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Wstęp

Obecna skala bezrobocia w Polsce, przy niepokojąco wysokim udziale osób długotrwale 
bezrobotnych, skłania do poszukiwania nowych instrumentów aktywizujących i motywujących 
te osoby. Zwiększanie poziomu wsparcia socjalnego, poza problemem dostępności środków fi-
nansowych na ten cel przeznaczonych, przyczynia się do narastania bierności klientów systemu 
pomocy społecznej oraz liczby osób od niego uzależnionych. Klasyczne instrumenty rynku pracy 
nie zawsze okazują się skuteczne w stosunku do osób, które od dawna są bezrobotne i w wielu 
przypadkach cechują się obniżoną motywacją do podejmowania jakichkolwiek działań. W tych 
okolicznościach szczególnego znaczenia nabierają inicjatywy pobudzające aktywność społeczną, 
angażujące osoby, którym grozi wykluczenie społeczne, a jednocześnie pozwalające na poprawę 
ich sytuacji materialnej. Czy taki potencjał w dzisiejszej rzeczywistości ma ekonomia społeczna?

Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie będą mogli Państwo prześledzić, zapoznając się z ar-
tykułami zebranymi w publikacji. Jej wydanie jest integralną częścią realizowanego przez Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji 
społecznej województwa śląskiego”, którego celem jest podniesienie jakości usług świadczonych 
przez pracowników realizujących zadania pomocy i integracji społeczno-zawodowej oraz po-
prawa współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz skuteczniejszego rozwiązywania problemów 
społecznych w województwie śląskim. Jednym z głównych działań projektowych jest promocja 
i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie.

Przygotowując się do wydania publikacji, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Woje-
wództwa Śląskiego zwrócił się z prośbą do instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów 
ekonomii społecznej oraz pracowników naukowych o opracowanie artykułów na temat ekonomii 
społecznej. W rezultacie zgromadzono materiał, który pokazuje zarówno teoretyczne podsta-
wy funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, jak i praktyczne doświadczenia związane 
z podejmowanymi przez różne instytucje inicjatywami z tej dziedziny, a także ich efekty. Auto-
rzy artykułów wskazują na istniejące powiązania pomiędzy pomocą społeczną, pracą socjalną 
a ekonomią społeczną. W publikacji znajdą Państwo również rozważania na temat efektywno-
ści wykorzystania ekonomii społecznej do aktywizacji różnych grup docelowych oraz roli, jaką 
pełni w tym procesie motywacja uczestników. Osoby planujące lub już prowadzące działalność 
w sektorze ekonomii społecznej będą miały możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu budowy 
wizerunku czy roli przywództwa w działaniach podmiotów. Wśród przygotowanych tekstów 
znalazły się ponadto opisy dobrych praktyk – funkcjonowania Centrów Integracji Społecznej, 
Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz spółdzielni socjalnych.

Mamy nadzieję, że zawarte w publikacji rozważania i informacje posłużą Państwu jako źród-
ło wiedzy i inspiracji do podejmowania działań z zakresu ekonomii społecznej, przyczyniając 
się do ich popularyzacji, a w rezultacie do reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, a szczególnie doświadczających trudności na rynku pracy.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego
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Piotr Gierek

EKONOMIA SPOŁECZNA SZANSĄ 
NA REINTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ 

OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE 

Wprowadzenie
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja osób i rodzin korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej stanowią jedno z nowoczesnych zadań pomocy społecznej, sto-
sowane w ramach aktywnych form polityki społecznej i pracy socjalnej. W tych dwóch formach 
mieści się sektor ekonomii społecznej, który może stanowić szansę na reintegrację społeczną 
osób przebywających na marginesie życia społecznego m.in.: bezrobotnych, niepełnosprawnych 
- wykluczonych społecznie.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie problematyki ekonomii społecznej - trudności defi-
nicyjnych i funkcji oraz podstawowych jej podmiotów, a także przedstawienie wybranych pod-
miotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie miasta Chorzów. 

Ekonomia społeczna - trudności definicyjne i funkcje
Zagadnienie ekonomii społecznej (inaczej gospodarki społecznej) jest bardzo szerokie i do-

tyka wielu sfer życia społecznego. Jednak wspólnym jego mianownikiem jest zasada, która głosi 
prymat działania na rzecz ludzi nad maksymalizacją zysku. Oznacza to, że dla jednostek eko-
nomii społecznej istotne znaczenie ma przede wszystkim misja społeczna obok celu gospodar-
czego. Pojęcie ekonomii społecznej, w obecnej formie, pojawiło się po raz pierwszy we Francji 
w latach 80-tych XX wieku, choć jej fenomen ma dość długą historię sięgającą XIX wieku1. 
W latach 90-tych XX wieku w Europie zaczęły funkcjonować pierwsze akty prawne m.in. we 
Włoszech, Belgii i Portugalii2. W Polsce przełomem była uchwalona 24 kwietnia 2003 roku 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie3, która m.in. zdefiniowała pojęcie 
obszarów pożytku publicznego i trybu kontraktowania usług oraz pojęcie działalności odpłatnej 
statutowej4. Powyższa ustawa zasygnalizowała konieczność wprowadzenia zasady pomocniczo-
1 Szerzej na ten temat: P. Sałustowicz, Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, w: Ekonomia społeczna. Perspek-
tywa rynku pracy i pomocy społecznej, red. J. Staręga-Piasek, Warszawa 2007, s. 21-46.
2 Od 1991 roku zaczęła obowiązywać ustawa o spółdzielniach socjalnych - we Włoszech, od 1995 roku w Belgii wprowa-
dzono przedsiębiorstwa o celach społecznie użytecznych, a w Portugalii spółdzielnie społecznej solidarności. 
3 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tekst jednolity w Dz. U. z 2010 
nr 234 poz. 1536.
4 Działalność odpłatna statutowa to działania organizacji obywatelskich na pograniczu działalności gospodarczej niebędąca 
przedmiotem zainteresowania pomocy publicznej.
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ści (inaczej „pomocy dla samopomocy”) określając także klasyczne przedsiębiorstwa zaliczane 
do podmiotów ekonomii społecznej, o których będzie mowa w dalszej części niniejszego artyku-
łu. Późniejsze ustawodawstwo utwierdziło instrumenty i tworzące się podmioty sektora ekonomii 
społecznej, przyczyniły się do tego: ustawa o zatrudnieniu socjalnym (2003); ustawa o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2004); ustawa o spółdzielniach socjalnych (2006) oraz 
ustawa o pomocy społecznej (2004).

Od tamtego okresu minęła już dekada, jednakże nadal ekonomia społeczna, jak zauważają 
liczni autorzy „jest w Polsce określeniem stosunkowo mało znanym. Z tego powodu budzi wiele 
pytań i wątpliwości. W krajach „starej” Unii Europejskiej to hasło jest dobrze znane, ale często 
nie jest rozumiane jednoznacznie. Podstawowym wyróżnikiem przedsięwzięć podejmowanych 
w obrębie ekonomii społecznej jest nadrzędność celów społecznych nad działalnością nastawio-
ną na zysk. Celem podejmowanych działań jest zaspokojenie konkretnych potrzeb jednostek 
i społeczności, a wypracowane przy ich pomocy zyski służą realizacji tego działania”5. Ekonomia 
społeczna jest także definiowana przez organizacje, które ją tworzą: „są to podmioty gospodarcze 
i społeczne aktywne we wszystkich sektorach. Wyróżniają się one ze względu na swoje cele oraz 
szczególną formę przedsiębiorczości. Obejmuje takie podmioty jak: spółdzielnie, towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia i fundacje. Przedsiębiorstwa te działają w różnych 
obszarach, takich jak: opieka społeczna, produkcja rolnicza, usługi dla społeczeństwa, zdrowie, 
banki, ubezpieczenia, sprawy konsumentów, praca stowarzyszeń, sektor mieszkaniowy, handel, 
usługi sąsiedzkie, kształcenie i szkolenie, kultura, sport i aktywność w czasie wolnym”6. Organi-
zacje te działają w pewnych niszach rynkowych, którymi rynki prywatne nie są zainteresowane, 
z których państwo czy samorządy lokalne się wycofują bądź ich działalność jest nieefektywna. 
Głównymi cechami przedsięwzięć w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej jest: dobrowolna 
i otwarta przynależność w tym prymat jednostki i celów społecznych nad kapitałem, wspólnota 
interesów członków i użytkowników z celami ogólnymi, a także praktyczne zastosowanie zasa-
dy solidarności, samorządność i niezależność wobec władz publicznych. Można jednak przyjąć 
za T. Kaźmierczakiem i M. Rymszą, że ekonomia (gospodarka) społeczna, jest rozumiana jako 
narzędzie mobilizacji ekonomicznej i społecznej zaniedbanych społeczności lokalnych/obszarów 
oraz jako formułę zwiększania uczestnictwa ich członków/mieszkańców w wymianie gospodar-
czej i życiu publicznym7.

Z punktu widzenia pomocy społecznej, patrząc przez pryzmat instytucji, które tworzą ofertę 
dla osób zagrożonych bądź wykluczonych społecznie, ekonomia społeczna rozumiana jest jako 
inicjatywy polityki rynku pracy, w tym zwłaszcza integracji społeczno-zawodowej grup dotknię-
tych wykluczeniem społecznym. Kierunek ten jest określany mianem zatrudnienia socjalnego, 
a jego funkcją jest tworzenie miejsc pracy poza podstawowym rynkiem zatrudnienia8. W tym 
nurcie oczekuje się efektu usamodzielnienia się osób korzystających ze wsparcia organizacji na-
leżących do gospodarki społecznej (w tym z pomocy społecznej) i obniżenia kosztów w ramach 

5 P. Rosiński, Doświadczenia w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych w Polsce, w: Z teorii praktyki gospodarki społecznej, 
tom I serii „Zeszyty gospodarki rynkowej”, red. E. Leś, M. Ołdak, Warszawa 2006, s. 105.
6 W. Kwaśnicki, Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, w: Trzeci Sektor, nr 2/2005, s. 11.
7 Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Warszawa 2007, s. 11.
8 E. Leś, Nowa ekonomia społeczna, wybrane koncepcje, w: Trzeci Sektor, nr 2/2005, s. 36.
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dotychczasowych pasywnych form wsparcia jak np. w postaci zasiłków9. Innym rozumieniem 
ekonomii społecznej w kontekście pomocy społecznej jest to, że określa się ją przez podmioty, 
które wykonują usługi socjalne na rzecz klientów pomocy społecznej, a są to: organizacje poza-
rządowe, w tym fundacje, stowarzyszenia i instytucje wyznaniowe10. 

Aktywność podmiotów ekonomii społecznej oraz występowanie ryzyka wykluczenia spo-
łecznego w dużej mierze pokrywa się podmiotowo z grupą osób będących w tzw. szczegól-
nej sytuacji na rynku pracy. Są to grupy bezrobotnych zarejestrowanych m.in.: bezrobotni do 
25 roku życia, długotrwale bezrobotni, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji za-
wodowych, bez doświadczenia zawodowego, samotnie wychowujący dziecko oraz bezrobotni 
niepełnosprawni. Zatem podmioty funkcjonujące w sferze rynku pracy ze swoją ofertą trafiają 
do bardzo zróżnicowanych grup określanych jako defaworyzowane na rynku pracy, do których 
zaliczają się11: kobiety, osoby starsze (powyżej 50 roku życia), mieszkańcy wsi, mieszkańcy ma-
łych miasteczek, osoby zamieszkujące gminy/powiaty o wysokiej stopie bezrobocia, bierni za-
wodowo, długotrwale bezrobotni, wielokrotnie bezrobotne osoby, samotnie wychowujące dzieci 
oraz osoby niepełnosprawne, bez kwalifikacji zawodowych, osoby nieuczestniczące w edukacji 
ustawicznej, byli więźniowie, a także osoby związane z szarą strefą gospodarki. Stąd polity-
ka zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu stanowi jeden z ważniejszych działów polityki 
społecznej12, także i ekonomii społecznej. Odwołując się do potrzeb, jednocześnie zajmuje się 
ochroną praw ludzkich. Zabezpieczenie prawa do pracy, polityka zatrudnienia oraz likwidacja 
źródeł bezrobocia leży w gestii szczególnie polityki społecznej13, aktywnych form pracy socjal-
nej i sektora ekonomii społecznej. 

Warto zaznaczyć, że stopa bezrobocia w Polsce od lat utrzymuje się na poziomie kilkunastu 
procent. Na koniec marca 2013 roku w Polsce wyniosła 14,3%14 (co stanowi 2.314.453 ogółu 
osób bezrobotnych, w tym kobiet 1.140.811), a w granicach województwa śląskiego 12,0% (co 
stanowi 225.399 ogółu osób bezrobotnych, w tym kobiet 117.792)15. Na taki stan wpływa roz-

9 Wiąże się to z ideą „praca zamiast zasiłku”. Szerzej na ten temat: M. Rymsza, Druga fala ekonomii społecznej 
w Polsce a koncepcja aktywnej polityki społecznej, w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, 
M. Rymsza, Warszawa 2007, s. 180, a także por. M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w teorii  
i praktyce, w:W stronę aktywnej polityki społecznej, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Warszawa 2003.
10B. Kowalczyk, Ekonomia społeczna w pomocy społecznej w Polsce w walce z wykluczeniem społecznym, w: Praca socjalna 
wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne, potrzeby praktyki, red. K. Wódz, S. Pawlas-Czyż, 
Toruń 2008, s. 33-35.
11 M. Frączek, Charakterystyka rynku pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji grup defaworyzowanych, w: 
Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce - zasady, perspektywy i kierunki współpracy, red. S. Mazur, 
A. Pacut, Warszawa/Kraków 2008, s. 77.
12 Szerzej na ten temat: P. Gierek, Rola pracy socjalnej i aktywnej polityki społecznej w przeciwdziałaniu bezrobociu, w: Z badań 
nad procesami z pogranicza psychologii, socjologii i edukacji, red. L. Woszczek, T. Grabiński, S. Sorys, A. Tabor, Chrzanów 
2012, s. 27-47, a także: P. Gierek, Praca socjalna w aktywnym modelu polityki społecznej - doświadczenia chorzowskie, w: Praca 
socjalna aktywnym instrumentem polityki społecznej - od wolontariatu do zatrudnienia, red. M. Mirowska, Częstochowa 2012, 
s. 81-93, oraz P. Gierek, O aktywnej polityce społecznej wobec osób wykluczonych społecznie, w: Społeczne konteksty 
edukacji, red. K. Rędziński, M. Łapot, Gliwice 2009.
13 J. Auleytner, Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa 2002, s. 330.
14 www.psz.praca.gov.pl/zakładka statystyki rynku pracy/ marzec 2013 z dnia 29.05.2013 roku.
15 Większa liczba bezrobotnych kobiet w województwie śląskim może świadczyć o „feminizacji biedy” w tym regionie. 
Termin ten wprowadzony został w 1978 roku przez DianePearce w artykule: The feminization of poverty. Women: work and 
welfare, na łamach czasopisma „Urban and SocialChangeReview” z lutego 1978 roku, gdzie zwróciła uwagę, że ubóstwo stało 
się problemem kobiet stanowiących coraz większy odsetek ludzi ubogich. Por. J. Grotowska-Leder, W. Warzywoda-Kruszyńska, 
Feminizacja katowickiej biedy?, w:Kobiety wobec przemian okresu transformacji, red. K. Faliszek, E. McLeanPetras, K. Wódz, 
Katowice 1997, s. 203.
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szerzenie się bezrobocia długookresowego osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, 
bezrobocie wśród ludzi młodych, bezrobocie wynikające z niskiego wykształcenia, a także zróż-
nicowanie przestrzenne lokalnych rynków pracy.

Wobec tego najważniejszymi celami do realizacji przypisywanymi ekonomii społecznej są: 
„zwalczanie niedomagań w procesie dystrybucji; wspieranie lub tłumienie pewnego systemu 
gospodarczego lub jego części; zwalczanie sprzeczności (antagonizmów) społecznych; wspie-
ranie tworzenia dobra wspólnego poprzez wpływ na stosunki klas społecznych należących do 
wspólnoty; zabezpieczenie trwałego osiągania celów społecznych; dążenie do równowagi mię-
dzy wymogami etycznymi i politycznymi; kształtowanie położenia różnych warstw społecznych 
(w szczególności potrzebujących ochrony); utrzymanie i wzmocnienie wewnętrznych, material-
nych powiązań w społeczeństwie; integracja grup społecznych w społeczeństwie jako całości; 
regulowanie stosunków między grupami społecznymi; wspieranie wolności i godności ludzi 
pracy; ochrona grup społeczno-ekonomicznych, które w skutek swojej zależności ekonomicznej 
są szczególnie narażone na szkody, krzywdy, niebezpieczeństwa i kłopoty; zapobieganie i łago-
dzenie zaburzeń i konfliktów w przebiegu procesów społecznych; poprawa gospodarczej i spo-
łecznej pozycji większości osób, zapewnienie minimalnych standardów socjalnych; poprawa 
warunków życia i pracy ludności; zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz zaspokojenie 
potrzeb wyższego rzędu”16.

Do podstawowych funkcji ekonomii społecznej zalicza się: budowanie demokracji uczest-
niczącej przez nowe jakościowo powiązanie w ramach jednej instytucji zarówno więzi o cha-
rakterze społecznym jak i ekonomicznym; wspieranie polityki wzrostu zatrudnienia grup szcze-
gólnie zagrożonych (wykluczonych, marginalizowanych) na rynku przez oferowanie nowych, 
elastycznych form przedsiębiorczości i rodzajów pracy, trudnych do osiągnięcia w innych sekto-
rach i umożliwiających aktywizowanie osób, które dla publicznych służb zatrudnienia stanowią 
najtrudniejszą grupę klientów; budowanie wspólnot opartych na solidarności zamiast na zależ-
ności17. Innymi funkcjami przypisywanymi ekonomii społecznej są: generowanie miejsc pracy 
o wysokiej jakości i polepszanie poziomu życia; pobudzanie aktywności obywatelskiej opartej 
na solidarności i osobistym zaangażowaniu, a także pobudzanie rozwoju lokalnego oraz wzmac-
nianie spójności społecznej18. Podstawową jednak funkcją ekonomii społecznej poprzez akty-
wizację społeczną i zawodową grup defaworyzowanych jest zwiększanie zatrudnienia, a także 
zapobieganie wykluczeniu społecznemu i usamodzielnienie osób zmarginalizowanych, w tym 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Podejmowanie aktywności w ramach ekonomii społecznej w Polsce, podobnie jak w kra-
jach Unii Europejskiej, dotyczy19: dostarczania usług publicznych zarówno społecznych (usług 
pożytku publicznego np. świadczenie usług socjalnych, opiekuńczych) jak i technicznych (uży-
teczności publicznej np. wykonywanie prac porządkowych); integracji w ramach rynku pracy 
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu realizowanej w postaci działań prozatrudnienio-
wych podnoszących szanse na rynku pracy (np. organizowanie szkoleń, udzielania informacji 

16K. Głąbicka, Rola ekonomii społecznej, w: Ekonomia społeczna - wyzwania dla instytucji pomocy społecznej, red. K. Głąbicka, 
Warszawa 2010, s. 9-10.
17 Por. C. Miżejewski, Polityka społeczna wobec sektora ekonomii społecznej, w: Polityka Społeczna, nr 5-6/2006, s. 1-5.
18K. Głąbicka, Rola ekonomii…, s. 11.
19J. Szymanowska, Nowe wyzwania w promocji i rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej, w: Praca Socjalna, 
nr 1/2012, s. 23-24.
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czy doradztwa); wykonywania usług na otwartym rynku pracy (np. hotelarskich, remontowo-
-budowlanych czy gastronomicznych); udzielania świadczeń o charakterze wzajemnym; działal-
ności handlowej i produkcyjnej (spółdzielnie produkcyjne, rzemieślnicze czy rolnicze).

Reasumując, zagadnienie ekonomii społecznej jest rozpatrywane w literaturze wieloaspekto-
wo i interdyscyplinarnie w odniesieniu do różnych perspektyw i teorii20 (ekonomicznych, filo-
zoficznych, socjologicznych czy związanych z pracą socjalną bądź pomocą społeczną). Każda 
perspektywa stawia ekonomię społeczną w innym świetle i z innego punku widzenia. Jednakże 
na potrzeby niniejszego artykułu, rozumienie sektora ekonomii społecznej sprowadzam do prob-
lematyki pomocy społecznej i pracy z osobami zagrożonymi bądź wykluczonymi społecznie. 

Podmioty ekonomii społecznej
Reintegracja społeczna osób wykluczonych społecznie to nowe, wymagające innowacyjne-

go podejścia zadanie nie tylko pomocy społecznej, ale i służb zatrudnienia. Główną przyczyną 
wykluczenia społecznego jest bezrobocie. Jeśli się ono przedłuża, narasta poczucie bezradno-
ści, zmniejsza się motywacja i umiejętność poszukiwania pracy, zmiany zawodu czy kwalifi-
kacji. Izolacja społeczna, niemożliwość znalezienia zatrudnienia, pogłębiający się niedostatek, 
poczucie obniżenia statusu i zamknięcia w domu pogarszają samopoczucie psychiczne, które 
w połączeniu z brakiem zatrudnienia, powoduje utratę bezpieczeństwa zawodowego i socjal-
nego, a przede wszystkim ekonomicznego21. Inną grupą osób zagrożonych marginalizacją spo-
łeczną oprócz bezrobotnych są osoby niepełnosprawne, których sprawność fizyczna, psychiczna 
czy umysłowa ogranicza pełnienie ról społecznych oraz podjęcie pracy i stąd wymagają one 
rehabilitacji społecznej i zawodowej. Właśnie dla tych kategorii osób wykluczonych społecznie 
organizowane są liczne podmioty ekonomii społecznej, które mają za zadanie integrować ich 
społecznie, a należą do nich m.in.:
1. Warsztaty terapii zajęciowej (warsztaty pracy) - w których uczestnicy zdobywają nawyki 

i umiejętności pracownicze, biorą udział w „treningach budżetowych” gospodarowania włas-
nymi środkami. Warsztaty działają na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z późn. zm.)22.

2. Zakłady aktywizacji zawodowej (ZAZ) - których celem jest zatrudnienie osób niepełno-
sprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, a także rehabilitacja spo-
łeczna i zawodowa. ZAZ-y mają formę pośrednią między zajęciami warsztatu terapii zajęcio-
wej a pracą na otwartym rynku pracy. Powstają z inicjatywy powiatu, gminy, fundacji, stowa-
rzyszenia lub innych organizacji społecznych. Działają także na podstawie ustawy o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

3. Kluby integracji społecznej (KIS) - funkcjonują w oparciu o ustawę z dnia 13 czerwca 2003 
roku o zatrudnieniu socjalnym (z późn. zm.)23, a ich głównym zadaniem jest reintegracja spo-
łeczna i zawodowa osób długotrwale wykluczonych z rynku pracy, w szczególności bezdom-
nych czy powracających z zakładów karnych. Klub integracji społecznej może organizować 

20 Szerzej na ten temat: Wokół ekonomii społecznej, red. M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur, Kraków 2012 (szczególnie 
rozdział I. Intelektualne korzenie ekonomii społecznej, s. 11-70).
21 M. Łojko, Marginalizacja społeczno-zawodowa długotrwale bezrobotnych, w: Wykluczenie społeczne i marginalizacja 
zawodowa, red. K. Białobrzeska, S. Kawula, Toruń 2006, s. 52-53.
22 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Tekst jednolity w Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721.
23 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym. Tekst jednolity w Dz. U. z 2011 nr 43 poz. 225.



i prowadzić w szczególności: programy zatrudnienia tymczasowego mające na celu pomoc 
w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub 
niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnie-
nia; poradnictwo prawne; a także działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw 
mieszkaniowych i socjalnych24.

4. Centra integracji społecznej (CIS) - podobnie jak KIS-y funkcjonują na podstawie usta-
wy o zatrudnieniu socjalnym. To znaczące instytucje działające w obszarze przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu m.in. bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, cho-
rych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców 
czy osób niepełnosprawnych. CIS-y: uczą i kształtują umiejętności pozwalające na pełnienie 
ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wyklu-
czeniu społecznemu; uczą nabywania umiejętności zawodowych oraz przyuczają do zawodu, 
przekwalifikowania lub podwyższania kwalifikacji zawodowych. Przekazują także naukę pla-
nowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza dając możliwość osiąg-
nięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą. CIS-y, w ramach 
reintegracji zawodowej, mogą prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz 
działalność wytwórczą w rolnictwie, która nie stanowi działalności gospodarczej25.

5. Spółdzielnie socjalne - funkcjonują w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spół-
dzielniach socjalnych (z późn. zm.)26. Są dobrowolnymi zrzeszeniami do 50 osób, których 
głównym celem jest zaspokajanie potrzeb członków spółdzielni i realizowanie zasady demo-
kracji w zarządzaniu oznaczającej, że każdy członek ma jeden głos niezależnie od wielkości 
posiadanych udziałów. Podstawowymi zasadami spółdzielczości są demokracja, kooperacja, 
wzajemna pomoc, współpraca, współdziałanie, zaspokajanie potrzeb członków i aktywne 
uczestnictwo. Spółdzielnie powstają i działają ze względu na dwa podstawowe cele: jednym 
jest wspólne prowadzenie przedsiębiorstwa, drugim - włączenie spółdzielców w życie zawo-
dowe i społeczne. Są formą prawną przedsiębiorstwa, mającą umożliwić jej członkom, którymi 
są osoby wykluczone społecznie i dotknięte przez los, powrót na rynek pracy i do życia spo-
łecznego27.

W ramach podmiotów ekonomii społecznej mogą także występować stowarzyszenia jako or-
ganizacje społeczne powoływane przez grupę ludzi wyznających wspólne zainteresowania i cele 
oraz fundacje jako forma prawnej organizacji pozarządowej, w których istotę stanowi kapitał 
przeznaczony na określony cel oraz statut mówiący, jak dysponować tym kapitałem. Zarówno 
stowarzyszenia jak i fundacje oraz inne omówione podmioty ekonomii społecznej poprzez dzia-
łania na rzecz swoich członków i różnorodne formy pracy, skierowane do lokalnych społeczno-
ści, niewątpliwie przeciwdziałają procesom wykluczenia społecznego i powodują reintegrację 
społeczną osób zmarginalizowanych.

24 Por. H. Kaszyński, Ekonomia społeczna i praca socjalna. Razem czy osobno?, w: Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku 
pracy i pomocy społecznej, red. J. Staręga-Piasek, Warszawa 2007, s. 77.
25 Por. Tamże.
26 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych. Tekst jednolity w Dz. U. z 2009 Nr 91, poz. 742.
27 J. Krzyszkowski, Ekonomia społeczna jako instrument aktywnej polityki i pomocy społecznej w regionie łódzkim, w: Praca 
socjalna aktywnym instrumentem polityki społecznej - od wolontariatu do zatrudnienia, red. M. Mirowska, Częstochowa 
2012, s. 30-31.
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Wybrane podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące w Chorzowie
Chorzów28 jest jednym z miast śląskiej aglomeracji posiadających status powiatu, w którym 

niepokojącym zjawiskiem jest problem bezrobocia. Jego występowanie w znacznej mierze zwią-
zane jest z ujemnym bilansem miejsc pracy, którego skutkiem do nadal są reformy przemysłu 
ciężkiego, głównie hutnictwa i górnictwa.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Chorzowie na dzień 31 marca 2013 roku wyniosła 
5.489  osób, w tym 2873 kobiet29, przy stopie bezrobocia, która kształtowała się na poziomie 
13,5%30. Warto jednak nadmienić iż te „oficjalne” dane nie uwzględniają liczby osób niepracu-
jących i nieposiadających statusu osoby bezrobotnej, a zatrudnianych na tak zwanym „czarnym 
rynku”. Bezrobocie w Chorzowie najczęściej dotyka osób o najniższym poziomie wykształcenia 
(34% ludności Chorzowa w wieku produkcyjnym posiada wykształcenie podstawowe a 26% 
zawodowe)31. Negatywny jest fakt, że skala zjawiska dominującej liczby osób z wykształceniem 
podstawowym i zawodowym utrzymuje się na terenie miasta od lat, co ma związek z silną ten-
dencją do dziedziczenia wzorców edukacyjnych przez młode pokolenie. Wysoki wskaźnik bez-
robocia, niski poziom wykształcenia mieszkańców oraz tradycje kultury górniczo-hutniczej to 
istotne elementy wpływające na sposób wychowania i oddziaływania na młode pokolenie.

Chorzów nie jest wolny od gamy problemów społecznych, jak już wspomniano, głównie bezro-
bocia, które generuje nowe problemy i kwestie społeczne. Główną instytucją udzielającą wsparcia 
i pomocy jest Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), który realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy 
społecznej oraz innych ustaw, na mocy których przyznawane są świadczenia społeczne. Jest najwięk-
szą i najbardziej kompleksową instytucją mającą na celu wspieranie finansowe, rzeczowe oraz dorad-
cze wszystkich osób przejściowo lub trwale znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek 
działa dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa socjalnego oraz pomocy tym, którzy jej potrzebują32. 
Wiąże się to z faktem, że „pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 
w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”33. 

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, Chorzów oferuje instrumenty ekonomii społecznej 
w ramach aktywnej polityki i pomocy społecznej oraz prowadzonej pracy socjalnej, które łączą 
elementy edukacji, rozwoju osobistego, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz praktycznego 
„wejścia” lub powrotu na otwarty rynek pracy. Beneficjentami lokalnych instrumentów ekonomii 
społecznej są głównie osoby niepełnosprawne i bezrobotne, które34: mają nadzieję na znalezienie 
pracy i intensywnie jej poszukują; straciły już wszelkie nadzieje na uzyskanie zatrudnienia i pozo-

28 Dane demograficzne Chorzowa: Liczba ludności Chorzowa przekracza 115 tys. osób. Pod względem gęstości zaludnienia 
Chorzów zajmuje drugą pozycję w regionie przy liczbie 3.390 osób przypadających na 1 km2 powierzchni miasta. Chorzów 
jest miastem starzejącym się i można stwierdzić, iż jest w fazie starości demograficznej, odsetek seniorów powyżej 60 roku 
życia w stosunku do ogółu mieszkańców wynosi 21,7%. Liczba mieszkańców z roku na rok maleje i tendencja ta ma na 
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat charakter stały. Por. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Chorzowa do roku 
2020. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Chorzów z dnia 29.12.2005 roku, s. 3-4.
29 www.pupchorzow.pl/zakładka analizy i statystyki/statystyka lokalnego rynku pracy/ marzec 2013 z dnia 29.05.2013 roku.
30 www.psz.praca.gov.pl/zakładka statystyki rynku pracy/ marzec 2013 z dnia 29.05.2013 roku.
31 Strategia rozwiązywania problemów społecznych…, s. 4.
32 Szerzej na ten temat: por. P. Gierek, Wsparcie instytucjonalne dla rodzin dysfunkcyjnych w Chorzowie, „Praca Socjalna”, nr 4/2011, s. 15-37.
33 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, art. 2, ust. 1. Tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 182. 
34 B. Antończyk, Klub Integracji Społecznej i prace społecznie użyteczne realizowane w Chorzowie, w: Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Dobre praktyki w projektach realizowanych przez instytucje pomocy 
społecznej województwa śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Katowice 2010, s. 34.
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stają bierne; nie są zainteresowane znalezieniem pracy, ale sprawiają wrażenie, że jej poszukują, 
są zarejestrowane w urzędzie pracy i zgłaszają się w terminach wyznaczonych przez pracowni-
ków urzędu; nie są zainteresowane znalezieniem legalnej pracy, gdyż pracują „na czarno”, są za-
rejestrowane w urzędzie tylko dla uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego; nie są zainteresowane 
znalezieniem pracy, nie poszukują jej i nigdzie nie pracują, rejestrują się w urzędzie pracy tylko 
pod przymusem pracownika socjalnego i bardzo często z tego rejestru „wypadają”. Jednak przede 
wszystkim są to osoby uzależnione od pomocy społecznej państwa i innych form zabezpieczenia 
społecznego, które charakteryzują się wyuczoną bezradnością, alienacją społeczną i wykazują ce-
chy „dziedziczenia biedy”35. Dla nich oferta tychże instrumentów przedstawia się następująco: 
1. Centrum Inicjatyw Społecznych36- jest jednostką organizacyjną OPS w Chorzowie. Główne 

cele działalności to: udostępnianie zaplecza lokalowego na rzecz podmiotów działających w sfe-
rze aktywizacji mieszkańców Chorzowa, inspirowanie i wspieranie działań na rzecz społeczno-
ści lokalnej, promowanie aktywnych postaw społecznych, wspieranie ludzi w procesie samoor-
ganizowania się i tworzenia grup wsparcia. Działalność Centrum podzielić można na 4 główne 
obszary form aktywizacji: aktywizacja zawodowa poprzez zajęcia Klubu Pracy i grupowego 
doradztwa zawodowego prowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy i projekty systemowe, któ-
rych założeniem jest powrót na rynek pracy; aktywizacja społeczna poprzez działalność Klubu 
Seniora, Klubu Matki, spotkania hobbystyczne m.in. warsztatu rękodzieła artystycznego; akty-
wizacja zdrowotna poprzez działalność Domu Dziennego Pobytu dla osób z chorobą Alzheimera 
oraz zaburzeniami otępiennymi; poradnictwo obywatelskie (poradnictwo prawno-obywatelskie 
dla mieszkańców Chorzowa. Specjaliści doradzają w zakresie spraw rodzinnych, majątkowych, 
cywilnych, prawa pracy, procedur administracyjnych a także uprawnień emerytalno-rentowych).

