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modelu ES ? 

5. Konkluzje na przyszłość  

 



2018/2019  Jubileusze skłaniają do refleksji 

• 100 – lecie odzyskania 

niepodległości w 1918 r. 

• 30 – lecie transformacji ustrojowej 

w Polsce od 1989 r. 

• 20 – lecie 4 wielkich reform 

społecznych – od 1999 

• 15 – lecie Polski w Unii 

Europejskiej – od 2004 r.  

 

* Jubileusze skłaniają do refleksji nt. 

kondycji polskiej polityki  społecznej  

i ekonomii społecznej  



Rozwój ruchu spółdzielczego  i stowarzyszeń…. 



Stara i nowa ekonomia społeczna  

1. Lata 20 i 30 XX wieku – rozwój kooperatyw socjalnych – 

Edward Abramowski 

2. Lata 70 i 80  XX wieku – rozwój spółdzielczości 

inwalidów w PRL 

3. Lata 90 XX wieku– demontaż spółdzielczości socjalnej w 

Polsce 

4. Nowe Millenium – renesans idei nt. spółdzielczości 

socjalnej i nowej ekonomii społecznej 

5. Znaczenie UE i EFS niezwykle istotne dla powrotu do ES 

6. Nowe Otwarcie 2020  w poszukiwaniu polskiego 

modelu ES raz jeszcze? 



1. Ekonomia społeczna – jako nauka, filozofia, paradygmat, doktryna 

 

2. Gospodarka społeczna = solidarna – jako praktyczna przestrzeń 
działalności przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych itd.. 

 
3. Przedsiębiorczość społeczna - oparta na idei indywidualnej, 

oddolnej inicjatywy biznesowej  a nie odgórnej polityki 

 

4. Biznes społeczny & CSR – działalność społeczna biznesu 

 

5.  Zatrudnienie socjalne – forma zatrudnienia wspieranego 
realizowana w ramach aktywnej polityki społecznej 

KWESTIE TERMINOLOGICZNE   



Zbliżenie polityki społecznej do rynku 

• Urynkowienie jest to 
wprowadzenie quasi-rynków 
wewnętrznych do sektora usług 
społecznych. Uwalnia to jednak 
konkurencję pomiędzy 
podmiotami 

 

• Prywatyzacja jest to przesunięcie 
własności publicznej w prywatne 
ręce. Państwo wycofuje się tu 
najczęściej też z finansowania 
usług 

 

• NPM w sektorze publicznym 

• Gospodarka społeczna - 

działalność rynkowa 

przedsiębiorstw społecznych, 

spółdzielni na rzecz osób 

wykluczonych społecznie 

 

• CSR jako aktywność społeczna 

prywatnych firm w duchu 

współodpowiedzialności za 

dobrobyt społeczny 

 

• Workfare – praca zamiast 

zasiłku 



Dezaktywizacja  części społeczeństwa 2018 

• 13,7 mln biernych zawodowo, w tym 5,9 

mln w wieku produkcyjnym 

 

• Z 2,8 mln osób niepełnosprawnych 1,9 nie 

pracuje z powodu niepełnosprawności lub 

choroby 

 

• 1,65 mln nie pracuje z powodu obowiązków 

rodzinnych  

 

• 2,6 mln – dalsza edukacja  

 

• Około 600 tyś z powodu bezradności 

 

 



 
 DWIE DROGI WYJŚCIA Z UBÓSTWA I WYKLUCZENIA 

Możliwe podejścia do ubóstwa  

1. Podejście pasywne 

Opiekuńczość i 
asekuracja 

System pomocy 
społecznej 

Rozbudowane 
świadczenia 

pieniężne 

2. Podejście aktywne 

Przedsiębiorczość i 
aktywizacja 

Biznes 
społeczny – 
ekonomia 
społeczna 

Aktywizujące 
programy 
społeczne  



Rozwój polityki aktywizacji  związany był  

 z koncepcjami prozatrudnieniowymi 

• Koncepcja aktywizującej 

polityki społecznej (aktywne 

programy rynku pracy) 

 

• Koncepcja workfare (praca 

przed zasiłkiem) 

 

• Koncepcja flexicurity 

(elastyczność i 

bezpieczeństwo socjalne) 

