używanego języka (gospodarka społeczna, gospo-
darka solidarna, sektor non-profit itd.) wydaje się nieadekwatny, ponieważ sugeruje zjawisko 
„niszy”, które nie może być generalizowane i które pozostaje na marginesie. Jednakże ni-
niejszy rozdział podkreśla zarówno wagę nowych form wyrażania interesów obywateli, jak 
i wzajemną zależność między jednostką i grupowymi inicjatywami gospodarczymi Kładzie 
także nacisk na potrzebę analizy całościowego zjawiska obywatelskiej mobilizacji.

Drugi czynnik powodujący niepełne rozumienie omawianych zjawisk to powszechne 
występowanie w analizach ekonomicznych podejścia opartego wyłącznie – bądź w bardzo 
szerokim zakresie – na motywacjach odnoszących się do interesu własnego podmiotów 
(konsumentów, producentów itd.), co w oczywisty sposób zderza się z nowymi formami 
zachowań, podejmowanych przez rosnącą liczbę obywateli. Rozdział ten stanowi próbę 
identyfikacji nowych kierunków badań, które mogą pomóc w przezwyciężeniu tych nie-
doskonałości przez przedstawienie wagi motywacji innych niż oparte na interesie jednost-
kowym, w kształtowaniu stosunków międzyosobowych i ekonomicznych. 
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5.2.  Nietrwałość paradygmatu dwubiegunowego 

Model gospodarczo-instytucjonalny ustanowiony w ubiegłym wieku we wszystkich kra-
jach rozwiniętych (szczególnie w Europie) miał naturę dychotomiczną, tj. charakteryzował 
się obecnością dwóch głównych aktorów: rynku i państwa. Rynkowi była powierzona rola 
produkcji i alokacji dóbr prywatnych, a następnie dystrybucji zasobów, zgodnie z zasadą 
wkładu indywidualnego. Efektywne funkcjonowanie rynków miały zapewnić działania 
przedsiębiorstw i aktorów (konsumentów, oszczędzających i pracowników), dążących do 
realizacji wyłącznych ich interesów. Takie spojrzenie na rynek zostało w ostatnich latach 
wyostrzone poprzez deregulację i globalizację. 

Państwo było odpowiedzialne za produkcję dóbr publicznych i dóbr, których nie mógł 
wytworzyć rynek. Administracja była postrzegana jako główny aktor upoważniony do do-
starczania dóbr publicznych. 

W ramach tej dwubiegunowej struktury rozwinięto trzy modele. Odnosiły się one do 
różnych wymiarów działania tych dwóch aktorów3: 
 1)  model charakteryzujący się silną obecnością państwa, dostarczającego zarówno usług 

publicznych, jak i dystrybuującego świadczenia pieniężne (jak w Szwecji, Danii i Fin-
landii); 

 2)  bardziej mieszany model, w którym głównie państwo zapewnia świadczenia pienięż-
ne (np. w Niemczech, Austrii, Francji, Belgii i we Włoszech); 

 3)  model najbardziej oparty na rynku, z państwem zajmującym pozycję drugorzędną, 
głównie realizowany w Stanach Zjednoczonych (Borzaga, Defourny 2001). 
Tworząc model dwubiegunowy założono, iż:

 –  możliwe jest precyzyjne rozróżnienie między dobrami prywatnymi i publicznymi, pro-
dukcja tych pierwszych jest zadaniem rynku, a produkcja tych drugich powierzona 
jest wyłącznie państwu, przy czym dobra te nie są takie same;

 –  rynek może być regulowany w celu umożliwienia produkcji prywatnych usług w naj-
bardziej możliwie efektywny sposób, przez oparcie się wyłącznie na interesach jed-
nostkowych (własnych) zaangażowanych podmiotów; 

 –  państwo jest w stanie ogarnąć preferencje obywateli w odniesieniu do produkcji dóbr 
publicznych i dóbr, których nie jest w stanie wytworzyć rynek. 
Struktura instytucjonalna modelu społeczno-gospodarczego zaprojektowana 

w okresie powojennym ograniczała rolę pojedynczych obywateli – zorientowanych na 
własne interesy – do konsumpcji, produkcji i partycypacji politycznej podczas wyborów, 
przy czym grupowy wymiar działań obywatelskich był dalece niedoceniony. Rzecznictwo 
praw było postrzegane jako fakultatywne dopełnienie partycypacji politycznej, a jego za-
kres obejmował oczekiwania obywateli wobec władz publicznych, dotyczące interesów 
określonych grup albo społeczności w szerszym rozumieniu. Należy zaznaczyć, że niektó-
re z tych inicjatyw lobbingowych ostatecznie doprowadziły do uznania nowych praw fun-

3 Analitycy brali pod uwagę także rodzinę, jednakże przypisywano jej drugorzędną rolę. Uzupełniała ona 
usługi opiekuńcze i socjalne w różnych zakresach wraz z wprowadzaniem modelu welfare state w różnych kra-
jach europejskich. 
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damentalnych, odzwierciedlających ewolucję społeczną (pośród nowych praw uznanych 
za fundamentalne na poziomie Unii Europejskiej były np. prawa konsumenckie czy ochro-
na środowiska). Niemniej ewolucja ta była wciąż ograniczona do wymiaru abstrakcyjnego 
(tj. wymiaru obywatelstwa, który implikował pełne uznanie praw fundamentalnych oraz 
przynależności do państwa narodowego) i działała niezależnie od jej odpowiednika prak-
tycznego (Magatti 2005). 

W ramach tej struktury, działania obywatelskie teoretycznie były ograniczone do mar-
ginesu i traciły na ważności w następstwie pełnego osiągnięcia praw obywatelskich (od 
cywilnych, politycznych do socjalnych). 

Od lat 70. XX wieku następowały zmiany, które można sprowadzić do dwóch głów-
nych aspektów. Pierwszy związany jest z rosnącą niezdolnością państwa zarówno do ogar-
nięcia, jak i zaspokojenia preferencji obywateli. Pomimo wzrostu znaczenia rynku w wy-
datkach publicznych, jednostki publiczne nie były w stanie zaspokoić rosnącego i zdywer-
syfikowanego popytu społecznego. Potrzeby pozostawały niezaspokojone z powodu 
nieistnienia bądź złej jakości usług socjalnych i zdrowotnych, stale zwiększającej się de-
prywacji potrzeby bezpieczeństwa, braku umiejętności radzenia sobie z problemami eko-
logicznymi czy kwestiami powiązanymi z nieudanym rozwojem regionów i krajów. Zja-
wiska te były coraz bardziej znaczące z powodu kryzysu państwa narodowego, wykorzy-
stywanych narzędzi monitoringu oraz wzrostu niezdolności rodzin do dostarczania usług 
społecznych i opiekuńczych we własnym zakresie, co dotknęło w szczególności rodziny 
najbiedniejsze, które nie były w stanie zaspokoić zinternalizowanych potrzeb (takich jak 
opieka nad osobami starszymi czy opieka nad dziećmi) przez zakup odpowiednich usług 
na rynku. 

Drugi zakres zmian został spowodowany deregulacją i globalizacją. Funkcje regula-
cyjne i produkcyjne państwa zostały zredukowane za sprawą modelu neoliberalnego, 
który rozwinął się w państwach anglosaskich na początku lat 80. XX wieku. Proces dere-
gulacji miał swoje źródła w mocnym przekonaniu, że system jako taki był niewydolny pod 
względem możliwości rozwiązywania współczesnych problemów, czego następstwem była 
rzekoma potrzeba zarówno zredukowania interwencji władz publicznych, jak i usunięcia 
przeszkód w swobodnym rozwijaniu się rynków. Neoliberalizm uwolnił siły społeczne 
zahamowane przez nadmierną rolę instytucji w latach 60. i 70. XX wieku (Magatti 2005). 
W tym sensie deregulacja rynku była kluczowym elementem procesu usuwania przeszkód 
na drodze do pełnego wykorzystania możliwości obywateli w zakresie korzystania z wol-
ności („wolności od” w opozycji do „wolności do”). Sprzyjała rozwojowi technologiczne-
mu, większej wydajności, wzrostowi gospodarczemu, zróżnicowaniu dostarczanych usług 
oraz pojawieniu się nowych inicjatyw dla obywateli (np. funduszy emerytalnych). Jednak-
że deregulacja zwiększyła siłę rynku i doprowadziła do zachowań powodowanych moty-
wacją indywidualnej maksymalizacji zysku dla korporacji. Dotknęło to w szczególności 
ludzi najbardziej bezbronnych oraz najuboższe kraje. Proces ten został wyostrzony przez 
globalizację, która przyniosła niezrównoważone rezultaty: z jednej strony zwiększyła moż-
liwości rozwoju gospodarczego i poprawiła konkurencyjność, lecz z drugiej – jeszcze bar-
dziej osłabiła bezpieczeństwo, co skłoniło niektórych autorów do mówienia o społeczeń-
stwie globalnego ryzyka gospodarczego. Obniżenie poziomu bezpieczeństwa było rezul-
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tatem m.in. liberalizacji napływu kapitału w kontekście niedoskonałości rynku – jak 
choćby w przypadku kryzysu azjatyckiego. Ponadto delokalizacja spotęgowała brak bez-
pieczeństwa pracowników niewykwalifikowanych w gospodarkach rozwiniętych, niezdol-
nych do konkurowania z pracownikami w krajach rozwijających się gotowych do pracy za 
znacznie niższą płacę. 

Ekspansja rynku nastąpiła w nowych obszarach i sektorach bez właściwej analizy pro-
blemu jego niedoskonałości. Rozwój rynku poza jego tradycyjnymi granicami skutkował 
nieuzasadnionym wzrostem zysku, rent i płac menedżerskich, często oportunistyczne za-
chowanie menedżerów wywoływało rozmaite skandale. Wynikiem było zredukowanie 
wagi płac w PKB oraz rosnące nierówności. Ponadto poważne skandale, które uderzyły 
w rynki finansowe (przypadki firm Enron i Parmalat) pokazały, że istniejące regulacje nie 
są w stanie zapewnić właściwego funkcjonowania gospodarki, jeżeli nie są wspierane wy-
starczającym poziomem odpowiedzialności etycznej, charakteryzującej zaangażowanych 
partnerów (Bechetti 2005).

Sytuacja, charakteryzującą się instytucjonalnym przesytem, została zastąpiona insty-
tucjonalnym deficytem i rosnącym brakiem bezpieczeństwa i stabilności. Towarzyszył 
temu wzrost nierówności, co w rezultacie przyczyniło się do obniżenia wskaźników zado-
wolenia. Proces ten wpłynął na poszukiwanie nowych kształtów instytucjonalnych dla 
rozwiązywania kwestii globalnych, co także sprzyjało dalszym działaniom obywateli. Aby 
nowy kształt instytucjonalny był skuteczny, musiał zostać oparty na logice pluralizmu ak-
torów, obszarów i regulacji, uwzględniających różnych aktorów społeczeństwa obywatel-
skiego (Magatii 2005). Stąd pojawiła się potrzeba precyzyjnej wiedzy na temat omawia-
nych zjawisk. 

5.3.  Działania obywateli jako jednostek i grup 

Jak zareagowali na te zmiany obywatele? Nie powstała jeszcze kompletna i całościowa 
analiza ich reakcji. Analiza taka będzie wymagać dużego nakładu pracy w przyszłości. 

Możliwa jest jednak identyfikacja czterech konkretnych typów reakcji obserwowa-
nych w ostatnich latach. Reakcje te to: rozszerzenie działań związanych z rzecznictwem 
interesów (advocacy), rozwój odpowiedzialnej konsumpcji, rozwój odpowiedzialnego 
oszczędzania, pojawienie się i rozprzestrzenianie inicjatyw w obszarze samodzielnego do-
starczania usług społecznych. 

5.3.1. Rozszerzanie działań związanych z rzecznictwem interesów 

Pierwszą reakcją było wzmocnienie organizacji tradycyjnego rzecznictwa interesów oraz 
rozwój nowej fali ruchów rzecznictwa interesów, skoncentrowanych na – można powie-
dzieć – współczesnych, globalnych problemach (takich jak: ochrona środowiska, prawa 
zwierząt, feminizm, antyglobalizm). Philippe Schmitter wskazuje na wzrost liczby „nie-
konwencjonalnych” działań zbiorowych (protesty, petycje, bojkoty i demonstracje), które 
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wykraczają poza granice polityk narodowych (np. akcje zmuszające korporacje do dosto-
sowania się do międzynarodowych standardów ochrony środowiska czy standardów so-
cjalnych) (Schmitter 2004). Ich działania przestały być wyłącznie komplementarne wobec 
mechanizmu ekonomiczno-instytucjonalnego opartego na rynku i państwie. Obecnie ocze-
kuje się od nich realizacji funkcji regulacyjnej w miejsce działań państwa i instytucji mię-
dzynarodowych, które zawiodły w wypełnianiu tych zadań. 

Organizacje rzecznictwa interesów przystąpiły w ten sposób do określania procedur 
dotyczących ochrony praw człowieka. W konsekwencji przedsiębiorstwa są w coraz więk-
szym stopniu odpowiedzialne zarówno wobec swoich pracowników, jak i kwestii ekolo-
gicznych. Dzieje się tak na mocy prawa międzynarodowego, które pierwotnie odnosiło się 
do państw. W związku z tym ramy odniesień dla regulacji działań korporacji poszerzyły 
się w sposób głęboki i kompleksowy, co było wynikiem wpływu konwencji i decyzji or-
ganizacji międzynarodowych (Masumeci 2001) oraz nacisku międzynarodowych organi-
zacji prywatnych. Tym samym kwestie te przestały należeć do prerogatyw prawa we-
wnętrznego.

Efektywność nowych organizacji rzecznictwa interesów jest powiązana z redukcją 
kosztów technologicznych, rewolucją medialną i intensywnym korzystaniem z Internetu. 
To ostatnie, w okolicznościach negatywnych skutków globalizacji, ułatwiło także współ-
pracę między stowarzyszeniami konsumenckimi i organizacjami rzecznictwa interesów na 
całym świecie – co ma związek z międzynarodowym charakterem podejmowanych kwe-
stii, wykraczających poza wymiar narodowy. 

5.3.2. Odpowiedzialna konsumpcja 

Kraje OECD charakteryzuje w ostatniej dekadzie rosnący trend w stronę odpowiedzialnej 
konsumpcji. Odpowiedzialne kupowanie może zostać zaklasyfikowane jako „zielona” kon-
sumpcja (eco-labels) lub konsumpcja zrównoważona (sustainable consumption, ruch po-
żywienia organicznego) bądź też działania związane z bieżącą agendą „etyki i odpowie-
dzialności” (sprawiedliwy handel, etyczne produkty i usługi) (Fielder 2005). Wskaźnikiem 
rosnącego zainteresowania klientów kwestiami socjalnymi i ekologicznymi jest gwałtow-
ny wzrost sprzedaży produktów z certyfikatem „etyczne” bądź „sprawiedliwy handel”, 
w stosunku do początkowo małego udziału w rynku. Dane opublikowane przez Europejską 
Organizację Certyfikacyjną Sprawiedliwego Handlu (European Fairtrade Labelling Orga-
nization – FLO) mówią o certyfikacji w 2003 roku 315 organizacji, reprezentujących co 
najmniej 500 struktur producentów pierwszego stopnia oraz około 1 300 000 rodzin pra-
cowników w 40 krajach. W tym samym roku produkty uczciwego handlu sprzedawane 
były przez 2 700 sklepów na świecie oraz 4 300 supermarketów w Europie i 7 000 w Sta-
nach Zjednoczonych. W roku 2000 światowa sprzedaż produktów w ramach uczciwego 
handlu wyniosła 400 mln dolarów, z trendem wzrostowym. Podobnie na poziomie Unii 
Europejskiej, Europejskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu (The European Fair 
Trade Association) informuje, że obszar występowania sprawiedliwego handlu znacznie 
się poszerza, a niektóre produkty osiągają wysoki udział w rynku (FLO, 2005).
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Aktywna reakcja obywateli może zostać scharakteryzowana jako aktywne rzecznic-
two interesów (active advocacy), przy założeniu, że nie jest ono ograniczone do tradycyj-
nych form lobbingu państwa narodowego, ale obejmuje codzienne zachowania i wybory 
ludzi (od konsumpcji do odpowiedzialnej turystyki). Wydaje się jednak, że definicja ta nie-
docenia rozmiarów zjawiska, w dalszym ciągu ignoruje bowiem znaczenie gospodarcze 
i możliwości generalizacji takich działań oraz postrzega je jako rodzaj zjawiska niszowego. 

Najbardziej innowacyjna cecha odpowiedzialnej konsumpcji polega na tym, że opiera 
się ona nie na prostej ilościowej i jakościowej charakterystyce produktu (jak to jest w tra-
dycyjnej teorii ekonomicznej), ale także na metodach i procesie produkcji oraz – w kon-
sekwencji – na sposobie, w jaki produkty są wytwarzane oraz cenach płaconych wytwór-
com. Ponadto odpowiedzialna konsumpcja zawiera także otwartą deklarację dotyczącą 
równiejszej dystrybucji zasobów między konsumentami i wytwórcami. Oznacza to np. 
odmowę zakupu produktów wytworzonych w wyniku pracy dzieci albo niezgodnie z mię-
dzynarodowymi standardami ochrony środowiska czy standardami etycznymi. Poza taką 
selekcją produktów konsumpcyjnych, rosnący odsetek konsumentów kieruje swoje decyzje 
konsumpcyjne w stronę produktów zawierających wartość dodaną w zakresie ochrony śro-
dowiska i standardów socjalnych, takich jak np. integrowanie zmarginalizowanych pra-
cowników w procesie produkcji (jak w przypadku marginalizowanych wytwórców ze 
Wschodu czy marginalizowanych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach spo-
łecznych na Północy).

Nawiązując do spostrzeżeń Alberto Becchetiiego, zakup produktów przez odpowie-
dzialnych konsumentów to efektywny środek kompensacji przez obywateli braku regular-
nych struktur i instytucji radzących sobie z globalizacją. Badania przeprowadzone przez 
Centrum Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Tor Vergata (International Study Cen-
tre of the University of Tor Vergata) w Rzymie pozwoliły zidentyfikować dziewięć poten-
cjalnych efektów pozytywnych, dotyczących przezwyciężania niedoskonałości rynku przez 
uczciwy handel. Ich lista zaczyna się na wypłacaniu uczciwej pensji w kontekście lokal-
nym, kiedy ceny towarów spadają, a kończy na produkcji lokalnych dóbr publicznych 
i wzmacnianiu „międzynarodowego kapitału społecznego” (Becchetti 2005). 

Ten nowy typ wrażliwości sprzyja radzeniu sobie ze schizofrenią jednostek będących 
z jednej strony konsumentami otrzymującymi powiększający się zakres produktów dostęp-
nych po niższych cenach, a z drugiej strony pracownikami o coraz mniejszym stopniu za-
bezpieczenia. Zjawisko to wzmacniane jest przez globalizację, która zredukowała dystans 
pomiędzy różnymi krajami i kulturami oraz zniosła bariery pomiędzy narodowymi rynka-
mi pracy i rynkami towarowymi (Becchetti 2005). 

5.3.3. Odpowiedzialne oszczędzanie

Podobnie jak odpowiedzialna konsumpcja, również odpowiedzialne oszczędzanie zyskuje 
na znaczeniu w ostatnich latach. Coraz więcej ludzi domaga się prawa do informacji o wy-
korzystaniu ich oszczędności. Inwestycje społecznie odpowiedzialne uwzględniają zna-
czenie etyki w funkcjonowaniu nowoczesnych gospodarek rynkowych. 
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Istnieją trzy koncepcje etycznych czy społecznie odpowiedzialnych finansów. Pierw-
sza – najbardziej tradycyjna – uwzględnia działania pośredników finansowych, którzy 
inwestują część swoich zysków w inicjatywy charytatywne (inwestowanie w społeczność, 
community investing). Druga odnosi się do działań podejmowanych przez pośredników 
finansowych w zarządach korporacji, mających na celu ukierunkowanie zachowań 
przedsiębiorstwa na większą odpowiedzialność społeczną (udziałowe rzecznictwo intere-
sów, shareholder advocacy). Trzeci typ finansów odpowiedzialnych społecznie dotyczy 
pośredników finansowych, którzy dokonują selekcji inwestycji przez odmowę inwe-
stowania w przedsięwzięcia, które naruszają kryteria etyczne przyjęte przez klientów (prze-
gląd, screening). 

Można w ten sposób zidentyfikować dwa typy zachowań odpowiedzialnych: 
 1)  zachowania oszczędzających i inwestorów, którzy decydują się nie inwestować 

w przedsięwzięcia niespełniające wymogów ochrony środowiska i praw człowieka; 
 2)  zachowania inwestorów, którzy realizują „inwestycje afirmatywne”(affirmative inve-

sting) w przedsięwzięcia, wspierające wartości etyczne (inwestycje odpowiedzialne 
społecznie). Umożliwiają one powiązanie efektywności z odpowiedzialnością społecz-
ną przez rozwój, np. funduszy etycznych (ethical funds).
Finanse odpowiedzialne społecznie z początku rozwinięte zostały w Stanach Zjed-

noczonych oraz w Wielkiej Brytanii, dzięki zaangażowaniu fundacji oraz funduszy eme-
rytalnych (Becchetti 2005). W Wielkiej Brytanii ruch inwestycji społecznie odpowiedzial-
nych został zainicjowany już w 1920 roku, kiedy Kościół Metodystów zaczął omijać 
w swojej polityce inwestycyjnej tzw. sin stocks4 (czyli inwestowanie w przemysł tytonio-
wy, alkoholowy, zbrojeniowy itd.). Ruch rozwijał się dalej w latach 60. XX wieku, pomimo 
że wciąż był jedynie niszowym przykładem inwestowania społecznie odpowiedzialnego 
(SRI5). Nowy rozdział w rozwoju SRI rozpoczął się w latach 90. jako rezultat rosnącej świa-
domości odpowiedzialności społecznej rządów, korporacji i instytucji inwestycyjnych. 

Fundusze etyczne odgrywają istotną rolę w systemie finansowym Stanów Zjedno-
czonych. Warto zaznaczyć, że ponad 1 dolar na każde 9 dolarów w obrocie jest w Stanach 
Zjednoczonych przedmiotem inwestycji społecznie odpowiedzialnych, a w przypadku po-
nad 11% inwestycji wykorzystuje się albo screening albo udziałowe rzecznictwo interesów 
(shareholder advocacy), albo inwestowanie w społeczność (community investing) (Social 
Investment Forum, 2003). W roku 2001 w Stanach Zjednoczonych istniało 230 funduszy 
etycznych, zarządzających oszczędnościami wynoszącymi 2,324 miliardów euro, co sta-
nowi kwotę prawie równą 1/8 ogólnych oszczędności w tym kraju. Podobnie w Wielkiej 
Brytanii, zainteresowanie etycznymi produktami finansowymi w ostatnich latach wzrosło: 
w kwietniu 2001 roku ich liczba wynosiła 55, przy czym zarządzały oszczędnościami rzę-
du 17 mld euro. Z perspektywy międzynarodowej, finansowanie etyczne w Stanach Zjed-
noczonych oraz w Wielkiej Brytanii jest dobrze rozwinięte. Rosnący trend finansowania 
etycznego można zaobserwować w Europie kontynentalnej, pomimo że w punkcie wyjścia 
było ono na bardzo niskim poziomie. Obiecujący rozwój w obszarze finansów etycznych 

4 W dosłownym tłumaczeniu grzeszne asortymenty [przyp. tłum.].
5 Social Responsible Investment [przyp. tłum.].
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wykazują też rynki azjatyckie. Jeżeli chodzi o Włochy, pod koniec lutego 2003 roku ist-
niało 21 włoskich funduszy społecznie odpowiedzialnych, z których 14 zostało utworzo-
nych między 2000 a 2001 rokiem. Pod koniec stycznia 2002 roku zarejestrowano znaczą-
cy wzrost produkcji towarów zgodnej z zasadami etycznymi i zasadami ochrony środowi-
ska za poprzedni rok, z ogólną kapitalizacją 2,478 milionów euro. Stopy zwrotu 
z inwestycji etycznych odpowiadają inwestycjom rynkowym, a w niektórych przypadkach 
są wyższe. Badanie przeprowadzone przez Osservatorio Finetica dowodzi, że produkty 
finansowe odpowiedzialne społecznie funkcjonują lepiej niż tradycyjne, zwłaszcza w dłuż-
szym przedziale czasowym. Jako przyczynę tego podaje się zazwyczaj bardzo dobrą repu-
tację firm społecznie odpowiedzialnych, jaka cieszą się zarówno na rynku, jak i wśród 
partnerów, w związku z kilkoma czynnikami, z których w pierwszym rzędzie należy wy-
mienić niższy poziom wewnętrznych i zewnętrznych sporów zbiorowych oraz ze względu 
na wiarygodność, jaką cieszy się większość z nich (Becchetti 2005).

Poza inwestycjami odpowiedzialnymi społecznie, należy także wspomnieć o rozwoju 
instytucji kredytowych, otwarcie ogłaszających w swoich statutach zobowiązania społecz-
ne. Sprzyjają one dopasowaniu sfery finansowej w skali mikro do społecznie odpowie-
dzialnych oszczędzających. Przykładem są instytucje udzielające kredytów klientom nie-
mogącym korzystać z usług banków, np. Grameen Bank, udzielający kredytów osobom 
najuboższym w Bangladeszu od lat 70. XX wieku, Bank Rakyat w Indonezji i BancoSol 
w Boliwii (Otero, Rhyne 1994). W grupie tej znajdują się także banki alternatywne, które 
rozwinęły się w Europie w ostatnich dwóch dekadach (Triodos Bank, ÖkoBank, Banca 
Etika). Rola tych instytucji ma szczególne znaczenie w przezwyciężaniu niedoskonałości 
rynku w odniesieniu do osób bez możliwości poręczenia. Bieżąca konfiguracja systemu 
bankowego izoluje osoby ubogie z propozycjami dochodowych projektów od dostępu do 
zasobów finansowych, które umożliwiłyby im wpływanie na dobrobyt społeczności (Bec-
chetti 2005). 

5.3.4. Dostarczanie usług społecznych we własnym zakresie 

W ciągu ostatnich 20–25 lat obywatele coraz bardziej zwracają się w stronę przedsiębior-
ców społecznych dostarczających usługi socjalne czy usługi w zakresie ochrony zdrowia, 
edukacji i kultury (general interest services), które nie są dostarczane w wystarczającym 
zakresie przez państwo i rynek. 

Od lat 70. XX wieku społeczeństwo obywatelskie w niektórych krajach reagowało na brak 
usług społecznych i niezdolność welfare state do zapewnienia zatrudnienia (zwłaszcza osobom 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, hard-to-employ) przez oddolne tworzenie zorganizowa-
nych form produkcji. Warto wspomnieć, że organizacje te opierają się na pracy społecznej 
znacznej grupy obywateli, szczególnie w swoich pierwszych etapach działalności. 

Proces ten skłaniał stowarzyszenia i fundacje tradycyjnie zobowiązane do działalności 
rzecznictwa interesów (advocacy) do przesunięcia akcentu w stronę większej wydajności 
i przedsiębiorczości, wynikającej z zaangażowania tych organizacji w bezpośrednie do-
starczanie usług. Równocześnie równoległy trend ewolucyjny dotyczył spółdzielni trady-
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cyjnie zorientowanych na promowanie interesów swoich członków (konsumentów, produ-
centów, rolników itd.). Ekspansja usług społecznych świadczonych przez spółdzielnie 
i kierowanych do społeczności jako całości stymulowała rozwój nowej formy spółdzielni, 
charakteryzującej się mieszaną naturą członkostwa, lepiej dopasowanego do świadczenia 
usług z zakresu welfare (Borzaga, Mittone 1997). Ta zmiana przyjęła różne wzorce w róż-
nych krajach, uzależnione od roli, jaką sektor odgrywał wcześniej, jego rozmiaru i relacji 
z sektorem publicznym (Bacchiega, Borzaga 2003). Powstała stąd mieszanka modelu sto-
warzyszeniowego i spółdzielczego, a w konsekwencji pojawił się nowy sektor wydajnych 
organizacji non-profit. Działania nowych organizacji tego typu są podejmowane według 
następujących zasad:
 1)  cel początkowy (zasada, która tłumaczy uruchomienie inicjatywy) jest odpowiedzią 

na potrzeby pojawiające się w społeczeństwie. Jako przykłady można podać firmy 
francuskie specjalizujące się w powrotach na rynek pracy (labour market re-entry), 
stowarzyszenia szczególnego zainteresowania (special interest associations) i rady 
sąsiedzkie (local neigbourhood councils), włoskie spółdzielnie socjalne, niemieckie 
agencje pośrednictwa pracy i agencje szkoleniowe, belgijskie firmy szkoleniowe 
i warsztaty przyuczania do zawodu (on-the-job)6; lokalne przedsiębiorstwa w Wielkiej 
Brytanii (community businesses) oraz kanadyjskie lokalne korporacje rozwojowe 
(community development corporation) (Defourny, Develtere 1999); 

 2)  zasady alokacji oparte są na solidarności i wzajemności. Wymiany między podmiota-
mi występują nawet wtedy, gdy nie spotykają się z relacjami ekwiwalentnymi na ryn-
ku. Aspekt ten to wyróżniająca cecha przedsiębiorczości społecznej, w kontraście do 
inicjatyw for-profit, których konstrukcja zakłada nieprzekazywanie korzyści netto 
trzeciej stronie oraz zagwarantowanie alokacji zysku wśród właścicieli. Stąd bierze 
się funkcja dystrybucyjna (Bacchiega, Borzaga 2003);

 3)  partycypacja i demokratyczny proces decyzyjny mają pierwszorzędne znaczenie. De-
mokracja w procesie podejmowania decyzji odnosi się teoretycznie do zasady „jedna 
osoba, jeden głos”, w przeciwieństwie do zasady „jeden udział, jeden głos” lub przy-
najmniej do ściśle ograniczonej liczby głosów na członka;

 4)  poleganie na wielości zasobów opartych na rynku oraz ekonomii nie skoncentrowanej 
na rynku, niemonetarnej.
Liczne wskaźniki obrazują rosnącą orientację na efektywność w przedsiębiorstwach 

społecznych w USA i we wszystkich krajach Unii Europejskiej (wzrost rozmiaru wielu 
organizacji, wzrost liczby zatrudnionych, wzrost udziału w Produkcie Krajowym Brutto7) 

6 Nauka w działaniu, nauka przez pracę [przyp. tłum.].
7 Szacuje się, że amerykański sektor non-profit zatrudnia 11 mln osób, co oznacza 7,1% liczby wszyst-

kich zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych. Odsetek zatrudnienia w tym sektorze jest trzykrotnie wyższy 
niż w rolnictwie. Istotne jest, że prywatne dotacje (darowizny, granty) to najmniej istotne źródło przychodów 
non-profit: ponad połowa (54%) całego ich przychodu pochodzi z opłat i sprzedaży, 36% od rządu. Prywatne 
dotacje są najmniej istotnym źródłem przychodów w obszarze ekonomicznie najbardziej centralnym – usługach 
związanych z ochroną zdrowia – w którym stanową jedynie 5%. Wydatki sektora non-profit wyniosły 500 mld 
dolarów w późnych latach 90. XX wieku i stanowiły prawie 7% przychodu narodowego. Sektor for-profit daje 
80% przychodu narodowego, a sektor publiczny – ponad 13% (Anheier 2005). 
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(Anheier 2005). Potwierdzają one znaczącą rolę przedsiębiorstw społecznych w dostarcza-
niu szerokiego zakresu usług, mających na celu poprawienie jakości życia obywateli. Ak-
tywne zaangażowanie obywateli w inicjatywy przedsiębiorczości społecznej kompensuje, 
z jednej strony, niezdolność tradycyjnego rynku pracy do integrowania pracowników wyklu-
czonych, a z drugiej – niezdolność publicznych dostawców usług socjalnych do zaspokojenia 
rosnącego i coraz bardziej zróżnicowanego popytu społecznego. 

Zróżnicowana natura celów i struktur instytucjonalnych przedsiębiorstw społecznych 
powoduje pozytywne efekty zewnętrzne w obszarze form wsparcia marginalizowanych 
grup społecznych oraz ubogich środowisk lokalnych. Należy tu wspomnieć o akumulacji 
kapitału społecznego przez budowanie relacji zaufania oraz tworzenie sieci między akto-
rami społecznymi, a także dystrybucji zasobów do grup, które w innym przypadku nie 
miałyby dostępu do niezbędnych dóbr i usług. Ponadto przedsiębiorstwa społeczne są kre-
atorami nowych sposobów pracy oraz innowacyjnych usług. Powstają w nich również 
nowe formy lokalnej partycypacji demokratycznej, a także realizacji zasady empower-
ment8. Ma to związek z ich zdolnością do budowania demokracji partycypacyjnej, w której 
obywatele mogą aktywnie działać na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego oraz ży-
cia obywatelskiego w swoim kraju. 

W ostatnich dwóch dekadach obserwujemy znaczny rozwój europejskich przedsię-
biorstw społecznych. Zajmują się one przede wszystkim pracą integracyjną i lokalnymi 
opiekuńczymi usługami socjalnymi. Należy zaznaczyć, że rozszerzają one obecnie swoją 
działalność na inne usługi, dotyczące ochrony środowiska czy kultury – co jest związane 
z ich dynamiczną naturą, umożliwiającą reagowanie na nowe potrzeby pojawiające się 
w społeczeństwie (Borzaga, Defourny 2001). Rosnące uznanie dla przedsiębiorstw spo-
łecznych zostało potwierdzone wprowadzeniem nowych form prawnych, zaprojektowa-
nych w celu wzmocnienia dynamiki przedsiębiorczości, które stanowią element projektów 
społecznych w kilku krajach europejskich. Przykładem może być najnowsze prawo o przed-
siębiorstwach społecznych we Włoszech albo propozycje dotyczące przedsiębiorstw na 
rzecz dobra lokalnego (community interest companies). 

Przypadki Włoch oraz Wielkiej Brytanii warte są uwagi ze względu na ich rozmiar. 
W grudniu 2003 roku we Włoszech było 6159 przedsiębiorstw społecznych zarejestrowa-
nych jako spółdzielnie socjalne, z których 64,8% utworzono w latach 1982–1991. Spół-
dzielnie socjalne zatrudniają 189 134 opłacanych pracowników oraz 31 879 wolontariuszy. 
Z ekonomicznego punktu widzenia całościowa wartość produkcji włoskich spółdzielni 
socjalnych wynosi ponad 4,6 mld euro. W większości ich przychód pochodzi ze źródeł 
publicznych (68,9%). Ze źródeł prywatnych tylko 26%, przy czym większość spółdzielni 
dostarcza usługi socjalne, które są finansowane z funduszy publicznych9 (ISTAT 2006). 
W Wielkiej Brytanii jest obecnie ok. 15 000 przedsiębiorstw społecznych zarejestrowanych 
jako spółki z o.o. lub towarzystwa przemysłowe i oszczędnościowe10, co stanowi ok. 1,2% 

8 Udział pracowników/członków organizacji/grup marginalizowanych w zarządzaniu inicjatywami podej-
mowanymi przez organizację [przyp. tłum.].

9 Publiczne finansowanie spółdzielni typu A wynosi 70,5%, a spółdzielni typu B – 52,4% (ISTAT 2003). 
10 Brytyjskie formy prawne korporacji przewidziane dla organizacji działających w formie non-profit 

[przyp. tłum.].
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wszystkich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii. Zatrudniają one 475 000 opłacanych pra-
cowników oraz 300 000 wolontariuszy oraz generują 18 mld funtów obrotów rocznie. Co 
ciekawe, znaczna większość zatrudnienia i obrotów (82%) w brytyjskich przedsiębior-
stwach społecznych jest generowana poprzez ich własną działalność handlową (IFF Rese-
arch Ltd 2000).

5.4.  Potrzeba nowego paradygmatu eksplanacyjnego 

Pomimo coraz większego zainteresowania niektórymi omawianymi zjawiskami, nie w peł-
ni zostały one zrozumiane. Rzadko przeprowadza się analizy wzajemnych relacji między 
różnymi inicjatywami. Wydaje się, że najgorzej rozumiana jest efektywnościowa („przed-
siębiorczościowa”) funkcja organizacji, których celem nie jest zysk. Studia i badania, któ-
re koncentrują się na różnych typach działań społecznie odpowiedzialnych rzadko zesta-
wiają je wzajemnie, nie bacząc na ich jawne powiązania. Jest na przykład jasne, że rozwój 
sprawiedliwego handlu i inicjatyw etycznego oszczędzania został umożliwiony poprzez pro-
gresywną konsolidację organizacyjnych i przedsiębiorczych form zarządzania tymi działa-
niami, zgodnie z zasadami innymi niż dążenie do osiągnięcia zysku. Niemożność przyjęcia 
jednolitej struktury dla tych zjawisk utrudnia całościowe zrozumienie ich potencjału. 

Jednakże wszystkie te inicjatywy zyskały znaczną wagę z powodu ich pośredniego 
wpływu na przedsiębiorstwa for-profit, a także za sprawą zmian, jakie spowodowały w cha-
rakterze produkcji oraz w obszarze innowacji instytucjonalnych. Rosnąca odpowiedzial-
ność społeczna to ważny krok w stronę promocji demokracji gospodarczej oraz równowa-
gi wśród obywateli, instytucji i przedsiębiorstw. 

Dodatkowo jasne jest, że rosnące aktywne zaangażowanie obywateli – poprzez podej-
mowane decyzje konsumpcyjne, decyzje dotyczące oszczędności czy samoorganizację – 
wywołało wątpliwości co do aktualności struktury dwubiegunowej. Dyskusjom poddane 
zostały teorie mainstreamowe skoncentrowane na egoistycznych interesach podmio-
tów ekonomicznych oraz paradygmacie dwubiegunowym. Pojawiły się także propozycje 
alternatywne. Niemniej – paradoksalnie – ogólne niedocenianie grupowych działań wciąż 
przeważa i to nawet pośród tych, dla których rozwijająca się mobilizacja obywateli jest 
korzystna. 

Potrzebny jest nowy paradygmat, który umiejscowi obywatelskie działania na rzecz 
dobra ogólnego obok działań państwa, rynku i rodziny. Podobnie niezbędna jest polityka 
publiczna, uznająca funkcję efektywnościową („przedsiębiorczości”) pełnioną przez orga-
nizacje obywatelskie oraz potencjał działań odpowiedzialnych społecznie. W związku 
z powyższym należy rozwinąć bardziej kompleksową strukturę relacji niż ta, którą przyj-
muje paradygmat dwubiegunowy, a także rozwinąć teorie ekonomiczne i polityczne leżą-
ce u jej podstaw. Z jednej strony wynika to z globalnego wymiaru kwestii, których para-
dygmat ten dotyczy, a z drugiej – z rosnącej wagi wymiaru lokalnego, zarówno na pozio-
mie gospodarczym, jak i politycznym. 

Rozwój nowego paradygmatu wymaga dwóch typów precyzyjnej analizy. Pierwszy 
z nich dotyczy wyjaśnienia zjawiska opartego na nowej bazie teoretycznej, przy przyjęciu, 
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że analizowane zachowania nie są incydentalne, a stabilne i szeroko upowszechnione. Za-
kłada się tu wystąpienie dwóch zmian, z których pierwsza dotyczy tych zachowań indy-
widualnych, które charakteryzuje przesunięcie od podejścia skoncentrowanego na interesie 
własnym w kierunku podejścia nowego i bardziej złożonego, tj. takiego, które uwzględnia 
występowanie zachowań niezorientowanych na własny interes, a opartych na uczciwości 
i wzajemności. Druga nakazuje postrzegać przedsiębiorstwo jako kompleksowy podmiot 
gospodarczy oraz podmiot rozwiązujący problemy: innymi słowy – jako aktor gotowy do 
adaptowania się do warunków lokalnych i czerpiący swój potencjał na przetrwanie i roz-
wój z lokalnej wiedzy i motywacji, będących wkładem partnerów.

Drugi typ analizy dotyczy wpływu nowych rodzajów działań obywateli na system go-
spodarczy w kontekście zwiększonej produkcji określonych towarów i usług (produktów 
uczciwego handlu, usług społecznych itp.) oraz konsekwentnej ekspansji w nowych ob-
szarach działalności (rynek uczciwego handlu, sektor służb społecznych) poprzez rozwój 
organizacji dążących do osiągnięcia wspólnego dobra. Dotyczy to także pośredniego wpływu 
działań obywatelskich zarówno na instytucje publiczne, jak i na korporacje prywatne. 

5.5.  Nowe perspektywy teoretyczne 

Tradycyjne teorie ekonomiczne dotyczące organizacji gospodarczych mają dwie funda-
mentalne wady: przyjmują, że jednostki i organizacje są skoncentrowane na sobie oraz 
postrzegają przedsiębiorstwa jako podmioty jedynie minimalizujące koszty. W związku 
z tym nie wyjaśniają ani pluralizmu organizacji, ani ich kompleksowości i wielości relacji 
między organizacjami i ich partnerami. 

Jednakże znaczna liczba modeli rozwiniętych w teorii ekonomii11 pomogła wyjaśnić 
pojawienie się różnych efektywnych organizacji w gospodarkach rynkowych. Przyjmują 
one, że prawdopodobieństwo pojawienia się i przetrwania różnych form organizacyjnych 
określa suma kosztów transakcyjnych, a pluralizm tych form jest głównie związany z nie-
doskonałościami rynku. Niemniej modele te jedynie częściowo wyjaśniają rozwój przed-
siębiorczych organizacji otwarcie działających na rzecz celów społecznych. To ogranicze-
nie może być przezwyciężone poprzez oparcie się na innych analizach ekonomicznych, 
które pokazują, że przesłanki tradycyjnej teorii ekonomii, albo oparte są na błędnych za-
łożeniach, albo są – co najmniej – zbyt restrykcyjne. 

Tradycyjne założenie o istnieniu egoistycznych jednostek zostało poddane w wątpli-
wość poprzez alternatywne podejścia teoretyczne wzmacniane przez ostatnie eksperymen-
ty i dowody empiryczne (Fehr and Gächter 2000; Fehr and Schmidt 2001). Nawiązując do 
wyników ostatnich badań, zasady działalności produkcyjnej mają kluczowy wpływ na re-
zultaty, a wysoki odsetek aktorów rynkowych przywiązuje istotną wagę do sprawiedliwe-
go podziału korzyści. Zachowania egoistyczne wydają się raczej wyjątkiem niż regułą 
odnoszącą się do ogółu jednostek. Koncepcje sprawiedliwości proceduralnej i dystrybu-
cyjnej prowadzą więc do bardzo różnych wyników. 

11 Bardzo dobrą syntezą tych teorii jest opracowanie Henry’ego B. Hansmanna (1996). 
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Zachowania indywidualne powodowane są trzema różnymi typami preferencji, tj.: 
orientacją na siebie, orientacją na innych, orientacją na proces. Priorytety orientacji na 
siebie charakteryzują homo oeconomicusa i jego egoistyczne zachowania. Dotyczą one 
własnej konsumpcji ze strony jednostki. Preferencje orientacji na innych dotyczą altru-
izmu oraz utożsamiania indywidualnych motywacji i celów z celami zbiorowymi lub spo-
łecznymi. Pierwszoplanowe cechy orientacji na proces dotyczą sposobu, w jaki jednostka 
i inni się zachowują, szczególnie to, w jaki dążą do zabezpieczenia swoich interesów. 
Orientacja na proces może być rozpatrywana jako wartości czy kody postępowania. Szcze-
gólnie istotne w tym kontekście są rezultaty badań nad postawami pracowników zatrud-
nionych przy inicjatywach na rzecz interesu ogólnego. Wyniki tych badań pokazują, że 
satysfakcja pracowników jest zależna także od czynników innych niż gratyfikacje finan-
sowe. Czynniki te to możliwość podejmowania decyzji i indywidualny rozwój. Wynika 
stąd kluczowa rola czynnika motywacyjnego w określaniu relacji między pracownikiem 
a organizacją – większa jest satysfakcja pracowników bardziej zmotywowanych na pozio-
mie merytorycznym i relacyjnym (Borzaga 2000). 

Ten interpretatywny model zachowania może wyjaśnić pojawienie się i stabilizację 
form społecznie odpowiedzialnej konsumpcji i etycznych oszczędności. Wyjaśnia on tak-
że pojawienie się i umacnianie przedsiębiorstw społecznych: inaczej mówiąc, przedsię-
biorstw ukierunkowanych nie tyle na urzeczywistnienie interesów właścicieli, co całej 
społeczności. Ponadto, jeżeli odniesiemy się nie do tradycyjnej teorii ekonomicznej, a do 
ewolucyjnej teorii przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo społeczne może być rozumiane jako 
podmiot rozwiązujący problemy, który adaptuje się do środowiska w celu zwiększenia 
swojego potencjału umożliwiającego przetrwanie. Lokalnie osadzona wiedza staje się 
w ten sposób kamieniem węgielnym przy wyjaśnianiu, dlaczego nowe formy organizacyj-
ne są w stanie rozwijać się i rozprzestrzeniać nawet wtedy, kiedy stykają się z ostrą kon-
kurencją form tradycyjnych. 

W tej perspektywie indywidualne preferencje i zachowania ewoluują wraz z procesami 
organizacyjnymi: nie można sobie wyobrazić organizacji bez indywidualnych inicjatyw, 
działań, uczestnictwa, zgodności itd. Z drugiej strony, wartości organizacyjne kształtują róż-
ne zachowania indywidualne oraz wpływają na preferencje. Pojawienie się i trwałość insty-
tucji zależy od pokrywania się motywacji indywidualnych oraz działań i celów organizacji. 

Ta nowa hipoteza działań indywidualnych i organizacyjnych, wraz z bogatszym do-
robkiem dotyczącym motywacji indywidualnych, wspiera nową koncepcję przedsiębior-
stwa jako struktury bodźcowej (incentive structure). Strukturę bodźcową można zdefinio-
wać jako mieszankę ograniczeń i nagród oferowanych partnerom organizacji12, w których 
różne struktury własności i cele organizacyjne przyciągają jednostki kierowane motywa-
cjami spójnymi z tymi celami. Przedsiębiorstwa społeczne charakteryzują się zdolnością 
przyciągania jednostek kierowanych także motywacjami zorientowanymi na innych i zo-
rientowanymi na proces. 

12 Rozmaite formy organizacyjne charakteryzują się różnymi celami i w konsekwencji różnymi zestawem 
bodźców. Przedsiębiorstwa for-profit zwykły podkreślać wagę hierarchii i nagród finansowych, podczas gdy 
spółdzielnie i organizacje non-profit czerpią swoją siłę z inkluzywności, demokratyczności struktury zarządzania 
i innych relacyjnych oraz merytorycznych komponentów zestawu bodźców. 
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Należy podkreślić, że całościowy obraz wyłaniający się z teoretycznych i empirycz-
nych studiów to obraz teorii przedsiębiorstwa, która wymaga głębokiej przebudowy, ma-
jącej na celu bardziej całościowy i realistyczny opis zachowań jednostki oraz firmy. 

5.6.  Wpływ działań obywateli

Wpływ działań obywatelskich może być rozpatrywany na różnych poziomach: na pozio-
mie systemu jako całości, na poziomie instytucji publicznych i poziomie przedsiębiorstwa 
for-profit. 

Rozpatrując ogólny wpływ tych działań, aktywność organizacji w dziedzinie usług 
społecznych umożliwia odzyskanie niewykorzystanych zasobów, zarówno monetarnych, 
jak i niemonetarnych, kreowanie potencjałów, idei i dodatkowych inicjatyw, które służą 
dobru ogólnemu. W konsekwencji zbiorowej mobilizacji obywateli świadczenie i zarzą-
dzanie usługami dobra ogólnego stopniowo przestaje być typowym zadaniem administra-
cji publicznej. Usługi te w coraz większym stopniu są kontraktowane na zewnątrz, tj. 
z podmiotami prywatnymi świadczącymi usługi socjalne. Wykorzystanie procedur kon-
traktowania na zewnątrz podwyższa wydajność w świadczeniu usług interesu ogólnego. 

Opisywana ewolucja zmienia strukturę produkcji na rzecz usług i towarów interesu 
ogólnego. Przyczynia się też do redukcji ubóstwa i poziomu nierówności. Proces ten umoż-
liwia bardziej wydajne i efektywne godzenie indywidualnych oczekiwań i preferencji z jed-
nej strony i możliwości pracy z drugiej, zwiększając w ten sposób poziom zadowolenia. 
Nie jest niespodzianką, że między społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa oraz 
poziomem satysfakcji pracowników występuje korelacja pozytywna (Borzaga 2000).

Na poziomie państwa rozwój przedsiębiorstw społecznych stymuluje wykorzystanie 
procedur kontraktowania na zewnątrz oraz orientację interwencji publicznych na zaspoka-
janie potrzeb. Rzecznictwo interesów i bezpośrednie dostarczanie usług sprzyja redukcji 
ubóstwa i nierówności. Ponadto partycypacja obywatelska poprzez organizacje oparte na 
społeczności lokalnej upraszcza proces decyzyjny w organach państwowych, poprawiając 
w ten sposób ich zdolność do ogarnięcia preferencji elektoratu. W modelu wyłaniającym 
się obecnie administracja publiczna obejmuje nową rolę. Jest to rola raczej regulatora niż 
dostawcy, podczas gdy przedsiębiorstwa społeczne odgrywają coraz ważniejszą rolę za-
równo w restrukturyzacji systemu welfare, jak i reformie rynku pracy, obejmując coraz 
większą liczbę obszarów działalności. 

Całościowy rezultat opisywanych zjawisk to postępująca zmiana struktury przycho-
dów na rzecz towarów interesu ogólnego, zmiana poziomu i struktury zatrudnienia oraz 
zmiana w dystrybucji przychodów na rzecz marginalizowanych grup. 

Działania obywatelskie wywołują efekt naśladownictwa w przedsiębiorstwach 
 głównego nurtu (for-profit), które stają się przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi 
 społecznie (stąd rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu, zarówno jako koncepcji, 
jak i praktyki).

Pomimo relatywnie małej liczby konsumentów i oszczędzających odpowiedzialnych 
społecznie, mobilizacja obywatelska ma znaczny wpływ na zachowania tradycyjnych pro-
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ducentów. Rosnące znaczenie finansów zwiększyło ostatnio zależność przedsiębiorstw od 
konsumentów. Giełdy pomagają korporacjom zdobyć potrzebny kapitał inwestycyjny 
i przyczyniają się do tego, że przedsiębiorstwa te stają się wrażliwe na zmieniające się na-
stroje oszczędzających oraz rezultaty krótkoterminowe inwestycji. Kiedy przedsiębiorstwo 
nie odpowiada na oczekiwania i przynosi negatywne wyniki (w związku z małą liczbą 
konsumentów czy małym udziałem w rynku), reakcją rynku jest zazwyczaj bessa (bearish 
prediction) w zakresie przyszłych zysków przedsiębiorstwa. Taka skrajna wrażliwość 
przedsiębiorstwa na każdą najmniejszą zmianę w udziałach w rynku wzmacnia efektyw-
ność działań oddolnych, podejmowanych przez konsumentów odpowiedzialnych społecz-
nie (Becchetti 2005). 

Warto zaznaczyć, że duża liczba tradycyjnych przedsiębiorstw stała się częściowo 
naśladowcami (partial imitators) pionierów odpowiedzialności społecznej13. Przedsiębior-
stwa te zaczęły uwzględniać głębszy cel maksymalizacji wspólnego dobrobytu przez włą-
czanie kwestii związanych z dystrybucją w fazy produkcji. Przez wzrost odpowiedzialno-
ści nie tylko wobec udziałowców, ale także wobec innych zaangażowanych partnerów 
i – bardziej ogólnie – społeczności w całości, przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie 
są w stanie minimalizować zarówno koszty transakcyjne, jak i konflikty z partnerami. Przy-
jęcie kryteriów społecznie odpowiedzialnego biznesu musi powodować wzrost kosztów 
lub, mówiąc dokładniej, transfer zasobów od udziałowców do partnerów, takich jak pra-
cownicy, dostawcy oraz społeczność lokalna (Becchetti 2005).

Szczególnie istotny jest fakt, że przez przyjęcie praktyk społecznej odpowiedzialności, 
tradycyjne przedsiębiorstwa są gotowe do przezwyciężenia dychotomii między fazami 
produkcji i dystrybucji. Zdolność ta jest tradycyjnie powiązana z organizacjami otwarcie 
zaangażowanymi w osiąganie celów społecznych (np. organizacjami sprawiedliwego han-
dlu czy organizacjami non-profit działającymi na rzecz integracji marginalizowanych pra-
cowników). Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) 
to wybór dobrowolny, ponad wymogami prawnymi, dokonywany przez przedsiębiorstwa 
i związany z uwzględnianiem kwestii społecznych i ekologicznych w działaniach bizne-
sowych. Przez przyjęcie praktyk CSR solidarność staje się narzędziem konkurowania, 
które pozwala zdobywać istotne udziały w rynku (COM, 2002). 

Przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie pomagają kreować nowy rynek, na któ-
rym sprzedawane są kontyngentowane produkty etyczne (contingent ethical products), 
które łączą fizyczny produkt z wartościami (Becchetii, Solferino 2003). Dodatkowo, są 
one gotowe do budowania i doskonalenia swojej reputacji, wzmacniania zaufania między 
partnerami, co przyczynia się do podnoszenia ich konkurencyjności.

13 Tzw. efekt naśladownictwa wywołał ostatnio zamęt przez wprowadzenie kawy jako produktu uczciwego 
handlu przez czterech czołowych globalnych producentów kawy (Kraft, Sara Lee, Procter & Gamble i – niedaw-
no – Nestle). Inicjatywy te okazały się kontrowersyjne wśród pracowników organizacji pomocowych, za sprawą 
używania etykiety sprawiedliwego handlu przez korporacje, które dążą do osiągnięcia celów innych niż cele 
organizacji sprawiedliwego handlu. 
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5.7.  Perspektywy rozwoju i kreowania polityki 

Ostatnie badania dostarczają dowodów na wysokie stopy wzrostu odpowiedzialnej kon-
sumpcji, odpowiedzialnego oszczędzania i przedsiębiorczości społecznej14. Zwiększona 
sprzedaż produktów uczciwego handlu, zwiększająca się liczba funduszy etycznych, szyb-
ki wzrost rozmiarów przedsiębiorstw społecznych oraz liczby ich pracowników to wszyst-
ko wskaźniki znaczącego zasięgu zjawiska. Potwierdzają one także istnienie wciąż niewy-
rażonego potencjału dalszej ekspansji w obszarach działalności gospodarczej powiązanej 
z dobrobytem społeczności. 

Politycy powinni wpływać na opisaną powyżej ewolucję, jednakże słabe rozumienie 
tego zjawiska utrudnia wykorzystanie przez władze publiczne korzyści, generowanych 
przez inicjatywy obywatelskie. W celu zwiększenia świadomości potencjału tkwiącego 
w opisanych powyżej trendach należy pogłębiać wiedzę o tym zjawisku. W rezultacie ewo-
lucji niespekulatywnego podejścia do przedsiębiorczości w sektorze usług socjalnych, dra-
matycznie zmieniły się ramy odniesień. W przypadku wspomnianego sektora, podejmuje 
się obecnie działania mające na celu generowanie zysków, które pokryją koszty produkcji 
w sposób niespekulatywny. Jasne jest, że maksymalizacja zysku nie jest już postrzegana 
jako warunek konieczny, została ona zastąpiona przez uczciwe wynagrodzenie. Warunek, 
że niektóre obywatelskie działania na rzecz interesu ogólnego są jak dotąd realizowane 
dzięki dobroczynności (np. finansowanie badań) zapobiegł wykorzystaniu funduszy pu-
blicznych (np. funduszy emerytalnych) do wspierania działalności na rzecz dobra publicz-
nego. Brak zysku zredukował możliwości finansowania, rozwój aktywności społecznej 
został w ten sposób ograniczony i w konsekwencji pozostał domena sektora publicznego. 
Dlatego też powinno się rozwinąć całościową teorię wyjaśniającą to zjawisko oraz uzasad-
niającą znaczenie działań politycznych. 

W odniesieniu do działań politycznych zorientowanych na wzmocnienie organizacji 
obywatelskich, większą uwagę powinno się poświęcić budowaniu sfery instytucjonalnej, 
zarówno na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym. Miałoby to na celu promowa-
nie rozwoju całościowych i stabilnych form organizacyjnych, sprzyjających przezwycię-
żeniu specyfik krajowych, dominujących obecnie. Identyfikacja przedsiębiorstw udziało-
wych na poziomie światowym powinna służyć stałemu projektowaniu i identyfikowaniu 
nowych form instytucjonalnych, zmierzających do osiągnięcia celów dobra ogólnego – 
zarówno na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym. 

14 W Wielkiej Brytanii ogólny udział konsumpcji etycznej w rynku wzrósł o prawie 40% w ciągu 5 lat. Na-
wiązując do Raportu o Etycznej Konsumpcji z 2003 roku (2003 Ethical Consumerism Report) opublikowanego 
wspólnie przez Bank Spółdzielczy i Fundację Nowej Ekonomii (New Economics Foundation): „jasne jest, że 
konsumenci w Wielkiej Brytanii chcą w coraz większym stopniu finansować działania z zakresu biznesu – w ich 
przekonaniu – etycznego oraz omijać przedsiębiorstwa uznane przez nich za nieetyczne. W tym samym czasie, jak 
sugeruje nasz raport, być może jesteśmy w kluczowym punkcie rozwoju określonych produktów i usług etycznych. 
Być może teraz jest czas dla rządu na uznanie ich szerszej wartości w gospodarce Wielkiej Brytanii i realizację 
dalszych działań na rzecz zapewnienia kontynuacji wzrostu tej wartości” – Simon Williams, Director of Cor-
porate Affairs, Co-operative Financial Services (Dyrektor ds. Biznesowych, Spółdzielcze Służby Finansowe), 
http://www.cooperativebank.co.uk.
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Na drodze takich działań i trendów pojawiają się liczne przeszkody. Jedną z nich jest 
brak uznania ze strony władz dla funkcji publicznej, pełnionej przez organizacje not for- 
-profit. Dotyczy to przedsiębiorstw społecznych zajmujących się świadczeniem usług so-
cjalnych bądź integracją zawodową. Te ostatnie mają możliwość wprowadzania aktywnej 
polityki rynku pracy, skierowanej do ludzi zagrożonych na rynku pracy czy zagrożonych 
ekskluzją, jednakże ich działania – jak dotychczas – nie zdobyły uznania jako efektywne 
narzędzia polityki rynku pracy. Uznanie celów dobra ogólnego, jakim przedsiębiorstwa te 
służą, jest warunkiem wstępnym dla adekwatnego wspierania i stymulacji rozwoju tych 
organizacji. Dodatkowo ramy regulacyjne powinny także uznawać funkcję przedsiębior-
czości organizacji zmierzających do osiągnięcia celów społecznych. W związku z tym 
wprowadzanie instrumentów podtrzymujących inicjatywy społecznie odpowiedzialne, 
a także szkolenie zatrudnionych pracowników, powinno być promowane przez odpowied-
nią politykę przemysłową. 

Ogólnie rzecz ujmując, jak dotychczas nie ma struktur, który pozwoliłyby spożytkować 
i ukierunkować inicjatywy dobra ogólnego. Aby struktury takie były efektywne, powinno się 
przewidzieć dla nich wsparcie publiczne, które umożliwiłoby – z jednej strony – wykorzy-
stanie powiązań pomiędzy różnymi elementami przedsiębiorczości społecznej, a z drugiej 
– indywidualne zachowania odpowiedzialne społecznie. Na przykład fundusze emerytalne 
podejmujące inwestycje etyczne powinny być faworyzowane. Odpowiedzialna konsumpcja 
i inwestycje powinny być wspierane poprzez system podatkowy czy system certyfikowania, 
mający na celu przekazanie konsumentowi adekwatnej informacji. Obecny system podatko-
wy jest wciąż oparty na starym modelu dwubiegunowym: nie uwzględnia on nowych inicja-
tyw, a wręcz szkodzi procesowi pracy i w konsekwencji organizacjom non-profit, które 
świadczą usługi osobiste, przeszkadzając tym samym w ich rozwoju. Adekwatny system po-
datkowy pobierałby podatki raczej od zysków niż od pracy. Inwestycjom społecznie odpo-
wiedzialnym powinny sprzyjać właśnie bodźce podatkowe, a nie dotacje.

Tłumaczenie: Łukasz Łotocki
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Rozdział 6

6.1.  Wprowadzenie1

Przystępując do analizy przestrzennego zróżnicowania lokalnego kapitału społecznego we 
współczesnej Polsce, należy odpowiedzieć na inne, znacznie ważniejsze pytanie: czy ów 
kapitał w tych społecznościach w ogóle jest. Do postawienia takiego pytania zmusza prze-
bieg polskiej debaty publicznej, w której zdaje się przeważać opinia, że z kapitałem spo-
łecznym jest w naszym kraju bardzo źle, wręcz katastrofalnie. Na dowód przytacza się 
zwykle dwie informacje: pierwszą, że tylko kilkanaście procent naszych rodaków ufa więk-
szości ludzi, drugą, że również tylko kilkanaście procent Polaków należy – wedle ich wła-
snych deklaracji – do choćby jednej organizacji społecznej. To liczby kilkukrotnie niższe 
niż w innych krajach Europy. A przecież wiadomo, że zaufanie społeczne i aktywność 
w stowarzyszeniach to najważniejsze wskaźniki kapitału społecznego – słyszymy.

Choć obie przytoczone liczby są prawdziwe, to wyciągane z nich wnioski dotyczące 
stanu polskiego kapitału społecznego nie wydają się trafne. Pomijają bowiem szereg in-
nych, istotnych informacji. Z badań CBOS wynika, że 97–99% Polaków ufa osobom ze 
swojej najbliższej rodziny, ok. 90% znajomym i dalszej rodzinie, 75–80% sąsiadom i ko-
legom z pracy, a ok. 30– 35% nieznajomym, z którymi utrzymuje kontakt (Wciórka 2006). 
Jak widać, poziom kapitału rodzinnego i sąsiedzkiego jest w Polsce bardzo wysoki, a ka-
pitału budowanego w kontaktach z nieznajomymi – nie aż tak niski, jak wskazywałoby 
pytanie o „większość ludzi”.

Nie aż tak źle (co nie znaczy, że dobrze) jest także z kapitałem stowarzyszeniowym. 
Z niektórych badań rzeczywiście wynika, że członkami organizacji społecznych jest w Pol-
sce jedynie kilkanaście procent badanych, co daje nam miejsce w samej końcówce państw 
Europy. Z innych badań wynika jednak, że aktywność w stowarzyszeniach deklaruje ok. 
25% Polaków (Wciórka 2006). Wynika z tego, że część osób działa w organizacjach nie 
należąc do nich. Co więcej, również ok. 25% badanych twierdzi, że działa na rzecz innych 
w sposób niesformalizowany (taką aktywność nazywa się czasem „czwartym sektorem”). 
Ponieważ część ludzi działa zarówno w organizacjach, jak i poza nimi, więc łączny odse-

1 Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
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tek aktywnych społecznie wynosi – wedle CBOS – ok. 35%. To nadal niezbyt dużo, ale 
już nie bardzo mało.

O tym, że ludzie organizują się do pracy na rzecz innych nie tylko przez stowarzysze-
nia świadczą także badania w ramach „Diagnozy Społecznej 2003”. Okazuje się, że inspi-
ratorami takiej aktywności oprócz organizacji trzeciego sektora są szkoły oraz – najczęściej 
– lokalne władze samorządowe i parafie (Sułek 2003). 

Czy – jak twierdzą niektórzy – słabość polskich stowarzyszeń wynika z „familiocen-
tryzmu” blokującego rozwój organizacji społecznych, zastępującego słabsze więzi w sto-
warzyszeniach silniejszymi i cieplejszymi więziami rodzinno-sąsiedzkimi? Silne więzi ro-
dzinno-rodowe mogą osłabiać więzi o charakterze obywatelskim. Wyłączając z poczucia 
wspólnoty wszystkich poza rodziną (rodem), mogą także prowadzić do „amoralnego fa-
milizmu”, czy wręcz – powstawania „mafijnego kapitału społecznego”. Obserwacje takie 
– poczynione przez Banfielda i Putnama w południowych Włoszech – nie oznaczają jed-
nak, że silny kapitał rodzinny i sąsiedzki muszą prowadzić do „amoralnego familizmu”. 
Taka sytuacja jest konsekwencją specyficznego splotu wydarzeń historycznych (Putnam 
1995, s. 273).