2. Klub Integracji Społecznej37- prowadzony w ramach Centrum Pracy Socjalnej, które jest jed-
nostką struktury organizacyjnej OPS w Chorzowie. Głównymi zadaniami klubu jest: reintegracja 
społeczna i zawodowa osób długotrwale wykluczonych z rynku pracy, w szczególności bezdom-
nych, powracających z zakładów karnych, skazanych prawomocnym wyrokiem na prace spo-
łeczne - poprzez udział w szkoleniach, grupach wsparcia, spotkaniach z doradcą zawodowym, 
psychologiem oraz uczestnictwo w warsztatach umiejętności społecznych dla kobiet i mężczyzn. 
Podejmowane działania w klubie mają na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczest-
nictwa w życiu społecznym, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania oraz od-
budowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Jest 
to również miejsce udzielania wsparcia dla integrujących się osób o podobnych trudnościach 
i problemach życiowych, miejsce samoorganizacji się jego członków, w celu podejmowania 
przez nich wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej.

3. Warsztaty Terapii Zajęciowej 38- prowadzone przez organizacje pozarządowe: Polskie Sto-
warzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo (posiada 55 miejsc dla osób upośle-
dzonych umysłowo) i Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym (dysponuje 28 miejscami 
dla osób niewidomych i niedowidzących).

35 Dziedziczenie biedy jest uważane za ważny aspekt koncepcji „kultury ubóstwa” O. Lewisa. A jest to immanentna, tkwiąca 
w samej grupie społecznej przyczyna trwania w ubóstwie. Por. A. Karwacki, Błędne koło. Reprodukcja kultury podklasy 
społecznej, Toruń 2006, s. 100-101.
36 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie za rok 2012, s. 46-47.
37 Por. Tamże, s. 47-49.
38 Tamże, s. 55-56.
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4. Program aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego39 - pro-
wadzony przez OPS, którego podstawowym założeniem jest: aktywizacja określonej grupy 
mieszkańców, będących osobami długotrwale bezrobotnymi i korzystającymi ze świadczeń 
pomocy społecznej, poprzez realizację kontraktów socjalnych oraz uczestnictwo w zajęciach 
klubu integracji społecznej; usamodzielnienie ekonomiczne beneficjentów projektu, poprzez 
dążenie do stworzenia przez nich własnych miejsc pracy lub podjęcie zatrudnienia na otwar-
tym rynku pracy; poprawa i zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego. Program reali-
zowany jest w cyklach 2-letnich. Pierwszy rok realizacji ma na celu przygotowanie społecz-
no-aktywizujące osób biorących udział w programie a także przygotowanie uczestników do 
wykonywania zadań finalnych, jakimi są remonty lokali mieszkalnych i użytkowych. W ko-
lejnym roku uczestnicy, w ramach prac społecznie użytecznych i staży, wykonują remonty lo-
kali, które po zakończeniu prac zostają zakwalifikowane jako lokale socjalne. Ośrodek zawarł 
z urzędem pracy porozumienie gwarantujące uzyskanie skierowań na wszelkie dostępne for-
my aktywizacji zawodowej dla osób uczestniczących w programie. W ostatniej edycji uczest-
niczyło 17 mężczyzn i 3 kobiety - długotrwale bezrobotnych i wykluczonych z rynku pracy.
Omówione powyżej instrumenty sektora ekonomii społecznej są niektórymi realizowanymi 

przez instytucje publiczne na terenie miasta Chorzów. Oprócz nich funkcjonuje także szereg 
organizacji pozarządowych - stowarzyszeń i fundacji, które wykorzystują elementy ekonomii 
społecznej w działaniach na rzecz wykluczonych mieszkańców Chorzowa.

Podsumowanie
Ekonomia społeczna jest „specyficzną metodą uczestnictwa w rynku”40, a także ważnym 

elementem społeczeństwa obywatelskiego, który koncentruje się na celach społecznych, takich 
jak integracja czy bardziej reintegracja społeczeństwa i przeciwdziałanie bezrobociu. Gdyby nie 
aktywni i świadomi obywatele, ekonomia społeczna nie mogłaby się efektywnie rozwijać. Jej 
bazą jest społeczeństwo obywatelskie, które wypełnia przestrzeń pomiędzy strukturami władzy 
a prywatnymi działaniami jednostek i małych grup społecznych. 

Podsumowując „ekonomia społeczna to działalność gospodarcza kierująca się takimi norma-
tywnymi zasadami, jak: 
- zasadniczym celem nie jest generowanie zysku i jego kapitalizacja; 
- dobrowolność uczestniczenia. Zasadniczą podstawę uczestnictwa stanowi członkostwo, a tylko 

w szczególnych przypadkach stosunek zatrudnienia; 
- zarządzanie opiera się na demokratycznej zasadzie: jeden członek – jeden głos albo zapewnia 

szeroką partycypację w procesach decyzyjnych;
- dystrybucja dochodu służy w pierwszym rzędzie zaspokajaniu potrzeb społecznych czy pra-

cowniczych, a akumulowany kapitał służy dalszemu rozwojowi działalności na rzecz zaspoko-
jenia potrzeb społecznych. Głównym adresatem czy podmiotem tej dystrybucji są jednostki lub 
grupy społecznie defaworyzowane”41.

39 Por. Tamże, s. 43.
40 J.J. Wygnański, Ekonomia społeczna w Polsce - definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, w: Raport Otwarcia 
projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”, Warszawa 2006, s. 6.
41 P. Sałustowicz, Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii…, s. 30.
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Na podstawie empirycznej obserwacji beneficjentów jak i samych programów sektora eko-
nomii społecznej można wnioskować, iż nie wpływają one w znaczący sposób na zmniejszenie 
liczby osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie oraz korzystających z pomocy społecznej. 
Jest to wynikiem splotu wielu czynników, którym warto się bliżej przyjrzeć i z pewnością mogą 
one stać się inspiracją do przeprowadzenia badań na ten temat. Podobnie jak niektórzy auto-
rzy odnosząc się do rzeczywistości z przykrością przyznają, iż pomimo szerokiego wachlarza 
stosowanych instrumentów ekonomii społecznej, polityki społecznej i pracy socjalnej (również 
w Chorzowie), gdyby teoretycznie wszystkich (długotrwale bezrobotnych, zmarginalizowanych) 
poddać zabiegom reintegracyjnym czy aktywizującym, to i tak zawsze pozostanie pewna liczba 
ludzi, których nie uda się usamodzielnić w sposób trwały, tak, by nie wymagali już owego szcze-
gólnego wsparcia42.

Konkludując, ekonomia społeczna jest bez wątpienia potrzebna w Polsce, w obliczu wy-
sokiego poziomu bezrobocia oraz licznych problemów i kwestii społecznych, choć co warto 
podkreślić, jest dopiero w fazie „raczkującej”. I z pewnością jej narzędzia stanowią szansę na 
reintegrację społeczną coraz to większej grupy osób wykluczonych społecznie, o ile zostanie ona 
należycie wykorzystana przez pozostających na marginesie społeczeństwa.
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Barbara Kowalczyk 

ROLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO 
W EKONOMII SPOŁECZNEJ

Praca socjalna i ekonomia społeczna (gospodarka społeczna) działają w podobnych obsza-
rach i ich działalność częściowo się pokrywa. Mają wspólny cel - przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i integrację społeczno-zawodową osób i rodzin oraz społeczności lokalnych. Jed-
nak w praktyce działają często obok siebie nie wykorzystując możliwości wzajemnej współpra-
cy1. Ogniwem, które może łączyć te dwa obszary jest pracownik socjalny, dla którego ekonomia 
społeczna jest z jednej strony zasobem, z którego może korzystać rozszerzając w ten sposób 
ofertę dla klientów zagrożonych wykluczeniem społecznym, a z drugiej strony pracownik so-
cjalny może podejmować działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Dlatego ważne jest 
przeprowadzenie analizy roli pracownika socjalnego w ekonomii społecznej.

1. Związek ekonomii społecznej z pracą socjalną
Aby określić rolę pracownika socjalnego w ekonomii społecznej należy przeanalizować po-

wiązania i wzajemne zależności pomiędzy pracą socjalną a ekonomią społeczną. Można to zrobić 
w odniesieniu do trzech wymiarów: celów, adresatów i sposobów działania.

Praca socjalna ma na celu usprawnienie społecznego funkcjonowania jednostek, tak in-
dywidualnie, jak w grupie, poprzez działania skierowane na ich stosunki społeczne, rzutujące na 
interakcję między człowiekiem a otoczeniem. Działania te dzielą się na trzy grupy funkcjonalne:
- odnowienie utraconej lub osłabionej zdolności
- zapewnienie zasobów indywidualnych i zbiorowych
- zapobieganie społecznej dysfunkcji2.

Cele pracy socjalnej wpisują się zatem w najważniejsze kierunki aktywnej polityki spo-
łecznej: działania na rzecz integracji społeczno-zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu.W ostatnich latach wiele się mówi o aktywnej polityce społecznej przeciwstawia-
jąc ją klasycznej polityce społecznej. W pomocy społecznej aktywna polityka społeczna oznacza 
realizację jej ustawowych celów takich jak: aktywność i samodzielność życiowa, integracja ze 
środowiskiem, aktywność społeczna i działania samopomocowe.3

1 B. Kowalczyk Związki pracy socjalnej z ekonomią społeczną  Problemy Społeczne 3/2013 s. 34. 
2 R.A. Skidmore, M.G. Thackeray Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice 1998, s. 18.
3 Więcej na temat aktywnej polityki społecznej w pomocy społecznej można przeczytać w: [Szarfenberg 2007, s. 401-416.],  
Rymsza M. Praca socjalna i pracownicy socjalni w modelu aktywnej polityki społecznej w: Wódz K., Piątek K. Socjologia 
i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej, dylematy teorii i praktyki Toruń 2004 s. 119-132, Kamiński 
T. Pracownik socjalny: urzędnik, kasjer czy menadżer problemów w Piątek K., Karwacki A. Aktywna polityka społeczna 
z perspektywy Europy socjalnej Toruń 2007, s. 544-466, Krzyszkowski Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym 
społeczeństwem Łódź 2005, s. 349-351.
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Adresatami pracy socjalnej są zarówno osoby, rodziny jak i społeczności lokalne wykluczone 
lub zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Praca socjalna adresowana do osób i rodzin pomaga im w przezwyciężeniu trudności 
w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym i daje wsparcie w rozwiązywaniu swoich proble-
mów poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia i integra-
cji ze środowiskiem. Wobec takich osób konieczne jest skoordynowanie działań i zastosowanie 
zindywidualizowanych, dostosowanych do specyficznych potrzeb osoby aktywizowanej opcji 
aktywizacyjnych, szczególnie w sferze funkcjonowania społecznego tych osób. Najważniejszą 
rolę w procesie aktywizacyjnym w pomocy społecznej odgrywa pracownik socjalny, który może 
pełnić rolę koordynatora.4

Praca socjalna ze społecznością lokalną ma na celu rozwinięcie i wzmocnienie jej aktywności 
oraz zapewnienie współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspo-
kojenia potrzeb członków społeczności.5Organizowanie społeczności lokalnej polega na plano-
wym wywoływaniu zmian w określonej społeczności będącej przedmiotem oddziaływania6, jest 
procesem mobilizowania i wzmacniania społeczności przez jej instytucje, organizacje, grupy, 
liderów i wolontariuszy. Organizowanie społeczności lokalnej  jest strategią działania pozwa-
lającą wykorzystać wszystkie lokalne zasoby oraz energię  członków społeczności lokalnej do 
dokonania i stabilizacji niezbędnych zmian7. W tej metodzie pracy socjalnej pracownik socjalny 
występuje w roli organizatora, animatora społeczności lokalnej, a najważniejsze jego zadania to 
koordynowanie poczynań różnych grup czy instytucji, zapewnianie przepływu informacji w śro-
dowisku, edukowanie uczestników działań aktywizujących, inspirowanie i wspieranie oddolnych 
inicjatyw8.

Jednym z najistotniejszych elementów aktywnej polityki społecznej, również z punktu wi-
dzenia pomocy społecznej, jest ekonomia społeczna (gospodarka społeczna). Podstawowym 
wyróżnikiem przedsięwzięć podejmowanych w obrębie ekonomii społecznej jest nadrzędność 
celów społecznych nad działalnością nastawioną na zysk. Celem podejmowanych działań jest 
zaspokojenie konkretnych potrzeb jednostek i społeczności a wypracowane przy ich pomocy 
zyski służą realizacji tego działania9. Zakres działania ekonomii społecznej jest bardzo szeroki, 
jednak z punktu widzenia powiązań ekonomii społecznej z pracą socjalną interesujące są przede 
wszystkim dwie perspektywy: 
- perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – celem ekonomii społecznej jest 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób defaworyzowanych na rynku pracy i ich rein-
tegracja społeczno-zawodowa poprzez aktywność ekonomiczną.

- perspektywa społeczności lokalnych - celem ekonomii społecznej jest aktywizacja społeczności 
lokalnych i mobilizacja ekonomiczna i społeczna zaniedbanych społeczności lokalnych.

Można zatem stwierdzić, że obszary aktywności ekonomii społecznej i pracy socjalnej częś-
ciowo się pokrywają, ogniskując swoje działania wokół:
4 B. Kowalczyk  Aktywna polityka społeczna w Problemy społeczne 2/2013, s. 42.
5 Ustawa o pomocy społecznej, art. 45. 
6 K. Wódz Praca socjalna w środowisku zamieszkania,  Katowice 1998, s. 153.
7 A. Niesporek, K. Wódz Grupy marginalizowane, przedsiębiorczość społeczna, praca socjalna - strategia rozwoju 
społeczności lokalnych w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.) W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa 2003, s. 124.
8 ibidem, s. 158.
9 P. Rosiński Doświadczenia w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych w Polsce w: E. Leś, M. Ołdak (red.) Z teorii i praktyki 
gospodarki społecznej, Tom 1,Warszawa 2006, s. 105.
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- wspólnego celu - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integracja społeczna,
- wspólnego adresata - osoby/rodziny i społeczności  lokalne wykluczone lub zagrożone wyklu-

czeniem społecznym,
- wspólnych działań - aktywizacja i reintegracja społeczno-ekonomiczna osób/rodzin i społecz-

ności  lokalnych. 

Diagram 1. Wspólne obszary aktywności pracy socjalnej i ekonomii społecznej

2. Rola pracownika socjalnego w ekonomii społecznej w perspektywie osób wykluczo-
nych społecznie

Adresatem działań ekonomii społecznej w perspektywie osób wykluczonych społecznie są 
osoby bezrobotne znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy:
- „osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, m.in. bezrobotni powyżej 50 roku życia, 

długotrwale bezrobotni, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni niepełnosprawni 
(ustawa o promocji zatrudnienia, art. 49),

- „bezrobotni, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową 
nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdu-
ją się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej  uczestnictwo 
w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym”, m.in. bezdomni, uzależnieni od alkoholu, zabu-
rzeni psychicznie, długotrwale bezrobotni (ustawa o zatrudnieniu socjalnym, art.1),

- „trudni bezrobotni”, „niezatrudnialni”, „trudnozatrudnialni” osoby najsłabiej przygotowane do 
reguł rynkowych o najsłabszej pozycji na rynku pracy10.

Ekonomia społeczna w tym podejściu oznacza inicjatywy z zakresu polityki rynku pracy, do-
tyczące integracji społeczno-zawodowej grup dotkniętych wykluczeniem społecznym i tworze-
nie miejsc zatrudnienia poza podstawowym rynkiem  pracy. Ekonomia społeczna „przez system 
działań socjalno-edukacyjnych, leczniczo-rehabilitacyjnych i pomocy w zatrudnieniu przywraca 
osobom bezczynnym zawodowo i wykluczonym poczucie uczestnictwa społecznego i uświa-
damia posiadanie i potrzebę wykorzystywania obywatelskich uprawnień oraz przygotowuje do 
podjęcia odpowiedzialności indywidualnej za własny los”. Ten kierunek w Polsce określany jest 
mianem zatrudnienia socjalnego11.

10 T. Kaźmierczak Centra Integracji Społecznej jako pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Trzeci Sektor 2, 
Fundacja  Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005, s. 96.
11 E. Leś Gospodarka społeczna podstawowe pojęcia zakres działalności, Warszawa 2006, www..mpips.gov.pl s. 1.
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 W ostatnich latach w Europie pojawił się konkretny termin, określający tego typu inicjatywy 
gospodarki społecznej dążące do integracji przez pracę jako Przedsiębiorstwa Społeczne Pracy In-
tegracyjnej. Stosują one różne sposoby integracji w odniesieniu do problemów długotrwałego bez-
robocia i nieaktywności zawodowej ludzi upośledzonych społecznie. Wyróżniono cztery grupy12:
1. Przedsiębiorstwa oferujące integrację zawodową połączoną z ciągłymi subsydiami 

przeznaczone są dla osób w najtrudniejszej sytuacji, których integracja na otwartym rynku pra-
cy jest mało prawdopodobna - przykład Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ). 

2. Przedsiębiorstwa, których głównym celem jest (re)socjalizacja poprzez aktywność produkcyjną, 
w trakcie pracy uczestnicy mają możliwość podnoszenia swoich osobistych, społecznych i za-
wodowych kompetencji. Celem jest nie tyle integracja na rynku pracy, ale (re)socjalizacja przez 
kontakty grupowe, przestrzegania zasad - przykład Centrum Integracji Społecznej (CIS).

3. Przedsiębiorstwa, które oferują przejściowe, tymczasowe zatrudnienie lub praktyki. Oferują 
one pomoc w znalezieniu pracy na otwartym rynku pracy, umożliwiają grupom defaworyzo-
wanym zdobycie doświadczenia zawodowego – przykład Klub Integracji Społecznej (KIS). 

4. Przedsiębiorstwa, które zapewniają stałe i  samowystarczalne zatrudnienie, tzn. stałą 
pracę ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym i o niskiej pozycji na rynku pracy - 
przykład spółdzielnia socjalna.

Przedsiębiorstwa Społeczne Pracy Integracyjnej są szczególnie interesujące z punktu widzenia po-
mocy społecznej i pracy socjalnej. Powstałe i rozwijające się instytucje i inicjatywy w obszarze eko-
nomii społecznej są dla pomocy społecznej niesłychanie obiecujące i atrakcyjne. Pracownik socjalny 
obok swojego zaangażowania, wsparcia, porady i pomocy finansowej może proponować pracę albo 
aktywność, która do pracy przygotowuje, co zmienia w zasadniczy sposób sytuację pomocy społecz-
nej13. Nie jest rozwiązaniem tylko praca socjalna polegająca na aktywizacji zawodowej na otwartym 
rynku pracy, ani tylko praca socjalna skupiająca się głównie na rozwiązywaniu problemów osoby 
czy rodziny, które są przeszkodą w podjęciu zatrudnienia. Dlatego oferta łącząca integrację społeczną 
i integrację zawodową z funkcjonowaniem w środowisku pracy może być najbardziej efektywna14.

Pracownik socjalny odgrywa ważna rolę w procesie aktywizacyjnym wykorzystującym ofertę 
ekonomii społecznej: działa jako doradca, konsultant, pośrednik informuje, doradza, towarzyszy, 
pośredniczy w dostępie do oferty ekonomii społecznej, dzięki której klient będzie mógł aktywnie 
rozwiązywać swoje problemy. Pracownik socjalny współuczestniczy ponadto w procesie akty-
wizacyjnym poprzez współpracę z osobą wymagającą wsparcia, a jej elementy to monitorowa-
nie, kontrolowanie i motywowanie do działania osoby aktywizowanej. Narzędziem stosowanym 
przez pracownika w procesie współpracy jest kontrakt socjalny. Pracownik socjalny ma też moż-
liwość wzmacniania motywacji poprzez uzależnianie przyznania pomocy materialnej od aktyw-
ności osoby uczestniczącej w procesie aktywizacyjnym15.

12 T. Kaźmierczak Zrozumieć ekonomię  społeczną w: Kapitał społeczny i Ekonomia społeczna (red.) T. Kaźmierczak, T. Rymsza, ISS 
Warszawa 2007, s. 104.
13 J. Kowalczyk Ekonomia społeczne z perspektywy pomocy społecznej w: Ekonomia społeczna nr 1/2007 www.
ekonomiaspoleczna.pl
14 B. Kowalczyk Ekonomia społeczna w pomocy społecznej w walce z wykluczeniem społecznym w: Praca socjalna wobec 
nowych obszarów wykluczenia społecznego (red.) K. Wódz, S. Pawlas-Czyż Toruń 2008, s. 38.
15 B. Kowalczyk Aktywna polityka społeczna w: Problemy społeczne 2/2013, s. 43.
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Diagram 2. Rola pracownika socjalnego w ekonomii społecznej w perspektywie osób defawory-
zowanych na rynku pracy

Źródło: Opracowanie własne, przy wykorzystaniu B. Kowalczyk  Związki pracy socjalnej z ekonomią społeczną, Problemy Społeczne (w druku).

Bardziej precyzyjnie rola pracownika socjalnego jest określona w ustawie o zatrudnieniu so-
cjalnym w odniesieniu do Przedsiębiorstw Społecznych Pracy Integracyjnej: Centrum, Integracji 
Społecznej i Klubu Integracji Społecznej. Warunkiem uczestnictwa w KIS i CIS jest przeprowa-
dzenie przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej wywiadu  środowiskowego oraz 
zawarcie kontraktu socjalnego. W trakcie uczestnictwa w CIS realizacja działań jest określona 
w Indywidualnym Programie Zatrudnienia tworzonym wspólnie przez uczestnika i pracownika 
socjalnego CIS. Ważnym elementem pracy socjalnej jest wspieranie osoby, która ukończyła CIS 
lub KIS i jest zatrudniona na otwartym rynku pracy w ramach zatrudnienia wspieranego.

Diagram 3. Praca socjalna wobec uczestnika Klubu Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej

Źródło: B. Kowalczyk Związki pracy socjalnej z ekonomią społeczną, Problemy Społeczne (w druku).
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Jak w praktyce przebiega współpraca pomiędzy pracownikami socjalnymi a pracownikami 
CIS, KIS? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wśród pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Katowicach i Zawierciu przeprowadzono ankiety na temat współpracy 
z podmiotami ekonomii społecznej16. Wybrano te dwa miasta ponieważ w Katowicach działają 
trzy Kluby Integracji Społecznej, w Zawierciu natomiast osoby zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym mają dostęp do dwóch Centrów Integracji Społecznej, zatem pracownicy socjalni pra-
cujący w tych dwóch ośrodkach mają możliwość współpracy z podmiotami ekonomii społecznej.

Współpracę z KIS zadeklarowała mniej niż połowa pracowników socjalnych MOPS w Katowi-
cach (47%, z czego 13% często, 34% okazjonalnie). Pracownicy socjalni przyczynę takiego stanu rze-
czy upatrują w niewystarczającej ofercie ekonomii społecznej w swoim mieście. Wśród wykonywa-
nych zadań, pracownicy socjalni wymieniają przede wszystkim kierowanie do uczestniczenia w KIS 
i zawieranie z klientem, wynikającego z ustawy, kontraktu socjalnego. Część pracowników wychodzi 
jednak poza ustawowe ramy: motywuje klientów do korzystania z zajęć organizowanych w ramach 
KIS oraz propaguje wiedzę na temat ich działalności. Niewielka część pracowników socjalnych  na-
wiązuje też ścisłą współpracę ze specjalistami zatrudnionymi w KIS, polegającą w szczególności na 
monitorowaniu uczestnictwa i postępów klienta, ustalaniu zasadności kierowania do specjalistów in-
nych niż w KIS, omawianiu ścieżki zawodowej klientów. Pracownicy socjalni oceniają pozytywnie 
wpływ uczestnictwa w KIS na funkcjonowanie społeczno-zawodowe klientów. Jednak w większości 
przypadków nie przekłada się to, w ich ocenie, na usamodzielnienie ekonomiczne i przeważająca 
liczba klientów nadal „tkwi” w systemie pomocy społecznej. Zauważają jednak, że pobyt w KIS przy-
czynia się do ogólnego wzrostu kompetencji społecznych klientów, umiejętności określania własnych 
celów, sprzyja samodzielnemu myśleniu, wzrasta również zaangażowanie klientówi chęć zmiany 
swojej sytuacji. Pracownicy zauważają konieczność usprawnienia współpracy pomiędzy pracowni-
kami socjalnymi a podmiotami ekonomii społecznej m.in. poprzez:
- spotkania pracowników socjalnych z podmiotami ekonomii społecznej w celu wypracowania 

wspólnych działań poprawiających funkcjonowanie uczestników KIS,
- wzajemną wymianę informacji oraz wypracowanie metod współpracy,
- szkolenia dla pracowników socjalnych na temat działalności poszczególnych podmiotów eko-

nomii społecznej.
Szerszą współpracę z podmiotami ekonomii społecznej deklarują pracownicy socjalni 

z MOPS w  Zawierciu. Wszyscy ankietowani pracownicy współpracują z CIS, z czego 90% 
- często, niewielka część - okazjonalnie. Wynika to przede wszystkim z szerszego zasięgu eko-
nomii społecznej, w dużo mniejszym Zawierciu (pięciokrotnie mniej mieszkańców niż w Ka-
towicach), działają aż dwa Centra Integracji Społecznej. Współpraca pracowników socjalnych 
z CIS ma też szeroki zakres, prawie wszyscy pracownicy socjalni (86%) poza współpracą na 
etapie kierowania i zawierania kontraktu socjalnego, współpracują również w trakcie realizacji 
kontraktu socjalnego poprzez monitorowanie i wymianę informacji na temat realizacji Indywidu-
alnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Prawie jedna trzecia pracowników (29%) rozszerza dalej 
tę współpracę, współpracując w trakcie realizacji kontraktu socjalnego ze specjalistami CIS, rów-
nież w obszarach problemów rodzinnych uczestnika CIS, nie związanych bezpośrednio z reintegracją 
społeczno-zawodową (problemy uzależnień, konflikty w rodzinie, niepełnosprawność, problemy wy-

16 Ankiety przeprowadzono w maju 2013, uzyskano 60 ankietod pracowników socjalnych z MOPS Katowice oraz 28 ankiet 
od pracowników socjalnych w MOPS Zawiercie.
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chowawcze). Wszyscy pracownicy socjalni pozytywnie oceniają możliwość uczestniczenia klientów 
pomocy społecznej w CIS, przede wszystkim możliwość wykonywania pracy i poprawy sytuacji 
materialnej. Zauważają także pozytywny wpływ CIS na ich funkcjonowanie społeczno-zawodowe 
i większą samodzielność, np. w poszukiwaniu pracy. Pracownicy socjalni oceniają współpracę z CIS 
jako dobrą, widzą jednak możliwość jej poprawienia poprzez regularne spotkania i przekazywanie 
sobie nawzajem wiedzy o swoich działaniach, zamierzeniach i rezultatach działań. Widzą również 
konieczność rozwoju ekonomii społecznej i powstawania nowych podmiotów, szczególnie takich, 
które zapewniłyby stałe zatrudnienie absolwentom CIS, np. spółdzielnie socjalne. 

Podsumowując, ekonomia społeczna sprawdziła się w pomocy społecznej i stanowi ważne 
narzędzie w pracy pracownika socjalnego. Konieczny jest jednak jej dalszy rozwój oraz do-
skonalenie współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej i pomocy społecznej. Jeden 
z pracowników socjalnych wypełniających ankietę wyznaczył bardzo trafnie i ciekawie dalsze 
kierunki rozwoju ekonomii społecznej na poziomie działań samorządu:
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych podmiotów ekonomii społecznej wraz z przedsta-

wicielami samorządów – szeroko rozumiana współpraca (podmioty-samorząd) wypracowanie 
wspólnych strategii działania oraz standardów współpracy,

- rozszerzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej itp.,
- szkolenia liderów, animatorów społecznych,
- rozszerzenie oferty dla klientów mops,
- wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

3. Rola pracownika socjalnego w ekonomii społecznej w perspektywie społeczności lokalnych
Ekonomia społeczna w perspektywie społeczności lokalnych odnosi się do ekonomii lokalnej 

(ekonomii sąsiedztwa, ekonomii zorientowanej na wspólnotę), która dostarcza głównie produkty 
i usługi dla codziennych, prywatnych potrzeb i stanowi swego rodzaju mieszankę pracy najem-
nej, własnej pracy, pomocy sąsiedzkiej, samoorganizującej się społecznej działalności. Cele eko-
nomii zorientowanej na wspólnotę to rekonstrukcja społeczno-kulturowych i społeczno-ekono-
micznych relacji w zaniedbanych społecznościach i integracja społeczna lokalnego środowiska17.  
Jedną z metod osiągnięcia tych celów może być metoda organizowania społeczności lokalnej, 
w której „dąży się do zasadniczej przebudowy zmarginalizowanej społeczności a poszukiwane 
zmiany mają rozległy zasięg obejmując wszystkie sektory życia społecznego: społeczny, eduka-
cyjny, ekonomiczny, kulturowy, a także środowisko naturalne”18. Przedsięwzięcia z zakresu eko-
nomii społecznej pojawiają się wtedy, gdy w pracy ze społecznością lokalną szczególny nacisk 
położony jest na jej ekonomiczny rozwój, również poprzez przedsiębiorczość lokalną i której 
celem jest „tworzenie w obrębie społeczności lokalnej trwałych miejsc pracy, dających zatrud-
nienie członkom społeczności lokalnej, a jednocześnie tworzącym infrastrukturę instytucjonalną, 
której beneficjentem jest cała społeczność”19. 

17 P. Sałustowicz Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej w: J. Staręga-Piasek (red.) Ekonomia społeczna 
Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej, IRSS Warszawa 2007, s. 28.
18 Op. cit.  Niesporek, Wódz, 2003, s.128.
19 Ibidem. s.126.
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Diagram 4.  
Związek ekonomii społecznej z pracą socjalną w perspektywie lokalnych społeczności

Źródło: opracowanie własne

Zatem ekonomia społeczna i praca socjalna spotykają się we wspólnym obszarze działań 
a pracownik socjalny jako organizator, animator społeczności lokalnej może w ten sposób odgry-
wać ważną rolę w ekonomii społecznej20.

W metodzie organizowania społeczności lokalnej, można wyróżnić dwa zasadnicze podej-
ścia: planowanie społeczne i animację społeczną. W planowaniu społecznym chodzi o to, by 
coraz lepiej dostosowywać działania do zmieniających się potrzeb społecznych występujących 
w danej społeczności, dlatego też naturalną domeną planowania społecznego są zinstytucjonali-
zowane obszary aktywności i kompetencji lokalnych decydentów oraz instytucji działających na 
rzecz społeczności. Animacja lokalna natomiast to mobilizowanie, aktywizowanie społeczności 
lokalnych, co praktycznie oznacza niedyrektywne asystowanie i wspieranie już istniejących grup 
lokalnych (lub też pomaganie w tworzeniu nowych), po to by mogły uczestniczyć w podejmo-
waniu spraw, które tej społeczności dotyczą.21

Przykładem wykorzystania metody animacji lokalnej w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej jest projekt „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Li-
sków” zrealizowany w Instytucie Spraw Publicznych. Można wskazać trzy szczególne cechy mo-
delu animacji lokalnej wypracowanego w tym projekcie, które łącznie decydują o jego specyfice22:
1. CEL: Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej poprzez powiązanie animacji lo-

kalnej z rozwojem przedsiębiorczości społecznej, która ma pełnić rolę motoru lokalnego roz-
woju. Rozwój lokalny wyrażać się może w podejmowaniu nowych form aktywności, przede 
wszystkim tworzeniu przedsiębiorstw społecznych i obejmować każdą sferę życia publicznego 
społeczności: gospodarczą, kulturalną oświatową, społeczną. 

