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1. Wprowadzenie
Firma Lokalne Badania Społeczne przygotowała raport podsumowujący „II
Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej” (dalej „OFESiS”), które odbyło się
24-25 października 2018 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Forum jest cyklicznym
wydarzeniem, zorganizowanym w ramach projektu „System partycypacyjnego zarządzania
sferą ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 20142020. Przedsięwzięcie to realizowane jest w partnerstwie, którego liderem jest
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a pozostałymi uczestnikami - Uniwersytet
Warszawski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Krakowie. Forum było adresowane do przedstawicieli podmiotów
ekonomii

społecznej

(dalej: PES),

w

tym przedsiębiorstw

społecznych, struktur

wspierających sektor ekonomii społecznej i solidarnej (w tym Ośrodków Wsparcia Ekonomii
Społecznej), administracji

rządowej

i

jednostek

samorządu

terytorialnego

(m.in.

przedstawicieli IZ RPO, ROPS…), jak również innych podmiotów czy osób zainteresowanych
wspomnianą tematyką (m.in. badaczy, ekspertów i analityków).
Raport zawiera omówienie głównych wątków merytorycznych, poruszanych podczas
wspomnianej konferencji. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie obserwacji
i nagrań dźwiękowych, zarejestrowanych podczas „OFESiS”. W końcowej części
zamieszczone zostało krótkie podsumowanie wraz z uwagami natury ogólnej. Tego rodzaju
refleksje odzwierciedlają subiektywne poglądy autorów niniejszego dokumentu, nie są
natomiast prezentacją oficjalnego stanowiska organizatorów, ani uczestników konferencji.
Jak już wspomnieliśmy, niniejsze opracowanie ogniskuje się wokół zagadnień
merytorycznych, zatem nie zawiera opisu imprez towarzyszących wydarzeniu głównemu.
Dodajmy, że podczas „Forum” odbyła się m.in. uroczystość przyznania certyfikatów „Znaki
Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018”, targi podmiotów ekonomii społecznej (w
tym przedsiębiorstw społecznych), Cafe-studio (miejsce, w którym nagrywane były rozmowy
z uczestnikami), jak również turniej gier planszowych „Ekonomia Społeczna”, przygotowany
przez Spółdzielnię Socjalną „FAJNA”.
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2. Opis przebiegu konferencji
2.1.

Ekonomia solidarności społecznej - wystąpienia wprowadzające
W pierwszym dniu program „OFESiS” skoncentrowany był na nowych kierunkach

wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej, w tym zamieszczonych w zaktualizowanej wersji
Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz projekcie ustawy o ekonomii
społecznej i solidarnej. Przed rozpoczęciem głównego wydarzenia odbyło się spotkanie
zamykające prace Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej I kadencji.
„Forum” rozpoczęło się od trzech wystąpień wprowadzających. Pierwsze z nich
wygłosiła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta
Bojanowska, szczególnie podkreślając znaczenie ekonomii społecznej i solidarnej dla jej
resortu i – szerzej – polityk publicznych w Polsce. Minister zwróciła uwagę m.in. na
powiązania występujące między systemem wsparcia ekonomii społecznej a polityką
rodzinną czy senioralną, co jest szczególnie w kontekście aktualnych wyzwań społecznych
(np. procesu starzenia się populacji). Sektor obywatelski może być odpowiedzią na te
istotne potrzeby i zarazem skutecznym narzędziem ich zaspokajania. Idąc tym tropem,
można mówić o znaczącej redefinicji znaczenia pojęcia ekonomii społecznej. Dotychczas
była ona kojarzona przede wszystkim jako forma wsparcia osób zaliczanych do grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. poprzez tworzenie miejsc pracy), natomiast
obecnie coraz częściej postrzega się ją jako narzędzie realizacji usług na rzecz społeczności
lokalnych. Innymi słowy, na znaczeniu zyskuje interpretacja ekonomii społecznej
w kategoriach ważnego instrumentu polityki społecznej państwa.
Minister Bojanowska poświęciła nieco uwagi aktualnym zmianom prawnym,
istotnym z punktu widzenia funkcjonowania sektora. Przede wszystkim należy tu wymienić
niedawno zakończony proces aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej, w którym szczególnie podkreśla się aspekt solidarnościowy jako naczelną
wartość i zasadę ustrojową państwa. Inaczej rzecz ujmując, we wspomnianym dokumencie
silnie zaakcentowano potrzebę aktywizacji, włączenia i reintegracji społecznej. Ponadto od
dłuższego czasu prowadzone są prace nad projektem ustawy o ekonomii społecznej
4