Realia współczesnej Polski trudno byłoby porównywać z sytuacją południowych 
Włoch. M. Grabowska i T. Szawiel piszą: „Nie wydaje się, aby pod tym względem sytuacja 
w Polsce była porównywalna z sytuacją na południu Włoch z ich »amoralnym famili-
zmem«”. (Grabowska, Szawiel 2001, s. 152). Także krytyczny obserwator tradycjonalnych 
społeczności lokalnych T. Zarycki określa ich strukturę (opierając się na badaniach prze-
prowadzonych w Nowym Targu) mianem „klanowej”, ale „zdecydowanie nie mafijnej” 
(Zarycki 2002, s.158).

To nie więzi rodzinno-sąsiedzkie przyczyniły się do załamania się poziomu kapitału 
stowarzyszeniowego w początkach III RP. Jak się wydaje, przyczyną tego kryzysu był 
przede wszystkim szokowy charakter transformacji, utrudniający dostosowanie się orga-
nizacji społecznych (i tych zależnych, podległych władzom PRL i tych niezależnych) do 
nowych wyzwań. Ich nieskuteczność (np. związków zawodowych) skłaniała ludzi do wy-
boru strategii samoobronnych w ramach swych rodzin (Bartkowski, Jasińska-Kania 1999). 
Można zatem powiedzieć, że w krajach poddanych szokowej transformacji to nie „fami-
liocentryzm” osłabił stowarzyszenia, a nieskuteczność stowarzyszeń doprowadziła do 
wzmocnienia strategii prorodzinnych, korzystania przez ludzi z tego właśnie rodzaju ka-
pitału społecznego jako efektywniejszego.

Jeśli nawet dzisiaj, w konsekwencji długoletnich i wielokrotnych doświadczeń, ludzie 
korzystają często w swych życiowych strategiach z kapitału rodzinno-sąsiedzkiego zamiast 
stowarzyszeniowego, to przecież to właśnie zasoby kapitału rodzinnego służą im także 
jako podstawa do wkraczania w sferę publiczną. Już na początku lat 90. XX wieku stwier-
dzono, że „kapitał rodzinny wpływa (...) na skłonność do kooperacji i wytwarzania »dóbr 
publicznych«” (Giza-Poleszczuk 2000, s. 166). Korelacje między zaangażowaniem oby-
watelskim a uczestnictwem w rodzinnych i sąsiedzkich sieciach wymiany zaobserwowała 
także w badanych przez siebie miejscowościach M. Theiss (2006).

Problem tkwi zatem – jak się wydaje – nie w „wadach” kapitału rodzinnego, a we 
wzajemnym dopasowaniu do siebie różnych form lokalnego kapitału społecznego, a zwłasz-
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cza – w ewolucyjnym dostosowaniu się lokalnych organizacji społecznych i lokalnych 
władz do nowych wyzwań. A także w dostosowaniu do owych wyzwań całej krajowej sfe-
ry publicznej i systemu politycznego. 

6.2.  Metodyka analizy

Jednym z najważniejszych problemów utrudniających znalezienie jednoznacznych odpo-
wiedzi na pytania dotyczące źródeł przestrzennych zróżnicowań aktywności społecznej 
i kapitału społecznego w Polsce lokalnej jest niewystarczająca dostępność oraz niezado-
walająca jakość potrzebnych do tego informacji (szerzej na ten temat Żukowski 2003).

Najbardziej dostępne, a zarazem precyzyjne są dane dotyczące zachowań Polaków 
w wyborach i referendach2. Bez większych problemów można również uzyskać dane do-
tyczące niektórych lokalnych zjawisk gospodarczych i społecznych3. Znacznie większy 
kłopot sprawia znalezienie (na dogodnych poziomach agregacji) zmiennych precyzyjnie 
ukazujących przestrzenne zróżnicowania kapitału społecznego – zarówno aktywności w or-
ganizacjach społecznych4, jak sieci powiązań rodzinno-sąsiedzkich – oraz pozwalających 
określić stan kapitału kulturowego (np. praktyk religijnych) w mniejszych jednostkach or-
ganizacyjnych polskiej przestrzeni5. Część takich informacji (sytuacja rodzin, siła lokal-
nych więzi społecznych, stopień zasiedziałości) można uzyskać w GUS. Bardzo ciekawych 
informacji dostarczają także wyniki ujednoliconych egzaminów przeprowadzanych od 
2002 roku w szkołach całej Polski6. 

Jednak niektóre formy kapitału kulturowego czy społecznego nie można dziś zmierzyć 
tylko przy pomocy badań opinii publicznej. Podejmowane dotąd próby (Swianiewicz i in. 
2000) posługiwania się wynikami sondaży opinii w analizach polskiej przestrzeni napo-
tkały liczne bariery. Najważniejsza z nich wynika z praw statystyki. Naukowcy, wykorzy-
stujący typowe badania opinii prowadzone na stosunkowo niewielkich próbach (jeden, 
rzadziej dwa tysiące ankietowanych), byli niejako „skazani” na prowadzenie analiz na po-
ziomie byłych zaborów, makroregionów czy 16 województw. Utrudniało to, a w wielu 
wypadkach uniemożliwiało uzyskanie wartościowych (istotnych statystycznie) wyników 
badawczych dotyczących zależności między różnymi wymiarami polskiej przestrzeni. Nie-
wielka ilość „ziaren” powodowała, że otrzymany obraz był nieuchronnie nieostry.

W polskich realiach lepszym poziomem analizy czynników ekonomicznych, społecz-
nych i kulturowych, które kształtują „społeczną mapę” kraju, są niewątpliwie powiaty. 
Pomiar w kilkuset punktach daje otrzymanej „fotografii” wystarczającą rozdzielczość i po-
zwala badaczowi uzyskiwać wyniki obliczeń spełniające wymóg statystycznej istotności. 

2 Udostępnia je bardzo sprawnie Państwowa Komisja Wyborcza obligowana do tego przez prawo wyborcze.
3 Największą ich część zebrał i podał do publicznej wiadomości Główny Urząd Statystyczny.
4 Przegląd i analizę danych dotyczących tego zjawiska zawiera praca J. Bartkowskiego (2002). 
5 Np. dane o dominicantes i communicantes są dostępne tylko na poziomie całej Polski i poszczególnych 

diecezji (Zdaniewicz, Zembrzuski 2000). 
6 Dysponuje nimi Centralna Komisja Edukacyjna.

6.2. Metodyka analizy
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Na rzecz powiatów przemawia też fakt, że mieszkańcy większości z nich tworzą realne 
społeczności. O ludności województw można to powiedzieć ze znacznie większymi za-
strzeżeniami. Agregacja danych z badań opinii na poziomie powiatów wymagałaby jednak 
przeprowadzenia badań obejmujących kilkadziesiąt tysięcy odpowiednio dobranych osób. 
Jak dotąd tak duże (i kosztowne) projekty nie były w Polsce realizowane7.

Dlatego łączenie wyników badań opinii publicznej oraz danych statystycznych na te-
mat kapitału społecznego w społecznościach lokalnych możliwe jest dziś jedynie na po-
ziomie pośrednim między województwem a powiatem, a więc w czterdziestu kilku subre-
gionach (czyli NUTS 3; rys. 6.1)8.

Rysunek 6.1. Podział Polski na subregiony statystyczne (NUTS 3); stan sprzed zmian z marca 2002 r.

1 – jeleniogórsko-wałbrzyski, 2 – legnicki, 3 – wrocławski, 4 – m. Wrocław, 5 – bydgoski, 6 – toruńsko-wło cławski, 
7 – bialskopodlaski, 8 – chełmsko -zamojski, 9 – lubelski, 10 – gorzowski, 11 – zielonogórski, 12 – łódzki, 13 – piotr-
kowsko-skierniewicki, 14 – m. Łódź, 15 – krakowsko-tarnowski, 16 – nowosądecki, 17 – m. Kraków, 18 – ciechanow-
sko-płocki, 19 – ostrołęcko-siedlecki, 20 – warszawski, 21 – radomski, 22 – m. War szawa, 23 – opolski, 24 – rzeszow-
sko-tarnobrzeski, 25 – krośnieńsko-przemyski, 26 – białostocko-suwalski, 27 – łomżyński, 28 – słupski, 29 – gdański, 
30 – Gdańsk–Gdynia–Sopot, 31 – północnośląski, 32 – połu dniowośląski, 33 – centralny śląski, 34 – świętokrzyski, 
35 – elbląski, 36 – olsztyński, 37 – ełcki, 38 – pilski, 39 – poznański, 40 – kaliski, 41 – koniński, 42 – m. Poznań, 43 – 

szczeciński, 44 – koszaliński.

7 Pierwszym, tak wielkim projektem jest kończone jesienią 2007 roku badanie „Jak się nam żyje?” reali-
zowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej przy współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym 
i firmą „4P”. Jego wstępne wyniki powinniśmy poznać w pierwszej połowie roku 2008.

8 Ważnym argumentem na rzecz sensowności prowadzenia analiz na poziomie czterdziestu kilku NUTS 3 
mogą być dotychczasowe doświadczenia polskich badaczy przestrzeni społecznej. Okazuje się, że jakościowo 
trafne wyniki uzyskiwano także na poziomie „starych” 49 województw. Nie uniemożliwiły tego problemy wyni-
kające z niewystarczającej „ziarnistości” obrazu i z ogromnej różnicy w wielkości owych „ziaren” (np. Florczyk, 
Żukowski 1990; Zarycki 1997).

6. Kapitał społeczny w Polsce lokalnej
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Tabela 6.1. Wyniki analizy czynnikowej z rotacją Varimax wybranych zmiennych  
charakteryzujących polskie subregiony 

Zmienna (i jej źródło) Czynnik 

1 2

Urbanizacja (GUS) 0,94

PKB na mieszkańca (GUS) 0,92 0,25

Mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym (GUS) -0,91

Zatrudnieni w usługach (GUS) 0,91

Średnie i małe firmy (GUS) 0,90

Majątek trwały (GUS) 0,89

Zatrudnieni w rolnictwie (GUS) -0,89

Przestępstwa przeciw mieniu (GUS) 0,89

Inwestycje w usługach (GUS) 0,89 0,32

Trwałe, dzietne rodziny (wskaźnik z kilku zmiennych) (GUS) -0,86

Lokalna aktywność wyborcza (średnia z kilku wyborów lokalnych) 
(PKW)

-0,85

Władze lokalne animatorem aktywności społecznej (DS2003) -0,84 0,21

Średnie płace (GUS) 0,84

Wykrywalność przestępstw (GUS) -0,84

Utrzymujący się wyłącznie z rolnictwa (GUS) -0,81

Studenci (GUS) 0,78

Długotrwale bezrobotni (GUS) -0,70 -0,25

Inwestycje w przemyśle (GUS) 0,58

Praktyki religijne (DS2003) -0,58 0,42

Zatrudnienie w przemyśle (GUS) 0,54 -0,36

Organizacje społeczne animatorem aktywności społecznej (DS2003) 0,49

Umieralność niemowląt (GUS) 0,40 -0,24

Przynależność do organizacji społecznych (DS2003) 0,22

Bezrobocie rejestrowane (GUS) -0,41 -0,80

Niska przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, 
rodzinie (wskaźnik z kilku zmiennych) (GUS)

-0,25 0,75

6.2. Metodyka analizy
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Zmienna (i jej źródło) Czynnik 

1 2

Oceny egzaminacyjne dzieci szkolnych (wskaźnik z kilku zmiennych) 
(CKE)

0,73

Zasiedziałość (GUS) -0,20 0,71

Ogólnokrajowa aktywność wyborcza (średnia z kilku wyborów) (PKW) 0,36 0,67

Parafia animatorem aktywności społecznej (DS2003) -0,34 0,60

Bóg ważny w życiu ludzi (DS2003) -0,48 0,59

Ujemne saldo migracji (GUS) -0,21 -0,55

Inwestycje w rolnictwo (GUS) -0,48

Nikt nie animuje aktywności społecznej (DS2003) 0,28 -0,45

Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym (GUS) 0,39 0,43

Aktywność społeczna (DS2003) -0,22 0,24

% wyjaśnionej wariancji 44 15

Pokazano ładunki czynnikowe o wartościach powyżej 0,2.

Łącząc dane z GUS, Państwowej Komisji Wyborczej, Centralnej Komisji Egzamina-
cyjnej, wyniki Diagnozy społecznej 2003 (Czapiński, Panek 2003) z unikalną, prawie dzie-
sięciotysięczną próbą badawczą9 oraz dane z kilku sondaży przeprowadzonych przez 
OBOP w latach 2002–2003 stworzono „bazowy” zbiór 35 zmiennych (lub wskaźników 
powstałych z połączenia kilku zmiennych) gospodarczych, społecznych i kulturowych cha-
rakteryzujących polskie subregiony10. Następnie – dzięki analizie czynnikowej z rotacją 
Varimax – otrzymano dwuwymiarowy obraz polskiej przestrzeni gospodarczej, społecznej 
i kulturowej (tab. 6.1, rys. 6.2). 

Pozycję poszczególnych subregionów na tym obrazie określono na podstawie badania 
współzależności między zmienną „NUTS 3” a dwoma uzyskanymi czynnikami: społecz-
no-gospodarczym i społeczno-kulturowym.

9 Dzięki uprzejmości autorów Diagnozy... otrzymano dane z tego ważnego przedsięwzięcia naukowego. 
W badaniu polskiej przestrzeni wykorzystane zostały, pracochłonnie zagregowane na poziomie NUTS 3, infor-
macje o formach aktywności obywatelskiej (autorem bardzo ciekawych pytań badających ten problem był A. 
Sułek), intensywności praktyk religijnych oraz o znaczeniu Boga w życiu ludzi. 

10 Aby uniknąć kłopotliwego przeliczania zebranych danych, posłużono się przy tym już nieaktualnym 
podziałem kraju na 44 subregiony.

6. Kapitał społeczny w Polsce lokalnej
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6.3.  Polska przestrzeń w początkach pierwszej dekady XXI wieku

Z przeprowadzonej analizy czynnikowej (rotacja Varimax) wynika (tab.1, rys. 6.2), 
że zjawiskami najsilniej różnicującymi subregiony są procesy urbanizacji, industrializacji, 
rozwoju sektora usług, a także sektora prywatnego (poza rolnictwem) oraz efekty tych 
procesów, czyli poziom bogactwa (wielkość majątku trwałego i PKB oraz wysokość płac). 
Kilkanaście zmiennych charaktery zujących natężenie tych zjawisk tworzy pierwszy z wy-
odrębnionych czynników (patrz pionowy wymiar rysunku).

Do czynnika pierwszego zaliczono również zmienne o charakterze społecznym. 
W subregionach zurbanizowanych i zindustrializowanych małżeństwa zawierane są rza-
dziej, więcej jest rozwodów, rodzi się mniej dzieci. Słabsze są mechanizmy kontroli za-
chowań społecznych: rejestruje się więcej przestępstw przeciwko mieniu, a ich sprawcy 
są rzadziej wykrywani. 

6.3. Polska przestrzeń w początkach pierwszej dekady XXI wieku

Rysunek 6.2. Dwuwymiarowy obraz polskiej przestrzeni gospodarczej, społecznej i kulturowej
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Wzajemne związki między wymienionymi tu zjawiskami gospodarczymi i społeczny-
mi nie zaskakują. Są zgodne z wielokroć opisywanymi procesami modernizacji, przekształ-
caniem się społeczności wiejskich i małomiasteczkowych, opartych na grupach pierwot-
nych (z tożsamością i więziami typu wspólnotowego), w zbiorowości miejskie, z luźniej-
szą kontrolą społeczną, rozbudowanymi instytucjami i wyspecjalizowanymi grupami 
wtórnymi typu stowarzyszeniowego.

Owe przejście od Gemeinschaft (wspólnoty) do Gesselschaft (społeczeństwa kon-
traktowego) – by przypomnieć klasyczną pracę F. T Tönniesa – było chyba najistotniej-
szym elementem kształtowania się cywilizacji industrialnej (tofflerowskiej „drugiej fali”). 
Wszystko wskazuje na to, że znalazło odbicie również w kształcie polskiej przestrzeni.

Należy jednak zwrócić uwagę, że zmienne współtworzące „wymiar społeczno-gospo-
darczej modernizacji” nie są w pełni spójne. Chodzi zwłaszcza o pewne „odstawanie” bar-
dzo ważnego wskaźnika ukazującego stopień zaawansowania procesów industrializacji – 
odsetka zatrudnionych w przemyśle i budownictwie. Sytuuje się on w tak postrzeganej 
polskiej przestrzeni stosunkowo daleko od takich zmiennych jak poziom PKB czy wyso-
kość płac.

Nasuwa się przypuszczenie, że tak naprawdę pierwszy wymiar przestrzeni ukazuje 
efekty kilku różnych procesów:
 − modernizacji zachodzącej przed powstaniem III Rzeczpospolitej, w czasach cywiliza-

cji industrialnej (dokładnie były to dwa odmienne procesy: industrializacji kapitali-
stycznej oraz – od końca lat 40. XX wieku – „socjalistycznego uprzemysłowienia”),

 − toczącej się w ostatnich kilkunastu latach transformacji systemowej, przechodzenia 
od realnego socjalizmu do realnego kapitalizmu, ale także – w rosnącym stopniu – od 
cywilizacji industrialnej do cywilizacji informacyjnej (czemu towarzyszy częściowa 
deindustrializacja).
Prawdopodobnie tymi procesami należy tłumaczyć silne związki między zmiennymi 

charakteryzującymi procesy rozwoju sektora usług, inwestycji w wiedzę (mierzonych licz-
bą studentów) i bogacenia się. Z tego też powodu oddalają się od nich wskaźniki ukazują-
ce efekty niedawnego uprzemysłowienia.

Jeszcze ciekawszy jest układ pozostałych zmiennych. Mówiąc najkrócej, o ile pierw-
szy z dwóch głównych wymiarów przestrzeni (na rysunku – pionowy) ma charakter głów-
nie społeczno-gospodarczy, to drugi (poziomy) – społeczno-kulturowy. Dotyczy nie tyle 
ekonomicznych ról i związanych z nimi interesów, ile głównie społecznych więzi i tożsa-
mości. Jeśli kluczowym pojęciem związanym z pierwszym wymiarem byłby „kapitał eko-
nomiczny”, to z drugim wiązałyby się pojęcia „kapitał społeczny” i „kapitał kulturowy”.

Bardziej precyzyjne analizy statystyczne polskiej przestrzeni (w tym analizy czynni-
kowe z rotacją Oblimin) ukazują, że choć występowanie różnych form kapitału spo-
łecznego i kulturowego jest często ze sobą powiązane, to trudno uznać, aby tworzyły one 
jeden, w miarę spójny wymiar polskiej przestrzeni. Można mówić raczej o jej kilku pod-
wymiarach.

Pierwszy z nich, jak już wspomniano, tworzą zmienne kulturowe ściśle powiązane 
z procesem modernizacji społeczno-gospodarczej (np. przestępstwa przeciwko mieniu, 
wykrywalność przestępstw, trwałość rodzin, dzietność).

6. Kapitał społeczny w Polsce lokalnej
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Drugi podwymiar ukazuje sieci społecznego i kulturowego kapitału rodzin nego 
oraz sąsiedzkiego11. Długotrwałość owych więzi mierzy stopień zasiedziałości. O tym, że 
znajdują się one w stanie „czynnym” informuje poziom ocen egzaminacyjnych dzieci. 
Z siłą kulturowego oraz społecznego kapitału rodzinnego i sąsiedzkiego wiąże się także 
niski poziom przestępczości przeciwko osobom i rodzinom.

Trzeci podwymiar informuje o sile form kapitału kulturowego powiązanych z re-
ligijnością, społecznymi wpływami kościoła (mierzonymi poziomem praktyk religijnych 
oraz deklaracjami ludzi, że Bóg jest ważny w ich życiu). W przeciwieństwie do podwy-
miaru drugiego koreluje on z czynnikiem pierwszym – społeczno-gospodarczym: kapitał 
kulturowo-religijny jest silniejszy w subregionach ekonomicznie słabiej rozwiniętych. 

Zarówno z wymiarem społeczno-gospodarczym, jak i (pod)wymiarami społeczno-
kulturowymi korelują także wskaźniki bezrobocia i migracji. Wyjaśnienie tego zjawiska 
wydaje się dość proste. Nie może dziwić niższy poziom bezrobocia w społecznościach 
bogatszych, lepiej rozwiniętych, a więc z doświadczeniem udanej modernizacji. Wyższe 
wskaźniki bezrobocia są tam, gdzie mamy do czynienia ze słabością sieci kapitału rodzin-
nego i sąsiedzkiego. Zjawisko odpływu ludności dotyczy również subregionów słabiej 
rozwiniętych ekonomicznie, ze słabszymi sieciami kapitału rodzinnego i sąsiedzkiego. 

Oddzielnego komentarza wymagają wyniki analiz dotyczące aktywności obywatel-
skiej. Badania ukazały ogromne zróżnicowanie czynników warunkują cych główne prze-
jawy owej aktywności. 

Aktywność polityczna może być mierzona uczestnictwem w wyborach. Wysokiej 
frekwencji w wyborach parlamentarnych i prezydenckich sprzyjają takie zjawiska, jak: 
wyższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, silniejsze sieci kapitału rodzinno-są-
siedzkiego, a także formy obywatelskiego kapitału społecznego mierzone aktywnością ani-
mowaną przez organizacje pozarządowe. Natomiast liczniejszy udział mieszkańców w wy-
borach samorządowych wiąże się: z niskim poziomem urbanizacji, wysokim kapitałem 
kulturowo-religijnym oraz aktywnością obywatelską animowaną przez lokalne władze sa-
morządowe i parafie.

Różnorodne są także uwarunkowania lokalnej działalności obywatelskiej na rzecz 
ogółu. Wśród jej dwóch najczęstszych form – animowanej przez parafie i animowanej 
przez władze samorządowe (szerzej: Sułek 2003) – pierwsza wiąże się z siłą kapitału kul-
turowo-religijnego, druga – z lokalną aktywnością wyborczą, niskim poziomem urbaniza-
cji, formami kapitału społecznego charakterystycznymi dla małych, wiejsko-rolniczych 
społeczności opartych na grupach pierwotnych. 

Aktywność animowana przez organizacje trzeciego sektora oraz przynależność do 
takich organizacji jest uważana przez wielu badaczy za znakomity miernik kapitału spo-
łecznego. Wyniki umieszczone w Diagnozie... (Sułek 2003) wskazują tymczasem, że mają 
one w Polsce nieco mniejsze znaczenie, niż aktywność obywatelska animowana w struk-
turach łączących więzi poziome z pionowymi (parafia, lokalny samorząd). Największą rolę 
odgrywają one w subregionach zmodernizowanych, z wysokim poziomem aktywności po-
litycznej o charakterze ogólnokrajowym.

11 Sieci te występują w grupach pierwotnych zarówno w społecznościach wiejskich, jak i miejskich.
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A zatem wpływ kapitału społecznego na kształt polskiej przestrzeni wydaje się być 
znacznie bardziej złożony, niż wynikałoby to z niektórych interpretacji. Różne formy ak-
tywności wiążą się z różnymi wymiarami tej przestrzeni. 

6.4. Miejsca subregionów w polskiej przestrzeni

Miejsca subregionów na dwuwymiarowym obrazie polskiej przestrzeni po kazuje rysunek 
6.3. Jedną z bardziej charakterystycznych cech przestrzennego zróżnicowania przedsta-
wionego na nim jest wyraźny dystans między większością NUTS 3 a dużymi ośrodkami 
miejskimi. Większość pol skich metropolii znajduje się blisko bieguna rozwoju społeczno-
gospodarczego, udanej transformacji oraz – w konsekwencji – bogactwa. Wyjątek stanowi 
subregion centralny śląski. Decydują o tym zapewne jego bieżące problemy związane z po-
industrialną fazą transformacji.

Większość wielkich miast dysponuje stosunkowo wysokim kapitałem rodzinno-są-
siedzkim oraz stosunkowo niskim kapitałem kulturowo-religijnym.

O miejscu pozostałych trzydziestu kilku subregionów decydują przede wszystkim po-
ziom urbanizacji i industrializacji oraz specyficzny układ form kapitału społecznego i kul-
turowego.

Można wśród nich wyróżnić dwie grupy: 
 1)  subregiony z dużym kapitałem kulturowo-religijnym, kapitałem społecznym typowym 

dla społeczności wiejsko-rolniczych, „sieciowym” kapitałem zasiedziałych środowisk 
rodzinno-sąsiedzkich, wreszcie – z wysokim poziomem aktywności obywatelskiej: 
wyborczej i tej na rzecz społeczności lokalnej (zajmują one miejsce blisko prawego, 
dolnego rogu schematu);

 2)  subregiony lepiej zurbanizowane, z niższym poziomem wszystkich wcześniej wymie-
nionych form kapitału społecznego (miejsce obok lewego, górnego rogu).
Okazuje się – co nie powinno zaskakiwać – że pozycja zajmowana przez środowiska 

lokalne w polskiej przestrzeni zależy od ich historii: tej nowszej i starszej, tej politycznej 
i tej społeczno-gospodarczej. Widać wpływy industrializacji oraz „wyspowego” rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego. Widać konsekwencje wieloletniej wspólnoty ścieżek roz-
woju społeczno-gospodarczego, kulturowego i politycznego, w tym zaborów i II wojny 
światowej (rys. 6.3).

6.5.  Wnioski

Z dotychczas zebranych danych wynika jasno, że formy i wielkość kapitału społecznego 
w Polsce lokalnej są bardzo zróżnicowane. Oznacza to, że jego wykorzystywanie w lokal-
nej polityce społecznej nie może odbywać się według jednego, jednolitego wzoru. Prowa-
dzenie skutecznej polityki społecznej w konkretnej miejscowości wymaga dostosowania 
działań do miejscowej specyfiki.

6. Kapitał społeczny w Polsce lokalnej
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Różnorodność występującego kapitału społecznego (rodzinny, sąsiedzki, stowarzy-
szeniowy) oraz wielość animatorów lokalnej aktywności (władze samorządowe, parafie, 
szkoły, NGO, grupy nieformalne) wymaga przy tym budowania lokalnych struktur umoż-
liwiających współdziałanie różnych inicjatyw, łączenie ich w szersze całości. Co oczywi-
ste, formy owej współpracy będą bardzo różne. Inne w wielkich miastach, inne – w małych 
miejscowościach. Zależeć będą także od regionu kraju.

W wielkich miastach, charakteryzujących się najwyższym poziomem kapitału stowa-
rzyszeniowego, kluczowymi problemami wydają się:

Rysunek 6.3. Subregiony w polskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej i kulturowej

1 – jeleniogórsko-wałbrzyski, 2 – legnicki, 3 – wrocławski, 4 – m. Wrocław, 5 – bydgoski, 6 – toruńsko-wło cławski, 
7 – bialskopodlaski, 8 – chełmsko -zamojski, 9 – lubelski, 10 – gorzowski, 11 – zielonogórski, 12 – łódzki, 13 – piotr-
kowsko-skierniewicki, 14 – m. Łódź, 15 – krakowsko-tarnowski, 16 – nowosądecki, 17 – m. Kraków, 18 – ciechanow-
sko-płocki, 19 – ostrołęcko-siedlecki, 20 – warszawski, 21 – radomski, 22 – m. War szawa, 23 – opolski, 24 – rzeszow-
sko-tarnobrzeski, 25 – krośnieńsko-przemyski, 26 – białostocko-suwalski, 27 – łomżyński, 28 – słupski, 29 – gdański, 
30 – Gdańsk-Gdynia-Sopot, 31 – północnośląski, 32 – połu dniowośląski, 33 – centralny śląski, 34 – świętokrzyski,  
35 – elbląski, 36 – olsztyński, 37 – ełcki, 38 – pilski, 39 – poznański, 40 – kaliski, 41 – koniński, 42 – m. Poznań,  

43 – szczeciński, 44 – koszaliński.

6.5. Wnioski
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 1)  umiejętne zagospodarowanie przez spluralizowane organizacje trzeciego sektora po-
tencjału aktywności obywatelskiej (ujawniającego się coraz silniej od połowy ostatniej 
dekady, w tym w kolejnych wyborach z lat 2005, 2006 i 2007); 

 2)  tworzenie przez władze lokalne (czyli prezydentów miast) coraz bardziej efektywnych 
form współpracy tych organizacji przy zachowaniu ich wewnętrznej autonomii, pod-
miotowości. 
Na Ziemiach Zachodnich i Północnych, w subregionach ze słabym kapitałem rodzin-

nym i sąsiedzkim oraz niezbyt wysokim poziomem innych form kapitału społecznego, 
władze lokalne i regionalne oraz liderzy różnych organizacji i stowarzyszeń powinni wy-
pracować dostosowaną do miejscowej specyfiki formułę współdziałania w inspirowaniu 
i kreowaniu aktywności społecznej, mobilizowaniu ludzi do działania.

Z kolei w byłej Galicji (a także we wschodniej części „Kongresówki”), a więc w sub-
regionach z dużym kapitałem zasiedziałych środowisk rodzinno-sąsiedzkich, z wysoką, 
oddolną aktywnością na rzecz społeczności lokalnej i ze szczególną rolą parafii, władze 
lokalne powinny umieć koordynować różne oddolne inicjatywy, oferować im dogodne 
formuły instytucjonalne do działania.

Rolą centralnych władz kraju jest tworzenie odpowiednio elastycznych ram prawnych 
umożliwiających budowanie owej współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym, w tak 
odmiennych społecznościach różniących się poziomem i strukturą kapitału społecznego, 
oraz niezbędne integrowanie aktywności lokalnej z polityką państwa, z jego strategiczny-
mi celami. 

Warto w związku z tym powołać pluralistyczny zespół ekspertów, który powinien 
przejrzeć obowiązujące dziś przepisy prawne i – po szerokiej publicznej debacie – zapro-
ponować ich nowelizację. 

Zadaniem nauki jest coraz lepsze poznawanie lokalnego kapitału społecznego i polityk 
prowadzonych w różnych typach społeczności lokalnych oraz ustalanie warunków ich sku-
teczności.

W celu poszerzenia i pogłębienia naszej wiedzy na temat przestrzennego zróżnicowa-
nia kapitału społecznego, aktywności publicznej i polityki społecznej w społecznościach 
lokalnych niezbędne jest prowadzenie szerokich badań umożliwiających precyzyjniejsze 
uchwycenie interesujących nas zjawisk. Projektując je, warto sięgnąć do dorobku polskich 
badaczy, w tym choćby ostatnich analiz C. Trutkowskiego, S. Mandesa (2005), B. Wciór-
ki (2006) oraz M. Theiss (2006, 2007).

Badając aktywność obywatelską Polaków, należałoby mierzyć nie tylko jej poziom 
ilościowy, ale także jakościowe zróżnicowania. Wyodrębnić zachowania współtworzące 
wzór obywatelstwa liberalnego, republikańskiego i socjalnego.

Pożądane byłoby także stworzenie bazy danych łączących w jeden zbiór informacje, 
charakteryzujące społeczności lokalne oraz dotyczące ich cech, zachowań i poglądów. 
Dane te powinny być zagregowane co najmniej na poziomie NUTS 3, a najlepiej na po-
ziomie około stu względnie jednorodnych historycznie i społeczno-gospodarczych jedno-
stek (grup powiatów). Podział na NUTS 3 zaciera bowiem zbyt wiele ważnych zróżnico-
wań polskiej przestrzeni.

6. Kapitał społeczny w Polsce lokalnej
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Ważnymi krokami na drodze do spełnienia powyższych postulatów są piąta, niedaw-
no opublikowana, edycja badania Diagnoza społeczna oraz jeszcze szerzej zakrojony pro-
jekt „Jak się nam żyje?” Centrum Badania Opinii Społecznej realizowany do końca 2007 
roku. Można mieć nadzieję, że kolejna, zaktualizowana wersja niniejszej książki będzie 
bogatsza o rezultaty obu tych, bardzo wartościowych badań. 
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Rozdział 7

Koncepcja terytorium społecznie odpowiedzialnego 
i metodologia jego twórczej diagnozy na przykładzie 
gminy Byczyna (woj. opolskie) i dzielnicy  
Warszawa-Białołęka 

Piotr Wołkowiński1

7.1. Wstęp1

Gospodarka społeczna jest stałym laboratorium, w którym przeprowadza się eksperymen-
ty w dziedzinie spójności społecznej, jakości życia, innowacyjności, zrównoważonego roz-
woju gospodarczego czy też po prostu – poszukiwania sposobów pokonywania codzien-
nych trudności wspólnego życia na danym terytorium. Gospodarka społeczna to konkretny 
teren działania, na którą każdy może wpływać, gdyż poszukujemy i znajdujemy elementy 
wspólnej kultury u podstaw strategii odpowiedzialnego rozwoju naszych społeczeństw, 
gdzie trzeba się skoncentrować na:
 –  kulturze dialogu, 
 –  kulturze krytycznego myślenia, 
 –  kulturze autentyczności i zaangażowania, 2

oraz na kulturze wolności, która stanowi warunek twórczych działań i odpowiedzialności2.
Wymienione elementy kultury, a tym bardziej wolności stanowią obecnie bardzo sil-

ne wyzwania dla nas wszystkich, gdyż nie tylko coraz częściej wątpimy w możliwości 
konstruktywnego działania wobec przeważających sił rynku czy politycznych świata, to 
mamy pewne tendencje do poddawania się i wybierania postawy wyczekującej.

W tym rozdziale celem jest podjęcie tych wyzwań i wskazanie, w jaki sposób społe-
czeństwa krajów Unii Europejskiej dzielą się swoimi doświadczeniami w dziedzinie walki  
o jakość życia i w jaki sposób mogą być one przydatne w konkretnych sytuacjach w Polsce.

Przedstawione zostaną dwa modele działania, oba oparte na bardzo aktywnej współ-
pracy mieszkańców. W niektórych elementach metody te uzupełniają się albo nawet wy-
korzystują wspólne idee i doświadczenie. Pierwszym modelem jest narzędzie europejskiej 
sieci miast, regionów i ekonomii społecznej REVES „terytorium społecznie odpowiedzial-
ne” TSR® (Territoires Socialement Responsable), a drugim – konstrukcja opracowana na 
podstawie doświadczeń zawodowych autora i nazywa się „stała twórcza diagnoza”.

1 Bachelor of Education, London University, dyrektor przedsiębiorstwa konsultingowego „Territoires, 
Identités et Déeveloppements”.

2 Lucie Sauvé, Uniwersytet Quebec’u w Montrealu (Kanada). 
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Oba te narzędzia są procesami dynamicznymi i wyzwalającymi wśród zaangażowa-
nych osób i wspólnot nową energię i chęci uczestniczenia w życiu lokalnym. Warto pod-
kreślić, że żadna, nawet najlepsza metoda nie jest z góry dostosowana do rozwiązywania 
problemów danego terytorium. Należy ją dokładnie dostosować do specyfiki konkretnej 
sytuacji, występującej na danym terenie oraz jego aktorów.

Przed prezentacją obu modeli przedstawione są rozważania na temat terytorium i jego 
mieszkańców, które to elementy stanowią podstawę wszelkich działań. W drugiej części 
zostały opisane dwa nowe przykłady wdrażania tych metod na bardzo różniących się tere-
nach w Polsce. 

7.1.1. Idea „terytorium”3

Jeśli chcemy zbadać dane terytorium w nowy sposób, zobowiązani jesteśmy zbudować mo-
del, który pozwoli nam zmienić nasz stosunek do świata i nauczyć się nowego podejścia. 

W samym centrum procesów zmian znajduje się wartość kulturowa danego terytorium. 
Dlaczego? Ponieważ termin „terytorium”, nie jest wyłącznie definicją danego obszaru ad-
ministracyjnego. Jedno terytorium nie jest podobne do drugiego, gdyż składa się ono za-
równo z poczucia przynależności „jestem stąd”, jak też własności „to jest moje” 4. W przy-
padku osób indywidualnych, o fakcie pochodzenia z danego terytorium, świadczy to, że je 
znają, potrafią je opisać, posiadają swoje przyzwyczajenia. Symbolizowane jest to często 
przez swoiste „szlaki’ czy „ścieżki”, które osoby identyfikują na danym terytorium: szlak, 
którym się chodziło do szkoły, do pracy, a jakim się dzisiaj chodzi do sklepu, szlaki rowe-
rowe, ulice… Ale istnieją też szlaki mniej widoczne, choć równie ważne: zwłaszcza te 
dotyczące władzy: w jaki sposób podejmowane są decyzje, szlaki gospodarcze (np. za-
mknięcie danej fabryki, jej przebudowa w centrum kulturalne), szlaki manifestacji, wy-
padków, działań wojennych, czy też szlaki przyjaźni, stosunków międzyludzkich itp.5. Te-
rytorium stanowi miejsce ukorzenienia wartości i symboli jego mieszkańców.

Powiązanie danego terytorium z jego ludnością warunkuje twórcze działanie, zmiany 
oraz postęp. Gdy chcemy zadać sobie pytanie np. o poziom zatrudnienia na danym obsza-
rze, to musi go zdefiniować. Jak je zdefiniować? 

Prace należy zacząć od obserwacji interakcji między terytorium a jego mieszkańcami:
„Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak i ich środowiska, wraz z rela-

cjami zachodzącymi pomiędzy nimi, to jego celem nie jest sama jednostka lub środowisko, 
lecz interakcje występujące między nimi”6.

3 W tym rozdziale zamieszczono fragmenty, które po raz pierwszy ukazały się w „Raporcie Otwarcia” 
projektu Equal „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”.

4 B. Auxent (2006) Przedmieście i terytorium: projekty zagospodarowania i tożsamość kulturowa, 
w : Evaluation Culture et Développement durable: le cas de Lille 2004 capitale européenne de la culture, 
Réalisation Prandi S., Polymère, Lille, Francja. 

5 P. Wolkowinski, materiały konferencyjne Stowarzyszenia Citéphile w Annecy, Francja 2004, www.
citephile.org.

6 P. Simonet, Précisions sur le développement endogène. 
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Bez względu na to, czy mówimy o olbrzymiej aglomeracji, takiej jak Warszawa lub 
Londyn, czy też chodzi nam o wspólnotę czterech niewielkich wsi, konieczne jest prze-
prowadzenie analizy sytuacji i prowadzenie „stałej twórczej diagnozy”. W tym procesie 
należy spojrzeć na terytorium jak na zidentyfikowany obszar, posiadający swoją tożsa-
mość, która pozwoli na rozwój kapitału społecznego oraz wzrost poczucia przynależności 
i swoistej dumy jego mieszkańców.

Działania wskazane powyżej stanowią zadanie (i wyzwanie zarazem) dla tych anima-
torów i liderów lokalnych, którzy będą starali się doprowadzić do spójności i równowagi 
w społeczeństwie lokalnym. Dodatkowo należy podkreślić także rolę ludności napływowej 
i wartość, jaką przynosi ze sobą. Imigranci stanowią w różnych krajach Unii Europejskiej 
znaczący procent ludności, a ich napływ może przyczynić się do znacznego wzbogacenia 
danego terytorium. Jak podkreśla Rouot7, „tożsamość terytorium” składa się także z tego, 
co wnoszą do niego osoby przybyłe z innych miejsc.

Przeprowadzanie zmian na tych terytoriach wymaga pogłębionej wiedzy o jego prze-
szłości i sposobie działania. Chodzi o to, że terytorium ma charakter żywego „ciała” lub 
podmiotu, które oddziałuje w sposób szczególny na życie swoich mieszkańców, na decy-
zje polityczne czy administracyjne. W pewnym sensie jest to „żywy organizm”, który ist-
nieje między nami. I trzeba o tym pamiętać. Postęp na danym terytorium zależy nie tylko 
od tego, co zostało zrobione, lecz przede wszystkim od sposobu integracji jego elementów 
we wspólną tożsamość i pamięć.

7.1.2. Ludzie pierwszym potencjałem terytorium

W obecnych czasach „kultura” nie stanowi pierwszego i najważniejszego elementu tery-
torium. Najczęściej mówi się np. o sprawach gospodarki, o zatrudnieniu. W związku z tym, 
warto przypomnieć podstawowe elementy, którymi terytorium powinno się zajmować. 
Jaka ma być zatem polityka danego terytorium?
 1.  Mieszkańcy stanowią największe bogactwo terytorium. Pracujących jest o wiele wię-

cej niż bezrobotnych. Terytorium i mieszkańcy stanowią jeden żywy organizm.
 2.  Wspieranie młodych: przyszłość danego terytorium zależy od młodzieży. Jak zazna-

czono w czasie Światowego Szczytu w Rio de Janeiro, planeta Ziemia została nam 
pożyczona przez następne pokolenia! Oznacza to, że podejmując wszelkie działania 
na danym terytorium musimy brać pod uwagę ich skutki dla naszych wnuków.

 3.  Zatrzymanie seniorów w okolicy: społeczeństwo lokalne nie może przetrwać na da-
nym terytorium bez łączności z przeszłością. Kontakty międzypokoleniowe są bardzo 
potrzebne. Osoba, która dzisiaj odchodzi na emeryturę ma statystycznie jeszcze wiele 
lat życia przed sobą i może bardzo aktywnie działać w lokalnej społeczności. Dyspo-
nuje doświadczeniem całego swojego życia, posiada mnóstwo kontaktów i co ważne 
– ma dużo wolnego czasu.

7 C. Rouot, Mémoires, production de sens et d’espaces dans la ville, Wydział Rozwoju Terytorialnego, 
Ministerstwo Kultury Francji. Raport z badań Cultures en ville (Kultura w miastach) Paryż 2005.
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 4.  Ułatwianie kobietom dostępu do rynku pracy: działalność na rzecz dostępu kobiet 
do rynku pracy nie może się ograniczać do szukania miejsc pracy. Aby pracować 
i osiągać podobne warunki zatrudnienia jak mężczyźni8, kobiety potrzebują dostępu 
do usług pozwalających im na pracę zawodową (opieka nad dziećmi, ułatwianie po-
dejmowania własnej działalności gospodarczej). Gdy czują się pewniej na rynku pra-
cy, są zdolne do intensywnej działalności na rzecz społeczeństwa lokalnego.

 5.  Wprowadzanie bezrobotnych na rynek pracy: były pracownik kadrowy, czyli wy-
soko wykwalifikowany po sześciu miesiącach bezrobocia traci do 60% swych zdol-
ności do poszukiwania nowej. Dla osób mniej wykwalifikowanych sytuacja ta jest czę-
sto jeszcze gorsza. Osoby długotrwale bezrobotne mają coraz więcej trudności w po-
wrocie na rynek pracy. Najczęściej potrzebują wsparcia wielu aktorów lokalnych, którzy 
dzięki swoim wspólnym kompetencjom mogą ułatwić im dostęp do rynku pracy.

 6.  Zmniejszenie odpływu osób aktywnych zawodowo: wysoki poziom zatrudnienia, 
nie jest warunkiem wystarczającym do zapewnienia wysokiej jakości życia na danym 
terytorium. Wymaga to kompleksowych strategii w zakresie bezpieczeństwa, budow-
nictwa mieszkaniowego, gospodarki lokalnej, dostępu do służby zdrowia oraz eduka-
cji. W przeciwnym razie, osoby aktywne zawodowo będą szukały sposobu na prze-
niesienie się, a nawet znalezienie pracy „na lepszym terytorium”.

 7.  Zachęcanie do przyjazdu osób z zewnątrz: jeżeli do lokalnej strategii włączono 
atrakcyjność terytorium, to osoby z innych okolic będą chciały przyjechać, aby pra-
cować albo nawet zamieszkać. Cykl ekonomiczny takiego ruchu jest bardzo ważny 
dla danego terytorium.

 8.  Praca w skali przekraczającej granice administracyjne: granice administracyjne 
są często złym wskaźnikiem granic „jakości życia”. Należy szukać takich rozwiązań, 
które odpowiadają sposobom życia danej ludności, podnosząc atrakcyjność danego 
terytorium w sposób jak najbardziej spójny z sąsiednimi terytoriami.
W celu podjęcia działalności na danym terytorium należy:

 –  uświadomić sobie, że terytorium jest żywym podmiotem,
 –  pracować nad tożsamością tego żywego podmiotu, 
 –  wiedzieć, dlaczego jesteśmy dumni z tego terytorium,
 –  uznawać mieszkańców za podstawową zaletę terytorium, 
 –  ułatwiać powstawanie nowych projektów,
 –  budować lokalną synergię,
 –  spopularyzować ideę zatrudnienia w nowych sektorach,
 –  rozróżniać „prawdziwe terytorium” od terytorium administracyjnego. 

7.1.3. Apetyt na terytorium

Takie przedstawienie terytorium powinno wzbudzić u każdego czytelnika „apetyt” na nowe 
zmierzenie się z obszarem, na którym działa. Przedstawione tu zostaną dwa nieco różnią-

8 We Francji kobiety zarabiają przeciętnie o 20% mniej niż mężczyźni na tym samym stanowisku. 
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ce się podejścia do dynamizacji terytorium. Należy podkreślić, iż w obu wypadkach mo-
tywacją ogólną skłaniającą do twórczych działań jest chęć poprawy jakości życia, m.in. 
przez zwiększenie wrażliwości mieszkańców na temat ich właściwej roli jako obywateli, 
znających swoje prawa i obowiązki. Jednym z wyzwań jest zatem demokracja – partycy-
pacja w wyborach oraz poczucie współodpowiedzialności za przyszłość.

7.2. Społecznie odpowiedzialne terytorium TSR®

Międzynarodowe Stowarzyszenie REVES (patrz aneks 1) zrzesza samorządy oraz podmio-
ty ekonomii społecznej, a jego zadaniem jest zwiększanie szans na rozwój terytorium, na 
których działają. Stowarzyszenie REVES już od 1996 roku pracuje nad jakością życia, a od 
czterech lat – nad pojęciem/procesem „społecznie odpowiedzialnego terytorium”. Jego 
plany obejmują: połączenie zdolności terytorium z jego podmiotami, opracowanie wspól-
nego języka, wywołanie prawdziwej debaty na temat orientacji politycznych, zidentyfiko-
wanie mocnych i słabych stron każdego terytorium, podniesienie poziomu zrozumienia, 

zbudowanie bardziej spójnego społeczeństwa.
TSR® dąży do tego, aby aktorzy danego terytorium wypracowywali własny strate-

giczny sposób myślenia, oparty na dostępnych danych i specyfice terytorium. Jest to moż-
liwe za pomocą wspólnie wypracowanego „języka”, wspólnych metod pracy i narzędzi, 
które pozwolą na wzięcie pod uwagę wszystkich wymiarów danego terytorium, określenie 
ich oraz sformułowanie wspólnych zasad. Pozwala to na budowę lokalnej strategii, wzmoc-
nionej przez zakres współpracy grup, które ją opracowują. Warto w tym miejscu dodać, iż 
proces TSR® stale się poszerza i włącza coraz szersze kręgi pracowników, wolontariuszy, 
polityków, mieszkańców i innych partnerów.

„TSR® jest metodologią lokalnego planowania, w którą wchodzą elementy społeczne, 
ekonomiczne, kulturowe i ochrony otoczenia. Jest oparta na procesie partycypacyjnego 
zarządzania, które ma na celu wzrost jakości życia dla całości społeczeństwa na danym 
terytorium, poprzez zwiększoną spójność społeczną, zrównoważony rozwój, efektywność 
ekonomiczną i poszerzoną demokrację”9.

Władze lokalne dążą do terytorium społecznie odpowiedzialnego, jeżeli wdrażają 
wszystkie polityki w sposób spójny i przekrojowy, przez opracowanie modelu zrównowa-
żonego rozwoju, który wpływa na równowagę ekonomiczną, społeczną, kulturalną i śro-
dowiskową.

Idea przewodnia terytorium społecznie odpowiedzialnego to: działać lokalnie, myśleć 
globalnie, myśleć globalnie, działać lokalnie. Model ten działa w teraźniejszości z myślą 
o przyszłości, o tym jak ją chronić w zgodzie z zasadami dobrego rządzenia i jakością ży-
cia. Władze lokalne dążące do stworzenia terytorium odpowiedzialnego społecznie muszą 
oferować jakość życia odpowiednią dla wszystkich mieszkańców, w tym dla własnych 
pracowników. Aktorami takiego procesu mogą być samorządy, podmioty gospodarki spo-
łecznej i inne przedsiębiorstwa, stowarzyszenia oraz podmioty zorganizowanego społe-

9 Guidelines for a TSR® process – shortcut REVES i Mesogea, Messina (Włochy) 2007.
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czeństwa cywilnego i obywatele. Proces ten usiłuje zadowolić potrzeby całej lokalnej 
wspólnoty, dostosowując strategie polityczne w celu ulepszenia jakości życia.

Rysunek 7.1. Cztery filary procesu partycypatywnego
Źródło: Opracowanie własne.

Proces partycypatywny obejmuje następujące filary:

1. Analiza i kontekst
Analiza kontekstu prowadzi do zidentyfikowania kluczowych elementów opisujących 
i przedstawiających terytorium z punktu widzenia demografii, ekonomii, socjalnego, kul-
turowego, otoczenia oraz antropologicznego. Elementy te muszą zawierać ilościowe i ja-
kościowe wizje terytorium i wspólnoty. Niemniej, aby ta wizja była całkowita musi ona 
też opierać się na lokalnych informacjach i zeznaniach pochodzących od lokalnej wspól-
noty. Interakcje między tymi różnymi formami źródeł wzmacnia analizę oraz potencjał 
współpracy różnych stakeholderów.

2. Wypracowanie zasad lokalnych
Drugim kluczowym elementem procesu jest opracowanie lokalnych „praw”, czyli tych 
wartości lokalnych, które nie są nigdzie napisane, a jednak stanowią podstawę współżycia 
lokalnej wspólnoty. Zasady te należy następnie wspólnie ocenić i dać im priorytet. Chodzi 
tu o takie rzeczy, jak ostrożność, twórczość, przejrzystość, sprawiedliwość społeczna, de-
mokracja, równość przestrzenna. Definicja tych zasad może tylko być osiągnięta dla roz-
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woju lokalnego o ile proces ten jest naprawdę partycypatywny i odbył się z udziałem mak-
symalnej ilości członków lokalnej wspólnoty. Poniżej jest widoczny przykład opracowany 
projektu na temat zatrudnienia i mieszkania dla osób wykluczonych. Okazuje się, iż zasa-
dy te nie zawsze są te same. Niemniej uważamy, iż ważne jest ich pokazanie, gdyż mogą 
być źródłem inspiracji dla innych terytoriów (patrz opis zasad w aneksie 2).

Rysunek 7.2. Zasady lokalne projektu zapewnienia zatrudnienia i mieszkań dla osób wykluczonych
Źródło: Opracowanie własne.

3. Miara różnic między zasadami a wdrażanymi strategiami
Trzecim etapem jest mierzenie stosunku istniejących strategii i polityk i stwierdzenie jaki 
jest dystans między nimi a zdefiniowanymi zasadami. Oczywiście chodzi tu o wdrożenia 
wskaźników syntetycznych, które pozwolą na odpowiednią analizę.
4. Re-programowanie w celu wprowadzenia elementów zmiany
Praca w terenie z grupami mieszkańców i aktorów lokalnych pozwala na opracowanie sze-
regu scenariuszy w dziedzinie publicznych strategii i polityk. Ponownie chodzi tu o proces 
partycypatywny oparty na zasadach wcześniej wspólnie opracowanych. Istnieje cały szereg 
narzędzi partycypacyjnych pozwalających na wybór tego, które najbardziej będzie odpo-
wiadało danej sytuacji i danym zmianom.

Kluczowe postawy takiego procesu to:
 • partycypatywny proces dobrego zarządzania,
 • solidarność terytorium,
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 • podejście wielopokoleniowe,
 • wzmocnienie świadomości lokalnych aktorów co do potrzeby podejmowania odpo-

wiedzialnego stanowiska. 

Społecznie odpowiedzialne terytorium musi zatem zaoferować taki poziom życia (jego 
jakość), która jest do przyjęcia dla wszystkich, włącznie z lokalnym samorządem. A więc 
chodzi tu o proces o charakterze globalnym, opartym na partycypacji i wkraczającym 
w pełni w zakres dobrego zarządzania i co ważne proces długoterminowy, z udziałem 
wszystkich partnerów. 

Rysunek 7.3 wskazuje na sposób wdrożenia takiego procesu na danym terytorium. 
Lokalne społeczeństwo wraz z lokalnym współorganizatorem opracowuje zasady i oczy-
wiście uzupełnienia diagnozy. Akcja ta jest wykonywana do spółki z ponadlokalnym or-
ganizatorem, najczęściej europejską agencją TSR, która została stworzona właśnie w tym 
celu. Ułatwia ona proces i zapewnia jego odpowiednie działanie, gdyż między innymi po-
siada ona zdolność szkolenia aktorów tego procesu i posiada wiedzę porównawczą pocho-
dzącą z innych terytoriów.

Jak widać ze schematu opracowane zasady stanowić będą wiodące myśli w chwili 
konfrontacji z instytucjami terytorium i podmiotami niepublicznymi, w tym oczywiście 
gospodarki społecznej.

Rysunek 7.3. Sposób wdrożenia procesu partycypatywnego
Źródło: Opracowanie własne.
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Kim są animatorzy procesu?

Z doświadczeń głównie włoskich i szwedzkich wynika, iż proces taki, zwłaszcza gdy jest 
prowadzony w dość szerokim zakresie, potrzebuje osób dobrze do niego przygotowanych. 
Ponieważ cały proces opiera się na partycypacji wielowymiarowej, proponuje się szkolić 
w tych różnych procesach lokalnych aktorów, którzy już są uznawani przez wspólnotę jako 
osoby godne zaufania. Istnieją sytuacje, gdy brak takiego zaufania lub jest słabe. Za każ-
dym razem włączenie się wspólnoty lokalnej do tego procesu będzie wymagać dłuższego 
okresu. 

Animatorzy, w zależności od grup docelowych, mogą być pracownikami społecznymi, 
animatorami klubów młodzieżowych, nauczycielami, działaczami lokalnymi, pracownika-
mi urzędów miejskich, politykami. Od nich będzie się wymagało nie tylko zdolności do 
animowania grup, gdzie zasadą jest równość czasu zabierania głosu, lecz także zdolności 
używania różnych narzędzi partycypacyjnych w celu wywołania reakcji osób nawet nie 
biorących udziału w procesie, lecz których opinia jest ważna. Każdy z nich musi też umieć 

pracować w skali obejmującej całe terytorium i wszystkie jego problemy.
Na każdym terytorium musi się znaleźć osoba, która potrafi taki proces realizować. 

Ta osoba i współpracujące z nią struktury musi mieć dostateczne uznanie wspólnoty. Jej 
wybór jest jednym z kluczy sukcesu takiego procesu. Z tego też powodu jej mianowanie 
jest dokonane przez lokalną grupę pilotażową wraz z ponadlokalnym organizatorem.

7.3. Przepis na twórczą i stałą diagnozę 

Samotworzenie lokalnej dynamiki  
w środowisku lokalnym

Niezbędnik metodologiczny dla społeczności lokalnych

Spis treści

Wstęp
Wymiary lokalności
Hipoteza rozwiązań od wewnątrz
Klasyczna diagnoza
Warunki odniesienia sukcesu
Stała twórcza diagnoza 
Kluczowa kwestia postawy i odgrywanej roli
Defokalizacja
Poprzez wiedzę do czynu
Duma i tożsamość
Stały proces/metodologia
Wnioski
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Wstęp

Grupa ludzi, ażeby móc podjąć jakąkolwiek akcję, musi móc mieć wspólną wizję podmiotu zainteresowania, musi 
widzieć rzeczywistość w perspektywie umożliwiającej ustalenie umownych „praw”, czyli umownego paktu, któ-
ry z kolei pozwala na odpowiednie podzielenie się rolami. Nowa terminologia rozwoju lokalnego we Wielkiej 
Brytanii i Francji wprowadza pojęcie „wspólnoty sensu i działania”.

Wymiary lokalności

Terytorium, na którym żyje dana grupa ludzi, stanowi jednostkę, wobec której mieszkańcy mają często poczucie 
przynależności (jestem stąd), poczucie własności (jest to moje) i znają to terytorium, umieją się po nim poruszać 
w wymiarze fizycznym, społecznym itd., kreując niezmiernie liczne szlaki, które się stale ze sobą krzyżują.
W wielu wypadkach sytuacja na danym terytorium jest odczuwana jako trudna, nie dająca nadziei na przyszłość, 
ograniczająca finansowo. Może niektóre z tych powodów stanowią znaczące uzasadnienie wyjazdu niektórych 
osób do większych miast lub za granicę. Inaczej mówiąc, nasze terytoria są też miejscami, gdzie brakować może 
licznych usług, gdzie występuje ekskluzja społeczna i gdzie ludzie żyją w stale pogłębiającej się izolacji.
W wielu państwach Unii Europejskiej, jak też w innych, powstają już od lat podmioty gospodarki społecznej, 
które usiłują działać na tych terytoriach, podejmując się syzyfowej pracy zwalczania ekskluzji, proponując nowe 
usługi i poprawiając jakość życia.

Hipoteza rozwiązań od wewnątrz

Liczne przykłady z wielu krajów świata wskazują na to, iż lokalne wspólnoty potrafią przeżyć niesłychane kata-
klizmy naturalne, ekonomiczne czy polityczne. Wiadomo też oczywiście, że są one poddawane presjom, przez 
działania ponadlokalne, polityczne czy ekonomiczne. Niemniej panuje dzisiaj zgoda między decydentami, bada-
czami oraz innymi specjalistami, iż to właśnie na poziomie lokalnym należy szukać sił i energii, by uwrażliwić 
wszystkich wokół tematu jakości ich własnego życia i możliwości wpłynięcia na nie.
Lokalna wspólnota, to my! A realizacja lepszej jakości życia jest osiągalna do spółki i wraz ze wspólnotą 
 lokalną. 
Według niemieckiego specjalisty ds. rozwoju lokalnego Karla Birkhölzera, można wyróżnić cztery kierunki roz-
woju wspólnot i opisać za pomocą następujących scenariuszy: 
1)  scenariusz „rozwój od góry”: działalność zależna od scentralizowanych decyzji rządowych,
2)  scenariusz „rozwój z zewnątrz”: działalność lokalna zależna od zewnętrznych aktorów – zazwyczaj inwestorów 

(scenariusz ten występuje, gdy zawodzi scenariusz „rozwoju od góry”),
3)  scenariusz „czekanie i obserwowanie”: postawa pasywna, oczekiwanie i rezygnacja,
4)  scenariusz „ rozwój od wewnątrz”: działalność oparta głównie na aktorach lokalnych, ich siłach i potencja-

łach.
Oczywiście w każdej wspólnocie można znaleźć elementy każdego z tych modeli. Jako cel należałoby sobie po-
stawić dominację elementów scenariusza „rozwoju od wewnątrz”, gdzie lokalne społeczeństwo ma poczucie, iż 
choć częściowo może pokierować swoim losem. Artykuł ten stanowi próbę odpowiedzi na to wyzwanie.

Klasyczna diagnoza

Klasyczna forma wykonania diagnozy składa się z następujących etapów: 
• sprecyzowanie metody diagnozowania,
• określenie dyscypliny, w ramach której diagnoza będzie dokonywana,
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• przeprowadzenie analizy porównawczej podobnych sytuacji,
• dobór wykwalifikowanego zespołu badawczego (naukowców),
• wskazanie hipotez rezultatu.
Częstym efektem tych form diagnozowania jest potwierdzenie hipotez, które stały u podstaw badania. Badania 
prowadzone metodą klasycznej diagnozy są w pewnych okolicznościach bardzo potrzebne.
Wykonanie twórczej stałej diagnozy jest czymś innym. Jest to proces poznania danego terytorium (lub pozna-
nia go na nowo) przez aktorów sceny lokalnej. Opiera się na dwóch filarach: na wiedzy, czyli danych statystycz-
nych zebranych w skali makro i skali mikro - oraz na doświadczeniach mieszkańców, którzy tworzą w sposób 
czynny lokalną ekspertyzę, budując tym samym wspólnotę działania. 
Diagnoza twórcza staje się procesem stale dynamizującym terytorium i zamieszkującą go wspólnotę. Metoda ta 
pozwala na integrowanie zachodzących zmian, ponieważ opiera się na stałej analizie i zdobywaniu danych po-
przez intensywną i z czasem zwiększającą się partycypację mieszkańców. Pozwala to naukowcowi, politykowi 
czy też działaczowi społecznemu na odkrycie, na jakich zasadach działa badana wspólnota. Odkrycie to umożli-
wia zdynamizowanie wspólnoty, pod warunkiem że jest wspólne, podzielane i rozumiane przez wszystkich ak-
torów/mieszkańców terytorium. 
Dane statystyczne na temat danego obszaru pochodzą z poziomu narodowego lub ponadnarodowego. Prezen-
tują one rzeczywistość z pewnego dystansu. Z drugiej strony wiedza o poszczególnych podmiotach gromadzo-
na jest lokalnie. Dane dotyczące danego terytorium są często niekompletne, nie tworzą pełnego obrazu rzeczy-
wistości. Jedyną metodą skompensowania tych braków i uwzględnienia ludzkiego aspektu terytorium jest się-
gnięcie do wiedzy i doświadczeń mieszkańców. Dopiero zestawienie tych dwóch wizji terytorium tworzy spójną 
całość, co umożliwia zrozumienie specyfiki danej wspólnoty.
Podstawową zmienną różnicującą wspólnoty jest ich ludność. Nowe twórcze podejście do terytorium opiera na 
ekspertach z danego obszaru, którymi są jego mieszkańcy. Przez wspólną pracę nad stworzeniem diagnozy te-
rytorium dochodzi się do wizji wzbogaconej o dane niemożliwe do zebrania metodą klasycznej diagnozy.

Warunki odniesienia sukcesu

Metody stałej twórczej diagnozy nie można zastosować w każdej sytuacji. Sukces zależy od spełnienia szeregu 
warunków wstępnych:

Potencjał lokalny 
Na danym terytorium musi istnieć pewien „potencjał przedsiębiorczości”. Na ten potencjał składa się wola 
polityczna, strategiczna zdolność do działania, znajomość własnego „kapitału pamięci” oraz zdolność antycypo-
wania przyszłych zmian.

1. Wola polityczna
Proces twórczej diagnozy ma szanse na sukces, gdy jest wspierany przez istotnych aktorów sceny lokalnej: tych 
ze sfer publicznych oraz sfer prywatnych. Wsparcie to powinno stopniowo przekształcać się w coraz bardziej 
formalne powiązania lokalnych aktorów, co winno wyrobić otwartość na stały proces diagnozy. Często wymaga 
to specjalistycznego wsparcia w procesach zmiany.
Jeśli proces twórczej diagnozy inicjowany jest oddolnie, należy się upewnić, co do chęci ewentualnej przyszłej 
współpracy ze stron lokalnych władz. Ważna jest otwartość i gotowość współpracy między wszelkimi podmio-
tami sceny lokalnej: zarówno tymi bardzo sformalizowanymi jak i zupełnie niesformalizowanymi. W wyniku takiej 
współpracy powstaje duża wartość dodana.
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2. Możliwości strategiczne
To, jak szybko twórcza diagnoza wywoła efekty, zależy od lokalnej zdolności definiowania celów i priorytetów, 
która skutkuje planami określonymi w czasie. Możliwości te definiowane są poprzez:
– istnienie programów i konkretnych projektów,
– jasno sformułowane propozycje,
– uwzględnianie czynnika czasu (zróżnicowanego),
– programowanie działań w sposób realistyczny.
Pewną wiedzę na ten temat można zdobyć, analizując wydarzenia z przeszłości danego obszaru oraz dzięki in-
formacjom zebranym w trakcie rozmów z partnerami lokalnymi.

3. Kapitał pamięci
Dane terytorium może być potraktowane jak „żywy twór”, posiadający różnorodne zdolności wykorzystania „ka-
pitału pamięci” ludności, czyli dziedzictwa skumulowanego know-how: analiza przeszłości jest jednym z najlep-
szych „narzędzi zarządzania przyszłością”. Na kapitał pamięci składają się:
– informacje na temat terytorium, mieszkańców, poziom organizacji baz danych,
– lokalna pamięć, pamięć mieszkańców, „saga lokalna”,
– dziedzictwo lokalne, wartości, znaki i symbole,
– identyfikacja „świadków”, którzy mogą wyjaśnić ewolucję, transformację i trwałość terytorium,
– struktura i transmisja wiedzy, kapitalizacja doświadczenia,
– zarządzanie archiwami,
– zdolność do wyciągania wniosków, korzystanie z przeszłości na rzecz budowania przyszłości.