20 Przykładami takich programów jest realizowany w dzielnicy Kopenhagi projekt „Boczna ulica”, którego celem jest 
przystosowanie bezrobotnego do  rynku pracy jak również do życia w lokalnej społeczności w Bertelsen J. Trzeci sektor 
jako pracodawca. Doświadczenia Danii w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.) W stronę aktywnej polityki społecznej 
Warszawa 2003, s.149-159, oraz ogólnokrajowy program realizowany w Niemczech „Miasto społecznie zintegrowane”, 
w którym istotna jest aktywizacja społeczna, gospodarcza i kulturalna jak również planowanie przestrzennie, inicjatywy 
lokalne, umacnianie obywatelskiego zaangażowania, tworzenie „planów akcji integracyjnej” w: Gerull S. Zarządzanie 
społecznościami lokalnymi w Niemczech  w: Krzyszkowski J., Majer R. (red.) Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca 
socjalna, wymiar polski i europejski, Częstochowa 2004, s. 153-156. 
21 T. Kaźmierczak Praca socjalna, animacja społeczne, kapitał społeczny, networkingw: T. Kaźmierczak (red.) Zmiana 
w społeczności lokalnej, ISP Warszawa 2007, s. 13.
22 T. Kaźmierczak Model animacji lokalnej wypracowany w projekcie „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej 
– budujemy nowy Lisków” w: T. Kaźmierczak (red.) W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności 
wiejskich, ISP Warszawa 2008 s. 230-232.

���
�

���������������������
�������������������
������������
	�����
�����
	����
�

��������������������
���������������������

�������������
�����	�����	��

����������	������������
��
	����������
	����
�


����������������
�����	�����	��

����������	����������
�����	�����	��

����������	�����������

�

�������� ����������� ����������� �� �������� ����������� �� �������
	���� �������������
������	���

��������� ������������ ������������� ������������ ���������� �
����� ��	� 
�� ���������

��������� ���������� �����
������ ��������� �������������� ��� ��������	��� ������ 
���������

�������� ���
����� �� ������� 
��� ��
���������� ����������� �������� �� �������� ������ ��
�����

��������	� ������ ���������� �������� ������� ������� �����
������� ������������������ ��	�

����������� 
������������ ����� ��������� �������������� ��� ��������	� ��� ��������������

���������������������������������������������������������������
������������������������

���������������������������������
���������� �
���������
��������	�����������������������

����
���������������������������� ��������������������
�����	�
������
�������������
����

������������������ ������������ �� ������������ ������� ����� ��������� ����	�� ����������

���������� �������� ����� ������������� ����������� �
���������� ������������� ����������� ��

�������
�������������������������
��	���	����������������������������������������������	�

���
�� �
�� �� ������ ��� ������������� �������� ����������� ������� �������� ����� ��� ����

������������ �������� ������� �������� ����
��	��������� �������� �� ������� ������ �����

����������� �� ���	���� ������������ ��������� ��������� ������� ������� 
�������� �����
�������

��������� ������������ ���������� �� ��
��������� ���������� �������������	� �����������������

�����������������������������������������������

�
����������
����������������������������������������������������������������������������������

�
���
�����������������������

�

���������������������������������������� �������������������
��� ��� ������������ ��������� ���������� �� �������� ��������� ����������� ���  �� ����	���������� ���
��� ��������
�����������������
	����	��������	��������	����������������������������������������
��������������������������
����������������
������
�����������



29

2. ADRESAT: Animację kieruje się do społeczności najbardziej potrzebujących zmiany, które 
jednocześnie same nie są w stanie jej uruchomić, nie mają dość siły, by bez pomocy z zewnątrz 
wejść na ścieżkę rozwoju.

3. SPOSÓB DZIAŁANIA: Zewnętrzna inspiracja poprzez działania animatora społeczności lo-
kalnej, która uruchamia własne zasoby społeczności. Animator stanowi swoisty pomost łączą-
cy społeczność, na ogół izolowaną i zamkniętą, ze światem zewnętrznym. Dzięki kompeten-
cjom animatora i jego powiązaniom z bliższym i dalszym otoczeniem społeczności, zyskuje 
ona dostęp do zasobów materialnych i symbolicznych, której do tej pory była pozbawiona, 
a które są niezbędne do uruchamiania i podtrzymywania podejmowanych lokalnych  inicjatyw 
rozwojowych.

Główną rolę w projekcie ma do odegrania animator,  którego zadania polegają na 23:
- pracy nad organizowaniem społeczności, tj. nad tworzeniem lokalnych grup, organizacji o cha-

rakterze zadaniowym,
- pracy nad rozwojem instytucjonalnym grup, organizacji istniejących, tj. podnoszeniem ich zdol-

ności i możliwości współpracy i osiągania celów,
- pracy z lokalnymi grupami, organizacjami nad nawiązywaniem/wzmacnianiem kontaktów 

i relacji współpracy wewnątrz i zewnątrz społeczności, w tym zwłaszcza z przedsiębiorstwem 
i partnerstwem, konstruowaniu i podtrzymywaniu w społeczności powiązań formalnych i nie-
formalnych, warunkujących współpracę,

- zakorzenianiu, tj. osadzaniu w lokalnych sieciach, przedsiębiorstwa społecznego i innych ini-
cjatyw inspirowanych z zewnątrz, też animacja lokalna, przedsiębiorczość lokalna24.

Animatorzy przyczynili się w dużej mierze do powstania następujących przedsiębiorstw społecz-
nych25:

- „Garncarska Wioska” w Kamionce, wykorzystującego lokalną specyfikę (garncarstwo, organiza-
cja mazurskich wesel, kowalstwo, rękodzieło, garncarstwo, szwalnia regionalnych strojów). Po-
wstało również Stowarzyszenie „My chcemy”, założone przez mieszkańców, które zamierza roz-
wijać swój własny projekt gospodarczy (produkcja ziół) i kooperować z „Garncarską Wioską”;,

- spółdzielni socjalnej „Stara Szkoła” - ośrodek szkolno-zawodowy w Prostkach (zabawki edu-
kacyjne),

- spółdzielni socjalnej rękodzieła ludowego i artystycznego w Golubiach (krawiectwo, kowal-
stwo ceramika),

- „Emaus” w Krężnicy Jarej przy stowarzyszeniu „Emaus” (meble ogrodowe i kominkowe, stolarka),
- Nasutowskiego przedsiębiorstwa społecznego w Nasutowie spółka z o.o. (catering, organizacja 

imprez, konferencji, sprzątanie).
Przedsiębiorstwa społeczne, które powstały w ramach projektu ilustrują różnorodność i wie-

lość form ekonomii społecznej powstających w społecznościach lokalnych, posiadają często od-
mienne formy organizacyjne i obejmują różne obszary działań.

23 Op.  cit. Kaźmierczak 2007 Zmiana w społeczności lokalnej, s. 36.
24 Więcej o pracy animatora w op. cit. Kaźmierczak 2008, s. 233-238 oraz w M. Czerkawska, W. Pylak, K. Mika, M. 
Śliwiński Animator skuteczny Poradnik dla animatorów, ISP Warszawa 2008, www.pwsz.skierniewice.pl
25 Więcej o pracy animatorów w projekcie i osiągniętych rezultatach w T. Kaźmierczak Animacja lokalna w projekcie 
„W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków” w: I. Rybka (red.)  Animacja lokalna i przedsiębiorczość 
społeczna na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,  ISP Warszawa 2008,s . 21-28 oraz w M. Dutkiewicz, T. Kaźmierczak, I. Rybka 
Animacja lokalna Jak aktywizować społeczności wiejskie, ISP Warszawa 2008.
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W tym samym kierunku wykorzystania w rozwoju ekonomii społecznej metody organizowa-
nia społeczności lokalnej zmierza pomysł wprowadzenia animatora przedsiębiorczości lokalnej, 
czyli organizatora społeczności lokalnej skoncentrowanego na animowaniu działań w obszarze 
ekonomii społecznej26.

Innym przykładem powiązania ekonomii społecznej z organizowaniem społeczności lokalnej 
jest śląski przykład - spółdzielnia socjalna „Rybka”. Spółdzielnia powstała w trakcie realizacji 
Programu Centrum Aktywności lokalnej PCAL w Katowicach Nikiszowcu, jako jeden z pomy-
słów zrealizowanych przez mieszkańców, który miał swoje źródło w II Jarmarku na Nikiszu, 
podczas którego zaproponowano mieszkańcom spróbowania swoich sił w roli przedsiębiorców.
Korzystając z warsztatów i poradnictwa, organizowanych w ramach Programu udało się zebrać 
grupę osób zdecydowanych na wspólną pracę w spółdzielni. Ideą działalności spółdzielni jest 
promocja Nikiszowca i regionu śląskiego. Spółdzielnia zajmuje się wytwarzaniem gadżetów 
związanych z Nikiszowcem i Katowicami oraz prowadzeniem małej gastronomii, z domowymi 
ciastami i daniami obiadowymi. 

Podejście do ekonomii społecznej w perspektywie społeczności wykluczonych społecznie 
nie jest rozpowszechnione, co wynika przede wszystkim z rzadkiego stosowania w pracy socjal-
nej metody organizowania społeczności lokalnej. Ta sytuacja zmieniła się ostatnio na korzyść 
dzięki Programom Aktywności Lokalnej realizowanym w ramach projektów systemowych. Wy-
korzystują one metodę organizowania społeczności lokalnej, jednak koncentrują się głównie na 
aktywizacji społeczno-zawodowej  konkretnej grupy funkcjonującej w danym środowisku lokal-
nym27. Przykład Nikiszowca jest raczej wyjątkiem potwierdzającym regułę.

Podsumowanie
„Ekonomia społeczna dzięki swojemu oddolnemu i aktywizującemu charakterowi realizuje 

się poprzez różnorodność form, co daje szansę pracownikom socjalnym na realne uwieńczenie 
sukcesem pracy socjalnej, często może pełnić funkcje profilaktyczne, jest silnie edukująca dla 
społeczności lokalnej i władz samorządowych, aktywizuje wokół siebie środowisko poprzez bo-
gactwo form ma szeroki zasięg oddziaływania”28. Jednak, aby ekonomia społeczna mogła speł-
nić pokładane w niej nadzieje, konieczny jest dalszy rozwój ekonomii społecznej, przynajmniej 
w kilku kierunkach:
- rozwoju infrastruktury przedsiębiorstw społecznych - centrów integracji społecznej, klubów 

integracji społecznej, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej,
- większego zaangażowania pracowników socjalnych we współpracę z podmiotami ekonomii 

społecznej w pracy z osobami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
- rozszerzenia stosowania metody organizowania społeczności lokalnej, w szczególności w ob-

szarze ekonomicznym.

26 Vademecum gminnego animatora przedsiębiorczości lokalnej M. Nidek Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania 
„Ciuchcia”, Krasickich 2011.
27 B. Kowalczyk Programy aktywności lokalnej szansą rozwoju pracy socjalnej metodą organizowania społeczności lokalnej 
w: K. Wódz, K. FaliszekAktywizacja-integracja-spójność społeczna, Toruń 2009, s. 268.
28 J. Staręga-Piasek Ekonomia społeczna ku pomocy społecznej w op. cit.  J. Staręga-Piasek 2007, s. 18.
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Małgorzata Baron-Wiaterek 

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE  
NA RYNKU PRACY W POLSCE

1. Wprowadzenie
Sytuację na rynku pracy w Polsce wyznacza ciągle duża skala bolesnego społecznie i mar-

notrawnego ekonomicznie bezrobocia1. Jednak dotychczas stosowane instrumenty polityki spo-
łecznej, a w szczególności polityki rynku pracy nie spełniły pokładanych nadziei na zmiany, 
a także często nie były adekwatne do sytuacji masowego bezrobocia i jego specyfiki2. Przede 
wszystkim nie umożliwiały powrotu na rynek pracy wielu grupom społecznym, ale także nie 
zapewniały bezpieczeństwa socjalnego bezrobotnym i nie chroniły ich odpowiednio przed de-
prywacją potrzeb. W związku z tym konieczne jest przewartościowanie prowadzonych działań 
i modyfikowanie wykorzystywanych instrumentów, a także zaangażowanie wszystkich podmio-
tów, mogących przyczynić się do pokonania występujących utrudnień w tworzeniu pożądanych 
warunków zatrudnienia oraz realizowania przedsięwzięć na wielu płaszczyznach wypełniających 
wymogi efektywności zarówno społecznej jak i ekonomicznej. 

Wskazując możliwości racjonalizowania działań na rynku pracy, wobec istniejącego bezro-
bocia i  różnych ograniczeń, warto zwrócić także uwagę w szerszym zakresie na instytucje eko-
nomii społecznej, a zwłaszcza na przedsiębiorczość społeczną. Stanowi ona alternatywę wobec 
życia na zasiłku lub uzależnienia od świadczeń socjalnych, zwłaszcza dla pewnych kategorii 
bezrobotnych oraz klientów ośrodków pomocy społecznej. Instrumenty z zakresu ekonomii spo-
łecznej stanowią innowacje społeczne, będące istotnym elementem rozwoju w ostatnich dwóch 
dekadach i kluczowym elementem gospodarki opartej na wiedzy. Na znaczenie innowacji spo-
łecznych wskazywał już P. F. Drucker podkreślając, że innowacja niekoniecznie musi mieć cha-
rakter techniczny, nie musi nawet być także czymś materialnym3. Podkreślmy także, że tworzenie 
klimatu dla innowacji jest niezbędnym czynnikiem dla rozwoju przedsiębiorczości4.

Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania występujące w sferze zatrudnienia i na rynku 
pracy, konieczne jest dążenie do ograniczenia bierności, wyuczonej bezradności oraz uzależ-
nienia osób znajdujących się w stanie zagrożenia lub wykluczenia społecznego od administra-

1 Zob. Internet: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_bezrobocie_rejestrowane_1kw_2013.pdf, s. 19.
2 W tej kwestii wypowiadało się wielu specjalistów rynku pracy, np. M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania 
bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Scholar, Warszawa 2004, s. 12 i n., M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna 
wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczpospolitej, IPS UW, Warszawa 2004, s. 25 i n.
3 P. F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, PWN, 1992, s. 57.
4 Więcejna ten temat R. Kmieciak, A. Michna, A. Męczyńska, Innovativeness, empowerment and IT capability: evidence 
from SMEs, w: Industrial Management & Data System  Vol. 112 Issue 5,  Emerald Group Publishing Limited, s. 707.



32

cji publicznej.5 Pozostaje to w związku z uznaniem, że praca powinna być priorytetem przed 
zabezpieczeniem socjalnym.6 Wymaga to zmiany podejścia ze strony zobowiązanych organów 
i postaw beneficjentów. Organy te pozostają podmiotem odpowiedzialnym za określenie i re-
alizowanie podstawowych celów i zadań polityki społecznej, ale już na innych zasadach niż 
w klasycznej koncepcji państwa opiekuńczego.7 Wyznaczają to zasady ustrojowe, a w szczegól-
ności: pomocniczość państwa, kreowanie wzrostu znaczenia organizacji non-profit, umacnianie 
samorządności, uznanie roli kapitału społecznego, inwestowanie w kapitał ludzki oraz akceptacja 
znaczenia sektora ekonomii społecznej dla tworzenia warunków zatrudnienia.8

2. Istota przedsiębiorczości społecznej i jej specyfika
Ekonomia społeczna jest związana z wieloma sferami życia społecznego.9 Najczęściej jed-

nak bywa utożsamiana z tzw. trzecim sektorem.10 Organizacje tego sektora, poszukując środków 
na realizację działalności statutowej, często stosują metody zarządzania, z których korzystają 
przedsiębiorstwa, działające w środowisku konkurencyjnym. Na podstawie praktyki ich dzia-
łania wypracowano pojęcie „przedsiębiorczości społecznej” i „przedsiębiorstw społecznych.”11 
Przedsiębiorstwo społeczne należy traktować – zasadniczo rzecz biorąc - jako podstawową in-
stytucję ekonomii społecznej, odnoszącą się do zjawiska nowej przedsiębiorczości, kształtowanej 
poprzez praktykę funkcjonowania trzeciego sektora, ujmowaną w kontekście szerszej koncepcji 
społeczeństwa obywatelskiego. Jednak przedsiębiorczość społeczna nie dotyczy wyłącznie wy-
twarzania dóbr i usług przez organizacje non profit. Obejmuje także działania innych organizacji, 
w tym rynkowych, których udziałowcy zgodzili się na wypełnianie konkretnych warunków, cha-
rakterystycznych dla przedsiębiorczości społecznej. Tak więc pojęcie „przedsiębiorstwa społecz-
ne” obejmuje zarówno instytucje tworzone przez organizacje społeczne obywateli, jak również 
te firmy, które mają swoje początki w sektorze prywatnego biznesu.12 Podmioty gospodarki spo-
łecznej mogą również tworzyć instytucje sektora publicznego.

Warunki jakie powinny wypełniać przedsiębiorstwa społeczne wiążą się przede wszystkim 
z przyjęciem nadrzędności celów społecznych nad kapitałem i zyskiem - w ramach realizacji 
działań gospodarczych. Podstawową cechą przedsiębiorstw społecznych jest więc to, że funk-
cjonują one w gospodarce rynkowej, ale nie są wyłącznie nastawione na zysk, tak jak tradycyjne 

5 Szerzej S. Golinowska, Od państwa opiekuńczego (WelfareState) do państwa wspierającego pracę (WorkfareState), w: B. 
Balcerzak-Paradowska, Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, IPiSS, Warszawa 2003, s. 27 i n.   
6 Zob. np. M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, W stronę 
aktywnej polityki społecznej, w red. idem, W stronę aktywnej polityki społecznej, ISP, Warszawa 2003, s. 19 i n.
7 Szerzej Z. Pisz, Uwagi ogólne na temat zabezpieczenia społecznego, w: red. Idem, Zadania społeczne, AE, Wrocław 1998, 
s. 21, idem, problemy społeczne transformacji w Polsce, AE, Opole 2001, s. 66 i n.
8 Szerzej M. Baron-Wiaterek, Przedsiębiorstwa społeczne na rynku pracy, w: red. K. Głąbicka, Polska polityka społeczna 
wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE, Wyd. PTPS, Radom 2007, s. 98 i n.
9 Różne ujęcia podejścia do definicji „ekonomii społecznej” zob. np. E. Leś, Gospodarka społeczna. Podstawowe pojęcia 
i zakres działalności, www.pozytek.gov.pl,eadem, Europejskie doświadczenia w sprawie zatrudnienia socjalnego na 
przykładzie Włoch i Finlandii. Wybrane zagadnienia, www.computernet.poznan.pl/sss/ archiwum.html, D. Pieńkowska, 
Ekonomia społeczna, www.ngo.pl,  Z. Napierski, Ekonomia społeczna, A.Marszałek, Toruń 2001, s. 9 i n.
10 Takie ujęcie zawarte zostało m.in. w dokumentach (The SocialCharte) Stałej Europejskiej Konferencji Spółdzielni, 
Towarzystw Wzajemnych, Stowarzyszeń i Fundacji (European Standing Conference of Co-operatives, Mutual Societies, 
Associations and Foundations), http://www.cepcmaf.org/
11 Zob. J. Defourny, Przedsiębiorstwa społeczne w poszerzonej Europie. Koncepcja i rzeczywistość, „Rynek Pracy” nr 1 
z 2005, www.praca.gov.pl/files/20050509093348.pdf, s. 16 i n.
12 Por. W. Kwaśnicki, Ekonomia (gospodarka)społeczna, www.prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/todownload/
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przedsiębiorstwa. Warto dodać w tym miejscu, że przedsiębiorstwa rynkowe również nie ogra-
niczają się w swej działalności do osiągania zysku. Jak wskazuje praktyka, często otwierają się 
one na potrzeby społeczne. Kwestie społeczne znajdują swoje odzwierciedlenie w misjach, stra-
tegiach, planach i działaniach przedsiębiorstw. Polityka odpowiedzialności społecznej staje się 
odpowiedzią na potrzeby: konsumentów, kontrahentów czy pracowników13. W praktyce przed-
siębiorstwa społeczne są ukierunkowane na cele ekonomiczne i społeczne oraz na ekonomicz-
ne i społeczne innowacje, przez co stanowią emanację nowej przedsiębiorczości społecznej14. 
Spośród innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przedsiębiorstwa społeczne 
wyróżniają się również formą prawną, w jakiej realizują swą aktywność. Jak wskazuje prakty-
ka, występują one głównie w formie spółdzielni, w tym spółdzielni europejskich, towarzystw 
wzajemnych, stowarzyszeń i fundacji. Biorąc pod uwagę przedmiot działania przedsiębiorstw 
społecznych widać, że zajmują się one działaniami w różnych dziedzinach. Zwłaszcza dotyczy 
to dziedzin, którymi organizacje nastawione na zysk nie są zainteresowane, z uwagi na nieefek-
tywność lub tych, z których wycofują się inne podmioty15. Stąd też aktywność przedsiębiorstw 
społecznych obejmuje np. opiekę społeczną, usługi dla społeczeństwa, zdrowie, ubezpieczenia, 
banki, produkcję rolniczą, sprawy konsumenckie, działalność stowarzyszeń, sektor mieszkanio-
wy, handel, usługi sąsiedzkie, edukację i szkolenia, kulturę, sport i organizację czasu wolnego.

Istotę przedsiębiorstwa społecznego wyznacza to, że skupiają się one na realizacji szeroko 
rozumianych celów społeczno-ekonomicznych, które są komplementarne zarówno wobec rynku 
jak i państwa16. Ich aktywność jest ukierunkowana na produkcję towarów, świadczenie usług 
na danym rynku oraz dążenie do utrzymania się na rynku i osiągania nadwyżek z prowadzonej 
działalności. Tym samym cele społeczne, w tym dotyczące społeczności, osiągane są  przez ak-
tywność ekonomiczną. Pozwala ona w szczególności na: wspieranie społeczności lokalnych, 
wzmacnianie lokalnych struktur społecznych, aktywizowanie obywateli, wpływanie na rozwój 
i pogłębianie się więzi międzyludzkich, rozwój kapitału społecznego, reintegrację społeczną, 
tworzenie poczucia odpowiedzialności członków przedsiębiorstwa za jego losy itp17.

Specyfikę przedsiębiorstw społecznych wyznaczają także podmioty uczestniczące w ich dzia-
łaniach. Oprócz organizacji non-profit, administracji publicznej i przedsiębiorstw rynkowych są 
to przede wszystkim osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz osoby zagrożo-
ne lub dotknięte wykluczeniem społecznym. Sytuacja życiowa tych osób lub postawa powoduje, 
że nie uczestniczą w życiu społecznym.18 Dotyczy to różnych grup, w tym m.in. młodzieży, osób 
niepełnosprawnych, kobiet, mniejszości etnicznych itp. Działania wobec takich osób, w znacz-

13 Zob. szerzej Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. PWN, Warszawa 2004, passim, 
P. Bartkowiak. T. Nitkiewicz, Zrównoważony rozwój w zarządzaniu przedsiębiorstwem - aspekt socjalny, w: red. E. Bojar Czynniki 
kreowania wzrostu na pracę, Wyd. Pol. Lubelskiej, Lublin 2003, s. 217.
14 Szerzej E. Leś, Przedsiębiorczość społeczna, „Nowe Życie Gospodarcze” nr 15 z 2004, s. 7.
15 Por. P. Rosiński, Doświadczenia w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych w Polsce, w: red. E. Leś, M. Ołdak, Z teorii 
i praktyki gospodarki społecznej, Warszawa 2005, s. 105.
16 Por. A. Piechowski, Spółdzielczość i ekonomia społeczna w rozwoju lokalnym i regionalnym, w: red. E. Puchnarewicz, 
Organizacje pozarządowe w krajach rozwijających się i w Europie Wschodniej, WGSR UW, Warszawa 2003. s. 14 i n. 
17 Zob. E. Leś, Pomoc społeczna. Od klientelizmu do partycypacji, AEPR-JR, Warszawa 2003, S. Kelly, Ekonomia społeczna 
i przedsiębiorczość społeczna w Unii Europejskiej, w: red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, W stronę…, s. 35.
18 Zob. T. Kowalak, Marginalność i marginalizacja społeczna, ISP, Warszawa 1998, s. 107, K.W. Frieske Wprowadzenie: 
pesymistyczne wnioski teoretycznych implikacji, w: red. idem, Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji 
społecznej, IPiSS, Warszawa 2004, s. 14, idem, Dynamika koncepcji marginalizacji społecznej, „Polityka Społeczna” nr 11-12 
z 2002, s. 34.
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nym stopniu zależą od ich postaw, możliwości i chęci podjęcia zatrudnienia. Przedsiębiorstwa 
społeczne mogą bowiem przyczyniać się do rozwiązania problemu nierównego dostępu do ryn-
ku pracy osób, którym potrzebna jest w szczególności pomoc w zakresie integracji społecznej 
i zawodowej, aby uzyskać zatrudnienie. Służyć temu ma tworzenie np. alternatywnych form 
zatrudnienia, szkolenie zawodowe i praktyka. Natomiast w stosunku do tych osób, których trwałe 
ulokowanie na rynku pracy będzie trudne albo wręcz niemożliwe (np. ludzie starsi, niepełno-
sprawni, dzieci), konieczne są inne instrumenty pomocowe.

Kryteria odróżniające przedsiębiorstwa gospodarki społecznej od innych podmiotów prowa-
dzących działania gospodarcze obejmują19: prymat celów indywidualnych i społecznych nad ka-
pitałem, dobrowolne i otwarte członkostwo, autonomiczne zarządzanie, niezależność od władz 
publicznych, prawo do kontroli przedsiębiorstwa przez członków (oprócz fundacji), harmonizo-
wanie interesów członków i użytkowników z interesem ogólnospołecznym, osiąganie wzajem-
nej korzyści przez członków,20 rozwijanie i stosowanie zasady solidarności i odpowiedzialności, 
przeznaczanie zasadniczej część nadwyżek na realizację celów wspólnych (np. zrównoważony 
rozwój) oraz usługi świadczone w interesie członków, na rzecz wspólnot lub wybranych grup. 
Na podstawie przytoczonych kryteriów wyróżniających przedsiębiorstwa społeczne można też 
wskazać wartości będące podstawą ich działań, takie jak np. autonomia, uczestnictwo, niezależ-
ność, demokracja, solidarność, spójność, odpowiedzialność, zaangażowanie, zaufanie, współpra-
ca, współodpowiedzialność, przedsiębiorczość i innowacyjność. 

3. Rozwiązania dotyczące przedsiębiorczości społecznej 
System prawny kreujący możliwości funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych na rynku 

pracy w Polsce tworzą przede wszystkim ustawy. Są to ustawy: z dnia 24 kwietnia o działalności 
pożytku publicznego21, z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym22, z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,23 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha bi-
lita cji zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych24, z dnia 27 kwietnia 
2006 r. o spółdzielniach socjalnych25, z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze26, z dnia 22 
lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej27. Wskazane akty prawne określają podstawy formalno-
-organizacyjne dla następujących form przedsiębiorstw społecznych w Polsce: centra integracji 
społecznej, kluby integracji społecznej, spółdzielnie socjalne, europejskie spółdzielnie socjalne 
oraz zakłady aktywności zawodowej.

Podstawowe znaczenie dla przedsiębiorczości społecznej mają rozwiązania o charakterze 
ustrojowym w zakresie realizacji funkcji społecznie użytecznych przez organizacje pozarządowe, 
które określiła ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie (dalej odppiw). Jak wskazano w  art. 1 jej celem jest określenie zasad prowadzenia działalności 

19 Zob. np. Kartę Gospodarki Społecznej z 2002 r., www.cepcmaf.org/ oraz wcześniej cytowane pozycje autorstwa E. Leś 
i  W. Kwaśnickiego.
20 Por. rozporządzenie Rady WE nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej, 
Dz. Urz. L 207, s. 1. 
21 Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873.
22 Dz.U. nr 122, poz. 1143 ze zm.
23 Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.
24 Dz.U. nr 123, poz. 776 ze zm.
25 Dz.U. nr 94 poz. 651 ze zm.
26 T.j. Dz.U. z 2003, nr 188, poz. 1848 ze zm.
27 Dz.U. nr 149, poz. 1077.
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pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe, korzystanie z tej działalności przez organy 
administracji publicznej w wykonywaniu zadań publicznych, a także tworzenie warunków świad-
czeń przez wolontariuszy oraz korzystania z nich. Ustawa odppiw określa instrumenty konstytu-
cyjnej zasady pomocniczości państwa, ustala co jest działalnością pożytku publicznego,28 a także 
kreuje ramy funkcjonowania sektora obywatelskiego i wykonywania przez niego odpłatnie zadań 
publicznych. Wskazana ustawa jest istotnym elementem tworzenia ram prawnych dla działań orga-
nizacji pozarządowych, także w ramach przedsiębiorczości społecznej29.

Natomiast bezpośrednią formą ingerencji ustawodawcy w zjawisko marginalizacji społecz-
nej - aktem mającym podstawowe znaczenie dla tworzenia przedsiębiorstw społecznych, przede 
wszystkim przez administrację publiczną - jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (dalej ozs). Zasadniczym jej celem stała się: pomoc dla grup dotkniętych marginali-
zacją, zwiększenie roli sektora pozarządowego w ograniczaniu negatywnych zjawisk na rynku 
pracy oraz przeciwdziałanie ekskluzji społecznej. Zatrudnienie socjalne zostało potraktowane 
przez ustawodawcę jako zapewnienie określonym (w ustawie) grupom możliwości uczestni-
czenia w centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej lub podjęcia zatrudnienia 
wspieranego (art. 1 ust. 4 i art. 2 ust. 8 ustawy ozs). Dotyczy ono osób, które, ze względu na swo-
ją pozycję życiową, nie są w stanie zaspokoić - własnym staraniem - swoich podstawowych po-
trzeb życiowych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy ozs wiąże się to z ubóstwem oraz uniemożliwie-
niem lub ograniczeniem uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Podmioty 
uprawnione z ustawy ozs, to osoby wymagające pomocy ekonomicznej oraz wielokierunkowego 
wsparcia w procesie reintegracji społecznej, odzyskiwania wiary w siebie, poczucia godności 
i poprawiania swej pozycji na otwartym rynku pracy. Dlatego też ustawa ozs ma wieloaspektowe 
odniesienie, a więc zawiera nie tylko elementy charakterystyczne dla pomocy społecznej, ale 
także z zakresu edukacji oraz aktywizacji zawodowej. 

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, pomoc w dziedzinie powrotu na rynek pracy udzielana 
jest osobom: bezdomnym realizującym indywidualny program wychodzenia z bezdomności (na 
podstawie przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dalej ops)30; uzależnionym 
od alkoholu (po zakończeniu stosownego programu lecznictwa odwykowego31); uzależnionym 
od narkotyków lub innych środków odurzających (po zakończeniu programu opieki zdrowot-
nej32); chorym psychicznie;33 długotrwale bezrobotnym (pozostającym bez pracy powyżej 24 
miesięcy). Zatrudnienie socjalne dotyczy również zwalnianych z zakładów karnych (mających 
trudności w integracji ze środowiskiem) oraz uchodźców realizujących indywidualny program 
integracji (zgodnie z przepisami ops). Podstawowe działania podmiotów publicznych i niepub-
licznych w procesie zapewnienia szczególnej pomocy wymienionym osobom są realizowane 
– zasadniczo rzecz biorąc - w kilku płaszczyznach, obejmujących: 1) dotarcie do osoby spełnia-

28 Art. 3 ust. 1 ustawy odppiw ustala, że działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, 
prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
29 Zwraca się jednak uwagę na to, że definicja organizacji pożytku publicznego nie obejmuje w pełni typów działalności 
właściwych do organizowania społeczności lokalnych. Szerzej w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza, W stronę aktywnej 
polityki…, s. 244-245.
30 Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.
31 Zgodnie z ustawą a dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U. 
z 2002 nr 147. poz. 1231 ze zm.
32 Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz.U. nr 179, poz. 1485,
33 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz.U. nr 111, poz. 535 ze zm.
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jącej kryteria ustawowe, 2) ustalenie szans na uzyskanie przez osobę zdolności do samodzielnego 
świadczenia pracy, 3) diagnozę potrzeb osoby potrzebującej wsparcia, 4) opracowanie indywidu-
alnego programu pomocy, 5) finansowanie zatrudnienia wspieranego. 