 

 

 

• Koncepcja inkluzji 

społecznej poprzez aktywną 

integrację (KIS, CIS, WTZ, 

projekty systemowe) 

 

• Spółdzielnie socjalne i ZAZ 

jako podmiotów ES 

 

• Koncentracja na pracy  i 

employability 

 



Zatrudnienie socjalne na tle innych  

paradygmatów aktywizacji w PS 

Aktywna 
polityka 

społeczna 

Workfare 

Aktywna 
integracja  

Aktywna 
polityka 

rynku pracy  

Flexicurity  

Zatrudnienie 
socjalne  



Przedsiębiorczość społeczna i aktywizacja  

Redefinicja polityki społecznej w kierunku aktywizacji 

Korzyści z ES 
• Włączanie do pracy ludzi 

wykluczonych 

• Wytwarzanie produktów i usług, m.in.  

dla środowisk marginalizowanych 

• Innowacyjność społeczna 

• Zatrudnienie wspierane / socjalne 

• Ekoprzedsiębiorczość 

• Zmiana społeczna 

• Ekonomia społeczna znakomicie 

może uzupełniać deficyty pomocy 

społecznej 

 



System pomocy i integracji społecznej  

a gospodarka społeczna 

Pomoc 
społeczna 

 

Funkcje 
opiekuńcze i 
osłonowe + 
praca socjalna  

Aktywna 
integracja  

 

Funkcje 
aktywizacyjne i 
integracyjne + 
praca 
środowiskowa  

Gospodarka 
społeczna  

 

Funkcje 
zatrudnienia 
socjalnego 
(wspieranego) 



Wybrane instrumenty polityki społecznej 

 na rzecz inkluzji społecznej  

 

• Wsparcie dochodowe 

poprzez świadczenia 

finansowe (pomoc 

społeczna, świadczenia 

rodzinne, Program 500 +) 

• Polityka aktywizacji i  

integracji społeczno-

zawodowej - KIS, CIS, 

WTZ 

• Zatrudnienie socjalne i 

inne formy zatrudnienia 

wspieranego – CIS, 

spółdzielnie socjalne, 

ZAZ 

• Praca socjalna, w tym z 

rodziną 

• Usługi społeczne 

• Usługi środowiskowe   



Miejsce ES w wielosektorowej PS 

 (Grewiński 2009) 



Podmioty gospodarki społecznej a CSR 



Trzecia Droga jako przesłanie JP II 

Przesłanie Encyklik JP II –  

• „Praca jest godnością dla 

człowieka” 

• „Kapitalizm widzi tylko zysk 

a gubi człowieka, szczególnie 

tego słabego” 

• Ekonomia solidarna jako 

trzecia droga 

• Niewykorzystanie aksjologii 

JP II przez wiele lat 

prowadzenia PS w Polsce  

 

 



Perspektywy i bariery rozwoju ES  

• Bogate tradycje w Polsce ruchu 

spółdzielczego 

 

• Powstanie wielu instytucji ES   

w ostatnich latach 

 

• Rozwój usług aktywizacji  

 

• Wiele lokalnych sukcesów 

inkluzji społecznej  

 

• Środki UE na lata 2014-2020 

 

• Zlikwidowanie spółdzielczości 

pracy w latach 90 

 

• Tworzenie podmiotów ES pod 

projekty UE 

 

• Nastawienie się na usługi 

aktywizacji i integracji; gubimy 

usługi opiekuńcze 

 

• ES stymulowana odgórnie a nie 

oddolnie 

 

 



Afirmacja i krytyka działań Ekonomii Społecznej 

• Duży entuzjazm, ograniczony rynek 

• Kreowanie dualnego rynku pracy – 

lepsze i gorsze zatrudnienie 

• Problemy finansowe i organizacyjne  

• Brak zleceń z JST pomimo klauzul w 

PZP 

• „Creaming” uczestników 

• Niska efektywność przy dużych 

kosztach 

• Lepiej i gorzej działające OWES  

• Kryzys idei czy  przywództwa?  