4. Przewidywalność
Animator powinien przewidzieć działania podejmowane na terytorium przez jego aktorów. Jest to warunek umoż-
liwiający zrozumienie, jak wprowadzać ewentualne przyszłe zmiany dotyczące terytorium i mieszkańców, a tak-
że możliwość identyfikacji tych, którym należy przeciwdziałać. Pozwala to na zdobycie wspólnie informacji na 
takie tematy, jak:
–  zdolność mieszkańców do przeanalizowania przeszłych sytuacji oraz pozostawienie na uboczu z góry gotowych 

opinii, 
–  potencjał do posuwania się naprzód, 
–  główne elementy, które mogą zmodyfikować obecną sytuację: dane makro i mikro, poprzez identyfikację róż-

nych scenariuszy.
Do wspomnianych zagadnień można dodać inne, takie jak: pozytywna ewaluacja procedur i metod stosowanych 
uprzednio, istnienie potencjalnych partnerstw łączących osoby i/albo struktury oraz istnienie potencjału do dzia-
łań kolektywnych. Należy także wziąć pod uwagę czynniki wspierające ze strony terytorium: strukturę rozwoju, 
adekwatną ofertę usługową (szkolenia, doradztwo itp.). 
Ponadto uwzględnić należy zasoby wspólnoty, poziom jej zorganizowania (formalny i nieformalny), ofertę kul-
turalną, zdolność wymiany, zdolność przyjęcia społecznej odpowiedzialności. 
Bardzo istotny jest poziom świadomości mieszkańców. W jakim stopniu mają oni dostęp do informacji? Czy 
sami są źródłem informacji dla władz? Czy mieszkańcy zdolni są podjąć inicjatywę? Czy istnieją na danym tere-
nie liderzy lokalni prowadzący poszczególne projekty? Jaki jest poziom autonomii aktorów? itp.

5. Partycypacja
W procesie twórczej i stałej diagnozy nie ma założeń przyjmowanych jako pewniki. Należy tu stale pytać: ile? 
gdzie? dlaczego? i na bieżąco formułować odpowiedzi. Najistotniejszymi czynnikami stają się silne elementy 
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współżycia na danym terytorium, takie jak wspólna wiedza i inteligencja, dokładna znajomość kontekstu, stały 
nurt informacji o zmianie, problematyka przyzwyczajenia się do stałej zmiany, zdolność abstrahowania od szcze-
gółów w celu zorganizowania sobie możliwości podejmowania decyzji, większe zrozumienie podjętych decyzji 
przez osoby trzecie itp.
Sytuacja taka jest możliwa i daje szanse działania jedynie wtedy, gdy wiele osób uznaje ją za normalną. Zatem 
procesy partycypatywne, gdzie mieszkaniec zdaje sobie sprawę z roli, jaką odgrywa albo może odegrać, stano-
wią fundament całej metody, która opiera się na współzarządzaniu swoim terytorium, przez zwiększenie poczu-
cia indywidualnej i wspólnej odpowiedzialności. Nie neguje to władzy ani autorytetu demokratycznie wybranych 
władz, lecz wzmacnia ich pozycje i uznanie przez proces demokracji partycypatywnej, która wraz z reprezenta-
tywną powinna budować demokrację danego terytorium.

Stała twórcza diagnoza 

Metoda ta odchodzi zatem od tradycyjnych form, przekształcając diagnozę w proces twórczej aktywizacji cało-
ści społeczeństwa opartej na jego udziale. Wymaga to zmiany postawy „badacza”, osoby pełnej mądrości, któ-
ra proponuje swoje talenty lokalnemu społeczeństwu, uznając tym samym rolę społeczeństwa jako eksperta 
wspólnego życia.
Diagnoza odbywać się musi na zdefiniowanym terytorium, widzianym jako obszar posiadający pewien potencjał 
(ewentualnie nie wykryty), gdzie mogą następować ważne dla obszaru spotkania lub mogą być organizowane 
tak zwane „nowe miejsca spotkań” i gdzie będą miały miejsce przewidziane akcje i projekty. 
Metoda ta opiera się na interakcji między indywidualnymi osobami a wspólnotą. Ważna jest przy tym postawa 
decydenta oraz jego stosunek partnerski do terytorium.
Siły powyżej wymieniane stanowią wielkie i unikalne bogactwo lokalnego terytorium. Gdy dochodzą one do po-
dzielanej świadomości lokalnego społeczeństwa są bardzo twórcze i mogą wywołać chęci, nadzieje, alianse, 
różnice zdań, ale też i nową wizję tego terytorium i możliwości jego rozwoju. Opierając się w dodatku na nowych 
zidentyfikowanych potrzebach oraz lokalnych kompetencjach ta twórczość może mieć wpływ na życie ekono-
miczne, artystyczne, na zajęcia z dziedziny czasu wolnego jak też na wizerunek terytorium.

Kluczowa kwestia postawy i odgrywanej roli

Połączenie sił lokalnych, które mają moc wywołania działań twórczości, można osiągnąć, lecz wymagana jest do 
tego inna postawa wszystkich aktorów, a więc zmiana ich roli.
• Decydent, polityk czy biznesman, staje się ekspertem od słuchania – rozumie on, iż najważniejszym poten-

cjałem lepszej jakości życia są mieszkańcy.
• Mieszkaniec, zwykły człowiek, który „chodzi piechotą po chodniku”, jest ekspertem swego życia, swych 

przyzwyczajeń, swojego terytorium. Dzieli się tymi ekspertyzami z innymi mieszkańcami, wkraczając tym 
sposobem w dziedzinę władzy – uogólnień, podejmowania decyzji itp. 

• W tej relacji decydent–mieszkaniec następuje przełom – bogatsza wiedza i większa odpowiedzialność miesz-
kańca powiększa pozytywne uznanie (empowerment) decydenta, gdyż jest on lepiej zrozumiany przez mieszkańca. 
Niemniej musi on szanować opinie mieszkańców i raczej „sterować” lokalną łodzią, niż być jej wioślarzem.

• Aktor zewnętrzny, czyli tak zwany ekspert z uniwersytetu czy innej organizacji, też musi zmienić swą postawę. 
Dzieląc się swą ekspertyzą i doświadczeniem ze społecznością lokalną, przyjmuje postawę wobec niej słu-
żebną. Do niego należy zidentyfikowanie zdolności i kompetencji lokalnych, wywołanie ich przemieszania się, 
to on może dać odpowiedni dystans temu, co się dzieje. W tym celu musi się zaangażować, być w pewnym 
sensie jednym z lokalnych aktorów. Jego zawód przekształca się z badacza, który w pewnym momencie zło-
ży raport, w działacza, który musi wywołać/uwolnić energie lokalne w celu osiągnięcia twórczości wspól-
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noty. Gdy ta twórczość zaczyna nabierać widocznych kształtów, zaczyna on powolny i czasami długi proces 
wycofywania się z pierwszej linii w celu pozostawienia miejsca dla zidentyfikowanych lokalnie aktorów. A więc 
w potocznym języku zawodowym ten „badacz” wykonuje obecnie funkcję animatora, katalizatora, organiza-
tora działalności i źródła kompetencji (swoich i osób trzecich).

Defokalizacja

Twórczą stałą diagnozę można wprowadzić w sytuacji, gdy na danym terytorium jest odczuwalny potencjał 
wprowadzanych zmian. Oznacza to, iż problematyka zajmująca daną wspólnotę musi być postrzegana w szerszej 
perspektywie ogólnej sytuacji terytorium, aby można było szukać odpowiednich rozwiązań. Bardzo często w sy-
tuacji wspólnotowych działań zmiana postawy wszystkich aktorów, postawienie pod znakiem zapytania wszyst-
kich pewników oraz spojrzenie innymi oczyma na tę samą rzeczywistość pozwala na wykreowanie nowych rze-
czywistości.
Zatem wspólną energię, która uwalniana jest w tym procesie, można wykorzystać, o ile spełnione są trzy warunki:
– lokalni aktorzy wychodzą ponad problemy indywidualne oraz odgrywają rolę przedstawiciela całości teryto-

rium1,
– każdy z nich zwiększa wiarę we własne możliwości,
– osoby należące do wspólnoty sensu i działania wierzą w możliwości wspólnie wytwarzanej energii.
Ażeby osiągnąć taki poziom wzajemnego zaufania (patrz aneks 3 – kapitał społeczny), działania partycypacyjne 
muszą pozwolić na:
1. Wypracowanie wspólnych praw. Chodzi tu o niepisane prawa: wartości, nadzieje i wizje, które de facto po-
wodują, iż możemy żyć razem na danym terytorium. Są to czasami rzeczy proste (szacunek, własność, wiedza) 
lub bardziej kompleksowe (piękno, docelowość terytorium itp.).
2. Kartografię aktorów. Na danym terytorium znajduje się wielkie bogactwo osób, instytucji, kontaktów. Z tej 
masy elementów należy wybrać i dotrzeć do tych, które dotyczą „jakości życia”, a które służyć mają do dalszych 
działań w ramach metody twórczej diagnozy. Oznacza to, iż poszukuje się zdolności mieszkańców lub podmiotów 
znajdujących się na terytorium lub też potrzeb (zadowalanych lub nie). Chodzi też o identyfikacje trudności, 
oporów czy blokad, aby mapa terytorium reprezentowała jego całość.
3. Przejście od indywiduum do wspólnoty. Powyżej wymieniona kartografia służyć będzie podczas tego stałe-
go procesu diagnozy twórczej do przekształcania indywidualnych elementów na elementy zbiorowe, kładąc na-
cisk na kompetencje i siły raczej niż na problemy i trudności. Niemniej możliwość dopasowania kompetencji do 
trudności na podstawie takiej analizy pozwala właśnie na wytworzenie odpowiedzi lokalnych poprzez siły lokal-
ne (patrz aneks 4 na temat niewystarczających usług).
4. Zmiana jako stały proces. Cykl zmiany będzie stale towarzyszył twórczej diagnozie. Proces zmiany nie będzie 
zachodził w tym samym momencie ani w ten sam sposób dla każdego z aktorów. Jak widać w etapach przed-
stawionych w poniższej tabelce, ich zróżnicowanie jest duże, a ta sama osoba czy struktura może się znajdować 
na różnych etapach zmiany w zależności od sytuacji. Istotne jest, czy zmiana jest widziana jako destabilizacja 
(negatywnie) czy też jako proces postępu (pozytywnie). W obu przypadkach najważniejsze jest wsparcie ze-
wnętrzne. Tu zasadniczą rolę odgrywa nie tyle animator, co inne podmioty wspólnoty sensu i działania.

1 „Żaden problem nie może być rozwiązany bez zmiany poziomu perspektywy, z której został wywołałny”. Albert Einstein.
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 Tabela 7.1. Sześć etapów procesu zmiany (z punktu widzenia jednostki)

Stabilność Pracuję więcej, aby osiągnąć sukces

Złe funkcjonowanie Pracuję więcej, a jednak nie osiągam pełnego 
sukcesu

Kryzys Kryzys pozwala na zdystansowanie się wobec 
problemu

Kryzys ma znaczenie zasadnicze w procesie 
uczenia się (na nowo)

Zamieszanie Powinienem działać inaczej, ale jak? Móc wypowiedzieć się, użyć słowa do opisania 
sytuacji, wyjść ponad poczucie „winy”

Odnowa Widzę liczne możliwości działania 
i eksperymentuję

Budować sens

Nowa stabilność Działam inaczej i odnoszę sukcesy (ponownie)

Poprzez wiedzę do czynu

Stała diagnoza jest twórcza, ponieważ pozwala w nowy sposób spojrzeć na terytorium i podjąć nowatorskie 
działania. Do cech działalności twórczej należy element dynamizujący, zachęcający niekiedy do podjęcia ryzyka. 
Twórcza i stała diagnoza wskazuje aktorom lokalnym, jaka wiedza jest do zdobycia, w jaki sposób można się tą 
wiedzą podzielić i jakie w wyniku tego nastąpią zmiany. Narzędzie to będzie towarzyszyć danemu terytorium, 
gdyż nie jest „skończonym produktem”, lecz przekształca się w stałe działanie, które pozwala na wejście w dy-
namikę danej sytuacji. Będąc w ruchu, diagnoza ta z czasem jest coraz bardziej efektywna i oczywiście pozwala 
na dialog między uczestnikami i aktorami terytorium. Wartością dodaną jest też fakt, że proces ten odkrywa 
i stale korzysta z wiedzy aktorów ważnych dla terytorium, w celu szybszego zbierania informacji, a udział lokal-
nych aktorów przyspiesza budowanie hipotez, analizy, przyjmowania zmiany i przejścia do etapu działania.

Duma i tożsamość

Niemożliwe jest skorzystanie z metody twórczej zmiany, gdy brakuje całkowicie ludzkiej (uczuciowej) więzi z te-
rytorium – dumy, tożsamości itp. Proces taki jak stała twórcza diagnoza stawia mieszkańca w centrum działań. 
Metoda opiera się na wiedzy i działaniach aktorów lokalnych, a więc wytwarza u nich poczucie przynależności 
do wspólnoty, w której żyją (patrz aneks 3 o poczuciu wspólnoty). Mieszkańcy powinni z czasem zdać sobie 
sprawę z tego, iż przyszłość obszaru, na którym żyją, zależy w pewnej mierze od nich samych. Powinno to wy-
tworzyć u nich poczucie odpowiedzialności. To z kolei może mieć duże znaczenie dla całości terytorium i stwo-
rzenia się poczucia wspólnej odpowiedzialności społecznej wszystkich lokalnych aktorów.

Stały proces/metodologia

Etapy:
A: budowa wizji kontekstu
1. Identyfikacja aktorów, wstępny zbiór danych statystycznych, identyfikacja kompetencji, braków, sił i opo-

rów
2. Opis pozycji różnych aktorów na wstępie i ewentualnych oczekiwanych rezultatów – porównanie spójności 

i różnic tych elementów 
B: konstrukcja wspólnych praw (wartości)
3. Spotkanie(a) aktorów–mieszkańców w celu zapoznania się i podzielenia się wartościami, wykreowania wspól-

nej wizji terytorium, umówienia w sprawie wspólnej działalności (pakt lokalny) oraz zdefiniowania roli każde-
go na terytorium 

4. Wybranie pierwszych wspólnych tematów
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C: od rzeczywistości do zmian
5. Organizacja warsztatów – oparta na podzielanych wartościach, opracowanie ostatecznych celów, środków. 

Stwierdzenie stanu obecnego i ocena dystansu do pokonania między celami a rzeczywistością
D: stale odnawiana strategia działania
6. Zorganizowanie komitetu sterującego, który będzie towarzyszył podejmowanym inicjatywom
7. Animowanie procesu stałej twórczej diagnozy i wynikających z niej zmian w sposób partycypatywny (identy-

fikacja różnych form kompetencji, ich przystosowalność, interpretacja wspólna, zarządzanie czasem różnych 
aktorów)

8. Zagwarantowanie narzędzi komunikowania się, z jak największą częścią wspólnoty lokalnej
9. Stałe monitorowanie wyników (analiza spójności między rzeczywistością istniejącą a zasadami ustalonymi 

partycypacyjnie) w celu utrzymania stałej zmiennej wizji ogólnego kontekstu

Wnioski

Przedstawione tu elementy nie tworzą spójnej całości nadającej się do użytku na każdym terytorium. Parametry 
te muszą zostać dobrane w zależności od lokalnej specyfiki. Ich odpowiednia organizacja musi odpowiadać da-
nej sytuacji, a nie odwrotnie.
Stały proces twórczej diagnozy jest metodą wzniecenia lokalnych energii, które stanowią niewykorzystany po-
tencjał społeczności lokalnej. Niemniej potrzeba do tego terytorium, liderów oraz mieszkańców, którzy chcą 
działać na rzecz podniesienia jakości życia. W ten sposób też zostanie wzmocniona lokalna tkanka ekonomiczna, 
zwłaszcza poprzez kreowanie podmiotów pośrednich, jakimi są struktury gospodarki społecznej.

7.4. Przykład Byczyny (woj. opolskie)

Gmina Byczyna znajduje się niedaleko Kluczborka w województwie opolskim. Gmina ma 
nieco ponad 10 000 mieszkańców – w miasteczku centrum mieszka około 3500, pozosta-
ła część ludności mieszka w okolicznych 23 sołectwach, z których około połowa była ści-
śle związana z PGR.

Proces terytorium społecznie odpowiedzialnego zainteresował burmistrza gminy Ry-
szarda Grünera podczas letniej szkoły gospodarki społecznej, która miała miejsce w 2006 
roku i była zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski w kontekście programu Equal 
„Tu jest praca.pl” .

7.4.1. Grupa inicjatyw lokalnych

Kilka miesięcy później odbyło się pierwsze spotkanie grupy mieszkańców, która obecnie 
nazywa się grupą inicjatyw lokalnych. Składa się z około 25 osób, pracownicy CIS (cen-
trum integracji społecznej), sołtysi, pracownicy spółdzielni socjalnych, działacze oraz 
mieszkańcy kilku wsi i sołectw. 

Celami kilku 2-dniowych spotkań było:
 • uwrażliwienie przedstawicieli Byczyny w zakresie kultury odpowiedzialności spo-

łecznej,
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 • zapoznanie się z narzędziami rozwoju lokalnego, 
 • wzmocnienie działalności aktywizującej mieszkańców,
 • wypracowanie postawy pozwalającej pracować nad długoterminowymi procesami po-

prawy jakości życia mieszkańców,
 • przekazanie narzędzi mieszkańcom.

Po krótkim przedstawieniu metodologii społecznie odpowiedzialnego terytorium osoby 
obecne przedstawiły się i zaczęto pracować nad sprawami interesującymi całą grupę, czyli 
nad ich wizją terytorium, problemów czy też kwestii do rozwiązania. Po kilku sesjach zaufa-
nie w grupie znacznie wzrosło i poziom wymiany między osobami stał się bardzo wysoki.

Ten wstępny etap „diagnozy” stałej był też twórczy, ponieważ mieszkańcy gminy Byczy-
ny mieli bardzo dużo pomysłów dotyczących sposobów poprawy jakość życia w gminie. 

Mieszkańcy zajęli się takimi sprawami, jak:
 • Zatrudnienie – tworzenie miejsc pracy, np. poprzez rozpoczęcie działalności gospo-

darczej nad zalewem, w tym dotyczących usług zdrowotnych czy związanych z ob-
róbką drzewa.

 • Działalność świetlic – w wielu sołectwach świetlice są jedynym miejscem spotkań 
mieszkańców. W niektórych już rozpoczęto remonty, inne czekają na poprawę warun-
ków. Bardzo liczne wymiany opinii na ten temat pokazały, iż najważniejszy jest pro-
jekt wsi przedstawiony przez mieszkańców i jego jakość. Ważnym elementem są rów-
nież środki na remonty budynków itd.

 • Młodzież – temat ten stał się dosyć szybko elementem dominującym spotkań, m.in. 
dlatego że wiele osób młodszych wyjechało z gminy i chwilowo nie ma żadnej stra-
tegii zatrzymania młodzieży. Jest to niewątpliwie związane z kompleksowością pro-
blematyki, która została opisana jako „bez wyjścia”, gdyż bez pracy i mieszkania 
młodzież na miejscu nie zostanie. Inne elementy tej debaty to: wyrównanie szans m.in. 
młodzieży ze wsi, rola wykwalifikowanej młodzieży, jej udział w pracach społecznych 
lub za odpłatnością w świetlicach wiejskich. Sołectwa były bardzo zainteresowane 
zwiększoną mobilizacją młodzieży na ich terenie. Wymiana doświadczeń wskazała na 
dość dużą rozbieżność zdań między różnymi sołectwami – podejście pedagogiczne, 
praca nad autonomią młodzieży, kwestia współodpowiedzialności itp. Powstał pomysł 
„osiedle dla młodych” połączony z ideą dowartościowania młodzieży przez wykorzy-
stanie jej talentów.  
Po bardzo bogatej wymianie doświadczeń ustalono strategiczną postawę wobec mło-
dzieży uznając, że należy:
– liczyć się ze zdaniem młodzieży,
– szanować pozycję młodzieży w gminie,
– zachęcać młodzież do współpracy i działania,
– uwzględniać zainteresowanie młodzieży,
 – organizować wolny czas młodzieży
– dać wolność działania młodzieży,
– wspierać pomysł młodzieży,
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– wspierać idee młodych doświadczeniem starszych,
– wspierać się wzajemnie,
– określać wspólne cele
oraz nie wolno krytykować i negować pomysłów młodzieży i skreślać ich na starcie.

W wyniku aktywnego opracowywania projektów grupa inicjatyw została zaproszona 
przez burmistrza do przedstawienia swych pomysłów na nadzwyczajnym posiedzeniu 
Rady Gminy dnia 18 kwietnia 2007 roku na temat: Byczyna społecznie odpowiedzialna za 
młodzież swojego terytorium, na którym przedstawiono najważniejsze elementy wspo-
mniane powyżej. Najwięcej czasu poświęcono tematowi młodzieży, gdyż stał się on naj-
bardziej priorytetowy. Poniżej zasadnicze elementy tego projektu:

1. Odpowiedzialna młodzież

Propozycja
 • Klub młodzieżowy
 –  mobilizacja młodzieży w celu dzielenia się swoimi kompetencjami z młodzieżą 

i dziećmi gminy
 – wypracowanie potrzeb każdego sołectwa i ośrodków miejskich 
 • Utworzenie młodzieżowej rady miejskiej

Rezultaty
 • Projekty przygotowujące do usamodzielniania zawodowego młodzieży – staże przed 

wejściem na rynek
 • Przekazywanie swojej wiedzy innym
 • Zaangażowanie młodzieży w życie i promocje gminy
 • Zwiększenie współpracy międzypokoleniowej

2. Podwyższenie kwalifikacji, kontaktów i wizji świata młodzieży w gminie  
– m.in. przez wzmożoną działalność multimedialną

Cele/rezultaty
 • Poszerzenie zainteresowań oraz wizji świata
 • Wyrównanie szans wszystkich mieszkańców gminy 
 –  szkolenie przy komputerze daje perspektywę pracy w przyszłości
 –  pozyskiwanie pracy przez Internet
 –  załatwianie spraw administracyjnych 
 –  stworzenie grup dyskusyjnych
 –  pozyskiwanie nowych znajomych, przyjaciół i przyszłych partnerów życiowych 

i biznesowych

Środki
 • Zatrudnienie osób z kwalifikacjami do prowadzenie zajęć multimedialnych (web-

master) 
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 • Przygotowanie odpowiednich pomieszczeń w mieście i w sołectwach (pracownie in-
ternetowe)

 • Przygotowanie i prowadzenie zajęć za pomocą narzędzi multimedialnych
 • Zmobilizowanie i zorganizowanie wykwalifikowanej młodzieży do prowadzenia nie-

których zajęć

3. Stworzenie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla młodych małżeństw

 • Wspólne mieszkanie młodego małżeństwa z rodzicami nie jest sytuacją pożądaną 
przez wszystkich

 • Brak oszczędności na starcie w nowe życie
 • Stworzenie programu pomostowego 
 • Zadaniem wspólnym byłoby wyremontowanie pustostanów, wyznaczenie koordyna-

tora programu i pomoc w założeniu spółdzielni mieszkaniowej dla młodych
 • Partycypacja młodych, ubieganie się o dofinansowanie UE, na jakie projekty?… 

4. Zwiększenie atrakcyjności wsi Miechowa przez wzbogacenie życia oświatowo-kulturalnego

 • Promocja wsi
 • Zwiększenie zaangażowania mieszkańców 
 • Zachęcenie młodych ludzi do pozostania na wsi
 • Skłonienie nowych osób do wprowadzenia się 
 • Zagwarantowanie jakości życia w Miechowej przez zorganizowanie atrakcyjnych 

miejsc spotkań oraz rozwój umiejętności i zainteresowań mieszkańców sołectwa

Zasoby
 • Zatrudnienie osób z kwalifikacjami do prowadzenie zajęć rozwijających potencjał 

mieszkańców
 • Remont świetlicy
 • Wyposażenie świetlicy 

Realizacja
 • Organizacja komitetu prowadzącego zajęcia w sołectwie 
 • Wypracowanie harmonogramu zajęć
 • Przygotowanie budżetu i zdobycie środków na zajęcia i inwestycje

5. Chudoba nową wioską

Diagnoza:
 • Poczucie, że nie ma nic
 • Świetlica bez projektu

Obecna sytuacja:
 • Zakup kina domowego
 • Zagospodarowanie boiska i plac zabaw przez młodzież

7.4. Przykład Byczyny



136

Wsparcie lokalnej inicjatywy:
 • Mieszkańcy się spotykają
 • Przekaz gminie przez agencję terenu i budynków w celu poprawienia warunków
 • Założenie koła gospodyń

6. Odżycie sołectwa Kochłowice

Diagnoza:
 • Po 1989 roku padło wiele inicjatyw społecznych (LZS)

Obecna sytuacja:
 • Zawiązanie Koła Gospodyń Wiejskich
 • Powstanie młodzieżowego klubu sportowego LZS

Wsparcie lokalnej inicjatywy:
 • Rozwój piłki nożnej, siatkówki
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego dla potrzeb społeczeństwa
 • Poprawa jakość budynków (szatnia, świetlica itp.)

Ważnym elementem było poinformowanie radnych i innych o działalności grupy ini-
cjatyw. Propozycje wywołały debatę, a najważniejszym elementem była sama obecność 
grupy inicjatyw na posiedzeniu rady z grupą ok. 15 młodych ludzi. Poza sołtysami nikt 
z gości nie był na radzie i nawiązanie pierwszych kontaktów między tymi grupami pozwa-
la mieć nadzieję na bogatszą współpracę na następnych etapach.

W celu rozpowszechnienia procesu twórczej stałej diagnozy zorganizowano wiele 
spotkań, np. 3-godzinna sesję z młodzieżą szkolną oraz spotkanie z nauczycielami i urzęd-
nikami urzędu miasta. Obie te sesje dały bardzo interesujące rezultaty z punktu widzenia 
twórczych działań mieszkańców. Wykazały również w niektórych wypadkach brak wiedzy 
udokumentowanej na temat niektórych elementów obecnej sytuacji w gminie. Na przykład 
młodzież nie ma żadnej informacji na temat zawodów wykonywanych w gminie oraz wy-
nagrodzenia poszczególnych stanowisk pracy. Wiedza dorosłych oparta była na informa-
cjach rodzinnych lub wąskiego grona znajomych i znacznie się różniła od podzielanej 
ogólnej wizji terytorium.

Na tym etapie jasno widać, iż potrzeba prawdziwych danych na temat ruchu nierucho-
mości czy też zawodów wykonywanych w Byczynie stanowi niezbędne wyrównanie dla 
poziomu podzielanej informacji przez wszystkie grupy lokalnej wspólnoty.

7.4.2. Dalsze etapy

Obecnie Byczyna przygotowuje się do opracowania kompleksowego projektu, który skon-
centruje się na młodzieży. Najważniejszym problemem będzie zapewnienie dostępu do 
mieszkań i pracy. Czas wolny jest także elementem kluczowym. Niemniej projekt ten po-
winien też zająć się tak trudnym tematem, jak tworzenie opinii w gminie i o gminie, w celu 
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przerwania cyklu dorośli – rodzice, który przekazuje, że gdzie indziej jest lepsza jakość 
życia.

Proces ten jest „sztuką miękką”. Wymaga on coraz większej precyzji w jego zarzą-
dzaniu oraz potrzebuje dużo dobrej woli i wsparcia jak największej części lokalnej wspól-
noty. Kwestia dynamiki lokalnej już została wypróbowana poprzez inne projekty łączące 
lokalne energie (gród), ale gmina będzie musiała nie tylko opracować z pomocą specjali-
stów konkretne dane ale także prowadzić w formie projektu kompleksowe zajęcia na swo-
im terytorium.

7.5. Przykład dzielnicy Warszawa-Białołęka

Migracje ludności w Polsce powodują, że z takich gmin, jak Byczyna mieszkańcy wyjeż-
dżają do dużych miast. Do dzielnicy warszawskiej Białołęka, gdzie już mieszka ponad 
70 000 osób, trafia rocznie ponad 5000 nowych mieszkańców. Ponieważ ci mieszkańcy 
napływowi posiadają jeszcze swe korzenie w innych gminach polskich, można sobie po-
stawić pytanie na temat ich przywiązania do dzielnicy i tożsamości.

Niektórzy mieszkańcy dzielnicy, którzy się w niej urodzili mają silne poczucie przy-
należności. Radny dzielnicy Piotr Oracz z inicjatywy koordynatora projektu Partnerstwa 
na Rzecz Rozwoju „Tu jest praca” dr hab. Ewy Leś realizowanego przez Uniwersytet War-
szawski w ramach projektu EQUAL podjął działania włączenia słuchaczy Studium Pody-
plomowego Zarządzania Gospodarką Społeczną realizowanego przez Uniwersytet War-
szawski do przeprowadzenia eksperymentalnej diagnozy terytorium na terenie dzielnicy 
Białołęka, w celu lepszego poznania jej potrzeb i wyciągnięcia wniosków, które posłużą 
do ustalenia najlepszych kierunków jej rozwoju. W tym też celu zostały przeprowadzone 
eksperymentalne zajęcia Słuchaczy w Studium Uniwersytetu Warszawskiego, w którym 
wzięło udział ok. 30 słuchaczy z całej Polski, którzy są pracownikami publicznych służb 
zatrudnienia, służb socjalnych oraz organizacji trzeciego sektora, mieszkańcy Białołęki 
oraz pracownicy urzędu dzielnicowego. Zajęcia były prowadzone jako laboratorium meto-
dologiczne przez specjalistę europejskiego Piotra Wołkowińskiego i trwały 3 weekendy.

Radny dzielnicy pan Piotr Oracz w następujący sposób przedstawił zadanie, przed 
którym stoi dzielnica:

„Chcemy przyjrzeć się potrzebom społecznym mieszkańców, zasobom jakie są w dziel-
nicy, oraz zaplanować inicjatywy, które będą zaspokajały potrzeby lokalne i sprzyjały in-
tegracji i samoorganizacji mieszkańców powodując wzrost kapitału społecznego”.

Spotkania z członkami studium zostały poprzedzone zebraniem w urzędzie z pracow-
nikami oraz zastępcą burmistrza oraz drugim spotkaniem z różnymi działaczami dzielnicy, 
zajmującymi się stowarzyszeniami różnego typu. Osoby te odegrały kluczową rolę w tym 
procesie, gdyż znają lokalnych aktorów i mogą ich zmobilizować. Przekazały one też licz-
ne bardzo ważne informacje dla grupy studentów.
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Na pierwszej sesji została przedstawiona metoda pracy. Chodziło o zbadanie/wyczucie 
dzielnicy nie tylko z punktu widzenia jej potrzeb (np. dla dzieci, dla dorosłych, dla osób 
starszych), ale też z punktu widzenia kompetencji i zdolności znajdujących się na teryto-
rium dzielnicy. Połączenie potencjałów z potrzebami może ułatwić stworzenie nowych 
lokalnych miejsc pracy (patrz aneks 4). Ten typ wywiadu może także poszukiwać elemen-
tów, o których rozmówcy może nie zdają sobie sprawy, lub też elementy, które można 
dostrzec będąc z zewnątrz. Członkowie studium musieli przeprowadzać wywiady oraz wy-
kreować poczucie zwiększenia lokalnych energii i dynamiki. 

Osoby biorące udział w studium zostały przeszkolone w zakresie środków przepro-
wadzania wywiadów głębokich, takich jakich się używa do wywiadów żywej pamięci, 
które się charakteryzują tym, iż ich celem jest dowartościowanie osoby, która odpowiada 
na pytania.

Kontakty z mieszkańcami i pracownikami urzędu pozwoliły na identyfikacje osób lub 
grup przydzielonych do wywiadów. Wszystkie wywiady musiały być wykonane podczas 
drugiej sesji, gdyż studenci byli z całej Polski.

Na drugiej sesji dzielnica została podzielona na części i ekipy mieszane (studenci, 
mieszkańcy i pracownicy) wykonali ponad 70 spotkań i wywiadów. Już we wczesnych 
godzinach popołudniowych pierwsze rezultaty zaczęły być widoczne i niektóre ekipy roz-
poczęły analizę wywiadów i identyfikacji najważniejszych elementów. Znaczna większość 
wywiadów odbyła się w bardzo dobrej atmosferze. Kilka osób nie zrozumiało celowości 
spotkań i na początku było negatywnie nastawionych. Wielu innych mieszkańców było 
mile zdziwionych zainteresowaniem osób z zewnątrz ich dzielnicą.

Trzecia sesja miała miejsce już nie w urzędzie, lecz w centrum kultury dzielnicy w nie-
dzielę o godz. 13. Ekipy przyjechały w bardzo pozytywnym nastroju i rozpoczęto pracę 
nad sposobem przedstawienia całego bogactwa wywiadów i informacji mieszkańcom 
dzielnicy. Wyzwanie było bardzo duże. Wiele wywiadów zawierało elementy typowych 
sytuacji z życia codziennego czy też humorystyczne. Zatem zdecydowano przedstawić 
dzielnicę mieszkańcom w sposób jak najbardziej przystępny, a w drugiej strony – poważ-
ny i strategiczny. Ekipy „produkcyjne” rozpoczęły przygotowania do włączenia najważ-
niejszych elementów do pomysłów małych scenek, które miały ilustrować wywiady, 
mieszkańców oraz usłyszane anegdoty.

Trzydzieści osób wraz z kilkoma mieszkańcami pracowało intensywnie do wieczora, 
kiedy zarządzono pierwszy przegląd. Wiele komentarzy i śmiechu pozwoliło na znaczne 
wzbogacenie zawartości przedstawianych elementów oraz ich skrócenie – przedstawienie 
całości miało zająć 45 minut, a pozostałe 45 minut przeznaczono na dyskusję.

Ponad 50 osób z dzielnicy było obecnych na przestawieniu rezultatów. Ekipa studen-
tów zdołała wykonać prezentacje w czasie i nastąpiła bardzo interesująca wymiana opinii 
między mieszkańcami a studentami. W pewnej chwili, tak jak było przewidziane, miesz-
kańcy zaczęli rozmawiać między sobą, pozwalając studentom na zajęcie pozycji nieco 
bardziej biernych obserwatorów.

7. Koncepcja terytorium społecznie odpowiedzialnego i metodologia jego twórczej diagnozy



139

7.5.1. Podstawowe elementy syntezy

Ekipa 30 studentów oceniła wspólnie z mieszkańcami, które elementy były dla dzielnicy 
najważniejsze. Skomentowali oni takie tematy jak dialog społeczny, w którym występuje 
niedosyt informacji, zwłaszcza przekazywanych m.in. przez radnych. 

W dziedzinie rozwoju organizacji pozarządowych stwierdzono dość małą liczbę 
podmiotów w stosunku do liczebności mieszkańców, a osoby pochodzące z mniejszych 
miast zasugerowały możliwość szkolenia, wspierania oraz udzielania pomocy stowarzy-
szeniom dla ogólnego dobra.

W dziedzinie partnerstwa i integracji społecznej stwierdzono brak inicjatyw, które 
łączyłyby ze sobą lokalne energie i podkreślono, iż wszystkie inicjatywy zmierzające 
w tym kierunku będą mieć nadzwyczaj pozytywny wpływ na dzielnicę.

Bardzo dużym priorytetem dla mieszkańców jest oświata i wszystko, co się z nią łą-
czy. Mocno jest odczuwana potrzeba działalności placówek edukacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży. Należy otworzyć kolejne świetlice, wystąpić po fundusze grantowe, organizować 
nowe miejsca spotkań, np. dla matek z dziećmi.

Oczywiście było też dużo kwestii dotyczących transportu, tożsamości dzielnicy, zna-
jomości przeszłości tych okolic czy też charakterystyki osób z Białołęki.

Sześć dni twórczej i stałej diagnozy jeszcze nie zmieniły dzielnicy. Najważniejszym 
pozytywnym efektem wywiadów było nawiązanie kontaktów między mieszkańcami, któ-
rzy wcześniej się nie znali, a obecnie zaczęli nawet ze sobą współpracować. Tematy, któ-
re są poruszane nie są bardzo oryginalne, ale potencjalnie wskazują na kierunek współpra-
cy między samorządem dzielnicowym a mieszkańcami. Nie chodzi o ograniczenie władzy 
politycznej przez inicjatywy oddolne. Wręcz przeciwnie, idee takie powinny wzmocnić 
demokrację reprezentatywną przez demokrację partycypatywną na rzecz demokracji tery-
torium.

7.5.2. Co dalej?

Wnioski z diagnozy twórczej (obywatelskiej) przedstawiono na posiedzeniu Rady Dziel-
nicy w celu zmobilizowania radnych i różnych wydziałów urzędu. Jest nadzieja na to, iż 
ta twórcza diagnoza (wykonana za szybko i w niezwykłych warunkach) pozwoli na kapi-
talizację wytworzonej energii, co by z kolei pozwoliło na wdrożenie konkretnych akcji na 
terenie dzielnicy finansowanych m.in. z funduszy unijnych z udziałem przynajmniej części 
podmiotów gospodarki społecznej. Ponieważ projekty tego typu wymagają partnerstw, być 
może na Białołęce już jest ich zalążek.
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Aneks 1

REVES (Europejska Sieć Miast i Regionów dla Ekonomii Społecznej) jest organizacją 
lokalnych i regionalnych samorządów, które rozwijają lub chcą rozwijać polityki promu-
jące gospodarkę społeczną i solidarnościową w celu konstruowania sprawiedliwego, in-
kluzywnego, partycypatywnego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Każda działalności ma 
formę partnerstwa między władzami publicznymi i organizacjami trzeciego sektora.

Innowacje społeczne, w znaczeniu metod, procedur i polityk oraz inicjatywy są wspól-
nie podejmowane. Są budowane na podzielanych kompetencjach członków i ich obszarów 
terytorialnych.

REVES reprezentuje, broni i promuje wspólne walory członków wobec instytucji lo-
kalnych, regionalnych, narodowych, europejskich i międzynarodowych.

Wspólnie ze swymi członkami sieć pracuje nad:
 a) rozwojem i wymianą ekspertyzy i wiedzy (know-how);
 b) kształceniem i komunikowaniem na temat wkładu partnerstw opartych na ekonomii 

społecznej w utworzenie lepszego społeczeństwa i społecznie zrównoważonego roz-
woju;

 c) formą laboratoryjną twórczości i eksperymentacji innowacyjnej w politykach społecz-
nych; 

 d) wzmacnianiem i rozpowszechnianiem innowacyjnych metod i strategii na terytoriach 
(na lokalnym i regionalnym poziomie);

 e) współpracą z innymi narodowymi, europejskimi i międzynarodowymi sieciami w celu 
wytwarzania synergii i uzupełniających się metod pracy;

 f) kontynuowaniem wymienionych zadań w Europie i na poziomie międzynarodowym 
w celu promowania społecznie zrównoważonego rozwoju terytoriów (rozwój lokalny), 
solidarności między Północą i Południem oraz wyrównania szans.
Stowarzyszenie REVES zostało utworzone we wrześniu 1997 roku, z inicjatywy miast 

Östersund (Szwecja) i Reggio Calabria (Włochy) oraz Europejskiej Konfederacji Spół-
dzielni Pracowniczych, Spółdzielni Społecznych oraz Przedsiębiorstw Partycypatywnych 
(CECOP). Obecnie do REVES należą samorządy i podmioty trzeciego sektora z 16 państw 
(14 państw członkowskich UE oraz Maroko i Rosja), w sumie 90 członków.

Główne cele lokalnej i międzynarodowej współpracy są zawarte w karcie REVES. 
Chodzi tu o takie jej elementy, jak np.: partnerstwo, rozwój nowej kultury przedsiębior-
czości społecznej, globalna odpowiedzialność społeczna, równość płci, jakość miejsc pra-
cy. W ciągu 10 lat istnienia te zasadnicze pojęcia zostały zanalizowane i rozwinięte na tle 
różniących się warunków lokalnych.

Od kilku lat REVES rozwija wielokierunkowe partnerskie podejście do lokalnego 
planowania i oceny, poprzez poszerzenie pojęcia Społecznej Odpowiedzialności Przedsię-
biorstw (Social Responsibility of Enterprises) na szerszy kontekst, włączający wszystkich 
kluczowych aktorów: Terytorialna Odpowiedzialność Społeczna (TSR©). 

TSR© jest dalej rozwijana poprzez konkretne projekty. Jej zasady odnoszą się do 
wspólnych celów europejskiej strategii zwalczania biedy oraz na rzecz inkluzji społecznej, 
takie jak mobilizacja wszelkich podmiotów, pomocniczość, oraz wielowymiarowe podej-
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ście do inkluzji społecznej. Budowanie partnerstw metodą TSR© wchodzi także do pro-
gramu REVES ART, zbudowanego wraz z UNDP i eksperymentowanego poza granica-
mi UE.

Działania REVES są blisko związane z jednej strony ze strategiami Unii Europejskiej, 
a z drugiej – z procesami rozwoju lokalnego. Sieć reprezentuje unikalne laboratorium dla 
innowacji społeczno-ekonomicznej i pełni funkcję łącznika między różnymi terytoriami, 
między terytoriami a Unią Europejską, 

Aneks 2

Zasady opracowane przez 13 terytoriów UE w zakresie inkluzji przez pracę i mieszkanie

Sformułowano 13 podstawowych zasad, które stanowią klucz do stworzenia wspólnej po-
lityki terytorium w celu wypracowania dobrych i prostych narzędzi tej współpracy. Wyja-
śnienia poszczególnych zasad i elementów tego procesu, dokonał prof. R. Spears z Open 
University, opisując stosowanie kryteriów lokalnego planowania działań na rzecz wyklu-
czenia społecznego10.

Wypracowano założenia procesu pomocy na rzecz lokalnego planowania strategicz-
nego, opartego na zestawie pewnych kryteriów i zasad. Umożliwia to władzom miejskim 
i aktorom gospodarki społecznej elastyczne rozwijanie strategii, dopasowanych do specy-
fiki ich wspólnot, ich grup i osób wykluczonych – w zgodzie z otwartą metodą koordyna-
cji11. Zapewnia także systematyczną bazę ułatwiającą wymianę doświadczeń pomiędzy 
aktorami lokalnymi i krajowymi w ramach UE. Poniżej zaprezentowano, w jaki sposób te 
zasady mogą być stosowane we wspólnych działaniach państwa i gospodarki społecznej.

Przekrojowość
Przekrojowość (transversality) oznacza integrację na różnych poziomach, przez wprowa-
dzenie różnych aktorów w różnorodne struktury zarządzających. Władze miejskie mogą 

10 R. Spears in ESCA A guide for a local & strategic partnership approach to social integration, REVES 
dla UE w programie „Exchange for inclusion - enhancing a common approach (2006)” o inkluzji poprzez za-
trudnienie i mieszkalnictwo, w którym dostosowano kryteria społecznie odpowiedzialnego terytorium do tych 
zmiennych. W wersji polskiej ukazało się po raz pierwszy w: E. Leś, M. Ołdak (red.) (2006), Z teorii i praktyki 
gospodarki społecznej: „Zeszyty Gospodarki Społecznej”, Collegium Civitas. 

11 Otwarta metoda koordynacji (Open Method of Co-ordination) to sposób zachęcania do współpracy mię-
dzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i jej wspierania. Może dotyczyć także innych państw europej-
skich (niebędących członkami UE) w tych dziedzinach, w których – z różnych przyczyn – trudno jest stosować 
dotychczasowe metody integracyjne, w szczególności „twarde” prawo, tj. dyrektywy i rozporządzenia. Otwarta 
koordynacja odbywa się na poziomie transnarodowym, lecz z ograniczonym udziałem instytucji Unii Europej-
skiej. Otwarta koordynacja polega na określaniu wytycznych dla całej Unii Europejskiej; wspólnych celów, 
punktów odniesienia, które następnie służą do porównywania własnych osiągnięć z przykładami najlepszych 
rozwiązań wypracowanymi przez inne państwa członkowskie. Definicje opracowano na podstawie „Słowniczka 
pojęć i ważniejszych terminów” FRDL.
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skoncentrować się na mocnych stronach organizacji gospodarki społecznej, które bardzo 
dobrze znają struktury udziałowe (multi-stakeholder structures) i pracy grupowej mające 
na celu konstruowanie polityki i programów na rzecz inkluzji. Dodatkowo struktury gospo-
darki społecznej są dostosowane do specyfiki ich kontekstu lokalnego, w zakresie relacji 
ze społeczeństwem obywatelskim, państwem, grupami i osobami wykluczonymi. To jeden 
z kluczowych sposobów zdiagnozowania zakresu potrzeb, a także odpowiedzi na nie.

Ostrożność i ochrona
Główną cechą obecnej polityki przeciwko wykluczeniu społecznemu w Unii Europejskiej 
jest wymóg stosowania mierników pozwalających na redukcję ryzyka. System bezpieczeń-
stwa musi uwzględniać interes państwa oraz sieci organizacji (gospodarki społecznej), 
będące w kontakcie z grupami ryzyka i – dzięki posiadanemu doświadczeniu – reprezen-
tujące ich potrzeby. 

Pomocniczość 
Pionowa pomocniczość12 wiąże się z adekwatną odpowiedzialnością na poszczególnych 
poziomach, zarówno w ramach administracji publicznej, jak i poza nią – określoną przez 
umowy z organizacjami gospodarki społecznej, które najlepiej znają problemy. W kontek-
ście pionowej pomocniczości partnerstwa pomiędzy władzami lokalnymi i organizacjami 
gospodarki społecznej muszą określić i stworzyć warunki do jak najwyższej efektywności 
integracji specjalistów w zakresie zabezpieczenia usług zapewniających wspólne dobro. Je-
dynie w ten sposób można przeciwdziałać szkodom płynącym z wykluczenia społecznego. 

Partnerstwo 
Tworzenie pojedynczego lub sieciowego partnerstwa w celu przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu wymaga współpracy organizacji na rzecz wspólnego dobra. Orientacja non- 
-profit oraz orientacja samopomocowa organizacji działających w ramach gospodarki spo-
łecznej tworzą podstawową bazę współpracy. Często orientacje te stanowią kluczową część 
doświadczeń oraz sens współpracy organizacji.

Partycypacja
Jest to główna cecha organizacji gospodarki społecznej. Odgrywa ona ważną rolę w budo-
waniu społeczeństwa obywatelskiego. Dla wielu ludzi organizacje gospodarki społecznej 
są miejscem, w którym uczą się różnych rodzajów partycypacji – informacji, konsultacji, 
dochodzenia do porozumienia, współpracy. Tam też poznają podstawy społeczeństwa oby-
watelskiego. A fakt, że są one kręgosłupem demokracji tłumaczy, dlaczego gospodarka 
społeczna jest popularyzowana w demokratycznym świecie.

12 Pomocniczość to pojęcie pochodzące z Niemiec, określające podział odpowiedzialności między władza-
mi federalnymi a landami, czyli regionami. Każda usługa powinna być wykonywana przez tego, który znajduje 
się najbliżej grupy docelowej. Unia Europejska przyjęła to jako zasadę subsydiarności, podkreślając właśnie, iż 
bliskość między wykonawcą i odbiorcą stanowi jedną z gwarancji sukcesu i efektywności.
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Wiedza
Wiedza i jej kluczowy komponent know-how są wartościami centralnymi dla wydajnego 
i efektywnego działania. Celem jest z jednej strony rozwijanie wiedzy obiektywnej, a to 
wymaga wspólnej pracy organizacji gospodarki społecznej w terenie oraz organizacji pań-
stwowych. Z drugiej strony, aktualność wiedzy jest ulotna; posiadają ją osoby i sieci bę-
dące w terenie; wykorzystanie tego typu wiedzy wymaga know-how w zakresie pracy we 
wspólnocie – zdolności charakterystycznych dla gospodarki społecznej.

Spójność społeczna
Wyjście poza lobbing na rzecz równowagi między grupami interesu nie jest łatwe, jednak-
że warunkiem koniecznym jest budowanie zaufania. Sieci zaufania i wzajemności, które 
budują kapitał społeczny to prawdopodobnie najważniejsze sposoby osiągnięcia tego celu. 
Jak dowodzono w wielu analizach teoretycznych i empirycznych, organizacje gospodarki 
społecznej są istotne dla gromadzenia kapitału społecznego. Budowanie kapitału społecz-
nego w ramach organizacji gospodarki społecznej jest bardzo ważne dla integracji, podczas 
gdy pomostowy kapitał społeczny między organizacjami (wliczając państwo) jest bardzo 
istotny dla budowania atmosfery zaufania, w której możliwe będzie osiągnięcie spójności 
społecznej.

Równość przestrzenna
Jak dowodzą geografowie, przedstawiciele nauk społecznych i ekonomiści globalizacji, 
rosną nierówności uwarunkowane przestrzennie, stawiając przed nami nowy rodzaj wy-
zwania dotyczącego praw wszystkich obywateli – zwłaszcza, kiedy niektóre typy wyklu-
czenia społecznego pozostają niezauważone. Główna rola wielofunkcyjnych koalicji go-
spodarki państwowej/społecznej w zakresie przeciwdziałania nierównościom uwarunko-
wanym przestrzennie jest jasno określona. Rola ta we wszystkich obszarach społeczeństwa 
obywatelskiego może mieć znaczenie jako sieć bezpieczeństwa dla wykluczonych wspólnot.

Ciągłość
Osiągnięcie ciągłości w wykorzystaniu zasobów finansowych, ludzkich i środowiskowych 
jest ważne dla efektywnego zaspokajania potrzeb wykluczonych społecznie. Nieograni-
czone korzystanie z kapitału społecznego przez organizacje gospodarki społecznej umoż-
liwia im bardzo efektywne wykorzystanie jego zasobów. Polegając na wiedzy w zakresie 
dostępu do rozmaitych zasobów wspólnot i jednostek oraz etosie samopomocy, odgrywa-
ją one centralną rolę w uniezależnianiu wykluczonych społecznie.

Odpowiedzialność gospodarcza
Poszukiwanie dróg doskonalenia sposobów wykorzystania zasobów na rzecz zaspokajania 
lokalnych potrzeb wykluczonych społecznie, umożliwiające kontynuację świadczenia 
usług ponad granicami budżetowymi i biurokratycznymi, konkuruje w pewien sposób z po-
trzebą rozwoju i transformacji tych usług. Wiąże się to z faktem, że potrzeby się zmienia-
ją. Jednakże narzędzia budżetowe, które uznają wartość dodaną organizacji gospodarki 
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społecznej, mogą być pomocne w poszerzeniu horyzontów planowania w celu umożliwie-
nia bardziej efektywnej i większej ciągłości w projektach lokalnych partnerstw.

Jakość
W obszarze wykluczenia społecznego, zasada ta zajmuje nietypowe miejsce w odniesieniu 
do gospodarki społecznej i partnerstwa państwowego. Jako że odeszliśmy od podejścia do 
wykluczenia społecznego, w którym koncentruje się na prostym zapewnieniu usług na 
rzecz podejścia, w którym podkreśla się dostęp do zasobów i wsparcie na rzecz „radzenia 
sobie”, mniejszy nacisk położony jest tu na jakość produktu/usługi (choć jest ona nadal 
ważna), a większy na proces motywowania, zaangażowania użytkownika, bliskość i więzi 
wspólnotowe, itp. W ten sposób organizacje gospodarki społecznej wnoszą bardziej war-
tościowy wymiar jakości.

Czas 
Zarządzanie czasem projektu i jego ostatecznymi terminami ma podstawowe znaczenie, 
jeśli chcemy osiągnąć rezultaty – podobnie jak ewaluacja i uczenie się, które muszą prze-
biegać w sposób ciągły, jeżeli wiedza w tym zakresie ma być rozwijana. Kwestie odpo-
wiedzialności publicznej często stoją w sprzeczności z możliwościami zarządzania projek-
tem, wynikającymi ze szczupłych zasobów organizacji gospodarki społecznej w stosunku 
do określonych warunków lokalnych. Rozwój metodologii mających na celu sprostanie 
tym dwóm wyzwaniom i /albo pozyskanie zewnętrznej ewaluacji musi stanowić element 
długoterminowej perspektywy strategicznej zmierzającej do wypracowywania wspólnej 
zdolności do efektywnych działań przeciwko wykluczeniu społecznemu.

Informacja 
Informacja dla użytkownika to nie tylko zasada włączenia użytkownika w proces przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu. Oznacza ona także reorientację perspektywy wspar-
cia, w której wykluczeni zajmują centralne miejsce w systemie. Osoby wykluczone mają 
tu prawo dostępu do zasobów dzięki samopomocy. Jest to konieczna reorientacja, w której 
– co jest być może charakterystyczne jedynie dla gospodarki społecznej – zawsze zabiega 
się o wsparcie. 

Partnerstwo między państwem i gospodarką społeczną przyczynia się – dzięki silnemu 
zróżnicowaniu każdego partnera – do wygranej w walce przeciwko wykluczeniu społecz-
nemu. Podejście do wykluczenia społecznego w kategoriach „praw i zasobów” kładzie 
większy nacisk na ułatwienie podejmowania strategii „radzenia sobie” wśród wykluczo-
nych, a zróżnicowane zalety organizacji gospodarki społecznej doskonale pasują do tej 
perspektywy. Partnerstwa państwo – gospodarka społeczna mogą działać najefektywniej, 
dzięki stosowaniu zasad lokalnego planowania strategicznego na rzecz zintegrowanego 
podejścia do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
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Gromadzenie i wytwarzanie kapitału społecznego

Pojęcie „kapitału społecznego” jest najczęściej połączone z pracami Roberta Putnama, 
 który zdefiniował go jako: 

„elementy życia społecznego – sieci, normy i zaufanie – które  pozwalają tym którzy 
biorą udział działać bardziej efektywnie w osiąganiu wspólnych celów”13.

Analizował on wówczas „poziome stosunki” w stowarzyszeniach takich jak chóry czy 
kluby sportowe. Według niego kapitał społeczny rozwija się od stuleci i pozwala na oby-
watelskie zaangażowanie się, które jest elementem centralnym dla współczesnych demo-
kracji.

Przed Putnamem kapitał społeczny opisywał Coleman, który w 1990 roku zidentyfi-
kował go jako czwarty element kapitału w procesie produkcji, obok kapitału finansowe-
go, fizycznego i ludzkiego. Jeszcze przed nim francuski socjolog Pierre Bourdieu zapro-
ponował swoją interpretację, mówiąc o:
 • kapitale ekonomicznym, który reprezentuje niezależne przedmioty produkcji,
 • kapitale kulturalnym, składającym się z informacji o dużej wartości,
 • kapitale społecznym, który przez kontakty społeczne pozwala na dostęp do tych 

przedmiotów i informacji.
Najbardziej wpływowa jest interpretacja Putnama, ponieważ położył on nacisk m.in. 

na kapitał społeczny jako ważny element działania społeczeństw lokalnych i narodowych 
i zdołał przekonać o tym np. Bank Światowy i inne instytucje międzynarodowe. 

W Wielkiej Brytanii badania dowiodły, że istnieje związek między kapitałem społecz-
nym i lepszym stanem zdrowia ludności lub zdolnością do innowacji w przemyśle14. War-
to też zauważyć, iż Putnam spostrzegł dwie formy kapitału społecznego: 
 • pierwsza dotyczy łączności (bonding En), tzn. łączniki wewnątrz danej wspólnoty, 

które jeszcze bardziej przybliżają osoby mające podobne poglądy,
 • druga zwana mostowaniem (bridging En), pozwalająca na kontakt między ludźmi 

mającymi bardziej odmienne poglądy w dziedzinie ogólnych opinii, oświaty i spraw 
społecznych.
Opracowane zostały np. cztery kategorie kapitału społecznego na przedmieściach15:

 • tożsamość okolicy,
 • interakcja między sąsiadami,
 • łączność i kanały pozwalające na tworzenie kontaktów społecznych na zewnątrz oko-

licy,
 • organizacje lokalne, które tworzą mosty z decydentami.

13 R. Putnam (1993) Making Democracy Work, Princeton University Press Princeton, NJ. 
14 M. Taylor (2003) Public Policy in the Community, Palgrave Macmillan, New York, s. 42. 
15 Tamże, 49.
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W tej samej dziedzinie została przeprowadzona analiza kapitału społecznego z punktu 
widzenia miast i aglomeracji16. Profesor Hans Westlund zdefiniował następujące kategorie:
 • Wspólnota klanowa: kapitał społeczny niezrozwijającego się społeczeństwa
 • Stare biedne nie uprzemysłowione wiejskie okręgi – kapitał społeczny dla statycz-

nego nierozwijającego się społeczeństwa 
 • Jedno przemysłowe miasto – nie dynamiczny kapitał społeczny, który jest dobry dla 

rozwoju, tak długo jak nic się nie zmienia
 • Przymierające miasto centrum – kapitał społeczny się zmienia, gdy aktorzy i part-

nerstwa się zmieniają
 • Obecne wiejskie okręgi – nowy kapitał społeczny budowany przez nowych aktorów 

tworzący nowe partnerstwa
 • Twórczy region – dynamiczny kapitał społeczny, który pozwala na strukturalne zmia-

ny ze stałym rozwojem (growth En).

Do jeszcze lepszego zrozumienia kapitału społecznego przyczynił się wielonarodowy 
projekt „Wkład kapitału społecznego w gospodarce społecznej do lokalnego rozwoju go-
spodarczego w Europie Zachodniej”17, który podjął się analizy kapitału społecznego 
w przedsiębiorstwach społecznych i zdołał zdefiniować to pojęcie w następujący sposób:

Zaufanie
Centralny element kapitału społecznego – zaufanie umożliwia tworzenie relacji, w których 
ludzie mogą wzajemnie na sobie polegać. Jest zarówno bazą, jak i rezultatem relacji. 
W przypadku struktur i instytucji zaufanie nie zależy od kontaktów osobistych, znajduje 
się na wyższym poziomie. 

Wzajemność i wspólnotowość 
Wzajemność (reciprocity) występuje, gdy jeden aktor działa z uwzględnieniem drugiego, 
a drugi – z uwzględnieniem pierwszego, w taki sposób, że zachodzi między nimi wymiana. 
Ta forma wzajemności jest równoważona przez fakt, że obie strony są świadome wymiany. 
Wzajemność może być akumulowana, co oznacza, że tworzy się rezerwy, które mogą być 
spożytkowane w innym momencie – niekoniecznie określonym. Wspólnotowość (mutu-
ality) – która w sensie podstawowym oznacza dzielenie  – jest najwyższą formą wzajem-
ności. Oznacza oparcie działania nie tylko na własnym interesie, ale na rozwoju i dobro-
stanie wspólnoty.

Podzielane normy zachowań
Normy wspólnotowości, wzajemności i zawierzenia tworzą system wartości, które umoż-
liwiają rozwój kapitału społecznego.

16 Translating European Employment Strategy at the Local Level: REVES dla UE w programie “Acting 
Locally for Employment, TEELA (Translating European Employment Strategy at local level) (2001).

17 CONCISE The Contribution of Social Capital in the Social Economy to Local Economic Development 
in Western Europe (2003) www.cbs-network.org.uk.
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Podzielane zaangażowanie i poczucie przynależności
Kapitał społeczny będzie wzrastał, o ile osoby dzielą się wartościami, zaangażowaniem, 

poczuciem przynależności. Wyrazem tego jest solidarność, poczucie wspólnej tożsamości 
czy też postawa obywatelska.

Sieci społeczne
Obywatelskie zaangażowanie w stowarzyszenia, spółdzielnie itp.: najbardziej efektywne 
wytwarzanie kapitału społecznego odbywa się poprzez relacje natury egalitarnej. Sieci 
mogą być rozwijane na bazie relacji międzyludzkich, oraz takich, które rozwijają poczucie 
pewności w strukturach.

Efektywne kanały informacji 
Wzajemne zaufanie umożliwia swobodną komunikację. Obecność kapitału społecznego 
może być stwierdzona głównie dzięki „otwartemu” charakterowi kanałów informacyjnych. 
Tam, gdzie możliwa jest pomoc w znalezieniu źródeł informacji lub środków finansowych, 
kanały informacyjne mogą stać się wsparciem dla kapitału społecznego.

Należy podkreślić, iż kapitał społeczny istnieje wszędzie:
 • podmioty lub sieci mogą go gromadzić,
 • może być wytwarzany przez strukturę,
 • im częściej jest używany, tym bardziej się powiększa; w przeciwieństwie do innych 

form kapitału, zawsze pozostaje produktywny,
 • może służyć jako sposób ewaluacji, nawet w zakresie finansowym. 

Elementy te występują na wszystkich terytoriach, ale nie zawsze są łatwe do zidenty-
fikowania i nie zawsze mają tę samą formę. Stanowią one prawdziwy potencjał rozwojowy 
dla terytorium, czyniąc je bardziej efektywnym ekonomicznie, społecznie i kulturowo.

Aneks 4

Gdy chodzi o określenie nowych specyficznych rodzajów usług dla mieszkańców, diagno-
za na pierwszym poziomie może zidentyfikować takie potrzeby, jak:
 • Usługi w mieszkaniach
 • Lokalny rozwój kultury
 • Opieka nad dziećmi
 • Turystyka
 • Młodzi ludzie
 • Zarządzanie odpadami
 • Ulepszanie mieszkań

Gdy powstaną możliwości zatrudnienia bezrobotnych, następuje ściślejsze sprecyzo-
wanie typu usług, jak np.:

Aneks 3
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 •  Opieka na dziećmi (tymczasowa lub stała)
 • Kontakt z osobami odosobnionymi (wiek lub upośledzenie)
 • Ograniczanie odosobnienia społecznego
 • Dostęp do usług zdrowotnych i zapobiegawczych
 • Mobilność poprzez używanie transportu publicznego
 • Mieszkanie w bardziej harmonijnej atmosferze
 • Utrzymanie i dowartościowanie kulturalnej i naturalnej spuścizny
 • Małe naprawy w mieszkaniach
 • Istnienie małych sklepików zakupów podstawowymi produktami
 • Komunikowanie z innymi lub z instytucjami
 • Udział w imprezach społecznych, kulturalnych i sportowych
 • Otrzymanie pomocy w nauce i szkoleniu
 • Pomoc w zajęciach domowych 
 • Pomoc w pokonywaniu takich trudności, jak np. znalezienie mieszkania, zrobienie 

zakupów, zjedzenie posiłków 

Jeszcze dalej idąca analiza pozwala na taki podział zajęć, który ułatwia zatrudnianie 
właściwych osób do określonej pracy. Na przykład do wykonania małych napraw u osób 
starszych należałoby zatrudnić osobę rozmowną, cierpliwą, wzbudzającą zaufanie, w to-
warzystwie której czułby się bezpieczne. 

 • Małe roboty naprawcze dla starszych osób
 • Dostarczanie posiłków osobom geograficznie wyizolowanym
 • Dostarczanie posiłków dla osób czynnych zawodowo
 • Dostarczanie zakupów osobom czynnym zawodowo, w późnych godzinach
 • Opieka nad dziećmi osób, które pracują w nocy
 • Opieka nad dziećmi osób, które mają trudne godziny pracy
 • Towarzyszenie osobom o ograniczonej autonomii
 • Towarzyszenie uczniom do szkoły
 • Ogrodnictwo dla par czynnych zawodowo
 • Ogrodnictwo dla osób w starszym wieku
 • Zajęcia społeczne dla osób wyizolowanych
 • Zajęcia społeczne dla osób starszych o ograniczonej autonomii

7. Koncepcja terytorium społecznie odpowiedzialnego i metodologia jego twórczej diagnozy
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Przykład identyfikacji „praw ogólnych” przez dane społeczeństwo

Działacz wśród społeczeństw trybalnych w Indiach Stan Thekaekara1 został zaproszony do Wielkiej Brytanii, aby 
zaobserwować tzw. społeczeństwo „północy” przez pryzmat „południa”. Według niego, jedno z większych nie-
porozumień świata znajduje się właśnie wokół problematyki rozwoju ekonomicznego. Ekonomie wielu lokalnych 
społeczeństw w całym świecie nie są oparte na rozwoju. Uważa on, iż rozwój jest absolutnie potrzebny uprze-
mysłowionym krajom, a ponieważ ich bazą jest kapitał, wymagają rozwoju ekonomicznego, czyli jak największej 
konsumpcji. Wielu tradycyjnych ekonomistów w dodatku uważa, iż bez zwiększającego się wzrost nastąpi po-
wszechna bieda.
W zrozumieniu Thekaekara, jeśli popatrzy się na światową gospodarkę nie z punktu widzenia tych, którzy znaj-
dują się na jej szczycie, lecz tych którzy znajdują się na jej dole, cele jej to: zbieranie, zakup, akumulowanie 
i utrzymywanie bogactwa. Redystrybucja bogactwa znajduje się na drugim miejscu. Jak to możliwe, że tylu ludzi 
pozostaje w świecie tak biednych? Czy nie można by zbudować modeli ekonomicznych opartych na wspólnym 
dobrobycie?
A więc kwestionuje on, co to znaczy bogactwo, pieniądz itp. W jednym ze stanów Indii przeprowadził badanie 
w 167 wioskach lokalnych społeczeństw trybalnych na temat tego, co oznacza dla ich mieszkańców bogactwo. 
Otrzymał zaskakujące odpowiedzi:
–  nasze dzieci
–  nasze lasy
–  nasza kultura
–  nasz język
–  nasza jedność
–  nasze dzielenie się

Ani jedna wioska nie wspomniała o pieniądzach. 
Zdaje on sobie sprawy, iż nasze północne społeczeństwa żyją w inny sposób, ale uważa, iż muszą się nauczyć 
mierzyć te wartości, które uważają za najważniejsze (czyżby nie byłyby te same), np. przez wypracowanie odpo-
wiednich narzędzi do mierzenia kapitału społecznego2, zamiast mierzyć wszystko wyłącznie za pomocą bogac-
two globalnego rynku kapitalistycznego.
Stan Thekaekara podkreśla wreszcie, iż chce operować pojęciami ekonomii sprawiedliwej, a nawet dojść do 
ekonomii nadziei!