i solidarnej, która będzie kluczowym dokumentem strategicznym, służącym planowaniu
polityki społecznej na poziomie lokalnym. W tym kontekście prelegentka po raz kolejny
zwróciła uwagę na konieczność powiązania systemu wsparcia ekonomii społecznej
z systemem pomocy społecznej, rynku pracy czy polityką senioralną.
W imieniu Uniwersytetu Warszawskiego uczestników „Forum” powitał prof. Tomasz
Kaźmierczak, wspominając, że ekonomię społeczną należy analizować w szerszym
kontekście, przede wszystkim w aspekcie aktualnych wyzwań o wymiarze globalnym.
Przedsiębiorczość społeczna funkcjonuje niemal na całym świecie, przybierając bardzo
zróżnicowane formy, choć często tego rodzaju działania nie są definiowane w kategoriach
ekonomii społecznej. W ujęciu historycznym istniała ona niemal od zawsze, choć sposób
realizacji wspomnianej idei zmieniał się w różnych okresach (prof. Kaźmierczak wspomniał
m.in. o dziewiętnastowiecznej spółdzielczości, rozwoju „trzeciego sektora” czy bardziej
współczesnej adaptacji w formie przedsiębiorstw społecznych). Prelegent wyraził
przekonanie, że czas gospodarki społecznej dopiero nadchodzi, a jej dobre perspektywy
rozwojowe wiążą się z możliwością tworzenia rozwiązań odpowiadających na globalne
wyzwania wynikające z postępu technologicznego. Ekonomia społeczna w coraz większym
stopniu staje się integralnym elementem ładu społeczno-gospodarczego, zwłaszcza, że
sektor ten jest najbardziej rozwinięty w krajach najbogatszych, o szczególnie wysokim
poziomie rozwoju.
Kolejną instytucję – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju reprezentowała Dorota
Bortnowska, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. To
właśnie EFS jest i pozostanie kluczowym źródłem finansowania ekonomii społecznej.
W dłuższej perspektywie można mówić o pewnych etapach czy kamieniach milowych
w procesie rozwoju tego sektora – dyrektor Bortnowska wymieniła tu m.in. animację
środowisk lokalnych, następnie - tworzenie miejsc pracy, dalej – ekonomizację
przedsiębiorstw społecznych i – wreszcie – tworzenie zaawansowanego systemu wsparcia
(np. certyfikacja, opracowywanie znaków jakości czy inicjatywy klastrowe). Prelegentka
wyraziła obawę odnośnie miejsca ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej
Unii Europejskiej po roku 2020. Największe wątpliwości dotyczą aktualnych propozycji
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Komisji Europejskiej, zmierzających do usunięcia ekonomii społecznej jako osobnego
priorytetu w nowym okresie programowania. Oznaczałoby to, że środki na wsparcie
podmiotów ekonomii społecznej byłyby dystrybuowane w ramach działań związanych
z aktywizacją zawodową, co mogłoby stać się niebezpieczne dla perspektyw rozwojowych
sektora. Ten sposób ujęcia byłby zbytnim zawężeniem, ponieważ w dużym stopniu pomija
on równie istotną kwestię reintegracji społecznej. Istnieje zagrożenie, że w konsekwencji
podmioty ekonomii społecznej mogłyby zostać zmuszone do konkurowania o środki
z instytucjami czy organizacjami działającymi w sferze aktywizacji zawodowej. Inną
kontrowersyjną kwestią jest zaproponowana definicja przedsiębiorstwa społecznego, która
abstrahuje

od

dotychczasowych

zapisów

i

praktyk,

podejmowanych

w

krajach

członkowskich. Dyrektor Bortnowska podkreśliła, że polski rząd zajmuje negatywne
stanowisko względem tych propozycji.
2.2.

Głos przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej
W kolejnej części „Forum” głos zabrali przedstawiciele zaproszonych podmiotów

ekonomii społecznej z różnych regionów kraju:
 Artur Ziemacki, Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Dobra Ekonomia”,
 Anna Bocheńska, Prezes Fundacji Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie”,
 Paweł Głuszkowski, Członek Spółdzielni Socjalnej „Aktywni”.
Prelegenci przybliżyli ideę, genezę i historię, w tym najważniejsze etapy rozwoju
swoich podmiotów. Przeprowadzono również społeczno-demograficzną charakterystykę
osób zatrudnionych, jak również szczegółowo omówiono oferowane produkty czy usługi
wraz ze sposobem ich dystrybucji. Inaczej rzecz ujmując, zaprezentowane zostały
3 odmienne modele biznesowe ze wskazaniem źródeł i struktury przychodów, co można
uznać za interesujące studium przypadków. Nie zabrakło odniesień do kwestii
fundamentalnych, np. kluczowych wartości i motywacji podejmowania tego rodzaju
aktywności. Prelegenci nie skupiali się wyłącznie na swoich sukcesach i osiągnięciach, ale
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również otwarcie dzielili się negatywnymi doświadczeniami, m.in. przywołując szczególnie
trudne momenty lub popełnione w przeszłości błędy. Omawiając kwestie promocyjnomarketingowe wielokrotnie wspomniano o konieczności poszukiwania innowacyjnych
pomysłów, wykorzystania nowoczesnych technik komunikacyjnych, a także – co wydaje się
być szczególnie istotnym – zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług, aby podmioty
ekonomii społecznej mogły sprostać konkurencji rynkowej. Niezmiernie ważnym
elementem wszystkich wystąpień była prezentacja pakietów wsparcia, z jakich skorzystały
lub korzystają wspomniane przedsiębiorstwa. Warto pokreślić, że udzielono im zarówno
finansowych, jak i niefinansowych form pomocy (np. doradczych i szkoleniowych), przy
czym jako kluczowych interesariuszy systemu wsparcia wymieniono regionalne ośrodki
polityki społecznej i ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jak również – nieco rzadziej
– organizacje „trzeciego sektora”, wyspecjalizowane w tego rodzaju działaniach.
2.3.

Fundusz Gwarancyjny i inne finansowe instrumenty zwrotne w ramach KFPS
W tym rozdziale prezentujemy najważniejsze tezy wystąpienia Dyrektora Biura

Rozwoju Instrumentów Finansowych w Departamencie Programów Europejskich Banku
Gospodarstwa

Krajowego

Michała

Kopcia,

poświęconego

omówieniu

Funduszu

Gwarancyjnego i innych finansowych instrumentów zwrotnych w ramach Krajowego
Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (KFPS). Prelegent podkreślił, że KFPS jest
kontynuacją

pilotażowego

programu

pożyczkowego,

zwanego

„ES

Funduszem”.