 

 

 

 

 



Problemy podmiotów ES  
(badania MCPS 2017/2018) 

• Stygmatyzująca nazwa „spółdzielnia 

socjalna” – negatywne postrzeganie 

przez wszystkich interesariuszy 

 

• Niska świadomość wśród 

pracowników JST  dotycząca 

specyfiki spółdzielni socjalnych  

 

• Brak stałej współpracy z JST 

 

• Brak wiedzy nt. zakładania 

spółdzielni socjalnych w wielu PUP 

 

 

 

 

 

 

• Brak ciągłości działania spółdzielni 

socjalnych 

 

• Trudności z pozyskaniem 

kontrahentów biznesowych 

 

• Niska świadomość otoczenia 

społecznego  

 

• Niechęć JST do stosowania klauzul 

społecznych 

 

• Słaba promocja produktów i usług 

 



Polityka społeczna jako Inwestycja a nie koszt ! 

• Polityka społeczna postrzegana jest w 

tym paradygmacie jako czynnik 

produktywny, niezbędny dla rozwoju 

• To stanowi zasadnicze odejście od 

neoliberalnego postrzegania polityki 

społecznej jako kosztu i przeszkody 

dla wzrostu gospodarczego i wzrostu 

zatrudnienia. 

• Perspektywa inwestycji społecznych 

bardzo mocno eksponuje usługi 

społeczne, ekonomię społeczną i 

innowacje społeczne jako podstawę 

PS 



Usługi jako przyszłość polityki społecznej*? 

• J. Alber, […] polityka społeczna zmierza w kierunku 
świadczenia usług ; usługi społeczne nieuchronnie 
muszą przejąć wiodącą rolę w polityce społecznej. 
Usługi społeczne stają się coraz ważniejszym 
składnikiem struktury państwa opiekuńczego i istnieje 
pilna konieczność przeorientowania badań w tym 
kierunku.  

 
• * J. Alber, A Framework for the Comparative Study of Social Service, “Journal of 

European Social Policy” 2000;  5/2, s. 132.  

 



Rosnące znacznie usług w działalności społecznej              

i gospodarczej  

• Wzrost zatrudnienia w usługach, w tym w usługach społecznych  
społeczeństwo usługowe (postindustrialne) 

 

• Rosnące zapotrzebowanie na usługi społeczne w ramach uświadamianych 
nowych potrzeb indywidualnych i zbiorowych (seniorzy, choroby cywilizacyjne) 

 

• Reorganizacja modelu welfare state – od tradycyjnego systemu 
zabezpieczenia społecznego do polityki inwestycji społecznych  

 

• Usługi jako szansa na miejsca pracy dla kobiet (ale też młodzieży) – 
feminizacja i juwenalizacja zawodów społecznych 

 

• Rosnący udział usług społecznych w tworzeniu PKB i  w konsumpcji        
(silver economy) 

 



Ustawa o CUS – inicjatywa Prezydenta RP 

• Pozytywny kierunek zmian od dawna oczekiwanych 

• Usługi społeczne jako szansa dla sektora ES? 

• Warto sięgnąć po rozwiązania i przykłady europejskie 

i wykorzystać doświadczenia krajowe  European 

Social Network i polskie lokalne inicjatywy  

• Konieczne jest przekonanie samorządów i znalezienie 

źródła finansowania 

• Usługi społeczne to przyszłość PS (Grewiński 2020) 

 



Subiektywne, autorskie widzenie wyzwań ES  

• System tzw. nowej ekonomii społecznej 

wymaga po 15 latach  redefinicji i 

przemodelowania. 

 

• Aktualnie funkcjonujący system ES w 

gruncie rzecz jest narzędziem aktywnej 

PS  a nie działalnością w ramach 

gospodarki społecznej. 

  

• Zastosowane 15 lat temu nazewnictwo 

podmiotów ES - spółdzielnie – pomimo 

zacnych tradycji kompletnie nie pasuje 

do języka i narracji pokolenia Z i nie 

będzie pasowało za 5 lat do pokolenia 

Smart. 

 

 

• Aktualnie mamy do czynienia z 

kryzysem idei ES i z kryzysem 

przywództwa w tym zakresie co 

przekłada się na brak energii i swoistego 

flow 

 

• Model stworzony 15 lat temu nie 

wykorzystał szansy ekonomizacji 

trzeciego sektora i pojawienia się 

zjawiska spod znaku CSR w polskim 

biznesie 

 

• Uzależnienie podmiotów ES i ich 

działań od środków unijnych zagubił 

sens ES jako działalności oddolnej, 

lokalnej. 