1 S. Thekaekara (2003) przemówienie: Beating the System: Local Solutions to the Globalisation Crisis, wygłoszone w The NEF alternative 
Mansion House Speech, Londyn, Wielka Brytania.

2 Patrz aneks 1. 

Aneks 5

Aneks 5





Rozdział 8

8.1.  Wprowadzenie1

W niniejszym rozdziale zostanie zaprezentowany ekonomiczny i społeczny wymiar dzia-
łania podmiotów, które zaliczane są na ogół do gospodarki społecznej. Przedstawione po-
niżej wyniki pochodzą z badań, które zostały w większości przeprowadzone w ramach 
Priorytetu Badawczego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Tu jest praca” i poddane analizie 
w ramach Krajowego Obserwatorium Gospodarki Społecznej (KOGS) w Instytucie Stu-
diów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Zgodnie z definicją strukturalną economie sociale (Defourny, Develtere 1999) KOGS 
objęło badaniami trzy główne rodzaje podmiotów gospodarki społecznej:
 1) spółdzielnie (np. spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie kółek 

rolniczych, spółdzielnie inwalidów, spółdzielnie mleczarskie, spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe) – sektor spółdzielczy,

 2) organizacje wzajemnościowe (towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i pracownicze 
kasy zapomogowo-pożyczkowe) – sektor wzajemnościowy, 

 3) fundacje, stowarzyszenia i podobne organizacje, których celem nie jest maksymaliza-
cja zysku (np. organizacje i instytucje społeczne działające w ramach kościołów 
i związków wyznaniowych oraz organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego 
z organizacjami pracodawców włącznie) – sektor not-for-profit.

W niniejszym rozdziale zaprezentowano wyniki analizy potencjału ekonomicznego 
i społecznego wszystkich wyżej wymienionych sektorów gospodarki społecznej w Polsce, 
z tym że analiza sektora organizacji wzajemnościowych ma charakter wstępny. W celu 
zachowania porównywalności danych i umożliwienia porównań z parametrami odpowied-
nich sektorów gospodarki narodowej wyniki dotyczą stanu badanych zbiorowości na ko-
niec 2005 roku.

1 Autor jest koordynatorem Priorytetu Badawczego w PRR „Tu jest praca”, kieruje pracami Krajowego 
Obserwatorium Gospodarki Społecznej w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Potencjał społeczny i ekonomiczny  
gospodarki społecznej w Polsce 

Sławomir Nałęcz1
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Potencjał ekonomiczny i społeczny poszczególnych sektorów gospodarki społecznej 
przedstawiono z zachowaniem następującej struktury:
 1) prawne uwarunkowania działania badanych podmiotów w wymiarze gospodarczym 

i społecznym,
 2) liczba zarejestrowanych i aktywnych podmiotów,
 3) potencjał ekonomiczny: zatrudnienie, koszty i przychody,
 4) potencjał społeczny: członkowie, aktywni członkowie, praca społeczna.

8.2.  Sektor spółdzielczy

8.2.1.  Prawne uwarunkowania ekonomicznego i społecznego wymiaru  
działalności spółdzielni 

8.2.1.1. Cele gospodarcze i społeczne w spółdzielniach

Działające na gruncie polskiego prawa spółdzielnie są dobrowolnymi zrzeszeniami osób 
fizycznych lub prawnych2, które prowadzą wspólną działalność gospodarczą w interesie 
swoich członków. Prawo spółdzielcze stanowi też, że spółdzielnie „mogą prowadzić dzia-
łalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska”.

Trzeba zaznaczyć, że uznaniowy charakter realizowania bądź nie realizowania dzia-
łalności społecznej przez spółdzielnie jest rzeczą relatywnie nową, gdyż 6 na 10 działają-
cych obecnie spółdzielni funkcjonowało przed 1990 rokiem, gdy „działalność społeczno- 
-wychowawcza dla stałego podnoszenia materialnego i kulturalnego poziomu życia i świa-
domości społecznej” była obowiązkowa3.

8.2.1.2. Ekonomiczny wymiar funkcjonowania spółdzielni

Ekonomiczny wymiar działania spółdzielni dostosowany jest do gospodarki rynkowej. 
W wymiarze stosunków spółdzielni z otoczeniem dominująca jest relacja kupna-sprzeda-
ży, gdyż zasadniczo to właśnie ze sprzedaży produktów lub usług podmioty te czerpią 
środki na swoją działalność. Działalność spółdzielni wiąże się z normalnym dla podmiotów 
rynkowych ryzykiem: w przypadku niekorzystnej relacji przychodów do kosztów spół-
dzielnia może zbankrutować i zostać zlikwidowana. Ekonomiczny wymiar stosunków we-
wnętrznych spółdzielni oparty jest na zasadach podobnych do spółki. Materialną bazę sta-
nowią finansowe i rzeczowe wkłady jej członków nazywane udziałami. Korzyści ekono-

2 Prawo spółdzielcze stanowi, że liczba członków spółdzielni, gdzie członkami są osoby fizyczne wynosi 
nie mniej niż 10 osób mających pełną zdolność do czynności prawnych (w wypadku spółdzielni produkcji rol-
nej – nie mniej niż 5 członków; w wypadku spółdzielni socjalnej – nie mniej niż 5 członków i nie więcej niż 50 
członków); zaś w przypadku spółdzielni osób prawnych – liczba członków nie może być mniejsza niż 3.

3 Artykuł 1 ustawy z dnia 17 lutego 1961 roku o spółdzielniach i ich związkach stanowił, że „spółdzielnia 
(...) ma (...) na celu prowadzenie działalności gospodarczej w ramach narodowego planu gospodarczego, jak 
również działalności społeczno-wychowawczej dla stałego podnoszenia materialnego i kulturalnego poziomu 
życia i świadomości społecznej swych członków oraz dla dobra Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”.

8. Potencjał społeczny i ekonomiczny gospodarki społecznej w Polsce
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miczne z działania spółdzielni, jak również jej majątek – w przypadku likwidacji – są 
dzielone między członków wedle tychże udziałów4.

8.2.1.3. Społeczny wymiar funkcjonowania spółdzielni

Wymiar społeczny działania spółdzielni wynika ze specyficznego doboru jej udziałowców 
–członków, którzy zakładając spółdzielnię tak określają rodzaj prowadzonej przez nią dzia-
łalności gospodarczej, aby służyła ona zaspokajaniu wybranych uniwersalnych potrzeb 
członków (np. spółdzielnie mieszkaniowe czy spółdzielnie pracy) lub potrzeb określonego 
środowiska społecznego, z którego wywodzą się członkowie spółdzielni (np. spółdzielnie 
inwalidów, spółdzielnie rzemieślnicze, spółdzielnie rolnicze, spółdzielnie rękodzieła arty-
stycznego). 

W relacjach zewnętrznych społeczny wymiar działalności spółdzielni może przejawiać 
się finansowaniem lub prowadzeniem przez samą spółdzielnię działań zaspokajających 
potrzeby nie tylko członków, ale także środowiska, z którego oni się wywodzą (np. dzia-
łalność kulturalna spółdzielni mieszkaniowych skierowana jest nie tylko do członków, ale 
do wszystkich mieszkańców). Społecznym walorem środowiskowego działania spółdziel-
ni może być też zaoferowanie – nawet na zasadzie sprzedaży – dóbr i usług potrzebnych, 
a nie oferowanych dla danego środowiska (np. spółdzielnie kółek rolniczych świadczą 
usługi nie tylko dla swoich członków, ale też dla innych rolników, co spotyka się ze szcze-
gólnym zainteresowaniem na obszarach, gdzie dominują małe gospodarstwa, których nie 
stać na zakup własnych maszyn rolniczych).

W stosunkach wewnętrznych, wyrazem społecznego charakteru spółdzielni jest – rów-
ne dla wszystkich członków spółdzielni – prawo wyboru władz i współuczestnictwa w po-
dejmowaniu najważniejszych uchwał niezależnie od wielkości ekonomicznego udziału, 
jaki posiada dany członek w majątku spółdzielni.

8.2.2. Liczba spółdzielni

8.2.2.1. Liczba zarejestrowanych spółdzielni

Obecnie rejestrację spółdzielni prowadzą równolegle:
 1)  statystyka publiczna (Główny Urząd Statystyczny i podległe mu urzędy statystyczne 

w miastach wojewódzkich) w ramach systemu REGON, 
 2)  Krajowy Rejestr Sądowy,
 3)  Krajowa Rada Spółdzielcza.

Największą liczbę podmiotów ma w swoim rejestrze Główny Urząd Statystyczny; na 
dzień 31.12.2005 roku wynosiła ona 18 303 podmioty, a w bazie Krajowego Rejestru Są-
dowego znajdowało się 10 771 spółdzielni (z czego 940 w likwidacji lub upadłości), a Kra-

4 Mniej rynkowy sposób działania mają spółdzielnie socjalne oraz spółdzielnie inwalidów, których dzia-
łalność w zakresie integracji zawodowej i społecznej traktowana jest jako działalność szczególnie użyteczna 
społecznie i z tego tytułu uzyskują one różnego rodzaju wsparcie z funduszy publicznych.

8.2. Sektor spółdzielczy



154

jowa Rada Spółdzielcza miała w swojej bazie 12 567 jednostek (przy czym tylko 9 559 
spółdzielni nie podlegało właśnie likwidacji czy zawieszeniu działalności).

Liczba jednostek w ww. rejestrach wykazuje tendencję spadkową, a najwolniej male-
je liczba spółdzielni w rejestrze REGON5, gdyż w tym rejestrze zmiany dokonywane są 
jedynie na wniosek podmiotów rejestrujących się6. W rejestrze prowadzonym przez Kra-
jową Radę Spółdzielczą informacje o likwidacji spółdzielni lub o zaprzestaniu przez nią 
działalności są na bieżąco pozyskiwane i wprowadzane do bazy przez personel Rady i nie 
wymaga to formalnego wniosku ze strony samej spółdzielni, dlatego rejestr ten można 
uznać za w miarę dobre źródło informacji o liczbie działających spółdzielni.

8.2.2.2. Liczba funkcjonujących spółdzielni 

Opierając się na najbardziej wiarygodnych danych Krajowej Rady Spółdzielczej uzupeł-
nionych o informacje z przeprowadzonego przez KOGS Badania Spółdzielczości Polskiej’ 
2006 oraz na wynikach sprawozdawczości statystycznej wybranych typów spółdzielni 
(banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) ustalono, że na koniec 
2005 roku szacunkowa liczebność spółdzielni wynosiła ok. 9,6 tys. podmiotów. Najwięk-
szą część – ponad jedną trzecią – stanowiły spółdzielnie mieszkaniowe. Liczną grupą są 
też gminne spółdzielnie Samopomoc Chłopska i spółdzielnie pracy oraz rolnicze spółdziel-
nie produkcyjne i spółdzielnie kółek rolniczych, a także banki spółdzielcze. Najmniej licz-
ne są – od stosunkowo niedawna funkcjonujące – spółdzielnie socjalne i spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe.

Porównując wykazaną w tabeli 8.1. liczbę spółdzielni aktywnych w 2005 roku (9,6 
tys.) z liczbą spółdzielni działających w 1989 roku (15,3 tys.) (Markiewicz 1996), widać 
silną spadek liczby spółdzielni (o 37%). Z analizy stanu bazy Krajowej Rady Spółdzielczej 
od końca 2005 roku do połowy 2007 roku wynika, że proces zmniejszania się liczby funk-
cjonujących spółdzielni trwa nadal z nie mniejszą dynamiką. Zmniejszanie się liczby ak-
tywnych podmiotów następuje we wszystkich branżach z wyjątkiem spółdzielni mieszka-
niowych, których liczba pozostaje w zasadzie bez zmian. Z kolei w niektórych branżach 
spółdzielczości można obserwować bardzo silne (20%) spadki liczby działających spół-
dzielni (spółdzielnie pracy, spółdzielnie rzemiosła). Na podstawie danych Krajowej Rady 
Spółdzielczej liczbę spółdzielni działających w połowie 2007 roku można określić na nie-
spełna 9 tys. podmiotów.

5 Powolny spadek liczby spółdzielni w systemie REGON odzwierciedla systematycznie wydawana publi-
kacja GUS Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej.

6 Spółdzielnie rejestrują się w systemie REGON, aby uzyskać tzw. numer REGON niezbędny do funk-
cjonowania w obrocie gospodarczym (np. żeby uzyskać konto bankowe), natomiast w momencie zakończenie 
działalności spółdzielnie przeważnie nie składają wniosku o wyrejestrowanie z REGONu.
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Tabela 8.1. Szacunkowa liczba działających spółdzielni wg stanu na koniec 2005 roku

Typ spółdzielni/Branża spółdzielczości
Liczba spółdzielni 

 w tysiącach
Dziedzina działalności

Spółdzielnie spożywców Społem 0,36 Usługi: handel

Gminne spółdzielnie Samopomoc 
Chłopska

1,44 Usługi: handel, usługi dla rolnictwa

Spółdzielnie mleczarskie 0,19 Skup płodów rolnych i produkcja

Ogrodniczo-pszczelarskie 0,12 Produkcja spożywcza

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne 0,87 Produkcja rolnicza

Spółdzielnie kółek rolniczych 0,79 Usługi dla rolnictwa

Spółdzielnie mieszkaniowe 3,53 Usługi w zakresie mieszkalnictwa

Spółdzielnie pracy 1,00
Tworzenie miejsc pracy; działalność 
produkcyjna i usługowa

Spółdzielnie socjalne 0,04 Reintegracja zawodowa i społeczna

Spółdzielnie inwalidów i niewidomych 0,27
Reintegracja zawodowa 
niepełnosprawnych

Spółdzielnie Cepelia 0,02 Produkcja

Spółdzielnie rzemiosła 0,24 Usługi, produkcja drobnotowarowa

Banki spółdzielcze 0,59 Usługi bankowe

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo- 
-kredytowe

0,08 Usługi parabankowe i ubezpieczeniowe

Ogółem sektor spółdzielczy 9,56

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowego Rejestru Sądowego i na 
podstawie publikacji GUS Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. oraz opraco-
wania Sektor bankowości spółdzielczej w liczbach (www.bs.net.pl).

8.2.3. Potencjał ekonomiczny sektora spółdzielczego

8.2.3.1. Skala zatrudnienia w spółdzielniach

Liczba osób, dla których spółdzielnia była w dniu 31.12.2005 roku głównym miejsce pra-
cy wynosiła według naszych szacunków 331,6 tys. osób7. Liczba ta obejmuje osoby za-

7 W przeprowadzonym przez KOGS reprezentatywnym Badaniu Spółdzielczości Polskiej ustalono pro-
porcję między liczbą zatrudnionych, jaką mają spółdzielnie zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników, i liczbą 
zatrudnionych w spółdzielniach, które mają więcej niż 9 pracowników. Na podstawie tej proporcji doszacowano 
10 tys. pracowników do liczby 322 tys. pracowników, którą Główny Urząd Statystyczny określił dla spółdzielni 
zatrudniających powyżej 9 pracowników (Rocznik Statystyczny 2006, s. 237).

8.2. Sektor spółdzielczy
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trudnione w ramach umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy o pracę 
nakładczą, agentów, a także członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spół-
dzielni zajmujących się produkcją rolną, dla których praca świadczona w spółdzielni była 
głównym źródłem utrzymania.

Pracownicy spółdzielni stanowili na przełomie roku 2005 i 2006:
 –  2,6% pracujących (pracownicy najemni, pracodawcy i samozatrudnieni) 
 –  3,5% pracowników najemnych zatrudnionych w całej gospodarce narodowej,
 –  3,6% pracujących w sektorze prywatnym,
 –  5,6% pracowników najemnych zatrudnionych w sektorze prywatnym.

Największymi pracodawcami wśród spółdzielni były: 
 1)  spółdzielnie mieszkaniowe (łącznie ponad 80 tys. pracowników), 
 2)  spółdzielnie prowadzące działalność handlową, tj. spółdzielnie spożywców Społem 

i gminne spółdzielnie Samopomoc Chłopska (każda z tych branż spółdzielczości – po 
ok. 50 tys. pracowników),

 3)  spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie mleczarskie, banki spółdzielcze 
i spółdzielnie pracy (każda z tych branż spółdzielczości – po ok. 30 tys. pracowni-
ków),

 4)  rolnicze spółdzielnie produkcyjne i spółdzielnie kółek rolniczych (każda z tych branż 
spółdzielczości – po ok. 10 tys. pracowników).

Tabela 8.2. Udział poszczególnych typów spółdzielni w tworzeniu miejsc pracy  
w sektorze spółdzielczym w 2005 roku

Typ spółdzielni/Branża spółdzielczości
Odsetek miejsc pracy sektora spółdzielczego  

generowany przez poszczególne  
typy spółdzielni

Spółdzielnie mieszkaniowe 25,0%

Spółdzielnie spożywców Społem 16,8%

Gminne spółdzielnie Sampomoc Chłopska 13,7%

Spółdzielnie inwalidów 10,0%

Spółdzielnie mleczarskie 8,6%

Banki spółdzielcze 8,5%

Spółdzielnie pracy 7,8%

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne 3,8%

Spółdzielnie Kółek Rolniczych 2,9%

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 1,6%

Spółdzielnie Cepelia 0,5%

8. Potencjał społeczny i ekonomiczny gospodarki społecznej w Polsce
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Spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie 0,4%

Spółdzielnie rzemieślnicze 0,3%

Spółdzielnie socjalne 0,1%

Ogółem sektor spółdzielczy 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych „Badania Spółdzielczości Polskiej 2006”. 

Liczba miejsc pracy w sektorze spółdzielczym gwałtownie spadała w latach 90. (w la-
tach 1995–2000 – ubytek 200 tys. pracowników), a po 2000 roku spadek zatrudnienia był 
znacznie wolniejszy (w latach 2000–2005 – ubytek o 120 tys. pracowników). W sumie 
między rokiem 1995 a 2005 liczba osób zatrudnianych przez spółdzielnie zmniejszyła się 
o połowę z 642 tys. do 322 tys., a udział spółdzielni w tworzeniu miejsc pracy w gospo-
darce narodowej spadł z 4,1% do 2,5%8. 

Tabela 8.3. Dynamika zatrudnienia w sektorze spółdzielczym* 

Wyszczególnienie 1995 2000 2004 2005

Pracujący w spółdzielniach w tys.* 642 442,6 334,7 322,1

Pracujący w gospodarce narodowej w tys. 15 485,7 15 488,8 12 720,2 12 890,7

Udział spółdzielni w generowaniu miejsc pracy  
w gospodarce narodowej 4,1% 2,9% 2,6% 2,5%

* Uwzględniono spółdzielnie o liczbie zatrudnionych powyżej 5 pracowników do 2000 roku, a po 2000 roku uwzględ-
niono dane spółdzielni zatrudniających powyżej 9 pracowników.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego 2006, tab. 5, s. 237.

Spadek liczby miejsc pracy w spółdzielniach był wywołany z jednej strony zmniej-
szaniem się liczby działających spółdzielni, a z drugiej strony – redukcją liczby pracow-
ników zatrudnionych w przeciętnej, funkcjonującej spółdzielni. 

Z analizy danych na temat dynamiki zatrudnienia w spółdzielniach objętych Badaniem 
Spółdzielczości Polskiej ’2006 wynika, że choć dla większości typów spółdzielni odnoto-
wano spadek liczby pracowników w przeciętnej spółdzielni (szczególnie w spółdzielniach 
„Społem”, spółdzielniach inwalidów i spółdzielniach pracy), to jednak są też branże, gdzie 
stwierdzono stabilizację (spółdzielnie mieszkaniowe), a nawet wzrost zatrudnienia (SKOK, 
banki spółdzielcze, spółdzielnie Cepelia, spółdzielnie mleczarskie). 

8 W niniejszym akapicie podano dane z Rocznika Statystycznego 2006, tab.5, s. 237. Dane te nie zawierają 
informacji o zatrudnieniu w spółdzielniach, które miały najniższą klasę zatrudnienia (poniżej 5 zatrudnionych – 
w danych do 2000 roku i poniżej 10 zatrudnionych w danych z lat późniejszych). W pozostałej części tekstu dane 
dotyczące zatrudnienia w spółdzielniach o najniższej klasie zatrudnienia zostały doszacowane.
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Rysunek 8.1. Różnica liczby zatrudnionych w przeciętnej spółdzielni danego typu  
w 2006 i w 1995 roku 

Źródło: Opracowanie: Joanna Konieczna na podstawie danych „Badania Spółdzielczości Polskiej 2006”.

8.2.3.2. Koszty i przychody sektora spółdzielczego

Ogółem przychody sektora spółdzielczego w 2005 roku szacować można na 53,3 mld zł, 
w tym przychody ze sprzedaży produktów i usług na kwotę 51 mld zł. Kwota ta stanowi 
2,6% produkcji globalnej całej gospodarki narodowej. Wedle danych statystyki publicznej 
w 2005 roku udział spółdzielczości w przychodach sektora przedsiębiorstw wynosił 2,9%, 
a udział banków spółdzielczych w przychodach operacyjnych sektora bankowego wyniósł 
3,9%9.

W świetle powyższych danych udział przychodów ze sprzedaży stanowi 95,7% cał-
kowitych przychodów sektora spółdzielczego. Jest to zgodne z konstrukcją prawną spół-
dzielni, która zakłada pozyskiwanie środków metodami rynkowymi. W pozostałej części 
przychodów spółdzielczości również główną rolę odgrywają środki rynkowe pochodzące 
ze sprzedaży lub z opłat za wynajmowanie środków trwałych, jak też przychody z odsetek, 
dywidend, odszkodowań, zbycia inwestycji itp. Jedynym nierynkowym elementem przy-
chodów spółdzielni są dotacje, których udział w przychodach sektora jest jednak znikomy 
– wynosi zaledwie 0,9% wszystkich przychodów sektora spółdzielczego. 

W świetle wyników Badania Spółdzielczości Polskiej ‘2006 – korzystanie ze wsparcia 
funduszy publicznych w formie dotacji jest głównym źródłem finansowania tylko w spół-
dzielniach socjalnych (dotacje stanowiły 76%, przychodów). Dotacje są też istotnym źró-
dłem przychodów w spółdzielniach inwalidów (11% ich przychodów pochodzi z dotacji 
– główne z PFRON). W wypadku rolniczych spółdzielni produkcyjnych odsetek dotacji 

9 Dane na ten temat znaleźć można w publikacjach GUS: Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospo-
darczych za 2005 r. (w zakresie dotyczącym podmiotów zatrudniających powyżej 9 pracowników, podmioty   
spoza sektora bankowego i ubezpieczeniowego) oraz w publikacji Bilansowe wyniki finansowe banków 
w 2006 r.
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w przychodach wynosił 3%, zaś w spółdzielniach kółek rolniczych i spółdzielniach pracy 
– dotacje oscylują wokół 1% wszystkich przychodów. 

 Tabela 8.4. Udział dotacji w strukturze przychodów sektora spółdzielczego za 2005 roku  
według typów spółdzielni

Typ spółdzielni /Branża spółdzielczości
Przeciętny udział dotacji  

w przychodach ogółem spółdzielni 

OGÓŁEM sektor spółdzielczy 0,87%

Banki spółdzielcze 0,00%

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 0,01%

Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne 3,29%

Spółdzielnie socjalne 76,5%

Spółdzielnie inwalidów 10,7%

Spółdzielnie mleczarskie 0,28%

Spółdzielnie mieszkaniowe 0,00%

Spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie 1,29%

Spółdzielnie Cepelia 0,00%

Spółdzielnie spożywców Społem 0,04%

Gminne spółdzielnie Samopomoc Chłopska 0,00%

Spółdzielnie kółek rolniczych 0,35%

Spółdzielnie pracy 1,15%

Spółdzielnie rzemieślnicze 0,04%

Źródło: Opracowanie: Joanna Konieczna na podstawie danych „Badania Spółdzielczości Polskiej 2006”.

8.2.4.  Potencjał społeczny spółdzielni: członkowie, członkowie aktywni,  
praca społeczna

8.2.4.1. Liczba członków spółdzielni

Na podstawie danych z Badania Spółdzielczości Polskiej ’2006 bazę członkowską sektora 
spółdzielczego można oszacować na ok. 10 mln członkostw10.

Największym potencjałem członkowskim dysponują:
 –  spółdzielnie mieszkaniowe (ok. 6,3 mln członków),
 –  banki spółdzielcze (ok. 1,6 mln członków),

10 W niniejszym rozdziale posługuję się pojęciem „liczba członkostw spółdzielni’ na określenie zsumowa-
nej w skali sektora spółdzielczego liczebności członków poszczególnych spółdzielni. Liczba członkostw spół-
dzielni jest większa niż liczba Polaków będących członkami spółdzielni, gdyż ta ostatnia liczba obejmuje m.in. 
osoby, które należą do kilku naraz spółdzielni. Na przykład niektóre osoby są członkami spółdzielni mieszkanio-
wej i SKOKu, albo spółdzielni mleczarskiej i spółdzielni kółek rolniczych czy banku spółdzielczego.

8.2. Sektor spółdzielczy
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 –  spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (ok. 1,4 mln członków),
 –  spółdzielnie mleczarskie (ok. 0,5 mln członków),
 –  spółdzielnie Samopomoc Chłopska (ok. 0,2 mln członków),
 –  spółdzielnie spożywców Społem (ok. 0,1 mln członków).

Ogólna liczba członkostw spółdzielni wykazuje tendencję spadkową. W roku 1989 
liczbę tę szacowano na 15,3 mln osób, czyli do 2005 roku, liczba członkostw spadła o ok. 
5 mln osób. Redukcja bazy członkowskiej spółdzielni o 1/3 w okresie tych 16 lat była pro-
porcjonalna do spadku ogólnej liczby spółdzielni, która również spadła o 1/3. Średnia licz-
ba członków w spółdzielni wyniosła ok. 1 tys. osób w 1989 roku i ok. 1,1 tys. członków 
w 2005 roku11.

Największa przeciętna liczba członków odnotowana została w spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych (18,3 tys. członków w przeciętnej spółdzielni), w spół-
dzielniach mleczarskich (przeciętnie ok. 2,9 tys.) i bankach spółdzielczych (ok. 2,4 tys. 
członków) oraz w spółdzielniach mieszkaniowych (średnio ok. 2 tys. członków). Znaczną 
liczbę członków mają też spółdzielnie zajmujące się działalnością handlową, tj. spółdziel-
nie spożywców Społem (średnio ok. 400 członków) i gminne spółdzielnie Samopomoc 
Chłopska (przeciętnie ok. 200 członków). 

Pozostałe typy spółdzielni mają średnią liczbę członków oscylującą między 30 a 50 
osób, z tym że in minus wyróżniają się spółdzielnie socjalne (średnio 8 członków), a in 
plus – spółdzielnie inwalidów (przeciętnie ok. 100 członków).

8.2.4.2. Członkowie aktywnie uczestniczący w decyzjach dotyczących spółdzielni

Pewną weryfikacją powyżej analizowanej liczby członków spółdzielni jako wskaźnika 
bazy społecznej spółdzielni jest zbadanie liczby członków, faktycznie uczestniczących 
w decydowaniu o sprawach spółdzielni poprzez udział w wyborach jej władz (aktywność 
wyborcza).

Z przeprowadzonego przez KOGS ankietowego „Badania Spółdzielczości Polskiej’ 
2006” wynika, że łącznie w wyborach władz wszystkich spółdzielni bierze udział ok. 360 
tys. osób, średnio 38 osób w statystycznej spółdzielni, przy czym w połowie spółdzielni 
liczba aktywnych wyborczo członków jest nie większa niż 26 osób. W skali całego sekto-
ra spółdzielczego, odsetek uspołecznienia procesów decyzyjnych mierzony proporcją 
członków biorących udział w wyborze władz spółdzielni w stosunku do ogólnej liczby 
członków wyniósł 3,5%. 

W sumie największą liczbą aktywnych wyborczo członków spółdzielni dysponują 
spółdzielnie mieszkaniowe (ok. 90 tysięcy osób) jednak liczba głosujących w przeciętnej 
spółdzielni tego typu nie jest większa od średniej dla całego sektora spółdzielczego, a pro-
porcja liczby głosujących do liczby członków będąca wskaźnikiem wskaźnik uspołecznie-
nia procesów decyzyjnych wyniosła ok. 2%. Drugim, co do potencjału aktywnych wybor-
czo członków, typem spółdzielni były spółdzielnie Samopomoc Chłopska (łącznie ok. 

11 Na zwiększenie się liczby członków w przeciętnej spółdzielni miało zapewne wpływ pojawienie się spół-
dzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz konsolidacja banków i spółdzielni mleczarskich.
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60 tys. głosujących), a następne w kolejności były spółdzielnie mleczarskie (ok. 30 tys. 
aktywnych wyborczo członków) oraz spółdzielnie pracy, spółdzielnie kółek rolniczych, 
banki spółdzielcze, spółdzielnie Społem i rolnicze spółdzielnie produkcyjne (po ok. 20 tys. 
aktywnych wyborczo członków w każdym z wymienionych typów spółdzielni).

Największą przeciętną liczbę osób głosujących odnotowano w spółdzielniach mleczar-
skich (ok. 166 członków wybierało władze przeciętnej spółdzielni mleczarskiej). W tym 
zakresie powyżej średniej dla sektora spółdzielczości znalazły się także spółdzielnie inwa-
lidów, spółdzielnie spożywców Społem, gminne spółdzielnie Samopomoc Chłopska i spół-
dzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (po ok. 50 głosujących w przeciętnej spółdziel-
ni tego typu).

Porównując średnią liczbę głosujących ze średnią liczbą członków w poszczególnych 
typach spółdzielni, łatwo zauważyć, że liczba członków aktywnych wyborczo pozostaje 
na ogół w granicach kilkudziesięciu osób i to nawet wtedy, gdy spółdzielnie danego typu 
mają kilka tysięcy członków. W konsekwencji wskaźnik uspołecznienia spółdzielni jest 
najwyższy w spółdzielniach o relatywnie małej liczbie członków. 

Tabela 8.5. Zaangażowanie członków spółdzielni w wybór władz spółdzielni w 2005 roku

Wyszczególnienie

Proporcja biorących 
udział w wyborach 
władz do ogólnej 
liczby członków

Średnia liczba 
członków biorących 
udział w ostatnich 
wyborach władz

Średnia liczba 
członków  

spółdzielni

Sektor spółdzielczy ogółem 3,5% 38 1 065

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
kredytowe 0,3% 47 18 349

Spółdzielnie mleczarskie 5,7% 166 2 904

Banki spółdzielcze 1,8% 44 2 410

Spółdzielnie mieszkaniowe 1,6% 32 1 967

Spółdzielnie spożywców Społem 14,0% 58 412

Gminne spółdzielnie Samopomoc 
Chłopska 26,4% 49 185

Spółdzielnie inwalidów 57,8% 57 99

Spółdzielnie Cepelia 82,0% 41 50

Spółdzielnie kółek rolniczych 55,2% 28 50

Spółdzielnie ogrodniczo-
pszczelarskie 53,4% 26 49

Spółdzielnie rzemieślnicze 55,1% 24 43

Spółdzielnie pracy 71,6% 26 36

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne 67,5% 21 31

Spółdzielnie socjalne 100,0% 8 8

Źródło: Jak w tabeli 8.4.
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8.2.4.3. Praca społeczna w ramach spółdzielni

Z wypełnionych przez spółdzielnie ankiet wynika, że w 4 na 5 spółdzielni korzystano 
z pracy społecznej. W tych spółdzielniach, które korzystały z pracy społecznej przeciętna 
liczba osób, które choć raz w roku poświęciły swój wolny czas na pracę społeczną wyno-
siła prawie 13 osób. W skali całego sektora spółdzielczego w pracę społeczną w spółdziel-
ni angażowało się blisko 100 tys. osób. Praca tych osób stanowiła w sumie ekwiwalent 1,9 
tys. pełnych etatów12 i przeważnie była to praca polegająca na nieodpłatnym pełnieniu 
funkcji w organach spółdzielni. Największa część wolumenu pracy społecznej (ponad 
50%) odbywała się w związku z działalnością spółdzielni mieszkaniowych. 

Tabela 8.6. Rozkład potencjału pracy społecznej w sektorze spółdzielczym (2005)

Typ spółdzielni/Branża spółdzielczości
Udział w potencjale pracy społecznej świad-

czonej w ramach sektora spółdzielczości

Banki spółdzielcze 15,6%

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 1,6%

Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne 0,4%

Spółdzielnie socjalne 0,3%

Spółdzielnie inwalidów 1,1%

Spółdzielnie mleczarskie 1,3%

Spółdzielnie mieszkaniowe 61,5%

Spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie 0,6%

Spółdzielnie Cepelia 0,1%

Spółdzielnie spożywców Społem 5,3%

Gminne spółdzielnie Samopomoc Chłopska 8,2%

Spółdzielnie kółek rolniczych 2,4%

Spółdzielnie pracy 1,4%

Spółdzielnie rzemieślnicze 0,2%

RAZEM 100,0%

Źródło: Jak w tabeli 8.4.

12 Liczbę 1,9 etatów przeliczeniowych otrzymano przez podzielenie rocznej sumy godzin pracy społecznej 
wykazanej przez spółdzielnie w ankietach „Badania Spółdzielczości Polskiej ‘2006” przez średnią liczbę godzin 
przepracowaną przez przeciętną osobą pracującą w 2005 roku (1993 godziny/rok; tę liczbę ustalono na podstawie 
danych zawartych w Roczniku Statystycznym 2006, s. 245; w tabeli 10 znajduje się informacja, że w przeciętnym 
tygodniu 2005 roku spośród osób mających pracę 4,2% nie pracowało z powodu urlopu, choroby itp., a pozostałe 
95,8% pracujących przepracowało średnio 40 godzin tygodniowo, z czego po przemnożeniu przez 52 tygodnie 
otrzymujemy średnio 1993 godziny przypadające na 1 pracującego).
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8.2.5. Podsumowanie analizy ekonomicznego i społecznego potencjału  
spółdzielni 

Analiza ekonomicznego i społecznego potencjału spółdzielczości polskiej prowadzi do 
wniosku, że spółdzielnie mimo trwającego od początku lat 90. XX wieku trendu spadko-
wego wciąż dysponują znaczącą bazą ekonomiczną (332 tys. miejsc pracy, tj. ok. 3% 
krajowego rynku pracy i zbliżony udział w produkcji całej gospodarki narodowej) oraz 
niebagatelną bazą społeczną (10 mln członkostw). Baza ta choć podlega redukcji w wie-
lu branżach (spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów, spółdzielnie „Społem”, rolnicze 
spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych) w znacznej części pozostaje 
stabil na (spółdzielnie mieszkaniowe), a w części zwiększa nawet swój potencjał (SKOK, 
banki spółdzielcze, spółdzielnie mleczarskie).

Analiza struktury przychodów spółdzielni potwierdza, że w wymiarze ekono micznym 
są to podmioty korzystające przede wszystkim z mechanizmów rynkowych (zaledwie 0,9% 
przychodów stanowią dotacje), aczkolwiek w przypadku spółdzielni prowadzących działal-
ność z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, udział finansowania środka mi nierynko-
wymi potrafi być znaczący (dotacje stanowią 76% przychodów w spółdzielniach socjalnych  
i 11% w spółdzielniach inwalidów). 

Obok działalności ekonomicznej skierowanej na zaspokojenie potrzeb swoich człon-
ków, większość spółdzielni angażuje swoich członków do udziału w wyborach władz i po-
dejmowaniu najważniejszych dla spółdzielni decyzji (360 tys. członków bierze aktywny 
udział w wyborach władz spółdzielni), a prócz tego ok. 100 tys. członków spółdzielni an-
gażuje się w bezpłatną pracę w organach spółdzielni lub wykonuje innego rodzaju pracę 
społeczną w ramach spółdzielni. W skali sektora spółdzielczego praca społeczna w orga-
nach spółdzielni i poza nimi stanowi odpowiednik pracy ok. 1,9 tys. pełnoetatowych pra-
cowników.

8.3. Sektor organizacji wzajemnościowych13

8.3.1. Ramy prawne działania organizacji wzajemnościowych w Polsce

Sektor organizacji wzajemnościowych tworzą w Polsce:
 1)  towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 2)  pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.

13 Podrozdział ten zawiera dane wstępne o towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych przygotowane przez 
zespół badawczy (Olga Kotowska i Paweł Załęski), przygotowujący raport o działalności TUW jako podmiotów 
gospodarki społecznej. Dane dotyczące pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych zostały opracowane 
przez Sławomira Nałęcza na podstawie wstępnej analizy danych z badania reprezentatywnej losowej próbki kas 
wyodrębnionych jako specjalna warstwa w ramach badania na formularzu SOF-1’2005 przeprowadzonego – pod 
kierownictwem KOGS – przez służby statystyki publicznej w ramach PRR „Tu jest praca”.
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8.3.1.1. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 

TUW są zakładami ubezpieczeń, które ubezpieczają swoich członków na zasadzie wza-
jemności. Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej14 towarzystwa takie mogą 
być zakładane zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, w celu wzajemnego ich ubez-
pieczenia się w zakresie szkód majątkowych i ubezpieczeń na życie. Z założenia, towarzy-
stwa są organizacjami o samorządowym i niezarobkowym charakterze, stawiającymi sobie 
za cel spełnienie potrzeb ubezpieczeniowych swoich członków. O przeznaczeniu ewentu-
alnego zysku decyduje walne zgromadzenie członków i/lub udziałowców towarzystwa. 
Bieżącą działalność każdego towarzystwa koordynuje zarząd wybierany podczas walnego 
zgromadzenia członków i/lub udziałowców. Kontrolę nad pracą zarządu pełni walne zgro-
madzenie oraz rada nadzorcza.

8.3.1.2. Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe 

Kasy te działają na mocy ustawy o związkach zawodowych15, która pozwala na ich zakła-
danie w zakładach pracy przez pracowników i dla pracowników przy społecznym nadzorze 
związków zawodowych. Celem działania kas jest wzajemne udzielanie sobie wsparcia po-
życzkowego, a także wypłata zapomóg, np. w związku z pogrzebem. Kasy nie dążą do 
osiągnięcia zysku. Zarząd sprawowany jest społecznie przez członków kas, a koszty ob-
sługi finansowo-księgowej ponosi zakład pracy, w ramach którego działa dana kasa.

8.3.2. Liczba organizacji wzajemnościowych

Według stanu na koniec 2005 roku w ramach sektora instytucji wzajemnościowych funk-
cjonowało w Polsce:
 –  10 towarzystw ubezpieczeń wzajemnych16 
 –  802 pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe17.

8.3.3. Potencjał ekonomiczny sektora organizacji wzajemnościowych

8.3.3.1. Zatrudnienie w organizacjach wzajemnościowych

Na podstawie badania „Ekonomiczna i społeczna aktywność TUW w Polsce ‘2006”  
przeprowadzonego w ramach działalności KOGS ISP PAN można szacować, że sektor 
organizacji wzajemnościowych zatrudnia w ramach stosunku pracy ok. tysiąc pracow-

14 Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku przywróciła po 48-letniej przerwie 
możliwość prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Obecnie 
TUW działają na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku.

15 Ustawa z dnia 23 maja 1991 rok o związkach zawodowych z późniejszymi zmianami.
16 Na podstawie wtórnej analizy danych Polskiej Izby Ubezpieczeń za 2005 rok (Statystyki 2005).
17 Na podstawie Bazy Jednostek Statystycznych GUS po weryfikacji w takcie badania SOF’2005 przepro-

wadzonego w ramach PRR „Tu jest praca”.
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ników (1,1 tys.), w tym 0,8 tys. pracowników, dla których TUW stanowi główne miejsce 
pracy. 

Zatrudnienie to koncentruje się w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, gdyż pra-
cownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe nie zatrudniają własnego personelu płatnego. 
Korzystają wyłącznie z pracy personelu finansowanego przez zakład pracy, w którym dzia-
ła dana kasa oraz z pracy społecznej członków jej organów.

8.3.3.2. Przychody i udział w rynku ubezpieczeniowym

Przychody sektora organizacji wzajemnościowych, określone na podstawie przychodów 
samych tylko towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, wynoszą co najmniej 303,2 mln PLN, 
w tym przychody z tytułu składek ubezpieczeniowych 270,2 mln PLN. Na podstawie 
tych wskaźników można określić udział TUW na 0,9% całego rynku ubezpieczeniowego 
w Polsce18.

8.3.4. Potencjał społeczny sektora organizacji wzajemnościowych

Na obecnym etapie badań można szacować, że sektor organizacji wzajemnościowych sku-
piał w 2005 roku 0,7 mln członków, w tym:
 – 0,5 mln członków w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, 
 –  0,2 mln członków w pracowniczych kasach zapomogowo-pożyczkowych.

Zebrane dotychczas dane dotyczące pracy społecznej w organizacjach wzajemnościo-
wych wymagają dalszej weryfikacji, jednak wiadomo, że pewien zakres pracy społecznej 
jest obecny zarówno w kasach zapomogowo-pożyczkowych (praca społeczna członków orga-
nów zarządzających każdą kasą), jak i na poziomie niższych, członkowskich struktur towa-
rzystw ubezpieczeń wzajemnych, tj. na poziomie związków wzajemności członkowskiej.

8.4. Sektor not-for-profit (NfP)19

Dla potrzeb niniejszego rozdziału w zbiorowości występujących w Polsce organizacji, któ-
rych celem nie jest maksymalizacja zysku (not-for-profit) wyróżnione zostały:
 1)  fundacje,
 2)  stowarzyszenia i inne podobne społeczne organizacje członkowskie jak np. ochotnicze 

straże pożarne, komitety społeczne, stowarzyszenia kultury fizycznej czy koła łowieckie,
 3)  organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego tzn. cechy, izby, zrzeszeniazawo-

dowe, społeczno-zawodowe organizacje rolników a także organizacje pracodawców,

18 Na podstawie wtórnej analizy danych Polskiej Izby Ubezpieczeń za 2005 rok (Statystyki 2005).
19 W niniejszym podrozdziale w ramach sektora not-for-profit uwzględniono związki zawodowe jedynie 

przy omawianiu potencjału społecznego, gdyż mimo podjętych wysiłków nie udało się zgromadzić danych na 
temat ich zatrudnienia czy innych parametrów ekonomicznych (Słodkowska, Dołbakowska, Kinowska 2007). 
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 4)  organizacje i instytucje społeczne działające w ramach kościołów i związków wyzna-
niowych.

8.4.1.  Prawne uwarunkowania ekonomicznego i społecznego wymiaru  
działania sektora not-for-profit

8.4.1.1. Fundacje

Zgodnie z założeniami ustawowymi, fundacja ma charakter przedsiębiorstwa społecznego, 
tzn. jej zadaniem jest wykorzystanie przekazanego przez fundatora i ewentualnie pomna-
żanego w toku działalności fundacji zasobu ekonomicznego do osiągnięcia określonego 
w statucie fundacji celu „społecznie lub gospodarczo użytecznego”. Istotą fundacji jest 
więc efektywne ekonomicznie działanie, ukierunkowane na realizację wskazanego przez 
fundatora celu publicznego. Ustawodawca nie wskazał w prawie o fundacjach żadnego 
mechanizmu wykorzystania ewentualnego społecznego potencjału fundacji (chociaż też 
go nie wykluczył). W ustawie nie wspomniano o uspołeczniających sposób działania fun-
dacji elementach, jakimi mogłyby być: demokratyczny wybór władz, wewnętrzne ciała 
kontrolne czy wskazanie pracy społecznej jako istotnego zasobu, z którego powinna ko-
rzystać fundacja w trakcie osiągania statutowego celu. W prawie o fundacjach wskazuje 
się za to na działalność gospodarczą, tzn. działalność przynoszącą zysk, jako na możliwy 
sposób pozyskiwania środków do realizacji zadań. 

Od roku 2004 ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złagodziła 
przedsiębiorczy charakter prawa o fundacjach, otwierając przed nimi możliwość prowa-
dzenia odpłatnej działalności, tj. prawo sprzedaży dóbr i usług w formule bezpośredniego 
wsparcia nabywcy – przez sprzedaż bez zysku, „po kosztach własnych” lub nawet poniżej 
kosztów oraz wprowadzając wobec fundacji otrzymujących status organizacji pożytku pu-
blicznego wymóg powołania kolegialnego organu kontroli wewnętrznej.

8.4.1.2. Stowarzyszenia i inne podobne członkowskie organizacje społeczne

Inaczej niż fundacje, stowarzyszenia mogą osiągać cele nie tylko publicznie użyteczne, ale 
w zasadzie każdy cel, który członkowie stowarzyszenia uznają za wart realizowania, pod 
warunkiem że nie jest to cel zarobkowy. W tej sytuacji często celem stowarzyszenia jest 
zaspokojenie konkretnych potrzeb członków (np. rekreacja) albo rzecznictwo, czyli „za-
bieranie głosu w sprawach publicznych”. Ustawodawca wskazuje jako podstawowe środ-
ki do osiągania celów stowarzyszenia przede wszystkim zasoby społeczne: pracę społecz-
ną członków, składki członkowskie, darowizny, zapisy, spadki. W ustawie wymieniona 
zostaje jeszcze inna możliwość korzystania przez stowarzyszenia z nierynkowych mecha-
nizmów finansowania działań stowarzyszenia – przez dotację, czyli finansowanie lub do-
finansowania konkretnych działań stowarzyszenia ze strony administracji publicznej.

Ustawodawca daje stowarzyszeniom również możliwość pozyskiwania środków na 
zasadach rynkowych, tj. daje możliwość prowadzenia dochodowej działalności gospodar-
czej, pod warunkiem że zysk z tej działalności będzie przeznaczony na osiąganie celów 
statutowych stowarzyszenia i nie będzie rozdzielany między jego członków. Podobnie jak 
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w stosunku do fundacji – ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie daje 
stowarzyszeniom możliwość pobierania niegenerujących zysku opłat za dobra i usługi 
przekazywane w ramach działalności statutowej. 

Pozostałe organizacje społeczne, tworzące jedną zbiorowość ze stowarzyszeniami, 
takie jak stowarzyszenia kultury fizycznej czy ochotnicze straże pożarne lub koła łowiec-
kie również są przeważnie organizacjami członkowskimi. Korzystają one z podobnych jak 
stowarzyszenia mechanizmów ekonomicznego i społecznego funkcjonowania, ale ich cele, 
struktura i formy statutowej działalności są często z góry określone szczególnymi ustawa-
mi, jak np. ustawa o kulturze fizycznej, ustawa o ochronie przeciwpożarowej czy prawo 
łowieckie.

8.4.1.3.  Organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego wraz z organizacjami  
pracodawców

Społeczne i ekonomiczne mechanizmy działania organizacji samorządu gospodarczego 
i zawodowego są zbliżone do powyżej opisanego sposobu funkcjonowania stowarzyszeń, 
z tym że z reguły jednym z najważniejszych zadań jest reprezentowanie ich członków wo-
bec władz oraz innych grup, a także prowadzenie usług wspomagających zawodową dzia-
łalność własnego środowiska społeczno-zawodowego. Zdecydowana większość z omawia-
nych tu organizacji ma charakter dobrowolny (najwięcej jest kółek rolniczych). Istnieje 
jednak również mała część organizacji z tej grupy (ok. 4%), do których przynależność jest 
obligatoryjna dla osób wykonujących tzw. zawody zaufania publicznego (np. zawody me-
dyczne i prawnicze). Osoby te – niezależnie od swojego stosunku do tych organizacji –od-
prowadzają składki członkowskie i podlegają w swojej działalności zawodowej regulacjom 
tychże organizacji. 

8.4.1.4. Organizacje i instytucje społeczne kościołów i związków wyznaniowych

Organizacje i instytucje społeczne kościołów i związków wyznaniowych funkcjonują na 
podstawie aktów prawnych regulujących działalność kościołów i związków wyznanio-
wych. Część z nich ma charakter organizacji członkowskich, jak np. Akcja Katolicka czy 
Bractwo Młodzieży Prawosławnej i wówczas opierają swoją działalność na stosunkowo 
licznych rzeszach członków, którzy angażują się też w pracę społeczną na rzecz organiza-
cji. W stosunku do zwykłych stowarzyszeń różnicą jest ścisły nadzór władz kościelnych nad 
działalnością organizacji, w tym decydujący nieraz udział w wyborze władz. Ekonomiczny 
wymiar działania tych struktur to przede wszystkim wartość pracy społecznej wykorzysty-
wanej głównie na działalność służącą zaspokajaniu lokalnych potrzeb społecznych.

Innym typem podmiotów funkcjonujących w ramach zbiorowości podmiotów spo-
łecznych korzystających z osobowości prawnej kościołów lub związków wyznaniowych 
są instytucje społeczne, tj. wydzielone organizacyjnie w ramach kościelnych struktur te-
rytorialnych lub zakonnych placówki edukacyjne (np. szkoły i przedszkola katolickie), 
placówki prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, opieki i ochrony zdrowia 
(np. zakłady opiekuńczo-lecznicze), kultury (np. wydawnictwa, rozgłośnie radiowe) itp. 
Instytucje te nie posiadają członków ani wybieralnych władz, a na społeczny wymiar ich 
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działalności składa się społecznie użyteczny charakter prowadzonej przez te instytucje 
działalności, a prócz tego nierzadko także praca społeczna świadczona przez sporą rzeszę 
wolontariuszy. Przykładem instytucji korzystających z bardzo znacznego potencjału pracy 
wolontariuszy są np. jednostki Caritas. W niektórych instytucjach tego typu na społeczny 
wymiar działalności składa się też udział przedstawicieli beneficjentów w organach po-
mocniczo-doradczych (np. rady rodziców przy placówkach edukacyjnych). 

Ekonomiczny wymiar działalności wyznaniowych instytucji społecznych jest niejed-
nokrotnie dość znaczny i wiąże się z prowadzonymi przez nie usługami użyteczności pu-
blicznej, na które instytucje te pozyskują środki nierynkowe, tj. dotacje i subwencje ze 
środków publicznych, a także z darowizn prywatnych i zbiórek publicznych oraz środki 
rynkowe – pochodzące z opłat od osób nabywających określone usługi lub produkty.

8.4.2. Liczba podmiotów sektora not-for-profit (SNfP)

8.4.2.1. Liczba zarejestrowanych fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych

Liczbę formalnie zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji samorządu 
gospodarczego i zawodowego można uzyskać z Krajowego Rejestru Sądowego oraz z pro-
wadzonego przez służby statystyki publicznej Krajowego Rejestru Urzędowego Podmio-
tów Gospodarki Narodowej (często funkcjonuje pod nazwą REGON). Z porównania stanu 
tych rejestrów przeprowadzonego w ramach przygotowań do badania SOF’2006 wynika, 
że rejestr REGON jest rejestrem zawierającym generalnie większą liczbę podmiotów not-
for-profit niż Krajowy Rejestr Sądowy, choć dane dotyczące tego, czy dany podmiot fak-
tycznie istnieje (prowadzi działalność) oraz dane adresowe w obu rejestrach są w znacznej 
części nieaktualne. Przyjmując powyższe zastrzeżenia, liczba samodzielnych podmiotów 
zarejestrowanych w systemie REGON i oznaczonych jako działające na koniec 2005 roku 
wynosiła:
 1)  fundacje – 7 943 (8 400)*,
 2)  stowarzyszenia i organizacje społeczne – 69 879 (71 121)*, w tym 17 537 jednostek 

ochotniczych straży pożarnych,
 3)  organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego – 5 685, w tym 301 organizacji 

pracodawców,
 4)  organizacje i instytucje społeczne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące 

inną działalność oprócz działalności religijnej – 2 593.

8.4.2.2. Liczba faktycznie działających podmiotów 

Liczba faktycznie działających fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji, których 
celem nie jest maksymalizacja zysku została ustalona dzięki przeprowadzeniu zaprojekto-
wanego przez KOGS badania reprezentatywnej próby opisywanych tu typów organizacji. 

* W nawiasie podano liczbę wszystkich zarejestrowanych w rejestrze REGON podmiotów danego typu 
niezależnie czy były oznaczone jako aktywne czy nie. Liczba ta występuje w publikacjach GUS z serii „Zmiany 
strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej”.
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W trakcie tego badania, realizowanego w ramach PRR „Tu jest praca” przez służby staty-
styki publicznej, z wykorzystaniem poczty, kontaktów telefonicznych i bezpośrednich wi-
zyt ankieterów za istniejące uznano te jednostki, które wypełniły formularz SOF-1 lub 
SOF-4, ale także te, które odmówiły wypełnienia formularza oraz część organizacji, z któ-
rymi – mimo wielu wysiłków ankieterów – nie udało się nawiązać żadnego kontaktu20. 
W efekcie uzyskano informacje, jaka część z jednostek wylosowanych do badania faktycz-
nie istnieje i z pomocą tej proporcji ustalono podaną poniżej liczebność poszczególnych 
typów badanych podmiotów sektora not-for-profit.

Tabela 8.7. Liczba działających podmiotów sektora not-for-profit (31.12.2005 r.)

Typ organizacji/Subsektor Liczba działających podmiotów

Ogółem sektor not-for-profit* 67 538

Fundacje 5 036

Stowarzyszenia i organizacje społeczne 56 420

w tym ochotnicze straże pożarne 14 199

Organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, w tym 
organizacje pracodawców 3 858

Organizacje i instytucje społeczne kościołów i zw. wyznaniowych 2 224

* Bez związków zawodowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych „Badania SOF’2006”. 

Jak widać z tabeli 8.7, najliczniejszym typem podmiotów sektora not-for-profit są sto-
warzyszenia i organizacja społeczne, a liczba jednostek w subsektorach skupiających po-
zostałe typy organizacji mieści się w przedziale 2–5 tys. dla każdego z tych subsektorów.

8.4.3. Potencjał ekonomiczny sektora not-for-profit

8.4.3.1. Skala zatrudnienia sektora not-for-profit

Na podstawie analizy danych z „Badania SOF’2006” zrealizowanego w ramach PRR „Tu 
jest praca” można ocenić potencjał zatrudnienia sektora not-for-profit (SNfP), jako stosun-
kowo niewielki, ale istotny fragment polskiego rynku pracy. SNfP zatrudnia łącznie ok. 
100 tys. pracowników, dla których badane organizacje były głównym miejscem pra-
cy zarobkowej. Liczba ta stanowi:
 –  0,8% wszystkich pracujących w gospodarce narodoweja,

20 Część organizacji, o której tu mowa, odzwierciedlała stosunek liczby organizacji odmawiających wy-
pełnienia formularza do sumy jednostek, które odmówiły wypełnienia formularza i jednostek, co do których 
ustalono, że z całą pewnością nie istnieją.

a W kategorii pracujących mieszczą się również pracodawcy i pracujący na własny rachunek.

8.4. Sektor not-for-profit (NfP)



170

 –  1,1% wszystkich pracujących w sektorze prywatnym,
 –  1,1% zatrudnienia najemnego w gospodarce narodoweja,
 –  1,7% zatrudnienia najemnego w sektorze prywatnym.

Jak widać z danych w tabeli 8.8 tyko co szósta organizacja not-for-profit decyduje się 
na zatrudnienie etatowego personelu. Najrzadziej z pracy choćby jednego pracownika za-
trudnionego w oparciu o umowę o pracę korzystają stowarzyszenia (tylko 10% z nich). 
Z płatnego personelu etatowego częściej korzystają fundacje (28%), organizacje samorzą-
du gospodarczego i zawodowego (40%), zaś najczęściej etatowy personel mają placówki 
i organizacje wyznaniowe (66%).

Tabela 8.8. Skala zatrudnienia etatowego w sektorze not-for-profit (na podstawie stosunku pracy)

Typ organizacji Procent organi-
zacji zatrudnia-
jących pracow-

ników w ramach 
stosunku pracy 

(31.12.2005)

Liczba za-
trudnionych 

w ramach 
stosunku pracy 

(31.12.2005)

Liczba zatrud-
nionych na pod-
stawie stosunku 
pracy, dla któ-
rych jednostka 
była głównym 

miejscem pracy 
(31.12.2005)

Zatrudnienie 
przeciętne 

w 2005 roku wy-
rażone w etatach 

przeliczenio-
wych

Ogółem sektor not-for-
profit* 14,7% 112 504 100 384 99 301

Fundacje 28,3% 19 934 18 298 18 495

Stowarzyszenia 
i organizacje społeczne 9,7% 44 476 38 999 38 739

Organizacje samorządu 
gospodarczego 
i zawodowego 39,7% 7 354 6 354 6 403

Społeczne podmioty 
wyznaniowe 66,5% 40 740 36 733 35 664

Źródło i objaśnienia: Jak w tabeli 8.7.

Ogółem w sektorze not-for-profit zatrudnionych jest w ramach stosunku pracy 
112,5 tys. pracowników. Praca ta stanowi główne źródło utrzymania dla 100,4 tys. z nich. 
Uwzględniając roczną fluktuację w zatrudnieniu oraz fakt, że nie wszyscy pracownicy 
SNfP są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy uzyskujemy liczbę 99,3 tys. prze-
ciętnego rocznego zatrudnienia wyrażoną w pełnych etatach przeliczeniowych. Jest to licz-
ba pełnoetatowych stanowisk pracy w badanej zbiorowości organizacji not-for-profit.

a W kategorii zatrudnienia najemnego nie mieszczą się pracodawcy i pracujący na własny rachunek.
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Wśród organizacji, które zatrudniają pracowników na podstawie stosunku pracy pa-
nuje bardzo duże zróżnicowanie w zakresie liczby pracowników. Wskazuje na to zarówno 
znaczna rozbieżność między minimalną a maksymalną liczbą osób zatrudnionych w jednej 
organizacji, jak i fakt, że średnia jest prawie 4 razy większa od środkowej (mediany) tej 
liczby w SNfP (tab. 8.9). Taki układ wskaźników rozkładu zdaje sprawę z tego, że istnie-
je stosunkowo nieliczna grupa podmiotów mających bardzo duży personel i bardzo liczna 
grupa posiadająca nie więcej niż 3 pracowników.

Tabela 8.9. Charakterystyka zatrudnienia etatowego w sektorze not-for-profit ‘2005

Typ organizacji Liczba or-
ganizacji za-

trudniających 
pracowników, 

dla których 
organizacje te 
były głównym 

miejscem 
pracy

Średnia liczba 
pracowników, 

dla których 
organizacja 

była głównym 
miejscem 

pracy

Środkowa 
(mediana) 
liczba pra-
cowników, 
dla których 
organizacja 

była głównym 
miejscem 

pracy

Minimal-
na liczba 

pracowników, 
dla których 
organizacja 

była głównym 
miejscem 

pracy

Maksymal-
na liczba 

pracowników, 
dla których 
organizacja 

była głównym 
miejscem 

pracy

Ogółem sektor not-
for-profit* 8 808 11 3 1 2 048

Fundacje 1 229 15 4 1 850

Stowarzyszenia 
i organizacje 
społeczne 4 723 8 3 1 1 120

Organizaje samorządu 
gospodarczego 
i zawodowego 1 406 5 3 1 136

Społeczne podmioty 
wyznaniowe 1 450 25 11 1 2 048

Źródło i objaśnienia: Jak w tabeli 8.7.

8.4.3.2. Potencjał finansowy sektora not-for-profit: koszty

Suma kosztów działalności organizacji not-for-profit wyniosła blisko 10,9 mld złotych, co 
stanowiło 1,1% Produktu Krajowego Brutto. Koszty działalności wykazało tylko 76% 
działających jednostek, a przychody – 78%. Podobnie jak w wypadku rozkładu liczby 
pracowników największa część kosztów, a więc i potencjału finansowego sektora not-for-
profit, wiąże się z działalnością stowarzyszeń i organizacji społecznych (49%). Inaczej niż 
w wypadku zatrudnienia, drugim, co do ważności, typem podmiotów SNfP pod względem 
potencjału finansowego są fundacje (24% potencjału finansowego SNfP), które tym razem 
wyprzedzają subsektor społecznych podmiotów wyznaniowych (16% finansów SNfP).

8.4. Sektor not-for-profit (NfP)



172

Tabela 8.10. Organizacje NfP deklarujące niezerowe koszty i  struktura tych kosztów w 2005 roku

Typ organizacji Odsetek podmiotów wykazu-
jących niezerowe koszty 

Rozkład kosztów sektora 
NfP na jego podzbiorowości

Fundacje 83% 24%

Stowarzyszenia i organizacje społeczne 75% 49%

Organizacje samorządu gosp. i zaw. 74% 11%

Społeczne podmioty wyznaniowe 89% 16%

Ogółem sektor not-for-profit* 76% 100%

 Źródło i objaśnienia: Jak w tabeli 8.7.

Koszty wynagrodzeń wykazało 37% badanych jednostek SNfP, w tym koszty wyna-
grodzeń personelu zatrudnionego w ramach stosunku pracy – 16% podmiotów not-for-
profit21. Największy udział wynagrodzeń w kosztach ogółem miały społeczne instytucje 
i organizacje kościołów i związków wyznaniowych (wynagrodzenia stanowiły 51% ich 
kosztów ogółem). Największy był też w tej podzbiorowości udział jednostek deklarują-
cych, że poniosły jakiekolwiek koszty na wynagrodzenia (70%). Najmniej rozpowszech-
nione było płacenie jakichkolwiek wynagrodzeń w podzbiorowości stowarzyszeń i innych 
organizacji społecznych (ten rodzaj kosztu wymieniło tylko 33% organizacji), a najmniej-
szy udział wynagrodzeń w kosztach ogółem wykazały fundacje (29%) oraz stowarzyszenia 
i inne organizacje społeczne (30%).

Tabela 8.11. Rozpowszechnienie i udział kosztów personelu w kosztach sektora NfP

Typ organizacji Odsetek pod-
miotów pono-
szących koszty 
jakichkolwiek 
wynagrodzeń

Odsetek pod-
miotów pono-
szących koszty 
wynagrodzeń 
dla pracowni-
ków etatowych

Udział kosztów 
wynagrodzeń 

w kosztach 
ogółem

Udział kosztów 
wynagrodzeń 

personelu 
etatowego 
w kosztach 

ogółem

Ogółem sektor not-for-profit 37% 16% 33% 22%

Fundacje 50% 30% 29% 18%

Stowarzyszenia i org. społeczne 33% 11% 30% 17%

Organizacje samorządu gosp. i zaw. 53% 41% 25% 18%

Społeczne podmioty wyznaniowe 70% 67% 51% 47%

Źródło i objaśnienia: Jak w tabeli 8.7.

21 Różnica między odsetkiem organizacji wykazujących za 2005 rok koszty wynagrodzeń personelu etato-
wego (16%) a odsetkiem organizacji potwierdzających posiadanie personelu etatowego (15%) w dniu 31.12.2005 
najprawdopodobniej wynika z tego, że pewien niewielki procent (ok. 1%) organizacji nie miał w ostatnim dniu 
2005 roku żadnego pracownika etatowego, jednak wcześniej w ciągu 2005 roku lub tylko 2004 roku korzystano 
w tej organizacji z pracy personelu etatowego i z tego powodu w księgowości za 2005 rok mogły pojawić się 
odpowiednie koszty wynagrodzeń osobowych mimo braku zatrudnionego personelu w dniu 31.12.2005 roku.
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W ramach kosztów działalności sektora organizacji not-for-profit jedną trzecią stano-
wiły koszty wynagrodzeń (33%), zaś koszty wynagrodzeń dla pracowników etatowych 
stanowiły jedną piątą kosztów ogółem (22%). Wynika z tego, że 1/3 kosztów wynagrodzeń 
była przeznaczana na pracę wykonywaną w ramach umów zlecenia lub umów o dzieło. 
Udział tej pozaetatowej pracy jest dość znaczny i można szacować, że odpowiada on po-
łowie potencjału pracy etatowej, tj. stanowi ok. 50 tys. etatów przeliczeniowych.