Wspomniany instrument został utworzony w ramach projektu systemowego pt.: „Wsparcie
inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, którego beneficjentem był
Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast pożyczek udzielało Towarzystwo Inwestycji
Społeczno–Ekonomicznych. W obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój utworzony został Krajowy
Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej (KFPS)1. Menedżerem i zarazem podmiotem
zarządzającym wspomnianym instrumentem został Bank Gospodarstwa Krajowego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej,
Poddziałania: 1. Wzrost liczby PES korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych 2. Wzmocnienie
systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.
1
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Instytucją Pośredniczącą – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast
Instytucją Zarządzającą – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W ramach systemu wybrano
dwóch pośredników finansowych, odpowiedzialnych za udzielanie pożyczek, monitorowanie
realizacji działań w ramach zawartych umów pożyczek, sprawozdawczość do BGK
i promocję zwrotnych instrumentów finansowych w sektorze ekonomii społecznej.
W czterech makroregionach funkcję tę pełni Towarzystwo Inwestycji SpołecznoEkonomicznych S.A., natomiast w piątym - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego S.A.
Dyrektor Kopeć omówił instrumenty finansowe w ramach KFPS. W porównaniu do
realizowanego w ramach PO KL 2007-2013 „ES Funduszu” kilkukrotnie zwiększona została
pula dostępnych środków (łączny budżet opiewa na kwotę ok. 180 mln zł), ponadto
wprowadzone zostały nowe formy wsparcia: gwarancje i reporęczenia. Do najważniejszych
instrumentów finansowania należą:
 Pożyczka na start ‐ ułatwienie dostępu do kapitału dla nowopowstałych PES (okres
prowadzenia działalności krótszy niż 12 m‐cy). Wysokość – do 100 tys. zł na jedną
pożyczkę, ale nie więcej niż 200 tys. zł na jeden PES; max. okres spłaty do
5 lat; brak prowizji i opłat.
 Pożyczka na rozwój ‐ dla PES działających powyżej 12 m‐cy. Wysokość – do 500 tys.
zł na jedną pożyczkę, ale nie więcej niż 1 mln zł na jeden PES; max. okres spłaty do
7 lat; brak prowizji i opłat.
 Gwarancje – do 500 tysięcy złotych i do 80% kwoty kredytu; prowizja za udzielenie
gwarancji ‐ 0,5% kwoty gwarancji, płatna jednorazowo; maksymalny okres gwarancji
– do 99 miesięcy, w przypadku kredytów inwestycyjnych – do 120 miesięcy.
 Reporęczenia – do 140 tys. zł i do 70% poręczenia; brak prowizji i opłat z tytułu
objęcia reporęczeniem (na etapie rozpoznania rynku).
Prelegent zaznaczył, że środki ze spłaty pożyczek udzielonych w poprzednich latach
(w ramach PO KL) zostały przekazane na Fundusz Gwarancyjny, zabezpieczający spłatę
pożyczek przez podmioty ekonomii społecznej. W grudniu roku 2017 Bank Gospodarstwa
8

Krajowego zawarł umowę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS) oraz z SGB-Bank
S.A. (SGB), które - wraz ze zrzeszonymi z nimi bankami spółdzielczymi - udzielają
podmiotom ekonomii społecznej kredytów i pożyczek, gwarantowanych przez BGK. Jak
wspomniał Michał Kopeć, celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie sektorowi ekonomii
społecznej szerszego dostępu do kapitału.
2.4.

Aktualizacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
Kolejne wystąpienie, wygłoszone przez Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej

i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Andżelikę Wardęgę
nawiązywało do aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (dalej:
KPRES). Prelegentka zaznaczyła, że w najbliższych latach będziemy mieć do czynienia
z „maratonem programowania”, wymieniając w tym kontekście przeglądy śródokresowe
krajowych

oraz

regionalnych

programów

operacyjnych,

aktualizację

regionalnych

programów rozwoju ekonomii społecznej, skonstruowanie programów w ramach nowej
perspektywy finansowej UE czy wprowadzenie nowych regulacji prawnych, zwłaszcza
ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Dyrektor nie omawiała szczegółowo procesu
aktualizacji, ani zmian wprowadzonych w KPRES, szczególnie podkreślając silnie
zarysowany w tym dokumencie aspekt solidarnościowo-reintegracyjny (rewitalizacja
społeczna, włączenie). W nawiązaniu do treści Programu prelegentka omówiła kilka
istotnych wyzwań, dylematów i kierunków rozwoju sektora ekonomii społecznej. Do
wspomnianych zagadnień z pewnością można zaliczyć kwestie związane z postępem
technologicznym (np. cyfryzacją, automatyzacją i robotyzacją), demografią, środowiskiem
naturalnym i zmianami klimatycznymi, a także – co za tym idzie – przekształceniami na
rynku pracy. Jak przekonywała Andżelika Wardęga, ekonomia społeczna ma ogromny
potencjał i mogłaby dostarczyć rozwiązań odpowiadających powyższych wyzwaniom. Na
przykład rozwój technologiczny może przyczynić się do likwidacji barier dostępu różnych
grup

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym

do

rynku

pracy

(np.

osób

z niepełnosprawnościami). Z kolei odpowiedzią na zmiany demograficzne (zwłaszcza wzrost
procentowego udziału seniorów w populacji) mogą być wyspecjalizowane usługi społeczne
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(np. gospodarstwa opiekuńcze). Zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym
i zmianami klimatu mogą zostać połączone z ideą zrównoważonego rozwoju (np.
gospodarka obiegu zamkniętego, efektywność energetyczna). Jak można przypuszczać,
wspomniany rozwój technologiczny będzie skutkować spadkiem zapotrzebowania na
pewne prace (zwłaszcza proste, powtarzalne i niewymagające szczególnych kwalifikacji)
przy jednoczesnym wzroście popytu na wykonywanie zajęć związanych z osobistym
kontaktem z drugim człowiekiem i nawiązywaniem relacji z innymi (np. usługi opiekuńcze
i asystenckie). W tym kontekście niezmiernie istotne jest zapewnienie innowacyjności
sektora, w tym możliwości włączania nowych obszarów do głównego nurtu ekonomii
społecznej (np. ruchu spółdzielczego). Dyrektor Wardęga wspomniała również o potrzebie
wymiany doświadczeń, sieciowania i „sumowania potencjałów wewnątrz sektora”. Osobną
kwestią jest system wsparcia, który – co oczywiste – obejmuje zarówno mechanizmy
finansowe (bezzwrotne i zwrotne), jak i niefinansowe. Wyzwaniem jest również włączenie
środków prywatnych, które mogłyby być inwestowane w ekonomię społeczną, a także
tworzenie instrumentów o charakterze wzajemnościowym. Prelegentka rozważała również,
w jaki sposób można zapewnić interdyscyplinarność i horyzontalność ekonomii społecznej,
jak również włączyć ten obszar do głównego polityk publicznych.
2.5.