4. Centra Integracji Społecznej 
Formą przedsiębiorstwa społecznego o specjalnym statusie, który przyznaje wojewoda, 

w drodze decyzji administracyjnej, po zaopiniowaniu wniosku przez marszałka województwa 
– jest centrum integracji społecznej. Centrum jest przede wszystkim instytucją zależną od admi-
nistracji publicznej. Może ono być, z jednej strony tworzone przez wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta, a z drugiej przez organizację pozarządową (organizację pożytku publicznego), realizu-
jącą reintegrację zawodową i społeczną. Utworzenie centrum przez wójta, burmistrza i prezy-
denta miasta jest finansowane na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. 
W szczególności finansowane z: dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, przeznaczo-
nych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
dochodów uzyskiwanych z działalności, o której mowa w art. 9 ustawy ozs, a także ze  środków 
Unii Europejskiej.

Natomiast centrum tworzone przez organizację pozarządową finansowane jest z zasobów in-
stytucji tworzącej (pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł), w tym może być do-
towane ze środków publicznych np. z Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych34. Środki finansowe centrum są przeznaczane w szczególności na (art. 
10 ustawy ozs): wypłatę świadczeń integracyjnych uczestnikom centrum (art. 15 ustawy ozs); 
zakup materiałów, energii, usług niezbędnych do działalności; najem lokalu i remonty pomiesz-
czeń użytkowanych przez centrum; wynagrodzenia pracowników centrum; realizację reintegracji 
zawodowej i społecznej; posiłki dla uczestników. 

Centrum – zasadniczo rzecz biorąc - realizuje następujące funkcje: społeczno-wychowawcze, 
ochronne (świadczenia integracyjne), ekonomiczne, edukacyjne oraz terapeutyczne35. W ramach 
reintegracji zawodowej, w centrum dokonuje się: kształcenie umiejętności pozwalających na peł-
nienie ról społecznych, nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu, prze-
kwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Równocześnie w jego ramach od-
bywa się nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem oraz uczenie umie-
jętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami.W ramach działań zmierzających 
do odbudowania lub tworzenia umiejętności zawodowych, centrum może prowadzić działalność 
wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie, z wyłączeniem 
działalności polegającej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemysłu paliwowego, tytoniowe-
go, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych 
o zawartości alkoholu powyżej 0,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych 
metali (art. 9 ustawy ozs). Jak wynika ze wskazanego zakresu działania, centrum może zatrud-

34 W szczególności marszałek województwa może przyznać dotację na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez 
okres pierwszych 3 miesięcy, na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z instytucją tworzącą centrum. Kwota 
dotacji, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest organizacja pozarządowa, jest ustalana na zasadach wskazanych w ust. 4 
art. 9 ustawy ozs.
35 Szerzej o zasadach funkcjonowania centrum P. Chodyra, A. Trzeciecki, Centra integracji społecznej. Jak to robić, 
„Polityka Społeczna” nr 4 z 2004, s. 12 i n.
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niać pracowników różnych specjalności, np. do prowadzenia działalności gospodarczej, nauki 
zawodu, zajęć reintegracyjnych, pracowników socjalnych.

Podstawą uczestnictwa osoby w centrum jest porozumienie zawierane pomiędzy pracowni-
kiem socjalnym a osobą potrzebującą wsparcia. Umożliwia to udzielenie odpowiedniej pomocy, 
zgodnej z oceną możliwości i szans reintegracji danej osoby. Ocenie tej służy jednomiesięczny 
okres próbny, od którego rozpoczyna się udział w centrum. W sumie okres pracy w centrum trwa 
dwanaście miesięcy, z możliwością przedłużenia o dalsze sześć miesięcy, o ile jest to uzasadnio-
ne. Po zakończeniu zajęć w centrum, a w uzasadnionych przypadkach także wcześniej, jeżeli 
uzyskano stosowne efekty (na wniosek kierownika centrum, pracownika socjalnego i uczest-
nika lub po uczestnictwie w klubie integracji społecznej, na wniosek pracownika socjalnego 
lub uczestnika), powiatowy urząd pracy może skierować uczestnika do pracy u pracodawcy lub 
w centrum. Osoby uczestniczące w pracach centrum mogą podjąć również wspólną działalność 
gospodarczą, ale wyłącznie w formie kooperacji, przede wszystkim w formie spółdzielni socjal-
nej, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. 

Skierowanie uczestnika do pracy odbywa się w oparciu o umowę zawartą pomiędzy starostą 
(właściwym dla siedziby centrum) a pracodawcą. Na jej podstawie pracodawca zobowiązuje się 
do zatrudnienia skierowanego uczestnika, przez okres nie krótszy niż 18 miesięcy, a starosta do 
refundowania pracodawcy części wypłaconego tej osobie wynagrodzenia.36 Natomiast w efekcie 
podjęcia działalności w ramach spółdzielni socjalnej, uczestnikom centrum przysługują upraw-
nienia, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. Oprócz tego w przypadku osób zatrudnionych w ramach spółdzielczej 
umowy o pracę, będących uprzednio uczestnikami centrum, część wynagrodzenia odpowiadają-
ca składce należnej od zatrudnionego może być finansowana ze środków Funduszu Pracy (przez 
okres 12 miesięcy od dnia zatrudnienia).

5. Kluby Integracji Społecznej 
Gmina, ośrodek pomocy społecznej lub organizacja pozarządowa (zajmująca się reintegra-

cją zawodową i społeczną dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) - niezależnie od 
funkcjonowania centrów - mogą prowadzić kluby integracji społecznej. W ich ramach tworzy 
się warunki dla działalności terapeutycznej i dla samopomocy w dziedzinie zatrudnienia, a także 
umożliwia indywidualnym osobom oraz ich rodzinom uzyskanie pomocy w odbudowywaniu 
i podtrzymywaniu  uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w pełnieniu ról społecznych oraz 
podnoszenie kwalifikacji. W klubach integracji społecznej istnieje możliwość organizowania 
i prowadzenia w szczególności programów zatrudnienia tymczasowego, aby ułatwić znalezie-
nie pracy (na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym 
wymiarze czasu pracy) u pracodawców37. Niezależnie od tego kluby mogą ułatwiać wykonywa-
nie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, przygotowywać osoby do podjęcia zatrudnie-
nia. Mogą także prowadzić poradnictwo prawne, działalność samopomocową w zakresie spraw 
mieszkaniowych i socjalnych oraz organizować roboty publiczne. Uczestnictwo w klubach inte-
gracji społecznej, podobnie jak w centrach, jest dobrowolne. Klub i centrum mogą funkcjonować 

36 W wysokości określonej w pkt 1-3 ust. 2 art. 16 ustawy ozs. 
37 Dz.U. nr 166, poz. 1609.
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niezależnie od siebie, jak i współpracować ze sobą38. Przykładowo w praktyce klub integracji 
społecznej może przygotowywać osoby do uczestniczenia w zajęciach centrum, a także odgry-
wać istotną rolę we wspieraniu osób, które po zakończeniu zajęć w centrum nie zdołały wrócić 
na rynek pracy (w formach organizacyjnych centrum, jaki i u pracodawcy, ani nie podjęły dzia-
łalności w spółdzielni socjalnej). 

Spełnianie zadań w zakresie wspierania osób na rynku pracy, do których zobowiązał usta-
wodawca centra i kluby integracji społecznej, mógłby niewątpliwie realizować system pomocy 
społecznej, a także urzędy pracy oraz spółdzielczość pracy39. Jednak  zarówno urzędy pracy, jak 
i instytucje pomocy społecznej w Polsce realizowały po 1990 r. nie tylko zadania tradycyjne 
należące do tych instytucji, ale musiały uczestniczyć w doraźnym rozwiązywaniu pojawiają-
cych się problemów społecznych. Uogólniając można powiedzieć, że urzędy pracy zajmowały 
się głównie wypłacaniem zasiłków, a pomoc społeczna w istocie spełniała rolę amortyzatora, 
łagodzącego społeczne skutki przeobrażeń. Po reformach z 1998 r. nastąpił dalszy wzrost nało-
żonych zadań na instytucje pomocy społecznej oraz zadań własnych samorządu terytorialnego 
w zakresie polityki społecznej i rynku pracy, co przy szczupłości środków oraz zwiększającej 
się liczbie korzystających, powodowało istotne ograniczenia działania. Konsekwencją stała się 
niewydolność systemu ochrony socjalnej40. Niewypełnianie funkcji ochronnej wobec najsłab-
szych ekonomicznie i socjalnie, doprowadziło do kumulacji negatywnych skutków w postaci 
braku możliwości wejścia na rynek pracy przez coraz szersze grupy. Zaczęły też ujawniać się 
nowe bolesne zjawiska, np. dziedziczenie biedy i rozszerzanie się skali wykluczenia społeczne-
go. Konieczne stało się więc poszukiwanie nowych form działania i rozwiązań, bazujących na 
zasobach kapitału społecznego trzeciego sektora i społeczności lokalnych, które gotowe byłyby 
podjąć działania wobec osób, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tak by mogły 
one wejść na niego poprzez pracę w przedsiębiorstwach społecznych. 

6. Spółdzielnie socjalne 
Ważnym aspektem funkcjonowania przedsiębiorczości społecznej są spółdzielnie socjalne. 

Aktem prawnym tworzącym formalno-prawne podstawy dla ich działań jest ustawa z dnia 27 
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (dalej - oss). Określa ona zasady zakładania, prowa-
dzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnych. Spółdzielnie w państwach 
Unii Europejskiej, obok towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, fundacji i stowarzyszeń, są uzna-
wane za najważniejsze przedsiębiorstwa społeczne41. W Polsce spółdzielnia socjalna jest przed-
siębiorstwem społecznym o orientacji rynkowej, które równocześnie respektuje problemy osób 
mających trudności z zatrudnieniem, przede wszystkim z uwagi na posiadane kwalifikacje42. 
Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadze nie wspólnego przedsiębiorstwa 
w oparciu o osobistą pracę członków. Poprzez to spółdzielnia socjalna zmierza do odbudowania 

38 Dwie instytucje zatrudnienia socjalnego, które wprowadziła ustawa zs, jakimi są centrum i klub integracji społecznej róż-
nią się pomiędzy sobą przede wszystkim w zakresie formy organizacyjnej, procedur powoływania oraz źródeł finansowania.
39 Negatywną oceną przyjętych instytucji zob. A. Rajkiewicz, Wątpliwa regulacja ustawowa, „Polityka Społeczna” nr 7 
z 2003 r., M. Szylko-Skoczny…, s. 248.
40 Szerzej M. Baron-Wiaterek, Samorząd społeczny jako podmiot polityki społecznej, w: red idem Ustrojowo-prawne 
instrumenty polityki społecznej, Wyd. PŚl, Gliwice 2005, s.63 i n.
41 W. Kwaśnicki poddaje pod wątpliwość zaliczanie stowarzyszeń i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych do przedsiębiorstw 
społecznych. Zob. op. cit., s. 34.
42 Tak Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, www.socjalna.pl/index1.html
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i podtrzymania: umiejętności uczestniczenia w życiu  społeczności lokalnej i pełnienia ról spo-
łecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz zdolności do samodzielnego świadcze-
nia pracy na rynku pracy.  Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświa-
towo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokal nego, a także realizować 
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie odppiw. 
Spółdzielnię socjalną, zgodnie z art. 4 oss mogą założyć osoby: bezrobotne (w rozumieniu art. 2 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy), podlegające wykluczeniu społecznemu (zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy ozs) oraz 
niepełnosprawne, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. reha bi lita cji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie 
może być mniejsza niż pięć osób, a w sumie nie może liczyć więcej niż pięćdziesięciu członków. 
Wyjątek stanowi spółdzielnia socjalna, która powstała w wyniku przekształ cenia spółdzielni in-
walidów lub spółdzielni niewidomych, która może liczyć więcej niż pięćdziesięciu członków.  
O ile statut spółdzielni nie stanowi inaczej, członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć or-
ganizacje pozarządowe oraz gminne osoby prawne, których statutowym zadaniem jest działanie 
na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy. 

Organem zarządzającym w spółdzielni socjalnej jest rada nadzorcza. Natomiast jeżeli liczba 
członków spółdzielni nie prze kracza piętnastu, to jej zadania wykonuje walne zgromadzenie. 
W tym przypadku prawo kontroli działalności spółdzielni socjalnej przysługuje każdemu jej 
członkowi. Statutowa działalność spółdzielni socjalnej może być prowadzona także jako statu-
towa działalność odpłatna. Prowadzenie tej działalności wymaga rachunkowego wyodrębnie-
nia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem 
przepisów o rachunkowości. Uzyskana nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie 
uchwały walnego zgromadzenia i jest przeznaczana, zgodnie z wymogami art. 11 ustawy oss na: 
zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 40%; cele reintegracji zawodowej i społecznej 
– nie mniej niż 40% oraz pozostała część na fundusz inwestycyjny.43 Spółdzielnia socjalna może 
tworzyć inne fundusze własne44.

Stosunek pracy między spółdzielnią socjalną a jej członkiem nawiązuje się na podstawie spół-
dzielczej umowy o pracę. Członkowi spół dziel ni socjalnej przysługuje prawo do wynagrodzenia, 
które nie obejmuje prawa do udziału w nadwyżce bilansowej. Pracę w spółdzielni socjalnej mogą 
wy konywać osoby skazane na karę ograniczenia wolności, zgodnie z właściwymi przepisami,45 
ale nie mogą być jej członkami. Również wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz 
spół dzielni socjalnej, zgodnie z zasadami  określonymi w odppiw.

Powodem likwidacji spółdzielni jest w szczególności zaprzestanie używania w nazwie ozna-
czenia „Spółdzielnia Socjalna” oraz zmniejszenie się liczby członków poniżej pięciu, zwięk-
szenie powyżej określonego w ustawie oss limitu, jak również naruszenia zasad podziału nad-
wyżki bilansowej46. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej środki pozostające po spła-

43 Nadwyżka bilansowa spółdzielni socjalnej nie może podlegać podziałowi pomiędzy członków spółdzielni socjalnej, 
w szczególności nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego, jak również nie może być przeznaczona 
na oprocentowanie udziałów.    
44 Prze widziane w przepisach ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze lub w statucie.
45 Zob. ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. nr 90, poz. 557, ze zm.  
46 Przypadki  determinujące stan likwidacji określono w art. 113 § 1 pkt 1 i 3  ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo 
spółdzielcze.
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ceniu zobowiązań i po wydzieleniu kwot przezna czonych na wypłaty udziałów, dzieli się między 
jej członków, jednak nie więcej niż 20% środków. Pozostałą część przekazuje się na Fundusz 
Pracy.

Spółdzielnia socjalna stanowi istotną formę dla zatrudnienia osób, które postanowiły aktyw-
nie działać w celu uzyskania niezależności. Zaletami funkcjonowania spółdzielni jest w szcze-
gólności możliwość utworzenia kapitału początkowego ze środków publicznych (FP), wsparcie 
kapitału początkowego przez nowych członków, zwolnienie od opłat sądowych, ulgi w zakresie 
obciążeń z dziedziny ubezpieczeń społecznych, możliwość uczestniczenia w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań  z zakresu administracji publicznej47.

Europejskie spółdzielnie socjalne, zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni eu-
ropejskiej (dalej SCE) są kolejną formą, w której mogą realizować się organizacje pozarządowe, 
tworzące przedsiębiorstwa społeczne w skali Wspólnot Europejskich. Członkami-założycielami 
takiej spółdzielni mogą być stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą transgraniczną działal-
ności społeczną. SCE może zostać utworzona przez: co najmniej pięć osób fizycznych, co naj-
mniej pięć osób fizycznych i spółek oraz spółki, a także powstać z połączenia się spółdzielni 
lub  przekształcenia spółdzielni. Warunkiem utworzenia spółdzielni jest to, aby osoby mieszkały 
lub miały siedzibę w co najmniej dwóch państwach członkowskich, względnie podlegały prawu 
co najmniej dwóch różnych państw członków Wspólnot. Natomiast przekształcenie spółdzielni 
utworzonej na podstawie prawa państwa członkowskiego, posiadającej swoją siedzibę statutową 
i główny zarząd na terenie Wspólnot jest dopuszczalne gdy, co najmniej od dwóch lat posiada 
ona podmiot zależny lub zakład podlegające prawu innego państwa członka.

Głównym celem SCE – zgodnie z ustawą - powinno być zaspokajanie potrzeb jej członków 
lub wspieranie ich działalności gospodarczej i społecznej, zgodnie z przyjętymi zasadami, aby 
osiągać wzajemne korzyści. Członkami SCE (lub zaangażowanymi w jej działalność) mogą być 
klienci, pracownicy lub dostawcy. Nie powinno się ograniczać możliwości uzyskania członko-
stwa w SCE. Jej członkowie powinni mieć zaś równe prawo do kontroli. Osiągane zyski powin-
ny być wypłacane odpowiednio do działania w SCE lub służyć zaspokojeniu potrzeb członków. 
Natomiast w przypadku likwidacji spółdzielni jej majątek powinien być przekazany na rzecz 
innego podmiotu spółdzielczego, który realizuje podobne cele lub działa w interesie ogólnym48.

7. Zakłady aktywności zawodowej
Jedną z form prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego jest zakład aktywności zawodowej, 

będący sposobem przygotowania niepełnosprawnych do pracy, których w Polsce, w wieku pro-
dukcyjnym, jest około 2,5 mln49. Rozwiązania dotyczące tej formy przedsiębiorczości społecznej 
dotyczą organizacji działań z osobami niepełnosprawnymi, w tym z osobami, które posiadają 
orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. 

47 Wyrazem rozwoju spółdzielni socjalnych w Polsce jest np. system SKOK i banków komercyjnych. 
48 Zob. rozporządzenie Rady WE nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej, Dz.Urz. 
L 207 z 18 sierpnia 2003 r. s. 1, oraz  dyrektywę  Rady  2003/72/WE z  dnia 22  lipca  2003 r., Dz. Urz. L 207 z 18 sierpnia 
2003 r. s. 25.
49 Wśród których pracuje tylko 500 tysięcy, w związku z licznymi barierami m.in. mentalnymi, brakami zdolności 
zawodowych osób niepełnosprawnych. Zob. M. Baron-Wiaterek, Wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy, w: red. D. Kotlorz, Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, Wyd. UE, Katowice 2011, s. 117 i n. oraz 
podana tam literatura.
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Rozwiązania w zakresie tworzenia form aktywizacji osób niepełnosprawnych określa ustawa 
z 27 sierpnia 1997 r. o reha bi lita cji zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych.  Zgodnie z jej art. 29 ust. 1 powiat, gmina oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna 
organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych - może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzy-
skać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej. W tym celu założyciel powinien 
uzyskać pozytywną opinię starosty oraz posiadać odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, spełniać wskazane przez 
ustawodawcę warunki (40%, w tym 10% osób zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności lub co najmniej 30% niewidomych, psychicznie chorych albo upo-
śledzonych umysłowo zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnospraw-
ności) oraz przeznaczać uzyskane dochody na cele zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy. Decyzję 
w sprawie przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej, potwierdzającą spełnianie warun-
ków określonych ustawowo, wydaje wojewoda. 

Koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków 
PFRON,  środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł. Dofinansowanie przez samo-
rząd województwa odbywa się na warunkach i w wysokości określonej umową zawartą z za-
interesowanym zakładem. Prowadzący zakład aktywności zawodowej korzysta ze zwolnienia 
od płacenia niektórych podatków, zgodnie z art. 31 ust. 1 ww. ustawy. Środki uzyskane z tytułu 
zwolnień podatkowych, a także wpływy z działalności gospodarczej przekazywane są na zakła-
dowy fundusz aktywności (art. 31 ust. 4 ww. ustawy). Ograniczeniem dla działalności zakładów 
aktywności zawodowej jest prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów 
przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także po-
zostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali 
szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami. 

8. Zakończenie
Kryzys państwa opiekuńczego w Polsce spowodował rozwój sektora obywatelskiego i przed-

siębiorstw społecznych. Zasadniczo rzecz biorąc aktywizują się one w obszarach, z których wy-
cofuje się administracja państwowa, a rynek nie rozwinął. Wprowadzenie do polskiego usta-
wodawstwa wskazanych wyżej instytucji przedsiębiorczości jest ważne. Przede wszystkim dla 
optymalizacji wzbogacenia form działania na rynku pracy, koniecznych dla właściwego jego 
funkcjonowania. Na pozytywne znaczenie przedsiębiorstw społecznych dla tworzenia miejsc 
pracy, w tym przejściowych rodzajów zatrudnienia, zwraca się uwagę we Wspólnotach Euro-
pejskich. W Polsce również dostrzega się pozytywne znaczenie dla realizacji zadań rynku pracy, 
choć funkcjonują one tu stosunkowo krótko. Dobre funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych 
powinno wpływać nie tylko na zwiększanie zatrudnialności, ale także na kształtowanie nawy-
ków i aktywności osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. W konsekwencji 
może to wpływać na zmniejszanie się bezrobocia, zwłaszcza długookresowego, które dotyka 
coraz szersze grupy, a także oddziaływać na inne przypadłości losowe, powodujące wykluczenie 
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społeczne. Ważna rola przedsiębiorstw społecznych na rynku pracy wynika przede wszystkim 
z tego, że50:
- uzupełniają socjalne programy publiczne,
- aktywizują środowiska będące klientami instytucji publicznych, szczególnie pomocy społecznej,
- udzielają wsparcia osobom nieobjętym zintegrowanym systemem pomocy,
- włączają i integrują osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 
- rozwijają więzi społeczne,
- wpływają na rozwój kapitału społecznego,
- kształtują solidarność i współodpowiedzialność środowisk społecznych,
- kreują przedsięwzięcia innowacyjne (społeczne i ekonomiczne),
- przygotowują osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy do usamodzielnienia się,
- umożliwiają readaptację zawodową, 
- pozwalają na rozwiązanie niektórych problemów społecznych,
- tworzą miejsca pracy dla pracowników różnych specjalności,
- rozwijają wolontariat,
- dostarczają usługi dla osób indywidualnych, samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw,
- pozwalają na racjonalizowanie kosztów pomocy,
- perspektywicznie obniżają koszty działania instytucji pomocowych.

Przedsiębiorstwa społeczne wypełniają zadania na różnych płaszczyznach, w tym w zakre-
sie psychologicznym, społecznym i ekonomicznym, których nie jest w stanie wykonać admini-
stracja samorządowa. Wobec systematycznych ograniczeń zakresu realizacji działań - z różnych 
przyczyn - konieczne jest skuteczne wsparcie działań tych instytucji, które mogą współdziałać 
z administracją publiczną. Powinno to następować w sferze merytorycznej, organizacyjnej i fi-
nansowej, na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. Zapewnienie dalszego rozwoju organizacji 
trzeciego sektora i instytucji, które integrują przez pracę, wymaga zapewnienia profesjonalnej 
kadry, posiadającej wiedzę i umiejętności oraz inwestycji w kapitał ludzki, umożliwiających 
kształcenie, podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności. 

50 Zob. M. Baron-Wiaterek, Przedsiębiorstwa społeczne na rynku pracy, w: red. K. Głąbicka, Polska polityka społeczna 
wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE, Wyd. PTPS, Radom 2007, s. 98 i n.
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Martyna Wronka 
 

ROLA PRZYWÓDZTWA W DZIAŁANIACH 
PRZEDSIĘBIORCÓW SPOŁECZNYCH

1. Wizja wyzwaniem współczesnego przywódcy
Współcześnie podkreśla się, że zadaniem przywódcy jest posiadanie wizji przyszłości, wy-

znaczanie dalekiego i ambitnego celu oraz mobilizacja pracowników do podążania w tym kierun-
ku. Według często przytaczanej definicji R.M. Stogdilla przywództwo jest zarówno procesem jak 
i właściwością. Proces przywództwa polega na nieprzymuszonym ukierunkowaniu i koordyno-
waniu działań członków zorganizowanej grupy dla osiągania grupowych celów1. Przywództwo 
jako właściwość jest natomiast zbiorem cech osobowościowych przypisywanych tym, których 
postrzega się jako stosujących takie oddziaływanie z powodzeniem2. J.K. Hemphill i A.E. Coo-
ns określają je jako działania jednostki podejmowane w sytuacji, gdy steruje ona działalnością 
grupową w celu realizacji wspólnego celu3. O przywództwie można mówić także wtedy, gdy za 
sprawą liderów zwolennicy zabiegają o cele, które reprezentują wartości i motywacje wspólne 
jednym i drugim, wartości liderów oraz wartości grupy lub organizacji. Zgodnie z definicją T. 
Burnsa, sztuka przewodzenia polega na umiejętności dostrzegania i osiągania owych wspólnych 
celów, na wykorzystaniu tkwiącego w innych ludziach potencjału oraz ich talentów, wiedzy 
i zdolności grupy do uzyskiwania ustalonych wcześniej wyników4. W bardziej współczesnej de-
finicji G.A. Yukl definiuje przywództwo jako proces polegający na użyciu wpływu na innych 
ludzi bez sięgania po środki przymusu, a także proces wspomagania indywidualnych i zbioro-
wych wysiłków, podejmowanych dla osiągnięcia wspólnych celów5. Według C. Sikorskiego, 
przywództwo określane jest najczęściej jako oddziaływanie na zachowanie innych osób, polega-
jące na ustanawianiu nowych wzorców zachowań, zmianie częstości występowania określonych 
zachowań oraz dostarczaniu wskazówek dotyczących modyfikacji zachowań6. 

Ostatnie lata badań nad wynikami organizacji pozwoliły na rozszerzenie wiedzy na temat 
determinant wyników o czynniki niematerialne. Wiadomo, iż niematerialne zasoby organiza-
cji, takie jak zdolności menedżerów, kapitał ludzki, postrzegana reputacja organizacji, relacje 

1 Stodgill, R. M. 1974. Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research. New York: Free Press.
2 Czesław Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 83-84.
3 Hemphill, J. K, and A. E. Coons. 1957. “Development of the Leader Behavior Description Questionnaire” in R. M. Stodgill 
and A. E. Coons (Eds) Leader Behavior: Its Descrption and Measurement. Columbus: bureau of Business Research. Ohio 
State University.
4 T. Burns, G.M. Stalker: The management of innovation. Oxford, UK: Oxford University Press. 1995, s. 48-51.
5 Yukl, G.A. 2002. Leadership in Organizations. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc.; Yukl, G. 2008. “How 
leaders influence organizational effectiveness“ The Leadership Quarterly. 19: 708-722.
6Sikorski C., Zachowanialudzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999, s. 83.
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pracowników, kultura organizacyjna mają znaczący pozytywny wpływ na wyniki organizacji7. 
Odejście od zainteresowania twardymi elementami organizacji na rzecz miękkich przyczyniło się 
także do zwiększenia zainteresowania kwestiami przywództwa w różnych sektorach. 

2. Przywództwo nowym paradygmatem sukcesu organizacji działających w sektorze eko-
nomii społecznej

Zmiany w otoczeniu powodują, że menedżerowie muszą podołać wielu problemom. Dotyczy 
to także przywódców działających w sektorze ekonomii społecznej, którzy stoją przed wyzwa-
niem realizowania misji uwzględniającej zarówno cele społeczne jak i ekonomiczne8. Koniecz-
ność dostosowywania się do zewnętrznych wymagań biznesowych oraz turbulentność otoczenia 
i dynamiczne zmiany zachodzące w sektorze non-profit wymagają obecności przywódców, któ-
rzy nie tylko będą potrafili zabezpieczyć kwestie finansowe, ale także wykorzystywać zasoby 
ludzkie w optymalny sposób. Sprostanie wymogom zmiennego otoczenia, w tym nasilającej 
się konkurencji, wymaga odmiennego niż dotąd przewodzenia organizacji. Rozwój organizacji 
i osiąganie wysokich wyników staje się coraz bardziej problematyczne, dlatego też poszukuje 
się sposobów zarządzania organizacją właściwych w zmieniającym się i nieprzewidywalnym 
świecie. Efektywne działanie podmiotów ekonomii społecznej nie może mieć miejsca bez przy-
wództwa, jako że sukces każdej organizacji zależy w dużej mierze od naczelnego kierownictwa9. 

Podobnie jak inne podmioty działające na rynku, także podmioty ekonomii społecznej stają 
przed coraz większymi wyzwaniami, do których można zaliczyć przede wszystkim:
- szybko zmieniające się potrzeby i preferencje społeczeństwa,
- rozwój prywatnej konkurencji w sferze usług społecznych,
- dużą zmienność otoczenia,
- ograniczenie pomocy finansowej i konieczność pozyskiwania funduszy z innych źródeł,
- problemy z pozyskaniem wolontariuszy10. 

Przytoczone problemy przekładają się na wzrost zainteresowania metodami zarządzania, 
gdyż sposób, w jaki organizacja jest zarządzana jest kluczowym czynnikiem decydującym o jej 
sukcesie. Wiele osób myśląc o przedsiębiorstwach społecznych skupia się są przede wszystkim 
na kwestiach ich wpływu społecznego, finansowania, podstaw prawnych działalności, natomiast 
rzadziej zastanawia się nad sposobem, w jaki powinny być one zarządzane. Tymczasem poziom 
organizacji i zarządzania jest głównym czynnikiem decydującym o sukcesie każdej organiza-
cji. Umiejętność zbudowania organizacji wokół szansy, a następnie zarządzania nią w sposób 
efektywny, to zagadnienia, które dotyczą nie tylko firm konkurujących ze sobą na rynku sektora 
prywatnego11. Stąd pojawiająca się potrzeba przywództwa, które w dzisiejszych czasach ewo-

7 A. Carmeli, A. Tishler: The relationships between intangible organizational elements and organizational performance, w: “Strategic 
Management Journal”, nr 25 (13) / 2004, s. 1257 - 78. 
8 Muscat, E., Whitty, M., Social Entrepreneurship: Values- Based Leadership to Transform Business Education and Society, “Business 
Renaissance Quarterly” Spring 2009, Vol. 4 Issue 1, 2009, s. 31- 44. 
9 R.J. Spinelli: The Applicability of Bass’s Model of Transformational, Transactional, and Laissez-Faire Leadership in the Hospital 
Administrative Environment, w: “Hospital Topics: Research and Perspectives on Healthcare”, nr 84 (2) /2006, s. 11-18. 
10 Huczek, M. 2003, Marketing organizacji non-profit, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec; Limański, A. Drabik, I. 

2007,  Marketing w organizacjach non-profit. Difin, Warszawa. 
11 Germak, A. J. and Singh, K. K. (2010), “Social entrepreneurship: changing the way social workers do business”, Administration in 
Social Work, Vol. 34 No. 1, pp. 79-95. 
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luowało w kierunku działania, na które składa się komunikowanie wizji, rozwój struktur orga-
nizacyjnych i procesów, zarządzanie zmianą i kreowanie zdolności12. Wykonanie tych działań 
wymaga zdolności do inspirowania ludzi i zdobywania niezbędnych zasobów. Odnoszący sukces 
przywódcy rozumieją potrzeby i perspektywy swoich zwolenników, potrafią tworzyć sieci osób 
wykraczające poza organizację aby sprostać oczekiwaniom, co w konsekwencji przekłada się na 
wyniki organizacji13.

Warto także wspomnieć, że zarówno teoretycy jak i badacze zgodnie uznają przywództwo 
jako konstytutywny czynnik sukcesu przedsiębiorstw społecznych14. Także przeprowadzone 
przez autorkę badania potwierdzają istotną rolę przywództwa, które jest czynnikiem zdecydowa-
nie zwiększającym prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego i społecznego podmiotu ekonomii 
społecznej15. Osobowość, charyzma i umiejętności lidera są decydującymi czynnikami w rozwo-
ju podmiotów ekonomii społecznej, bowiem dla prawidłowego ich funkcjonowania niezbędny 
jest silny lider rozumiany – zgodnie z teorią Lewina – jako agent zmiany, który zmiany popiera 
i wdraża, a ponadto jest zaangażowany w prowadzenie i koordynowanie przedsięwzięcia.