8.4.3.3. Potencjał finansowy sektora not-for-profit: przychody

Analizując przychody SNfP pod kątem ich rynkowego bądź nierynkowego charakteru, 
można uznać, że prawie połowa (48%) została pozyskana z wykorzystaniem mechani-
zmów rynkowych. Największą część spośród wszystkich przychodów uzyskiwanych 
z opłat stanowiła nastawiona na zysk działalność gospodarcza (ten rodzaj przychodów 
stanowił 24% wszystkich przychodów SNfP, ale był uzyskiwany tylko przez 7% podmio-
tów NfP). Przychody z działalności gospodarczej najczęściej i z największym skutkiem 
dla całości przychodów wykorzystywane były przez organizacje samorządu gospodarcze-
go i zawodowego oraz przez fundacje (tab. 8.12). Drugim ważnym źródłem przychodów 
rynkowych była nie nastawiona na zysk, a jedynie na pokrycie kosztów „odpłatna dzia-
łalność statutowa” (ten rodzaj przychodów stanowił 21% wszystkich przychodów sekto-
ra NfP i był uzyskiwany przez 16% podmiotów NfP)22. Największy udział przychodów 
z tego typu odpłatności uzyskiwały stowarzyszenia i organizacje społeczne (30% wszyst-
kich przychodów) oraz społeczne podmioty wyznaniowe (20%). 

Tabela 8.12. Struktura przychodów sektora NfP* w 2005 roku

Kategorie przychodów Udział poszczególnych rodzajów przychodów w przychodach ogółem 

Ogółem 
sektor NfP

Fundacje Stowa-
rzyszenia 

i organizacje 
społeczne

Organizacje 
samorządu 

gospodarcze-
go i zawodo-

wego

Społeczne 
podmioty 

wyznaniowe

Rynkowe przychody własne 48,4% 46,3% 51,5% 61,1% 33,0%

w tym działalność 
gospodarcza 24,4% 31,4% 20,3% 43,9% 12,0%

w tym odpłatna działalność 
statutowa 21,1% 8,3% 29,6% 14,8% 19,6%

w tym odsetki i dywidendy 1,9% 5,1% 0,9% 1,2% 0,1%

22 Często organizacje wpisywały przychody takie jak „odpłatność rodziców” czy „wpisowe uczestników 
wycieczek” w kategorię „inne przychody”, próbując uniknąć kategorii „odpłatna działalność statutowa”, do któ-
rej jednak były w końcu kwalifikowane przez zespół badawczy na etapie analizy danych.
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w tym wynajem/sprzedaż śr. 
trwałych 0,5% 1,1% 0,1% 1,1% 0,2%

w tym inne rynkowe 
przychody własne 0,7% 0,4% 0,7% 0,2% 1,3%

Środki nierynkowe: środki 
publiczne, darowizny, 
zbiórki itp. 41,6% 49,6% 37,5% 6,4% 66,6%

środki publiczne 28,7% 23,1% 28,2% 5,8% 56,0%

w tym środki od władz 
samorządowych 12,6% 5,1% 14,9% 2,1% 25,2%

Nierynkowe przychody 
własne 12,9% 26,5% 9,3% 0,6% 10,9%

w tym przychody z 1% 0,4% 1,4% 0,1% 0,0% 0,1%

w tym darowizny i zbiórki 12,3% 24,7% 9,2% 0,5% 10,8%

w tym nawiązki sądowe 0,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Składki członkowskie 7,8% 0,1% 8,9% 31,3% 0,1%

Inne przychody 2,2% 3,9% 2,1% 1,5% 0,3%

RAZEM 100% 100% 100% 100% 100%

Źródło i objaśnienia: Jak w tabeli 8.7.

Środki nierynkowe stanowiły łącznie 42% budżetu SNfP i były pozyskiwane przez 
ponad dwukrotnie większą niż środki rynkowe część podmiotów sektora not-for-profit 
(52% podmiotów). W skład przychodów nierynkowych weszły przede wszystkim środki 
uzyskane z sektora publicznego oraz nierynkowe przychody własne takie jak darowizny 
i zbiórki, nawiązki sądowe i przekazane przez podatników 1% podatku dochodowego. 
Można postawić tezę, że środki publiczne były najważniejszą kategorią przychodów SNfP, 
gdyż stanowiły największą część budżetu sektora (29%) i były przy tym stosunkowo sze-
roko dostępne (korzystało z nich 39% badanych organizacji not-for-profit). Ze środków 
publicznych najczęściej, i z największym skutkiem dla swego budżetu, korzystały spo-
łeczne organizacje wyznaniowe (środki publiczne stanowiły w tej podzbiorowości 56% 
przychodów; 61% podmiotów wyznaniowych korzystało z tych środków) prowadząc dzia-
łalność w zakresie edukacji, opieki społecznej, ochrony zdrowia, kultury, rekreacji i innych 
usług społecznych.

Drugim, co do znaczenia, elementem nierynkowych przychodów SNfP były darowi-
zny i zbiórki publiczne. Stanowiły one 12% budżetu sektora i skorzystało z nich 28% 
wszystkich podmiotów SNfP. Darowizny i zbiórki były najważniejszym przychodem dla 
fundacji (51% przychodów tego subsektora, darowizny pozyskało 26% fundacji).
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Tabela 8.13. Rozpowszechnienie korzystania z różnych źródeł przychodów w sektorze NfP* 
w 2005 roku

Kategorie przychodów Odsetek podmiotów, które wykazały większe od 0 kwoty  
poszczególnych rodzajów przychodów, w niżej wymienionych 

zbiorowościach

Ogółem 
sektor NfP

fundacje stowa-
rzyszenia 

i organiacje 
społeczne

org. sa-
morządu 
gospodar-
czego i za-
wodowego

społeczne 
podmioty 
wyznanio-

we

PRZYCHODY OGÓŁEM 78% 78% 77% 75% 91%

Rynkowe przychody własne 25% 38% 21% 48% 43%

w tym działalność gospodarcza 7% 14% 6% 26% 8%

w tym z odpłatna działalność 
statutowa 16% 14% 14% 23% 32%

w tym odsetki i dywidendy 8% 19% 6% 16% 9%

w tym wynajem/sprzedaż środków 
trwałych 0% 1% 0% 3% 1%

w tym inne rynkowe przychody 
własne 2% 2% 2% 2% 1%

Środki nierynkowe: środki 
publiczne, darowizny, zbiórki itp. 52% 59% 53% 15% 75%

środki publiczne 39% 25% 41% 11% 61%

w tym środki od władz 
samorządowych 32% 15% 34% 4% 47%

Nierynkowe przychody własne 31% 54% 31% 6% 41%

w tym przychody z 1% 2% 11% 1% 0% 1%

w tym darowizny i zbiórki 30% 50% 30% 4% 41%

w tym nawiązki 1% 5% 1% 1% 2%

Składki 45% 4% 49% 53% 6%

Inne przychody 2% 2% 2% 6% 2%

w tym środki pozostałe z lat 
ubiegłych 1% 1% 1% 1% 0%

w tym inne nienazwane przychody 1% 2% 1% 5% 2%

Źródło: Jak w tabeli 8.7.
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Na pograniczu przychodów rynkowych i nierynkowych zaklasyfikować można skład-
ki członkowskie23. Stanowią one tylko 8% przychodów SNfP, ale występują w budżecie 
prawie połowy wszystkich organizacji not-for-profit (45%). Składki były najbardziej roz-
powszechnione pośród organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego (uzyskiwało 
je 53% organizacji, przynosząc 31% przychodów) oraz w zbiorowości stowarzyszeń i or-
ganizacji społecznych (49% organizacji, 9% przychodów tego subsektrora).

8.4.4. Potencjał społeczny: członkowie, członkowie aktywni, praca społeczna

8.4.4.1. Liczba członkostw i członków24

Ogólna liczba członków zadeklarowana przez organizacje non-for-profit zbadane w ra-
mach „Badania SOF ‘2006” wyniosła ok. 13,4 mln. Największa jej część przypada na sto-
warzyszenia i inne organizacje społeczne (ok. 11,2 mln członkostw) oraz organizacje sa-
morządu gospodarczego i zawodowego (1,9 mln członkostw), a także na członkowskie 
organizacje wyznaniowe (0,2 mln członkostw). Najmniejszą bazę członkowską zadekla-
rowały fundacje (ok. 50 tys. członkostw), gdyż zgodnie z niekorporacyjnym charakterem fun-
dacji – nie mają one członków sensu stricto, a za ich bazę członkowską można jedynie uznać 
osoby działające w organach fundacji (w zarządzie i ewentualnych innych organach). 

Stowarzyszenia i organizacje społeczne posiadają największą liczbę członków ogółem, 
ale średnia liczba członków przypadająca na przeciętną organizację tego typu jest w nich 
mniejsza niż w organizacjach samorządu gospodarczego i zawodowego czy w organiza-
cjach członkowskich działających w ramach kościołów i związków wyznaniowych. W po-
łowie organizacji należących do grupy stowarzyszeń liczba członków nie przekracza 30 
(mediana). Dla organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego liczba ta jest nieco 
mniejsza (23), a fundacje oraz organizacje i instytucje społeczne działające w ramach ko-
ściołów i związków wyznaniowych mają w tym zakresie o wiele mniejsze wartości (od-
powiednio 5 i 8). Średnia liczba członków jest znacznie wyższa niż wartość mediany we 
wszystkich badanych typach organizacji. Świadczy to o obecności stosunkowo niewielkiej 
liczby organizacji, które jednak mają wielokrotnie więcej członków niż większość organi-
zacji i z tego powodu znacznie zawyżają średnią liczbę członków w badanych grupach 
organizacji.

23 W przypadku małych składek można przyjąć, że służyły one raczej do weryfikacji przynależności człon-
ków do organizacji, natomiast składki przekraczające 100 zł rocznie najczęściej były formą odpłatności za usługi 
świadczone przez organizację na rzecz członków.

24 W niniejszym rozdziale posługuję się pojęciem „liczba członkostw” na określenie zsumowanej w skali 
sektora NfP liczebności członków poszczególnych organizacji. Zsumowane liczby członków organizacji NfP 
dają liczbę większą niż liczba Polaków będących członkami organizacji SNfP, gdyż ta ostatnia liczba obejmuje 
m.in. osoby, które należą do kilku organizacji NfP. Na przykład jedna osoba może być członkiem klubu sporto-
wego, lokalnego stowarzyszenia kulturalnego i organizacji ekologicznej.
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Tabela 8.14. Liczba członków podana przez organizacje not-for-profit w „Badaniu SOF‘2006”

Typ organizacji Suma człon-
kostw według 
stanu na dzień 

31.12.2005 
w mln osób

Procent 
organizacji, 
podających 

liczbę członków 
większą od 0

 Środkowa 
liczba (media-
na) członków 
w przeciętnej 

organizacji ma-
jącej członków

Średnia liczba 
członków 

w przeciętnej 
organizacji ma-
jącej członków

Ogółem SNfP* 13,39 96% 28 207

Fundacje** 0,05 94% 5 11

Stowarzyszenia i organizacje 
społeczne 11,23 98% 30 203

Organizacje samorządu 
gosp. i zaw. 1,86 97% 23 499

Organizacje i instytucje 
społeczne*** kościołów 
i związków wyznaniowych 0,24 46% 8 236

* Bez związków zawodowych.** W przypadku fundacji liczba ta dotyczy członków organów fundacji.*** W przypad-
ku nieczłonkowskich instytucji wyznaniowych – liczba dotyczy członków społecznych organów tych instytucji (o ile 
takowe organy istniały).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych „Badania SOF’2006” i sondażu CBOS’2006.

Wykazane w tabeli 8.14 liczby członkostw wskazanych typów organizacji nie uwzględ-
niają przynależności do związków zawodowych oraz nie obejmują działania w różnych 
mniej sformalizowanych strukturach przy parafiach czy w ramach rad rodziców przy pal-
cówkach edukacyjnych. Na podstawie badań sondażowych wykonywanych przez Centrum 
Badania Opinii Społecznej w styczniu 2006 roku można oszacować, że całkowita baza 
członkowska tych nieujętych w powyższej tabeli podmiotów wynosi ok. 4 mln osób. Po 
uzupełnieniu danych z badania SOF’2006 oszacowaniami dokonanymi na podstawie wtór-
nej analizy danych z sondażu CBOS’2006 bazę członkowską organizacji not-for-profit 
(łącznie ze związkami zawodowymi) można szacować na ok. 17,4 mln członkostw25. 

25 Wyniki sondażu CBOS’2006 dotyczą badania reprezentatywnej losowej próby dorosłych mieszkańców 
Polski zrealizowanego w dniach 6–9.01.2006 roku. Zostały one opublikowane w komunikacie „Stan społeczeń-
stwa obywatelskiego w latach 1998–2006” (Wciórka 2006) i poddane wtórnej analizie w ramach działalności 
Pracowni Badań Organizacji Non-profit Instytutu Studiów Politycznych PAN (Nałęcz 2007). W analizie danych 
CBOS’2006, jako członkostwo zdefiniowano poświęcanie czasu na działalność w różnego typu organizacjach, 
które w niniejszym rozdziale określamy jako organizacje not-for-profit, a w odniesieniu do związków zawodo-
wych uwzględniono bardziej formalnie rozumianą (bierną) przynależność do związków zawodowych (na pod-
stawie odpowiedzi na dodatkowe pytanie zawarte na końcu ankiety – w tzw. metryczce).
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Tabela 8.15. Liczba członkostw w organizacjach not-for-profit na przełomie roku 2005/2006 

Typ organizacji Suma członkostw w or-
ganizacjach not-for-

profit po uwzględnieniu 
danych z badania 

SOF’2006 i z sondażu 
CBOS’2006 
w mln osób

Suma członkostw po-
dana przez organizacje 
not-for-profit w badaniu 

SOF‘2006 
w mln osób

Oszacowanie liczby 
członkostw w wybra-

nych typach organizacji 
non-profit nie ujętych 
w badaniu SOF’2006 
na podstawie sondażu 

CBOS’2006 w mln osób

Ogółem organizacje NfP 17,36 13,39 3,98

Fundacje 0,05* 0,05 -

Stowarzyszenia i organiza-
cje społeczne 11,91 11,23 0,68***

Organizacje samorządu 
gosp. i zaw. 1,86 1,86 -

Organizacje i instytucje 
społeczne kościołów 
i związków wyznanio-
wych 1,06** 0,24 0,82****

Związki zawodowe 2,48 - 2,48

* Liczba dotyczy członków organów fundacji.** W przypadku nieczłonkowskich instytucji wyznaniowych – liczba 
dotyczy członków społecznych organów tych instytucji (o ile takowe organy istniały).*** Oszacowanie liczby człon-
ków rad rodziców przy placówkach edukacyjnych. **** Oszacowanie liczby członków niezarejestrowanych w systemie 
REGON organizacji przykościelnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych „Badania SOF’2006” i sondażu CBOS’2006.

Uwzględniając fakt, że część osób należy do więcej niż jednej organizacji (w tym 
mniej lub bardziej aktywnie do związku zawodowego), odsetek dorosłych Polaków nale-
żących do przynajmniej jednej organizacji został na podstawie  badania CBOS’2006 osza-
cowany na 26,8%. Odsetek ten oznacza, że ok. 8 mln dorosłych Polaków należy do przy-
najmniej jednej organizacji not-for-profit.
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8.4.4.2. Członkowie aktywnie uczestniczący w decyzjach dotyczących  
organizacji not-for-profit

Na podstawie danych z badania SOF’2006 udało się określić, że liczba członków uczest-
niczących w wyborach władz organizacji wyniosła łącznie 6 mln, a średni procent aktyw-
nych wyborczo członków – 45% (tab. 8.16). Największy procent aktywności wyborczej 
odnotowano w stowarzyszeniach i fundacjach (odpowiednio 51% i 49%). Stosunkowo 
mały odsetek aktywności wyborczej stwierdzono w organizacjach samorządu gospodar-
czego i zawodowego (10%), co prawdopodobnie wiązało się z niskim i dość formalnym 
poczuciem członkostwa w organizacjach, do których przynależność wynika z wykonywa-
nia zawodu zaufania publicznego. Jeszcze niższy był procent aktywności wyborczej w or-
ganizacjach i instytucjach społecznych kościołów i związków wyznaniowych (4%), co 
wiąże się z generalną słabością mechanizmów demokratycznych w zhierarchizowanych 
na ogół strukturach Kościoła rzymskokatolickiego.

Tabela 8.16. Udział członków organizacji not-for-profit w ostatnich wyborach władz organizacji 
w 2005 roku

Typ organizacji Odsetek członków 
aktywnych  
wyborczo

Średnia liczba 
członków aktywnych 

wyborczo

Średnia liczba 
członków w organi-
zacjach, które miały 

członków  

Ogółem SNfP* 45% 92 207

Fundacje** 49% 5 11

Stowarzyszenia i organizacje 
społeczne 51% 104 203

Organizacje samorządu gospo-
darczego i zawodowego, w tym 
organizacje pracodawców 10% 49 499

Organizacje i instytucje społeczne 
kościołów i zw. wyznaniowych*** 4% 9 236

* Bez związków zawodowych.** Dane na temat fundacji dotyczą członków organów fundacji.*** W przypadku nie-
członkowskich instytucji wyznaniowych – dane dotyczą członków społecznych organów tych instytucji (o ile takowe 
organy istniały)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych „Badania SOF’2006” i sondażu CBOS’2006, 

8.4.4.3. Praca społeczna w ramach organizacji not-for-profit

Praca społeczna, tj. dobrowolna i bezpłatna praca wykonywana zarówno przez członków 
jak i osoby nie będące członkami, jest zjawiskiem o wiele częściej spotykanym w organi-
zacjach not-for-profit niż w spółdzielniach. Występuje ona w 82% organizacji zbadanych 
w SOF’2006, przy czym najczęściej występuje ona w zbiorowości stowarzyszeń i innych 
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organizacji społecznych (w 85% z nich), nieco rzadziej w fundacjach (w 74% z nich) 
i w organizacjach samorządu gospodarczego i zawodowego (w 67% z nich), zaś stosun-
kowo najrzadziej – w zbiorowości organizacji i wyznaniowych instytucji społecznych 
(w 50% z nich zadeklarowano obecność pracy społecznej). 

W połowie organizacji not-for-profit w pracę społeczną angażowało się nie więcej niż 
10 osób jednak średnia liczba osób, które pracowały społecznie w przeciętnej organizacji 
jest blisko 3-krotnie wyższa niż mediana, co świadczy o istnieniu stosunkowo mniej licz-
nej grupy organizacji posiadających znacznie większą od średniej sektorowej liczbę spo-
łeczników. Z przedstawionych w tabeli 8.17 danych wynika, że najmniejsza liczba osób 
angażujących się w pracę społeczną w przeciętnej organizacji występowała w fundacjach, 
podczas gdy w pozostałych typach organizacji występował dość zbliżony do średniej za-
kres osób pracujących społecznie.

Tabela 8.17. Rozpowszechnienie pracy społecznej oraz liczba osób ją wykonujących w pojedyn-
czej organizacji danego typu zadeklarowana przez te organizacje w „Badaniu SOF‘2006”

Typ organizacji Procent organizacji, 
w których w 2005 

roku była wykony-
wana praca spo-

łeczna

Środkowa liczba 
(mediana) osób, któ-
re choć raz pracowa-
ły społecznie w roku 
2005 w przeciętnej 
organizacji, gdzie 
świadczono pracę 

społeczną

Średnia liczba osób, 
które choć raz 

pracowały społecznie 
w roku 2005 w prze-
ciętnej organizacji, 
gdzie świadczono 
pracę społeczną

Ogółem sektor not-for-profit * 82% 10 29

Fundacje 74% 5 15

Stowarzyszenia i organizacje 
społeczne 85% 10 30

Organizacje samorządu gosp. 
i zaw., w tym organizacje 
pracodawców 67% 9 35

Organizacje i instytucje 
społeczne kościołów i związków 
wyznaniowych 50% 10 35

Źródło i objaśnienia: Jak w tabeli 8.7.

Liczba osób, które w 2005 roku angażowały się w pracę społeczną w objętych bada-
niem SOF’2006 organizacjach not-for-profit wyniosła ok. 1,6 mln – zgodnie z informacja-
mi podanymi przez te organizacje. Są jednak powody, aby przypuszczać, że informacja 
w tej sprawie podawana przez organizacje jest znacznie zaniżona z powodu powszechne-
go braku ewidencji osób pracujących społecznie i związanego z tym nieuwzględniania 
osób, które rzadko lub tylko raz w roku świadczyły pracę społeczną. 
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Dane na temat pracy społecznej zebrane w sondażu KLON/SMG’2004 na dużej, po-
nad 4000 osób liczącej, reprezentatywnej próbie dorosłej ludności Polski pozwalają przy-
puszczać, że liczba osób, które faktycznie przynajmniej raz w roku zaangażowały się 
w pracę społeczną jest w istocie o wiele większa i wynosi ok. 5,5 mln osób (tj. 18,3% do-
rosłych Polaków), przy czym niektóre z tych osób pracowały społecznie w kilku organi-
zacjach, a więc liczba osób, które powinny być wykazane przez wszystkie organizacje 
not-for-profit powinna wynosić blisko 7 mln. Na podstawie wyników omawianego sonda-
żu można szacować, że: najwięcej osób pracujących społecznie miały stowarzyszenia, or-
ganizacje społeczne i fundacje (łącznie ok. 5,4 mln osób). W pozostałych typach organi-
zacji NfP liczba społeczników była znacznie mniejsza i wyniosła ok. 0,9 mln osób w or-
ganizacjach i społecznych instytucjach wyznaniowych oraz ok. 0,2 mln osób, które 
angażowały się w związkach zawodowych i ok. 0,1 mln angażujących się w organizacjach 
samorządu gospodarczego i zawodowego26.

Tabela 8.18. Wolumen pracy społecznej wykonanej w organizacjach not-for-profit w 2005 roku 
i wykazanej przez te organizacje w „Badaniu SOF‘2006”

Typ organizacji Wolumen pracy 
społecznej 

w przeliczeniu 
na tysiące peł-
nych etatów

Procent orga-
nizacji, które 
określiły ilość 

pracy społecznej 
świadczonej 

w ich ramach 
jako liczbę 

godzin większą 
od 0

Środkowa wiel-
kość (mediana) 

pracy społecznej 
świadczonej 

w organizacjach
w przeliczeniu 
na pełne etaty

Średnia wielkość 
pracy społecznej 

świadczonej 
w organizacjach 
w przeliczeniu 
na pełne etaty

Ogółem SNfP* 53,3 82% 0,2 1,0

Fundacje 2,6 74% 0,2 0,7

Stowarzyszenia i organizacje 
społeczne 46,5 85% 0,2 1,0

Organizacje samorządu 
gospod. i zaw., w tym orga-
nizacje pracodawców 1,7 67% 0,1 0,6

Organizacje i instytucje spo-
łeczne kościołów i związ-
ków wyznaniowych 2,5 50% 0,5 2,2

Źródło i objaśnienia: Jak w tabeli 8.7.

26 Na podstawie danych z raportu Wolontariat, filantropia i 1% – raporty z badań 2004: (Gumkowska, 
Herbst, Wygnański 2004).
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Wolumen pracy społecznej w objętych badaniem SOF’2006 organizacjach not-
for-profit wyniósł – w świetle podanych przez te organizacje informacji – ok. 53 tys. 
etatów przeliczeniowych27. Najwięcej pracy społecznej przypadło na stowarzyszenia i or-
ganizacje społeczne (wielkość równa pracy 46,5 tys. pracowników pełnoetatowych). 
Znacznie mniejszy potencjał pracy społecznej przypadał na zbiorowość fundacji oraz zbio-
rowość organizacji i wyznaniowych instytucji społecznych (w każdej z tych zbiorowości 
– wielkość równa pracy ok. 2,5 tys. pracowników pełnoetatowych). Najmniejszym poten-
cjałem pracy społecznej dysponowała grupa organizacji samorządu gospodarczego i za-
wodowego (odpowiednik ok. 1,7 tys. etatów przeliczeniowych).

Potencjał pracy społecznej przypadający na pojedynczą organizację not-for-profit

W połowie organizacji not-for-profit wolumen pracy społecznej nie przekraczał jednej 
piątej etatu przeliczeniowego, jednak średnia wielkość pracy społecznej przypadającej na 
przeciętną organizację była pięć razy większa (1 etat przeliczeniowy). Zdecydowanie naj-
więcej osób angażujących się w pracę przeciętnej organizacji odnotowano w organizacjach 
i instytucjach społecznych mających wyznaniową osobowość prawną (mediana 0,5, a śred-
nia 2,2 etatu). Przeciętna fundacja dysponowała bardzo zbliżonym do organizacji ze zbio-
rowości stowarzyszeń i organizacji społecznych potencjałem pracy społecznej (środkowa 
wartość pracy społecznej 0,2 etatu, a średnia to odpowiednio 0,7 i 1,0 etatu przeliczeniowe-
go). Najmniejszy potencjał pracy społecznej przypadał na przeciętną organizację samorządu 
gospodarczego i zawodowego (mediana 0,1 etatu, średnia 0,6 etatu przeliczeniowego).

8.4.5. Podsumowanie analizy ekonomicznego i społecznego potencjału SNfP

Sektor organizacji not-for-profit dysponuje znaczącą bazą ekonomiczną (100 tys. miejsc 
pracy, tj. ok. 1% krajowego rynku pracy i zbliżony udział w PKB) oraz niebagatelną bazą 
społeczną (ok. 17 mln członkostw, ok. 7 mln osób będących członkami przynajmniej jed-
nej organizacji, ok. 6 mln członków biorących udział w wybieraniu władz swojej organi-
zacji, ok. 5,5 mln osób przynajmniej raz angażujących się w pracę społeczną w ramach 
jednej lub kilku organizacji, wymiar pracy społecznej odpowiadający pracy etatowej 53 
tys. pełnych etatów). 

Z zestawienia etatowej pracy płatnej i pracy społecznej przeliczonej na etaty wynika, 
że praca wykonywana przez osoby pracujące bezpłatnie (członków organizacji i wolonta-
riuszy spoza organizacji) stanowiła odpowiednik 54% pracy etatowego personelu płatnego 
SNfP. 

27 Liczba etatów przeliczeniowych została otrzymana poprzez przetworzenie podanych przez objęte „Ba-
daniem SOF’2006” organizacje informacji o liczbie godzin pracy społecznej świadczonej w ich ramach w ciągu 
przeciętnego miesiąca w 2005 roku (praca społeczna członków i wolontariuszy spoza organizacji). Dla okre-
ślenia wolumenu pracy społecznej w etatach przeliczeniowych podana liczba godzin została pomnożona przez 
12 (liczba miesięcy) i podzielona przez 1993 (przeciętna liczba godzin przepracowywanych przez pracownika 
etatowego w ciągu 2005 roku).
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Tabela 8.19. Zbiorcze zestawienie cech potencjału ekonomicznego i społecznego  
sektora not-for-profit

Rodzaj zasobu Jednostka 
miary

Fundacje Stowarzy-
szenia i or-
ganizacje 
społeczne

Organizacje 
samorządu 
gosp. i za-
wodowego

Społeczne 
podmioty 
wyznanio-

we

Ogółem 
sektor not-
for-profit*

Liczebność pod-
miotów

w tys. 5,0 56,4 3,9 2,2 67,5

w % stosun-
ku do SNfP 7% 84% 6% 3% 100%

Koszty działalności w mld. PLN 2,6 5,3 1,2 1,8 10,9

w % stosun-
ku do SNfP 24% 49% 11% 16% 100%

Płatne zatrudnienie 
przeciętne 

w tys. 
etatów 18,5 38,7 6,4 35,7 99,3

w % stosun-
ku do SNfP 19% 39% 6% 36% 100%

Praca społeczna w tys. eta-
tów przelicz. 2,6 46,5 1,7 2,5 53,3

w % stosun-
ku do SNfP 5% 87% 3% 5% 100%

Proporcja pracy społ. do pracy 
personelu etatowego 14% 120% 27% 7% 54%

Liczba  
członkostw**

w mln 0,05 11,91 1,86 1,06 14,88***

w % stosun-
ku do SNfP 0% 80% 13% 7% 100%

Liczba człon-
kostw** aktyw-
nych wyborczo

w mln 0,02 6,06 0,18 0,02 6,29****

w % stosun-
ku do SNfP 0% 96% 3% 0% 100%

Odsetek członków aktywnych 
wyborczo 49% 51% 10% 4% 45%

* Bez związków zawodowych.** Na podstawie danych z badania SOF’2006 wraz z doszacowaniami dokonanymi na 
podstawie danych z sondażu CBOS’2006. *** Po uwzględnieniu związków zawodowych liczba ta wynosiłaby ok. 
17,4 mln. *** Po uwzględnieniu związków zawodowych liczba ta wynosiłaby ok. 7,4 mln (przy założeniu, że wskaź-
nik aktywności wyborczej w związkach kształtowałby się na poziomie średnim dla organizacji objętych badaniem 
 SOF’2006, tj. wynosiłby 45%).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania SOF’2006. 
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Ogólnie potencjał ekonomiczny sektora NfP kumuluje się w niewielkiej części orga-
nizacji, ale większość posiada bardzo skromne zasoby lub nie posiada ich wcale (84% or-
ganizacji nie zatrudnia ani jednego pracownika etatowego, a 63% nie zatrudnia nikogo 
nawet na umowie o pracę czy o dzieło; 1/4 organizacji twierdzi, że nie ma żadnych przy-
chodów ani kosztów). 

Ze względu na swą liczebną dominację stowarzyszenia i organizacje społeczne sku-
piają największą część wszystkich zasobów sektora, z tym że o ile ich udział w potencjale 
społecznym sektora odpowiada ich liczebności (80–90% pomiotów sektora non-profit i po-
dobny udział w bazie członkowskiej oraz w potencjale pracy społecznej), o tyle ich udział 
w wymiarze ekonomicznym jest nieproporcjonalnie mały (udział w pracy płatnej – 39%, 
a w zasobach finansowych – 49%). Oznacza to, że stowarzyszenia i organizacje społeczne 
zgodnie ze swoją konstrukcją prawną w większym stopniu opierają swą działalność na 
zasobach społecznych (praca społeczna to blisko 47 tys. etatów przeliczeniowych) niż eko-
nomicznych (praca płatna – 39 tys. etatów). Proporcja między pracą społeczną przeliczoną 
na etaty a personelem etatowym wyniosła 120%. Stowarzyszenia pozyskują stosunkowo 
małe środki finansowe na swą działalność i są to głównie środki publiczne (28%) oraz 
środki z opłat za świadczone not-for-profit usługi statutowe (30%), ze składek (9%) i z da-
rowizn (9%). Działalność gospodarcza występuje w zaledwie w 6% stowarzyszeń i orga-
nizacji społecznych, ale generuje 20% przychodów (z powodu ogólnej słabości finansowej 
sektora stowarzyszeń).

Z zaobserwowaną w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych przewagą zaso-
bów społecznych nad zasobami ekonomicznymi współwystępuje wysoki wskaźnik uspo-
łecznienia procesów decyzyjnych, który w omawianej zbiorowości wynosi 51%.

Analiza danych o potencjale ekonomicznym i społecznym w subsektorze fundacji 
wskazuje, że jest to zbiorowość posiadająca ok. 3-krotnie większe zasoby ekonomiczne 
niż wynikałoby to z udziału fundacji w liczebności SNfP. Baza członkowska fundacji jest 
znikoma ze względu na konstrukcję prawną (nie są to organizacje członkowskie), a wolu-
men pracy społecznej stanowi zaledwie 14% w zestawieniu z płatnym personelem etato-
wym fundacji. Najczęściej uzyskiwanym źródłem przychodów są środki nierynkowe tj. 
darowizny (25% przychodów, przychody z darowizn uzyskuje 50% fundacji), a także środ-
ki  publiczne (23% przychodów, przychody z darowizn uzyskuje 25% fundacji), jednak z dru-
giej strony nastawiona na zysk działalność gospodarcza występująca w niewielkiej liczbie 
fundacji (14%) generuje największą część przychodów w skali subsektora fundacji (31%).

Organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego wyróżniają się wysoką liczbą 
członków przypadających na przeciętną organizację (średnia ok. 0,5 tys. osób). Z jednej 
strony tak duża liczba członków łączy się z dość niskim wskaźnikiem aktywności człon-
ków (w wyborach władz bierze udział tylko 10% członków). Z drugiej strony duża liczba 
członków jest korzystna, jako szeroka baza dla pozyskiwania składek członkowskich 
(składki stanowią 31% przychodów, pozyskuje je 53% podmiotów z subsektora organiza-
cji samorządu gospodarczego i zawodowego) oraz dla pozyskiwania przychodów z tytułu 
sprzedaży usług w formie for-profit (44% przychodów pochodzi z komercyjnej sprzedaży, 
sprzedaż taka ma miejsce w 26% organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego) 
jak i sprzedaży not-for-profit (15% przychodów ogółem, uzyskane w 23% organizacji). 
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Tabela 8.20. Struktura i rozpowszechnienie korzystania z różnych źródeł przychodów  
przez SNfP i jego podzbiorowościach w 2005 roku

Rodzaj  
przychodu

Jednostka 
miary

Ogółem 
sektor not-
for-profit*

Fundacje Stowarzy-
szenia i or-
ganizacje 
społeczne

Organizacje 
samorządu 
gospodar-
czego i za-
wodowego

Społeczne 
podmioty 

wyznaniowe

Środki  
publiczne

udział w przych. 
ogółem 28,7% 23,1% 28,2% 5,8% 56,0%
% podmiotów 
korzystających 39% 25% 41% 11% 61%

Darowizny 
i zbiórki

udział w przych. 
ogółem 12,3% 24,7% 9,2% 0,5% 10,8%
% podmiotów 
korzystających 30% 50% 30% 4% 41%

Działalność 
gospodarcza

udział w przych. 
ogółem 24,4% 31,4% 20,3% 43,9% 12,0%
% podmiotów 
korzystających 7% 14% 6% 26% 8%

Odpłatna 
działalność 
statutowa

udział w przych. 
ogółem 21,1% 8,3% 29,6% 14,8% 19,6%
% podmiotów 
korzystających 16% 14% 14% 23% 32%

Składki

udział w przych. 
ogółem 7,8% 0,1% 8,9% 31,3% 0,1%
% podmiotów 
korzystających 45% 4% 49% 53% 6%

 Źródło i objaśnienia: Jak w tabeli 8.7.

W przeliczeniu na pojedynczą organizację najsilniejsze ekonomicznie okazały się spo-
łeczne podmioty wyznaniowe, które mimo stosunkowo niewielkiej liczby (stanowiącej 
zaledwie 3% SNfP) skupiały 36% zatrudnienia etatowego całego sektora NfP i 16% środ-
ków finansowych. Baza członkowska subsektora wyznaniowego była stosunkowo wąska 
i charakteryzowała się najniższym spośród innych subsektorów wskaźnikiem uczestnictwa 
w wyborze władz organizacji (wskaźnik uspołecznienia tych decyzji wyniósł tylko 4%). 
Mimo to, zakres pracy wolontariuszy w społecznych organizacjach wyznaniowych był 
powyżej średniej i stanowił 7% potencjału pracy społecznej świadczonej w SNfP. Patrząc 
z perspektywy społecznego podmiotu wyznaniowego praca wolontariuszy była jednak 
skromnym dodatkiem do bardzo dużego zasobu płatnej pracy etatowego personelu, wobec 
którego stanowiła ona zaledwie 7% (w etatach przeliczeniowych). Finansowanie znacz-
nych kosztów zatrudnienia płatnego w społecznych podmiotach wyznaniowych opierało 
się w większości na środkach publicznych (stanowiących 56% przychodów), przy czym 
niejednokrotnie były to środki pozyskiwane na zasadach konkurencji rynkowej (np. kon-
trakty z NFZ). Pokaźną część środków stanowiły też środki quasi-rynkowe, tj. nie nasta-
wione na zysk opłaty za działalność statutową (20%). Działalność gospodarcza nastawio-
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na na zysk stanowiła 12% przychodów. Dopełnieniem środków publicznych i środków 
rynkowych były darowizny stanowiące 11% zbiorczego budżetu i pozyskiwane przez 41% 
społecznych podmiotów wyznaniowych.

Zasoby finansowe sektora NfP, jako całości, są mocno zdywersyfikowane. Analiza 
struktury przychodów SNfP potwierdza, że w wymiarze ekonomicznym podmioty tworzą-
ce ten sektor dość szeroko korzystają ze środków publicznych (korzysta z nich 39% orga-
nizacji, a środki te stanowią łącznie 29% przychodów SNfP). Mimo stosunkowo niewiel-
kiego rozpowszechnienia w sektorze not-for-profit mechanizmów rynkowych nastawio-
nych na zysk (działalność gospodarczą prowadzi 7% podmiotów) przychody z dochodowej 
sprzedaży dóbr i usług tworzą drugą, co do wielkości, część (24%) budżetu SNfP. Z kolei 
odpłatną działalność statutową pokrywającą tylko podstawowe koszty wytworzenia sprze-
dawanego produktu prowadzi 16% podmiotów, generując 21% przychodów SNfP. W 30% 
podmiotów SNfP ma miejsce pozyskiwanie darowizn (12% przychodów SNfP), a w 45% 
organizacji pozyskiwane są składki członkowskie (stanowią 8% przychodów SNfP).

8.5.  Gospodarka społeczna w Polsce w perspektywie makro

Potencjał ekonomiczny trzech zasadniczych dla gospodarki społecznej w Polsce sektorów, 
tj. sektora spółdzielni, sektora organizacji wzajemnościowych i sektora not-for-profit na ko-
niec 2005 roku – w zakresie wielkości zatrudnienia – wyrażał się liczbą ok. 433 tys. pracow-
ników, którzy uznawali jeden z podmiotów gospodarki społecznej za swoje główne miejsce 
pracy. Gospodarka społeczna w Polsce tworzyła zatem znaczący potencjał miejsc pracy 
stanowiący: 4,6% rynku pracy najemnej (3,4% wszystkich pracujących w gospodarce 
narodowej, uwzględniając także pracodawców i osoby pracujące na własny rachunek).

Największym pod względem zatrudnienia sektorem gospodarki społecznej w Pol-
sce są spółdzielnie. Tworzą one 77% miejsc pracy całej gospodarki społecznej, jednak 
ich potencjał zatrudnieniowy od kilkunastu lat wykazuje tendencję spadkową. Drugim po-
ważnym składnikiem jej potencjału jest sektor organizacji not-for-profit. (23% całego za-
trudnienia etatowego w gospodarce społecznej). W zakresie potencjału zatrudnienia wy-
raźnie najsłabszym jej składnikiem jest sektor organizacji wzajemnościowych (0,2% per-
sonelu etatowego gospodarki społecznej).

Z zatrudnieniem etatowym ściśle wiążą się parametry finansowe gospodarki społecz-
nej opisujące jej udział w takich agregatach ekonomicznych, jak Produkt Krajowy Brutto 
czy produkcja globalna. W skrócie rzecz ujmując, gospodarka społeczna w Polsce stano-
wiła w 2005 roku ok. 4% gospodarki narodowej. 

Pełniejsza ocena potencjału ekonomicznego gospodarki społecznej w Polsce wymaga 
zestawienia parametrów opisanych w niniejszym rozdziale z danymi porównawczymi z in-
nych krajów. Dane na temat potencjału zatrudnienia gospodarki społecznej w 25 krajach 
Unii Europejskiej (Chaves, Mozon 2007) pozwalają określić, że ekonomiczny potencjał 
polskiej gospodarki społecznej (4,5% gospodarki narodowej) sytuuje się w połowie dy-
stansu między średnim wskaźnikiem dla 25 krajów UE (6,6% gospodarki krajowej) a śred-
nim wskaźnikiem dla 10 nowych krajów UE (3,7% gospodarki krajowej). Spośród 10 kra-
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jów, które w 2004 roku zostały przyjęte do Unii Europejskiej tylko w Słowacji gospodar-
ka społeczna dysponuje większym potencjałem ekonomicznym niż w Polsce (rys. 8.2).

Tabela 8.21. Miejsca pracy w gospodarce społecznej jako część rynku pracy w Polsce  
w 2005 roku

Sektor gospodarki 
społecznej

Pracownicy, dla 
których jest to główne 

miejsce pracy  
w tys. osób

Udział w nw. Zbiorowościach

Pracownicy  
najemni

Pracujący (w tym  
samozatrudnieni)

Sektor spółdzielczy 331,6 3,47% 2,6%
Sektor organizacji  
wzajemnościowych  0,8 0,01% 0,0%

Sektor organizacji not-
for-profit* 100,4 1,05% 0,8%

Razem 432,8 4,54% 3,4%

* Bez związków zawodowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych „Badania SOF’2006”, „Badania Spółdzielczości Polskiej‘2006”, 
„Badania ekonomicznej i społecznej aktywności TUW’2006”. 

Rysunek 8.2. Zatrudnienie w gospodarce społecznej jako procent zatrudnienia najemnego w krajach UE 
w okresie 2002/2003 i w Polsce w 2005 roku

Źródło: Opracowanie własne (wprowadzenie danych Polski z 2005 roku i odpowiednia modyfikacja danych regional-
nych) na podstawie: R. Chaves, J.L. Mozon, „The Social Economy in the European Union” N° CESE/COMM/05/2005 
The European Economic and Social Committee (EESC). Dla zwiększenia czytelności wykresu usunięto dane dotyczące 
mniejszych krajów (Luksemburga, Malty, Cypru, Łotwy, Danii).
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Potencjał społeczny tej gospodarki można szacować na podstawie danych o członko-
stwie w podmiotach ją współtworzących, Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że zsumowane 
dane o liczbie członkostw podawane przez spółdzielnie, stowarzyszenia czy towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych nie powinny być traktowane jako porównywalne z liczbą doro-
słych Polaków, gdyż znaczna część osób liczonych jako członkowie jednego podmiotu 
gospodarki społecznej może również należeć do grona członków innych organizacji go-
spodarki społecznej. Pamiętając o powyższym zastrzeżeniu stwierdzamy, że liczba człon-
kostw w organizacjach tworzących 3 sektory gospodarki społecznej wynosiła ok. 28 mln, 
w tym:
 1)  sektor spółdzielczy – ok. 10 mln członkostw,
 2)  sektor organizacji wzajemnościowych – niespełna 1 mln członkostw,
 3)  sektor organizacji not-for-profit – 17 mln członkostw.

Przeprowadzone w niniejszym rozdziale analizy pozwalają stwierdzić, że dla określe-
nia rzeczywistego potencjału społecznego zaangażowania w gospodarkę społeczną ważne 
jest nie tylko określenie liczby zapisanych do danej organizacji członków, ale przede 
wszystkim ustalenie liczby członków, którzy faktycznie biorą udział w podejmowaniu de-
cyzji dotyczących danej organizacji w tym poprzez uczestnictwo w głosowaniu nad wy-
borem władz organizacji. Innym wymiarem realnego udziału członków w sprawach dane-
go podmiotu gospodarki społecznej jest dobrowolne i bezpłatne poświęcanie czasu na rzecz 
tejże organizacji poprzez pracę społeczną w jej ramach.

Tabela 8.22. Zasoby społeczne polskiej gospodarki społecznej wg sektorów  w 2005 roku

Sektory gospodarki 
społecznej:

Liczba człon-
kostw w mln

Procent 
członków bio-
rących udział 
w wybieraniu 
władz organi-

zacji

Liczba 
członków 

aktywnych 
wyborczo

Liczba 
pracujących 
społecznie w 

mln

Wolumen 
pracy spo-

łecznej w tys. 
etatów przeli-
czeniowych

Sektor spółdzielczy a 10 3,5% 0,3 0,1 1,9

Sektor organizacji wza-
jemnościowych b 0,7 b.d.  b.d. b.d. b.d.

Sektor not-for-profit 17,4 c 45% d  7,4 e 5,5 f 53,3 g

Razem 28,1 – 7,7 5,6 55,2

aNa podstawie danych z „Badania Spółdzielczości Polskiej’2006”). bNa podstawie danych z badania „Ekonomiczna 
i społeczna aktywność TUW w Polsce ‘2006” oraz analizy danych z badania SOF’2006 w zakresie pracowniczych 
kas zapomogowo-pożyczkowych. c Na podstawie badania SOF’2006 doszacowanego danymi z sondażu CBOS’2006, 
z uwzględnieniem członkostwa w związkach zawodowych (2,5 mln). dNa podstawie danych z badania SOF’2006. eNa 
podstawie danych z badania SOF’2006 doszacowanego danymi z sondażu CBOS’2006, z uwzględnieniem członkostwa 
w związkach zawodowych (patrz objaśnienia do tabeli  8.19). fNa podstawie wyników badania KLON-SMG’2004. gNa 
podstawie danych z badania SOF’2006

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badań SOF’2006, „Badanie Spółdzielczości Polskiej’2006”, „Eko-
nomiczna i społeczna aktywność TUW w Polsce ‘2006”, CBOS’2006 i KLON-SMG’2004.
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W świetle wyników zaprezentowanych w tabeli 8.22 społeczna baza gospodarki spo-
łecznej w Polsce choć rozłożona na wiele tysięcy organizacji stanowi w sumie niebagatel-
ny zasób ludzi już obecnie zaangażowanych lub potencjalnie możliwych do zaangażowa-
nia w działalność społeczną. Wielkość 28 mln członkostw oznacza, że kilkanaście milio-
nów dorosłych Polaków należy do przynajmniej jednej organizacji, spółdzielni lub 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, a ok. 7 mln uczestniczy w nich aktywnie, poświę-
cając przynajmniej raz na rok czas na pracę społeczną lub uczestnicząc w wyborze władz 
organizacji. W wymiarze pracy społecznej potencjał społeczny przekłada się na 55 tys. 
etatów przeliczeniowych, które stanowią 14% w porównaniu z odpłatną pracą etatowego 
personelu gospodarki społecznej. 

Z punktu widzenia rodzaju wykorzystywanych zasobów najbardziej rynkowym sek-
torem gospodarki społecznej w Polsce są spółdzielnie. Jedynym nierynkowym elementem 
ich przychodów są dotacje stanowiące niecały 1% przychodów sektora spółdzielczego, 
a praca społeczna stanowi zaledwie 1% w stosunku do odpłatnej pracy pracowników eta-
towych spółdzielni.

Na przeciwległym biegunie, pod względem struktury wykorzystywanych zasobów, 
sytuują się organizacje sektora not-for-profit. Tworzące zasadniczą część tego sektora, 
stowarzyszenia i inne organizacje członkowskie dysponują znaczną liczbą członków za-
angażowanych w kierowanie swoimi organizacjami oraz są głównym źródłem pracy spo-
łecznej polskiej gospodarki społecznej. O niejednorodnym, budżetowo-rynkowo-filantro-
pijnym modelu działania tej części gospodarki, zaświadcza zarówno silnie zdywersyfiko-
wana struktura przychodów sektora not-for-profit oraz fakt, że praca społeczna stanowi 
54% w stosunku do płatnej pracy personelu etatowego w tym sektorze.
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Rozdział 9

9.1. Wprowadzenie 12

Rozpoznanie zjawiska społecznego może przybierać najrozmaitszą formę. Możemy pytać 
się o skalę jego występowania, o wielkość oddziaływania, możemy analizować jego we-
wnętrzne zróżnicowanie lub funkcję, jaką pełni w szerszym systemie społecznym, możemy 
wreszcie pytać się o jego społeczny odbiór. W zależności od postawionego pytania nauki 
społeczne oferują nam zestaw stosownych narzędzi, które sprawnie wykorzystane pozwa-
lają na zaspokojenie naukowej ciekawości i zazwyczaj prowokują pojawienie się nowych 
pytań. W tym rozdziale omawianym zjawiskiem jest gospodarka społeczna rozwijająca się 
w Polsce na poziomie lokalnym. Przyglądamy się funkcjonowaniu takich instytucji, które 
łączą w sobie logikę podmiotów gospodarki rynkowej z logiką działania organizacji na-
stawionych na cele społeczne. Omówienie tego zjawiska nie ma na celu pełne jego zrozu-
mienie, lecz wypracowanie pewnych tez dotyczących jego funkcjonowania. Tez, które 
czytelnik może skonfrontować ze swoją własną wiedzą lub też prowadzących do dalszych 
badań nad tym zagadnieniem.

Badanie, którego wyniki są tutaj prezentowane, były prowadzone od początku 2006 
roku do października 2007 roku pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Leś w obrębie eu-
ropejskiego programu EQUAL. Ich celem było przyjrzenie się funkcjonowaniu czterech 
lokalnych gospodarek społecznych. Główny zaś nacisk w tych badaniach był położony na 
uchwycenie uwarunkowań stymulujących rozwój tego sektora gospodarki. Całemu zespo-
łowi badawczemu przyświecała chęć dokonania dokładnego opisu czynników wpływają-
cych na funkcjonowanie każdej z czterech lokalnych gospodarek społecznych oraz doko-
nanie porównań pomiędzy nimi. Takie podejście pozwoliło na wypracowanie zestawu 
hipotez mówiących o uwarunkowaniach rozwoju lokalnych gospodarek społecznych. Ze-
staw ten tworzy pewien model, który chociaż nie powstał na podstawie reprezentatywnych 
dla całej Polski badań wydaje się stanowić przyczynek do zrozumienia tego zjawiska 
w szerszej niż cztery przypadki skali i może stanowić podłoże przyszłych badań nastawio-
nych na analizę tego zjawiska przy użyciu bardziej ilościowych metod. 

1 Autor jest doktorantem Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
2 Autorka jest pracownikiem naukowym i doktorantką Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii 

Nauk. 
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9.2. Gospodarka społeczna i podmioty gospodarki społecznej

W badaniach definicję podmiotów gospodarki społecznej będących podstawowymi ele-
mentami samej gospodarki społecznej stworzono, opierając się na koncepcji przedsiębior-
stwa społecznego wypracowanej przez EMES – Europejską Sieć Badawczą (European 
Research Network)3. W myśl tej koncepcji przedsiębiorstwo społeczne jest instytucją, 
która łączy w sobie cechy działania komercyjnego i społecznego. Prowadzi ono odpłatną 
działalność produkcyjną lub usługową, a generowany zysk wykorzystuje na rzecz osób 
zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie oraz najbliższej społeczności. Przedsiębiorstwo 
społeczne tym różni się od zwykłego podmiotu gospodarki rynkowej, że jego zysk powi-
nien zostać w całości wykorzystany na cele społeczne. Jednocześnie przedsiębiorstwo spo-
łeczne różni się od organizacji non-profit tym, że jednym z jego podstawowych celów jest 
generowanie zysku. W celu dokonania precyzyjnej identyfikacji przedsiębiorstw społecz-
nych stworzono w Europejskiej Sieci Badawczej zespół dziewięciu kryteriów wyróżnia-
jących te instytucje.

Kryteria ekonomiczne

 1.  Ciągłość produkcji dóbr lub/oraz świadczenia usług. Przedsiębiorstwo społeczne po-
winno być utrzymywane przede wszystkim ze środków uzyskiwanych z działalności 
gospodarczej, dlatego też działalność ta musi być prowadzona nieprzerwanie przez 
dłuższy czas;

 2.  Wysoki poziom niezależności. Przedsiębiorstwa społeczne powinny być instytucjami 
posiadającymi dużą autonomię działania. Osoby pracujące w przedsiębiorstwie spo-
łecznym powinny mieć całkowitą niezależność w podejmowaniu decyzji dotyczących 
ich firmy;

 3.  Znaczący poziom ekonomicznego ryzyka. Osoby, które utworzyły przedsiębiorstwo 
społeczne powinny przynajmniej po części ponosić ryzyko związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

 4.  Udział pracy płatnej. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego powinno przy-
najmniej w części opierać się na pracy, której świadczenie jest w odpowiedni sposób 
wynagradzane.

Kryteria społeczne

 5.  Intencjonalne działanie na rzecz dobra wspólnoty. Podstawowym celem działania 
przedsiębiorstwa społecznego jest służenie swojemu najbliższemu otoczeniu albo 
określonej grupie ludzi (np. osobom niepełnosprawnym).

 6.  Powstanie w wyniku oddolnej inicjatywy. Przedsiębiorstwo społeczne powinno być 
instytucją, która powstała w wyniku działania grupy ludzi posiadających podobne po-
trzeby i kierujących się podobnymi wartościami.

 7.  Siła głosu w przedsiębiorstwie nie zależy od posiadanego kapitału. W przedsiębior-
stwie społecznym wszyscy jego właściciele i pracownicy powinni posiadać w miarę 

3 Informacje na temat działalności tej organizacji są dostępne na stronie http://www.emes.net. 
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jednakową silę głosu przy w podejmowaniu decyzji odnoszących się do funkcjono-
wania przedsiębiorstwa.

 8.  Szeroki krąg partycypacji. W procesie podejmowania decyzji jak największy wpływ 
powinny mieć wszelkie grupy ludzi, których dotyczy działanie przedsiębiorstwa 
(np. konsumenci).

 9.  Ograniczona dystrybucja zysku. Przedsiębiorstwa społeczne w przeciwieństwie do 
organizacji non-profit generują zysk. Jednakże jego dystrybucja nie powinna przebie-
gać w sposób zachęcający do maksymalizacji dochodów generowanych przez przed-
siębiorstwo.

Stawiając sobie za cel dokładne przebadanie czterech społeczności pod kątem funk-
cjonowania w ich obrębie instytucji, które tworzą lokalną gospodarkę społeczną, postano-
wiliśmy nieco przedefiniować kryteria, jakie określają przynależność do gospodarki spo-
łecznej. Dlatego w naszych badaniach nie mówimy o przedsiębiorstwach społecznych, lecz 
o podmiotach gospodarki społecznej. Za podmiot gospodarki społecznej uważamy każdą 
instytucję produkującą (odpłatnie lub nieodpłatnie) dobra lub świadczącą (odpłatnie lub 
nieodpłatnie) usługi, której działanie nie jest nakierowane na maksymalizację zysku, lecz 
na zaspokajanie potrzeb członków lokalnej wspólnoty lub określonej grupy osób. Podmiot 
gospodarki społecznej różni się zatem od przedsiębiorstwa społecznego tym, że jego dzia-
łalność produkcyjna czy też usługowa nie musi przynosić zysk i nie musi stanowić głów-
nego źródła utrzymania. Niemniej podmiot gospodarki społecznej musi prowadzić dzia-
łalność produkcyjną lub usługową. Musi prowadzić działania mające na celu zaspokajanie 
potrzeb swojego najbliższego otoczenia. 

W badaniach zastosowano następujące kryteria identyfikacji podmiotów gospodar-
ki społecznej:
 1.  Co najmniej roczny okres działalności. Badana instytucja powinna co najmniej przez 

rok prowadzić działalność produkcyjną lub usługową. Kryterium to miało wyelimino-
wać te inicjatywy, które były tworzone na doraźny użytek.

 2.  Działalność produkcyjna lub usługowa na rzecz społeczności powinna być podejmo-
wana nie rzadziej niż raz na pół roku. Zgodnie z definicją działalność produkcyjna lub 
usługowa podmiotu gospodarki społecznej nie musi stanowić głównego źródła utrzy-
mania instytucji ani być jej głównym polem działalności. Jednakże w celu uniknięcia 
analizowania instytucji, które bardzo sporadycznie działają na rzecz zaspokajanie po-
trzeb lokalnych społeczności, zastosowano kryterium minimalnej częstości podejmo-
wania interesujących nas działań.

 3.  Działalność produkcyjna lub usługowa powinna być podejmowana w celu osiągnięcia 
celów społecznych. Nie powinna być nastawiona na maksymalizację zysku, lecz na 
jak najefektywniejsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej lub określonej gru-
py osób.

 4.  Działalność produkcyjna lub usługowa nie powinna być świadczona przez podmioty 
należące do administracji centralnej lub samorządowej. Podmioty gospodarki społecz-
nej nie powinny należeć do sfery publicznej. 

9.2. Gospodarka społeczna i podmioty gospodarki społecznej
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Opracowana definicja oraz wyznaczone kryteria doboru podmiotów gospodarki spo-
łecznej pozwoliły na szukanie podmiotów badawczych zarówno w obrębie instytucji trze-
ciego sektora, jak i pośród prywatnych przedsiębiorstw. Do gospodarki społecznej należy 
zarówno prywatne przedsiębiorstwo, np. zakład pracy chronionej, jak i przykościelna ja-
dłodajnia serwująca darmowe posiłki. Obydwie bowiem instytucje oferują swoje usługi na 
rzecz pewnej grupy ludzi, a w ich działaniach decydujące lub też duże znaczenie mają cele 
społeczne. Różnorodność tak definiowanych podmiotów gospodarki społecznej ilustrują 
zawarte w aneksie opisy czterech instytucji działających w obrębie gospodarki społecznej, 
na temat których funkcjonowania dane zostały zebrane w oddzielnym badaniu – Banku 
dobrych praktyk.

Wyodrębnione podmioty gospodarki społecznej mogą w polskim prawodawstwie 
przyjmować liczne formy prawne, a ich działalność jest regulowana przez kilka ustaw. 
Tabela 9.1 zawiera najważniejsze dane dotyczące poszczególnych form prawnych, jakie 
mogą przybierać podmioty gospodarki społecznej i podstawowe o nich informacje. 

 Tabela 9.1. Podmioty gospodarki społecznej w prawodawstwie polskim

Rodzaj podmiotu 
gospodarki  
społecznej

 Podstawa prawna 
działania

 Odbiorcy  Cel działania

Fundacje Ustawa z dnia 6 kwietnia 
1984 r. o fundacjach

Każda osoba Realizacja zgodnych 
z podstawowymi interesa-
mi Polski celów spo-
łecznie lub gospodarczo 
użytecznych

Stowarzyszenia Ustawa z dnia 7 kwietnia 
1989 r. Prawo o stowarzy-
szeniach

Każda osoby Realizacja wolności zrze-
szania się

Spółdzielnie Ustawa z dnia 16 
września 1982 r. Prawo 
spółdzielcze1

Członkowie spółdzielni Działalność na rzecz 
członków spółdzielni. 
Działalność ta jest 
uwarunkowana profilem 
spółdzielni.

Spółdzielnie 
socjalne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych

Członkowie spółdzielni 
socjalnej

Działanie na rzecz 
społecznej reintegracji 
członków spółdzielni oraz 
zawodowej reintegracji jej 
członków

Centra integracji 
społecznej

Ustawa z dnia 13 czerwca 
2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym

Bezdomni, uzależnieni 
od alkoholu, uzależnieni 
od narkotyków, chorzy 
psychicznie, długotrwale 
bezrobotni, zwalniani 
z zakładów karnych, 
uchodźcy

Reintegracja zawodowa 
i społeczna

Kluby integracji 
społecznej

Ustawa z dnia 13 czerwca 
2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym

Organizowanie działań 
o charakterze terapeutycz-
nym, zatrudnieniowym 
i samopomocowym

9. Szkic modelu uwarunkowań rozwoju lokalnych gospodarek społecznych
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Rodzaj podmiotu 
gospodarki  
społecznej

 Podstawa prawna 
działania

 Odbiorcy  Cel działania

Warsztaty terapii 
zajęciowej 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne Wspomaganie procesu 
rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepeł-
nosprawnych. Prowadze-
nie działań mające na celu 
pozyskanie lub przy-
wrócenie umiejętności 
niezbędnych do podjęcia 
zatrudnienia dla osób 
niepełnosprawnych

Zakłady aktywno-
ści zawodowej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne Zatrudnianie i usprawnia-
nie osób niepełnospraw-
nych, przede wszystkim 
o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności poprzez 
rehabilitację zawodową 
i społeczną

Zakłady pracy 
chronionej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych

Osoby niepełnosprawne Zatrudnienie osób niepeł-
nosprawnych w przedsię-
biorstwie działającym na 
zasadach rynkowych

1 Działalność spółdzielni europejskich reguluje ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o spółdzielni europejskiej oraz rozpo-
rządzenie Rady nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie statutu spółdzielni europejskiej.

Źródło: Opracowanie własne.

W kontekście uregulowań prawnych kształtujących instytucjonalne ramy działania 
podmiotów gospodarki społecznej ważne jest dostrzeżenie, w jaki sposób opisano możli-
wość prowadzenia przez te instytucji działalności gospodarczej. Najbardziej jasna sytuacja 
jest w wypadku zakładów pracy chronionej, które są normalnymi instytucjami gospodarki 
rynkowej. O ich specyfice stanowi fakt, że stworzono dla nich odpowiednie warunki praw-
ne i infrastrukturalne do pracy osób niepełnosprawnych. Nieco inaczej przedstawia się 
sytuacja z warsztatami terapii zajęciowej oraz zakładami aktywności zawodowej. W tym 
wypadku priorytetem tych form organizacyjnych jest praca na rzecz osób niepełnospraw-
nych, a generowany w wyniku działalności statutowej zysk jest kwestią drugorzędną, cho-
ciaż prawnie nie zabronioną. Działalność gospodarczą mogą też prowadzić centra i kluby 
integracji społecznej oraz spółdzielnie socjalne.

Odnośnie funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji kwestię podejmowania przez nie 
działalności gospodarczej lub innej odpłatnej formy świadczenia usług reguluje ustawa 
z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego. Określa ona trzy formy, 
jakie może przyjmować działalność pożytku publicznego definiowana jako działalność 
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społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe. Przede wszystkim or-
ganizacje te mogą prowadzić dwie formy działalności statutowej. Może być to nieodpłatna 
działalność statutowa, czyli świadczenie usług, za które organizacja nie pobiera wynagro-
dzenia. Taką formą działalności jest np. wydawanie darmowych posiłków. Drugi typ dzia-
łalności statutowej to jego odpłatna forma. W tym wypadku za usługę świadczoną przez 
organizację pozarządową jest pobierana opłata. W obrębie tego typu działalności mogą 
pojawić się odpłatne porady prawne świadczone przez organizację pozarządową. Działal-
ność ta staje się działalnością gospodarczą organizacji pozarządowej wówczas, gdy przy-
chody organizacji pozarządowej uzyskane za świadczone usługi są wyższe niż bezpośred-
nie koszty tych usług lub wynagrodzenie osób fizycznych zatrudnionych przy wykonywa-
niu tego typu usługi przekracza 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w sektorze przedsiębiorstw. 

Jak widać, prawna kategoryzacja organizacji należących do gospodarki społecznej 
oraz działań z nią związanych jest złożona. Wydaje się, że można dokonać następującej 
kategoryzacji tych wszystkich form organizacyjnych:
 1)  podmioty gospodarcze nastawione na generowanie zysku, ale przeznaczające jego 

część lub całość na cele społeczne – zakłady pracy chronionej, spółdzielnie;
 2)  instytucje nastawione przede wszystkim na osiąganie celów społecznych, ale których 

głównym polem działania jest działalność gospodarcza – spółdzielnie socjalne;
 3)  instytucje nastawione na osiągnięcie celów społecznych, które w celu realizacji swo-

jej misji podejmują działalność gospodarczą – organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność gospodarczą;

 4)  instytucje nastawione na osiąganie celów społecznych, które mogą w trakcie swojego 
działania generować zysk – organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną działalność 
statutową, kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej;

 5)  instytucje nastawione na osiąganie celów społecznych, które w trakcie swojego dzia-
łania nie generują zysku – organizacje pozarządowe prowadzące nieodpłatną działal-
ność statutową.