Ekonomia społeczna i solidarna - czym powinna być?
W pierwszym dniu „OFESiS” odbyło się również spotkanie uczestników, zrealizowane

metodą Open Space, której istotą jest otwarcie przestrzeni umożliwiającej i wspomagającej
rozwój konstruktywnych idei. Formuła Open Space pozwala zderzyć różne poglądy,
podejścia do tematu z różnych perspektyw, jak również aktywnie włączać uczestników
w

opracowanie

tematów

konferencji.

Spotkanie

zostało

przeprowadzone

przez

wyspecjalizowanych moderatorów, a jego założonym rezultatem było sformułowanie
konkretnych i udokumentowanych ustaleń. Po krótkim wprowadzeniu i omówieniu zasad
spotkania uczestnicy spotkania zgłaszali własne propozycje tematów, które chcieliby
omówić w mniejszych grupach. W każdej z tych dyskusji mogli wziąć udział wszyscy
zainteresowani uczestnicy spotkania. Czas ich trwania oraz liczba rozmówców były
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zróżnicowane. Najważniejsze wątki zostały udokumentowane w postaci zapisanych na
flipchartach notatek, które prezentujemy poniżej. Dodajmy, że po zakończeniu dyskusji
grupowych przebieg spotkania został podsumowany w tzw. „kręgu” – uczestnicy swobodnie
dzielili się refleksjami na temat przeprowadzonych rozmów oraz metody Open Space.
Grafika 1. Tematy rozmów zgłoszone przez uczestników spotkania Open Space2

Przemoc w rodzinie – budowanie zdrowych postaw
 Edukacja w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 Walka ze stereotypami,
 Budowanie zdrowych postaw.
Jak zapewnić płynność finansową przedsiębiorstw społecznych (instrumenty, narzędzia,
prawodawstwo)?
 Płynność finansowa ES,
 Doradztwo ws. trendów rynkowych,

Źródło: „Open Space na II Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej - notatki uczestników
spotkania”, Fundacja DO, Warszawa, 24 października 2018
2
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 Regularna weryfikacja sytuacji finansowej PES przez OWES (Obligatoryjne lub nie?
W jakiej formie? Płatne zewnętrzne audyty sytuacji finansowej PES? Kto je
sfinansuje?),
 Bon na rozwój PS (forma, kwota, zakres przedmiotowy),
 Partnerstwo i współpraca z biznesem,
 Jakość kadry menedżerskiej,
 OWES jako Venture Capital?,
 Fundusz na poziomie krajowym, zapewniający szybkie pożyczki o niewielkiej kwocie,
z minimalnym wymaganym zabezpieczeniem,


Jakość, sprzedaż, przychody, płynność,

 Dofinansowanie z EFS, linie kredytowe.
Jak skutecznie prowadzić konsultacje społeczne/publiczne projektu ustawy o ESiS?
 Minimum 1-2 miesiące konsultacji,
 Nie robić konsultacji, jak ostatnio robił to NIW (wzory rozporządzeń do ustawy
o pożytku publicznym i o wolontariacie),
 Włączać GUS w konsultacje międzyresortowe,
 Idea

konsultacji

plus

bazować

na

opracowanych

modelach

partycypacji

obywatelskiej (np. publikacje „Stoczni”),
 Dobrze zdefiniować grupy interesariuszy (szeroko, różne grupy),
 Rekomendacje dla ministerstwa: 16 moderowanych spotkań regionalnych.
Jak zmotywować załogę? Sposoby na zwiększenie zaangażowania otoczenia/załogi
 Współpraca z CIS i KIS,
 Czas,
 Budowanie więzi między pracownikami,
 Zmiana relacji szef – załoga,
 Integracja w Barce w Poznaniu,
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 Duże grupowe decyzje,
 Dużo przestrzeni do działania i czasu na „dotarcie się”.
Jakich usług od OWES potrzebują PS/PES?
 Współpraca OWES z PES/PS, opracowanie oferty najkorzystniejszej dla PES/PS,
 Brak, temat otwarty, do omówienia na każdym możliwym spotkaniu OWES
i PES/PS.
Jak przekonać „Biznes” do włączenia się w ekonomię społeczną?
 Korzyści obustronne dla biznesu i PS/PES,
 Skuteczne dotarcie do biznesu poprzedzone analizą i selekcją podmiotów,
 Wiedza i doświadczenie u przedstawicieli OWES, kontaktujących się z biznesem,
która będzie atrakcyjna i uwiarygodniająca.
Jaką ES „uprawiamy”, a o jakiej marzymy/chcemy?
 Jakość, budujemy wizerunek ES (znajomość idei, kojarzy się z jakością),
 Przyjazne miejsca pracy (uprzywilejowane, „bonusy”, preferencje, np. zwrot VAT),
 System preferencji dla PS,
 Zmiana definicji PS na bardziej elastyczną,
 Wsparcie PS też po pomostówce, adekwatne do potrzeb PS,
 Potrzeba stworzenia nowego modelu PS,
 Zmiana rynku pracy i rynków społecznych a rozwój ES.
Czy to dobrze, że ES nie stanowi priorytetu inwestycyjnego w przyszłym programowaniu?
Tak, dlaczego… Nie, dlaczego…
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Miejsce ES w kolejnej perspektywie:
 2007-2013: tworzenie OWES, PES, system myślenia, praca z podmiotami,
organizacjami,
 2014-2020: praca z osobami wykluczonymi, podobnie, jak OPS i PUP, brak miejsca
na pracę z PES i NGO, nakładanie się działań OPS i PUP z pracą OWES,
 2021 i później: będą dotacje, czy nie, stanowisko MIiR i MRPiPS – wyodrębnienie ES
jako osobnego priorytetu.
Przyszłość ES:
 Realizacja działań, usług społecznie potrzebnych,
 Zaangażowanie samorządów,
 Myślenie ekonomiczne, nauczenie PES tego myślenia,
 Rola OWES,
 Rozporządzenie „EFS+”,
 Dotacje,
 Czy nadal tylko dla osób wykluczonych? Katalog osób wykluczonych. Czy dla NGO?
Spółka jawna czy PS?
Jak uświadomić, wypromować i zintegrować podmioty ekonomii społecznej, np. ZAZ, WTZ,
CIS, KIS, Spółdzielnie Socjalne, „Kampania Społeczna”?
Edukacja/formacja dla gospodarki solidarnej
Jak zmotywować (zmusić?) JST do „zauważenia”/promowania ES?
Ze spotkań czterech wymienionych wyżej grup dyskusyjnych nie sporządzono żadnych
notatek.
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2.6.