3. Wyzwania pola, w którym realizowane jest przywództwo
W Polsce nowe myślenie o zarządzaniu organizacjami działającymi w trzecim sektorze po-

jawiło się stosunkowo niedawno, w latach dziewięćdziesiątych, wraz z rozwojem sektora orga-
nizacji pozarządowych. Duży udział w kształtowaniu nowych standardów oraz profesjonalizacji 
i wzmacnianiu sektora mają między innymi takie organizacje jak Stowarzyszenie Klon/Jawor, 
Fundacja im. Stefana Batorego czy Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Dotychczas trzeci 
sektor był traktowany raczej po macoszemu tak przez ośrodki badawcze, jak i doradców z za-
kresu zarządzania16. Bagatelizowanie siły i potencjału drzemiącego w trzecim sektorze wydaje 
się jednak błędne, gdyż – jak pokazują badania przeprowadzone przez Johns Hopkins Compara-
tiveNonprofitSector Project17 – sektor organizacji non-profit w 35 przebadanych krajach obraca 
rocznie pieniędzmi rzędu 1,3 biliona dolarów, stanowiąc tym samym niejako siódmą gospodarkę 
świata. Kwota ta stanowi równowartość 5,1% skumulowanego PKB tych krajów18. Ponadto trze-
ci sektor jest też znaczącym pracodawcą. Według badań w przeanalizowanych krajach organiza-
cje non-profit zatrudniały w sumie 39,5 miliona osób (czyli średnio 4,4% populacji czynnej za-
wodowo) i angażowały w swoje działania około 190 milionów wolontariuszy (ok. 22% dorosłej 

12 Barendsen, L., Gardner, H.. “Is the Social Entrepreneur a New Type of Leader? Leader to Leader” 34, 2004, s. 43-50.
13 L. P. Wooten, L. Anderson, J. Pinkerton, T. Noll, J. Lori, S. Ransom: Strategic Leadership in Healthcare: The Role of 
Collective Change Agents in Closing the Gap of Healthcare Disparities, Ross School of Business Working Paper Series 
Working Paper No. 1060 December 2006.
14 Sharir M., Lerner M.: Gauging the success of social ventures initiated by individual social entrepreneurs w: Journal 
of World Business, nr 41(1), 2006, s. 6–20, Austen A.: Nowe trendy w ekonomii i zarządzaniu. Znaczenie koncepcji 
sieci dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej w: Problemy Zarządzania” 3/2007 (17) – Nowe trendy w ekonomii i ich 
wykorzystanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW,  Warszawa 2008, s. 50-62.
15 Wronka M.: Identification of critical success factors of social enterprises – research results w: Management, University 
of ZielonaGóra, Vol. 13, No 1, 2009. s. 113-115.
16 Witek-Crabb, A. (2006). Specyfika zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit. Organizacje komercyjne 
i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów,  (red.) A. Nalepka, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz, s. 129-138.
17 Badaniem tym objęto 35 krajów, w tym 16 rozwiniętych (m.in. Europa Zachodnia, USA, Australia, Japonia, Izrael), 14 
rozwijających się (m.in. z Afryki, Ameryki Południowej, Środkowego Wschodu i Południowej Azji), oraz 5 krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej (w tym Polska). Badania prowadzono w latach 1995-2002.
18 Salamon L.M., Sokołowski S.W., List R.: Global CivilSociety. An Overview. The John Hopkins University, Baltimore, 
2003, s. 13-14.
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populacji). Trzeci sektor charakteryzuje się także rekordową dynamiką wzrostu. Zwykle waha 
się ona między 20% a 30% rocznie, w zależności od kraju. Można zatem słusznie mniemać, że 
w nadchodzących latach znaczenie trzeciego sektora będzie rosło, tak ze względu na swoją siłę 
ekonomiczną, dynamikę wzrostu jak i zakres działalności. 

Oczywiście w naszym kraju trzeci sektor jest jeszcze bardzo młody, a jego udział w gospo-
darce jest siedmiokrotnie niższy niż w krajach rozwiniętych19, niemniej jednak można śmiało 
założyć, iż to te kraje będą wyznaczały tendencję dla Polski. Choć tradycyjnie organizacje poza-
rządowe, w tym podmioty ekonomii społecznej, nie były skłonne przywiązywać priorytetowej 
wagi do skuteczności swoich działań, efektywności i jakości zarządzania20, to jednak postępująca 
profesjonalizacja oraz dynamika rozwoju w sektorze powodują zwiększone zainteresowanie tymi 
kwestiami. Należy jednak pamiętać o specyfice zarządzania podmiotami ekonomii społecznej, 
które – z racji na orientację wyłącznie na cele społeczne i fakt braku pobierania opłaty za świad-
czone usługi – kierują się odmiennymi regułami. Nie oznacza to bynajmniej, iż organizacjami 
nie prowadzącymi działalności gospodarczej nie trzeba zarządzać, gdyż – podobnie jak każde 
inne przedsięwzięcie – podmioty ekonomii społecznej powstają w odpowiedzi na szansę, która 
pojawia się w otoczeniu, a brak konieczności osiągania zysków nie oznacza, że muszą to być 
przedsięwzięcia deficytowe21. 

Podczas gdy głównym celem przedsiębiorstwa działającego w sektorze prywatnym jest wy-
pracowanie zysku, w przypadku podmiotów ekonomii społecznej celem nadrzędnym jest osiąg-
nięcie szeroko rozumianej wartości dodanej z głównym naciskiem na poczucie misji i osiąganie 
celów społecznych22. Kolejna odmienność polega na uzależnieniu ich działalności od zewnętrz-
nych źródeł finansowania, co wynika z niskich opłat pobieranych za świadczone usługi wobec 
większości klientów. Podmioty ekonomii społecznej opierają swoją działalność w głównej mie-
rze na wolontariacie i pracownikach akceptujących zarobki poniżej średniej rynkowej23. Warto 
także zauważyć, że podobnie jak organizacje pozarządowe niezorientowane na zysk, funkcjonują 
one w ramach pewnych ograniczeń związanych z realizacją wyznaczonych celów:
- opierają swoją działalność na budżecie, a nie na wynagrodzeniu otrzymywanym za uzyskane 

rezultaty. Wynika to z faktu, że wpływy do budżetu pochodzą od dawców funduszy, ofiaro-
dawców, podatników etc.; 

- powodzenie, sukces organizacji mierzy się m.in. umiejętnością przyciągania funduszy w ra-
mach budżetu; 

- organizacje są uzależnione od licznych grup interesariuszy (np. władz, sektora publicznego, 
pracodawców, bezrobotnych, pracowników, podatników) w przeciwieństwie do działających na 
rynku przedsiębiorstw, które oferują swoje produkty i usługi dla zysku. Każdy z interesariuszy 
ma swoje – często odmienne – cele i każdy z nich chce być usatysfakcjonowany; 

19 Leś E., Nałęcz S., Wygnański J., Toepler S., Salamon L.: Sektor Non-profit w Polsce. Szkic do portretu. The Johns Hopkins 
University, Instytut Studiów Politycznych PAN, Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON, Warszawa, 2000, s. 2.
20 Por. Drucker P.F.: Zarządzanie organizacja pozarządową. Teoria i praktyka. Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog 
Społeczny – NGOs, Warszawa, 1995, s. 119.
21 Steyaert, C. and Dey, P. (2010), “Nine verbs to keep the social entrepreneurship research agenda‘dangerous’”, Journal of 
Social Entrepreneurship, Vol. 1 No. 2, pp. 231-54.
22 Kanter, R. M., Summers, D. V., Doing well while doing good: Dilemmas of performance measurement in non-profit 
organizations and the need for a multiple-constituency pproach. w: W.W. Powell (red.), The non-profit sector: A research 
handbook, New Haven, CN: Yale University Press 1987, s. 176-180.
23 Bygrave, D. W., Theory building in the entrepreneurship paradigm, Journal of Business Venturing, nr 8/1993, s. 255-280.
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- organizacje istnieją by czynić dobro i mogą traktować swoje działanie jako misję społeczną czy 
absolut moralny, a nie jako działalność gospodarczą, podlegającą rachunkowi nakładów w sto-
sunku do osiąganych zysków czy ponoszonych strat24.

Rozważając zatem cechy charakterystyczne dla zarządzania podmiotami ekonomii społecz-
nej, można je – za M. Hudsonem – określić następująco: 
- cele trudne do określenia (trudności w precyzyjnym i mierzalnym określeniu celów takich jak 

na przykład widoczna poprawa zdrowia czy jakości życia); 
- problemy z oceną realizacji celów oraz z motywowaniem personelu; 
- złożone struktury organizacyjne wynikające z potrzeby pogodzenia interesów interesariuszy, 

którzy często pełnią rolę decydentów (np. poprzez zasiadanie w radzie zarządzającej przedsię-
biorstwa); 

- akcentowanie i pielęgnacja wyznawanych wartości, bowiem ich lekceważenie osłabia morale 
zaangażowanych; 

- różnorodność motywów determinujących zaangażowanie interesariuszy – od politycznych po-
przez społeczne, edukacyjne, osobiste, filantropijne etc.25

Wspomniane wyżej charakterystyczne cechy, jak i różnice występujące między sektorem 
prywatnym i społecznym w znacznym stopniu wpływają na specyfikę zarządzania podmiotami 
ekonomii społecznej i determinują rolę przywództwa. 

4. Przedsiębiorca – tradycyjny czy społeczny
W podjętych tu rozważaniach nie można zapomnieć o samym przedsiębiorcy społecznym. 

Obecnie prowadzone działania otwierają pole nowej kulturze przedsiębiorczości i to zarówno 
w rozumieniu indywidualizmu, inicjatywy obywatelskiej, jak i zdolności do „sieciowania” (ne-
tworkingu), spontanicznego i oddolnego negocjowania inicjatyw i preferencji, samodzielnego 
pozyskiwania środków i wiązania ich w umyślne projekty społeczne. Jak zauważają K. Fulton 
i G. Dees, przedsiębiorca społeczny łączy cel społeczny, który zazwyczaj wiąże się z organi-
zacjami typu non-profit oraz orientację przedsiębiorczą, którą wiążemy z biznesem, zwłaszcza 
z bardziej kreatywnym i dynamicznym jego aspektem26.

Z uwagi na toczące się spory interpretacyjne wokół pojęcia przedsiębiorcy społecznego, war-
to przyjrzeć się niektórym z definicji pojawiających się w literaturze przedmiotu. Przedsiębiorcy 
społeczni bywają definiowani są jako osoby, które podejmują inicjatywę w celu identyfikacji 
i rozwiązania ważnych problemów społecznych pojawiających się w społeczności lokalnej. Do-
strzegają oni istnienie szans na zaspokojenie pewnych niezaspokojonych potrzeb, których system 
pomocy społecznej nie chce lub nie jest w stanie zaspokoić wystarczająco efektywnie27. Skoll 
Foundation zwraca uwagę na fakt, że przedsiębiorcy społeczni są pionierami innowacyjnych 
i systemowych rozwiązań, których celem jest zaspokajanie potrzeb osób zmarginalizowanych i/

24 Hudson M. 1997. Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego. Warszawa: 
CivicDialogueProgramme Phare, s.19-20.
25Hudson M. 1997. Bez zysków i strat…op. cit. s. 25-29.
26K. Fulton, G. Dees: The Past,Present, and Future of Social Entrepreneurship, http://www. fuqua.duke.edu, s. 2.
27 Thompson, J., Alvy, G., & Lees, A. (2000). Social entrepreneurship - a new look at the people and the potential. 
Management Decision, 38, 328–338, s. 328.
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lub pozbawionych wpływów społecznych i politycznych28. Działają innowacyjnie tworząc nowe 
projekty, nowe usługi i sposoby rozwiązywania specyficznych problemów osób wykluczonych 
społecznie. Cechuje ich wizja, energia i zdolność do tworzenia nowych sposobów działania słu-
żących łagodzeniu problemów społecznych29. Jak podkreśla P. Hartigan, działanie przedsiębior-
ców społecznych jest nastawione na uzyskanie stopniowego postępu w sferze społecznej i trwałej 
zmiany społecznej. Celem nie jest maksymalizacja zysków finansowych dla akcjonariuszy, ale 
rozwój podmiotu (np. przedsiębiorstwa społecznego lub podmiotu ekonomii społecznej) oraz 
skuteczne docieranie do większej liczby osób w potrzebie. Akumulacja zysku nie jest prioryte-
tem – przychody przekraczające poziom kosztów są reinwestowane, a zatem zysk przyczynia się 
do stabilnego jego rozwoju30. Autor popularnej definicji J. Gregory Dees, podkreśla, że przedsię-
biorcy społeczni mają co najmniej trzy cechy wspólne z tradycyjnymi przedsiębiorcami. Są to:
- rozpoznawanie i wykorzystywanie nowych możliwości;
- umiejętność zdobywania wiedzy i innowacyjnego przystosowywania jej do swoich potrzeb;
- umiejętność twórczego wykorzystania zasobów, nie tylko tych, które znajdują się w tym mo-

mencie pod kontrolą przedsiębiorcy, ale również należących do innych podmiotów31.

Poza tymi trzema cechami, przedsiębiorca społeczny powinien także wykorzystywać misję 
swojego przedsiębiorstwa do pomnażania wartości społecznej (a nie tylko osobistych zysków), 
oraz działać tak, aby efekt jego działań był satysfakcjonujący nie tylko dla inwestorów, klientów 
itp., ale również dla wspólnoty, w ramach której działa. Z kolei według R. Martina i S. Osberga, 
rolą przedsiębiorcy społecznego jest:
- umiejętność rozpoznania stabilnej, lecz z natury niesprawiedliwej równowagi przyczyniającej 

się do wykluczenia, marginalizacji czy cierpienia części ludzkości, której brak zasobów nie 
pozwala, aby o własnych siłach osiągnąć korzyści powodujące przemiany;

- umiejętność rozpoznania w tej niesprawiedliwej równowadze okazji, opracowanie innowacyj-
nej oferty społecznej i wywieranie wpływu przy użyciu wyobraźni, kreatywności, wiedzy, bez-
pośredniego działania, odwagi i uporu, tym samym rzucając wyzwanie wobec hegemonii stanu 
rzeczy;

- umiejętność tworzenia nowej, stabilnej równowagi, która wyzwala uwięziony potencjał lub 
przynosi ulgę w cierpieniu grupy docelowej, a poprzez naśladowanie i stworzenie stabilnego 
ekosystemu wokół nowej równowagi zapewnia lepszą przyszłość grupie docelowej, a nawet 
całemu społeczeństwu32.

Aby efektywne wypełnianie tych ról było możliwe, niezbędne są zdolności przywódcze, co 
zresztą zauważają Paddock i Post, uznając je za jedną z najważniejszych cech przedsiębiorcy 
społecznego. Jako trzy cechy dystynktywne definiujące przywództwo niezbędne dla roli przed-
siębiorcy społecznego proponują:

28 Skoll Foundation (2001) Skoll Foundation. Available at: http://www.skollfoundation.org/aboutsocialentrepreneurship/
whatis.asp
29 Korosec, R. L., & Berman, E. M. (2006). Municipal support for social entrepreneurship. Public Administration Review, 
66(3), 448–462, s. 449.
30 Hartigan, P. (2006). It’s about people, not profits. Business Strategy Review, 17(4), 42–45, s. 45.
31 Dees, J. G. (2001). The meaning of social entrepreneurship (Original draft: 1998, revised 2001) Retrieved June 21, 2010 
from http://www.caseatduke.org/, s. 4.
32 R.L Martin, S. Osberg: Definicja przedsiębiorstwa społecznego,www.ekonomiaspoleczna.pl/x/316024
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- złożoność – pozwalającą kompleksowo dokonać urzeczywistnienia wizji;
- wiarygodność – niezbędną do wykorzystania krytycznych zasobów oraz zbudowania sieci par-

tycypujących partnerów;
- oddanie, czyli zaangażowanie w dążeniu do osiągnięcia zbiorowego celu33.

Zarówno analiza definicji jak i poniższa tabela (tabela 1) są dowodem na to, że wysiłki mające 
na celu rozróżnienie pomiędzy przedsiębiorcą społecznym a tradycyjnym, w efekcie wskazują na 
więcej podobieństw niż różnic. Na przykład wszystkie definicje podkreślają, że przedsiębiorcy są 
pasjonatami, których cechuje wewnątrzsterowność, którzy są zdania, że ich pomysły mogą uczynić 
świat lepszym miejscem, niezależnie od przedrostka „społeczny”34. Pojęcie „przedsiębiorcy spo-
łecznego” oznacza zatem w pierwszej kolejności przedsiębiorcę, a dopiero później osobę, która 
swoje predyspozycje wykorzystuje do realizacji celów społecznych. Jest to osoba kreatywna, która 
potrafi cechy swojej osobowości podporządkować silnej pasji i wizji zmiany związanej z rozwią-
zywaniem istotnych problemów społecznych, nie powiela schematów, lecz tworzy nowe wzorce, 
pociąga za sobą innych do działania – posiada tym samym wiele cech przywódczych.

Tabela 1: Przykładowe definicje i cechy przedsiębiorców społecznych

Artykuł Definicja Cechy

Drayton (2002)
Przedsiębiorcy społeczni mają w sobie 
umiejętność dostrzegania dysfunkcji 
społecznych i zdolność ich naprawy.

1) wizja, 2) kreatywność, 3) wysoki poziom 
wpływu, 4) postawa przedsiębiorcza, 5) silny 
kręgosłup etyczny.

Mort, Weerawardena
&Carnegie (2003)

Przedsiębiorcy społeczni są 
napędzani misją społeczną, co 
skutkuje tworzeniem przez nich 
wartości społecznej lepszej niż tworzą 
konkurenci. Jednocześnie cechuje ich 
prawość i przedsiębiorczość.

1) wyważony osąd, 2) spójność celów i działań 
pomimo istnienia wielu interesariuszy, 
3) tworzenie lepszej wartości społecznej dla 
klientów, 4) innowacyjność, 5) proaktywność, 
6) skłonność do podejmowania ryzyka, 
7) pasja.

Roberts&Woods (2005)

Przedsiębiorcy społeczni 
zaangażowani są w  proces 
konstruowania, oceny 
i przeprowadzania zmian społecznych. 
Cechuje ich wizja, pasja i potrzeba 
działania dla dobra społecznego. 

1) pasja, 2) zawziętość i wytrwałość, 
3) kreatywność, 4) umiejętność dostrzegania 
nisz, 5) uznanie znaczenie podejścia 
biznesowego.

Hartigan (2006)

Przedsiębiorcy, których działanie jest 
nastawione na uzyskanie stopniowego 
postępu w sferze społecznej i trwałej 
zmiany społecznej.

1) umiejętność przewidywania potrzeb 
społecznych, które nie zostały jeszcze 
zaspokojone, 2) innowacyjność, 3) zaradność, 
4) świadomość istnienia szans w otoczeniu.

33 Paddock S.A., Post J.E.: SocialEntrepreneurs and CatalyticChange [w] Public Administration Review, Vol. 51, No. 5, 
1991, s. 394.
34 Hayward, M.L.A, Shepherd, D.A. and Griffin, D. (2006.) “A hubris theory of entrepreneurship,” Management Science, 
ISSN 0025-1909, 52(2): 160-172.
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Korosec& Berman 
(2006)

Przedsiębiorcy społeczni definiowani 
są jako osoby fizyczne bądź 
organizacje, które podejmują inicjatywę 
w celu identyfikacji i rozwiązania 
ważnych problemów społecznych 
pojawiających się w społeczności 
lokalnej.

1) dostrzeganie okazji, 2) cechy 
przedsiębiorcze, 3) umiejętność pracy 
zespołowej i zapewnienia partycypacyjnego 
przywództwa, 4) autentyczne zaangażowanie 
w problemy społeczności lokalnych.

Źródło: opracowanie własne na postawie Masseti, B. L. (2008). The social entrepreneurship matrix as a “tip-

ping point” for economic change. E:CO, 10(3), 1–8, s. 2.

Zatem podczas gdy przedsiębiorcy biznesowi angażują się w realizację przedsięwzięć ko-
mercyjnych, przedsiębiorcy społeczni – stojąc w obliczu wielu wyzwań i starając się postrzegać 
pojawiające się problemy przez pryzmat możliwości – kreują zmianę. Innymi słowy, przedsię-
biorcy społeczni to osoby podejmujące społeczną misję, co w konsekwencji sprawia, że każda 
próba uchwycenia ich poziomu aktywności w zakresie przedsiębiorczości społecznej powinna 
umożliwić rozróżnienie jednostek, które z własnej inicjatywy uczestniczą w grupach społecz-
nych oraz tych, które są w rzeczywistości zmotywowane przez społeczne cele, wyznaczające 
określone przedsięwzięcia: poszukiwanie tylko niektórych form aktywności lub realizację tylko 
niektórych działań35.

5. Przedsiębiorcy społeczni w roli przywódców
Z zaprezentowanych definicji wyłania się obraz przedsiębiorcy społecznego jako zdecydowa-

nej i wewnętrznie zmotywowanej jednostki, która jest oddana swej działalności będąc jednocześ-
nie zaangażowaną w rozwiązywanie zaistniałych problemów36. Wiele definicji kładzie akcent na 
wizję, przywództwo, idee oraz przyjęte wartości etyczne, służące wywołaniu zmiany w struk-
turze społecznej. Jak zauważają L. Barendsen i H. Gardnem, przedsiębiorcy to jednostki zwraca-
jące się w swym działaniu ku rozwiązywaniu problemów społecznych w duchu przedsiębiorczo-
ści oraz z biznesową przenikliwością37. Przedsiębiorcy społeczni są nie tylko pracodawcami, lecz 
także wizjonerami, przywódcami, liderami biznesowymi, pełnią rolę edukatorów i mentorów, 
którzy przekazują praktyczne umiejętności i wartości społeczne swoim pracownikom38.

Przedsiębiorców społecznych do obywatelskiej przedsiębiorczości (civic entrepreneurship) 
skłaniają w szczególności unikalna wiedza i predyspozycje psychiczne, jak m.in. widzenie spraw 
głębiej od decydentów, zdolność przewidywania i budowania oryginalnych scenariuszy prak-
tycznego wykorzystania nauki, dynamizm i łatwość nawiązywania kontaktów39. Przedsiębiorca 
społeczny tworzy nowe wartości w świecie interakcji międzyludzkich poprzez podejmowanie 
licznych przedsięwzięć i przyczynianie się tym samym do budowania zaufania, które jest tak 

35 Harding R.: Social Enterprise: The New Economic Engine? [w] Business Strategy Review, Vol. 15, 2004, s. 39–43.
36 Chris Mason, (2012),”Up for grabs: A critical discourse analysis of social entrepreneurship discourse in the United King-
dom”, Social Enterprise Journal, Vol. 8 Iss: 2 pp. 123 – 140.
37Barendsen L., Gardnem H.: Is the Social Entrepreneur a New Type of Leader? [w] Leader to Leader, Vol. 34, 2004, 
s. 43-50.  
38 Pache A., Chowdhury I.,  Social Entrepreneurs as Institutionally Embedded Entrepreneurs: Toward a New Model of Social 
Entrepreneurship Education, Academy of Management Learning & Education. Sep2012, Vol. 11 Issue 3, s. 494-510. 
39 Bartram, T. and Casimir, G., 2007. “The relationship between leadership and follower in-role performance and satisfaction 
with the leader; The mediating effects of empowerment and trust in the leader“, Leadership & Organization Development 
Journal. 28(1): 4-19.
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istotnym elementem kapitału społecznego40. Jest on jednak kimś więcej niż liderem społecznym 
– jest osobą z wizją, która wykorzystując dyscyplinę biznesu, planowanie, innowację, kreatyw-
ność i nowe technologie stara się rozwiązywać problemy społeczne. W odróżnieniu od przed-
siębiorcy filantropa, który za pomocą zarobionych pieniędzy chce przyczyniać się do społecznej 
zmiany, on angażuje się w ten proces, sam realizuje owe zmiany i pociąga za sobą innych do 
działania. 

W skutecznej organizacji, jednym z najważniejszych elementów działalności kierowniczej 
jest przywództwo. Polega ono na takim organizowaniu zasobów ludzkich, aby właściwi ludzie 
koncentrowali się na właściwych zadaniach, mieli dostęp do właściwych informacji, narzędzi, 
a stosowane bodźce i systemy kontroli pozwalały im wykorzystywać zadania efektywnie i eko-
nomicznie41. Rola przywództwa jest szczególnie istotna z punktu widzenia rozwoju organizacji, 
co widać zwłaszcza w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, czę-
sto borykających się z problemami związanymi z zarządzaniem42. Problemy te wynikają z faktu, 
że liderzy nowo zakładanych podmiotów ekonomii społecznej z jednej strony nie mają ściśle 
określonej wizji rynkowego rozwoju organizacji, z drugiej strony brakuje im kompetencji w za-
kresie zarządzania na wolnym rynku oraz cech osobowości, takich jak np. charyzma. Wielu 
z nich nie rozumie różnicy między innowacyjnością, przedsiębiorczością a zarządzaniem me-
nedżerskim. W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy rodzaje przywódców, z których każdy 
potrzebny jest na innym etapie rozwoju pomiotu ekonomii społecznej:
- innowatorzy – marzyciele, którzy tworzą prototypy, rozwiązują trudności, ale szybko ulegają 

znudzeniu i chcą koniecznie zająć się czymś nowym, rzadko interesuje ich stabilizacja przed-
sięwzięć. Taki typ jest dobry jako inicjator przedsięwzięcia, gdyż przeważnie jest to osoba 
kreatywna i charyzmatyczna, potrafiąca pociągnąć ludzi za swoimi ideami.

- przedsiębiorcy – budowniczowie, którzy przekształcają prototypy w funkcjonujące podmioty. 
Dla nich kluczowa jest stabilność finansowa, po której osiągnięciu nudzą się. To osoby łączące 
bycie kreatywnymi i charyzmatycznymi z umiejętnościami radzenia sobie w trudnych sytua-
cjach. Potrafią dostrzegać w ludziach potencjał, a w otoczeniu szanse oraz wykorzystywać to 
wszystko do realizacji konkretnych celów.

- menedżerowie – powiernicy, którzy zabezpieczają przyszłość realizowanych przedsięwzięć. 
Zajmują się nadzorowaniem systemów, standardów i infrastruktury niezbędnej do bieżącego 
funkcjonowania przedsięwzięcia. Ich mocną stroną są umiejętności i fachowa wiedza, nie po-
trzebują charyzmatycznej osobowości, bo są doskonałymi rzemieślnikami zarządzania43.

W podmiotach ekonomii społecznej najczęściej brakuje prawdziwych przedsiębiorców. 
Są innowatorzy potrafiący wcielać w życie wspaniałe idee, nie radzący sobie jednak z wypra-
cowaniem stabilności finansowej. Są też menedżerowie, którym brakuje pomysłów, a oczekują 
wypracowania dla nich gotowego modelu, który będą mogli powielić i nim po prostu zarzą-
dzać. Zdaniem Druckera, przedsiębiorca zawsze poszukuje zmiany, reaguje na nią i korzysta 

40 Kasperek A.: Kultura przedsiębiorczości – wprowadzenie do problematyki, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
im. K. Goduli, Chorzów 2005, s. 23.
41 S. Galata, Strategiczne zarządzanie organizacjami, Difin, Warszawa 2004, s. 45.
42 Smith, Isaac H.; Woodworth, Warner P., “Developing Social Entrepreneurs and Social Innovators: A Social Identity and 
Self-Efficacy Approach” w: Academy of Management Learning & Education. Sep2012, Vol. 11 Issue 3, s. 390-407.
43 K.S. Alter: Struktury przedsiębiorstwa społecznego. w: Antologia kluczowych tekstów Przedsiębiorstwo Społeczne. Red 

J.J. Wygnański. FISE, Warszawa 2008.
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z niej, jak z okazji44. Przedsiębiorca społeczny nie dąży do optymalizacji istniejącego systemu 
za pomocą drobnych zmian, lecz poszukuje wręcz rewolucyjnego podejścia do problemu. Musi 
zatem cechować się nie tylko umiejętnością realistycznego planowania, ale także musi umieć 
wywierać wpływ na innych: donatorów, partnerów i pracowników, aby dołączyli do projektu, 
na beneficjentów, aby skorzystali z zaproponowanych działań45. Powinien również cechować się 
konsekwencją i odpornością na niepowodzenia, gdyż innowacja zwykle rodzi opór, a proces jej 
wdrażania nie postępuje bez komplikacji46. 

Ponadto, z punktu widzenia podmiotów ekonomii społecznej, rola przywódcy jest kluczowa 
ponieważ to on pełni funkcję przewodnika świadomego zagrożeń zewnętrznych, lecz także zda-
jącego sobie sprawę z ograniczeń wewnątrz zespołu, wynikających na przykład z choroby czy 
upośledzenia pracowników, braku nawyku pracy (typowego dla osób długotrwale bezrobotnych) 
czy uzależnienia. Jak już wspomniano, specyfika podmiotów ekonomii społecznej wpływa istot-
nie na kształt zarządzania – przede wszystkim organizowanie i przewodzenie przedsiębiorstwem 
społecznym jest o wiele bardziej skupione na człowieku, pracowniku, ale i współpracowniku. 
W tych podmiotach najbardziej właściwy wydaje się być nie nakazujący, a raczej zespołowy lub 
partycypacyjny styl przewodzenia oznaczający wspólne przygotowanie i podejmowanie decy-
zji oraz różnorodność i zmienność odpowiedzialności członków kierownictwa za poszczególne 
dziedziny. Odmienny jest także sam proces podejmowania decyzji, rola i pozycja zarządzającego 
oraz kultura organizacyjna, ponieważ ludzie do tej pory marginalizowani czy wykluczani, muszą 
najpierw odzyskać wiarę we własne siły i możliwości. Mogą to zrobić bazując na danym im za-
ufaniu oraz pracy, która jest czynnikiem legitymizującym ich pozycję w społeczeństwie.

6. Zakończenie
Można zaryzykować stwierdzenie, iż kluczowym czynnikiem sukcesu podmiotów ekonomii 

społecznej są ludzie, którzy je tworzą. Ważna jest nie tylko ilość osób wchodząca w jej skład, ale 
też ich kompetencje. Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie członków organizacji niewątpliwie 
determinują kształt jaki przybierze przedsięwzięcie. Jeśli przedsięwzięcie jest tworzone przez 
kilka osób, często dysponują one zróżnicowanymi zasobami, które są niezbędne do działania. 
Wyzwaniem jest skompletowanie zespołu osób, których wiedza i kwalifikacje są potrzebne dla 
osiągnięcia sukcesu. Możliwość osiągnięcia celów organizacji zależy w dużej mierze od kadry, 
jaka nią zarządza. Niewłaściwe zarządzanie jest powodem wielu problemów, które w konse-
kwencji rzutują na wyniki przez nią osiągane47. Można wskazać na szereg umiejętności, jakie po-
winny cechować wszystkich zarządzających: podejmują oni decyzje, ustalają cele, tworzą struk-
tury organizacyjne, zatrudniają i motywują pracowników, czyli – nawiązując do funkcji zarzą-
dzania – planują, organizują, motywują (przewodzą) i kontrolują48. Osoby zajmujące stanowiska 
kierownicze w podmiotach ekonomii społecznej powinny mieć zatem wiedzę i doświadczenie 

44 P.F. Drucker: Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka. BORDO, Warszawa 1995.
45 Smith, Isaac H.; Woodworth, Warner P., Developing Social Entrepreneurs and Social Innovators: A Social Identity and 
Self-Efficacy Approach, Academy of Management Learning & Education. Sep2012, Vol. 11 Issue 3, s. 390-407.
46 Eichner M.: Rola przedsiębiorcy w ekonomii społecznej – pojęcia, uwarunkowania, dorobek międzynarodowy [w] 
Ekonomia społeczna. Wybrane problemy i metody ich rozwiązywania, Austen Tynda A. (red.), FRAPZ, Dąbrowa Górnicza 
2009, s. 124-125.
47 Timmons, J.A., 1999. New Venture Creation. Entrepreneurship  for the 21st Century, Irwin/McGraw-Hill: Singapore, 
s. 536-537.
48 Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.



53

niezbędne do wykonywania wymienionych zadań. Dlatego też rozwój kompetencji członków 
organizacji trzeciego sektora jest konieczny dla ich powodzenia. Szkolenia z problematyki obej-
mujących tworzenie przedsięwzięć społecznych i dotykające problematyki związanej z poszcze-
gólnymi funkcjami zarządzania – przede wszystkim doskonalące umiejętności przywódcze – są 
szczególnie istotne dla możliwości rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. 
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Rafał Guzowski 
 

BUDOWA WIZERUNKU I WZROST POZIOMU 
ZAUFANIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

„(...) trzeba sobie uświadomić, że żyjemy w dobie wizerunku. 
Nieważne jest zatem to, co jest substancją, podmiotem, dopóki 

tylko jego wizerunek jest do zaakceptowania.”
(D. Ugresic)

Abstrakt: Wizerunek to słowo, które w ostatnim czasie nabiera zupełnie nowego znaczenia. Jest 
bezcenny, jest efektem ciężkiej pracy i zabiegów których skutkiem jest wzrost poziomu zaufania do 
marki, czy samego produktu. Temat związany z pozytywnym wizerunkiem zaczyna zataczać coraz szer-
sze kręgi, powoli zaczyna również dotyczyć trzeciego sektora oraz podmiotów ekonomii społecznej. 
Dla tego środowiska temat nie jest obcy – znany jest ze słyszenia, a profesjonalizacja działań zwią-
zanych z budową pozytywnego wizerunku w zakresie ekonomii społecznej wymaga czasu. Niniejszy 
artykuł jest głosem w dyskusji i należy traktować jego zawartość jako wskazówki na drodze.