Bardzo szybko w trakcie naszych badań okazało się, że instytucje, które mieszczą się 
w obrębie opracowanej definicji podmiotu gospodarki społecznej wychodzą poza instytu-
cje, które w obrębie regulacji prawnych są wskazywane jako instytucje należące do sfery 
gospodarki społecznej. Wiele bowiem organizacji bardzo aktywnie świadczy usług swo-
jemu najbliższemu otoczeniu, robiąc to często nieodpłatnie i w sposób niekoniecznie sfor-
malizowany. Przykładem takich instytucji, które pojawiły się w kręgu naszego zaintereso-
wania, były np. kluby seniora. Instytucje te same nie generują zysku, najczęściej też świad-
czone przez nie usługi są darmowe, dodatkowo często działają pod auspicjami większych 
instytucji, takich jak spółdzielnie mieszkaniowe. Jednocześnie są bardzo aktywne w świad-
czeniu usług okolicznym mieszkańcom. Dlatego też kluby seniora wraz z innymi podob-
nymi instytucjami włączono do obszaru zainteresowania badawczego.  
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9.3. Dobór przypadków

Pierwotnym założeniem badań było skupienie się na obszarze dwóch województw: wiel-
kopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Chodziło o skonfrontowanie rozwoju gospodarki 
społecznej na dwóch znacząco różniących się obszarach. Odmienność Wielkopolski od 
Warmii i Mazur jest widoczna już na poziomie danych dotyczącym stopy bezrobocia re-
jestrowanego. W województwie wielkopolskim stopa ta wynosiła zgodnie z danymi GUS 
w 2004 roku 15,9%, w 2005 14,6% a w 2006 11,8%. Dla województwa warmińsko-ma-
zurskiego te wartości odpowiednio wynosiły 29,2%, 27,2% oraz 23,7%. W ten sposób te 
dwa województwa plasowały się na przeciwległych krańcach skali polskiego bezrobocia. 
Ta sytuacja ma odzwierciedlenie w danych dotyczących liczby odnotowanych podmiotów 
gospodarki narodowej w rejestrze REGON. W roku 2006 w województwie warmińsko- 
-mazurskim podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym było zarejestrowanych 735, 
a w Wielkopolsce – 1829. A zatem na jedno przedsiębiorstwo w Wielkopolsce przypadało 
1845 mieszkańców, zaś na Warmii i Mazurach – 1945 mieszkańców. Na podstawie tych 
samych danych REGON można stwierdzić, że w Wielkopolsce było zarejestrowanych 
w 2006 roku 600 fundacji i 7391 stowarzyszeń i organizacji społecznych, a na Warmii 
i Mazurach – odpowiednio 190 i 3247. Ważną różnicę między tymi dwoma regionami sta-
nowi fakt, że Warmia i Mazury to tereny należące przed II wojną do Prus Wschodnich, 
a co za tym idzie charakteryzują się znaczną ilością ludności napływowej, w przeciwień-
stwie do Wielkopolski, która charakteryzuje się dość znaczną stabilnością osadniczą.

W obrębie tych dwóch województw poszukiwano czterech społeczności, o których 
wiadomo było, że posiadają prężnie działające podmioty gospodarki społecznej. Podstawą 
było założenie, że należy przyjrzeć się czterem dobrze funkcjonującym gospodarkom spo-
łecznym, z których każda funkcjonuje w nieco innym otoczeniu. Takie spojrzenie pozwo-
liło na postawienie wstępnych hipotez dotyczących czynników warunkujących rozwój lo-
kalnych gospodarek społecznych, które można by było poddać weryfikacji w innych, re-
prezentatywnych badaniach podnoszących to zagadnienie.

Zespół badawczy znajdował się w tej korzystnej sytuacji, że był elementem szerszego 
projektu realizowanego w ramach programu EQUAL. Dzięki temu dysponował danymi 
z innych projektów takich jak Bank dobrych praktyk, które umożliwiły zidentyfikowanie 
puli potencjalnych przedmiotów badawczych. W ostatecznym rozrachunku przeprowadzi-
liśmy badania czterech lokalnych gospodarek społecznych w:
 1)  wiejsko-miejskiej gminie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – Społecz-

ność nr 1, dalej S1;
 2)  w powiecie grodzkim na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – Społeczność 

nr 2, dalej S2;
 3)  w mieście stanowiącym część gminy wiejsko-miejskiej w województwie wielkopol-

skim – Społeczność nr 3, dalej S3;
 4)  w jednej z części ponad 500 tys. miasta w województwie wielkopolskim – Społecz-

ność nr 4, dalej S4.
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Tabela 9.2. Dane z Banku Danych Statystyk Regionalnych GUS na 2006 rok

 Podstawowe dane S1 S2 S3 S4

Powierzchnia w km2  243  80  5  262

Ludność  6969 127195 15267 554625

Ludność na 1 km2  28  1591  2917  2158

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym

 21,2  21,5  18,8  17,2

Stopa bezrobocia 31 XII 2006*  36,2  17,7  9,4  4,9

Podmioty gospodarcze ogółem  443  2313  12012 89624

Podmioty gospodarcze – sektor publiczny  45  126  1205 1860

Podmioty gospodarcze – sektor prywatny  398  2187  10807 87764

 w tym:     

 spółdzielni  5  13  86 305

 fundacji  3  3  20 390

 stowarzyszeń i organizacji społecznych  17  28  315 1713

* Dane w wypadku S1 dotyczą całego powiatu, a w wypadku S3 – całego powiatu miejsko-wiejskiego. Dane odnoszące 
się do stopy bezrobocia pochodzą odpowiednio z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie i Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Poznaniu.

Źródło: Opracowanie własne.

Społeczność S1 przyciąga uwagę, ponieważ na jej terenie działała bardzo prężna or-
ganizacja pozarządowa silnie angażująca się w sferę gospodarki społecznej. Ten przypadek 
jest też o tyle interesujący, że mamy tutaj do czynienia z dobrze zinstytucjonalizowaną 
działalnością społeczną na obszarze po byłym PGR. Społeczności S2 i S3 są z kolei pod 
wieloma względami podobne do siebie. W obydwu wypadkach mamy do czynienia z mia-
stami liczącymi około 15 tys. mieszkańców, w których poziom rozwoju gospodarki spo-
łecznej jest na dość zbliżonym poziomie. Istnieją jednak też zasadnicze różnice między 
tymi społecznościami. Społeczność S2 należy do jednego z byłych ośrodków administracji, 
jakie zostały pozbawione swojego statusu po ostatniej reformie w 1999 roku. Zmiana ta, 
jak to pokazały nasze badania, dość silnie odbiła się na funkcjonowaniu całej społeczności. 
Ponadto społeczność S2 składa się przede wszystkim z ludności napływowej, co stwarza 
pewne problemy w wytworzeniu się silnych więzi pomiędzy jej członkami. Społeczność 
S3 w przeciwieństwie do tego funkcjonuje w obrębie miasta o dość stabilnej strukturze 
osadniczej, w którym istnieją silne więzi społeczne. Jednocześnie S3 nie było w ostatnim 
czasie znaczącym ośrodkiem administracyjnym i pewnie z tego powodu nie posiada, mimo 
nawet większej liczby mieszkańców niż S2, statusu powiatu grodzkiego.

Badaniami starano się objąć również środowisko wielkomiejskie. Z powodów orga-
nizacyjnych, jak też metodologicznych nie można było przeprowadzić badań w skali  całego 
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ponad 500 tys. miasta. Z tych też powodów postanowiono zająć się funkcjonowaniem go-
spodarki społecznej tylko w pewnym wycinku struktury dużego miasta. Wybór padł na 
część dużego wielkopolskiego miasta leżącą w obrębie jednej spółdzielni mieszkaniowej. 
Dokonaliśmy takiego wyboru, ponieważ wiedzieliśmy, że na terenie tej spółdzielni była 
podejmowana inicjatywa utworzenia partnerstwa społecznego, którego zadaniem było sko-
ordynowanie funkcjonowania miejscowych podmiotów gospodarki społecznej. 

9.4. Uwarunkowania 

Po przeprowadzeniu badań w czterech społecznościach, które w większości opierały się 
na wywiadach pogłębionych z przedstawicielami podmiotów gospodarki społecznej, przed-
stawicielami administracji samorządowej oraz liderami lokalnych społeczności, możemy 
się pokusić o sformułowanie wstępnych tez określających uwarunkowania rozwoju lokal-
nych gospodarek społecznych. Najbardziej ogólnie można stwierdzić, że na gospodarkę 
społeczną oddziałują najsilniej dwie sfery: gospodarki i polityki. Sfera gospodarki, z jednej 
strony, jeżeli źle funkcjonuje stwarza liczne obszary niezaspokojonych potrzeb członków 
lokalnych społeczności, które mogą zaspokoić podmioty gospodarki społecznej, z drugiej 
jednak strony, wpływa na jakość wsparcia podmiotów gospodarki społecznej m.in. ze stro-
ny prywatnych przedsiębiorstw, co negatywnie odbija się na lokalnej gospodarce społecz-
nej. Sfera polityki oddziałuje na rozwój gospodarki społecznej przez określanie obszarów, 
w obrębie których może funkcjonować ta forma działalności gospodarczej, jak też wpływa 
na to, że jednym z najważniejszych partnerów podmiotów gospodarki społecznej są samo-
rządy lokalne.

Poniżej omówiono poszczególne czynniki wpływające w obrębie tych dwóch sfer na 
rozwój gospodarki społecznej. Analiza tych czynników oraz próba oszacowania ich od-
działywania na podmioty gospodarki społecznej doprowadzi do tytułowego modelu uwa-
runkowań lokalnych gospodarek społecznych. 

9.5. Kondycja lokalnej gospodarki

Koniunktura gospodarcza określa, jakie działania mogą podejmować podmioty gospodar-
ki społecznej, aby ich usługi mogły znaleźć zbyt. A zatem muszą natrafić, tak samo jak 
zwykłe przedsiębiorstwo prywatne, na niszę, w obrębie której mogą prowadzić swoją dzia-
łalność. Tę zależność bardzo dobrze widać na przykładzie działającej w społeczności S1 
Fundacji Przyszłość Wsi4. W pewnym momencie swojej działalności fundacja podjęła się 
utworzenia stowarzyszenia producentów rzepaku w celu produkcji biopaliwa, które mimo 
początkowych sukcesów w końcu musiało zawiesić swoją działalność. Tak sytuację Sto-
warzyszenia opisuje prezes Fundacji: „Powstało ono w roku 2003 r. wraz z budową rafi-

4 Nazwa zmieniona.
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nerii, cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników, ale ich entuzjazm szybko opadł. Przez 
ponad rok nie produkujemy niczego, ponieważ ustawa nakłada szereg ograniczeń, w tym 
m.in. akcyzę. Produkcja biopaliwa miała służyć potrzebom rolników z okolic, ale stała się 
nieopłacalna. Ustawa o biopaliwach dawała rolnikom duże nadzieje, ale niestety inicjaty-
wa Ministerstwa ze stycznia 2007 r. utrzymująca akcyzę na biopaliwa powoduje, że pro-
dukcja staje się droższa niż kupowanie na zwykłego paliwa”. 

Wpływ koniunktury gospodarczej na rozwój podmiotów gospodarki społecznej jest 
jeszcze bardziej widoczny na przykładzie Zakładu Doskonalenia Zawodowego działające-
go na terenie społeczności S2. Wicedyrektor tego zakładu poproszony o dokonanie perio-
dyzacji historii działania przedsiębiorstwa na podstawie zmian, jakie zaszły w sposobie 
jego funkcjonowania stwierdza: „Nic się nie zmieniło, zmieniły się tylko potrzeby rynkowe. 
Rynek się rozwija i my musimy przygotować takie szkolenia, kursy i programy, jakich wy-
maga od nas rynek”. Z tych też powodów Zakład oferuje szeroki zakres usług związanych 
ze szkoleniami: są to szkolenia dla osób nieposiadających przygotowania zawodowego, 
szkolenia na czeladników, szkolenia na mistrza, szkolenia szycia i kroju, szkolenia kosme-
tyczne, szkolenia masażu czy też fryzjerskie. Wszystkie są skierowane do indywidualnych 
klientów oraz odbiorców zbiorowych. Zakład Doskonalenia Zawodowego współpracuje 
też od 2006 roku z PFRON i prowadzi doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. 
Wszystkie te działania zmierzają do tego, aby jak najlepiej dostosować się do wymogów 
rynku i podtrzymywać własną działalność.

Można by postawić tezę, iż podmioty gospodarki społecznej, podobnie jak wszystkie 
przedsiębiorstwa, muszą liczyć się ze zmianami zachodzącymi na rynku i dostosowywać 
się do nich. Jednakże istnieje pewna specyfika powiązań, jakie są między poszczególnymi 
podmiotami gospodarki społecznej a koniunkturą lokalnej gospodarki. 

Dobrą ilustracją tych odmiennych uwarunkowań są problemy, z jakim borykają się 
instytucje powiązane z gospodarką społeczną na terenie społeczności S4. Dotyczy to 
w szczególności centrum integracji społecznej. Powstało ono z myślą o tych członkach 
spółdzielni mieszkaniowej na terenie S4, którzy nie byli wstanie uregulować zaległych 
opłat za czynsz. Za przyczynę takiego stanu rzeczy uznano brak dochodów z pracy i dla-
tego też postanowiono stworzyć odpowiednie warunki dla dłużników, aby poprawili wła-
sną sytuację materialną i mogli wywiązać się z zaległości w stosunku do spółdzielni. „Za-
łożenie było takie, że zakładamy filię CISu [w S4 – przyp. BP] dla pięćdziesięciu osób. (…) 
stanowczo twierdzono, że będziemy mieli aż nadto tych uczestników (…) że to jest zagłębie 
ludzi poszukujących pracy, bezrobotnych, poszukujących wsparcia, i że CIS będzie full. 
Pierwsze zdziwienie (…) po sondowaniu okazało się, że z trudem jest sześć osób”. Okaza-
ło się, że założenia leżące u podstaw zawiązania Centrum Integracji Społecznej nie pokry-
wały się z rzeczywistością. Dlatego też ludzie związani z Centrum zaczęli się rozglądać 
za usługami, które mogłyby być skierowane do innej grupy niż bezrobotni. W kontekście 
społeczności S4 wydaje się, że taką grupą stają się osoby starsze. Potrzebę zaoferowania 
im usług pielęgnacyjnych, opiekuńczych czy też wiążących się z organizacją wolnego cza-
su dostrzegają zarówno przedstawiciele Centrum, jak i przedstawiciel lokalnego Caritasu 
oraz władze samorządowe. Opieka nad osobami starszymi wydaje się stanowić ten sektor 

9. Szkic modelu uwarunkowań rozwoju lokalnych gospodarek społecznych



201

działalności lokalnej gospodarki społecznej w społeczności S4, który rokuje największe 
nadzieje na rozwój. 

Jednakże to nie wszystkie problemy centrum integracji społecznej działającego na te-
renie społeczności S4. Wraz z poprawą sytuacji na rynku pracy pojawiły się problemy ze 
znalezieniem osób chętnych do pracy w Centrum. Koordynator CIS w trakcie wywiadu 
stwierdza, że: „mamy problemy ze znalezieniem dobrego instruktora budowlanki, bo rynek 
jest chłonny i budowlańcy dziś pracę mają, a tu nie są duże pieniądze, bo tutaj nie mamy 
zatrudnionych instruktorów na pełne etaty”. A zatem zmiany zachodzące na rynku pracy 
nie tylko wymuszają dostosowywanie się podmiotów gospodarki społecznej do zmienia-
jących się oczekiwań rynku, ale wpływają bezpośrednio na organizację działania poszcze-
gólnych instytucji. 

Koniunktura gospodarcza na lokalnym rynku przekłada się na działanie podmiotów 
gospodarki społecznej na dwa sposoby. Przede wszystkim, podobnie jak w przypadku 
zwykłych podmiotów gospodarczych, badane instytucje dostosowują się do zmian zacho-
dzących na rynku i mają zazwyczaj większe szanse na dobre funkcjonowanie, kiedy ko-
niunktura gospodarcza jest pomyślna. Jednocześnie jednak występuje drugi typ uwarun-
kowania – im lepsza jest koniunktura na lokalnym rynku pracy, tym mniej jest osób, które 
potrzebują pomocy organizacji powiązanych z gospodarką społeczną oraz tym większa jest 
konkurencja o pracowników pomiędzy podmiotami gospodarki społecznej a przedsiębior-
stwami.

Należy pamiętać, że te dwa uwarunkowania z różną siłą działają na poszczególne ro-
dzaje podmiotów gospodarki społecznej. Im funkcjonowanie danej instytucji jest silniej 
uzależnione od zysków generowanych z działalności gospodarczej, tym silniej będzie re-
agowała na poprawę koniunktury w lokalnej gospodarce. Natomiast im bardziej dana in-
stytucja w swoich działaniach jest nastawiona przede wszystkim na świadczenie usług 
osobom o znacznej deprywacji potrzeb, tym trudniej będzie jej znaleźć odpowiednią niszę 
dla własnej działalności z chwilą poprawiania się ogólne sytuacji gospodarczej.

9.6. Gospodarka społeczna a szara sfera

Na podstawie przedstawionych powyżej hipotez można by wnioskować, że inicjatywy 
skierowane do osób zmarginalizowanych spotykają się z zapotrzebowaniem na swoją dzia-
łalność wtedy, kiedy sytuacja gospodarcza w danym regionie jest bardzo słaba. Z badań 
wynika, że taka zależność jest ograniczana przez wpływ innego czynnika – szarą sferę. 
W trakcie badań natrafiono bowiem na ślad dość ciekawej współzależności między istnie-
niem szarej sfery na rynku pracy a funkcjonowaniem lokalnej gospodarki społecznej. Wy-
daje się, że możliwość łatwego nielegalnego zarobku stanowi bardzo znaczącą konkuren-
cję dla funkcjonowania wszelkich inicjatyw w obrębie trzeciego sektora, a zwłaszcza go-
spodarki społecznej. Podkreślamy warunkowość tej współzależności z dwóch powodów. 
Po pierwsze zaobserwowano ją jedynie w społeczności S1. Po drugie fakt jej występowa-
nia jest poświadczany jedynie pośrednio przez rozmówców. Ponieważ badanie ma na celu 
rozpoznanie całego fenomenu gospodarki społecznej oraz zasugerowanie jedynie pewnych 
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hipotez, odnoszących się do jej funkcjonowania na poziomie lokalnym, to zagadnienie zo-
stało wyodrębnione.

Szara sfera na rynku pracy w społeczności S1 uwidacznia się w związku z bliskością 
wschodniej granicy. Fakt ten powoduje, że wielu mieszkańców trudniło się lub trudni się 
nielegalnym przewożeniem alkoholu z zagranicy lub też legalnym jego sprowadzaniem 
w dozwolonych ilościach. To zjawisko oddziałuje na gospodarkę społeczną na dwa spo-
soby. Po pierwsze przewóz alkoholu stanowi łatwe i powszechnie dostępne źródło docho-
du, źródło, które stanowi konkurencję dla programów promujących integrację z legalnym 
rynkiem pracy. Tak o tym zjawisku mówi jedna z osób powiązanych z gospodarką spo-
łeczną w S1 „(…) ludzie z tych terenów nie chcą być uczestnikami centrum integracji spo-
łecznej. Duża cześć z nich zarabia jako tzw. mrówki wykorzystując bliskość przejścia gra-
nicznego z Rosją i Obwodu Kaliningradzkiego. (…) Oni wolą pracować na czarno, bez 
podatków i organizując sobie pracę w swoim rytmie a nie przychodzić codziennie na za-
jęcia. Poza tym dla nich praca nielegalna jest bardziej opłacalna finansowo niż świadcze-
nie integracyjne”. Podobnymi spostrzeżeniami podzielił się z nami pracownik samorządu 
powiatowego „(…) dla wielu ludzi bardziej opłaca się wyjechać za granicę i przywieźć 
chodliwe papierosy czy alkohol, plus paliwo. Znam takich ludzi, którzy nie pracują, wszy-
scy członkowie rodziny żyją z granicy. (…) zachęca ich łatwość zdobycia środków, nie ta-
kich małych bo wyjazd daje 200–300 zł, co powoduje, że można lekko żyć”. Bliskość gra-
nicy stanowi zatem znaczącą konkurencję dla działań podejmowanych w obrębie gospo-
darki społecznej. Ludzie, którzy mogliby korzystać z programów reintegracji wybierają 
łatwiejszą dla siebie alternatywę – życie z przejścia granicznego.

W bardziej pośredni sposób szara sfera oddziałuje, zdaniem rozmówców, w wymiarze 
mentalności. Bliskość granicy potęguje efekt, jaki na tutejszą społeczność wywarł upadek 
PGR. Ludzie w nim zatrudnieni, z jednej strony, wynieśli z czasów PRL przekonanie, że 
wykonując nawet niezbyt złożoną pracę mają prawo do bardzo bogatego zestawu świad-
czeń umożliwiających im życie na przyzwoitym poziomie, z drugiej strony, okres po 1990 
roku wyrobił w nich przekonanie, że zostali oszukani i nie ze swojej winy znaleźli się 
w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Ta wizja świata bez perspektyw połączona z szuka-
niem jak najłatwiejszych źródeł zarobku jest wzmacniana przez możliwość egzystencji 
przeciętnej rodziny przez łączenie dochodów z emerytury lub renty z utargiem uzyskanym 
z przemytu alkoholu. Prezes Fundacji Wieś Przyszłości, tak podsumowuje całą sytuację: 
kiedy zapytałaby pani dziecko z tutejszej podstawówki, kim chciałoby być w życiu, odpo-
wiedziałoby: „bezrobotnym” Inny rozmówca tak opisuje klimat panujący w społeczności 
S1: Panuje tu wszechogarniająca beznadzieja.

Materiał zebrany w społeczności S1 dowodzi, że wpływ funkcjonowania szarej sfery 
gospodarki może oddziaływać na podmioty gospodarki społecznej nie tylko przez tworze-
nie realnej alternatywy dla działań podejmowanych w celu polepszenia sytuacji ludności 
zmarginalizowanej, ale również przez wytworzenie atmosfery niesprzyjającej jakiejkol-
wiek działalności społecznej.
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9.7. Lokalne przedsiębiorstwa

Wpływ kondycji lokalnej gospodarki na funkcjonowanie podmiotów gospodarki społecz-
nej nie uwidacznia się tylko w prostej bezpośredniej współzależności, ale także wpływa 
na jej działanie w sposób pośredni. Dzieje się tak za sprawą lokalnych przedsiębiorstw, 
które stanowią jedną z głównych podpór lokalnych gospodarek społecznych. Oczywiście 
stopień wpływu prywatnych przedsiębiorców na funkcjonowanie podmiotów gospodarki 
społecznej zależy w znacznym stopniu od profilu ich działalności. Na przykład w społecz-
ności S3 badano lokalne stowarzyszenie plecionkarzy i wikliniarzy, które bardzo inten-
sywnie współpracowało z lokalnymi firmami. Wynikało to z samego profilu tego stowa-
rzyszenia, którego celem było, z jednej strony, podtrzymywanie umiejętności wyrobu pro-
duktów z wikliny, a z drugiej strony, promocja i integracja firm powiązanych z tym typem 
produkcji. Z tych też powodów stowarzyszenie jest w znacznej części finansowane przez 
prywatnych sponsorów. Podobna sytuacja istniała w wypadku funkcjonowania stowarzy-
szenia kupców działających w społeczności S3. Tutaj również istniały silne powiązania 
pomiędzy tym podmiotem gospodarki społecznej a otaczającymi go prywatnymi przedsię-
biorcami. Cała organizacja działa wyłącznie dzięki ich wsparciu. Jednakże nie wszystkie 
podmioty gospodarki społecznej mają tak dobre kontakty z firmami prywatnymi. Więk-
szość z badanych instytucji wkłada nieraz wiele wysiłku w pozyskanie nawet nieznacznych 
środków od prywatnych przedsiębiorstw. Muszą oni pokonać po drodze dość znaczną kon-
kurencję, jaka się pojawia przy ubieganiu się o finansowe lub rzeczowe wsparcie ze strony 
firm. Jednakże zabieganie o tzw. sponsoring wydaje się naturalnym elementem funkcjo-
nowania organizacji, jakimi są podmioty gospodarki społecznej. 

Czynnikiem różnicującym dostępność do funduszy pochodzących od prywatnych 
przedsiębiorstw nie jest tylko i wyłącznie stopień powiązania danej organizacji ze sferą 
gospodarki prywatnej, ale również rodzaj odbiorców, do których jest zwrócona oferta da-
nego podmiotu gospodarki społecznej. W wypadku wywiadu z przedstawicielem jednego 
ze stowarzyszeń zajmujących się w społeczności S3 problemami osób z zaburzeniami psy-
chicznymi pojawiło się stwierdzenie, że „firmy mają swoją politykę i wiedzą, na co dać, 
a na co nie. Są takie tematy, na które łatwiej jest dawać, na której łatwiej dawać pieniąż-
ki, na przykład Amazonki, gdzie łatwiej jest udowodnić, że jest potrzebna jakaś konkretna 
pomoc specjalistyczna. To jest łatwiej udowodnić i łatwiej jest dostać na to pieniążki. A z tą 
chorobą to jest tak, że jest ona mało namacalna”. Ten cytat oddaje ogólne przeświadcze-
nie przedstawicieli podmiotów gospodarki społecznej, że chociaż część motywacji prywat-
nych sponsorów, skłaniająca ich do pomocy organizacjom społecznym wynika z pobudek 
czysto altruistycznych, to jednak wspieranie bardzo szeroko rozumianej działalności spo-
łecznej opiera się przede wszystkim na przemyślanej strategii promocji firmy. Dotyczy to 
przede wszystkim dużych przedsiębiorstw. Ta postawa przedstawicieli świata większego 
i mniejszego biznesu jest odbierana raczej ze zrozumieniem i przedstawiciele podmiotów 
gospodarki społecznej starają się szukać takich sponsorów, którzy wspierając określoną 
inicjatywę mogliby odnieść korzyść, np. przy promocji własnego wizerunku.

Warto zauważyć, że na skłonność lokalnych przedsiębiorców do aktywnego wspiera-
nia inicjatyw z obszaru gospodarki społecznej wpływa sama koniunktura gospodarcza. 
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Było to szczególnie widoczne na przykładzie społeczności S4. Jeszcze parę lat temu ini-
cjatywy podejmowane na tym terenie, polegające na aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
nie spotkały się z zainteresowaniem lokalnych pracodawców. Z chwilą jednak zmiany ko-
niunktury na rynku pracy prywatni przedsiębiorcy zaczęli przejawiać coraz większe zain-
teresowanie inicjatywami społecznymi skierowanymi na rzecz bezrobotnych. „Jak rozpo-
czynaliśmy na początku 2006 roku, to rzeczywiście było tak, że pracodawcy sobie przebie-
rali, wyrzucali, nie wyrzucali, przyjmowali. W tej chwili, myśmy też to obserwowali, że 
z tych między innymi sklepów zgłaszali się do nas, prosili o to, aby ludzi skierować do pra-
cy”. Postawa prywatnych przedsiębiorców wobec konkretnych inicjatyw podejmowanych 
przez organizacje gospodarki społecznej może się więc zmieniać i ewoluować od całko-
witego braku zainteresowania inicjatywami społecznymi do zabiegania o kontakt z pod-
miotami gospodarki społecznej. 

Znając zatem czynniki warunkujące samą siłę powiązań między podmiotami gospo-
darki społecznej a przedsiębiorstwami, można się pokusić o dodanie kolejnego elementu 
do tworzonego modelu – im lepsza jest kondycja lokalnej gospodarki, tym lepsza jest sy-
tuacja lokalnych przedsiębiorców i tym silniej są oni skłonni wspierać działanie podmiotów 
gospodarki społecznej.

9.8. Wycofywanie się państwa

Chociaż minęło 18 lat od momentu rozpoczęcia transformacji ustrojowej inicjującej ogrom-
ne przeobrażenia w sferze gospodarki i polityki, to skutki tych przeobrażeń są odczuwane 
do dzisiaj. Odnośnie interesującego nas w tych badaniach zagadnienia doprowadziły one 
do serii zjawisk, które mniej lub bardziej bezpośrednio wiązały się z wycofywaniem się 
państwa zarówno ze sfery gospodarczej, jak też społecznej. To, w jakiej formie państwo 
ustępowało miejsca innym instytucjom zadecydowało w znaczny sposób o tym, jak kształ-
towała i kształtuje się gospodarka społeczna.

Najbardziej wyraźny wpływ zmniejszania się bezpośredniej roli instytucji państwo-
wych w sferze gospodarki społecznej jest widoczny w funkcjonowaniu spółdzielni. Na ich 
działanie największy wpływ miały dwa czynniki związane z wycofywaniem się państwa 
ze sfery społecznej: urynkowienie i autonomizacja. Urynkowienie wymusiło na spółdziel-
niach szybkie dostosowanie się do funkcjonowania na wolnym rynku bez wsparcia ze 
strony państwa. Państwo bowiem do 1989 roku, z jednej strony, zapewniało niektórym 
spółdzielniom pozycję monopolisty, z drugiej zaś – dofinansowywało je np. przez dopłaty 
za zużytą energię, jak w przypadku spółdzielni mieszkaniowych. Całą tą sytuację bardzo 
zwięźle opisał jeden z naszych rozmówców, który stwierdził, że spółdzielnie: „bardzo 
szybko były mocnymi, prężnymi organizmami gospodarczymi”. 

Jednakże wycofywanie się państwa ze sfery spółdzielczej nie oznaczało tylko i wy-
łącznie postawienia tych instytucji przed bardzo trudnym testem efektywności działania 
w warunkach rynkowych. Oznaczało również uzyskanie niezależności i szeroko rozumia-
nej autonomizacji. Spółdzielnie stały się na powrót instytucjami tworzonymi i działający-
mi na rzecz swoich członków. Tak o zmianie postawy rolników zrzeszonych w spółdziel-

9. Szkic modelu uwarunkowań rozwoju lokalnych gospodarek społecznych



205

ni mleczarskiej mówi jej pracownik: „Dzisiaj oni zupełnie inaczej do tego podchodzą. Dziś 
oni wiedzą, że to jest ich Spółdzielnia. Dzisiaj się z nimi dyskutuje zupełnie inaczej. To jest 
dzisiaj przyjemność współpracować z tymi członkami, bo oni również prowadzą swój wła-
sny biznes. Poziom identyfikacji członków ze Spółdzielnią jest wyższy. Zostały te gospodar-
stwa, które spełniły wymagania, które zainwestowały, które chcą się rozwijać, które chcą 
z tego żyć”.

Wycofywanie się państwa ze sfery społecznej i gospodarczej doprowadziło zatem do 
odrodzenia się instytucji mających najdłuższą w Polsce historię działania w obszarze, któ-
ry dzisiaj nazywamy gospodarką społeczną. Jednakże jeszcze bardziej ważka dla rozwoju 
gospodarki społecznej była ta konsekwencja skurczenia się państwa, która doprowadziła 
do powstania przestrzeni, w ramach której mogły rozpocząć swoją działalność podmioty 
gospodarki społecznej. W sferze instytucjonalnej chodziło tu przede wszystkim o to, że 
instytucje państwowe nie posiadały już monopolu na dostarczanie usług społecznych. Na-
stąpił proces pluralizacji rozwiązań instytucjonalnych. Usługi społeczne mogą być obecnie 
świadczone przez podmioty prywatne, organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe 
oraz nadal w pewnym stopniu instytucje państwowe. W sferze świadczenia usług społecz-
nych pojawiła się wielość różnorakich rozwiązań, w ramach których inicjatywy gospodar-
ki społecznej stanowią jedną z opcji. 

Powstały po wycofaniu się państwa ze sfery gospodarki i sfery społecznej pluralizm 
instytucjonalny doprowadził w konsekwencji do tego, że poszczególne sfery życia spo-
łecznego i gospodarczego były zagospodarowywane przez instytucje kierujące się innymi 
celami. Te obszary, w których można było generować zyski zostały w większości opano-
wane przez podmioty wolnorynkowe, inne na mocy decyzji politycznych zostały oddane 
w kompetencje administracji samorządowych, część innych obszarów nadal pozostała 
w gestii administracji centralnej. Jednakże cały czas pozostawały i pozostają obszary nie 
zagospodarowane przez podmioty opierające działalność na wolnym rynku ani przez or-
ganizacje powiązane z sektorem publicznym. W sferach, w których świadczenie usług nie 
zostało zinstytucjonalizowane ani przez podmioty wolnorynkowe, ani przez szeroko rozu-
miane podmioty publiczne funkcjonują organizacje trzeciego sektora. 

W każdej badanej społeczności wielkość takiego obszaru znacznie się różniła. Naj-
większa sfera nie zagospodarowana ani przez instytucje prywatne ani publiczne znajdo-
wała się w społeczności S1. Nasz rozmówca z samorządu powiatowego tak charakteryzu-
je sytuacje społeczności S1: „(…) mankamentem tych terenów jest sytuacja, która powsta-
ła po zlikwidowaniu PGR. Ludziom, którzy kiedyś w nich pracowali, a jest ich nadal 
sporo, zrobiono kiedyś ogromną krzywdę. Oni nic innego nie potrafili zrobić oprócz pro-
stych prac w rolnictwie. Przy czym nauczeni byli jeszcze jednego: że im się dużo należy. 
Praca niewielka, wysiłek niewielki, natomiast wszystko inne powinni dostać: a to ziemia, 
a to mleko, a to kartofle, a to gdzieś tam jeszcze na boku paliwo zwędził i sprzedał, a to 
paszę sprzedał, mieszkanie im się należało. Dodatki różne itd. I to spowodowało, że ci lu-
dzie, w okresie transformacji nie potrafili się odnaleźć. Oni od lat uważają, że im zrobiono 
tylko krzywdę i koniec, a oni nie muszę wykrzesać z siebie odrobiny wysiłku, żeby się przy-
stosować do nowych warunków”. W tej wypowiedzi widać wyraźnie, że po wycofaniu się 
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państwa z prowadzenia gospodarstw rolnych znaczna część społeczności S1 została pozo-
stawiona w sytuacji, w której nie mogła się odnaleźć. Nie mogła zarówno znaleźć legal-
nego zatrudnienia ani liczyć na tak szeroką jak dotychczas opiekę ze strony państwa. Po-
zostawało im albo zatrudnienie w szarej sferze albo ukierunkowanie na inicjatywy podej-
mowane w trzecim sektorze Kondycja gospodarki na terenie społeczności S1 powoduje, 
że sfera, którą potencjalnie mogą zagospodarować organizacje społeczne jest niesłychanie 
szeroka. Jeden z naszych rozmówców posunął się nawet do stwierdzenia, że to jedynie 
gospodarka społeczna ma szansę zaktywizować gospodarczo ten rejon: „Nie ma pracy, nie 
ma przedsiębiorców, jedynym wyjściem są przedsiębiorstwa społeczne”.

Sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia w społeczności S1 nie oddaje specyfiki pozo-
stałych trzech badanych społeczności. Tam sfera, która nie jest zagospodarowana ani przez 
podmioty gospodarki rynkowej, ani przez instytucje publiczne jest o wiele mniejsza. Dzia-
łalność organizacji pozarządowych koncentruje się w związku z tym tylko na paru kwe-
stiach, takich jak opieka nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi i nikt nie postrze-
ga tej działalności jako głównego źródła podtrzymywania dobrobytu członków poszcze-
gólnych społeczności. 

Podsumowując ten fragment, można postawić kolejną hipotezę. Wielkość sfery, która 
może być zagospodarowana przez podmioty gospodarki społecznej zależy od tego, jak 
znaczną część potrzeb, które przed 1989 rokiem zaspokajało państwo, są w stanie zaspo-
koić instytucje rynkowe, samorządowe lub administracji. Jeżeli działają one niewydolnie 
to sfera działania, w której mogą działać jedynie podmioty gospodarki społecznej jest nie-
słychanie duża. 

Jednak siła tej tezy zależy w znacznym stopniu od tego, jakiego podmiotu gospodarki 
społecznej dotyczy. Ponownie należy odwołać się do spółdzielni. Są to podmioty gospo-
darki społecznej, które są bardziej związane ze sferą gospodarki rynkowej niż z organiza-
cjami trzeciego sektora. Są to instytucje, które głównym celem jest generowanie dochodów 
mogących podtrzymać ich istnienie. Dopiero po wygenerowaniu zysków mogą ich część 
lub całość przeznaczyć na działalność społeczną. W swojej zatem pierwotnej funkcji są 
podmiotami gospodarki rynkowej. Ta obserwacja nie dotyczy tylko wyłącznie spółdzielni, 
ale również zakładów pracy chronionej, które działając na zasadach rynkowych mają je-
dynie niewielkie wsparcie finansowe, niezależne od uwarunkowań rynkowych, wynika jące 
z faktu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Część zatem podmiotów gospodarki 
 społecznej, działających na podobnych zasadach jak przedsiębiorstwa prywatne będzie 
uzależniona od rozwoju gospodarki rynkowej i nie będzie, tak jak inne podmioty gospo-
darki społecznej, zagospodarowywać przestrzeni zaniedbywanej przez instytucje publicz-
ne i prywatne. 

9.9. Zmiany ładu administracyjnego

Dla rozwoju lokalnych gospodarek społecznych, oprócz dramatycznego zmniejszenia się 
roli państwa w sferze społecznej i gospodarczej, ogromne znaczenie w sferze politycznej 
miał stopniowy proces przekształcania się struktur organizacyjnych instytucji publicznych. 
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Chodzi o zakończony w 1999 roku proces reorganizacji ładu administracyjnego państwa. 
Dla rozwoju lokalnych gospodarek społecznych te przekształcenia miały dwie znaczące 
konsekwencje. Przede wszystkim doprowadziły do tego, że znaczna część pozostających 
po 1989 roku kompetencji państwa w sprawach społecznych została przeniesiona na po-
ziom samorządów lokalnych. Umożliwiono również samorządom w dość znacznym za-
kresie realizowanie nowych kompetencji przez zlecanie ich wykonania organizacjom po-
zarządowym. W ten sposób szeroko rozumiana administracja samorządowa mogła prze-
kazać znaczną część swoich kompetencji na rzecz trzeciego sektora. 

Wielokrotnie w trakcie wywiadów przeprowadzanych z przedstawicielami samorządu 
powiatowego i gminnego pojawiały się stwierdzenia świadczące o dużym znaczeniu funk-
cjonowania organizacji pozarządowych dla wypełniania nałożonych na samorządy lokalne 
funkcji. Jeden z przedstawicieli powiatu obejmującego swoim zasięgiem społeczność S1 
stwierdza: „Wiele rzeczy, które są w obszarze naszego działania, są nie do udźwignięcia 
bez wspomagania się w większym organizacjami kościelnymi, a w mniejszym stopniu or-
ganizacjami pozarządowymi. Wiele radości w naszym świadku jest opędzanych dotacją 
rzędu 300 zł dla jakiejś organizacji emeryckiej”. Przedstawiciel samorządu miejskiego 
w S2 stwierdza w pewnym momencie rozmowy: Wspieramy organizacje, bo one czasem 
lepiej załatwiają pewne sprawy niż urząd. Zaś kierownik Miejskiego Urzędu Pomocy Spo-
łecznej w tej samej miejscowości dodaje: „Z tej działki, którą ja się zajmuję, nie ma wła-
ściwie roku, żeby kolejne duże zadanie, i to ważne, nie było zlecane organizacjom poza-
rządowym”. Podobne stwierdzenia podają przedstawiciele samorządu w społecznościach 
S3 i S4.

Samorząd wspiera działanie podmiotów gospodarki społecznej za pomocą powierza-
nia im zadań zleconych, organizowania konkursów na przeprowadzenie określonej inicja-
tywy, przez udzielanie dotacji, nieodpłatną dzierżawę pomieszczeń, czy też przez pomoc 
w rozwiązywaniu problemów natury administracyjnej. Najbardziej wielowarstwowo i nie-
jednoznacznie współpraca ta układała się pomiędzy przedstawicielami samorządów lokal-
nych a Fundacją Wieś Przyszłości w społeczności S1. Przedstawiciele samorządów gmin-
nego i powiatowego bardzo chwalili sobie zaradność szefa fundacji i wskazywali na różne 
formy współpracy pomiędzy samorządami a samą fundacją. Podkreślali jednocześnie, że 
jedną z podstawowych funkcji administracji samorządowej w tej relacji jest utrzymywanie 
szefa fundacji w obrębie rygorów biurokratycznych, jakie są wymagane przy realizacji 
najróżniejszych projektów. Pracownicy samorządu odgrywali, często wbrew przepisom, 
w stosunku do fundacji rolę jego zaplecza administracyjnego.

Podobne zjawisko występuje także w pozostałych społecznościach. Przedstawicielka 
samorządu gminnego z społeczności S2 stwierdza: „Dla organizacji skupiających niepeł-
nosprawnych czy osoby starsze jest trudność wypełniania pewnych formularzy, korzystania 
z nowych technologii typu komputer, że trzeba coś napisać też elektronicznie to też jest dla 
nich bariera, co trzeba też uwzględniać przy kontaktach z nimi”. Stąd też pomoc urzędni-
ków samorządowych w uporaniu się z takimi przeciwnościami. Jednakże posiadana przez 
samorządy wiedza i kompetencje nie są wykorzystywane doraźnie przy udzielaniu wspar-
cia w poszczególnych projektach, są one również przekazywane podmiotom gospodarki 
społecznej w sposób bardziej systematyczny za pomocą szkoleń. Samorządy organizują 
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szkolenia, w trakcie których przekazują posiadaną przez siebie wiedzę i umiejętności 
szczególnie te dotyczące pozyskiwania pieniędzy na prowadzenie działalności społecznej. 
Ponownie koronnym przykładem takiej działalności są szkolenia organizowane przez 
Urząd Miejski na terenie społeczności S4, które cieszą się tak dużym powodzeniem, że 
istnieją zapisy na kolejne edycje tego rodzaju spotkań.

Większość relacji pomiędzy samorządami powiatowymi i gminnym a podmiotami go-
spodarki społecznej nie jest tak dynamiczna jak w społeczności S1. Podstawową funkcją 
samorządów jest ułatwianie działania podmiotom gospodarki społecznej. Pośród przeba-
danych instytucji żadna nie była w pełni uzależniona od wsparcia ze strony samorządu, ale 
znacząca większość w tej lub innej formie czerpała korzyści ze współpracy z administracją 
samorządów gminnych lub powiatowych. Poza czysto finansową formą wsparcia uwidacz-
niającą się w postaci przekazywania pieniędzy czy odstępowania od opłat za pomieszcze-
nia wynajmowane przez podmioty gospodarki społecznej, samorządy posiadają duże zna-
czenie jako ośrodki, które koordynują przepływ informacji, przekazują wiedzę oraz uwia-
rygodniają poszczególne podmioty gospodarki społecznej.

W społeczności S4 rola samorządu nie była szczególnie istotna w sferze finansowej, 
lecz znacząca w wymiarze informacyjnym. Na przykład dla filii Caritasu kontakt z samo-
rządem był szczególnie ważny, gdyż pozwalał uzyskać informacje na temat osób potrze-
bujących materialnego wsparcia. W nieco innej formie znaczenie samorządu jako przekaź-
nika informacji uzewnętrzniło się w kontekście działania lokalnej filii centrum integracji 
społecznej. Tutaj dobre relacje z samorządem pozwalają na rozpowszechnienie informacji 
o funkcjonowaniu inicjatywy społecznej, jaką jest centrum, i wśród osób, które mogą być 
potencjalnymi uczestnikami prowadzonych tam warsztatów. Co więcej, to Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie kieruje osoby kwalifikujące się do zajęć integracyjnych do centrum i bez 
takiego skierowania nie mogą one uczestniczyć w prowadzonych tam zajęciach.

Efektywność współpracy z samorządem zależy od wielu czynników, z których jednym 
z najważniejszych są finansowe możliwości samorządu. Możliwości samorządu w zakresie 
finansowania działalności organizacji pozarządowych tak określił przedstawiciel samorzą-
du gminnego w najbiedniejszej z przebadanych społeczności S1: „Sytuacja gminy zastana 
przeze mnie jest taka, że mamy zadłużenie 6 mln, z czego 4 miliony bieżące, z tego prze-
praszam 1 mln bieżącego, przy dochodzie własnym gminy 4 mln, także to jest obraz naszych 
możliwości, jeżeli chodzi o finansowanie, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia”. Sytuacja finan-
sowa poszczególnych samorządów wynika z kolei z sytuacji gospodarczej danego regionu. 
A zatem zła kondycja lokalnej gospodarki przekłada się w dwójnasób na warunki funkcjo-
nowania podmiotów gospodarki społecznej – drastycznie ogranicza możliwości wsparcia 
ze strony prywatnych przedsiębiorców oraz sprawia, że samorząd lokalny nie ma wystar-
czającej ilości środków, aby wspierać lokalne inicjatywy społeczne. 

Innego rodzaju problem to wypracowanie dobrych relacji pomiędzy samorządem 
a podmiotami gospodarki społecznej. Kiedy poproszono naszych rozmówców o opisanie 
historii relacji pomiędzy samorządami a organizacjami społecznymi, to zazwyczaj relacje 
te można było podzielić na dwa okresy: lata 90. XX wieku, w trakcie których istniała duża 
niechęć ze strony ówczesnych władz samorządowych do instytucji pozarządowych i pierw-
sze lata XXI wieku, kiedy te relacje uległy normalizacji. Bardzo ważne dla utrzymania 
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dobrej współpracy między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi 
jest zaufanie: „ Na początku musimy się wzajemnie poznać. Wiele jest stereotypów. Trzeba 
poznać swe kompetencje, czym się zajmujemy, czym powinniśmy, a co nie należy do na-
szych kompetencji. To jest na początku. Musimy poznać się wzajemnie i nasz zakres funk-
cjonowania. Nie ma już ograniczeń prawnych. Organizacje już wiedzą, jak się w tym pra-
wie poruszać i my to wiemy, także jest taka możliwość. Czasami są uprzedzenia wobec 
organizacji samorządowych. Odwrotnie również się pojawiają”. Ta potrzeba wzajemnego 
zaufania, opierająca się przede wszystkim na poznaniu wzajemnych oczekiwań i postaw, 
bardzo dobrze została uchwycona w badaniu. Stało się tak dzięki temu, że prowadzono 
badanie niedługo po wyborach samorządowych w listopadzie 2006 roku. Właściwie we 
wszystkich przebadanych przez nas społecznościach dawało się wyczuć niepewność o re-
lacje z nowymi władzami. Pojawiało się pytanie, czy zazwyczaj dobre kontakty z samo-
rządem gminnym i powiatowym zostaną nadal utrzymane. Tak całą sytuacje ujmuje przed-
stawiciel stowarzyszenia abstynenckiego ze społeczności S1: „o te środki gminne trzeba 
było wydeptać ścieżki (...) ale z kolei władze się zmieniają i trzeba ponownie je wydepty-
wać, od nowa naświetlać potrzebę istnienia takiego stowarzyszenia”. 

Nie wszystkie podmioty gospodarki społecznej są w jednakowy sposób uzależnione 
od wsparcia ze strony lokalnych struktur samorządowych. Najmniej uzależnione są te spo-
śród podmiotów gospodarki społecznej, które funkcjonują przede wszystkim w obrębie 
gospodarki rynkowej. Dla nich podstawowym punktem odniesienia są warunki gospodar-
cze, na które tylko bardzo niewielki wpływ mają działania podejmowane przez któryś 
z poziomów administracji samorządowej. Inaczej wygląda sytuacja z inicjatywami w ob-
rębie gospodarki społecznej podejmowanymi przez organizacje pozarządowe. Tutaj wpływ 
samorządu, jak wykazano powyżej, jest dość znaczny i wielowymiarowy. Jednakże widać 
dążenie do uniezależnienia się od wpływów samorządu. Dobry przykładem takiej tenden-
cji jest działalność fundacji, która na terenie społeczności S2 została założona przez Urząd 
Miasta po to, aby udzielać stypendia naukowe zdolnej młodzieży. Prezes tej fundacji dąży 
obecnie do jak największego usamodzielnienia się od struktur samorządowych. Chce po 
przez podwyższenie kapitału żelaznego oraz przez oparcie się na funduszach unijnych pro-
wadzić niezależną działalność, która nie koncentrowałaby się tak bardzo na działalności 
stypendialnej. Finansowa pomoc samorządu jest także zbyt mała, aby wspierać działalność 
dobrze rozwiniętych podmiotów gospodarki społecznej. Fundusze, jakimi dysponują sa-
morządy powiatowe czy gminne są bez porównania niższe niż te, które można uzyskać 
chociażby w różnego rodzaju projektach unijnych. Dlatego wraz ze wzrostem wielkości 
podmiotu gospodarki społecznej i skali jego działania finansowe wsparcie ze strony samo-
rządów traci na znaczeniu, chociaż w innych wymiarach współpraca z samorządem może 
mieć nadal bardzo duży wpływ na funkcjonowanie organizacji.

Proces uniezależniania się podmiotów gospodarki społecznej od wsparcia ze strony 
samorządów jest bardzo dobrze oceniany przez przedstawicieli władz lokalnych. Nie cho-
dzi tylko o zmniejszenie obciążeń lokalnych budżetów. Kwestią mającą o wiele większe 
znaczenie dla lokalnych władz jest możliwość pozyskiwania nowych środków finansowych 
kanałami, które nie są dostępne administracji samorządowej. Przedstawiciele samorządów 
obejmujących swoim zasięgiem społeczności S1 i S2 w trakcie wywiadów wielokrotnie 
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sygnalizowali, że organizacje pozarządowe, w tym podmioty gospodarki społecznej, mają 
o wiele większe możliwości wchłaniania środków unijnych niż samorządy. Ich zdaniem, 
samorządy mogą jedynie wspierać organizacyjnie poszczególne podmioty lub starać się 
zapewnić im niezbędne dla uczestniczenia w projektach unijnych środki własne, jednakże 
to organizacje pozarządowe same powinny zabiegać o zewnętrzne źródła finansowe. 

Przeniesienie znacznej ilości kompetencji administracji publicznej na poziom lokalny 
oraz umożliwienie zlecania wykonywania tych zadań przez organizacje pozarządowe spo-
wodowało, że istnieje silne powiązanie między podmiotami gospodarki społecznej a sa-
morządami. Powiązania te dotyczą sfery finansowania działalności podmiotów gospodar-
ki społecznej, dzielenia się z nimi wiedzą i informacjami oraz udzielania im wsparcia ad-
ministracyjnego. Należy postawić tezę, iż im mniejsze jest przedsiębiorstwo społeczne 
i słabiej powiązane ze sferą gospodarki rynkowej, tym silniej oddziałuje na nie wsparcie 
ze strony samorządu lokalnego. Zaś im lepsza jest gospodarcza kondycja regionu, tym 
efektywniejsze może być wsparcie instytucji samorządowych. 

9.10. Model

Przed odtworzeniem na podstawie prezentowanych w tekście tez modelu uwarunkowań 
rozwoju lokalnych gospodarek społecznych ważne jest podkreślenie jednej rzeczy: pod-
mioty gospodarki społecznej składają się z dwóch podgrup. Pierwsza z nich zawiera insty-
tucje, które wkraczają na teren gospodarki społecznej od strony gospodarki rynkowej. Są 
to podmioty gospodarki społecznej podobne do przedsiębiorstw społecznych, czyli insty-
tucji podtrzymujących swoje funkcjonowanie z zysków generowanych z działalności go-
spodarczej. Do drugiej grupy należą instytucje, które prowadzą produkcję lub świadczą 
usługi, które jeżeli nawet generują zysk to tylko w znikomy sposób podtrzymuje on funk-
cjonowanie instytucji. Każda grupa instytucji w inny sposób reaguje na czynniki wpływa-
jące na rozwój gospodarki społecznej.

Biorąc pod uwagę te zastrzeżenia, należy analizować model składający się z kilku 
twierdzeń:
 1.  Obszar, w którym może funkcjonować gospodarka społeczna jest uzależniony od tego, 

jakie kompetencje w sferze zaspokajania potrzeb społecznych są zarezerwowane dla 
instytucji administracji centralnej i samorządowej. Wielkość tego obszaru zależy rów-
nież od tego, jaka część kompetencji administracji publicznej może być zlecana insty-
tucjom powiązanym z gospodarką społeczną. Może bowiem istnieć sytuacja, w której 
szeroko rozumiane państwo ma bardzo znaczący monopol na świadczenie usług spo-
łecznych, ale jednocześnie ma możliwość zlecania ich świadczenia instytucjom ze-
wnętrznym.

 2.  Obszar, który może być zagospodarowany przez gospodarkę społeczną jest również 
uzależniony od kondycji lokalnej gospodarki. Im gorsza jest kondycja tejże gospodar-
ki, tym większą przestrzeń ekspansji mają podmioty gospodarki społecznej związane 
z trzecim sektorem. Jednocześnie jednak w tej samej sytuacji złe warunki rozwoju 
posiadają podmioty gospodarki społecznej silnie powiązane z gospodarką rynkową.
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 3.  Oprócz warunkowania wielkości obszaru gospodarki społecznej, stan gospodarki  
rynkowej wpływa w różnorodny sposób na działanie podmiotów gospodarki spo-
łecznej:

 –  im danemu podmiotowi gospodarki społecznej jest bliżej do funkcjonowania na 
zasadach rynkowych, tym silniej będzie pozytywnie reagował na polepszanie się 
koniunktury gospodarczej; 

 –  im dany podmiot gospodarki społecznej jest silniej nakierowany na świadczenie 
usług osobom, którym nie udaje się zaspokoić swoich potrzeb na wolnym rynku, 
tym trudniej będzie mu funkcjonować z chwilą polepszania się sytuacji w go-
spodarce;

 –  im dany podmiot gospodarki społecznej będzie silniej uzależniony od finanso-
wania ze strony prywatnych przedsiębiorstw, tym silniej będzie odczuwał po-
prawę sytuacji gospodarczej w postaci większego wsparcia ze strony podmiotów 
gospodarki rynkowej. Na siłę oddziaływania tego czynnika mają wpływ takie 
zmienne, jak: siła związku podmiotu gospodarki społecznej z przedsiębiorstwa-
mi, profil działalności prowadzonej przez podmiot gospodarki społecznej; 

 –  im jest lepsza sytuacja gospodarcza, tym trudniej podmiotom gospodarki spo-
łecznej będzie znajdować ludzi chętnych do pracy.

 4.  Im w mniejszym stopniu podmiot gospodarki społecznej działa opierając się na zysku 
generowanym przy prowadzeniu działalności gospodarczej, tym silniejsze jest jego 
uzależnienie od wsparcia ze strony samorządu. Na wzmocnienie tej zależności wpły-
wa wielkość podmiotu gospodarki społecznej – im jest większy, tym jego związki 
z samorządem są słabsze. Na tę zależność wpływa też jakość kontaktów między sa-
morządem a przedstawicielami podmiotów gospodarki społecznej.

 5.  Wsparcie ze strony samorządu w wymiarze finansowym jest tym skuteczniejsze, im 
lepsza jest sytuacja gospodarcza regionu.
Zaprezentowany powyżej model pokazuje jedną ważną rzecz. Nie ma prostej współ-

zależności między kondycją lokalnej gospodarki a funkcjonowaniem gospodarki społecz-
nej. Oczywiście w sytuacji zapaści na lokalnym rynku istnieje większa przestrzeń, w ob-
rębie której możliwa jest realizacja działań związanych z gospodarką społeczną, jednocze-
śnie istnieje o wiele więcej trudności z wykorzystaniem tego pola. Trudno jest bowiem 
funkcjonować w takich warunkach zarówno klasycznym przedsiębiorstwom społecznym, 
które aby przetrwać muszą generować zysk, jak i podmiotom gospodarki społecznej, uza-
leżnionym od finansowego wsparcia z zewnątrz, a które jest tym mniejsze, im gorsza jest 
kondycja lokalnej gospodarki. A zatem słabo działająca gospodarka lokalna stwarza ol-
brzymi potencjał dla działalność gospodarki społecznej, ale jednocześnie jest on o wiele 
trudniejszy do zagospodarowania niż w wypadku wąskiej przestrzeni, w której może funk-
cjonować gospodarka społeczna, tam gdzie kondycja podmiotów rynkowych jest bardzo 
dobra. 

To napięcie między obszarem potencjalnego działania a rzeczywistymi możliwościa-
mi mogą zmniejszyć instytucje, które nie są powiązane z lokalnymi uwarunkowaniami. 
W badaniach tego typu instytucje pojawiają się parokrotnie w postaci dużych fundacji, np. 
Fundacji Batorego, które wspierają inicjatywy dążące do zagospodarowania przestrzeni 
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potencjalnego rozwoju gospodarki społecznej. Jednakże nasi rozmówcy najwięcej nadziei 
w przełamaniu tego napięcia widzą w instytucjach europejskich. Tam, ich zdaniem, należy 
szukać funduszy, które umożliwią rozwój gospodarki społecznej na terenach, gdzie ma ona 
największy potencjał rozwoju. Tym bardziej, że inicjatywy europejskie są skierowane 
przede wszystkim do instytucji pozarządowych.

Aneks5

1.Fundacja Przyszłość Wsi6 
(społeczność S1, woj. warmińsko-mazurskie)

Lata 90. XX wieku to czas, kiedy na wielu wsiach Polski trwał proces likwidacji szkół 
podstawowych ze względu na zmniejszającą się liczbę dzieci. Tak było też w przypadku 
wsi P. w województwie warmińsko-mazurskim, w której wprawdzie wciąż działała jedyna 
szkoła podstawowa, ale drastycznie pogarszał się jej stan techniczny, a remont i rozbudo-
wa zatrzymały się w martwym punkcie. Pojawiła się więc groźba likwidacji placówki. 
Fundacja Przyszłość Wsi została założona przez krajowe osoby fizyczne w 1999 roku 
w celu wsparcia budowy szkoły. Jak stwierdził lider organizacji „(…) Fundacja była od-
powiedzią na potrzebę edukacyjną lokalnej społeczności” i wypełniła lukę w działach wła-
dzy publicznej (w tym przypadku gminy) oraz inicjatywy prywatnej („dla prywatnych 
inwestorów teren ten jest nieatrakcyjny, ponieważ społeczności lokalnej nie stać byłoby na 
ponoszenie opłat związanych z edukacją dzieci”). Początkowe działania Fundacji spoty-
kały się z ogromnym wsparciem zarówno ze strony mieszkańców wsi – rodziców uczniów 
(„to był wiatr w żagle, ludzie uwierzyli, że można coś zrobić wspólnie, bez czekania”), jak 
i władz gminnych. Rok później gmina zupełnie wycofała się z działań budowlanych, prze-
kazując Fundacji budynek w dzierżawę na 20 lat, po preferencyjnych cenach (z zaznacze-
niem konieczności ukończenia rozbudowy, a potem wykorzystywania na szkolę podsta-
wową). Po przejściowych problemach, dzięki sponsorom prywatnym i wysiłkowi rodzi-
ców, udało się ukończyć budowę. 

Jednocześnie po osiągnięciu swojego pierwszego celu, wyznaczono nowe działania, 
związane ze wsparciem edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz inicjatywami pro-
ekologicznymi: 
 • wsparcie edukacji w szkołach wiejskich – organizowanie dodatkowych lekcji języków 

obcych i obsługi komputera, 
 • wspieranie rozwoju kultury i sportu na wsi głównie wśród dzieci i młodzieży, np. przez 

prowadzenie zespołu muzycznego i tanecznego, organizowanie wizyt (tzw. wymiany) 
zagranicznych dzieci z P. w szkołach europejskich we Francji, Włoszech, Hiszpanii, 

5 Aneks przygotowała mgr Anna Ciepielewska.
6 Podobnie jak w głównej części tekstu, nazwa tej fundacji została zmieniona.
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Rumunii, od roku 2006 też w Anglii, prowadzenie drużyny sportowej,
 • organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży wiejskiej: organizo-

wanie kolonii, wyjazdów na tzw. zielone szkoły; do 2001 roku Fundacja zorganizo-
wała taki wypoczynek dla ok. 1 000 dzieci,

 • zbudowanie pierwszej w regionie ekologicznej kotłowni na słomę, która służy do 
ogrzewania budynku szkoły.
Kolejnym etapem działania organizacji było rozpoczęcie realizacji działań z zakresu 

aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, co realizowane było głównie dzię-
ki organizowaniu i prowadzeniu różnego rodzaju kursów, np. komputerowych, kulinar-
nych, języka obcego. Odbywały się one w ramach zajęć prowadzonego przez Fundację 
Wiejskiego Klubu Integracji Społecznej, który można uznać za pilotaż i testowanie proce-
dur oraz nastawienia społeczności lokalnej do utworzenia centrum integracji społecznej7. 
Dzięki niemu z kolei rozszerzono ofertę dla osób wykluczonych społecznie o wsparcie 
psychologiczne, zajęcia z edukacji elementarnej, doradztwa zawodowego oraz praktyki 
zawodowe. Jednak mimo wysokiej stopy bezrobocia na terenie działania Fundacji (powy-
żej 30%)8, wyraźnie widać problemy z naborem uczestników do CIS. Wynika to z jednej 
strony z mentalności mieszkańców9, a z drugiej – z trendu widocznego w innych centrach 
na terenie całego kraju, a związanego ze zmianą profilu uczestnika CIS10. W przypadku P. 
dodatkowym problemem jest brak inwestorów prywatnych, którzy mogliby stworzyć miej-
sca pracy dla absolwentów CIS, „(…) nie wystarczy wyszkolić, trzeba jeszcze wyszkolone-
go pracownika zatrudnić. W przeciwnym razie ludzie przestają wierzyć, że aktywizacja coś 
daje i pozwala coś zmienić”. Z tego powodu w Fundacji zapadła decyzja o podjęciu dzia-
łalności gospodarczej, pozwalającej z jednej strony na sprzedaż produktów wytwarzanych 
przez zakłady wytwórcze prowadzone w CIS11, z drugiej – na zatrudnienie absolwentów 
CIS przez Fundację.

Od roku 2005 działania Fundacji rozwijają się w kilku kierunkach: inicjatywy na rzecz 
dzieci i młodzieży wiejskiej, ochrony środowiska ekologicznego, inicjatywy służące akty-
wizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz aktywizacji społeczno-zawodowej społeczno-

7 Fundacja uzyskała status CIS pod koniec 2005 roku, a pierwsze zajęcia rozpoczęły się w styczniu 2006 
roku. 

8 Dane pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy. 
9 Wieś P. w gminie S1 to tereny po PGR, gdzie wciąż panuje przekonanie, że za zorganizowanie miejsc 

pracy i wsparcie odpowiedzialne są instytucje zewnętrzne, gmina albo prywatni inwestorzy. Stąd działania po-
dejmowane przez Fundację (oraz inne podmioty) mające na celu aktywizację zawodową społeczności lokalnej 
napotykają jej zdecydowany opór. Wiąże się to nie tylko z systemem pomocy społecznej i z biernością ludzi, ale 
też z bliskością przejścia granicznego z Rosją i Obwodu Kaliningradzkiego. Takie usytuowanie stwarza możli-
wość zdobycia dodatkowych środków na utrzymanie, pochodzących z nielegalnego źródła, jakim jest przemyt 
(najczęściej produktów takich jak papierosy, alkohol czy benzyna). 

10 Zmiana profilu uczestnika CIS – na początku duża część centrów integracji społecznej działała porów-
nywalnie z centrami doskonalenia zawodowego. Uczestnicy po podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych 
dzięki kursom i szkoleniom znajdywali zatrudnienie na rynku pracy. Teraz uczestnikami CIS są coraz częściej 
osoby, które wymagają przede wszystkim głębokiej integracji społecznej, a dopiero w następnej kolejności – 
zawodowej.

11 Są to zakłady: warzywniczy i sadowniczy, stolarski, krawiecki oraz stołówka. Zakłady prowadzą działal-
ność szkoleniową w ramach zajęć CIS, ale również wytwórczą. 

Aneks



214

ści lokalnej – powoli udało się przełamać zakorzenione przekonanie członków społeczno-
ści lokalnej, że za wszystko odpowiedzialne są podmioty zewnętrzne, a aktywność jest 
nieopłacalna. Dzięki zaangażowaniu lidera Fundacji powstały inne podmioty działające na 
rzecz środowiska lokalnego (aktywizacja zawodowa mieszkańców oraz inicjatywa proeko-
logiczna), m.in. Stowarzyszenie Użytkowników Kotłowni na Słomę „Szansa” oraz Stowa-
rzyszenie Producentów Rzepaku Biodiesel.

2. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego powstała w 2003 roku z inicja-
tywy krajowych osób fizycznych. Przyczyną jej założenia była luka w działaniu organiza-
cji pozarządowych w zakresie wspierania rozwoju i edukacji małych dzieci. Jak zauważy-
ła liderka organizacji, działania III sektora na rzecz dzieci miały w przeważającej mierze 
charakter tematyczny, tj. koncentrowały się najczęściej na dzieciach ze środowisk ubogich, 
dzieciach chorych i niepełnosprawnych oraz na organizowaniu im czasu wolnego; „(…) 
jeśli chodzi o najmłodszą grupę wiekową 0-10 lat to oferta rozwojowa była bardzo uboga. 
W związku z tym uznaliśmy, że należy stworzyć oddzielną instytucję specjalizującą się w ob-
szarze wspierania i edukacji małych dzieci”. 