Uroczystość przyznania certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej
2018”
Na zakończenie pierwszego dnia „OFESiS” odbyła się uroczystość przyznania

certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018”. W pierwszej kategorii
„Spółdzielnia

socjalna

osób

fizycznych”

wyróżniono:

Fundusz

Aktywizacji

Osób

Niepełnosprawnych „Spółdzielnia Socjalna” (Józefów), Spółdzielnię Socjalną Równość
(Kraków)

i

Spółdzielnię

Socjalną

Dębnianka

(Wierzawice).

W

kategorii

drugiej

- „Przedsięwzięcie PES sfinansowane/współfinansowane ze środków zwrotnych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego” – zwyciężyły: Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna
„Nadzieja i Praca” (Rawa Mazowiecka), Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur (Iława)
i Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte (Bielawa).
2.7.

Jak idee społeczne zmieniają świat ekonomii? Jak idee ekonomiczne zmieniają
świat społeczny?
Drugi dzień „OFESiS” poświęcony został kreatywnemu oraz praktycznemu wymiarowi

ekonomii społecznej i solidarnej, jak również temu, w jaki sposób wpisuje się ona
w aktualne trendy rozwoju społeczno-ekonomicznego. W pierwszej części zorganizowano
panel dyskusyjny, którego celem było oszacowanie skali przenikania się sfery społecznej
i ekonomicznej, nie tylko w dyskursie o ekonomii społecznej, ale także w ramach głównego
nurtu debaty wokół kwestii ekonomicznych i społecznych. Uczestnicy koncentrowali się na
próbach identyfikacji pól oddziaływania, które dokonują się obecnie lub dokonają się
w przyszłości na skutek oddziaływania aktualnych trendów.
W panelu udział wzięli:
 dr hab. Bohdan Skrzypczak, Uniwersytet Warszawski,
 Jacek Jakubowski, grupa TROP,
 dr Izabela Grabowska, Uniwersytet Warszawski,
 Rafał Rudzki, Członek Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich,
 dr hab. Renata Włoch, Uniwersytet Warszawski,
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 Przemysław Piechocki, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.
Poniżej prezentujemy najważniejsze wątki dyskusji:
 Przedsiębiorstwo społeczne jako zjawisko hybrydowe w kontekście globalnych
trendów społeczno-ekonomicznych.
 Ekonomia społeczna w perspektywie rozwoju modelu gospodarki współdzielenia.
Przykłady sukcesów konkretnych marek i podmiotów gospodarczych. Szansą
ekonomii społecznej jest obserwacja aktualnych trendów społeczno-gospodarczych
w Polsce i na świecie.
 Przechwycenie pewnych dyskursów oraz idei (np. współdzielenia) przez korporacje
w celu komercyjnego wykorzystania.
 Wizja organizacji przyszłości (firm, organizacji lub instytucji) jako opartych o empatię
pro-kliencką i pro-pracowniczą. Nowy model zarządzania, którego rdzeniem jest
samoświadomość emocjonalna. Kompetencje społeczne jako warunek efektywności
zarządzania.

Postęp

technologiczny

i

automatyzacja

powoduje,

że

ludzie

w organizacjach są potrzebni do budowania twórczej wspólnoty i aktywnego
słuchania w dialogu. Czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego staje się umiejętność
budowania zespołu, relacje międzyludzkie oraz kompetencje komunikacyjne. Między
innymi chodzi tu o budowanie gospodarki opartej na takich wartościach, jak
współpraca, współzależność, solidarność i tworzenie więzi społecznych.
 Długofalowy trend zmniejszania się ubóstwa skrajnego (proces zachodzący od lat
90.) - ta zmiana jakościowa wpływa na redefinicję akcentów w podejściu do
ekonomii społecznej: w coraz mniejszym stopniu jest ona postrzegana jako
narzędzie