Wstęp
Elementem bazowym, od którego należy zacząć jest usystematyzowanie pojęcia ekonomii 

społecznej. Przyjmuje się, iż jest to obszar, na którym spotykają się sektory: publiczny, prywat-
ny oraz trzeci sektor (organizacje pozarządowe). Punkt styku jest zatem uzupełnieniem braku 
systemowego i jednocześnie odpowiedzią na potrzeby realizacji celów społecznych, które nie 
mogą być zaspokojone przez instytucje państwowe czy rynek1. Powołane do życia podmioty 
ekonomii społecznej zwyczajowo – poza prowadzeniem działalności gospodarczej – realizują za-
dania związane choćby z przyczynianiem się do zrównoważonego oraz sprawiedliwego rozwoju 
lokalnego, poprzez świadczenie deficytowych usług (usług, których realizacji w rzeczywistości 
wolnorynkowej nie podejmują się przedsiębiorstwa nastawione na zysk) aż po wspieranie grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym2. Inaczej ujmując, faworyzowane są grupy w trud-
nej sytuacji na rynku pracy (tzw. grupy problemowe)3. J. Hausner stwierdza, że relacje między 

1 K. Dudzik, Wprowadzenie do ekonomii społecznej, [w:] Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej: 
sylabus do szkoleń, D. Kwiecińska i A. Pacut (red.), wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Kraków 2008, s. 11.
2 Autor wskazuje tutaj na zapisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ustawie o spółdzielniach socjalnych oraz ustawy 
o promocji zatrudnienia.
3 K. Cibor, Zrób biznes – jak współpracować z podmiotami ekonomii społecznej, wyd. FISE, Warszawa 2012, s. 6.
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przedsiębiorstwem społecznym a sektorem prywatnym mogą funkcjonować na jednej z trzech 
płaszczyzn: konkurencji, koegzystencji lub współdziałania4.

Grupa naznaczona problemem?
Autor wskazuje, iż trudności wynikające z efektywnego budowania dobrego wizerunku, 

a następnie przyczyniania się do wzrostu zaufania społecznego podmiotów ekonomii społecznej 
dopatrywać należy głównie w społecznym odbiorze reprezentantów danego podmiotu. Nieste-
ty nadal osoby bezdomne, alkoholicy, narkomani (wymogiem condicio sine qou non w dwóch 
ostatnich grupach jest  zakończenie odpowiedniego programu psychoterapeutycznego), chorzy 
psychicznie, osoby opuszczające zakłady karne, uchodźcy, osoby niepełnosprawne i długotrwale 
bezrobotne borykają się z problemami w procesie włączania ich w aktywne życie społeczne. 
Stanowi to o jednym źródle problemów, z jakimi borykają się podmioty ekonomii społecznej. 
Drugim, jakże istotnym jest fakt, iż z punktu widzenia klienta nie ma czegoś takiego jak 
sektor ekonomii społecznej. Stąd ekonomia społeczna dodatkowo jest „obciążona”. Produkty 
przedsiębiorstw społecznych konkurują na normalnych zasadach ze wszystkimi innymi produk-
tami dostępnymi na rynku. Aby odnieść sukces, muszą więc zaspokajać potrzeby klienta lepiej, 
niż produkty konkurencji. Rzecz jasna, produkty ekonomii społecznej mają jedną cechę, która 
je wyróżnia. Upraszczając można powiedzieć, że dają klientowi poczucie, że nabywając je, robi 
coś dobrego. Zasady gospodarki wolnorynkowej są proste. Firma realizująca usługę czy wytwa-
rzająca dany produkt nastawiona jest na osiągnięcie zysku, który pojawia się, kiedy dochodzi do 
sprzedaży. Sprzedaży towarzyszą oczywiście zabiegi marketingowe. W rzeczywistości marke-
ting obejmuje takie zasoby jak: ludzie, produkt, cena, dystrybucja i promocja (teoria 5P)5. Zatem 
można stwierdzić, iż zadaniami marketingu w głównej mierze są:
1. Rozpoznanie potrzeby klienta.
2. Przygotowanie odpowiedniej oferty produktu czy usługi.
3. Koordynacja pracy podmiotu ekonomii społecznej.
4. Dostarczenie (w terminie, dobrego jakościowo produktu czy usługi).
5. Osiągnięcie celu.

Poddając analizie funkcjonowanie przedsięwzięć o charakterze komercyjnym i społecznym 
zauważa się diametralne różnice w celu finansowym – te automatycznie przekładają się na moż-
liwości kontrolowania działalności przedsiębiorstwa, możliwości określenia ryzyka czy przy-
jętego sposobu zabezpieczenia środków finansowych. Podkreśla się również, iż efektywność 
podmiotów ekonomii społecznej ze względu na swoją specyfikę (wyrażoną w misji, kulturze 
organizacji, potencjale, źródle finansowania) jest trudno mierzalna.  Powodów jest kilka6:
- nadrzędność celu pozafinansowego sektora (główną miarą oceny powinno być osiąganie celów 

społecznych, a nie efektów finansowych);
- różny poziom realizacji celów społecznych i ekonomicznych podmiotów ekonomii społecznej;

4 J. Hausner, Zarządzanie publiczne, wyd. Scholar, Warszawa 2008, s. 219–220.
5 J. Szymański, J. Zgierski, Ekonomia społeczna w praktyce – sprzedaż i marketing, Fundacja Inicjatyw Społeczno – 
Ekonomicznych, Warszawa 2009.
6 M. Płonka, Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej,[w:]
„Ekonomia Społeczna” 2008 nr 2 s. 26.
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- dominacja przychodów niskiej stabilności – brak stałych kontrahentów – klientów uniemożli-
wia planowanie rozwoju i obniża wiarygodność;

- odmienny rozkład ryzyka prowadzonej działalności;
- różnorodna struktura zasobów i kapitału sektora;
- odmienny sposób prowadzenia księgowości i zakres publikowania informacji finansowych.

Wizerunek
Nie mniej istotnym elementem dla budowania pozytywnego wizerunku dla podmiotów eko-

nomii społecznej jest dostosowanie się do prawideł wolnego rynku. A zatem, zdaniem autora, 
konieczne jest dostosowanie się do współczesnych trendów. Pomocą w zrozumieniu tego mecha-
nizmu  może być poniższy schemat.

Schemat 1
Elementy sprzyjające pozytywnemu wizerunkowi podmiotów ekonomii społecznej.

Źródło: opracowanie własne

Punktem wyjścia dla dalszych rozważań jest spojrzenie na podmiot ekonomii społecznej jako 
na podmiot, który działa na otwartym rynku i jest nacechowany wysoką konkurencyjnością oraz 
silną pozycją. Powyższy schemat obejmuje obszar pięciu elementów mających istotny wpływ 
na wizerunek. Każdy z tych elementów musi być powiązany z pozostałymi – np. „promocja” 
musi zawierać informacje związane z dostępem do danego produktu czy usługi. Należy rów-
nież uświadomić sobie zagrożenia, jakie mogą wpłynąć na wizerunek. Już wstępna analiza może 
wskazać nam punkty newralgiczne, tam gdzie niedokładność, brak wiedzy, dezorganizacja wpły-
nąć może na postrzeganie podmiotu przez otoczenie.
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CECHA OZNACZENIE PRZYKŁADOWE ZAGROŻENIE

Jakość produktu – usługi

oznacza, że realizowane zadania 
lub wykonywane usługi powinny być 
wykonywane z najwyższą dokładnością 
i precyzją

zła jakość produktu, usługa 
zrealizowana nieterminowo, 
nierzetelnie

Otoczenie – rynek – 
konkurencja

wskazuje na konieczność posiadania 
wiedzy o otoczeniu, zachowaniach 
konkurencyjnych, prywatnych firm, 
podążania za trendami w branży

zawyżone ceny aniżeli konkurencyjne 
podmioty prywatne, niedostosowanie 
do rynku

Sposób sprzedaży, 
dystrybucji

czyli budowa sieci kontaktów, programy 
lojalnościowe, promocje i rabaty dla 
stałych klientów – zleceniodawców

nieobecność na rynku, brak zleceń 
zewnętrznych, klienci jednorazowi

Opakowanie – wygląd – 
ekspozycja

każdy z tych elementów powinien 
być wysokiej jakości (np. ekologiczne 
opakowania, dopracowany wygląd 
i ciekawe motywy przewodnie, uniformy 
dla pracowników)

masowość – powszechność, 
niedbałość o ekspozycję, niedbałość 
o pracowników

Promocja

w zależności od grupy docelowej: plakaty, 
ulotki, współpraca z mediami; coraz 
częściej działania promocyjne w internecie 
(ze względu na niewielkie lub żadne 
koszty): media społecznościowe, blogi, 
strony internetowe, systemy aukcyjne itp.

nieudolna, ad hoc, z potrzeby 
chwili, zagadnienia prawne,  np.: 
niezastosowanie się do ustawy 
o ochronie praw autorskich 
i pokrewnych (wykorzystywanie grafik 
lub tekstów bez podania źródła, zgody 
lub wiedzy autora)

Źródło: opracowanie własne

Należy zauważyć, iż wizerunek – czytaj silna marka wzbudza zaufanie wśród potencjal-
nych kontrahentów, klientów, gwarantuje bezpieczeństwo i satysfakcję. Poza tym oferuje wartość 
dodaną, jest gwarantem autentyczności i budzi dobre skojarzenia. Jak wynika z obserwacji 
rynku PES-y7 w dużej części nie kontrolują jakości swoich produktów czy usług (oferują wszyst-
ko, co zostało wytworzone), zdarza się niezgodność z zamówieniem – czy opóźnienia w jego 
realizacji, często usługi bądź produkty są niedopasowane, nacechowane dużą wadliwością, ceny 
nie są dostosowane do usługi lub produktu (zbyt wysokie lub zbyt niskie), obsługa klienta jest 
niezorganizowana i chaotyczna. Zwraca się również uwagę, iż PES-y rzadko podejmują działania 
związane z promocją lub budową marki i wzmacnianiem wizerunku.8

Elementem scalającym budowanie pozytywnego wizerunku oraz podnoszenie poziomu za-
ufania do podmiotu ekonomii społecznej są działania promocyjne. Zważywszy na zakres niniej-
szego artykułu oraz tematykę całej publikacji, autor uważa za zasadne aby przeanalizować i omó-

7 Podmioty Ekonomii Społecznej
8 J. Szymańska, J. Zgielski, Po co ekonomii społecznej Marketing? Źródło: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/
ekonomiaspoleczna.pl/public/ZSWES/Po_co_ekonomii_spolecznej_marketing_PANSA.pdf, s. 20 – 25, dostęp: 2013-04-26
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wić połączenia narzędzi promocji i podać kilka przykładów, które mogą zainspirować czytelnika 
do własnych rozważań. Poniższy schemat wskazuje pola inspiracji i eksploatacji w działaniach 
związanych z marketingiem. 

Schemat 2
Pola inspiracji i eksploatacji w działaniach związanych z marketingiem.

Źródło: opracowanie własne

Należy jednak zdawać sobie sprawę, iż każdy z elementów daje szanse na promocję, ale rów-
nież niesie pewne zagrożenia, nawet te nieuświadomione od samego początku. Równie istotnym 
i dotychczas nieomówionym elementem są relacje z klientem. Warto zatem przyjrzeć się temu 
w sposób uważny. Wyróżnić należy dziewięć zasad, którymi powinniśmy się kierować w tych 
kontaktach:
1. Wysłuchanie potrzeb klienta – rozmawianie i budowanie relacji na przyszłość.
2. Zakres odpowiedzialności wśród pracowników – czytelne i przejrzyste zasady porządkujące 

przepływ informacji i odpowiedzialność decyzyjna.
3. Zarządzanie ryzykiem – znalezienie słabych punktów procesu produkcji, realizacji usługi.
4. Niezawodność obszarów kontrolowanych samodzielnie – niezawodni dostawcy materiałów.
5. Solidni przedstawiciele – rzeczowi i komunikatywni przedstawiciele podmiotu, którzy będą 

w stałym kontakcie ze zleceniodawcą.
6. Terminy i obietnice – planowanie „z głową” i uwzględniające możliwości podmiotu.
7. Dokładność w obsłudze – szablon zamówienia i terminy realizacji gwarantują jasność i czy-

telność dla obu stron.
8. Detale – odbieranie połączeń telefonicznych, stopka w mailu, lokowanie produktów.
9. Więcej za tyle samo – dodawanie kilku sztuk produktu zamówionego, zrealizowanie zamó-

wienia wcześniej, w koszt zamówienia można wkalkulować koszty transportu.
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Należy uświadomić sobie, iż kompetencje społeczne i zawodowe pracowników podmiotów 
ekonomii społecznej są na różnym poziomie. Najczęściej spotkać można trudności z:
- poziomem kompetencji społecznych;
- niską samooceną i tendencją do obarczania siebie winą;
- niskim poziomem umiejętności pracy zespołowej;
- niedostatecznymi umiejętnościami radzenia sobie ze stresem;
- dążeniem do sukcesu.

Podmioty ekonomii społeczneji podmioty działające w oparciu o gospodarkę wolnorynkową 
posiadają również czynniki, które je łączą. Podstawowym jest kapitał ludzki. I na bazie tego 
można budować wizerunek, zaufanie oraz pozycję na rynku. Niemniej samo pojęcie kapitału 
ludzkiego należy traktować jako metaforę. Jakie szanse niesie ze sobą posiadanie owego kapita-
łu? To przede wszystkim: energia, pozytywna postawa, zaangażowanie i wiarygodność. H. Król 
uważa, że te cechy właśnie wnoszone są przez człowieka. Założyć można, iż posiada on zdolność 
do uczenia się oraz tzw. zdrowy rozsądek. Pracownika można zawsze motywować do dzielenia 
się informacjami, zorientować na cel9.

Gdzie jest innowacyjność i konkurencyjność?
Dotychczasowy rynek usług i towarów oferowanych przed podmioty ekonomii społecznej nie 

nastraja optymizmem. Zauważa się pewną tendencyjność i powielanie idei oraz koncepcji na ich pro-
wadzenie. Próba scharakteryzowania tego obszaru ogranicza się zasadniczo do zaledwie trzech pól10:
- Pole 1: jednorazowe zakupy okolicznościowe.
- Pole 2: stałe zlecenia, jako element zakupów.
- Pole 3: outsourcing.

Budowanie wizerunku? Jak?
Dotychczas przeanalizowane zostały istotne zagrożenia wynikające ze specyfiki podmiotów 

ekonomii społecznej w kontekście wizerunku. Pytanie zasadnicze, które może się pojawić brzmi: 
jak budować wizerunek, od czego zacząć? Niniejsza część artykułu zostanie poświęcona próbie 
odpowiedzi na to zagadnienie. Wizerunek można roboczo zdefiniować jako obraz czy wyob-
rażenie o danej instytucji czy organizacji w otoczeniu, w którym ta działa. Stanowi on reakcję 
otoczeniana bodźce przekazywane przez organizację. Jest zatem odzwierciedleniem świadomo-
ści odbiorców (w tym również klientów).11 Sam wizerunek jest de facto kruchy i ulotny, zmienia 
się pod wpływem czasu, tendencji, czy mody. Siłą rzeczy sam wizerunek możemy podzielić na:
- wizerunek rzeczywisty – rzeczywisty obraz organizacji;
- wizerunek lustrzany – obraz organizacji widziany oczyma pracowników, wolontariuszy;
- wizerunek pożądany – taki, jaki chcielibyśmy osiągnąć;
- wizerunek optymalny – wyobrażenie, możliwe do osiągnięcia.

Zatem zasadniczym elementem jest odpowiedzenie sobie na pytania: kim jesteśmy, czym się zaj-
mujemy, co i jak robimy, gdzie chcemy dojść? - są to pytania zasadne, bowiem pozwalają nam określić 
tożsamość. Tworząc ją pamiętać należy aby, była ona wyrazista, oryginalna i niepowtarzalna. Tak więc 

9 H. Król, Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 14–16.
10 K. Cibor, Zrób biznes – jak współpracować z podmiotami ekonomii społecznej, wyd FISE, Warszawa 2012, s. 18.
11 J. Altkon, Wizerunek firmy jako marka, Marketing w praktyce, nr 4/96.
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można uznać, że tożsamość to najogólniej suma elementów, które definiują podmiot, nadają indywidu-
alny charakter. Dla przykładu, sama nazwa spółdzielnia socjalna już nieść może negatywne skojarzenia, 
poprzez zestawienie samych słów: spółdzielnia lub/ i socjalna. Drugim elementem jest już kojarzenie 
nazwy z grupą osób („grupą problemową”). Od samego początku można mieć wrażenie, że PES-y mogą 
mieć istotny problem wizerunkowy. Zauważyć należy, iż dotychczas temat spółdzielczości socjalnej był 
omawiany w kampaniach społecznych, których celem miało być niwelowanie stereotypów – efekt częś-
ciowo został osiągnięty, jednak pamiętać należy że jest to proces długotrwały i jeszcze nie zakończony.

Jak to robią inni?
Mimo, że podmioty ekonomii społecznej funkcjonują w Polsce od kilku lat, niewiele jest 

takich, które „nabrały wiatr w żagle” w zakresie marketingu i promocji. Warto w tym miejscu 
posłużyć się dwoma przykładami i dokonać krótkiej analizy dotychczasowych osiągnięć w dzie-
dzinie budowania wizerunku i jego wzmacniania:

WellDone – dobre rzeczy
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” powołana została w 2007 

roku przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna. Wspiera podmioty eko-
nomii społecznej, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, firmy nastawione na działal-
ność o charakterze społecznym oraz organizacje pozarządowe12. Pierwsze zdania charakteryzujące 
markę WellDone podkreślają jej innowacyjność: Mam przyjemność przedstawić Państwu pierwszą 
polską markę WellDone, która reprezentuje design zaangażowany społecznie. Jako pierwsza i je-
dyna w Polsce wprowadza design do strategii działania przedsiębiorstwa społecznego. Partner-
skie zaangażowanie ASP w Warszawie, Zamku Cieszyn, Fundacji Być Razem, HolonInstitute of 
Technology z Izraela i UNDP (United Nations Development Programme) w projekty produktów 
i kompleksowy projekt wizerunkowy marki WellDone gwarantuje, że otrzymują Państwo przed-
miot doskonale zaprojektowany, najwyższej jakości, w dobrej cenie; produkt posiadający społeczną 
wartość dodaną. Produkty WellDone to wykonane z naturalnych materiałów, proste, dowcipne, 
inteligentne i użyteczne przedmioty, doskonałe nie tylko na prezenty. Zaprojektowane zostały przez 
młodych projektantów, a wytwarzane są przez osoby powracające na rynek pracy, wspierane przez 
Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z siedzibą w Cieszynie13.

W ramach oferty dostępne są między innymi: elegancji stojak na wino, drzewko puzzle, cho-
inka świecznik, organizator stołu, świnka skarbonka i wiele innych14.

Zdjęcie 1. Przykładowe propozycje wchodzące w skład marki WellDone.

Źródło: http://welldone.co/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=18&vmcchk=1&Itemid=18, dostęp: 2013-04-12 

12 http://welldone.co/index.php/O-fundacji.html, dostęp: 2013-04-12
13 http://welldone.co/download/Oferta_WellDone.pdf, s. 1, dostęp: 2013-04-12
14 http://welldone.co/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=18&vmcchk=1&Itemid=18, dostęp: 2013-04-12
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Zielony Dół
„Ośrodek Recepcyjno - Szkoleniowy”, prowadzony przez Laboratorium Cogito Spółka 

z o.o. zajmuje się przede wszystkim zabezpieczeniem bazy noclegowej dla organizowanych kon-
ferencji lub imprez okolicznościowych. Spółka Laboratorium Cogito została powołana w 2005 
roku przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Jest szcze-
gólnym rodzajem spółki prawa handlowego, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, chorujące 
psychicznie (ponad 85% zatrudnionych pracowników). Swoją działalność realizuje w obsza-
rach usług: hotelarskich (Bałuckiego 6, 30-318 Kraków), gastronomiczno-cateringowych (ul. 
Skwerowa 27/1, 30-317 Kraków) oraz wypożyczania i serwisowania rowerów (ul. Na Błoniach 
1, 30-147 Kraków). Firma Społeczna Catering Cogito zgodnie z życzeniami swoich Klientów 
opracowuje receptury i przyrządza zdrowe, ekologiczne potrawy, wegetariańskie, wegańskie, 
bezglutenowe15. Istnieje możliwość wynajmu pokoju o wysokim standardzie czy skorzystania 
z cateringu. Na parceli jest również piękny ogród, w którym można zorganizować imprezy ple-
nerowe, wesele, komunie lub inne letnie przyjęcie. Na obszarze 2 ha znajduje się miejsce na og-
nisko i grill. W stronę ogrodu i dalej lasu Wolskiego zwrócony jest duży taras, na którym, szcze-
gólnie w letnie, słoneczne dni można wypocząć z dala od zgiełku miasta16. W ośrodku pracują 
przede wszystkim osoby wychodzące z depresji, czy innych schorzeń związanych ze zdrowiem 
psychicznym. Ośrodek został wyróżniony m. in. w 2009 i 2011 w konkursie „Lodołamacze”17.

Zdjęcie 2. Ośrodek Recepcyjno – Szkoleniowy „Zielony Dół”

Źródło: http://www.zielonydol.pl/galeria.html, dostęp: 2013-04-12

Sposoby promocji produktów i usług wykonywanych przez dwa przytoczone podmioty 
ekonomii społecznej są niemalże identyczne. Warte podkreślenia jest to, iż w obu przypadkach 
siłą napędową jest silna marka, tak jak w przypadku Fundacji „Być Razem” – WellDone, jak 

15 http://www.zig.eco.pl/m142_laboratorium_cogito_sp_z_oo.html, dostęp: 2013-04-12
16 http://www.zielonydol.pl/imprezy_okolicznosciowe.html, dostęp: 2013-04-12
17 http://www.zielonydol.pl/referencje.html, dostęp: 2013-04-12
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i w przypadku Laboratorium Cogito – „Zielony Dół”. Zgodnie z zasadą funkcjonowania PES-ów 
osoby wykonywujące na co dzień pracę należą do grupy narażonej na wykluczenie społeczne, 
a to ze względu na stan zdrowia psychicznego, czy przeszłość kryminalną itp. To jednak nie zdo-
minowało treści wizerunkowych, stanowi to jedynie wzmiankę – kto pracuje, jaki ma (ogólnie) 
bagaż doświadczeń. 

PES-y online
Praktycznie z dnia na dzień nowe technologie ciągle ewoluują, osoby korzystające z dorobku 

wiedzy i innowacji technologicznej muszą niejako przystosowywać się do obsługi urządzeń czy 
programów. A. Giddens twierdzi, że w epoce internetu społeczeństwo będzie refleksyjne, albo 
nie będzie go wcale. To ogólne stwierdzenie znalazło swoje wytłumaczenie w teorii związanej 
z podwójną hermeneutyką18. Obecnie homo sapiens uzyskał nową odmianę: homo informati-
cus. Człowiek staje się świadkiem gwałtownego rozwoju technologii informacyjnej, zmiany te 
znacząco wpływają na niemal każdy aspekt życia: od życia w obrębie zbiorowości lokalnych po 
uczestnictwo w strukturach globalnych, od form spędzania wolnego czasu przez relacje ekono-
miczne, po pracę. Cechą charakterystyczną dla homo informaticus jest postęp i racjonalizm19.

Oba podmioty przytaczane w niniejszym artykule jako przykłady dobrze działających przedsię-
biorstw społecznych wyróżnia dodatkowo aktywność w sieci. Zdaniem autora niniejszego artykułu 
obecność w wirtualnym świecie jest już rzeczą naturalną.  Jednak należy zwrócić uwagę, jak prezentuje-
my się w sieci i co ważne, gdzie jesteśmy obecni: czy dany podmiot ekonomii społecznej posiada własną 
stronę internetową, czy jest obecny również na w serwisach społecznościowych, jak się prezentuje: czy 
jego wizerunek (grafika strony) jest nie odbiegający od normy, czy też jest ciężki – niemiły dla oka. Po-
niżej prezentowane są zdjęcia stron startowych przykładowych podmiotów ekonomii społecznej.

Zdjęcie 3. Strona startowa produktu WellDone

źródło: http://welldone.co/

18 Zgodnie z tym ujęciem poznanie, w tym socjologiczne, czerpie z wiedzy ludzi o ich własnych działaniach i obserwacji tych 
działań. Z kolei ludzie czerpią z tej wiedzy impulsy do bardziej efektywnych działań. Większość ludzi zdaniem Giddensa 
czuje się w tych warunkach zmuszona do poszerzania swojej wiedzy. www.sai.spik.swps.edu.pl/pliki/sai_abstrakty.pdf 
2007-06-04, s. 4 (Materiał z konferencji pt. Społeczne aspekty Internetu. Warszawa, 2-3 grudnia 2005).
19 W. Wątroba: Homo informaticus w globalnym świecie. W: Społeczeństwo informacyjne – aspekty funkcjonalne 
i dysfunkcjonalne. Red. L. H. Haber, M. Niezgoda. Kraków 2006, s. 441-443.
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Zdjęcie 4. Strona startowa Ośrodka Recepcyjno – Szkoleniowego „Zielony Dół”

źródło: http://www.zielonydol.pl/

Posiadanie własnej strony internetowej to jeden z istotnych elementów funkcjonowania 
(w tym również promocji) PES-ów. Zanim jednak przystępuje się do prac typowo graficznych 
i programistycznych należy uświadomić sobie cele, do jakich ma służyć ta strona. Niezbędnym 
elementem jest również własna baza grafik, w tym logo danego podmiotu oraz pozostałe elemen-
ty, np. zdjęcia. W tym ostatnim przypadku zwrócić należy uwagę na dwa zasadnicze elementy: 
zaleca się aby zdjęcia były wykonane z udziałem pracowników, wytworem ich pracy lub/i miej-
scem, gdzie pracują, ponadto fotografie powinny być dobrej jakości (odpowiednia rozdzielczość 
itp.). Wcześniej również należy zaplanować sobie zawartość merytoryczną. Równie ważnym 
elementem, o którym powinno pamiętać się od samego początku jest późniejsza administracja 
strony internetowej, tak aby praca nad aktualizowaniem zawartości (np. moderowaniem treści 
wydarzeń, informacji bieżących) nie była zbyt czasochłonna. 

Strona internetowa powinna stanowić swoiste vademecum o organizacji, a zatem nie powinno 
zabraknąć podstawowych danych: oferta, kontakt (adres, telefon, e-mail), informacje o zrealizo-
wanych działaniach, współpracujących partnerach, rekomendacje, historię.

Jakie są korzyści posiadania własnej strony internetowej?
- promowanie organizacji przy stosunkowo niewielkich nakładach;
- jest to sposób na komunikację z odbiorcami, możliwość budowania więzi z otoczeniem;
- dostarcza maksymalnej ilości informacji;
- daje możliwość bieżącego analizowania wizerunku organizacji oraz poziomu niezadowolenia/

zadowolenia odbiorców i umożliwienie szybkiego reagowania poprzez zamieszczanie odpo-
wiedzi, sprostowań, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Pamiętać jednak należy, iż liczba stron internetowych ciągle wzrasta. Skutkuje to brakiem 
przejrzystości i wywołać może zmęczenie użytkowników. Dlatego w celu utrzymania stałego 
kontaktu z odbiorcą strona www powinna być na bieżąco uaktualniana i rozwijana20.

20 http://www.ngo.pl/x/480784, dostęp: 2013-06-10
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Stworzenie strony internetowej wiązać się może z poniesieniem przez dany podmiot wy-
datków. Jeśli jednak organizacja nie posiada odpowiednich środków finansowych są inne roz-
wiązania, które wymagają podstawowej wiedzy z zakresu poruszania się w internecie. Obecnie 
funkcjonuje wiele platform internetowych świadczących bezpłatne usługi w omawianym zakre-
sie. Dla osób, które na co dzień nie zajmują się tworzeniem stron internetowych, a chcą aby ich 
organizacja pojawiła się w wirtualnym świecie, wskazać można chociażby rozwiązania, jakie 
proponuje np.:
- www.sites.google.com
- www.manifo.pl
- pl.wix.com

Konkluzje końcowe
Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej, przy wsparciu sektora prywatnego oraz in-

stytucji samorządowych i rządowych wydaje się w tym miejscu bezdyskusyjne. Celem niniejsze-
go artykułu było zaznaczenie, iż jednym z poprawnych warunków funkcjonowania podmiotu jest 
jego wizerunek wśród obecnych i przyszłych klientów – organizacji i instytucji, które korzystają 
i będą w przyszłości korzystać ze świadczonych usług. Pozostaje jeszcze wiele obszarów funk-
cjonowania podmiotów ekonomii społecznej, które nie zostały zagospodarowane lub zaczynają 
być zajmowane w sposób mniej profesjonalny aniżeli warunkuje to otoczenie. Niemniej jednak 
autor żywi szczerą nadzieję, iż przekazane treści staną się inspiracją dla wielu przedstawicieli 
żywo związanych ze środowiskiem ekonomii społecznej.

Bibliografia:
1. Altkon J., Wizerunek firmy jako marka, Marketing w praktyce, nr 4/96.
2. Cibor K., Zrób biznes – jak współpracować z podmiotami ekonomii społecznej, wyd. FISE, 

Warszawa 2012.
3. Cibor K., Zrób biznes – jak współpracować z podmiotami ekonomii społecznej, wyd. FISE, 

Warszawa 2012.
4. Dudzik K., Wprowadzenie do ekonomii społecznej, [w:] Budowanie kompetencji dla przedsię-

biorczości społecznej: sylabus do szkoleń, Kwiecińska D. i Pacut A. (red.), wyd. Małopolska 
Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.

5. Hausner J., Zarządzanie publiczne, wyd. Scholar, Warszawa 2008. 
6. Król H., Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, War-

szawa 2002. 
7. Płonka M., Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii 

społecznej, „Ekonomia Społeczna” 2008 nr 2. 
8. Szymański J., Zgierski J., Ekonomia społeczna w praktyce – sprzedaż i marketing, Fundacja 

Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Warszawa 2009.
9. Wątroba W., Homo informaticus w globalnym świecie. W:Społeczeństwo informacyjne – 

aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Red. L. H. Haber, M. Niezgoda. Kraków 2006. 



68

Netografia:
1. http://welldone.co/
2. http://welldone.co/download/Oferta_WellDone.pdf, s. 1, dostęp: 2013-04-12
3. http://welldone.co/index.php/O-fundacji.html, dostęp: 2013-04-12
4. http://welldone.co/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=18&vmcchk=1&Itemid=18, 

dostęp: 2013-04-12
5. http://www.ngo.pl/x/480784, dostęp: 2013-06-10
6. http://www.sai.spik.swps.edu.pl/pliki/sai_abstrakty.pdf 2007-06-04, s. 4 (Materiał z konferen-

cji pt.Społeczne aspekty Internetu. Warszawa, 2-3 grudnia 2005).
7. http://www.zielonydol.pl/
8. http://www.zielonydol.pl/imprezy_okolicznosciowe.html, dostęp: 2013-04-12
9. http://www.zielonydol.pl/referencje.html, dostęp: 2013-04-12
10. http://www.zig.eco.pl/m142_laboratorium_cogito_sp_z_oo.html, dostęp: 2013-04-12
11. Szymańska J., Zgielski J., Po co ekonomii społecznej Marketing? Źródło: http://www.eko-

nomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/ZSWES/Po_co_ekonomii_spolecznej_
marketing_PANSA.pdf, s. 20 – 25, dostęp: 2013-04-26



69

Michał Karafioł 
 

MOTYWACJA UCZESTNIKÓW  
– JEDEN Z FUNDAMENTÓW DOBREGO 

FUNKCJONOWANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę motywacji uczestników w efektywnym 
działaniu i sukcesie wszelkich przedsięwzięć ekonomii społecznej. Tekst powstał przy wykorzy-
staniu teorii pomocy i integracji społecznej, ale jest oparty na wiedzy praktycznej, wynikającej 
z działań prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich. 
Doświadczenie Ośrodka w zakresie przedsiębiorczości społecznej jeszcze nie jest bogate. Obec-
nie rozwija się ono na bazie takich przedsięwzięć, jak powstający Klub Integracji Społecznej. 
Natomiast Ośrodek ma dużo doświadczenia wyniesionego z rozmaitych działań służących akty-
wizacji mieszkańców dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym – chodzi przede 
wszystkim o projekty społeczne skierowane do różnych grup adresatów: osób ubogich, bezrobot-
nych, niepełnosprawnych, bezradnych w sprawach opieki i wychowania, dotkniętych przemocą 
w rodzinie itd. Duża część uczestników tych działań to osoby kwalifikujące się do bycia włączo-
nymi w szeroko rozumianą ekonomię społeczną. Dlatego można postawić tezę, że wiedza, która 
została zbudowana w ramach pracy z nimi, ma zastosowanie wobec obszaru przedsiębiorczo-
ści społecznej i może być przydatna dla czytelników. Jej istotnym uzupełnieniem są informacje 
zgromadzone w trakcie kontaktu z istniejącymi podmiotami ekonomii społecznej, które dzieliły 
się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami itp. 