Dużym przełomem w działaniu podmiotu była akcesja Polski do UE i pojawienie się 
w związku z tym możliwości występowania o środki unijne, co pozwoliło na rozszerzenie 
działalności: „(…) dzięki pieniądzom europejskim staliśmy się z dnia na dzień firmą za-
trudniającą 130 osób, co było bardzo dużym wyzwaniem. Teraz jesteśmy w czterech part-
nerstwach, w których pilnujemy jakości w dziedzinie edukacji małych dzieci”. 

Fundacja od 2003 roku posiada status organizacji pożytku publicznego12. Jako moty-
wy, które skłoniły jej władze do wystąpienia o ten status, wskazano przede wszystkim 
podniesienie prestiżu organizacji i szansę na przedstawienie jej działań szerszej grupie lu-
dzi („uznaliśmy, że szukanie pieniędzy u indywidualnych osób jest bardzo dobrym sposo-
bem na promocję Fundacji”), a dopiero potem (w znacznie mniejszym stopniu) oczekiwa-
nie na korzyści finansowe pochodzące z przekazywania 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych na działanie Fundacji, które są przekazywane na szkolenia dla nauczycieli i do-
posażenie ośrodków przedszkolnych.

Podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej, chociaż jest rozważane założenie 
jednostki organizacyjnej w formie spółki z o.o. prowadzącej działalność wydawniczą.

Najważniejsze działania podmiotu od początku jego istnienia aż do chwili obecnej to 
promocja i podnoszenie jakości wczesnej edukacji, co realizowane jest przez:
 1.  Działania szkoleniowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji począt-

kowej, dyrektorów przedszkoli, przedstawicieli gminnych i władz oświatowych oraz 
rodziców realizowane za pośrednictwem prowadzonej przez Fundację placówki 
niepublicz nej Akademii Komeńskiego – Ośrodek Ustawicznej Edukacji Nauczycieli 
i Rodziców13, która specjalizuje się w realizacji programów szkoleniowych mających 

12 Na mocy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13 Akademia Komeńskiego – Ośrodek Ustawicznej Edukacji Nauczycieli i Rodziców – niepubliczna placówka 

doskonalenia nauczycieli została wpisana do rejestru Kuratorium Oświaty w Warszawie pod nr 95/NPDN/2003.
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na celu przygotowanie do rozwijania kreatywności dzieci w wieku 3–10 lat oraz pod-
niesienie ich poczucia wartości. Zajęcia są prowadzone metodami aktywnymi, dosto-
sowanymi do potrzeb szkolącej się grupy, przez 25 wykwalifikowanych trenerów 
(psychologów, pedagogów, metodyków wychowania przedszkolnego). Rocznie z ofer-
ty szkoleniowej Fundacji korzysta ok. 3 tys. osób.

 2.  Pomoc w organizowaniu ośrodków przedszkolnych działających na terenie gmin wiej-
skich w całym kraju, utworzonych w ramach programu „Gdy nie ma przedszkola”14.

 3.  Prowadzenie działalności rzeczniczej/reprezentowania interesów przez propagowanie 
idei edukacji przedszkolnej w kręgach decyzyjnych i środowiskach opiniotwór-
czych.

 4.  Prowadzenie badań na temat stanu edukacji przedszkolnej w Polsce.

3. Spółdzielnia Socjalna Przystań  
(Poznań – Krzyżowniki)

Spółdzielnia Socjalna Przystań została zarejestrowana w grudniu 2005 roku na mocy prze-
pisów prawnych dwóch ustaw: Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze15 
oraz Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy16. Dodatkowym ułatwieniem były nowe możliwości związane z rosnącym zaintere-
sowaniem spółdzielczością socjalną oraz z tworzącym się ruchem na jej rzecz, którego 
działania w 2006 roku zaowocowały przygotowaniem, a potem uchwaleniem Ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych. Założycielami jej było 5 krajowych 
osób fizycznych, które wcześniej były beneficjentami Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. 

Główną przyczyną powstania Spółdzielni Socjalnej Przystań była potrzeba stworzenia 
miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie (długotrwale bezrobotnych realizujących 
w Fundacji indywidualny program wychodzenia z bezdomności), które wykazywały zain-
teresowanie tą formą aktywizacji zawodowej. Dodatkowym atutem osób tworzących Spół-
dzielnię było doświadczenie w prowadzeniu działalności o określonym profilu dzięki temu, 
że spółdzielcy wcześniej, jeszcze jako beneficjenci Barki pracowali w miejscu, gdzie po-
tem zaczęła działać Spółdzielnia. Teren, na którym obecnie działa Spółdzielnia, został 
wcześniej wydzierżawiony przez Miasto Fundacji Barka, dzięki temu Spółdzielnia Przy-

14 Program „Gdy nie ma przedszkola” ma pomóc gminom w budowaniu elastycznych form wczesnej edu-
kacji dzieci w wieku 3–5 lat. W jego ramach tworzone są ośrodki przedszkolne, których celem jest wyrówny-
wanie szans edukacyjnych dzieci z terenów, na których dostęp do edukacji jest utrudniony (tereny wiejskie). 
Idea opiera się na doświadczeniach zagranicznych, portugalskich (systemu tzw. wędrujących nauczycielek) oraz 
na historycznych doświadczeniach polskich (wiejskie ogniska przedszkolne) okresu międzywojennego i lat 50. 
XX wieku. W roku 2005 program był realizowany w ponad 20 gminach wiejskich (w następujących wojewódz-
twach: warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, dolnoślą-
skie, podkarpackie, świętokrzyskie), w których powstało 57 ośrodków. W momencie badania (wrzesień 2007) 
były to już 94 ośrodki w prawie 100 gminach na terenie całego kraju. Warto podkreślić znaczący wzrost dzieci 
uczęszczających do tych placówek: z ok. 500 w 2005 roku do ponad tysiąca.

15 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 1982 nr 30, poz. 210).
16 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 nr 99, 

poz. 1001).
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stań w sposób płynny rozpoczęła swoją działalność; „(…) teren, na którym działa spół-
dzielnia należy do Miasta, a jego zarządcą jest Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji 
(POSiR). Była to nisza, ponieważ teren ten nie był brany pod uwagę przez żadną osobę 
prywatną. Był uważany za nieatrakcyjny gospodarczo, nieprzynoszący zysków. Dzięki dzia-
łalności Fundacji Barka, a potem Spółdzielni Socjalnej Przystań okazało się w krótkim 
czasie, że można z niego zrobić miejsce dochodowe. Teraz jest to ośrodek oceniany najwy-
żej ze wszystkich ośrodków działających wokół jeziora i zarządzanych przez POSiR”17. 

Najważniejsze obszary działalności Spółdzielni to:
 1)  działalność usługowo-rekreacyjna: prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego. 

W roku 2007 spółdzielnia rozszerzyła swoją działalność o handel (prowadzenie nie-
wielkiego sklepu spożywczego na terenie jej działania) oraz usługi (prace konserwa-
torskie, sprzątanie pomieszczeń biurowych), niemniej największym utrudnieniem jej 
funkcjonowania jest nadal prowadzenie głównie działalności sezonowej (związanej 
z usługami zagospodarowania czasu wolnego i rekreacji);

 2)  działalność społeczna prowadzona w ramach działalności statutowej (organizowanie 
spotkań dla członków innych spółdzielni socjalnych, nieodpłatne wypożyczanie sprzę-
tu rekreacyjnego dzieciom i młodzieży);

 3)  działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w temacie spółdzielczości 
socjalnej: organizowanie różnego rodzaju spotkań dla społeczności lokalnej: „(…) 
nigdy nie mieliśmy problemów z działaniem na tym terenie. Myślę, że dlatego, że dzia-
łaliśmy tutaj zanim jeszcze powstała Spółdzielnia. Ośrodek funkcjonuje 10 lat, my je-
steśmy ponad 6…to mówi samo za siebie. Wrośliśmy w tę społeczność”18 (zagospoda-
rowanie czasu wolnego), służb publicznych (policja, straż pożarna – spotkania inte-
gracyjne), wizyt studyjnych (np. dla innych osób zamierzających założyć spółdzielnię 
socjalną, delegacji z innych krajów).

Czynniki przyczyniające się do powodzenia Spółdzielni:
 1)  wzajemne zaufanie członków Spółdzielni, „(…) my znaliśmy się wcześniej dzięki po-

bytowi w Barce. Z naszą spółdzielnią nie było tak jak z wieloma innymi, których człon-
kowie znali się krótko (często nawet przez chwilę po wizycie w PUP) i podejmowali 
decyzję o podjęciu wspólnej działalności. Nie mieli do siebie ani zaufania, ani nie znali 
wzajemnie swojego zachowania w sytuacjach kryzysowych, których w przypadku spół-
dzielni socjalnych nie brakuje. Dodatkowo my jesteśmy ze sobą stale, nawet mieszkamy 
tu razem. Dzięki temu wszystkie sprawy są załatwiane na bieżąco”19, „(…) to są ludzie, 
którzy od lat się wzajemnie wspierają, na pracy nie kończy się ich życie, wiedzą, na ja-
kim etapie jest z każdy z członków spółdzielni i jakiej pomocy potrzebuje”20;

17 Wypowiedź obserwatora zewnętrznego pracującego w podmiocie udzielającym wsparcia merytoryczno- 
-finansowego spółdzielniom socjalnym. 

18 Wypowiedź spółdzielców podczas dyskusji grupowej przeprowadzonej w czasie wizyty studyjnej (sier-
pień 2007). 

19 Dyskusja grupowa podczas wizyty studyjnej w Spółdzielni, sierpień 2007 roku. 
20 Wypowiedź obserwatora zewnętrznego pracującego w podmiocie udzielającym wsparcia merytoryczno- 

-finansowego spółdzielniom socjalnym.
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 2)  płynne wejście w środowisko lokalne oraz doświadczenie w prowadzeniu określonej 
działalności dzięki przejęciu obiektu od Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka,

 3)  wejście w niszę rynkową w rodzaju świadczonych usług (wprawdzie Spółdzielnia 
działa w otoczeniu podmiotów prywatnych prowadzących podobną działalność, to 
jednak jest ona jedynym podmiotem na terenie, który świadczy usługi rekreacyjne na 
taką skalę. Dodatkowo gospodaruje na terenie, którym nie interesowali się prywatni 
inwestorzy).

4. Fundacja SOS Życie  
(Mielec, woj. podkarpackie)

Fundacja SOS Życie w Mielcu działająca w ochronie i promocji zdrowia powstała w 1990 r. 
z inicjatywy krajowej osoby fizycznej – Łucji Bielec. Na decyzję o założeniu podmiotu 
wpłynęły ciężkie osobiste przeżycia fundatorki związane z chorobą jej syna i długim pro-
cesem leczenia, który ze względów technicznych (ówczesnego, niższego niż w krajach 
Europy Zachodniej, poziomu usług medycznych) musiał się odbyć we Francji. Tam też 
powstało stowarzyszenie mające na celu zebranie środków na leczenie młodego pacjenta 
z Polski, które pokazało fundatorce jak ważna jest działalność oddolna, wypływająca od 
samych obywateli i jak wiele znaczy w kontaktach z instytucjami służby zdrowia. 

Na początku głównym celem statutowym fundacji była pomoc dzieciom i młodzieży 
wymagającej przeprowadzenia zabiegu transplantacji szpiku kostnego, jak również wspar-
cie podczas leczenia innych, ciężkich chorób, takich jak np. choroby narządu wzroku (we 
współpracy z Kliniką Fiodorowa w Moskwie).

Od połowy lat 90. Fundacja zaczęła stopniowo rozszerzać swoją działalność o profi-
laktykę chorób nowotworowych kobiet: „(…) uznałam, że najlepszą formą aktywności 
będzie profilaktyka, ponieważ nie jest ona w Polsce dobrze rozwinięta. Zdecydowanie bar-
dziej opłacalne finansowo dla społeczeństwa jest zorganizowanie badań profilaktycznych 
niż potem łożenie na leczenie osoby chorej”. Z licznych badań dotyczących tego tematu 
wynikało bowiem, że Polska należy do grupy krajów, w których przede wszystkim stawia 
się na leczenie chorób nowotworowych (często już w bardzo zaawansowanym stadium), 
a dopiero w następnej kolejności na profilaktykę21. Poza tym działania z zakresu ochrony 
zdrowia były prowadzone w przeważającej mierze przez publiczne zakłady opieki zdro-
wotnej, a nie organizacje pozarządowe, w ramach których działały np. ośrodki diagno-
styczne w formie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Mając na uwadze powyższe 
uwarunkowania, jak również cechy województwa podkarpackiego (najniższy poziom zur-
banizowania spośród wszystkich regionów – jedynie 40,5% ludności miejskiej22, przewa-

21 Co roku na świecie notuje się ok. 500 000 nowych zachorowań na raka szyjki macicy, natomiast z po-
wodu tej choroby umiera 300 000 kobiet. W Polsce na ten typ nowotworu zapada ponad 3600 kobiet rocznie, 
a umiera ok. 2000, co plasuje Polskę wśród grupy krajów z najwyższym wskaźnikiem w Europie (9,4/100 000). 
Codziennie w Polsce 5 kobiet umiera na raka szyjki macicy – dane na podstawie www.hpv.pl. Wynika to z późne-
go rozpoznania choroby spowodowanego niską świadomością kobiet na temat konieczności wykonywania badań 
profilaktycznych oraz niewielkim upowszechnieniem takich badań.

22 Dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl/Regiony/podkarpackie/.
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ga małych nierentownych gospodarstw wiejskich, stosunkowo duże zubożenie ludności 
wiążące się ze wzrastającym poziomem bezrobocia spowodowanego zamykaniem na po-
czątku lat 90. licznych zakładów przemysłowych, co z kolei powodowało wykluczenie 
uboższych grup osób z dostępu do usług płatnej opieki zdrowotnej) władze Fundacji pod-
jęły decyzję o podjęciu próby wypełnienia niszy w usługach zdrowotnych świadczonych 
przez podmioty działające w regionie. 

Od tego też momentu działalność podmiotu zaczęła koncentrować się głównie na pro-
filaktyce nowotworowej. Skupiono się na: 
 1) realizacji badań profilaktycznych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem 

Zdrowia; 
 2)  przygotowaniu i realizacji audycji o profilaktyce nowotworowej dla TVP;
 3)  działaniach na rzecz poprawy organizacji skryningu raka piersi i raka szyjki macicy 

w Polsce23. Fundacja SOS Życie jest jednym 6 powstałych ośrodków modelowego 
skryningu raka piersi i raka szyjki macicy uczestniczących w „Programie modelowe-
go skryningu raka piersi i raka szyjki macicy w Polsce w latach 1999–2000”24;

 4)  bezpłatne szkolenia dla kobiet i młodzieży szkolnej z województwa podkarpackiego 
przeprowadzane w celu poprawy stanu wiedzy dotyczącej profilaktyki nowotworu 
piersi i szyjki macicy. Szacuje się, że z tych usług skorzystało ok. 1000 osób. Od roku 
2006 Fundacja rozszerzyła działania edukacyjne przeprowadzając szkolenia na temat 
profilaktyki i zdrowego trybu życia dla młodych kobiet ze szkół licealnych Mielca. 
Zajęcia były prowadzone w oparciu o wiedzę, doświadczenie i woluntarystyczne za-
angażowanie pracowników Fundacji. Wcześniej tego typu zajęcia edukacyjne prowa-
dzone były m.in. dla słuchaczy studium pomaturalnego działającego w Mielcu.

23 Skryning – profilaktyczne badania masowe.
24 Z. Wronkowski, M. Zwierno, Program modelowego skryningu raka piersi i raka szyjki macicy w Polsce, 

1999–2000, „Journal of Oncology”, 2002, vol. 52. Program modelowego skryningu raka piersi i raka szyjki 
macicy był realizowany w Polsce przez Bank Światowy i Ministerstwo Zdrowia (partnerzy odpowiedzialni za 
finansowanie) przez okres 16 miesięcy (listopad 2000 r. – marzec 2002 r.), jego wdrażanie było nadzorowane 
przez Ministerstwo Zdrowia, przy udziale ekspertów Banku Światowego oraz krajowego zespołu konsultantów. 
Koordynatorem Programu było Centrum Onkologii w Warszawie. W ramach Programu powstało 6 ośrodków, 
oprócz ośrodka w Mielcu były to jeszcze ośrodki w: Szczecinie (ośrodek skryningu raka szyjki macicy), Byd-
goszczy (ośrodek skryningu raka piersi i raka szyjki macicy), Warszawie (ośrodek skryningu raka piersi i raka 
szyjki macicy), Kielcach (ośrodek skryningu raka piersi), Białymstoku (skryning raka piersi i szyjki macicy) 
i Stalowej Woli (skryning raka piersi i szyjki macicy). 
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10.1. Wprowadzenie1

Pomoc społeczna i gospodarka społeczna są ze sobą nierozerwalnie związane, ponieważ 
mają wspólne wartości. Rozwój gospodarki społecznej nie jest wdrażaniem nowej mody 
z Zachodu, lecz prawdziwym powrotem do korzeni pracy socjalnej w prawdziwym tego 
słowa znaczeniu. 

Gospodarka społeczna jest również jedną z metod na przezwyciężanie niemożności 
systemu pomocy społecznej, który spychany jest do działań czysto biurokratycznych, wy-
standaryzowanych świadczeń pieniężnych, niewymagających myślenia, a jedynie zastoso-
wania procedury. Gospodarka społeczna może spowodować zmianę świadomości zarówno 
pracowników socjalnych, jak i lokalnych polityków w zakresie nowej roli pomocy spo-
łecznej. 

Gospodarka społeczna jest również jedną z szans dla pomocy społecznej na prawdzi-
we przekształcenie jej w lokalną instytucję rozwoju oraz upodmiotowienie uczestników, 
a nie wyłącznie wsparcie pieniężne potrzebujących. Jeśli nie skorzysta z tej szansy i z no-
wej polityki aktywnej integracji stanie się przedmiotem zmian i podwykonawcą dla innych 
służb społecznych i samorządowych. 

Celem tego rozdziału jest wskazanie, co jest tak istotnego w gospodarce społecznej 
dla rozwoju systemu pomocy społecznej.

10.2. Po pierwsze – wspólne wartości

Rozważania o roli gospodarki społecznej w polskim systemie pomocy społecznej i w po-
lityce integracji społecznej należy zacząć od aksjologii. Stan pomocy społecznej od 1990 
roku dokonał spustoszeń w myśleniu o właściwej jej roli w systemie polityki społecznej 
państwa. Oczywiście, jest to pochodną zamieszania w całej polityce społecznej. Idea wy-
korzystania czy też udziału instrumentarium gospodarki społecznej budzi liczne emocje 

1 Autor jest radcą ministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i byłym sekretarzem stanu w Minister-
stwie Polityki Społecznej.
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i kontrowersje, często uznaje się ją jako sprzeczną z zasadami funkcjonowania pomocy 
społecznej. Jest to szczególnie istotne w kontekście łączenia roli gospodarki społecznej 
z załamaniem się modelu, a następnie odchodzeniem od konstrukcji welfare state w Euro-
pie i wdrażaniem amerykańskiego modelu workfare2. 

W prowadzonym dyskursie ścierają się dwa stanowiska. Z jednej strony proponuje się 
stworzenie z gospodarki społecznej panaceum na zbyt „socjalny” charakter polskiego sys-
temu polityki społecznej i zastosowanie podmiotów tej gospodarki jako integracji wyłącz-
nie przez pracę. Z drugiej strony pojawia się zarzut, że wprowadzenie gospodarki społecz-
nej do instrumentarium pomocy stanowi element rozmontowywania polityki społecznej 
i stanowi po prostu dodatkowy obszar absorpcji dla nisko wydajnych pracowników, któ-
rych i tak nie przyjmie sektor rynkowy (Szarfenberg 2007a, s.2).

Wydaje się jednak, że oba stanowiska są błędne, gospodarka społeczna stanowi bo-
wiem – lub stanowić powinna – immanentną cechę polskiego systemu pomocy społecznej 
i pracy socjalnej.

10.2.1. Czym jest istota pomocy społecznej

Należy zacząć więc od definicji prawa do pomocy społecznej w rozumieniu praktycznym, 
czyli nie nauki, lecz polityki stosowanej. Oczywiście, istotą są tu normy prawa stanowio-
ne przez państwo. Zgodnie z zapisami Zrewidowanej Strategii Spójności Społecznej Rady 
Europy z 2004 roku to „prawa tworzą najtrwalsze podstawy polityki społecznej. To one 
zapewniają wszystkim członkom społeczeństwa równe szanse. Gdy prawa człowieka sta-
nowią bazę, działania państwa w obszarze polityki społecznej przestają być kwestią do-
broczynności lub opieki ukierunkowanej na członków społeczeństwa, którym w mniejszym 
stopniu dopisało szczęście; stają się natomiast sprawą zagwarantowania wszystkim takich 
samych praw”3. 

Prawa ustanowione przez Radę Europy ratyfikowała Polska w Europejskiej Karcie 
Społecznej4. Prawo dostępu każdego człowieka do pomocy społecznej zostało bezpośred-
nio zawarte w artykułach 13 i 14 EKS. Artykuł 13, określający prawo do pomocy spo-
łecznej i medycznej, stanowi: 

„W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do pomocy społecznej i me-
dycznej, Umawiające się Strony zobowiązują się:
 1. zapewnić, by każdej osobie, która nie posiada dostatecznych zasobów i która nie jest 

zdolna do zapewnienia ich sobie z innych źródeł, szczególnie poprzez świadczenia 
z systemu zabezpieczenia społecznego, została przyznana odpowiednia pomoc oraz, 
w przypadku choroby, opieka konieczna ze względu na jej stan;

2 Tezę na taką rolę gospodarki społecznej w polskiej polityce społecznej stawia z jednej strony dr Marek 
Rymsza (Rymsza 2003), z drugiej zaś dr Ryszard Szarfenberg (Szarfenberg 2007a). 

3 Zrewidowana Strategia Spójności Społecznej Rady Europy, zatwierdzona przez Komitet Ministrów na 
878 sesji Zastępców Ministrów 31 marca 2004 r., s. 6, www.coe.org.pl

4 Europejska Karta Społeczna została ratyfikowana przez Polskę 25.06.1997 r. (Dz .U. 1999 Nr 8  
poz. 67–68).
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 2. zapewnić, by osoby otrzymujące taką pomoc nie cierpiały z tego względu ograniczenia 
ich praw politycznych lub społecznych;

 3. przewidzieć, by każdy mógł otrzymać od właściwych służb publicznych lub prywatnych 
taką poradę i osobistą pomoc, jaka może być konieczna dla zapobieżenia lub usunię-
cia stanu potrzeby, lub ulżenia sytuacji osobistej lub rodzinnej;

 4.  stosować postanowienia przewidziane w ustępach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu na rów-
ni wobec swoich obywateli i wobec obywateli innych Umawiających się Stron, znaj-
dujących się legalnie na ich terytoriach, zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi dla 
Stron z Europejskiej konwencji o pomocy społecznej i medycznej, podpisanej w Pary-
żu dnia 11 grudnia 1953 r.”5.
Po przeanalizowaniu powyższych artykułów można stwierdzić, że działania w celu 

zapewnienia tego prawa sprowadzają się do trzech elementów:
 –  pomocy dla osób nieposiadających wystarczających dochodów,
 –  pomocy w przypadku sytuacji losowych,
 –  wsparcia (porada, osobista pomoc) w celu zapobieżenia lub usunięcia problemów spo-

łecznych.
W istocie jest to powtórzenie tego, co zdefiniowała już dużo wcześniej Helena Ra-

dlińska, ukazując trzy odmienne sposoby działania: pomoc, ratownictwo i opiekę (Radliń-
ska 1946). Ratownictwo stanową doraźne zadania w związku z nagłymi sytuacjami spo-
tykającymi ludzi, opieka zaś to prowadzenie działań za podopiecznego, działania w inte-
resie osób wymagających wsparcia. Opieka oznacza tym samym uzależnienie i kontrolę 
nad beneficjentem pomocy społecznej . Czy wiele obecnych rozwiązań zawartych w regu-
lacjach prawnych nie przypomina nam tych sposobów działania? Czymże innym jest za-
siłek celowy, jeśli nie ratownictwem, zaś zasiłek stały czy skierowanie do domu pomocy 
społecznej to nic innego jak opieka. 

Helena Radlińska wskazuje również na trzeci sposób działania – pomoc. Pomoc „do-
pomaga rozwojowi, wzrostowi wszystkiego, co dobre” (Radlińska 1946). W istocie oznacza 
ona wsparcie osób, które próbują wykorzystać własne środki i możliwości. Zakłada współ-
pracę wspierającego i wspieranego oraz odpowiedzialność. Już wówczas Radlińska wska-
zywała, że pomocą nie jest kupno paczki żywnościowej, ale zakup narzędzi czy umożli-
wienie stworzenia swojego miejsca pracy. Czyż to nie gospodarka społeczna? Czyż nie 
jest to zapis art. 1 ustawy o pomocy społecznej już od 1990 roku, który stwierdza, iż „Po-
moc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w sta-
nie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia”. W dalszej części 
zastanowimy się czy obecna pomoc społeczna dysponuje instrumentami i narzędziami do 
realizacji tak ambitnego celu. Najpierw jednak zadajmy pytanie o istotę realizacji pomocy 
społecznej w takim rozumieniu, czyli pracy socjalnej. 

5 Polska ratyfikowała ust. 2 i 3 tego artykułu. 
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10.2.2. Czym jest istota pracy socjalnej

Europejska Karta Społeczna, a dokładnie art. 14 określa prawo do korzystania ze służb 
opieki społecznej: 

„W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do korzystania ze służb opie-
ki społecznej, Umawiające się Strony zobowiązują się:

1 popierać lub organizować służby posługujące się metodami właściwymi dla pracy 
socjalnej oraz które przyczyniają się do dobrobytu i rozwoju zarówno jednostek, jak i grup 
w społeczeństwie, oraz do ich adaptacji w środowisku społecznym;

2 zachęcać do uczestnictwa jednostek i organizacji dobroczynnych lub innych w usta-
nawianiu i utrzymywaniu takich służb”6.

Tym samym wskazano, jako podstawowy obowiązek państwa – tworzenie specjali-
stycznych służb. Wskazano także metody działania (pracę socjalną) oraz określono cel, 
który w każdym stopniu przekracza zarówno zadania ratownicze, jak i opiekuńcze. Według 
międzynarodowej definicji pracy socjalnej: „praca socjalna jest profesją wspierająca 
zmianę społeczną, rozwiązywanie problemów w relacjach międzyludzkich oraz wzmacnia-
nie (empowerment) i wyzwalanie ludzi dla wzbogacenia ich dobrostanu”7. Podobne zapi-
sy znajdują się w pierwszej ustawie o pomocy społecznej z 1990 roku, która określa pracę 
socjalną jako działalność zawodową: „skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmoc-
nieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie 
warunków sprzyjających temu celowi”8. Nie jest celem tego rozdziału analizowanie wszyst-
kich aspektów definicji. Warto jednak zwrócić uwagę, na aspekt pobudzania człowieka do 
wykorzystania własnych możliwości. Jak pisze prof. Szmagalski: „współczesne poszukiwa-
nie skutecznych modeli pracy socjalnej bez obalania ustroju kapitalistycznego, odwołują się 
do koncepcji empowerment, oddziaływania aktywizującego jednostki i społeczności do roz-
wiązywania własnych problemów” (Szmagalski 2006, s. 14). Do takich koncepcji odwoły-
wała się regulacja z 1990 roku precyzująca zadania pracownika socjalnego poprzez wspo-
maganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności 
społecznej, czy też współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu 
rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów. 

Gdy zatem rozumiemy już wartości odnoszące się do celu (pomoc społeczna) i spo-
sobu jego realizacji (praca socjalna), warto przyjrzeć się jednemu z instrumentów, jakim 
jest gospodarka społeczna.

10.2.3. Czym jest istota gospodarki społecznej

Istnieje wiele definicji gospodarki społecznej, jednak większość z nich sprowadza je do 
form działania o charakterze ekonomicznym, realizowanych poza sektorem publicznym 

6 Polska ratyfikowała ust. 1 tego artykułu.
7 Definicja pracy socjalnej przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Federacji Pracowników 

Socjalnych. Montreal, Kanada, lipiec 2000, cyt. za: „Praca Socjalna” 2006, nr 3, s. 22.
8 Art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
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i sektorem komercyjnym dla osiągania celów społecznych. Definicje europejskie, oprócz 
form prawnych (działalność stowarzyszeń, spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajem-
nych i fundacji)9, wskazują na wartości solidarności i indywidualnego zaangażowania. 
Działania podmiotów gospodarki społecznej są oparte na otwartym i dobrowolnym człon-
kostwie oraz na szeroko pojmowanej kooperacji. 

Przy porównaniu pomocy społecznej i pracy socjalnej widać wyraźnie, że działania 
w tych dziedzinach realizujące wartości odnoszące się do włączenia i integracji ze środo-
wiskiem są nierozerwalnie związane ze współdecydowaniem ludzi o swoim losie, co wię-
cej myśleniem nie tylko o sobie, ale również o innych.

Gospodarka społeczna stanowi „istotny segment integracji społecznej”, wyrażający 
zasady „solidarność zamiast wyzysku” oraz dobrowolności, a nie restrykcyjnego i „prymi-
tywnego workfare state” (Miżejewski 2006). Tu wydaje się jest najistotniejszy związek 
między działaniami pracy socjalnej społecznej a gospodarki społecznej w nowoczesnym 
rozumieniu. Gdy porównamy wartości konstytuujące pomoc społeczną, pracę socjalną 
i gospodarkę społeczną, zobaczymy zestaw tych samych wartości ocenianych różnych 
stron – od strony państwa i obywatela. Jednak wartości są identyczne. Stanowi to niewąt-
pliwy potencjał gospodarki społecznej w systemie pomocy i integracji społecznej nie tylko 
w Polsce, ale również i w Europie.

10.3. Po drugie – przełamanie niemożności pomocy społecznej

10.3.1. Założenia systemu pomocy społecznej a obecna sytuacja

Reforma pomocy społecznej zapoczątkowana w 1990 roku była pomyślana w sposób nie-
zwykle ambitny. Jej zadania miał wykonywać samodzielny pracownik socjalny posiada-
jący do tego odpowiednie środki. Niestety rzeczywistość okazała się nieco inna. Prof. Jerzy 
Krzyszkowski podkreśla znaczenie czynników zewnętrznych i wewnętrznych w kształto-
waniu obecnego stanu pomocy społecznej (Krzyszkowski 2002, s. 94–95). Wśród przy-
czyn zewnętrznych wskazuje m.in. spuściznę PRL, np. brak zasad współpracy przy roz-
wiązywaniu problemów pomocy społecznej na szczeblu lokalnym, nadrzędność admini-
stracji centralnej, paternalizm redystrybucyjny. Gdy połączymy te czynniki z klęska 
bezrobocia i częściową nieskutecznością innych elementów zabezpieczenia społecznego, 
otrzymamy dokładny stan pomocy społecznej lat 90. XX wieku. W zasadzie pomimo nie-
wielkich środków, główny nacisk kierowano na świadczenia o charakterze materialnym. 
Spowodowane było to polityką gaszenia niepokojów społecznych, która przetrwała prawie 
w niezmienionej wersji do dzisiaj. Pomoc społeczna jest skuteczna w razie drogich leków, 
wysokich czynszów, klęski suszy. 

Wśród przyczyn wewnętrznych prof. Krzyszkowski wskazuje: niewłaściwą organi-
zację, biurokratyzację działań pracowników socjalnych, kwestię podnoszenia kwalifikacji 
i umiejętności, brak zrozumienia i zainteresowania władz lokalnych. 

9 Ekonomia społeczna (2005), Ministerstwo Polityki Społecznej, Kraków, s. 7. 
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Brak jest szczegółowych analiz tych sytuacji. Wystarczy jednak wziąć pod uwagę bu-
dżet przykładowego ośrodka pomocy społecznej, np. Ośrodka Pomocy Społecznej w Go-
leniowie (woj. zachodniopomorskie), zatrudniającego 47 pracowników, w tym 14 w śro-
dowisku. Analiza sprawozdania z budżetu OPS za 2007 rok wskazuje, iż z ponad 11-mil-
ionowego budżetu, koszty usług i działań środowiskowych wynoszą zaledwie 7,6%, 
program dożywiania 11,1%, a utrzymanie ośrodka 7,8% (w czym należy w pewnej części 
uznać za koszty pracy socjalnej). Oznacza to, iż blisko trzy czwarte budżetu ośrodka sta-
nowią dodatki związane ze świadczeniami materialnymi10. Trudno o lepszą ilustrację stanu 
działań w ośrodkach pomocy społecznej. 

Wyłącznie pracą socjalną (czytajmy bez świadczeń pieniężnych) objętych było w okre-
sie 1994–2004 zaledwie 16,8–18,9% klientów, a w połączeniu z udzielaną pomocą mate-
rialną – ponad 70%. Zdaniem dr Dariusza Zalewskiego tak wysoki wskaźnik „może być 
pochodną trudności z precyzyjnym zdefiniowaniem przez personel socjalny, czym jest pra-
ca socjalna. Innymi słowy, każda najdrobniejsza porada w OPS może być w statystyce wy-
kazywana jako przejaw pracy socjalnej”(Zalewski 2005, s 162)11.

Zwróćmy uwagę również na wykorzystanie instrumentu przewidzianego ustawą o po-
mocy społecznej o charakterze aktywizującym. Chodzi tu o przewidzianą ustawą pomoc, 
mającą na celu ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub rodziny, udzielaną w formie rze-
czowej lub pieniężnej. Jeszcze w 1991 roku z formy tej skorzystało 10 581 rodzin (10 602 
świadczenia), a udział wydatków na ten cel stanowił 4,9% wydatków budżetów OPS. 
W drugiej połowie lat 90. liczba osób otrzymujących ten typ wsparcia spadła do kilkuset 
osób. 

W roku 2006 pomoc taką udzielono w 58 przypadkach na łączną kwotę 76 159 zł! 
Trudno nawet obliczyć setną część procenta, jaką stanowi ten wydatek. Powstaje pytanie, 
czemu tak się stało? Paradoksalnie jednym istotnym elementem jest znaczne i niesyme-
tryczne wzmocnienie służb zatrudnienia kosztem służb pomocy społecznej. Nacisk na 
działania i politykę rynku pracy zaczął w znaczącym stopniu łączyć integrację wyłącznie 
z zatrudnieniem, co spowodowało zanik pracy socjalnej i indywidualnej pracy z pomoco-
biorcami  oraz konsensus instytucjonalny – w gminie pomoc finansowa i rzeczowa, a ak-
tywizacja wyłącznie w powiatowym urzędzie pracy. 

10.3.2. Pierwsze zmiany myślenia 

Problem zaczął się jednak, gdy system służb zatrudnienia również okazał się niewydolny, 
zaczęło bowiem przybywać klientów ze specyficznymi indywidualnymi problemami. Oka-
zało się wówczas, że nawet najlepszy doradca zawodowy, nawet najlepszy pośrednik nie 
jest w stanie zaktywizować bezrobotnego, którego sytuacja na rynku pracy jest wynikową 

10 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie za rok 2006 oraz potrzeby w za-
kresie pomocy społecznej na terenie Gminy Goleniów, luty 2007 dostępne jest na stronie: http://www.Ops.
Goleniow.pl/index.php?go=sprawozdania.

11 Z własnej obserwacji potwierdzam tę diagnozę, rzeczywiście odnotowuje się jako pracę socjalną tak 
wiele działań, iż ta rzeczywista zanika gdzieś w statystyce – CM. 
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zupełnie innych problemów, np. rodzinnych czy związanych z uzależnieniami. Spowodo-
wało to potrzebę zmian. Dodatkowym elementem było zbliżające się wejście Polski do 
Unii Europejskiej – i co za tym idzie rozpoczęcie dyskusji nad nową polityką integracji 
społecznej. 

Okres 2003–2006 można uznać za przełomowy w budowaniu nowego obrazu pomo-
cy społecznej (Bąbska 2007, s. 30). W okresie tym z jednej strony rozpoczęto wyprowa-
dzanie części świadczeń poza system pomocy społecznej (co nie oznacza poza ośrodek 
pomocy społecznej). Chodzi tu przede wszystkim o ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku 
o rencie socjalnej oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. 
Nastąpiło jednocześnie uporządkowanie zasad wsparcia w ustawie z dnia 12 marca 2004 
roku o pomocy społecznej. Ustawa ta wprowadziła wiele znaczących zmian, w tym:
 –  ograniczenie katalogu świadczeń o charakterze materialnym na rzecz świadczeń po-

zamaterialnych (art. 36);
 –  pojawienie się nowego zadania, jakim jest „rozwijanie nowych form pomocy społecz-

nej i samopomocy w ramach zdefiniowanych potrzeb” (art. 15);
 –  uznanie pracy socjalnej jako zadania obowiązkowego gminy i głównego zadania pra-

cownika socjalnego (art. 17 i 19);
 –  wykazanie wśród podstawowych zadań pracownika socjalnego konieczności pobu-

dzania społecznej aktywności i inspirowania działań samopomocowych, współdziała-
nia z innymi podmiotami, inicjowania nowych form pomocy (art. 119);

 –  wprowadzenie kontraktu, czyli wspólnie wypracowanej umowy określającej działania 
obu stron zmierzające do rozwiązania trudnej sytuacji (art. 6) (Bąbska 2007, s. 31–32). 
Nie spowodowało to znaczącej zmiany, ośrodki bowiem obciążone były nadal olbrzy-

mim ciężarem prac świadczeniowo-biurokratycznych. Dały jednak asumpt i podwaliny do 
dalszych zmian.

Równoległymi zmianami, idącymi już w stronę gospodarki społecznej były rozwią-
zania prawne, które mimo iż były formalnie poza systemem pomocy społecznej stały się 
z nim nierozłączne. 

Pierwsza ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
zdefiniowała m.in. pojęcie obszarów pożytku publicznego i trybu kontraktowania usług 
oraz – co jest nadal nie w pełni doceniane – zdefiniowała pojęcie działalności odpłatnej 
statutowej (działanie na pograniczu działalności gospodarczej niebędące przedmiotem za-
interesowania pomocy publicznej).

Kolejne ustawy wypełniające przestrzeń społeczną to w kolejności ustawa o zatrud-
nieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku, która zdefiniowała pojęcia osób wykluczo-
nych społecznie i pojęcia zatrudnienia socjalnego jako uczestnictwa w „inkubatorach spo-
łecznych” – centrach integracji społecznej oraz klubach integracji społecznej oraz wspie-
rane zatrudnianie socjalne – w ramach robót publicznych lub w ramach własnej 
działalności w formie spółdzielni. Warto przypomnieć, że do dzisiaj powstało już 50 CIS 
i ponad 250 klubów integracji społecznej.

Forma spółdzielcza, jako najbardziej odpowiadająca solidarnościowemu duchowi go-
spodarki społecznej była nadal rozwijana. Prace koncepcyjne skupiały się na budowie spe-
cjalnego typu spółdzielni łączącego zalety spółdzielczości i organizacji pozarządowej. Po-
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jęcie „spółdzielnia socjalna” pojawiło się w ustawodawstwie w ustawie o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy w kwietniu 2004 r. W ustawie tej znowelizowano ustawę 
„Prawo spółdzielcze”, wprowadzając możliwość stworzenia nowego typu spółdzielni – 
spółdzielni socjalnej, jako specyficznego rodzaju spółdzielni pracy, nie nastawionej na 
zysk (do dzisiaj powstało w tej formule ponad 100 spółdzielni socjalnych). Ostatnim akor-
dem była samodzielna ustawa z dnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych. Te regulacje, 
które już jak już dzisiaj wiemy wymagają zmian, co wynika z praktyki ich stosowania. 
Spełniły jednak prekursorską rolę w uzyskaniu prawa do udziału gospodarki społecznej 
w nowej polityce pomocy i integracji społecznej. 

10.3.3. Największa trudność – ludzka mentalność

Jednak zmiany regulacyjne mogą pobudzać, edukować, zachęcać, jednak nie zmieniają one 
rzeczywistości. Rzeczywistość mogą zmienić ludzie funkcjonujący w służbach społecz-
nych i realizujących prace socjalną. Z badań przeprowadzonych przez dr. Mirosława Gre-
wińskiego i dr. Ryszarda Szarfenberga wśród pracowników socjalnych województwa ma-
zowieckiego (Grewiński, Szarfenberg 2007) wyłania się dość pesymistyczny obraz. Aż 
86% uznało raczej, a 45% zdecydowanie, że inne czynności zawodowe nie pozwalają na 
realizowanie pracy socjalnej, ze względu na obciążenia biurokratyczne, o których była 
mowa wcześniej. Jednak znacznie poważniejszy jest problem stosunku pracowników so-
cjalnych do działań aktywizacyjnych. Według tych badań 39% nie stosowała kontraktu 
socjalnego, a 71% uznawało (zdecydowanie lub częściowo), że kontrakty to kolejna zbęd-
na formalność o charakterze biurokratycznym. W przypadku instytucji zatrudnienia socjal-
nego (CIS, KIS) dwie trzecie badanych pracowników nie korzystała z nowych instrumen-
tów. To sama sytuacja występowała w przypadku działań metodą środowiskowej pracy 
socjalnej stosowaną przez Centrum Aktywności Lokalnej – nie korzystało z tej formy 64% 
respondentów, a z prac społecznie użytecznych – 79% respondentów. Jednocześnie ponad 
połowa badanych stwierdza, że pomoc społeczna jest nieskuteczna w zapobieganiu trud-
nym sytuacjom życiowym. Podobne badania przeprowadzono w województwie łódzkim 
(Szarfenberg 2007b), gdzie uzyskano podobne wyniki. 

Może to wskazywać na potrzebę – obok zmian strukturalnych – szerokiej edukacji 
wśród pracowników socjalnych. Wydaje się, że jest to istotny problem wymagający dzia-
łań o charakterze systemowym, jeżeli chcemy wprowadzić działania w obszarze gospodar-
ki społecznej w sektorze pomocy i integracji społecznej. 

Wydaje się, że edukacja musi mieć również charakter szerszy – żeby nie powiedzieć 
nowomową – interaktywny. Gdy zapytano pracowników socjalnych województwa łódz-
kiego o ich współudział w kształtowaniu polityki społecznej w gminie (i chodzi tu zarów-
no o badania naukowe, jak i dokumenty programowe), aż 84,2% badanych wskazało na 
odpowiedź „nigdy nikt z nami nie konsultował”. Oznacza to, że empowerment, jako war-
tość pracy socjalnej powinna dotyczyć również pracowników socjalnych w relacji z wła-
dzami lokalnymi. Doświadczenia wskazują, iż to właśnie tam, gdzie pracownicy są 
upodmiotowieni widać efekty nowych działań w obszarze aktywnej integracji i gospodar-
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ki społecznej. Dobrym przykładem mogą być działania stosowane w województwie war-
mińsko-mazurskim, gdzie wszystkie nowe pomysły dzięki tej współpracy, nowe inicjaty-
wy są realizowane dużo szybciej i efektywniej niż w innych rejonach kraju12. 

10.4. Po trzecie – nowy impuls dla gospodarki społecznej

10.4.1. Zmiana europejska

Istotną rolę we wzroście znaczenia gospodarki społecznej w systemie pomocy społecznej 
odegrała zmiana podejścia politycznego Unii Europejskiej. Doświadczenia we wdrażaniu 
Strategii Lizbońskiej, która wykazała, że dotychczasowe działania oparte na standardowym 
podejściu i instrumentach rynku pracy są nieskuteczne. Dotyczyło to zwłaszcza osób ma-
jących największe trudności na rynku pracy. Dlatego też w ramach zmian Strategii Lizboń-
skiej pojawiło się nowe podejście rozpoczęte Agendą Społeczną 2006–2010. Jednym z ele-
mentów nowej Agendy jest zwalczanie ubóstwa i promowanie inkluzji społecznej. Reali-
zując zapowiedzi Agendy, w lutym 2006 r. Komisja przedstawiła projekt dotyczący 
konsultacji działań na szczeblu UE działań mających na celu aktywną integrację osób naj-
bardziej oddalonych od rynku pracy13.

Dokumenty te wskazują nowe podejście na rzecz budowy spójnej polityki integracji 
społecznej łączącej trzy elementy:
 1)  łączność z rynkiem pracy przez możliwości zdobycia pracy lub szkolenie zawodowe;
 2) wsparcie dochodu na poziomie wystarczającym do godnego życia;
 3)  lepszy dostęp do usług, mogących wyeliminować pewne przeszkody napotykane 

przez niektóre osoby i rodziny w miarę włączania się w główny nurt społeczeństwa, 
a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia (np. przez doradztwo, opiekę 
zdrowotną, opiekę nad dziećmi, uczenie się przez całe życie w celu wyeliminowania 
niedostatków edukacyjnych, szkolenie komputerowe mające pomóc przyszłym pra-
cownikom, w tym osobom niepełnosprawnym, w korzystaniu z nowych technologii 
oraz bardziej elastycznych uregulowań w pracy, a także poprzez rehabilitację psycho-
logiczną i społeczną).
To nowe podejście Komisji Europejskiej nazywane jest aktywnym włączaniem. Ko-

misja zwraca uwagę, iż wszystkie elementy muszą być zastosowane równocześnie, albo-
wiem wsparcie dochodowe bez polityki aktywizacyjnej może doprowadzić do pułapki 
bierności, a bez odpowiedniego wsparcia dochodów programy rynku pracy sprzyjające 
aktywności nie będą w stanie skutecznie zapobiec rozprzestrzenianiu się ubóstwa oraz 
mogą zniechęcić ludzi do poszukiwania natychmiastowych źródeł utrzymania nieodpo-

12 To jest oczywiście tylko moja obserwacja uczestnicząca, lecz warto byłoby bliżej przyjrzeć się temu 
przypadkowi – CM.

13 Komunikat Komisji Do Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-
łecznego  Komitetu Regionów w sprawie konsultacji dotyczących działań na szczeblu UE, mających na celu 
aktywną integrację osób najbardziej oddalonych od rynku pracy COM(2006)44 z 8 lutego 2006 r. 
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wiednimi metodami. Istnieje ryzyko, że bez środków wsparcia socjalnego zasady aktywi-
zacji będą stosowane ślepo, a przez to nieefektywnie, bez odpowiedniego uwzględnienia 
szczególnych potrzeb osób w trudnej sytuacji np. samotnych matek, Romów, osób o złym 
stanie zdrowia lub dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

To nowe podejście inspirowane jest francuską myślą socjalną. Francja jest krajem, 
gdzie władze publiczne są szczególnie aktywne w przezwyciężaniu wykluczenia społecz-
nego przez promowanie gospodarki społecznej (Ikonowicz 2006). Służy temu polityka 
„ponownego włączenia do społeczeństwa” (reinsertion sociale). Od tej kontynentalnej tra-
dycji różni się sytuacja w Wielkiej Brytanii. Sam język angielski nie zawiera nawet takie-
go pojęcia jak „solidarny”14, nie mówiąc już o instytucjach solidarnej gospodarki, o jakiej 
tak chętnie mówią i piszą Francuzi.

Kontynuację tego działania stanowił Komunikat Komisji z 17 października 2007 roku 
stanowiący podsumowanie dyskusji na temat komunikatu z lutego 2006 roku15. W Komu-
nikacie tym stwierdzono m.in., iż w ramach wsparcia integracji ludzi znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji, niezbędne są takie środki, jak: „odpowiednie rodzaje polityki 
w zakresie popytu na rynku pracy obejmują zwiększanie zasięgu gospodarki społecznej, 
rozwój nowych źródeł miejsc pracy w odpowiedzi na potrzeby zbiorowe, zachęty finansowe 
dla pracodawców, by zatrudniali nowych pracowników oraz prawo antydyskryminacyjne 
i prawo pracy”.

Rola gospodarki społecznej w działaniach integracji społecznej znalazła swój wyraz 
również w dokumentach kształtujących perspektywę finansową Wspólnot Europejskich na 
lata 2007–2013. W Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej na lata 2007–2013 zapisano, wprost, że: 

„priorytetem powinno być stworzenie integracyjnego rynku pracy dla osób znajdują-
cych się w trudnej sytuacji lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak np. osoby 
wcześnie porzucające szkołę, osoby na długotrwałym bezrobociu, wywodzące się z mniej-
szości oraz osoby niepełnosprawne. Wymaga to jeszcze większego wsparcia w celu tworze-
nia ścieżek umożliwiających integrację i zwalczanie przejawów dyskryminacji.

Celem powinna być poprawa ich zdolności do zatrudnienia poprzez zwiększanie udzia-
łu w kształceniu zawodowym i szkoleniach, rehabilitację, odpowiednie zachęty i organiza-
cję pracy, jak również niezbędne wsparcie socjalne i usługi w zakresie opieki, w tym także 
poprzez rozwijanie gospodarki społecznej”16.

Również dokument określający kierunki wydatkowania środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego stwierdza jednoznacznie, iż w ramach zwiększania integracji społecz-

14 Zdaniem Piotra Ikonowicza, tłumacze muszą sobie radzić, używając wyrażenia of greater solidarity. 
(Ikonowicz 2006). 

15 Komunikat Komisji Europejskiej Do Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego Oraz Komitetu Regionów: Modernizacja ochrony socjalnej na rzecz większej sprawiedli-
wości społecznej i spójności gospodarczej: dalsze propagowanie aktywnej integracji osób najbardziej oddalo-
nych od rynku pracy, COM (2007) 620 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 17.10.2007.

16 Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spój-
ności (2006/702/WE). Tekst dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/
osc/l_29120061021pl00110032.pdf.
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nej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w celu ich trwałej integracji na rynku 
pracy oraz zwalczania wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy, należy realizować 
– a co za tym idzie finansować:

„Wsparcie metod integracji z rynkiem pracy oraz ponownego wejścia na rynek pracy 
osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprzez działania służące poprawie zdol-
ności do zatrudnienia, w tym w dziedzinie gospodarki społecznej, dostęp do kształcenia 
zawodowego i szkolenia zawodowego, oraz działania towarzyszące i odpowiednie wspar-
cie, usługi na rzecz społeczności lokalnej i usługi w zakresie opieki służące poprawie moż-
liwości zatrudnienia”17.

Stworzono nie tylko kierunek programowy, lecz również trwałe możliwości finanso-
wania gospodarki społecznej jako integralnego elementu działań w obszarze pomocy i in-
tegracji społecznej.

10.4.2. Zmiana polska

Istotna zmiana jakościowa – będąca jednak kontynuacją i rozwinięciem nowego myślenia 
z poprzednich lat – pojawiła się, gdy 9 października 2006 roku Rada Ministrów przyjęła 
Krajowy Program Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 2006–200818. 
Dokument ten stanowił udział Polski w otwartej metodzie koordynacji (OMK). Nie ma 
wątpliwości, że wejście Polski do Wspólnot Europejskich było istotnym impulsem zmian 
w myśleniu o integracji społecznej oraz – co ważne – zmian instytucjonalno-finansowych 
polityki społecznej w Polsce.

W dokumencie tym w części dotyczącej integracji społecznej sformułowano trzy pod-
stawowe priorytety działania:
 1)  rozwój zintegrowanego systemu wspierania rodzin,
 2)  integracja poprzez aktywizację,
 3)  mobilizacja i partnerstwo.

Dla naszych rozważań, skupimy się na priorytecie „Integracja poprzez aktywizację”. 
Zapisano w nim wyjątkowo ambitny cel stwierdzający, iż „Nowa polityka integracji spo-
łecznej zmierza do reformy narzędzi i instrumentów aktywizacji zawodowej i społecznej, 
które umożliwią bardziej efektywne działania jednostek samorządu terytorialnego w zakre-
sie pomocy i integracji społecznej oraz budowy sektora usług społecznych w oparciu 
o podmioty ekonomii społecznej”19.

Określono tym samym odmienną strategię działań w sferze pomocy społecznej, pracy 
socjalnej i udziału gospodarki społecznej w tym procesie. W konsekwencji sformułowano 
cele szczegółowe.

17 Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999. Tekst dostępny na stro-
nie: http://www.mrr.gov.pl/Dokumenty+oficjalne/Okres+programowania+2007–2013/Akty+WE/

18 Krajowy Program Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 2006–2008. Dokument do-
stępny jest na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/naps_en.htm. 
Dokument dostępny był również na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

19 Tamże, s. 37.
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Po pierwsze zapowiedziano reformę narzędzi i instrumentów na rzecz aktywnej in-
tegracji, obejmującą: aktywizacyjną formułę świadczeń z pomocy społecznej (część zasił-
ku okresowego jest przyznawana w związku z działaniami aktywizacyjnymi) oraz nowe 
wykorzystanie narzędzi pracy socjalnej (nowa formuła kontraktu socjalnego oraz wprowa-
dzenie nowego narzędzia pracy środowiskowej – programu aktywizacji lokalnej). Zapowie-
dziano również stworzenie nowych instrumentów na rzecz aktywnej integracji obejmu-
jących obszary aktywizacji społeczno-zawodowej: edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. 

Po drugie zapowiedziano rozwój partnerstwa publiczno-społecznego obejmującego zde-
finiowanie pojęcia usług społecznych użyteczności publicznej, ujednolicenie trybu kontrakto-
wania zadań usług społecznych użyteczności publicznej oraz usprawnienie współpracy pod-
miotów publicznych i pozarządowych w realizacji zadań poprzez nowe formuły partnerstwa.

Po trzecie istotnym kierunkiem działania był zapowiedziany rozwój instytucji gospo-
darki społecznej, szczególnie w odniesieniu do inicjatyw w zakresie spółdzielczości so-
cjalnej. Ten kierunek działań to stworzenie warunków do tworzenia własnych, „alterna-
tywnych” miejsc pracy przez osoby wykluczone z rynku pracy, które przez uzyskaną po-
moc z instytucji, działających w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej, będą mogły 
ponownie powrócić do pełnienia ról społecznych i zawodowych. Instytucje gospodarki 
społecznej mają ponadto za zadanie zwiększać udział obywateli w kreowaniu lokalnej polity-
ki społecznej. W obszarze instytucji gospodarki społecznej – zgodnie z zapisami Krajo wego 
Planu – wsparcia wymagają takie podmioty, jak: centra integracji społecznej, kluby integra-
cji społecznej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zaję-
ciowej oraz organizacje pozarządowe. Zgodnie z zapisami Krajowego Programu:

„Wsparcie rozwoju instytucjonalnego ekonomii społecznej przebiegać będzie w czte-
rech obszarach: 
 –  wspierania integracji sektora – rozumianego jako kompleksowe działania do zintegro-

wania planów wszystkich instytucji ekonomii społecznej. W tym celu budowana będzie 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stała Platformy Współpracy władz pu-
blicznych i sektora obywatelskiego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej jako ciała 
konsultacyjno-inicjującego rozwój przedsiębiorczości społecznej. Ta platforma będzie 
prowadziła okresowy monitoring rozwoju sektora ekonomii społecznej w poszczegól-
nych regionach kraju;

 –  budowy infrastruktury wspierającej – przez co rozumieć należy rozwój systemu do-
radztwa i informacji dla inicjatyw ekonomii społecznej (w tym finansowanie doradz-
twa prawnego), wsparcia zaplecza księgowo-finansowego, instytucji doradczych 
i marketingowych;

 –  określenia zasad dostępu do kapitału i pomocy publicznej – przez rozwój regionalnych 
i lokalnych funduszy pożyczkowych i grantowych oraz sformułowanie zasad wspiera-
nia ze środków publicznych instytucji ekonomii społecznej; 

 –  promowania i edukacji – przez co należy rozumieć kreowanie działań o charakterze 
promocyjnym w zakresie możliwości prawnych, promowanie dobrych praktyk i wzor-
cowych rozwiązań”20.

20 Tamże, s. 41.
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Polskie propozycje dotyczące gospodarki społecznej okazały się działaniem zbieżnym 
z europejską polityką integracyjną, co można odnotować we Wspólnym sprawozdaniu za 
2007 w sprawie ochrony socjalnej i integracji społecznej21.

Dokumentem uszczegółowiającym i precyzującym działania w sferze pomocy spo-
łecznej był opracowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dokument Założenia 
do reformy systemu integracji społecznej oraz służb społecznych22. W tym dokumencie 
zapowiedziano konkretne reformy mające na celu: 
 1.  Włączenie pomocy społecznej do systemu na rzecz aktywizacji zawodowej i społecz-

nej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2.  Zintegrowanie programowania oraz zadań służb społecznych działających w różnych 

obszarach.
 3.  Zwiększenie kompetencji i liczebności służb pomocy społecznej.
 4.  Zbudowanie zestawu działań na rzecz aktywnej integracji skoordynowanych z możli-

wymi kierunkami wsparcia przez Europejski Fundusz Społeczny.
Dokument ten nazwany przez naukowców wręcz „manifestem aktywnej polityki spo-

łecznej w Polsce” (Szarfenberg 2006) odnosił się do wielu zmian w systemie pomocy spo-
łecznej. Jednak warto zwrócić uwagę, iż proponował wyraźne zaangażowanie gospodarki 
społecznej w zmiany polskiej polityki integracji społecznej.

Rozwiązania zawarte w obu tych dokumentach programowych zostały przeniesione 
do projektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej, która była tematem obrad 
parlamentu w 2007 roku oraz dokumentów programowych związanych z absorpcją środ-
ków z Europejskiego Funduszu Społecznego („Program Operacyjny Kapitał Ludzki”).

10.4.3. Nowe możliwości działania

Nowe możliwości działania gospodarki społecznej w obszarze pomocy i integracji spo-
łecznej zostały określone w przyjętym 28 września 2007 roku przez Komisję Europejską 
„Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki”23. Program ten określa wśród sześciu celów 
również cel drugi: zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, w którym czytamy:

„Działania pomocy społecznej powinny być również uzupełniane i poszerzane w ra-
mach zatrudnienia socjalnego, przedsiębiorczości społecznej oraz poprzez rozwijanie in-
strumentów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe 
oceny skuteczności działań wobec osób zagrożonych wykluczeniem wskazują na potrzebę 
działań zintegrowanych, bardziej kompleksowych, ujmujących zarówno usługi w zakresie 
przywracania do pełnienia ról społecznych, jak i ułatwiające powrót na rynek pracy. Ofe-

21 Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2007. http://ec.europa.eu/employment_social/
social_inclusion/jrep_en.htm.

22 Założenia do reformy systemu integracji społecznej oraz służb społecznych, Ministerstwo Pracy i Polity-
ki Społecznej, Warszawa czerwiec 2006 r.; dokument dostępny na:  http://www.ops.pl/news.php?id=2435.

23 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” dostępny jest na stronie:http://www.funduszestrukturalne.gov.
pl/NSS/programy/krajowe/pokl/. Problematyka ekonomii społecznej była przedmiotem szczegółowych – często 
krytycznych – analiz środowiska naukowego i pozarządowego m.in. zob.:  Turowicz J. (2007) oraz Gosk I. 
(2007).
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rowane formy wsparcia powinny angażować do współpracy organizacje pozarządowe, 
działające w obszarze integracji społecznej oraz wspierać rozwój aktywnych i innowacyj-
nych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, powiązanych z wykorzystaniem in-
strumentów rynku pracy (np. w postaci podmiotów ekonomii społecznej). Konieczne jest 
również zwalczanie wykluczenia społecznego poprzez szerszy dostęp do pracy socjalnej, 
dobór odpowiednich form uzyskiwania lub zmiany kwalifikacji zawodowych, pomoc w ada-
ptacji w konkretnym środowisku pracy oraz wspieranie samodzielności i aktywności wła-
snej osób zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową”24.

Cel ten przełożył się na dwa priorytety: priorytet I (centralny – realizowany przez Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej): Zatrudnienie i integracja społeczna oraz priorytet 
VII (regionalny – realizowany przez samorządy województw): Promocja integracji spo-
łecznej. Najistotniejszy jest priorytet VII, w ramach którego wyraźnie wskazano tworzenie 
warunków sprzyjających rozwojowi adaptacyjnych form zatrudnienia w sektorze gospo-
darki społecznej, „która łącząc cele społeczne z ekonomicznymi, stanowi skuteczny instru-
ment aktywizacji osób doświadczających trudności związanych z wejściem i utrzymaniem 
się na rynku pracy”25. Zapowiedziano wspieranie podmiotów gospodarki społecznej oraz 
instytucji o charakterze infrastrukturalnym wspierających rozwój ekonomii społecznej.

Wśród celów tego priorytetu wskazano rozwój gospodarki społecznej, podkreślając 
oczekiwane efekty: zapewnienie funkcjonowania instytucji wspierających tę gospodarkę 
oraz zapewnienie trwałości funkcjonowania instytucji gospodarki społecznej. 

Wyznacznikiem osiągnięcia celów programu do 2013 roku ma być powstanie przy 
współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego co najmniej 40 in-
stytucji wspierających gospodarkę społeczną, oraz 350 nowych podmiotów gospodarki 
społecznej, w których powstanie 7 000 miejsc pracy. 

Uzupełnieniem „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” ma być przygotowywany 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 2008–2013”26 finansowany wyłącznie ze źródeł krajowych. Celem tego 
programu będzie również promowanie i edukowanie w zakresie gospodarki społecznej. 

Oczywiście nie można sprowadzać nowych możliwości wyłącznie do źródeł finanso-
wania. Należy pamiętać, że wsparcie finansowe obudowywane jest rozwiązaniami praw-
nymi, które albo powstały, albo są obecnie tworzone i które zostaną zatwierdzone w 2008 
roku. Problematyka gospodarki społecznej pojawia się zatem w kontekście:
 –  wsparcia zatrudnienia połączonego z integracją społeczną i zawodową w podmiotach 

gospodarki społecznej jako element kontraktu socjalnego i środowiskowego programu 
aktywności lokalnej (wiąże się to z propozycją zmiany ustawy o pomocy społecznej 
– w ramach instrumentów aktywnej integracji);

24 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”, jw. s. 118–119.
25 Tamże, s. 186.
26 Projekt „Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008–2013” dostępny jest na stronie 

www.pozytek.gov.pl. Program powstał z inicjatywy Krzysztofa Więckiewicza, dyrektora Departamentu Pożytku 
Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Warto dodać, że departament ten równolegle realizuje 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich (2004–2006) projekt Europej-
skiego Funduszu Społecznego „Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sek-
tora”, który objął działaniami edukacyjnymi wszystkie powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w Polsce.
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 –  wsparcia zatrudnienia w podmiotach gospodarki społecznej jako element rozwoju 
usług opiekuńczych (propozycja zmiany ustawy o pomocy społecznej lub ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);

 –  ułatwień dla podmiotów gospodarki społecznej w realizacji zadań zleconych w sferze 
pożytku publicznego, m.in. w zakresie kształcenia ustawicznego (m.in. propozycje 
zmian ustawy o systemie oświaty).
Oczywiście udział instrumentów prawnych nie jest też możliwy bez wdrażania nowej 

filozofii relacji między sektorem publicznym a sektorem gospodarki społecznej co naj-
mniej w trzech obszarach takich jak:
 –  uporządkowanie i ujednolicenie trybu zlecania zadań w zakresie pożytku publicznego, 

w tym spółdzielni socjalnych (zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego);
 –  podjęcie prac nad problematyką regulacji zamówień publicznych w zakresie umożli-

wienia ujmowania w zasadach realizacji zamówień warunków społecznych, np. dłu-
goterminowego zatrudniania bezrobotnych (art. 26 Dyrektywy 2004/18/WE z 31 mar-
ca 2004 roku) oraz

 –  podjęcie prac nad problematyką pomocy państwa w formie rekompensaty za wyko-
nywanie usług publicznych27.