Subiektywne, autorskie widzenie wyzwań ES  

• W modelowaniu polskiego modelu ES 

można byłoby wykorzystać nieznany w 

Polsce model noblisty prof. M. Yunusa – 

tzw. model „social business”.  

 

• Zmodyfikowana ES powinna iść w 

kierunku usług społecznych, innowacji 

społecznych, zastosowania technologii w 

usługach, upowszechniania idei ES jako 

elementu tworzącego się nowego  

paradygmatu ekonomii wartości i CSR 

 

• Deinstytucjonalizacja może być też 

szansą dla ES 

 

• Całkowitej przebudowy wymaga kwestia 

finansowania ES.  

 

• Warto byłoby zainwestować ze środków 

krajowych lub UE w nowy projekt – „ W 

poszukiwaniu polskiego modelu ES – 

redefinicja” w nawiązaniu do tego co 

było 15 lat temu. 

 

• Brakuje rzetelnych badań w zakresie ES 

oraz podejścia evidence based 

 

• Świadomość nt. ES w samorządach po 

15 latach nadal jest niewystarczająca,  

 



Jaki jest stan badań i wiedzy  

nt. ekonomii społecznej w Polsce ? 

• Nadal deficyt wiedzy i 

badań w tym zakresie  

• Badania MRPiPS 

• Analizy Obserwatoriów 

Integracji Społecznej 

• Badania regionalne i lokalne   

• Brak dużego 

ogólnopolskiego projektu 

badawczego  

• Wiedza wśród osób 

zainteresowanych tematem 

• Brak ogólnej świadomości 

społecznej nt. podmiotów ES 

• Stereotypowe postrzeganie 

ES 

• Brak programów kształcenia z 

ES na wszystkich poziomach 

edukacji 



Rola i znaczenie szkół i instytucji edukacji ustawicznej  

• Edukacja wczesnego dzieciństwa 

najważniejsza w paradygmacie 

inwestycyjnej PS 

 

• Nie znam szkół, które posiadają 

w programach nauczania 

elementy uczenia do ekonomii 

społecznej 

 

• Rola Uczelni kluczowa – 

wykorzystanie PTPS możliwe 

• Instytucje szkoleniowe doraźnie 

ukierunkowane na edukację do 

ES 

 

• Często działania od projektu do 

projektu 

 

• Brak specjalizacji w działaniach 

podmiotów szkoleniowych 

 

• Różna jakość oferty edukacyjnej 



Noblista prof. M. Yunus  Katedra w Uczelni Korczaka  

 

• „Biznes społeczny to nie zatrudnienie 

socjalne, ale normalny biznes 

ukierunkowany na potrzeby biednych i 

wykluczonych, ale poprzez 

wytwarzanie dóbr i usług 

sprzedawanych na rynku…” 

 

• „Największe innowacje społeczne  

powstają w społeczeństwach biedy i 

wykluczenia” 

 

• „Potrzebujemy nowej ekonomii 

solidarności a nie ekonomii 

nierówności” 



Wystąpienie prof. Yunusa 1.06. 2020  

• Przesłanie prof. M. Yunusa 

przy okazji Konferencji 

1.06.2020 

• Bardzo duże zainteresowanie 

jego modelem ekonomii 

społecznej / ekonomii 

wartości 

• Nie możemy zostawić świata 

jakim jest – J. Korczak 



Konkluzje  

• Potrzebujemy Nowego Otwarcia 

w ES  nowa ustawa i 

redefinicja ES 

 

• Mamy świetne podmioty ES, ale 

duże zróżnicowanie regionalne 

również 

 

• Projekty UE pozwoliły na wiele 

inicjatyw  

 

• Dział ES w GUS 

• Brakuje wiedzy specjalistycznej 

z zakresu ES 

 

• Deficyt badań i analiz 

 

• Brak orientacji na usługi 

społeczne podmiotów ES 

 

• Niska świadomość wielu JST i 

deficyt zleceń do ES 
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