Trzeba mocno zaakcentować prostą prawdę: podmiot ekonomii społecznej nie będzie spraw-
nie funkcjonował, tym bardziej nie odniesie sukcesu, jeśli zaangażowani w jego działanie lu-
dzie będą pozbawieni odpowiedniej motywacji. Oczywiście sama motywacja nie gwarantuje 
powodzenia, muszą jej towarzyszyć inne niezbędne zasoby, np. kwalifikacje personelu, kapitał 
rzeczowy i finansowy. Jednak one nie wystarczą, prawdopodobnie będą w dużym stopniu mar-
notrawione, jeżeli wykorzystujący je ludzie nie będą mieli właściwej wewnętrznej motywacji do 
zespołowej pracy dla osiągnięcia celu, który stoi przed danym podmiotem.

Z punktu widzenia instytucji pomocy i integracji społecznej, posługując się pewnym uprosz-
czeniem, można wskazać 2 procesy mające kluczowy wpływ na motywację klientów uczestni-
czących w działaniach z zakresu aktywizacji społecznej oraz zawodowej. Te procesy to: wybra-
nie kandydatów (1) i rekrutacja uczestników (2).

1) Sytuacja, w której osoby zagrożone wykluczeniem z własnej inicjatywy włączają się 
w działalność istniejącego podmiotu gospodarki społecznej lub zmierzają do utworzenia nowe-
go, jest szczególnie pożądana, ale w rzeczywistości rzadko ma ona miejsce. Osoby odznaczające 
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się taką aktywnością stanowią małą część klientów pomocy społecznej. Zresztą tacy ludzie mogą 
próbować rozpocząć swoją aktywność zawodową albo wrócić do niej poza sektorem ekonomii 
społecznej. W części przypadków takie próby na otwartym rynku są podejmowane, skutkując 
podjęciem pracy najemnej lub rozpoczęciem działalności gospodarczej na własny rachunek.

Wobec dużej części osób, do których jest skierowana oferta ekonomii społecznej, nie ma 
sensu oczekiwać, że same wykażą istotną inicjatywę w tym zakresie. Złożone przyczyny spe-
cyficznej bezczynności części klientów pomocy społecznej już wielokrotnie były analizowane, 
diagnozowane, komentowane – dlatego nie ma potrzeby opisywania ich w tym krótkim artyku-
le. Skoro potencjalni uczestnicy generalnie nie wykazują oddolnej inicjatywy, trzeba rozbudzić 
w nich chęć udziału w nurcie przedsiębiorczości społecznej. Żeby na wstępnym etapie zmak-
symalizować prawdopodobieństwo powodzenia zaplanowanych działań, należy trafnie wybrać 
osoby, których motywacja będzie rozwijana. W pierwszej kolejności powinny być brane pod 
uwagę osoby z największym potencjałem, w tym przypadku rozumianym jako kombinacja cech 
osobowych, różnych kwalifikacji (wiedzy, doświadczenia, umiejętności itp.) oraz nastawienia na 
poprawę sytuacji życiowej swojej i rodziny. Praktyka uczy, że nie są najlepszymi kandydatami 
ludzie z rozwiniętą postawą roszczeniową, nawet jeżeli oznaczają się atrakcyjnością opartą na 
innych cechach. Istnieje duże zagrożenie, że takie osoby będą wyolbrzymiały trudności, które 
z pewnością pojawią się na ich drodze w toku prowadzonych działań, co może negatywnie od-
działywać na innych uczestników. Natomiast niewątpliwie warto zwrócić uwagę na ludzi z po-
zytywnym nastawieniem, dostrzegających potrzebę i sens własnej aktywności, ponieważ istnieje 
spora szansa, że oni nie stracą motywacji i nie przestaną działać nawet w obliczu problemów.

Dla instytucji pomocy i integracji społecznej bardzo ważnym narzędziem, które umożliwia 
wybranie odpowiednich kandydatów, jest regularnie i dokładnie prowadzona praca socjalna. Jest 
ona bogatym, a przy tym aktualnym źródłem informacji o rodzinach i poszczególnych osobach 
objętych wsparciem. Dobrze znający swoich podopiecznych pracownik socjalny jest w stanie 
z dużą skutecznością wyselekcjonować tych, których warto zachęcać do aktywności w ramach 
podmiotu ekonomii społecznej. Znaczenie pracy socjalnej w tym zakresie trudno przecenić, pod 
warunkiem, że nie ma ona głównie powierzchownego, rutynowego charakteru.

W fazie wyboru kandydatów istotnym uzupełnieniem pracy socjalnej mogą być inne in-
strumenty, np. test inteligencji Wechslera, który może dostarczyć wiedzy odnośnie potencjału 
kandydata oraz wskazówek dotyczących budowania jego motywacji. Dzięki badaniu przy jego 
użyciu, psycholog otrzymuje informacje na temat poznawczego funkcjonowania osoby w sferach 
objętych badaniem, a także na temat pewnych cech osobowości. Można zdiagnozować gorzej 
rozwinięte sfery funkcjonowania poznawczego oraz możliwości intelektualne i uzdolnienia. Jest 
możliwe określenie obszarów, w których uczestnik powinien być szczególnie stymulowany. Test 
jest z powodzeniem wykorzystywany w ramach realizowanego przez siemianowicki MOPS pro-
jektu systemowego pn. „UWIERZ W SIEBIE”.

Jeśli kandydaci w przeszłości brali udział w innych działaniach, zwłaszcza w projektach spo-
łecznych, warto poddać jakość ich uczestnictwa analizie, z której można wyciągnąć cenne wnio-
ski dotyczące m.in. solidności (frekwencja na zajęciach, punktualność itp.), nastawienia do pracy.

2) Wybrani kandydaci zostają objęci rekrutacją. Jeżeli w przypadku danego przedsięwzię-
cia jest to możliwe, to efektywnym rozwiązaniem jest rekrutacja o charakterze ciągłym. Taki 
nabór nie kończy się z chwilą rozpoczęcia przez pierwszych uczestników faktycznego udziału 
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w zaplanowanych działaniach. Kolejne osoby lub grupy mogą być stopniowo wprowadzane do 
podmiotu ekonomii społecznej, który już funkcjonuje – do momentu osiągnięcia założonej łącz-
nej liczby uczestników. Harmonogram ich wprowadzania powinien zostać przygotowany przed 
rozpoczęciem rekrutacji, a w czasie jej trwania może być modyfikowany, jeśli pojawi się taka 
konieczność. Prowadzenie ciągłego naboru umożliwia pracę nad motywacją kandydatów, którzy 
potrzebują pewnego okresu czasu, żeby osiągnąć dostateczną gotowość do uczestnictwa. Dzięki 
temu również takie osoby można objąć działaniami w ramach przedsięwzięcia.

Rekrutacja uczestników jest złożonym procesem, który obejmuje pracę różnych osób zaan-
gażowanych w działania w sektorze przedsiębiorczości społecznej. Bardzo istotna rola przypada 
pracownikom socjalnym – znaczenie pracy socjalnej zostało już wcześniej podkreślone. Z punk-
tu widzenia budowania motywacji uczestników, dużą rolę odgrywa indywidualne poradnictwo 
psychologiczne. Ważne, żeby w miarę możliwości to zadanie było realizowane przez psychologa 
z doświadczeniem. Dla takiej osoby zróżnicowane, czasem ekstremalne doświadczenia życiowe 
klientów pomocy społecznej, z którymi będzie się stykała, nie będą czymś nowym i zaskakują-
cym. W toku spotkań z uczestnikiem, psycholog powinien przede wszystkim dokonać analizy 
jego problemów oraz zaproponować możliwości ich rozwiązania, kładąc nacisk na możliwości 
związane z udziałem w ekonomii społecznej. Praktyka potwierdza, że indywidualna praca psy-
chologiczna może naprawdę znacząco i pozytywnie kształtować nastawienie ludzi do działań, 
które mają ich aktywizować. Jeśli psycholog pracuje z zaangażowaniem i ma dobry kontakt 
z klientem, to w większości przypadków jest w stanie wpływać na jego motywację, poprzez jej 
rozwijanie, a potem utrwalanie. To w wymierny sposób wpływa na jakość udziału uczestnika 
w prowadzonych działaniach, czego wyrazem jest chociażby dobra frekwencja w pracy. Dobrze, 
jeśli działania psychologa są kontynuowane wtedy, gdy dany klient już uczestniczy w funkcjo-
nowaniu podmiotu ekonomii społecznej. Oczywiście zawsze to powinno być uzależnione od 
indywidualnych ustaleń z konkretną osobą.

Zakończenie działań w ramach rekrutacji uczestników nie oznacza kresu pracy nad ich moty-
wacją. Dużym wyzwaniem jest dalsze wpływanie na nią w celu utrzymania udziału beneficjen-
tów w realizowanych działaniach. Z tym zadaniem muszą się zmierzyć przede wszystkim osoby 
zarządzające podmiotami ekonomii społecznej. Dużym wsparciem dla nich mogą być m.in. pra-
cownicy socjalni, psycholodzy, asystenci i trenerzy rodziny.
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Agnieszka Kurda 
 

EKONOMIA SPOŁECZNA SZANSĄ DLA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ?

Gdyby ekonomia była bardziej społeczna, 
ekonomia społeczna straciłaby rację bytu.

Dwa akapity o ekonomii
Ekonomia społeczna jest często jedyną szansą na zatrudnienie osób będących w gorszej sytuacji 

życiowej, słabiej wykształconych, bezdomnych, niepełnosprawnych, a także opuszczających wię-
zienia i wychodzących z nałogu. Niestety obecnie zbyt często pod pojęciem „ekonomia społeczna” 
rozumie się tylko i wyłącznie spółdzielczość socjalną, która nie do końca jest dostosowana do po-
tencjału i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast nieliczne spółdzielnie 
socjalne zatrudniające tę grupę ludzi są wyjątkami, które potwierdzają powyższą regułę.

Prawa ekonomii stanowią, że przedsiębiorstwo musi przynosić zysk lub przynajmniej „nie 
generować strat”. Aby było to możliwe, na czele firmy powinna stać osoba, która oprócz wizji 
strategii rozwoju firmy ma dar przewidywania trendów; a dodatkowo jest uparta, przebojowa 
i konsekwentnie dążąca do wyznaczonego przez siebie celu. Dobrze by było, gdyby jeszcze mia-
ła kapitał niezbędny do założenia wymarzonej działalności lub znała osoby chętnie inwestujące 
w młode i rokujące na rynku firmy. Prawdą jest, że utalentowani menedżerowie są skarbem dla 
każdego przedsiębiorstwa. A jego założyciele są w stanie zapłacić prawie każde pieniądze za 
usługi wybitnego specjalisty. 

Możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie są świetnie wykształcone, nie posiadają 

żadnej z cech osobowościowych idealnego menedżera, a także nie mają żadnego konkretnego 
„fachu w rękach”. Co gorsze, ich obniżona norma intelektualna często nie pozwala im spro-
stać nawet najprostszym wymogom stawianym przez otoczenie. Takie osoby bardzo często są 
marginalizowane niemal w każdej sferze życiowej oraz pozbawiane prawa do samostanowienia 
o sobie. Ten proces zaczyna się już w domu, gdzie nadopiekuńczy rodzice często nie pozwalają 
dziecku na decydowanie o drobnych życiowych sprawach, czyli między innymi pokazują mu, co 
może na siebie włożyć, co powinien zjeść na śniadanie lub jak ma rozdysponować kieszonkowe, 
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o ile w ogóle je otrzymuje. Takie myślenie jest powszechnie obecne w szkołach specjalnych, 
a już niedługo dotrze do placówek ogólnych z klasami integracyjnymi1. Tam nawet dzieci z tzw. 
normą intelektualną równane są do średniej, a za odchylenia od normy uznaje się zarówno osoby 
wybitnie utalentowane, jak i młodzież o mniejszych możliwościach poznawczych. W dalszym 
ciągu w szkołach wszechobecne jest stereotypowe myślenie: „co taka osoba z upośledzeniem 
może wiedzieć i umieć?”. Tylko wyjątkowi nauczyciele mający chęć oraz odwagę robić „coś 
więcej niż minimum programowe” i którzy potrafią odkryć oraz wzmocnić potencjał każdego 
ze swoich uczniów, przyczyniając się tym samym do ich holistycznego rozwoju. Inną kwestią 
jest to, że wiecznie niedofinansowane szkoły nie są w stanie zapewnić odpowiednich warunków, 
które spełniałyby potrzeby edukacyjne każdego z podległych im uczniów. 

Dlaczego Warsztaty Terapii Zajęciowej budzą tyle emocji?
W wyniku niedoskonałej konstrukcji systemu edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnoś-

cią intelektualną oraz niedostatecznego zachęcania rodziców do „odcinania pępowiny”, tylko 
„szczęściarze” trafiają do nielicznych Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ), gdzie  bardzo czę-
sto nabywają podstawowe umiejętności życiowe takie jak: samodzielne ubieranie się, czesanie, 
mycie itd.2. Wciąż jednak w sporej ilości placówek zbyt mały nacisk jest kładziony na naukę 
punktualności, samodzielności, obowiązku wykonywania danego zadania i konsekwentnej pracy.

Same WTZ3, które zostały przez ustawodawcę postawione w roli miejsc aktywizujących 
społecznie i zawodowo, nie zawsze są w stanie sprostać tym ustalonym odgórnie zadaniom. 
Szczególne trudności wiążą się z realizacją zadań z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników 
warsztatów. Brak jasnych wytycznych w jaki sposób WTZ mogą organizować staże zawodowe, 
praktyki zawodowe i stosować inne formy aktywizacji zawodowej uczestników warsztatów. Do-
datkowo, według praktyków - pracowników WTZ, uczestnicy warsztatów raczej nie mają szans 
na jakiekolwiek zatrudnienie na zamkniętym i otwartym rynku. Wielu uczestników warsztatu, 
którzy mogliby pracować, boi się podjęcia tej próby, ponieważ ustawodawca nie zagwarantował 
możliwości powrotu do WTZ w przypadku utraty pracy. 

Niektórzy pracownicy WTZ wskazują również na inne problemy: brak możliwości sprzedaży 
wytwarzanych produktów i brak możliwości zapłaty za pracę uczestnikom zajęć. Niektóre pla-
cówki, bardziej nastawione na aktywizację zawodową, ubolewają nad tym, że muszą prowadzić 
działalność niezarobkową, a zysk jest przeznaczany na integrację społeczną uczestników zajęć4. 
Z kolei pracownicy WTZ-ów nastawionych na aktywizację społeczną mówią, że te placówki nie 

1 Zmiana systemu edukacji dla osób z niepełnosprawnością jest zgodna z zapisami „Konwencji praw osób 
niepełnosprawnych”, która została przyjęta przez Rząd RP 6 września 2012 r. Jednak wielu doświadczonych pedagogów 
specjalnych podkreślając specjalne potrzeby edukacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną, niedostosowanie szkół 
i okrucieństwo dzieci i młodzieży w stosunku do dzieci i młodzieży wyróżniających się, sprzeciwia się zrównaniu dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością fizyczną z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.
2 Te umiejętności dzieci z normą intelektualną nabywają w domu.
3 Warto zauważyć, że WTZ w części opracowań dotyczących przedsiębiorczości społecznej są wymieniane jako podmioty 
ekonomii społecznej.
4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii 
zajęciowej. Tu warto zaznaczyć, że zgodnie z paragrafem 10 ust. 3 można przeznaczyć dochód na inne cele niż integracja 
społeczna pod warunkiem porozumienia się stron umowy „w przypadku gdy wysokość dochodu przekracza w skali miesiąca 
kwotę odpowiadającą iloczynowi liczby uczestników warsztatu i 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego 
w grudniu roku poprzedniego”. Jednak w praktyce dochód niewielu warsztatów przekracza wyżej wymienione kwoty.
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są miejscem pracy. Można zauważyć powolną polaryzację stanowisk w kwestii roli warsztatów. 
Niektórzy dyrektorzy WTZ świadomie kładą nacisk na działania społeczne, a inni – na zawodowe.

Inną kwestią jest program nauczania w warsztatach. Tylko nieliczne z nich prowadzą pracow-
nie pod kątem kształcenia umiejętności potrzebnych na lokalnym rynku pracy i/lub organizują 
staże i praktyki zawodowe.5 Warto jednak wziąć pod uwagę, że placówki te wypełniają bardzo 
ważną rolę, która została im niejako narzucona przez system. Innymi słowy wypełniają funkcję 
środowiskowych domów samopomocy czy domów pomocy społecznej, których w naszym wo-
jewództwie jest ciągle za mało. 

Podstawowe założenie przy tworzeniu rozporządzenia o warsztatach terapii zajęciowej było 
takie, że WTZ-y przygotowują uczestników do pracy w Zakładach Aktywności Zawodowej 
(ZAZ), które następnie dostosowują ich do znalezienia zatrudnienia na rynku pracy. System ten 
nie działa w woj. śląskim, ponieważ znajduje się w nim ponad 60 WTZ-ów i tylko 9 ZAZ-ów. 

System niemiecki
„Niemiecki system aktywizacji społeczno-zawodowej jest kompleksowy, a naczelną jego 

zasadą jest dobro osoby z niepełnosprawnością” – to pierwsza myśl jaka pojawiła się w nas –
uczestnikach projektu „Ponad granicami walczymy z barierami”6, podczas wizyty u naszego nie-
mieckiego partnera GesellschaftfürSozialeDienstleistungen Essen mbH (GSE). Drugie wrażenie 
było takie, że GSE prowadzi jeden warsztat przygotowujący do podjęcia zatrudnienia osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną (jego zakres działalności jest zbliżony do zakresu naszego WTZ) 
i 4 warsztaty pracy (Werkstatt – będący odpowiednikiem polskiego ZAZ-u) dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. Ważne w Niemczech jest to, że każda osoba z niepełnosprawnością, 
która jest przyjmowana do warsztatu przygotowania zawodowego, a potem do warsztatu pracy, 
już od pierwszego dnia pracy uzyskuje status pracownika GSE, a za swoją pracę otrzymuje wy-
nagrodzenie.

Nauka w warsztacie przygotowującym do pracy trwa dwa lata. Do tego typu warsztatu są 
przyjmowane wszystkie chętne osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które poddawane są 
wystandaryzowanym testom psychofizycznym. Następnie trafiają oni do pracowni prowadzo-
nych przez instruktorów zawodu, gdzie nabywają umiejętności zgodne z profilem prowadzonych 
przez GSE warsztatów pracy. W przypadku GSE są to pracownie: skręcania zamków, stolarska, 
wykończenia wnętrz, krawiecka, a także gospodarstwa domowego i ogrodnicza.

Po 2 latach nauki, zgodnie ze swoim potencjałem i możliwościami, niepełnosprawni pracow-
nicy GSE płynnie przechodzą do pracy w Werkstatt. Tu zasada działania jest taka sama: każ-
dy niepełnosprawny musi zostać zatrudniony i otrzymuje niezbędne wsparcie. Same warsztaty 
wykonują zamówienia dla dużych firm (skręcanie zamków, szycie poduszek i becików) i osób 

5 Organizacja staży zawodowych i praktyk przez WTZ jest niezłym wyczynem formalno-prawnym, którego większość 
podmiotów nie jest w stanie osiągnąć.
6  Projekt „Ponad granicami walczymy z barierami” realizowany jest od kwietnia do lipca 2014 r., przez Stowarzyszenie 
Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz partnerów: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Osób z Niepeł-
nosprawnością i Ich Otoczenia „Razem” z Rybnika, Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Rudy 
Śląskiej oraz GSE GesellschaftfürSozialeDienstleistungen Essen mbH
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu  jest poprawa efektywności dotychczas stosowanych technik aktywizacji społeczno-zawodowej osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną oraz wzrost kwalifikacji zawodowych i zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego 
przez 40 uczestników i uczestniczki projektu.
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fizycznych (głównie pracownia stolarska, rowerowa). Są to zlecenia stałe, pozyskane jeszcze 
kilkanaście lat temu. Nie mniej jednak pracownicy GSE wciąż starają się o nowe zadania. 

Kolejnym etapem aktywizacji zawodowej niepełnosprawnego pracownika jest praca w ze-
wnętrznych firmach, gdzie 12 osobowe grupy wykonują konkretne zadania pod okiem trenera 
z GSE. Jednak niektórym osobom z niepełnosprawnością, które mają wyjątkowe zdolności i pre-
dyspozycje, i którym nie odpowiada profil działalności GSE, wyszukuje się indywidualne miej-
sca pracy w przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie miasta. Niepełnosprawni pracownicy 
pracują np. w kawiarni, przedszkolu lub szkółce rowerowej dla dzieci i młodzieży. Są to miejsca, 
gdzie czują się dobrze, a sama praca sprawia im dużo satysfakcji. 

Pozyskiwaniem grupowych i indywidualnych miejsc pracy w GSE zajmuje się menedżer 
ds. integracji. On również odpowiada za aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością. 
I tu pojawia się spory problem, ponieważ niemiecki system prawny premiuje osoby z niepełno-
sprawnością zatrudnione w Werkstatt. Warsztat pracy płaci minimalne wynagrodzenie, a całą 
resztę zapewnia Państwo (mieszkanie, rehabilitacja, dodatek do sprzętu rehabilitacyjnego, wspar-
cie prawne, asystenci osoby niepełnosprawnej itp.). Przechodząc na otwarty rynek pracy osoba 
z niepełnosprawnością traci większość przywilejów socjalnych, które ma pracując w Werkstatt. 
Skutek jest taki, że z GSE niewielki odsetek osób przechodzi do pracy na otwarty rynek pracy. 
Dla GSE jest to obszar do rozwoju, nad którym już pracuje dział integracji wraz z menedżerem 
ds. integracji. Jednak, co warto podkreślić, w samym GSE jest zatrudnionych 1700 niepełno-
sprawnych pracowników. 

Kompleksowość GSE i indywidualne podejście do każdego pracownika z niepełnosprawnoś-
cią są jego najwspanialszymi cechami. Jednak z punktu widzenia utrzymania firmy i zarządzania 
nią te „atuty” stanowią poniekąd przeszkodę dla działania GSE.  Szczególnie to widać, gdy weź-
mie się pod uwagę malejące dofinansowanie ze strony rządowej.

Co z niemieckiego systemu można wdrożyć w Polsce?
Największą wadą polskiego systemu aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełno-

sprawnością jest jego rozdrobnienie. Wartościowe formy wsparcia są oferowane przez różne 
podmioty, jednak jest to „kropla w morzu potrzeb”. Jednocześnie obserwuje się brak miejsc 
pracy na chronionym rynku pracy oraz luźne powiązanie systemu kształcenia z nabywaniem 
umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Jednak, z drugiej strony, te wady stanowią dobry 
punkt wyjścia do rozwoju. Wydaje się, że „obwarowane” różnymi wymogami prawnymi nakła-
danymi przez ustawodawcę WTZ-y i ZAZ-y są „mało mobilne” i nie są w stanie dynamicznie 
adaptować się do zmiennych warunków gospodarczych. Dużo większe pole do popisu dają inne 
formy prawne, w ramach których jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi 
tu o np. stowarzyszenia, fundacje, spółki z o.o. non-profit, czy w końcu spółdzielnie socjalne 
osób fizycznych i prawnych7.

Dlatego w ramach projektu „Ponad granicami walczymy z barierami” ustalono, że aktywiza-
cję społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną powinien prowadzić podmiot 

7 De facto, zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną może być również prowadzone przez firmy – 
jednoosobowe działalności gospodarcze, czy spółki działające dla zysku. Minusem takich form prawnych jest niemożliwość 
startowania w różnorodnych konkursach grantowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
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sprawnie zarządzany i sprawnie pozyskujący zlecenia,  kluczowymi osobami w takim „pod-
miocie-przedsiębiorstwie społecznym” powinny być menedżer firmy i „menedżer zatrudnienia”. 
Rolą tego ostatniego jest pozyskiwanie zleceń i wyszukiwanie miejsc na otwartym rynku pracy 
dla pracowników z niepełnosprawnością. Równie ważni są instruktorzy zawodu nadzorujący 
wykonanie zleceń i wdrażający nowoprzyjęte osoby na stanowisko pracy zarówno w przedsię-
biorstwie społecznym, jak  i poza nim. Menedżer zatrudnienia to osoba o wysokiej kulturze 
osobistej, świetnie poruszająca się w środowiskach: biznesowym oraz osób niepełnosprawnością 
intelektualną. Wydaje się, że zatrudnienie takiej osoby w części już funkcjonujących placówek, 
znacząco „udrożniłoby” system aktywizacji społeczno-zawodowej osób  niepełnosprawnych in-
telektualnie i zapewniłoby właściwy przepływ uczestników z warsztatów do ZAZ-ów, a następ-
nie na otwarty rynek pracy.

W ramach projektu „Ponad granicami…” jego uczestnicy (20 osób z Rudy Śląskiej, głównie 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 24 osoby z Rybnika, w dużej mierze z umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawności) mają za sobą wykonanie kilku zleceń i odbycie pierwszych 
praktyk zawodowych i staży w miejscach pracy na takich stanowiskach jak: pomoc kuchenna (do 
30.06.2013 jedna osoba została zatrudniona w restauracji, w której odbywała staż zawodowy), 
pracownik sklepu meblowego - stolarz, ogrodnik i pracownik porządkowy. Zlecenia dotyczyły 
np. odręcznego malowania logotypów firm na kubkach. Za pozyskiwanie zleceń i organizację 
staży w ramach projektu odpowiada osoba, która jest odpowiednikiem menedżera ds. integracji 
zatrudnienia w GSE.

Wnioski
Dzięki doświadczeniom zdobytym podczas wizyt w GSE oraz zebranym podczas realizacji 

projektu wiemy, że wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną jest możliwy 
pod warunkiem sprawnego zarządzania procesem aktywizacji zawodowej w przedsiębiorstwie 
społecznym oraz dzięki wprowadzeniu menedżerów zatrudnienia i instruktorów zawodu do już 
funkcjonujących placówek. Z doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu wynika, że 
właśnie osoba pozyskująca pracodawców i trener zawodu są kluczowym personelem odpowie-
dzialnym za aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Realizacja pro-
jektu stale udowadnia, że nawet osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i głębokim 
upośledzeniem intelektualnym są w stanie pracować oraz czerpać z tego sporo satysfakcji.
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GOSPODARKA SPOŁECZNA – UTOPIA CZY SZANSA 

NA TWORZENIE MIEJSC PRACY? STUDIUM PRZYPADKU
SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „OPOKA” W KLUCZACH 

W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

„(…) najwyższy szczebel w złotej drabinie dobroczynności:
zapobiegać ubóstwu ucząc zawodu, dając komuś pracę (…)”

Majmonides, O dobroczynności z XII w

Wstęp
Problematyka gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej znajduje coraz więcej 

miejsca w dyskursie publicznym na temat kształtowania polskich, progresywnych rozwiązań 
w zakresie polityki zatrudnienia i inkluzji społecznej oraz lokalnej polityki gospodarczej i spo-
łecznej. 

Gospodarka społeczna, określana także jako gospodarka zakorzeniona społecznie, stanowi 
nowe narzędzie rozwoju społeczno-gospodarczego, komplementarne 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 jedną z form gospodarki społecznej charakteryzuje: wielość 
celów, wielość udziałowców, różnorodność źródeł finansowania. Przedsiębiorstwa społeczne in-
tegrują zawodowo, rozwijają indywidualne usługi społeczne oraz prowadzą usługi użyteczności 
publicznej1.

Celem artykułu jest ukazanie znaczenia gospodarki społecznej, a przede wszystkim jednej 
z jej form – spółdzielczości socjalnej, dla integracji i inkluzji społecznej marginalizowanych 
jednostek i grup na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Opoka” w miejscowości Klucze w woje-
wództwie małopolskim.

Niniejsze rozważania zostały oparte o analizę materiałów zastanych, uzupełnionych o infor-
mację uzyskane od pracowników Spółdzielni Socjalnej „Opoka” w Kluczach.

1 Leś E.: Wstęp. W: Leś E. (red.): Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne – Wprowadzenie do problematyki, 
Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, str. 13.
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Perspektywy rozwoju gospodarki społecznej w Polsce
Inicjatywy ekonomii społecznej istnieją dziś w Polsce i w Europie w wielu dziedzinach go-

spodarki i życia społecznego. Początkowo były to przede wszystkim inicjatywy z zakresu polity-
ki rynku pracy, w tym zwłaszcza reintegracji społeczno-zawodowej grup dotkniętych wyklucze-
niem społecznym. Stopniowo w sektorze gospodarki społecznej rozwinęły się usługi socjalne, 
w tym centra dla młodzieży, usługi dla osób starszych, pomoc dla ofiar przemocy,  uchodźców, 
imigrantów, mniejszości oraz drobne usługi w miejscu zamieszkania. W ostatnich latach po-
wstają także inicjatywy w zakresie rewitalizacji miast, minimalizacji konsumpcji energii oraz 
recyklingu odpadów. Czym jest więc gospodarka społeczna2?

Gospodarka społeczna stanowi nowe narzędzie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeb-
lu lokalnym, komplementarnie wobec sektora prywatnego i publicznego. 

Instytucje gospodarki społecznej, jak organizacje obywatelskie i spółdzielczość, przyczyniają 
się do tworzenia nowych usług i nowych miejsc pracy na szczeblu lokalnym w ramach przedsię-
wzięć łączących w sobie ekonomiczne i społeczne aspekty aktywności obywatelskiej.

Podmioty gospodarki społecznej realizują trzy główne funkcje: funkcje reprezentowania in-
teresów różnorakich grup i społeczności, funkcję redystrybucyjną, a więc świadczenia pomocy, 
która inaczej nie byłaby osiągalna i funkcję produkcji dóbr i usług, w tym także dla osób najsłab-
szych ekonomicznie, które nie mogą nabyć ich na rynku. Jednakże daje się zauważyć postę-
pującą specjalizację w ramach instytucji gospodarki społecznej ze względu na wysokie koszty 
równoczesnego zarządzania wszystkimi funkcjami3.

Dotychczasowe doświadczenia sektora gospodarki społecznej w Polsce i w krajach wysoko 
rozwiniętych wskazują na korzyści stosowania spółdzielni socjalnych i organizacji społeczeń-
stwa obywatelskiego jako instrumentów przezwyciężania wykluczenia społecznego i wspoma-
gania rozwoju lokalnego oraz rozwoju i promocji lokalnego zatrudnienia. 

Rozwój instytucji i programów gospodarki społecznej w Polsce stwarza także realną szansę 
odejścia od dotychczasowej filozofii gospodarki rynkowej, której podstawą jest asolidarystyczna 
wizja ładu społecznego i idei państwa opartej na etatyzmie i kapitalizmie sektora publicznego 
w kierunku bardziej partycypacyjnej i demokratycznej koncepcji gospodarki rynkowej, w której 
prawa własności nabywają także słabsi ekonomicznie i społecznie obywatele4. 

Spółdzielnie o charakterze przedsiębiorstwa społecznego powstają i mogą w Polsce się roz-
wijać w tych obszarach życia społeczno-gospodarczego, w których tradycyjna spółdzielczość, 
jak i sektor prywatny są w mniejszym stopniu obecne, np. sektor usług turystycznych (agrotury-
styka), energetycznych (elektrownie wiatrowe) i usług socjalnych (usługi opieki środowiskowej 
i całkowitej dla dzieci i osób starszych) oraz drobnych usług dla gospodarstw domowych. In-
stytucje te wypełniają dotkliwą lukę, stanowiąc komplementarną jakość w systemie gospodarki 
rynkowej5. 

2 Borzaga C.: Nowe trendy w partycypacji obywatelskiej: rosnąca rola zachowań społecznie odpowiedzialnych w konsump-
cji, oszczędzaniu i produkcji. W: Leś E. (red.): Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne – Wprowadzenie do 
problematyki, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, str. 83.
3 Leś E., Ołdak M.: Wprowadzenie. W: Leś E., Ołdak M. (red.): Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, Wyd. Collegium 
Civitas, Warszawa 2006, str. 5.
4 Ibidem. str. 13.
5 Ibidem. str. 14.
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Inicjatywy krajowe w zakresie konstruowania Krajowego Programu Rozwoju Ekonomi 
Społecznej, Pilotażowego Programu Finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Wie-
loletnie Regionalne Plany Rozwoju Ekonomii Społecznej potwierdzają próby konstruowania 
całościowej polityki ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego z udziałem podmiotów 
gospodarki społecznej. Konieczne są jednak dalsze konsekwentne i aktywne instrumenty prawne 
i finansowe, które zachęciłyby samorządy terytorialne do uwzględnienia w kreowaniu i imple-
mentacji lokalnej polityki społeczno-gospodarczej podmiotów gospodarki społecznej.