10.5. Integracyjna gospodarka społeczna przyszłości

Trzeba pamiętać, że gospodarka społeczna ma wiele wymiarów. Gospodarka społeczna 
realizuje działania rynkowe, a celem integracyjnej ekonomii społecznej jest włączenie do 
działania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Może ona przybierać różne formy 
prawne i organizacyjne, dostosowywać się do indywidualnych cech, np. inny charakter 
będzie miała praca z osobami autystycznymi, a inna z osobami długotrwale bezrobotnymi. 
Nie ma tu jednego dobrego rozwiązania. Nie ulega jednak wątpliwości, że gospodarka 
społeczna może być ważnym elementem rozwoju nowej pomocy społecznej. Ważne jest 
jednak abyśmy pamiętali, iż stanowi ona działanie dużo szersze niż tylko aktywizacja i ele-
ment wyłącznie prozatrudnieniowy. Europejska i polska specyfika wyraźnie wykazuje, że 
nie jest to adaptacja amerykańskiej workfare, która oparta jest na prostej filozofii praca 
zamiast zasiłku. Nasze rozwiązania – aktywnej integracji – mają charakter dużo szerszy. 
Gospodarka społeczna ma przyczyniać się nie tylko do zdobywania dochodu, posiadania 
miejsca pracy, lecz działań na rzecz spójności i solidarności społecznej. W przyszłości ce-
lem polskiej polityki aktywnej integracji będzie działanie oparte nie tylko na poczuciu 
odpowiedzialności za siebie, lecz również odpowiedzialności wzajemnej, które można na-
zwać działaniem: od pomocy do samopomocy. Nastąpi inwestowanie nie tylko w potencjał 
zawodowy, lecz potencjał ludzki i obywatelski. Gospodarka społeczna w ramach aktywnej 

27 Te dwa ostatnie elementy są szczególnie istotne w kontekście innego wątku dyskusji ogólnoeuropejskiej 
nad istotą usług społecznych użyteczności publicznej. Patrz: Komunikat Komisji: Realizacja wspólnotowego 
programu lizbońskiego: Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej COM(2006)177,  wersja 
ostateczna z 26 kwietnia 2006 roku oraz (Mendza-Drozd  2007).
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integracji nie jest tylko pracą. Jak przyjęliśmy w dyskursie administracji publicznej i or-
ganizacji pozarządowych nad Narodową Strategią Integracji Społecznej: „wykluczenie, 
bowiem to coś o wiele więcej niż niski dochód. Odzwierciedla on również niedostateczne 
zdrowie i edukację, deprywację pod względem wiedzy i komunikacji społecznej, niezdol-
ność do cieszenia się ludzkimi i politycznymi prawami i nieobecność godności, zaufania 
i szacunku dla samego siebie, czyli sposób i jakość życia28. Dlatego też gospodarka społecz-
na w aktywnej integracji może – a raczej powinna – przyczynić się do zmiany społecznej, 
co w konsekwencji ma dużo większe znaczenie dla polityki społeczno-gospodarczej pań-
stwa niż to się wydaje wielu obserwatorom i analitykom polityk publicznych w Polsce. 
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Rozdział 11

Podstawy zarządzania. Ewolucja ujęć teoretycznych

Barbara Rysz-Kowalczyk1

Pojęcie zarządzania odnosi się do tej sfery aktywności ludzkiej, którą najogólniej można 
określić jako sztukę osiągania celów w podejmowaniu przedsięwzięć zbiorowych. Jest 
rzeczą oczywistą, że problem zarządzania towarzyszy ludziom od początku ich dziejów, 
od czasu, kiedy zaczęli łączyć się w celu zbiorowego wysiłku i realizacji wspólnych za-
mierzeń. Doświadczenie w tym zakresie było gromadzone i przekazywane kolejnym po-
koleniom, choć nie zawsze udawało się zachować ciągłość tego procesu. Do dziś istnieją 
bowiem materialne dowody starożytnego kunsztu zarządzania, którego poziom zdumiewa, 
nawet z perspektywy wiedzy współczesnej. Są to m.in. pozostałości wielkich budowli 
i miast, wiedza o administrowaniu ówczesnymi państwami czy też wiedza o strategiach 
prowadzenia wojen. 1

Zarządzanie jest niewątpliwie umiejętnością praktyczną, sztuką, która poza konkret-
ną wiedzą, wymaga m.in. wyobraźni, intuicji, a nawet odwagi. Współcześni kierownicy 
mogą czerpać wiedzę z bogatego dorobku nauki o zarządzaniu. Zajmuje się ona badaniem 
i wyjaśnianiem problemów praktycznych, systematyzacją wiedzy w tym zakresie, formu-
łowaniem teorii i zasad praktycznych. W miarę jak nauka odkrywa nowe prawidłowości, 
tworzy też nowe zasady rozwiązywania problemów. Te zaś, stają się regułami postępowa-
nia upowszechnianymi w praktyce, o ile oczywiście dowiodą swej skuteczności. 

Rozwój nauki o zarządzaniu rozpoczął się na przełomie XIX i XX wieku, ale pre-
kursorów i koncepcje, które stworzyły podwaliny pod tę dziedzinę wiedzy naukowej, od-
najdujemy już we wcześniejszym okresie. Jedni autorzy wskazują na ekonomistę Adama 
Smitha (1723–1790) i jego koncepcję podziału pracy; inni na koncepcje socjalistów uto-
pijnych, m.in. Roberta Owena (1771–1858); jeszcze inni na idee dotyczące administracji, 
formułowane przez tzw. kameralistów. 

Podstawową cechą rozwoju nauki o zarządzaniu zdaje się być to, że kolejno pojawia-
jące się koncepcje teoretyczne (usystematyzowane później w określone szkoły czy nurty) 
zasadniczo nie negowały i nie unieważniały poprzednich. Wnosiły natomiast nową per-
spektywę, rozwijały nowe aspekty, a także nowe metody i narzędzia badania rzeczywisto-
ści. W literaturze przedmiotu znajdujemy wiele typologii nurtów w nauce o zarządzaniu, 

1 Autorka jest profesorem w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
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które w gruncie rzeczy można traktować również jako etapy jej rozwoju2. Najczęściej wy-
różnia się sekwencję następujących, podstawowych nurtów: klasyczny, human relations, 
ilościowy i systemowy.

 Obecnie pojęcie nurtu klasycznego obejmuje koncepcje rozwijane na przełomie XIX 
i XX wieku w dwóch ścieżkach: przemysłowej i administracyjnej. Twórcą pierwszej z nich, 
nazywanej naukową organizacją pracy uznawany jest bezsprzecznie Amerykanin Frede-
rick Taylor (1856–1915). Koncepcję swoją wyłożył w pracy: The Principles of Scientific 
Management wydanej w Nowym Yorku w 1911 roku. Już we wstępie książki stwierdził, 
że napisał ją po to, aby: unaocznić przykłady strat ponoszonych z braku sprawności w za-
rządzaniu; udowodnić, że środkiem zaradczym jest zarządzanie oparte na metodach na-
ukowych; że metody te dają się zastosować do wszelkich rodzajów ludzkiej działalności, 
a zastosowane – mogą dać rezultaty wręcz imponujące. Reguły, które zdaniem Taylora 
zostały sformułowane na naukowych podstawach, ułożył w rzeczywiście spójny system. 
Uważał on, że zarządzanie w przedsiębiorstwie powinno być powierzone profesjonalnym 
kadrom (menedżerom), a czynności kierownicze muszą być oddzielone od czynności wy-
konawczych. Robotnicy powinni być dobierani do każdej pracy wg kryteriów psychofi-
zycznych; wyposażani w narzędzia, odpowiednio dobrane i skonstruowane do określonej 
pracy; nauczeni jak tę pracę wykonywać; kontrolowani i ostatecznie wynagradzani, także 
wg reguł naukowych. Organizacja pracy powinna być oparta na podziale i specjalizacji. 
Dlatego szczególnie dużo uwagi poświęcał problemom określanym jako badanie pracy (ana-
liza przebiegu i czasu trwania ruchów i czynności wykonywanych przez pracowników). Istot-
ną częścią koncepcji Taylora były reguły mierzenia pracy (normy) i ustalane na ich podstawie 
reguły kontrolowania i wynagradzania (na podstawie indywidualnych rezultatów).  

Koncepcja Taylora szybko upowszechniła się przynosząc faktycznie wzrost efektyw-
ności pracy. Stosowana jednak z pominięciem filozoficznych i etycznych podstaw, na któ-
rych on sam się opierał – szybko też przyniosła negatywne skutki uboczne. Krytykowana 
była za pogłębianie alienacji pracy (przez nadmierny podział i specjalizację pracy), za eks-
ploatację psychofizycznego potencjału robotników i w konsekwencji obwiniana była za 
reakcje obronne robotników, wyrażające się absencją, fluktuacją, sabotażem i strajkami. 
Niemniej, poza Taylorem, nurt „naukowej organizacji pracy” był szeroko rozwijany przez 
innych. Szczególny wkład wniosło małżeństwo Franka (1868–1924) i Lilian (1878–1972) 
Gilbertów. Ich badania pozwoliły na wyodrębnienie tzw. ruchów elementarnych (therbli-
gów) i sformułowanie wielu technik eliminujących działania nieefektywne. Dorobek ten, 
rozwijany później zwłaszcza w uczelniach technicznych, stał się jedną z podstaw ergono-
mii. Inną ważną postacią naukowej organizacji pracy był Harrington Emerson (1852–
1931), autor niezwykle popularnych 12 zasad efektywności pracy. Warto podkreślić, że 
już w tamtym okresie także polscy uczeni mieli swój udział w rozwoju nauki o zarządza-
niu. W ramach omawianego nurtu lokowana jest aktywność naukowa Karola Adamieckie-
go (1866–1933), inżyniera i profesora Politechniki Warszawskiej; Edwina Hauswalda 
(1863–1942), autora Metodyki racjonalnej organizacji wydanej we Lwowie w 1929 roku; 
a także Zygmunta Rytla (1880–1947) prekursora prakseologicznej teorii organizacji.

2 Zestawienie różnych typologii szkół zarządzania można znaleźć w: (Karczmarek 2001, s. 26– 27). 
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 Spuścizna naukowej organizacji pracy odzwierciedla się dzisiaj przede wszystkim 
w dorobku nauki obejmującym ergonomię oraz badanie, mierzenie i normowanie pracy.

Sukcesy i popularność Taylora pozostawiły na długo w cieniu prace francuskiego 
przemysłowca Henri Fayola (1841–1925), który uważany jest za twórcę administracyj-
nego nurtu klasycznej szkoły zarządzania. Po wycofaniu się z kierowania przedsiębior-
stwem założył w 1918 roku Centrum Studiów Administracji. Twierdził, że umiejętności 
kierowniczych można się nauczyć, a powinny być one nabywane najpierw w szkołach, 
dopiero potem w praktyce. Jego praca Administracja przemysłowa i ogólna, wydana zo-
stała po francusku w 1916 roku, ale jej angielskojęzyczne wydania pojawiły się dopiero 
kilka lat później (w 1947 roku w Stanach Zjednoczonych i w 1949 roku w Anglii), a więc 
już po śmierci autora. Sformułował w niej 14 zasad, które miały zapewnić powodzenie 
kierownikom (podział pracy, autorytet, dyscyplina, jedność rozkazodawstwa, jedność kie-
rownictwa, podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu, wynagrodzenie, cen-
tralizacja, hierarchia, ład, odpowiednie traktowanie personelu, stabilność personelu, ini-
cjatywa, duch jedności). Używał pojęcia zasada zamiast prawo czy reguła, aby podkreślić, 
że zasady są elastyczne, wszystko jest tu kwestią stopnia i dlatego mogą być dostosowane 
do każdej potrzeby. Ważne jest tylko, aby wiedzieć jak się nimi posłużyć. Istotny udział 
w popularyzowaniu i rozwoju koncepcji Fayola, mieli zwłaszcza współcześni mu: Ame-
rykanin L.H. Gulick (1865–1918) i Anglik L.F. Urwick (1891–1983). Nie bez znaczenia 
dla rozwoju tego nurtu była koncepcja biurokracji M. Webera (1864–1920). Najbardziej 
trwałą spuścizną dorobku Fayola okazała się jego propozycja wyodrębnienia elementów 
procesu kierowania, nazywanych też funkcjami kierowania (organizowanie, rozkazywanie, 
koordynowanie, kontrolowanie). Były one przez wielu autorów modyfikowane i rozwija-
ne. Jeśli przyjrzymy się np. strukturze podręczników akademickich zauważymy, że treści 
większości z nich – zarówno tych starszych, jaki i współczesnych – zostały uporządkowa-
ne w działach, odpowiadających generalnie funkcjom kierowania.

Kolejny etap w rozwoju nauki o zarządzaniu i jej nowy nurt pojawił się w latach dwu-
dziestych ubiegłego wieku. Akcentował on znaczenie psychospołecznych aspektów funk-
cjonowania zespołów pracowniczych. Wątki te pojawiły się już wcześniej w pracach takich 
autorów jak Mary Parker Follett (1868–1933) czy Oliviera Sheldona (1894–1951). Jednak 
nurt ten jest jednoznacznie wiązany z nazwiskiem Eltona Mayo (1880–1949), z badaniami 
empirycznymi przeprowadzonymi pod jego kierownictwem w zakładach Hawthorne, po-
łożonych opodal Chicago i z pracą: Human Problems of an Industrial Civilization, wyda-
nej w Nowym Yorku w 1933 roku. Najbardziej popularną nazwą, która przyjęła się dla 
tych nowych koncepcji to „szkoła human relations”, czasem stosuje się też nazwy: szko-
ła stosunków społecznych, szkoła ludzkich związków, szkoła humanistyczna lub behawio-
ralna. Wspomniane badania pod kierunkiem Mayo zyskały nazwę „eksperymentów Haw-
thorne”. Prowadzone początkowo w poszukiwaniu czynników zmęczenia pracowników 
przyniosły nieoczekiwane rezultaty. Przekonano się, że nie tylko czynniki fizjologiczne, 
ale przede wszystkim psychospołeczne (stosunki panujące w zespołach pracowniczych 
i relacje z przełożonymi) miały istotny wpływ na kształtowanie wydajności.

Istotę „szkoły human relations” dobitnie i syntetycznie zarazem ujął J. Zieleniewski: 
„jest nią skierowanie uwagi na znaczenie nieformalnych grup społecznych i w ogóle nie-
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formalnych stosunków miedzy ludźmi oraz niematerialnych bodźców wpływających na 
klimat psychiczny w środowisku pracy – dla skuteczności pracy zbiorowej” (Zieleniewski 
1969, s.116). Uznaje się ponadto, że osiągnięciem szkoły było zwrócenie uwagi na fakt, 
że siłą integrującą pracowników jest bardziej zaufanie niż autorytet oraz że większą wagę 
należy przywiązywać do odpowiedzialności samego pracownika, niż do kontroli zewnętrz-
nej (przypomnijmy, że autorytet przełożonego i kontrola zewnętrzna były niezwykle waż-
ne w koncepcji Taylora). Z kolei krytycy tego nurtu zarzucali mu przede wszystkim jego 
jednostronność i w konsekwencji marginalizowanie innych czynników wydajności. 

Lata 40. XX wieku to czas, kiedy w nauce o organizacji i zarządzaniu pojawiły się 
matematyczne metody optymalizacji, wsparte następnie elektroniczna techniką obliczenio-
wą. Nurt ten nazwany szkołą ilościową, szkołą badań operacyjnych lub po prostu szkołą 
matematyczną – wyrósł na bazie doświadczeń w projektowaniu operacji wojskowych 
w USA i Wielkiej Brytanii w czasie drugiej wojny światowej. Modelowanie matematycz-
ne i teoria gier zachowują dziś swoje znaczenie przede wszystkim do wspomagania pro-
cesu podejmowania decyzji. 

Od lat 50. XX wieku w centrum zainteresowania nauki o zarządzaniu znalazły się z ko-
lei: struktury organizacyjne i pojęcie systemu. Zaczęło się od tzw. szkoły systemów społecz-
nych, która powstała pod wpływem nurtu strukturalnego w amerykańskiej socjologii (dorob-
ku T. Parsonsa i R. Merona) oraz pod wpływem „psychologii postaci” (dorobek K.A. Lewi-
na), z której zaczerpnięto pojęcie systemu. Impuls do dalszego rozwoju nurtu opartego na 
myśleniu w kategoriach systemu dała ogólna teoria systemów zbudowana przez biologa Lu-
dwiga von Bertalanffy’ego na początku lat 50. XX wieku (Bertalanffy 1984). Do języka na-
uki o zarządzaniu przeniknęły nowe kategorie: podsystem, synergia, granice systemu, oto-
czenie systemu, sprzężenie zwrotne, wejście i wyjście z systemu, homeostaza itp. 

Mimo że od lat 60. XX wieku nurt systemowy stał się dominującym w nauce o zarzą-
dzaniu, nie powstała zamknięta całościowa koncepcja, jak to było w przypadku „naukowej 
organizacji pracy”, czy szkoły „human relations”. Jest to raczej mozaika wielu cząstko-
wych teorii. Już w 1961 roku H. Koontz (Koontz, O’Donnell 1969), jeden z autorów zna-
nego również w Polsce podręcznika, mówił o „dżungli teorii zarządzania”. Nic dziwnego, 
że co jakiś czas pojawiają się próby zbudowania teorii całościowej, syntetyzującej. Tego 
rodzaju ambicje miała np. szkoła sytuacyjna (teoria kontyngencji). Jej autorzy twierdzili, 
że najwłaściwszą odpowiedzią na każde pytanie dotyczące zarządzania jest formuła „to 
zależy”. Postępowanie skuteczne w jednej sytuacji może być bowiem nieprzydatne 
lub szkodliwe – w innej. Nie ma jakiejś jednej najlepszej struktury organizacyjnej, sty-
lu kierowania, strategii działania, procedury kontrolowania czy motywowania. Podstawo-
we  wyzwanie, przed jakim stają kierownicy różnych szczebli to ustalenie: jaka reguła 
 postępowania, zastosowana w konkretnych uwarunkowaniach i w konkretnym czasie, 
przy niesie najkorzystniejsze efekty? Walor ujęcia integrującego przypisują też nie-
którzy tzw. szkole neoklasycznej, do której zaliczany jest Peter F. Drucker3 lub zarzą-

3 Autor ten, urodzony w 1909 r. w Wiedniu, zyskał sobie miano guru współczesnego zarządzania. Jego 
książka Praktyka zarządzania, tłumaczona również na język polski, uznawana jest za najsłynniejsza książkę 
świata wydaną w tej dziedzinie.
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dzaniu strategicznemu – choć to ostatnie jest traktowane przede wszystkim jako dział 
zarzą dzania. 

Lektura współczesnych prac pokazuje, że mamy rozkwit teorii cząstkowych, wzboga-
cających wciąż na nowo problematykę głównych działów tej dyscypliny nauki: organizo-
wania, planowania, przewodzenia i kontrolowania. Obecnie szczególnie są rozbudowane 
koncepcje dotyczące funkcji organizowania, rozumianej jako kształtowanie struktury or-
ganizacyjnej i alokacja zasobów. Każda koncepcja teoretyczna ma swoją wizję pożądanych 
struktur organizacji i wyraźnie widać jak rozwijały się one od najprostszych (nazywanych 
czasami klasycznymi) do coraz bardziej złożonych i dynamicznych, aż po współczesne 
wyobrażenia struktur „wirtualnych” czy „sieciowych”. Poza samą strukturą organizacyjną, 
przedmiotem zainteresowania są zasady i metody przebudowy przestrzeni organizacyjnej 
(np. koncepcje „odchudzania” organizacji, delokalizacji, re-engineeringu, outsourcing); 
cykl życia organizacji i jej samodoskonalenia (model organizacji uczącej się); jej relacje 
z otoczeniem (klientami, dostawcami, konkurentami, grupami interesu), procesy przebiegu 
informacji i komunikowania i wreszcie metafory organizacji, które mają inspirować i po-
budzać wyobraźnię (np. popularne ujęcia organizacji jako metafory teatru czy świątyni4). 
Szczególną rolę w rozbudzaniu zainteresowania użyciem metafor w badaniach nad orga-
nizacją odegrała książka Garetha Morgana Obrazy organizacji, wydana w Polsce przez 
PWN w 1997 roku. 

Obszerny i ciągle wzbogacany jest też pakiet koncepcji teoretycznych, dotyczących 
funkcji planowania, nazywanej dziś raczej polityką i strategią zarządzania. Naczelne 
miejsce zajmuje tu dorobek składający się na tzw. „zarządzanie strategiczne”. W istocie 
mamy dziś do czynienia z mnogością koncepcji wyznaczania celów firmy i dróg ich osią-
gania, aby wymienić najpopularniejsze: „zarządzanie jakością”, „zarządzanie informacją” 
„zarządzanie konkurencją”, „zarządzanie projektami”, ”zarządzanie aktywami” „zarządza-
nie wiedzą”, „zarządzanie zmianą”, „zarządzanie ryzykiem” „zarządzanie w turbulentnym 
otoczeniu”.

Również przewodzenie jako funkcja zarządzania ujmowane jest dziś w wielu nakła-
dających się, wzajemnie uzupełniających lub konkurujących koncepcjach. Dotyczą one 
problematyki władzy organizacyjnej, stylów kierowania, delegowania uprawnień, moty-
wowania pracowników, rozwiązywania konfliktów czy problemów kulturowych i etycz-
nych. Mamy na przykład koncepcje: „zarządzania talentami”, „zarządzania karierą”, „za-
rządzania wiekiem”, „zarządzanie kompetencjami”; koncepcje „kultury organizacyjnej”, 
koncepcje work-life balance (równowaga praca–życie).

W logicznej zgodzie z omówionymi wyżej funkcjami kierowania pozostaje kontrolo-
wanie, jako ta funkcja, która „zamyka” cykl kierowania, a jednocześnie wywołuje nowe 
cele i zadania. W literaturze przedmiotu znajdziemy więc także bogactwo modeli i technik 
kontrolowania. 

Należy ponadto pamiętać, że niemal odrębny status wypracowała sobie obecnie dzie-
dzina wiedzy naukowej, określana jako „zarządzanie zasobami ludzkimi”. Integruje ona 

4 Zob. np. M. Kostera, A.K. Koźmiński, Wartości i normy w zarządzaniu, Cztery teatry, w: (Dietl, Gaspar-
ski 1999). 
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wiele z tych wskazanych wyżej koncepcji i wzbogaca je dodatkowo dorobkiem innych 
dyscyplin. 

W mnogości powyższych ujęć wyraźnie odzwierciedlają się poszukiwania nowych 
sposobów rozwiązywania dylematów, stwarzanych obecnie przez rzeczywistość społeczną, 
zwłaszcza przez procesy globalizacji, nowoczesne technologie, nowe formy i wymiary 
komunikacji społecznej itp. Powstaje więc pytanie: czy z tej mnogości wyłoni się w końcu 
jakaś ogólna teoria, czy może w rozwoju nauki o zarządzaniu uformuje się zupełnie nowy 
nurt? Być może, takie pojęcia jak: „przestrzeń wirtualna”, „struktura sieciowa”, „turbu-
lentne otoczenie”, „praca rozproszona” – są już jaskółkami zapowiadającymi to nowe my-
ślenie, będące w dodatku raczej przełomem teoretycznym niż kontynuacją dotychczaso-
wego, kumulatywnego rozwoju nauki. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ta dziedzina nauki, 
podobnie jak inne, nie rozwija się autonomicznie. Jej kolejne etapy miały swój kontekst 
historyczny i powstawały na podłożu tych samych prądów myślowych, na których wzno-
siły się gmachy innych dziedzin. A wspomniane kategorie, jako jaskółki zmian, wpisują 
się właśnie w ten nurt myślenia, który obecnie poszukuje nowego paradygmatu nauki (Wal-
lerstein 2004).

Na przykład przełom, powodowany przez ujmowanie organizacji jako sieci, w stosun-
ku do organizacji ujmowanej jako system, przejawia się m.in. w tym, że nie są to już struk-
tura i funkcje, ale więzi i zależności; organizacja może już nie istnieć w sensie material-
nym, to po prostu „pole reakcji” istniejące między ludźmi; podstawową jednostką analizy 
staje się „zdarzenie”. Nic dziwnego, że takie ujęcie organizacji musi oznaczać przełom 
także w pojmowaniu uczestnictwa w organizacji, władzy organizacyjnej czy strategii or-
ganizacyjnej. Obraz świata odtwarzany w umysłach jest istotny, bo steruje bowiem naszym 
zachowaniem, pozwala nam działać skutecznie – jeśli jest prawdziwy. Wydaje się, że jesz-
cze nie wiemy, czy „sieć” okaże się trafną metaforą dla analizy struktur organizacyjnych 
i procesów zarządzania w nadchodzącej przyszłości. 
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Źródła finansowania przedsiębiorczości społecznej

Marcin Chludziński 1, Artur Gluziński2

12.1. Wprowadzenie12

12.1.1. Uwagi ogólne

Do podjęcia i utrzymania każdej inicjatywy niezbędne są środki finansowe. Nie inaczej 
jest w przypadku przedsięwzięć ze sfery gospodarki społecznej. Do powoływania i prowa-
dzenia nowych inicjatyw konieczne są środki finansowe w wysokości uzależnionej od 
skali podejmowanej działalności, a także od kapitałochłonności inicjatyw. Ponieważ dzia-
łania ze sfery gospodarki społecznej są podejmowane w bardzo różnych formach prawnych 
oraz w różnych dziedzinach, nie istnieje żaden kompleksowy program wsparcia finanso-
wego przedsiębiorczości społecznej. Potencjalnych funduszy należy szukać w bardzo róż-
nych źródłach finansowania. Poza tym, ponieważ w Polsce jest to tematyka stosunkowo 
nowa, nie pojawiły się jeszcze kompleksowe systemy wsparcia finansowego dla przedsię-
biorczości społecznej (tak jak w przypadku organizacji pozarządowych i Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich), jest to raczej postulat, którego realizacji należy oczekiwać. W tym 
rozdziale zaprezentowano modelowe rozwiązania finansowania sfery przedsiębiorczości 
społecznej, a także opisano realne możliwości istniejące obecnie w Polsce oraz te, które 
są w sferze koncepcji.

Przy prezentowaniu potencjalnych źródeł finansowania przedsiębiorczości społecznej, 
nie sposób nie wspomnieć o dylematach, które się pojawiają w tej sferze. Pierwszy z nich 
to pytanie, na ile inicjatywy w sferze gospodarki społecznej mają być finansowane ze źró-
deł prywatnych, a na ile z publicznych. Drugi dylemat, bezpośrednio wiążący się z pierw-
szym, to kwestia funkcjonowania instytucji przedsiębiorczości społecznej na zasadach 
rynkowych czy też dopuszczanie możliwości ich subsydiowania przez państwo w imię 
korzyści społecznych, a przez to ingerowanie w podstawową zasadę wolnej konkurencji 
gospodarczej. Póki co wygląda na to, że w kwestii tych dylematów opowiedziano się za 
aktywną rolą państwa w tej sferze, o czym mogłyby świadczyć środki finansowe, które 
założono na wsparcie gospodarki społecznej w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał 

1 Autor jest doktorantem Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
2 Autor jest pracownikiem Fundacji Edukacji dla Przyszłości. 
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Ludzki”. Przed konkretnymi problemami związanymi ze statusem przedsiębiorstwa spo-
łecznego stają również instytucje finansujące. Dla instytucji państwowych powstaje pro-
blem związany z tym, że wiele inicjatyw działa w formule opartej na prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, co rodzi opór przed ich finansowaniem ze względu na zasady rów-
nej konkurencji oraz udzielenie pomocy publicznej, co jest obwarowane wieloma 
przepisami regulującymi sposób jej udzielania. Inny problem mają komercyjne instytucje 
finansowe – założenie, że dla podmiotów gospodarki społecznej maksymalizacja zysków 
nie jest celem budzi duże wątpliwości w kontekście potencjalnych wyników finansowych 
i spłaty zobowiązań. Na powyżej zasygnalizowane dylematy wkrótce odpowie nam prak-
tyka. Wątpliwości, które pojawiają się w ramach poszczególnych instytucji wyraźnie sy-
gnalizują nam fakt, że podmioty ze sfery gospodarki społecznej ze względu na swoje „nie-
ostre” kryteria wzbudzają niepokój w poszczególnych sektorach. 

12.1.2. Systematyka źródeł finansowania

Podstawowy podział, którego dokonuje się, jeśli chodzi o źródła finansowania różnego 
typu inicjatyw o charakterze gospodarczym, to podział na środki zwrotne (np. kredyt) 
i bezzwrotne (np. dotacja). Inny podział to grupowanie według pochodzenia zasobu finan-
sowego. W drugim przypadku możemy powiedzieć o dwóch podstawowych grupach, 
a mianowicie o środkach finansowych z rynku komercyjnego oraz o wsparciu finansowym 
z zasobów nierynkowych. Koncentrując się na drugim kryterium podziału, możemy po-
wiedzieć o niżej opisanych źródłach finansowania. 

Do źródeł komercyjnych należą:
 1.  Sprzedaż produktów i usług – jest to najbardziej oczywiste źródło finansowania 

działania podmiotów gospodarki społecznej. Możliwość utrzymania inicjatywy dzię-
ki działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej pojawia się dopiero w momen-
cie osiągnięcia swego rodzaju stabilności finansowej. Poza tym dochody z działalno-
ści nie zawsze pozwalają na zgromadzenie dostatecznych środków koniecznych np. 
dla dokonania inwestycji rozwojowych.

 2.  Kredyty – udzielane na podstawie oceny finansowej planowanego przedsięwzięcia. 
Zwrot kredytu jest rozłożony na różne okresy. Raty zwrotne kredytu obciążone są od-
setkami, których wysokość zależy od charakteru instytucji udzielającej kredytu, np. 
tzw. banki etyczne mogą udzielać kredytów z bardzo niskim oprocentowaniem, po-
krywającym tylko i wyłącznie koszty operacyjne. Dla udzielonego kredytu instytucje 
finansowe wymagają zabezpieczenia w postaci np. obciążenia hipoteki, weksli.

 3.  Poręczenia i gwarancje – jest to narzędzie wspierające finansowo w sposób pośred-
ni. Gwarancji finansowych lub poręczeń udzielają często specjalnie do tego celu stwo-
rzone fundusze. Instrumenty te niezbędne są np. w przypadku zabezpieczenia kredytu 
(firmy społeczne nie posiadają zasobów, które mogłyby stanowić własne zabezpiecze-
nie kredytu) lub zabezpieczenia umowy o dofinansowanie inicjatywy z funduszy struk-
turalnych, co często jest niezbędne do wypłaty środków.

12. Źródła finansowania przedsiębiorczości społecznej
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 4. Inwestycje kapitałowe – to chyba najrzadziej spotykana forma finansowania komer-
cyjnego inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Polega na inwestycji w fir-
mę (np. za pomocą wykupienia udziałów) z nadzieją na przyszły zwrot z inwestycji. 
Ponieważ w podmiotach przedsiębiorczości społecznej zysk zazwyczaj nie jest dzie-
lony między udziałowców, więc inwestowanie ma raczej charakter promocyjny, 
świadczy o społecznej odpowiedzialności inwestora.

W przypadku wsparcia finansowego opartego na zasobach nierynkowych najczę-
ściej występują wszelkiego rodzaju dotacje, czyli bezzwrotne formy pomocy finansowej, 
które przeznaczone są na określony cel pod określonymi warunkami wydatkowania i roz-
liczenia. Biorąc po uwagę tę definicję, możemy również używać określenia grant. Cechą 
wyróżniającą poszczególne rodzaje dotacji jest ich źródło pochodzenia, możemy spotkać 
się z dotacjami z budżetu państwa, agencji celowych, funduszy strukturalnych czy też pry-
watnych fundacji. W finansowaniu inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej 
szczególną rolę odgrywają środki budżetu państwa oraz europejskie fundusze strukturalne, 
z których transferowane są największe kwoty.

12.2. Praktyczne wskazówki

12.2.1. Charakterystyka źródeł niekomercyjnych 

Możliwość skorzystania z różnego typu funduszy na rozwój przedsiębiorczości społecznej 
w Polsce jest determinowana formą prawną prowadzonej działalności. W zależności od 
tego, w jakiej formie prawnej funkcjonuje podmiot może mieć szansę lub nie na skorzy-
stanie z konkretnych źródeł. W tabeli 12. 1 zaprezentowano dostępne źródła wsparcia fi-
nansowego na dzień dzisiejszy dla najczęściej występujących form instytucjonalnych 
podmio tów gospodarki społecznej. W zestawieniu wzięto pod uwagę formy pomocy bez-
zwrotnej  oparte na zasadzie nierynkowej. W Polsce formy wsparcia rynkowego nie wy-
kształciły pełnej oferty wobec podmiotów przedsiębiorczości społecznej. W większości 
sytuacji podmioty te mogą ubiegać się o wsparcie na warunkach ogólnych dla wszystkich 
podmiotów gospodarczych. 

Tabela 12.1. Skrócona charakterystyka źródeł niekomercyjnych

Źródło Krótka charakterystyka

Fundusze 
samorządowe

–  dostępne w każdym miejscu w Polsce (samorządy terytorialne wszystkich 
szczebli ogłaszają konkursy na finansowania projektów w trybie Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

– otrzymanie środków nie wymaga posiadania dużego doświadczenia meryto-
rycznego,

– ograniczone kwotowo, zazwyczaj nie są to duże granty,
– w trakcie aplikowania ważne są kwestie formalne, mniej merytoryczne,
– za koszty niepodlegające finansowaniu często uznaje się koszty osobowe.

12.2. Praktyczne wskazówki
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Źródło Krótka charakterystyka

Fundusze rządowe – środki w ramach konkursów w trybie Ustawy o pożytku publicznym i wolon-
tariacie przekazuje prawie każdy resort,

– konkursy są ogólnopolskie, a środki są niewielkie – duża konkurencja (z wy-
jątkiem np. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich),

– rzadko znany jest plan ogłaszania konkursów (możliwości pojawiają się nie-
oczekiwanie),

– mniejszy stopień skomplikowania niż w przypadku projektów europejskich.

Fundusze strukturalne 
(środki przekazywane  
Polsce przez Komisję 
Europejską)

– możliwe jest kompleksowe finansowanie projektów (refundacji podlegają 
praktycznie wszystkie koszty związane z realizacją projektu),

– największe kwotowo źródło finansowania w Polsce, a co za tym idzie najbar-
dziej dostępne,

– prowadzenie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych wymaga za-
plecza organizacyjnego,

– nie jest to dobry pomysł na początek zbierania doświadczeń w zdobywania 
funduszy (projekty są skomplikowane pod względem zarządzania).

Fundusze UE
(programy tematyczne,  
np. Młodzież, Socrates 
itp.)

– finansują projekty wymagające małych kwot,
– często wymagana jest współpraca międzynarodowa,
– zazwyczaj proces prowadzenia i rozliczania projektu nie jest bardzo sformali-

zowany,
– małe granty, ale wystarczające na początek,
– dobry „poligon” do zdobycia większego doświadczenia.

Źródła prywatne  
– fundacje

– w zależności od fundacji istnieją bardzo szerokie możliwości wsparcia,
– ten typ grantodawcy w większym stopniu koncentruje się na wartości meryto-

rycznej projektu niż na procedurach,
– każda instytucja prywatna określa własne kryteria i wymagania formalne,
– nie jest to reguła, ale zazwyczaj w ramach konkursów nie ma zbyt dużych 

kwot,
– projekty finansowane z tych źródeł zazwyczaj są prostsze w zarządzaniu niż 

projekty europejskie.

Biznes – sponsoring – środki w ramach sponsoringu przekazuje większość firm, istnieje więc duży 
zasób potencjalnych darczyńców,

– skuteczna rozmowa ze sponsorem wymaga zidentyfikowania polityki firmy 
w tej sferze (priorytety wsparcia),

– środki nie są rozdzielane w konkursach, relacje i wzajemne zobowiązania po-
między stronami regulują umowy sponsorskie.

Źródło: Opracowanie własne.

12.2.2. Źródła informacji

Najlepszym źródłem informacji o „dających pieniądze” jest internet. Korzystanie ze spe-
cjalnych portali internetowych daje możliwość przejrzenia wielu źródeł finansowych 
w jednym miejscu. 

Jednym z takich portali informacyjnych jest strona www.ngo.pl – portal dla polskich 
organizacji pozarządowych. Oprócz wielu ciekawych informacji z praktyki funkcjonowa-
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nia polskiego ruchu obywatelskiego, w ramach portalu funkcjonuje dział dotyczący finan-
sowania projektów. Instytucje przekazujące środki finansowe w ramach konkursów infor-
mują zainteresowanych o możliwościach. Ponieważ jest tam bardzo dużo informacji, pew-
nym problemem jest znalezienie tematów, które są interesujące ze względu na naszą 
specyfikę działania – niestety w portalu nie funkcjonuje tematyczny podział potencjalnych 
źródeł finansowania. Wszystkie informacje są zebrane w jednym miejscu bez możliwości 
wyszukiwania tematycznego.

Inny portal internetowy, który w sposób kompleksowy informuje nas o źródłach do-
finansowania to strona www.ngofund.pl Jest to komercyjne przedsięwzięcie ukierunko-
wane tylko i wyłącznie na informowanie o możliwościach finansowania projektów – ko-
rzystanie z portalu wiąże się z opłatą. Informacja w portalu jest posegregowana tematycz-
nie, istnieje także wyszukiwarka konkursów pozwalająca na precyzyjne określenie 
kryteriów poszukiwanej możliwości.

Oprócz portali zajmujących się tematem finansowania kompleksowo, istnieje także 
duża liczba stron informujących o poszczególnych możliwościach. Poniżej przytoczono 
najważniejsze.
 1)  www.funduszestrukturalne.gov.pl – portal funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

w Polsce, zawiera odnośniki do wszystkich programów operacyjnych.
 2)  www.efs.gov.pl – polski portal Europejskiego Funduszu Społecznego, zawiera infor-

macje dotyczące „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (także w kontekście finan-
sowania działań związanych z edukacją).

 3)  www.funduszngo.pl – strona funduszu dla organizacji pozarządowych w ramach tzw. 
„mechanizmu norweskiego”, zawiera informacje o finansowaniu projektów organiza-
cji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń).

 4)  www.frse.org.pl – strona Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansującej projekty 
edukacyjne, także te oparte na współpracy międzynarodowej.

 5)  www.fww.org.pl – strona Fundacji Wspomagania Wsi informująca o projektach zwią-
zanych z rozwojem obszarów wiejskich.

12.2.3. Co należy zweryfikować?

Jeśli znaleźliśmy informację o potencjalnym źródle finansowania, pozostaje nam zwery-
fikować, czy nasz projekt ma szansę. To dość ważny etap – jeśli podejmiemy niewłaściwą 
decyzję, może się okazać, że praca włożona w opracowania wniosku została zmarnowana. 
Dla uzyskania maksymalnej pewności swego wyboru powinniśmy zweryfikować kilka 
informacji. 
 1.  Jakie są cele grantodawcy i czy są zgodne z naszym pomysłem? – Każda instytucja, 

wydając swoje pieniądze, dzięki nim chce osiągnąć konkretne cele. Jeśli okaże się, że 
cele te są zbieżne z naszymi, jest to pierwszy krok do sukcesu.

 2.  Jakiego typu instytucje mogą aplikować o fundusze? – Warto sprawdzić, czy nasza in-
stytucja (stowarzyszenie, fundacja) jest uprawniona do startowania w danym konkursie. 
Grantodawca zazwyczaj zamieszcza taką informację w wytycznych konkursowych.
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 3.  Kto może być beneficjentem działań w ramach projektu? – To czy grupa, na rzecz 
której chcemy prowadzić działania, jest tożsama z grupą określoną przez grantodaw-
cę warunkuje nam możliwość uruchomienia projektu.

 4.  Jaka jest minimalna i maksymalna wysokość grantu? – Ta informacja wskazuje, o ja-
kie kwoty możemy się ubiegać i skalę działań oczekiwanych przez grantodawcę. Może 
się okazać, ż nawet minimalna wartość grantu, to środki dla nas za duże i należy zna-
leźć inną możliwość.

 5.  Jaka kwota jest dostępna w ramach ogłoszonego konkursu? – To, czy dana instytucja 
chce przekazać w ramach konkursu 50 000 czy 50 mln, informuje nas o naszych po-
tencjalnych szansach. Zazwyczaj im większe pieniądze w puli, tym więcej grantów 
może zostać przyznanych. 

 6.  Jakie koszty uznawane są za kwalifikowane? – W zależności od źródła finansowania, 
grantodawcy określają refundowane grupy kosztów. Warto to weryfikować, ponieważ 
może się okazać, że działania przez nas zaplanowane nie kwalifikują się do wsparcia.

 7.  Jaki wkład własny jest wymagany? – Często jako wykonawcy projektu powinniśmy 
wnieść wkład własny w jego realizację. Odpowiedź na pytanie, jakiej wysokości po-
winien być wkład własny oraz czy może być zapewniony w formie niefinansowej (np. 
praca wolontariuszy) jest konieczna dla właściwego zaplanowania budżetu. 

 8.  Jakie projekty zostały wsparte wcześniej? – Jeśli konkursy odbywały się już wcześniej, 
to lista wspartych projektów może być dla nas skarbnicą wiedzy. Daje nam informację 
jakiego typu projekty spotykały się z uznaniem grantodawcy oraz jakie kwoty były 
najczęściej przyznawane. 

 9.  Jakie dokumenty formalne powinniśmy przygotować? – Im dłuższa lista załączników 
do projektu, tym więcej pracy z ich przygotowaniem. Warto wcześniej to zweryfiko-
wać i zaplanować odpowiednio dużo czasu na ich zgromadzenie.

 10.  Ile jest czasu na realizację projektu? – Ramy czasowe determinują nam zarówno in-
tensywność działań w projekcie, jak i kształt harmonogramu. Warto sprawdzić, w ja-
kim czasie musimy rozpocząć i zakończyć nasze działania.

12.3. Możliwości finansowania przedsiębiorczości społecznej w Polsce 
w ramach niekomercyjnych źródeł finansowania

12.3.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce przewidziano możliwość reali-
zacji projektów ze sfery przedsiębiorczości społecznej. Poniższy opis ukazuje najszersze 
i najbardziej bezpośrednie możliwości wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki (PO KL), a konkretnie ze Szczegółowego Opisu Priorytetów. 
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Gdzie są pieniądze?

Najważniejsze środki na rozwój inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej 
znajdują się w priorytetach regionalnych PO KL – VI oraz VII priorytet. Środki te zarządza-
ne są przez Urzędy Marszałkowskie, za pośrednictwem Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz 
Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, a także bezpośrednio przez Urzędy Marszał-
kowskie (w zależności od rozwiązania przyjętego w poszczególnych województwach).

Ile można wydać na pojedynczy projekt?

Minimalna wysokość grantu to 50 000 zł, wysokość maksymalna nie jest określona, 
można realizować projekty wymagające dużych kwot.

Co można finansować? 

Działania 2 w ramach priorytetu 6
Wsparcie dla osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, także w formie 

spółdzielni socjalnych poprzez:
 –  doradztwo oraz szkolenia, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzeb-

nych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 –  przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do 10 000 euro,
 –  wsparcie pomostowe w okresie do 12 miesięcy, obejmujące pomoc finansową w kwo-

cie do 200 euro miesięcznie,
 –  promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
 –  upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości,

Działanie 2 w ramach priorytetu 7
P o d d z i a ł a n i e  1
Wsparcie (prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działal-

ności podmiotów integracji społecznej (centrów integracji społecznej, klubów integracji 
społecznej, innych podmiotów) przez:
 –  kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienia lub zmianę kwalifikacji i kom-

petencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 –  zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w organi-

zacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reinte-
gracji zawodowej i społecznej,

 –  poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do in-
tegracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich 
otoczenia.
P o d d z i a ł a n i e  2
Wsparcie funkcjonowania instytucji otoczenia sektora gospodarki społecznej świad-

czących następujące usługi:
 –  doradztwo indywidualne i grupowe oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy 

i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze gospo-
darki społecznej,
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 –  realizacja usług na rzecz podmiotów gospodarki społecznej obejmująca usługi prawne, 
marketingowe itp.,

 –  działania na rzecz partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju gospodarki społecznej,
 –  promocja gospodarki społecznej i zatrudnienia w jej sferze przez kampanie promocyj-

no-informacyjne.

12.3.2. Wsparcie finansowe spółdzielni socjalnych środkami Funduszu Pracy

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (Dz.U. 2004 nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) starosta może przyznać bezrobotnemu 
jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności w formie spółdzielni so-
cjalnej. Wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 3-krotnego 
przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 2-krotnego 
przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej 
po jej założeniu. Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podję-
cie działalności na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana 
dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli była członkiem spółdziel-
ni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umo-
wy dotyczące przyznania tych środków. Warto podkreślić, że z tych środków mogą sko-
rzystać jedynie osoby posiadające status osoby bezrobotnej. 

Ponadto zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 li-
stopada 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji 
ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalno-
ści gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. 2005 nr 
236, poz. 2002) we wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności w formie 
spółdzielni socjalnej należy wskazać formę zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków. 
Co oznacza konieczność wykazania się przy ubieganiu się o powyższe środki z Funduszu 
Pracy: poręczeniem, wekslem, gwarancją bankową, zastawem na prawach lub rzeczach 
lub aktem notarialnym o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Takie wymagania mogą 
w istotny sposób ograniczyć możliwość tworzenia spółdzielni socjalnych przez osoby bez-
robotne.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 
nr 122, poz. 1143 z późn. zm.) w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie spółdziel-
czej umowy o pracę w spółdzielni socjalnej, będących uprzednio uczestnikami centrum 
integracji społecznej (którymi mogą być osoby wykluczone społecznie, długotrwale bez-
robotne), część wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubez-
pieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy 
odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnio-
nego, na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby spółdzielni 
a spółdzielnią, może podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy przez okres 12 
miesięcy od dnia zatrudnienia. Zwrotu opłaconych składek, o których mowa powyżej, do-
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konuje starosta, w okresach kwartalnych na podstawie udokumentowanego wniosku spół-
dzielni, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Poza wsparciem finansowym ze środków Funduszu Pracy spółdzielnie socjalne mogą 
liczyć na pomoc świadczoną przez sieć Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej 
(OWSS). Mają one na celu promowania spółdzielczości socjalnej i wsparcie rozwoju już 
istniejących spółdzielni socjalnych. OWSS prowadzą działalność doradczą, obejmującą 
usługi doradcze w zakresie profilu działalności i metod ich realizacji, poradnictwa praw-
nego oraz obsługi księgowej oraz wsparcie finansowe. Może ono przybrać następujące 
formy:
 1)  poręczenia – w przypadku wspierania osób bezrobotnych, zamierzających utworzyć 

spółdzielnię socjalną i ubiegających się o środki na ten cel z Funduszu Pracy,
 2)  pożyczki – na opłatę składek ubezpieczeniowych spółdzielców, 
 3)  pożyczki – na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania udzielonego 

zamówienia publicznego lub realizacji zadania publicznego,
 4)  pożyczki – na wadium składane podczas uczestnictwa w przetargu oraz na wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, granty dla działających spółdzielni so-
cjalnych.

12.3.3. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) przewiduje daleko idące zmiany w zasadach przeka-
zywania organizacjom pozarządowym zadań publicznych oraz środków finansowych na 
ich realizację przez administrację publiczną. Wprowadzone zmiany mają na celu wzmoc-
nienie pozycji organizacji wobec administracji oraz umożliwienie jak najszerszego wyko-
nywania usług publicznych przez organizacje obywatelskie za pomocą zapewnienia tym 
organizacjom równego prawa realizacji zadań publicznych z administracją rządową i sa-
morządową.

Zlecanie oraz powierzanie realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadze-
niu otwartego konkursu ofert (z zastrzeżeniem przepisów odrębnych). Poprzez wprowa-
dzenie procedury otwartego konkursu ofert ustalono jednolity dla wszystkich jednostek 
samorządu terytorialnego sposób przekazywania środków publicznych na realizację za-
dań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć następujące podmioty:
 –  organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, 
 –  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumie-
nia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego,

 –  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 –  spółdzielnie socjalne,
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 –  jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nad-
zorowane.
Generalnie otwarty konkurs ofert składa się z trzech etapów: pierwszym jest ogłosze-

nie otwartego konkursu ofert, na które wpływają oferty realizacji zadania publicznego, co 
stanowi kolejny etap otwartego konkursu ofert, a ostatnim etapem konkursu jest jego roz-
strzygnięcie zakończone podpisaniem umowy o realizację zadania publicznego.

1. Ogłoszenie konkursu ofert
Organ administracji publicznej (np. wójt, burmistrz, prezydent miasta, marszałek woje-
wództwa, minister) ogłasza otwarty konkurs ofert co najmniej z 30-dniowym wyprzedze-
niem. Oznacza to, że od momentu ukazania się ogłoszenia do czasu podjęcia pierwszych 
kroków zmierzających do rozstrzygnięcia konkursu musi upłynąć termin co najmniej trzy-
dziestu dni. W tym czasie organizacje pozarządowe zainteresowane realizacją zadania mają 
czas na przygotowanie się do tego zadania oraz na złożenie wniosku. Publikacja ogłosze-
nia zwiększa ponadto prawdopodobieństwo złożenia takiej liczby ofert, która będzie gwa-
rantowała sprawny przebieg konkursu oraz konkurencję.

Ogłoszenie obowiązkowo powinno być zamieszczone w następujących miejscach: 
 –  w zależności od rodzaju zadania, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym,
 –  w Biuletynie Informacji Publicznej,
 –  w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszcza-

nie ogłoszeń (np. na tablicy ogłoszeń urzędu).

2. Oferta realizacji zadania publicznego
Na ogłoszenie otwartego konkursu ofert organizacja pozarządowa oraz inne podmioty 
uprawnione do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert składają ofertę realizacji zadania 
publicznego. Jest to dokument, w którym np. organizacja pozarządowa przedstawia swój 
sposób realizacji zadania ogłoszonego w otwartym konkursie ofert, opisując m.in. metody 
wykonania zadania, posiadane zasoby rzeczowe, kadrowe i finansowe potrzebne do osią-
gnięcia założonego celu, planowane rezultaty. Na podstawie informacji zawartych w ofer-
cie organ administracji publicznej będzie dokonywał wyboru podmiotów, które będą re-
alizowały zadanie publiczne.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego został określony w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publiczne-
go oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207)

3. Rozpatrywanie ofert przez organ administracji publicznej
Po upływie terminu składania oferty są oceniane przez organ administracji publicznej, 
 który ogłosił konkurs. Organ ten w celu wyboru najkorzystniejszych ofert może powołać 
komisję konkursową, która dokona wyboru ofert i przedłoży je organowi administracji 
publicznej. Komisja ta może składać się z pracowników urzędu oraz przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych (przedstawiciele organizacji nie mogą być powiązani z podmiota-
mi uczestniczącymi w konkursie). Ustawa nie zawiera zapisów dotyczących powoływa-
nia komisji oceniających, organ administracji publicznej może powołać taką komisję  
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(stałą lub doraźną) albo dokonać wyboru ofert jednoosobowo. Komisję opiniującą  
(konkursową) można powołać zarządzeniem organu administracji publicznej (np. prezy-
denta), regulamin i skład komisji opiniującej może także stanowić element programu 
współpracy.

Organ administracji publicznej jest obowiązany w uzasadnieniu wyboru konkretnej 
oferty ustosunkować się do spełniania przez oferenta wymogów określonych w ustawie 
oraz w ogłoszeniu. Wybór oferty nie następuje w drodze decyzji administracyjnej, wobec 
czego nie stosuje się w odniesieniu do niego przepisy Kodeksu Postępowania Administra-
cyjnego. Od takiej „decyzji” nie służy odwołanie, co najwyżej niezgadzający się z takim 
rozstrzygnięciem organu administracji publicznej może złożyć skargę (w zależności od 
organu administracji publicznej wydającego takie rozstrzygnięcie) odpowiednio do rady 
gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa.

W razie zawarcia umowy z danym oferentem, jego oferta stanowi załącznik do umo-
wy o wykonanie zadania publicznego.

Następny etap stanowi podpisanie umowy o wykonanie zadania publicznego. Zakoń-
czenie realizacji zadania wieńczy sprawozdanie z wykonania zadania publicznego okre-
ślonego w umowie, które należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na 
który umowa została zawarta3.

12.3.4. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG

Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Me-
chanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako 
fundusze norweskie) pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wol-
nego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskigo Obszaru Gospodarczego), 
tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Mechanizmy finansowe są związane z przystąpie-
niem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy umów międzynarodowych kraje 
EFTA – EOG przyznały bowiem państwom–beneficjentom (członkom EOG, którzy przy-
stąpili do Unii Europejskiej w 2004 roku oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii) wsparcie na 
lata 2004–2009 w postaci dwóch instrumentów finansowych pod nazwami Mechanizm 
Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy w łącznej wysokości 1,170 mld 
euro. Pomoc jest udzielana w ramach dwóch instrumentów finansowych: Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego (EOG). Przyznana Polsce kwota w wysokości 533,51 mln euro będzie wykorzy-
stywana w latach 2004–2009. (Łączna indykatywna alokacja dla Polski w latach 2004–
2009 na realizację przedsięwzięć z Mechanizmów Finansowych wynosi 559 mln euro. 
Kwota ta, po pomniejszeniu o koszty zarządzania, które ponosić będą instytucje państw-
darczyńców: Biuro Mechanizmów Finansowych, Komitet Mechanizmu Finansowego oraz 
norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wynosi 533,51 mln euro). Wdrażanie 

3 A. Gluziński (2005), Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DIFIN, Warszawa.
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 Mechanizmów  Finansowych w Polsce odbywa się na podstawie Programu Operacyjnego, 
przy uwzględnieniu wytycznych przygotowanych przez państwa–darczyńców4.

Program ten jest wdrażany m.in. przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 
(FOP), został ustanowiony w ramach Mechanizmów Finansowych i jest przeznaczony dla 
organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć o charakterze niedochodowym, 
przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie 
EOG, zwiększenia roli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz zacieśnianie współ-
pracy między Polską a państwami–darczyńcami. Budżet FOP stanowi 7% kwoty przezna-
czonej dla Polski w ramach Mechanizmów Finansowych i wynosi 37,8 mln euro. Środki 
te są dystrybuowane w ramach otwartych konkursów projektów organizowanych w latach 
2007–2009. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych tworzą trzy komponenty, które ob-
sługiwane są przez dwóch niezależnych Operatorów: 
 1.  Demokracja i społeczeństwo obywatelskie – Operator: Fundacja „Fundusz Współ-

pracy”
 2.  Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój – Operator: ECORYS Polska
 3.  Równe szanse i integracja społeczna – Operator: ECORYS Polska 

Ze środków mogą skorzystać fundacje i stowarzyszenia, organizacje założone przez 
kościoły i/lub związki wyznaniowe oraz inne organizacje pozarządowe charakteryzujące 
się odrębnym statusem prawnym działające dla pożytku publicznego (np. stowarzyszenia 
kultury fizycznej) oraz partnerzy społeczni (związki zawodowe, organizacje pracodaw-
ców). W ramach projektów wysoko punktowane są te, które włączają w jego realizację 
partnerów pochodzących z państw–darczyńców.

Komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” ma na celu propagowanie 
poszanowania rządów prawa i rozwoju postaw obywatelskich, upowszechnianie wiedzy 
na temat praw i obowiązków obywateli oraz równouprawnienia płci. W ramach kompo-
nentu będą wspierane działania promujące włączanie się organizacji pozarządowych i oby-
wateli w życie publiczne, w tym ich zaangażowanie w społeczną kontrolę instytucji pu-
blicznych szczebla lokalnego i centralnego. Preferowane będą działania mające na celu 
wzmacnianie organizacji pozarządowych, które mają zasadniczy wpływ na jakość demo-
kracji i przestrzegania praw człowieka. Komponent obejmuje następujące obszary tema-
tyczne:

A. Poszanowanie zasad demokracji, w ramach którego możliwe jest realizowanie 
m.in. projektów nakierowanych na poprawę sytuacji grup dyskryminowanych i rzecznic-
two praw tych osób pod kątem ich uczestnictwa w życiu społecznym, zwiększenia ich do-
stępu do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości; czy działania związane 
z walką z wszelkimi formami dyskryminacji w stosunku do osób niepełnosprawnych, 
rzecznictwo praw osób niepełnosprawnych pod kątem ich uczestnictwa w życiu społecznym, 
zwiększenia ich dostępu do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości.

B. Podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów 
demokratycznych, w ramach którego można realizować projekty związane z poprawą 

4 Informacje ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Krajowego Punktu Kontakto-
wego funduszy norweskich www.eog.gov.pl. 
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strategicznej współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną; 
diagnozowaniem problemów lokalnych; współpracą między organizacjami pozarządowy-
mi a innymi sektorami, np. jednostkami akademickimi, samorządowymi, przedsiębiorstwa-
mi w obszarze społecznych i gospodarczych innowacji i demokracji uczestniczącej.

C. Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych 
i rozwój sektora pozarządowego. Obszar ten jest przeznaczony wyłącznie dla projektów 
typu MIKRO. Działania powinny być adresowane przede wszystkim do organizacji wnio-
skodawcy. W ramach tego obszaru możliwe jest realizowanie projektów polegających na 
inwestowaniu w zasoby ludzkie organizacji wnioskodawcy (szkolenia, doradztwo i kon-
sultacje); inwestowanie w infrastrukturę i aktywa organizacji wnioskodawcy; poprawę ja-
kości usług księgowych, ewaluacji oraz efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi i fi-
nansowymi w instytucji wnioskodawcy; rozwój długookresowych strategii działania.

Pula środków w ramach komponentu „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” 
wynosi 12,6 mln euro. W ramach Funduszu będą dofinansowywane następujące typy pro-
jektów: 
 •  Projekty MIKRO – od 5 000 do 15 000 euro, okres realizacji do 12 miesięcy. Prze-

znaczone jedynie dla podmiotów, które rozpoczynają swoją działalność i są zareje-
strowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze nie dłużej 
niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku w danej edycji konkursu w ramach FOP.

 •  Projekty MAŁE – od 5 000–50 000 euro, okres realizacji do 12 miesięcy.
 •  Projekty ŚREDNIE – od 50 001–150 000 euro, okres realizacji do 18 miesięcy.
 •  Projekty DUŻE – od 150 001–250 000 euro, okres realizacji do 24 miesięcy. Wymóg 

realizacji projektów z udziałem partnera lub partnerów5.
Beneficjent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% 

całkowitego kosztu projektu. Wkład własny może zostać wniesiony w całości w formie 
pieniężnej lub też może składać się z części finansowej i rzeczowej. W takim przypadku 
wkład finansowy musi stanowić minimum 2% całkowitego kosztu projektu. Pozostałe 8% 
można zapewnić w postaci wkładu rzeczowego. Wkład własny (finansowy i rzeczowy) 
może pochodzić z zasobów własnych beneficjenta, partnerów lub może być zapewniony 
przez sponsorów.

Z kolei w administrowanym przez Ecoys Komponencie „Równe szanse i integracja 
społeczna” oraz „Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój” nie występuje podział na 
projekty ze względu na czas ich realizacji i wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowa-
nia. Minimalna wartość dotacji wynosi 5 000 euro, a maksymalna wartość dotacji wynosi 
250 000 euro.

W komponencie „Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój” możliwa jest reali-
zacja projektów w ramach następujących obszarów tematycznych:
 A.  Działania edukacyjne i informacyjne na rzecz ochrony środowiska.
 B.  Ochrona dziedzictwa naturalnego.
 C.  Wdrażanie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska.
 D.  Działania na rzecz partnerstwa dla efektywności ekologicznej.

5 Na podstawie informacji z www.funduszngo.pl. 
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 E.  Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej.
 F.  Finansowe i instytucjonalne aspekty zrównoważonego rozwoju
 G.  Proekologiczna restrukturyzacja rynku turystycznego.

 Z kolei w ramach komponentu „Równe szanse i integracja społeczna” możliwa jest 
realizacja projektów w następujących obszarach tematycznych:
 A.  Pomoc i wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych i dyskryminowanych.
 B.  Wsparcie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego.
 C.  Łączenie ochrony dziedzictwa kulturowego z rozwojem lokalnych społeczności.
 D.  Aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie.
 E.  Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej.

Niezwykle dla działań podejmowanych w zakresie integracji zawodowej i społecznej 
jest obszar tematyczny A. W ramach tego obszaru tematycznego Pomoc i wzmocnienie 
pozycji osób pokrzywdzonych i dyskryminowanych będą wspierane następujące dzia-
łania:
 –  wspieranie inicjatyw przedsiębiorczości społecznej,
 –  poprawa usług i działań mających na celu integrację społeczną,
 –  wzmacnianie pozycji i integracja grup pozbawionych przywilejów (np. osób niepeł-

nosprawnych, starszych, bezdomnych),
 –  profilaktyka i promocja zdrowia,
 –  budowa i poprawa infrastruktury służącej osobom niepełnosprawnym,
 –  programy edukacyjne i informacyjne, zwłaszcza z zakresu opieki nad dzieckiem i ma-

cierzyństwa,
 –  pomoc zaniedbanym, porzuconym i niepełnosprawnym dzieciom (np. promowanie 

rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, przedszkoli, integracji dzieci niepeł-
nosprawnych z ich rówieśnikami), 

 –  wsparcie dla organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci niepełnospraw-
nych i ich rodzin,

 –  programy terapeutyczne i profilaktyczne dla młodzieży z biednych dzielnic i ze śro-
dowisk patologicznych,

 –  wspieranie równego dostępu do edukacji dla grup dyskryminowanych,
 –  organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich,
 –  prowadzenie punktów konsultacyjno-doradczych dla osób niepełnosprawnych, bez-

domnych, z problemem alkoholowym,
 –  wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych mło-

dzieży z terenów wiejskich,
 –  działania na rzeczy wyrównywania szans kobiet na rynku pracy,
 –  terapia uzależnień,
 –  programy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych,
 –  programy ułatwiające dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej zdobywanie wiedzy 

i  umiejętności oraz udział w działaniach kulturalnych i artystycznych.
Z kolei w ramach obszaru tematycznego Aktywizacja zawodowa grup wykluczo-

nych społecznie wspierane mogą być następujące pola działalności:
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 –  warsztaty i kursy z zakresu aktywizacji zawodowej,
 –  warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej dla niepełnosprawnych,
 –  dostosowanie warunków pracy w zakładach produkcyjnych do potrzeb osób niepeł-

nosprawnych,
 –  szkolenia zawodowe przygotowujące do wykonywania zawodu i podnoszące kwalifi-

kacje zawodowe, w tym również nauka języków obcych (oraz języka polskiego dla 
uchodźców), kursy korzystania z nowych technologii itp.,

 –  tworzenie centrów integracji społecznej przeznaczonych dla osób zagrożonych mar-
ginalizacją i wykluczeniem społecznym,

 –  kampanie promujące oraz inne działania wspierające wolontariat w zakresie integracji 
z rynkiem pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym6.
Co istotne, w ramach tego komponentu możliwe jest także sfinansowanie wydatków 

stanowiących koszty budowy, remontu, napraw, adaptacji i modernizacji pomieszczeń bez-
pośrednio związanych z realizacją celów projektu.

Zarówno Ecorys, jak i Fundacja Fundusz Współpracy zakończyły pierwszą edycję 
konkursów. Obecnie trwają lub są w fazie przygotowania kolejne edycje konkursu. Ostat-
nie konkursy są planowane na pierwszy i drugi kwartał 2009 roku.

6 Na podstawie informacji z www.funduszngo.pl.
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1. Stanisław Staszic, popiersie w Muzeum  
Historii Spółdzielczości w Warszawie

2. Charles Fourier – portret wg medalionu  
Artura Guillot

3. Pomnik Roberta Owena w Manchester, 
fot. Adam Piechowski



4. 14 spośród 28 Roczdelskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwych Pionierów na Toad Lane  
w Rochdale, 1844 r.

5. Członkowie Zarządu spółdzielni rolno-handlowej w Liskowie. W środku ksiądz Wacław Bliziński



6. Pierwszy sklep Roczdelskiego Stowarzysze-
nia Sprawiedliwych Pionierów na Toad Lane  

w Rochdale, 1844 r.

7. Pierwsza siedziba Warszawskiego  
Związku Stowarzyszeń Spożywczych



8. Edward Abramowski

9. Stanisław Wojciechowski



10. Herman Schultze-Delitzsch

11. Mieczysław Łyskowski



12. Bank Ludowy w Środzie Wielkopolskiej

13. Pierwszy sklep artykułów żelaznych i biura spółdzielni „Rolnik” w Kostrzyniu Wielkopolskim, 1908 r.



14. Książeczka Oszczędnościowa Banku  
Ludowego z Grodziska Wielkopolskiego

15. Początek Ustawy o Spółdzielniach  
z 1920 r.



16. Ksiądz Piotr Wawrzyniak

17. Friedrich Wilhelm Raiffeisen

18. Franciszek Stefczyk



19. Handzlówka koło Łańcuta, wzorowa wieś spółdzielcza

20. Budynek hotelu Bazar w Poznaniu (stan obecny), fot. Jarosław Południkiewicz

Wszystkie zdjęcia poza nr 3 i 20 pochodzą ze zbiorów Muzeum Historii Spółdzielczości w Warszawie




