
Ekonomia społeczna na 
trudne czasy 

Prekursorzy polskiej ekonomii społecznej 



Ciemne strony kapitalizmu i rewolucji przemysłowej 



Robert Owen 

Pomoc w samoorganizacji jako poszukiwanie  

Charles 
Fourier  



Pomoc w samoorganizacji jako poszukiwanie 

Stanisław 
Staszic 



Budowanie działań wzajemnych - Rochdale  



1. Otwarte członkostwo 
2. Ustrój demokratyczny (1 członek – 

1 głos) 
3. Udział członka w nadwyżce 

proporcjonalny do jego świadczeń 
na rzecz spółdzielni 

4. Ograniczone oprocentowanie 
udziałów 

5. Neutralność religijna i polityczna 
6. Sprzedaż tylko za gotówkę 
7. Promocja oświatowa 

Budowanie działań wzajemnych - Rochdale  



Budowanie działań wzajemnych – Raiffeisen - Stefczyk 

Franciszek Stefczyk 



Działania wzajemne na rzecz polskiej tożsamości 

Ks. Piotr Wawrzyniak 

ks. Augustyn 
Szamarzewski 



Działania wzajemne na rzecz polskiej tożsamości 

Ks. Augustyn 
Szamarzewski 

Ks. Piotr  
Wawrzyniak 

ks. Piotr Wawrzyniak 



Solidarnosć i samoorganizacja 

Edward Abramowski prekursor Solidarności 

Dla innych narodów 
spółdzielczość jest tylko 
siłą dalszego rozwoju 
społecznego w kierunku 
sprawiedliwości; dla nas 
zaś jest jeszcze czymś 
więcej, bo jest także siłą 
obrony narodowej, siłą 
mogącą ustrzec przed 
zagładą i zniszczeniem 



Solidarnosć i samoorganizacja 

 Zwracając jednostce utraconą godność twórcy życia, 
zmieniamy jednocześnie i dotychczasowe postulaty 
polityki społecznej. Zamiast oczekiwać, aż zjawi się nowy 
Mesjasz — państwo ludowe, które w kadry swojej 
biurokracji ujmie wszelkie zagadnienia i reskryptami 
będzie zaprowadzało wspólność i braterstwo, tępiąc na 
dawny sposób nowego buntownika reakcją, stawiamy 
tworzenie „świata przyszłości” jako zadanie dzisiejsze, 
aktualne, wolne, zadanie ludzi „dobrej woli”. W tym 
pojmowaniu życia jako wolnego aktu braterstwa ludzi 
zawiera się cała istota kooperatyzmu. 
 W istniejącym społeczeństwie kapitalistycznym są 
warunki, siły i formy, które umożliwiają budowanie 
nowego społeczeństwa, opartego na wspólności 
ekonomicznej i demokracji pracujących. 

Edward Abramowski prekursor Solidarności 



Solidarnosć i samoorganizacja 

Marian Rapacki 
Maria Orsetti 

Maria Dąbrowska 

Stanisław Wojciechowski 

Stefan Żeromski 
Romuald Mielczarski 



Samoorganizacja jako odbudowa wspólnoty 

Wieś Lisków i ks. Wacław Bliziński 



Samoorganizacja jako odbudowa wspólnoty 

Warszawska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

Teodor Toeplitz 



Próba obrony wartości spółdzielczych 

Stefan Zbrożyna Jan Wolski 
Józef Grzecznarowski 



Próba odbudowy wartości spółdzielczych 



A teraz prekursorami są Ci co podjeli na nowo trud  