wsparcia

osób

zaliczanych

do

grup

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym, a coraz częściej staje się obszarem świadczenia usług społecznych,
skierowanych do szerszej publiczności. Zmniejszeniu ulega również związek
ekonomii społecznej z rynkiem pracy, głównie ze względu na fakt, że obecnie
najczęściej pozostają poza nim osoby z grup szczególnie trudnych w aktywizacji
zawodowej.
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 Zmiany technologiczne mogą być szansą dla ekonomii społecznej, ponieważ
w przyszłości skutkować będą spadkiem zapotrzebowania na pracę ludzi, co z kolei
przyczyni się do uwolnienia zasobów ludzkich, które mogą zostać zagospodarowane
w ramach tego sektora.
 Dobre perspektywy rozwojowe ekonomii społecznej, m.in. związane z powszechnym
i narastającym oczekiwaniem równego dostępu do pracy, dóbr, usług społecznych,
czy edukacji. Ekonomia społeczna ma szczególną rolę do odegrania w dobie
zwiększania się skali nierówności społecznych. W warunkach polskich mamy do
czynienia z etapem przejściowym od gospodarki rozwijającej się do rozwiniętej.
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego coraz częściej doceniają wagę
dywersyfikacji gospodarczej, w tym modelu rozwoju opartego o małe i średnie
przedsiębiorstwa, w tym firmy rodzinne (a niekoniecznie o przyciąganie dużych
inwestorów, którzy mogą łatwo przenieść się do innych krajów o niższych kosztach
pracy i prowadzenia działalności). Podmioty ekonomii społecznej są silnie
zakorzenione w swoich społecznościach i przyczyniają się do rozwoju lokalnego,
ponieważ najlepiej diagnozują i realizują potrzeby społeczne.
 Zapewnienie wysokiej jakości jako istotne wyzwanie rozwojowe sektora ekonomii
społecznej. Tę kwestię można rozpatrywać w dwóch wymiarach: w odniesieniu do
standardu usług lub produktów oferowanych przez przedsiębiorstwa społeczne, ale
również jakości zatrudnienia.
2.8.

Regionalna koordynacja rozwoju ekonomii społecznej
W dalszej kolejności przeprowadzone zostało pasmo warsztatowe z zakresu działań

na rzecz wzmocnienia potencjału sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym.
Zajęcia przeprowadzili Mariusz Kwiatkowski, Damian Dec oraz Marcin Sobaszek, zaś ich
współorganizatorami były Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. W warsztatach uczestniczyli
przedstawiciele Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.
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Spotkanie rozpoczęło się od omówienia opracowywanego narzędzia do aktualizacji
Krajowego oraz Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej, które – jak
wspomniano – można potraktować jako przyczynek do dyskusji nad procesem stanowienia
kolejnych dokumentów strategicznych, dostosowanych do nowego okresu programowania
UE. Tworzenie tych dokumentów będzie istotnym wyzwaniem dla ROPS-ów, ale również
pozostałych interesariuszy ekonomii społecznej, w tym organizacji „trzeciego sektora”,
biznesu czy środowisk naukowych. Co szczególnie warte podkreślenia, zakłada się, że
wspomniane programy będą tworzone w procesie partycypacyjnym. Omówiony został
minimalny zakres tych dokumentów (diagnoza – szczegółowe zakresy danych wraz
z podaniem źródeł, analiza i część operacyjna – kierunki interwencji wraz ze wskaźnikami,
jak również system monitoringu i ewaluacji). Programy te, zarówno na poziomie krajowym,
jak i regionalnym, mają 3 obszary problemowe, odpowiadające założonym celom: solidarny
rynek pracy, solidarna wspólnota lokalna oraz konkurencyjna przedsiębiorczość społeczna.
Ten minimalny zakres może być elastycznie rozwijany w dokumentach poszczególnych
województw, aby uchwycić ich regionalną specyfikę.
Część warsztatowa poświęcona została m.in. możliwości stworzenia wspólnych
zasad, np. regulaminów przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Uczestnicy
wypracowali następujące rekomendacje w ww. obszarze:
 partnerstwo, wspólna odpowiedzialność, wspólny cel,
 elastyczność, reagowanie na zmiany, brak nadmiernej regulacji, „furtki”,
 korzystanie z dobrych praktyk (np. z Wielkopolski),
 pogodzenie różnych interesów,
 przejrzyste, krótkie, niezbyt rozbudowane dokumenty,
 włączenie różnych partnerów, interesariuszy,
 interdyscyplinarność,
 odpowiedni termin,
 budowanie zaangażowanego zespołu,
 nadzór, weryfikacja regulaminów,
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 jak zachęcić OWES-y do tworzenia wspólnych regulaminów – poprzez pokazanie im
konkretnych korzyści (ułatwienie pracy),
 w pierwszej kolejności należy podjąć próbę stworzenia wspólnych wzorów
dokumentów – załączników do regulaminu (np. wzoru biznesplanu).
2.9.

Jak zbudować markę przedsiębiorstwa społecznego?
Kolejne zajęcia o warsztatowe przeprowadziły Majka Lipiak i Paulina Pielarz z firmy

„Leżę i Pracuję”, pierwszej agencji marketingowej, która powstała po to, by dać pracę
osobom sparaliżowanym. Ta część „Forum” poświęcona została zagadnieniom marketingu
w podmiotach ekonomii społecznej:
 Dlaczego warto inwestować w budowanie marki?
 Jak wykorzystać marketing do zmiany świata na lepsze?
 Co jest fundamentem komunikacji marketingowej, która angażuje?
Prelegentki przedstawiły swoją agencję jako studium przypadku przedsiębiorstwa
społecznego, które osiągnęło sukces. Omówiono misję, wizję, wartości oraz „credo
marketingowe” firmy („solidarność…”, „jesteśmy razem…”), a także wiele kwestii
szczegółowych, np. logotyp i kontrowersyjną kampanię społeczną, która przyczyniła się do
zbudowania rozpoznawalności i unikatowości marki („po co i dla kogo jesteśmy?). Od
początku firma miała dać możliwość zatrudnienia osobom leżącym, aby – poprzez pracę
zawodową – budować ich możliwości rozwoju, poczucie sensu, satysfakcji i własnej
wartości. Agencja skorzystała z różnych form pomocy (m.in. z OWES), korzystając również
z możliwości promocji w papierowych i elektronicznych mediach ogólnopolskich. „Leżę
i Pracuję” oferuje swoim odbiorcom prowadzenie profili w mediach społecznościowych,
projekty graficzne, tworzenie stron internetowych, jak również działania z zakresu CSR
i edukacji (np. skierowane do szkół, obejmujące kwestię zachowań wobec osób
z niepełnosprawnościami). Prelegentki przedstawiły model biznesowy oraz plany rozwojowe
swojej firmy – dalszą rozbudowę organizacji i zatrudnienie większej liczby osób
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sparaliżowanych. Po omówieniu najważniejszych wątków odpowiadały również na liczne
pytania z sali.
2.10. Trendy i przyszłość ekonomii społecznej i solidarnej
W ramach „Forum” zorganizowano również warsztat konsultacyjny wokół wniosków
z raportu pn. „Bilans Otwarcia”, opracowanego w ramach projektu pn. „System
partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej w Działaniu 2.9 PO WER”. Na
warsztacie podjęta została m.in. refleksja na temat kierunków rozwoju ekonomii społecznej
oraz

rekomendacji

odnośnie

systemu

wsparcia

ekonomii

społecznej.

Warsztat

poprowadzili: Tomasz Schimanek, prof. Tomasz Kaźmierczak oraz dr Szymon Wójcik.
Podczas spotkania poruszone zostały m.in. następujące wątki:
 finansowanie ekonomii społecznej: środki EFS i fundusze celowe (np. Fundusz Pracy,
PFRON), środki publiczne: centralne i samorządowe, możliwość włączenie środków
prywatnych, współpraca z biznesem, Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jak
wykorzystać te środki na potrzeby ekonomii społecznej,
 obciążenia podmiotów ekonomii społecznej: ZUS, podatki, brak obniżek, ulg,
wsparcia bieżącej działalności,
 preferencje w ramach zamówień publicznych, klauzule społeczne, zlecanie zadań
publicznych w ramach konkursów, brak wiedzy wśród urzędników, obawy przed
stosowaniem preferencji dla podmiotów ekonomii społecznej, brak świadomości
korzyści,
 zmiana

akcentów:

usługi

społeczne

zamiast

wsparcia

grup

zagrożonych

wykluczeniem społecznym,
 ekonomia

społeczna

w

świetle

problemów

demograficznych

(„bomba

demograficzna” i zapotrzebowanie na usługi społeczne, np. opiekuńcze, możliwość
ponownego włączania na rynek pracy seniorów o wysokich kompetencjach),
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 schematyczność, brak elastyczności systemu wsparcia („wszystkim dajemy to
samo…”), nieefektywność,
 negatywny

wizerunek

ekonomii

społecznej,

przekonanie,

że

jest

to

„przedsiębiorczość drugiej kategorii…”, „coś gorszego…”, a tego rodzaju podmioty nie
są równoprawnym partnerem dla firm komercyjnych,
 konieczność zapewnienia wysokiej jakości wytwarzanych produktów czy usług, ale
również zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej,
 czy bardziej opłaca się inwestowanie w przedsiębiorstwa społeczne, czy
utrzymywanie różnych grup społecznych w gotowości do podjęcia zatrudnienia,
podmioty ekonomii społecznej mają wysokie koszty prowadzenia działalności (niska
wydajność, nieprzewidywalność zachowań pracowników…),
 niski poziom wiedzy i konieczność edukacji w otoczeniu ekonomii społecznej,
 zmiana pokoleniowa, zaangażowanie młodych ludzi i zakorzenienie ekonomii
społecznej w społecznościach lokalnych,
 miejsce ekonomii społecznej w politykach publicznych i jej włączenie do głównego
nurtu ww. polityk,
 ekonomia społeczna jako wpisanie się w realne potrzeby środowiskowe.
3. Podsumowanie i refleksje ogólne
Jak już wspomnieliśmy, niniejszy rozdział zawiera podsumowanie oraz ogólne
refleksje na temat najważniejszych zagadnień, które zostały poruszone podczas „OFESiS”.
Przypomnijmy, że jest to autorski wybór najważniejszych obszarów tematycznych,
odzwierciedlający poglądy zespołu odpowiedzialnego za opracowanie raportu. Co oczywiste,
poniższe rozważania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organizatorów
konferencji.
Jednym z tematów szczególnie eksploatowanych podczas „Forum” były kwestie
związane z zapewnieniem finansowania systemu wsparcia ekonomii społecznej w dłuższej
perspektywie czasowej. Większość rozmówców podzielała przekonanie, że odpowiednie
środki finansowe są koniecznym, choć niewystarczającym warunkiem dalszego rozwoju lub
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– jak formułują to najwięksi pesymiści – przetrwania sektora. W tym kontekście
szczególnie niepokojąco zabrzmiały doniesienia o nieuwzględnieniu ekonomii społecznej
jako osobnego priorytetu w nowej perspektywie finansowej UE. Oznaczałoby to
sprowadzenie przedsiębiorczości społecznej głównie do aspektu zatrudnieniowego,
kosztem wymiaru solidarnościowo-reintegracyjnego. Ten antycypowany kierunek zmian
należałoby odczytać jako szczególnie niekorzystny, zwłaszcza, że w ostatnich latach drugi
z wymienionych komponentów zdecydowanie zyskuje na znaczeniu (m.in. ze względu na
fakt, że aktualnie poza rynkiem pracy najczęściej pozostają osoby z grup szczególnie
trudnych w aktywizacji zawodowej, co wymaga zmiany podejścia i zupełnie innych metod
pracy). Ten ostatni wątek wiąże się również z silniejszą koncentracją na świadczeniu usług
społecznych, zwłaszcza dopasowanych do potrzeb lokalnych, a niekoniecznie na
kontynuacji działań na rzecz osób zaliczanych do grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Podczas konferencji omawiano potencjalne zagrożenia, które mogłyby płynąć
z ustanowienia tego rodzaju regulacji systemowych. Na przykład mogłoby się okazać, że
podmioty ekonomii społecznej zostaną zmuszone do konkurowania o środki z podmiotami
działającymi w szeroko rozumianym obszarze zatrudnienia. Podsumowując ten wątek
należy z satysfakcją odnotować, że – w świetle deklaracji sformułowanych podczas
„OFESiS” – polskie władze dostrzegają wagę tego problemu i zamierzają podejmować
stosowne działania zaradcze.
Kontynuując wątek finansowania warto zaznaczyć, że jednym z kluczowych wyzwań
jest włączenie środków prywatnych i zachęcenie sektora komercyjnego do inwestowania
w ekonomię społeczną. Jak pokazują liczne badania i analizy 3 tego rodzaju współpraca nie
rozwija się w sposób wystarczający i napotyka liczne bariery, a przykłady dobrych praktyk
należy uznać za incydentalne, jednostkowe. Wspomniane środowiska funkcjonują w sposób
wzajemnie niezależny, na zupełnie innych zasadach, niewiele o sobie wiedząc
i nie posiadając potrzeby poszukiwania tej wiedzy. Podjęcie współpracy między biznesem
a sektorem ekonomii społecznej jest uzależnione od konkretnych korzyści dla obydwu
„Społeczna odpowiedzialność biznesu a ekonomia społeczna. Raport z badań ilościowych i jakościowych”,
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego, Warszawa, 2018
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stron, a te obecnie wydają się być niezidentyfikowane i nieuświadomione. Być może trwała
kooperacja mogłaby opierać się o relacje wzajemnościowe, a więc tworzenie sieci
wzajemnie

komplementarnych

powiązań,

dostosowanych

do

realnych

potrzeb

i generujących obustronne, konkretne korzyści4.
W ramach rozważań na temat systemu wsparcia silnie wybrzmiała potrzeba
włączenia ekonomii społecznej do głównego nurtu polityk publicznych w naszym kraju.
Równie istotne wydaje się przyjęcie podejścia interdyscyplinarnego, holistycznego, które
oznacza, że wspomniany system pomocowy powinien funkcjonować w powiązaniu
z politykami publicznymi obejmującymi obszary pokrewne, w tym m.in. pomoc społeczną,
rynek pracy, przedsiębiorczość, edukację, rozwój lokalny czy aktywizację i partycypację
społeczną. Innymi słowy, pożądaną cechą wszystkich tych działań jest ich wzajemna
komplementarność i spójność logiczna, aby możliwe było uzyskanie efektu synergii.
Dość ciekawe były prowadzone podczas „Forum” rozważania dotyczące kwestii
promocyjno-marketingowych, w tym kreowania wizerunku marek podmiotów ekonomii
społecznej, jak również całego sektora. Jak wiemy z licznych opracowań, ten sposób
postrzegania najczęściej jest negatywny. Ekonomia społeczna budzi skojarzenia
z wykluczeniem i trudnymi problemami społecznymi, a także brakiem racjonalności
gospodarczej i deficytem profesjonalnego zarządzania. Wydaje się, że przełamanie tego
stanu rzeczy jest warunkiem dalszego rozwoju i włączenia ekonomii społecznej do
głównego nurtu życia gospodarczego. Podmioty ekonomii społecznej wymagają wsparcia
nie tylko na poziomie promocji i marketingu, ale również profesjonalnego zarządzania czy
mentoringu - chodzi zatem o transfer wiedzy z biznesu do sektora ekonomii społecznej. Co
więcej, współpracę obydwu sektorów należy rozpatrywać w perspektywie długoterminowej,
wymaga ona trwałych podstaw gospodarczych, ale również osiągnięcia pewnego poziomu
stabilizacji i rozwoju rynkowego. Większość wypowiadających się uczestników konferencji
podzielała przekonanie, że perspektywą sektora jest profesjonalizacja i ekonomizacja
działań, jak również zapewnienie konkurencyjności rynkowej podmiotów ekonomii
społecznej dzięki wysokiej jakości oferowanych usług i produktów. Niezmiernie istotne są
4

Tamże
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również kwestie edukacyjne, zarówno w odniesieniu do sektora, jak i otoczenia ekonomii
społecznej.
Szczególnie interesujące były dyskusje dotyczące przyszłości w kontekście trendów
i wyzwań o wymiarze globalnym. Ekonomia społeczna posiada potencjał, aby dostarczać
właściwych rozwiązań w odpowiedzi na te wyzwania. Dobrą ilustracją powyższej tezy są
kwestie demograficzne, a więc postępujący proces zwiększania się udziału seniorów
w populacji. Z jednej strony otwierają się coraz szersze możliwości świadczenia usług
skierowanych do tej grupy odbiorców (np. opiekuńczych, asystenckich), z drugiej
– ekonomia społeczna mogłaby przyczynić się do dłuższego utrzymywania lub przywracania
osób starszych na rynek pracy, aby w ten sposób wykorzystać ich doświadczenie i nabyte
w przeszłości kompetencje. Dalej – postęp technologiczny można potraktować zarówno
jako zagrożenie, jak i szansę dla sektora, zwłaszcza, że w przyszłości może on spowodować
zwiększeniu popytu na pracę wykonywaną zdalnie lub – przeciwnie – zajęcia wymagające
bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Do długofalowych trendów należy zaliczyć
również zmiany klimatyczne, co również tworzy ciekawą perspektywę rozwoju dla ekonomii
społecznej (np. ekologia i ochrona środowiska, działania na rzecz efektywności
energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zdrowa żywność i „slow food” czy produkty
lokalne i regionalne).

24