Ekonomia społeczna – wprowadzenie do problematyki
Ekonomia społeczna oraz przedsiębiorstwa społeczne jako jej podmioty postrzegane są obec-

nie jako kreatywny sposób rozwijania spójności społecznej oraz rozwoju wspólnot lokalnych, 
a także kreowania społeczeństwa obywatelskiego. 

Pojęcie, jakim jest ekonomia społeczna, dotyczy wielu obszarów życia społecznego, jednak 
najważniejszym jej założeniem jest takie działanie, które oprócz zysku ekonomicznego dostrzega 
misję społeczną. Koncepcja ekonomii społecznej, którą określać można także mianem przedsię-
biorczości społecznej zakłada, iż powinna się ona opierać na fundamentach partycypacji i samo-
rządności oraz na wartościach wzajemnej solidarności. Nie można także pominąć istotnej roli 
kapitału społecznego, którego komplementarne wykorzystanie w sektorze zarówno publicznym 
jak i prywatnym prowadzi do zmniejszenia się wykluczenia społecznego oraz rozwoju i wzmoc-
nienia roli społeczeństwa obywatelskiego6.

Przedsiębiorstwa społeczne są głównymi podmiotami sektora ekonomii społecznej, ich dzia-
łalność pozwala lepiej zrozumieć założenia gospodarki społecznej. Według definicji EMES-u - 
sieci badawczej wybranych ośrodków badawczych, uczelni i naukowców indywidualnych, któ-
rych celem jest stopniowe budowanie europejskiego korpusu wiedzy teoretycznej i empirycz-
nej wokół problemów „trzeciego sektora” - przedsiębiorstwa społeczne nastawione są na zysk 
społeczny, a nie na zwiększanie kapitału właścicieli przedsiębiorstw. Takie inicjatywy powinny 
spełniać określone kryteria, zarówno społeczne jak i ekonomiczne, należą do nich:
Kryteria społeczne:
- Nastawienie działalności przedsiębiorstwa na społecznie użyteczny cel;
- Ograniczenie dystrybucji zysku;
- Obywatelski charakter przedsięwzięcia;
- Zarządzanie w przedsiębiorstwie w sposób demokratyczny.
Kryteria ekonomiczne:
- Niezależność przedsiębiorstwa od instytucji publicznych;
- Prowadzenie działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne;
- Nastawienie się na ryzyko ekonomiczne;
- Zatrudnienie nielicznego płatnego personelu.
- Ekonomia społeczna jako jeden z priorytetów polityki społecznej

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowi obecnie jeden z podstawowych ce-
lów polityki społecznej. Aktywizacja i inkluzja jednostek i grup zagrożonych marginalizacją jest 
6 Biernat A., Gumkowska M., Jewdokimow M., Skrzypiec R.: Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokal-
nym, Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, str. 31.
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możliwa dzięki zastosowaniu instrumentów usamodzielniania beneficjentów pomocy społecznej 
poprzez pracę. 

Pasywne formy wsparcia – charakterystyczne dla modelu welfarestate – okazały się w znacz-
nej mierze nieskuteczne i nie przyczyniają się do aktywizowania klientów pomocy społecznej7. 
Świadczenia kierowane do beneficjentów doprowadzają w wielu przypadkach do powstawania 
syndromu wyuczonej bezradności i postawy roszczeniowej klientów pomocy społecznej.

Obecnie coraz bardziej dostrzega się znaczenie nowych form wsparcia, charakterystycznych 
dla innowacyjnego modelu aktywnej polityki społecznej. Model ten wymaga współdziałania – 
partnerstwa wszystkich trzech sektorów, dlatego jest wyrazem funkcjonowania społeczeństwa 
obywatelskiego w sferze polityki społecznej. Zawiera postulaty aktywności, dobrowolności, sa-
morządności oraz swoistej umowy społecznej – partnerstwa w miejsce rywalizacji8. 

Spośród realizatorów aktywnej polityki społecznej szczególną rolę odgrywają podmioty eko-
nomii społecznej. Podmioty te mogą mieć różne formy organizacyjne9. Przedsiębiorstwa spo-
łeczne, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw komercyjnych, nie są nastawione wyłącznie na 
maksymalizację zysku finansowego, realizują także cele społeczne. Promocja innowacyjnych 
form pomocy oraz podkreślanie znaczenia gospodarki społecznej przyczyniają się do tworzenia 
spójności społecznej. Jest to nowoczesna wizja aktywizacji, nakierowana na włączenie jednostki 
w nurt życia wspólnoty lokalnej przez możliwość świadczenia przez nią pracy10. Ma to szczegól-
ne znaczenie w integracji środowisk lokalnych, a przez to w inkluzji społecznej marginalizowa-
nych grup.

Potencjał spółdzielni socjalnych
Instytucją, która z założenia jest tworzona przez bezrobotnych, w tym defaworyzowanych 

i której członkami są przede wszystkim osoby z grup wykluczonych, jest spółdzielnia socjalna. 
To podmiot o podwójnej naturze: ekonomicznej i społecznej.

Spółdzielnia socjalna – według ustawy o spółdzielniach socjalnych z 27 kwietnia 2006 roku 
– jest wspólnym przedsiębiorstwem prowadzonym w oparciu o osobistą pracę członków. Dzia-
ła na rzecz ich społecznej i zawodowej reintegracji, może też prowadzić działalność społeczną 
i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i społeczności lokalnej. Nie jest nastawiona na 
generowanie zysku, ale na powstanie i utrzymanie miejsc pracy dla osób o niskich kwalifikacjach 
(bezrobotni, członkowie grup defaworyzowanych: niepełnosprawni, bezdomni, osoby po uzależ-
nieniach, osoby opuszczające zakłady karne, chorzy psychicznie, uchodźcy). Praca w spółdziel-
niach socjalnych ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Członkowie spółdzielni sami 
organizują sobie pracę w sensie wyboru profilu działania – takiego, jaki odpowiada potrzebom 
społeczności. 

7 Rymsza M.: Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce. W: Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.): W stronę aktywnej 
polityki społecznej, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, str. 30-31.
8 Gliński P., Lewenstein B., Siciński A. (red.): Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: Trzeci sektor, Wyd. Polska 
Akademia Nauk, Warszawa 2002, str. 314-315.
9 Wygnański J.J.: Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, Wyd. Fundacja Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych, Warszawa 2008, str.141.
10 Kaszyński H.: Ekonomia społeczna i praca socjalna. Razem czy osobno? . W: J. Staręga – Piasek (red.): Ekonomia 
społeczna – perspektywa rynku pracy i pomoc społeczna. Ex Libris Pracownika Socjalnego, Wyd. Instytut Rozwoju Służb 
Społecznych, Warszawa 2007, str. 75.
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Niezwykle istotne jest to, że pracować w takiej spółdzielni mogą osoby, które mają duże 
trudności z wejściem na otwarty rynek pracy. Można powiedzieć, że spółdzielnie socjalne sta-
nowią „chroniony rynek pracy”, gdyż oprócz konkretnej grupy beneficjentów same korzystają 
z ułatwień organizacyjnych: możliwości refundacji składek na ubezpieczenie społeczne dla osób 
tworzących spółdzielnie, zwolnienia od opłat sądowych za wpis do Krajowego Rejestru Sądo-
wego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego. Ponadto mogą wykonywać zadania na rzecz 
administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

Spółdzielnia socjalna nie może liczyć mniej niż 5 i więcej niż 50 członków. Wyjątek 
stanowią spółdzielnie przekształcone ze spółdzielni inwalidów lub niewidomych – te mogą 
liczyć więcej niż 50 członków. Z punktu widzenia ilości miejsc pracy nie są to duże liczby, 
ale ma to swoje uzasadnienie. Po pierwsze, efektywna reintegracja społeczno-zawodowa 
i tworzenie więzi społecznych możliwe są wtedy, gdy współpracuje ze sobą niewiele osób, 
a szanse anonimowości są niewielkie. Po drugie, sam charakter spółdzielni socjalnej, zało-
żenia jej funkcjonowania i ułatwienia organizacyjne sprawiają, że tworzy je coraz więcej 
bezrobotnych. 

Spółdzielnia socjalna może angażować wolontariuszy oraz prowadzić statutową dzia-
łalność odpłatną. Całość nadwyżki bilansowej przeznaczana jest na zwiększenie funduszu 
zasobowego, fundusz inwestycyjny i na cele związane z reintegracją społeczno-zawodową 
jej członków. Oznacza to, że z nadwyżek skorzysta wspólnota, a nie pojedynczy członkowie.

Inicjatywny charakter spółdzielni socjalnych, preferowanie osób zagrożonych wyklucze-
niem, niewielka liczebność członków, demokratyczny charakter uczestnictwa w spółdziel-
ni, rozwiązania służące wzmacnianiu pozycji ekonomicznej przedsiębiorstwa – to wszystko 
czyni ze spółdzielni socjalnych instytucje znaczące w systemie zabezpieczenia społecznego, 
które mogą się rozwijać z powodzeniem11.

Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym
Od ponad 20 lat przedsiębiorstwa społeczne zorganizowane w formie stowarzyszenia, fun-

dacji, spółdzielni są uczestnikiem polityki społeczno-gospodarczej na szczeblu lokalnym, stano-
wiąc reakcję na ewolucję publicznego państwa opiekuńczego i wyzwania wynikłe z deregulacji 
rynków pracy oraz globalizacji. Rozwój przedsiębiorstw społecznych postrzega się w kontekście 
mankamentów rynku i państwa w zaspokajaniu potrzeb zbiorowych oraz jako instrument przezwy-
ciężania ich ograniczeń w produkcji i dostarczania usług społecznych12. 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości społecznej jest rezultatem przemian powojennych sy-
stemów socjalnych, niedostatków wolnego rynku, zwłaszcza w zakresie dostarczania tych dóbr 
społecznych, do których dostęp mają wszyscy obywatele bez względu na status ekonomicz-
ny, rozwoju nowych programów zatrudnienia i współpracy między partnerami społecznymi 
i gospodarczymi. Jest też skutkiem wzrostu popytu na usługi społeczne i usługi w miejscu 
zamieszkania13.

11 Gosk I., Huszcza M., Klaus M., Likhtarovich K.: Ekonomia społeczna jako aktor rynku pracy, Wyd. Fundacja Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006, str.11.
12 Leś E., Ołdak M.: Wprowadzenie. w: Leś E., Ołdak M.(red.): Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Wyd. 
Collegium Civitas, Warszawa 2007, str. 5.
13 Ibidem, str. 5.
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Przykład stosowania dobrych praktyk – spółdzielczość socjalna w gminie Klucze
Spółdzielnia Socjalna „Opoka” w Kluczach jest pierwszą w Polsce spółdzielnią, którą za-

łożyły dwa podmioty prawne o mocno ugruntowanej pozycji w obszarze pomocy i reintegracji 
społecznej – Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
„Klucz” i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. W drugiej połowie 2009 roku utworzy-
ły spółdzielnię, która z sukcesem zaistniała w branży gastronomicznej i szkoleniowej.

Pomysł na założenie spółdzielni socjalnej przez dwa stowarzyszenia zrodził się w momencie, 
kiedy 5 osób bezrobotnych z terenu gminy Klucze, a dokładnie 5 kobiet, które były uczestnicz-
kami projektu ABC Gospodarki Społecznej, nosiło się z zamiarem utworzenia spółdzielni i z róż-
nych przyczyn ciągle to odkładały, obawiając się napotykanych trudności. Wtedy to właśnie 
wychodząc naprzeciw osobom bezrobotnym, przedstawiciele obu stowarzyszeń podjęli decyzję 
włączenia się w te działania i postanowili założyć spółdzielnię osób prawnych. Działania prowa-
dzone przez spółdzielnię łączą w sobie profesjonalizm działalności gospodarczej z  uwzględnie-
niem celów społecznych. Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem społecznym, które wypracowane 
zyski przeznacza na realizację celów reintegracji społecznej i zawodowej. Tak określoną poli-
tykę spółdzielni kształtują osoby, które angażując swój potencjał, umiejętności i doświadczenie 
pracują nad ciągłym rozwojem i doskonaleniem jakości oferowanych usług. Większość kadry 
spółdzielni stanowią osoby, które były długotrwale bezrobotne, w tym niepełnosprawne. Dzięki 
działalności spółdzielni dostały szansę powrotu na rynek pracy oraz możliwość aktywizacji spo-
łecznej i zawodowej.

Spółdzielnia Socjalna „Opoka” rozwija swoje usługi w kilku branżach:
- Kompleksowa obsługa przyjęć okolicznościowych, spotkań, szkoleń, seminariów i konferencji,
- Profesjonalne usługi cateringowe i gastronomiczne,
- Organizacja wizyt studyjnych z terenu całej Polski, pokazywanie „dobrych praktyk” w dziedzi-

nie ekonomii społecznej i współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej z samorzą-
dem gminnym,

- Organizacja wyjazdów integracyjno-szkoleniowych,
- Usługi opiekuńcze świadczone dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- Rękodzieło,
- Usługi budowlane oraz wykończenia wnętrz.

Każde wykonanie usługi jest bardzo dopracowane, a personel dokłada wszelkich starań, aby 
zapewnić wysoką jakość obsługi. Pracownicy spółdzielni wciąż doskonalą swój warsztat pracy 
ku zadowoleniu klientów. Ich usługi świadczone są w bardzo konkurencyjnych cenach.

Podczas wizyty studyjnej w spółdzielni w kwietniu 2013 roku przeprowadziliśmy wywiady 
swobodne z Panią Agatą Swędzioł – prezes spółdzielni, Panią Agnieszką Ścigaj -Wiceprezes 
spółdzielni oraz  Panią Grażyną Jeleńską - specjalistką do spraw kadr i administracji. Celem 
przeprowadzonych wywiadów było zdobycie informacji w następujących obszarach:
- Rola podmiotu ekonomii społecznej w reintegracji zawodowej osób zagrożonych wyklucze-

niem społecznym,
- Współpraca jednostek administracji publicznej z podmiotem ekonomii społecznej,
- Zawiązywanie partnerstw na rzecz ekonomii społecznej,
- Rola liderów w tworzeniu podmiotu ekonomii społecznej,
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- Formy skutecznego wsparcia podmiotu ekonomii społecznej.
Nurtującym pytaniem jest „klucz” do osiągnięcia sukcesu w zakresie prowadzenia spółdzielni 
socjalnej, G. Jeleńska tym kluczem nazywa pracownika spółdzielni:
„Pracownik spółdzielni musi być elastyczny jak guma i atrakcyjny jak reklama, co znaczy, że nie 
można zawężać się do jednej działki, należy ciągle próbować czegoś nowego, dlatego też nasza 
spółdzielnia ma tak szeroki wachlarz działań (…). A dlaczego warto założyć spółdzielnię? Ponie-
waż daje się szansę ludziom bez perspektyw na normalne, godne życie (…)”.
 „Pracownicy muszą być nieustannie animowani i motywowani do działania, szkolenia, a nie 
dałoby się tego osiągnąć bez odpowiednich liderów (…)”. 
G. Jeleńska szczególną uwagę zwraca na role Pań Prezes w spółdzielni, twierdzi ona, że poza 
formalną rolą lidera, są one liderkami nieformalnymi, bez których nic by się nie udało: 

„Cudowne kobiety z wielkim sercem, wciąż działające na naszym terenie, to dzięki ich inicja-
tywie stowarzyszenia założyły spółdzielnie (…). One nieustannie walczą jak lwice o to, byśmy 
mogli wciąż pozyskiwać nowe środki  i funkcjonować, reprezentują nas na zewnątrz, my działa-
my, one promują (…)”. 

Istotne znaczenie dla trwałości spółdzielni ma w opinii A. Swędzioł forma założenia: 
„Spółdzielnia osób prawnych, choć ma mniejsze dofinansowanie, posiada większy potencjał, 

który jest w stanie utrzymać ludzi i nie doprowadzić do upadku (…).”
„Spółdzielnie socjalne odgrywają kluczową rolę w reintegracji zawodowej osób wykluczo-

nych społecznie, zwłaszcza z powodu bezrobocia czy niepełnosprawności (…)”
- twierdzi G. Jeleńska. Podkreśla ona, że spółdzielnia oraz działający przy niej Zakład Ak-

tywności Zawodowej w głównej mierze integrują pracowników, którzy bardzo często, gdyby 
nie praca, zwłaszcza w przypadku niepełnosprawnych, siedzieliby w domach bez jakiejkolwiek 
możliwości rozwoju. Oprócz tego, że otrzymują comiesięczne wynagrodzenie, to codziennie 
mają kontakt z innymi ludźmi, przez co nawiązują przyjaźnie i czują się potrzebni zarówno swo-
im znajomym jak i pracodawcom: 

„Dla niepełnosprawnych zatrudnionych w naszej spółdzielni integracja odgrywa, zaraz po 
możliwości zatrudnienia, najważniejszą rolę. W końcu mają oni możliwość by porozmawiać z in-
nym, dzielić się swoimi problemami oraz marzeniami przez co czują się potrzebni (…)”, a co 
najważniejsze nie doskwiera im samotność, dodaje G. Jeleńska. W spółdzielni mają przypisa-
ne obowiązki, co wzbudza w nich poczucie odpowiedzialności, zarówno za siebie jak i innych. 
Wiedzą, że cel ich pracy nie jest nastawiony na zysk, który idzie do kieszeni pracodawców, bo 
przecież intencją każdego z pracowników jest sukces wspólny. Kapitał, który spółdzielnia zysku-
je realizując zlecenia, dzieli się tak, by wszyscy otrzymali wynagrodzenie za swoją pracę, dlatego 
też każdy z osobna stara się dbać o powierzone mu zadania i solennie je wypełniać. Z punktu wi-
dzenia A. Swędzioł oraz  A. Ścigaj sukcesem reintegracji osób wykluczonych jest, poza zatrud-
nieniem ich, pielęgnowanie więzi między pracownikami po to, żeby praca zespołowa przynosiła 
im samym satysfakcję, a konflikty zdarzały się rzadko. Dlatego też bardzo ważne są szkolenia 
pracowników z zakresu komunikacji interpersonalnej, pokonywania konfliktów, a także organi-
zowanie wyjazdów integracyjnych, na których pracownicy poznają się bardziej, co w rezultacie 
pobudza ich do działania, a „odskocznia od codzienności” motywuje ich jeszcze bardziej. 

Zatem zgodnie z założeniami koncepcji ekonomii społecznej i w jej obrębie działających 
podmiotów, Spółdzielnia Socjalna „Opoka” oprócz tego, że stawia na piedestale cel społeczny, 
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to w sposób kreatywny dba o swoich pracowników, pobudzając ich do pracy i zaspakajając ich 
potrzeby: 

„Kwestia dokształcania naszych pracowników jest dla nas bardzo istotna (…)” 
- podkreśla A. Swędzioł: 

„Dzięki temu wzmacniamy pracowników, poczucie tego, że mogą więcej osiągnąć, a poza tym 
daje nam to większe możliwości rozwoju naszej działalności i pewność, iż kadra jest profesjonal-
nie przygotowana do wykonywania swoich zadań (…)”, dodaje.

„W obliczu bezrobocia spółdzielczość socjalna jest idealnym rozwiązaniem dla wykluczonych 
na rynku pracy (…)”. 

– mówi  G. Jeleńska. Dodaje jednak, że dla wielu jest rozwiązaniem niemożliwym, ponieważ 
biurokracja związana z założeniem przedsiębiorstwa społecznego zniechęca wielu zainteresowa-
nych. Sytuacja ta mogłaby ulec zmianie przez chociażby szkolenia w zakresie wymogów zwią-
zanych z tego rodzaju działalnością, jednak takich inicjatyw brakuje. Dodatkowo zagadnienie  
ekonomii społecznej jest bardzo słabo promowane. 

Czasami ludzie, po których spodziewamy się, iż posiadają  największą wiedzę w tym tema-
cie, nie wiedzą nic albo pytani, czym według nich jest spółdzielnia socjalna, odpowiadają, że 
sama nazwa już ich odstrasza. Zdaniem G. Jeleńskiej nie jest dziwny fakt, że jeśli społeczność 
ma nikłe pojęcie o ekonomii społecznej, to tym bardziej wykluczeni, którym w wielu przypad-
kach brakuje wiary w siebie i samozaparcia nie będą otwierać  spółdzielni socjalnych. 

„W naszym kraju potrzebujemy silnej promocji ekonomii społecznej. Jest to drogą do sukcesu 
osób wykluczonych społecznie (…)” - dodaje. 

Obecnie często słyszy się, że spółdzielnie socjalne upadają albo mają poważne kłopoty 
w swoich strukturach. Zdaniem Prezesek „Opoki”, które już trzeci rok prężnie rozwijają swoją 
działalność, dzieje się tak z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest brak wytrwałości w obliczu 
trudności, które pojawiają się na drodze założycieli. Drugą sprawą, a raczej problemem, który 
pojawia się regularnie jest brak chęci kooperacji, współpracy i nie rozpatrywanie kompromisu 
jako rozwiązania powstałych konfliktów. Zazwyczaj, tak jak w przypadku „Opoki”, spółdzielnie 
tworzone są w wyniku nawiązania partnerstwa czy to między podmiotami prawnymi, czy oso-
bami fizycznymi, co od razu sugeruje, iż współpraca i sztuka kompromisu jest najważniejsza. 

Jak podkreśla A. Ścigaj konflikty pojawiają się często, jednak wspólny cel społeczny jest naj-
ważniejszy, dlatego nie warto stać przy swoim za wszelką cenę, bo jest ona zbyt wysoka, a ugoda 
najrozsądniejsza: 

„Zanim decydujemy się na partnerstwo, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym należy 
dokładnie przemyśleć wszystkie za i przeciw (…). Wiadomo, że jest to do końca niemożliwe, ale 
i w przypadku wspólnej działalności należy walczyć o to, co już wykreowaliśmy i dbać nawzajem 
o siebie. W naszym przypadku, czyli w przypadku „Opoki” tak właśnie jest (…)”-  dodają Prezeski. 

Podsumowanie
Aktywizacja poprzez pracę jednostek i grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem spo-

łecznym jest koniecznością, wyzwaniem stojącym przed polityką społeczną w najbliższych la-
tach. Rozwój ekonomii społecznej jest czynnikiem w znaczący sposób wpływającym na poziom 
integracji społecznej, a przez to na budowę społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałanie 
wspomnianym problemom społecznym.
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Dotacje, subwencje i ulgi podatkowe nie są jedynymi przesłankami przemawiającymi za two-
rzeniem przedsiębiorstw społecznych. Znaczącym atutem jest obniżanie kosztów transakcyjnych, 
które poprzez wzajemne zaufanie, powstałe na bazie partnerstwa oraz współpracę pozwalają 
obniżyć koszty działalności gospodarczej. Fakt ten stanowi szansę dla podmiotów ekonomii spo-
łecznej, aby stały się równoprawnymi podmiotami gry rynkowej.

Działania wspierające oraz partnerstwa samorządu, trzeciego sektora i sfery biznesu, z wyko-
rzystaniem funduszy unijnych, są podstawą rozwoju spójności społecznej. Dynamiczny rozwój 
gospodarki społecznej, głównie spółdzielczości socjalnej, stanowi szansę dla rozwoju krajowego 
sektora ekonomii społecznej. Należy pamiętać, że rynek podlega stopniowym zmianom, zawsze 
istnieć będzie kategoria osób, które nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na tym rynku. Jest to 
koronny argument przemawiający za dalszym rozwojem przedsiębiorczości społecznej.

Działalność spółdzielni socjalnej „Opoka” w gminie Klucze to wzorcowy przykład budowa-
nia modelu gospodarki społecznej, dostosowanego do lokalnych potrzeb, to właśnie tam znajduje 
się odpowiedź, iż gospodarka społeczna nie jest utopią, a jest szansą i ogromem możliwości dla 
osób wykluczonych społecznie na podjęcie działań zmierzających do wyjścia z trudnej sytuacji. 

Dla dalszego rozwoju ekonomii społecznej w skali całego kraju konieczne jest powstanie 
większej liczby takich podmiotów, dysponujących odpowiednim poziomem kapitału społeczne-
go oraz aktywnymi liderami. Wyzwaniem w przypadku krajowego sektora ekonomii społecznej 
jest również zadbanie o równomierny rozwój sektora w aspekcie terytorialnym, gdyż nadal ist-
nieją w Polsce miejsca, w których brakuje przedsiębiorstw społecznych. Gospodarka społeczna 
wymaga horyzontalnego podejścia poprzez międzysektorowe współdziałanie. Konieczne jest 
więc stworzenie trwałego mechanizmu komunikacji i dialogu pomiędzy samorządami a środo-
wiskiem ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych i otoczeniem biznesu14.

Aneks:
Lista pytań do wywiadu swobodnego przeprowadzonego z przedstawicielami spółdzielni socjal-
nej „Opoka” w Kluczach

Skąd pomysł, jak to się stało, że podjęta została decyzja o działalności właśnie w formie 
spółdzielni socjalnej?
Jakie produkty i usługi oferuje spółdzielnia?
Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną?
Jaką rolę odgrywa spółdzielnia w reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym?
Czy spółdzielczość socjalna ma szanse, żeby bardziej wypromować się wśród osób wyklu-
czonych z powodu bezrobocia, którzy sami mogliby zarządzać tego typu podmiotem?
Lata praktyki w prowadzeniu „Opoki”  przeczą częstej opinii, że każda spółdzielnia socjal-
na prędzej czy później upada. Co zrobić by przetrwać na rynku? 

14 Goleński W.: Spółdzielczość socjalna – Przedsiębiorczość społeczna, zasady działania podmiotów ekonomii społecznej 
w kontekście miasta Byczyna. w: Skrzypczak B. (red.): Rewitalizacja społeczna od aktywizacji do rozwoju lokalnego, Wyd. 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2011, str. 68.
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Działalność „Opoki” jest idealnym przykładem walki z wykluczeniem społecznym zarówno 
niepełnosprawnych jak i bezrobotnych. Dlaczego mimo tego bardzo mało słyszymy w Pol-
sce o tego typu inicjatywach?
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EKONOMIA SPOŁECZNA  

– SUKCES WYPRACOWANY WSPÓLNIE

Pojęcie ekonomii społecznej pojawiło się w debacie publicznej dawno, ale w ostatnim czasie 
nabiera coraz większego znaczenia, a  procentowy udział ES w sektorze gospodarki zwiększa się 
z roku na rok. Niesie to za sobą nie tylko konieczność utworzenia nowych regulacji prawnych 
dla tego typu przedsięwzięć ale również skłania do skoordynowanych działań na rzecz upo-
wszechnienia podmiotów ekonomii społecznej. Do upowszechniania dobrych praktyk i rozwi-
jania przedsiębiorczości w sektorze ekonomii społecznej przyczynił się również nasz Ośrodek.

Przesłanką do utworzenia Centrum Integracji Społecznej na terenie Zawiercia było wysokie 
bezrobocie w gminie i konieczność tworzenia nowych miejsc pracy.

Wzrost bezrobocia jest ściśle związany z ilością upadających zakładów pracy, a stopień bez-
robocia kształtował się na przestrzeni lat 2008 – 2013 następująco:

Rok

Zarejestrowani w PUP 
Zawiercie Stopa 

bezrobocia 
-  kraj

Stopa 
bezrobocia -  
woj. śląskie

Stopa 
bezrobocia 

-  pow. 
zawierciańskiOgółem w tym 

kobiety

2008 5909 3167 9,1 % 6,7 % 13,0 %

2009 6630 3343 14,0 % 7,7 % 10,5 %

2010 7460 3756 12,3 % 9,9 % 16,8 %

2011 7329 3828 12,5 % 10,1 % 16,8 %

2012 7887 3969 13,4 % 11,1 % 18,0 %

2013 8275 4051 14,0 % 11,9 % 19,3 %

Od czerwca 2008 r. do grudnia 2013 r. MOPS w Zawierciu jest realizatorem projektu syste-
mowego pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” współ-
finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 
koncentruje się nie tylko na integracji społecznej, ale również na integracji zawodowej. Nasz 
Ośrodek był jedną z niewielu placówek w województwie śląskim, które rozpoczęły wdrażanie 
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projektu systemowego. Było to związane nie tylko z możliwością uzyskania wsparcia finansowe-
go ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ale również odpowiedzią na poszukiwanie 
nowych możliwości i sposobów zmierzających do aktywnej integracji środowiska zagrożonego 
wykluczeniem i zapobieganie dalszej marginalizacji. Przystąpienie do realizacji projektu syste-
mowego było również jednym ze sposobów wypełniania zadań statutowych, a celem nadrzęd-
nym była chęć niesienia pomocy osobom zagrożonym lub dotkniętym wykluczeniem społecz-
nym, które z powodu swojej trudnej sytuacji życiowej nie są w stanie zaspokoić podstawowych 
potrzeb życiowych. Wysoki poziom bezrobocia, jeden z  najwyższych w powiecie i w woje-
wództwie działał mobilizująco. 

Dlatego Ośrodek wykorzystał szansę, jaką daje wsparcie z EFS i wśród wielu celów realizo-
wanego projektu utworzył Centrum Integracji Społecznej. Od lipca 2008 r. w wyniku przeprowa-
dzonego przetargu i na mocy podpisanej umowy nastąpiła rekrutacja 17 uczestników do Centrum 
Integracji Społecznej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach.

Po podpisaniu Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego uczestnicy rozpoczęli pra-
cę z instruktorem zawodu, co pozwoliło im nabyć umiejętności zawodowe, podwyższyć je lub 
przekwalifikować się tak, aby zdobyte doświadczenie było efektywnie wykorzystane na lokal-
nym rynku pracy, biorąc jednocześnie pod uwagę indywidualne zainteresowania oraz predyspo-
zycje fizyczno-psychiczne uczestnika projektu. W czasie 6-godzinnego dnia pracy uczestnicy 
zajęć mieli zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy, środki ochrony indywidualnej 
oraz ukończyli szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed rozpoczęciem zajęć 
wszyscy beneficjenci przeszli odpowiednie badania lekarskie. Wykonawca zgodnie z umową 
zapewnił ubezpieczenie z tytułu wypadku w trakcie pobytu w Centrum. Ponadto zapewniał rów-
nież nieodpłatnie jeden posiłek dziennie i transport uczestników do miejsca zajęć i z powrotem. 

W latach 2009-2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wyniku przeprowadzonego 
przetargu i na mocy podpisanej umowy współpracował z Centrum Integracji Społecznej w Kra-
kowie działającym przy Galicyjskiej Fundacji „Wsparcie, Integracja, Rozwój”.

W roku 2009 do udziału w zajęciach zostało skierowanych 37 uczestników, a zajęcia z in-
struktorem zawodu odbywały się w:
- pracowni krawieckiej gdzie miała miejsce praktyczna nauka zawodu; uczestniczki zajęć chętnie 

poznawały tajniki pracy krawcowej, a zdobyte umiejętności będą mogły niejednokrotnie wyko-
rzystać w codziennym życiu;

- Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zawierciu (sortownia śmieci);
- Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zawierciu w zawodzie pracownika budowlanego i ogrodnika 

przy pracach porządkowych i utrzymaniu zieleni, sekcja remontowo-budowlana była również 
odpowiedzialna za drobne  naprawy, usuwanie usterek i remonty pomieszczeń należących do 
zasobów miasta.

Zorganizowane dla naszych uczestników zajęcia pozwoliły im na kształcenie umiejętności 
pełnienia ról społecznych. Uczestnictwo w zajęciach pozwalało na nabycie umiejętności zawo-
dowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji za-
wodowych. Organizowane spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem oraz pracownikiem 
socjalnym przyczyniły się do skutecznej nauki planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym 
staraniem, poprzez osiąganie własnych dochodów z tytułu zatrudnienia oraz nabywania umiejęt-
ności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.
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W 2010 roku 13 uczestników ubiegłorocznej edycji projektu kontynuowało zajęcia w Cen-
trum Integracji Społecznej, dodatkowo zrekrutowano 28 nowych uczestników. Praca z instrukto-
rem zawodu odbywała się w:
- pracowni krawieckiej; istotnym elementem zajęć było wyrabianie w uczestnikach nawyku sy-

stematyczności, utrzymywanie porządku na stanowisku pracy i wokół siebie, umiejętne posłu-
giwanie się przyborami krawieckimi, umiejętność samodzielnej pracy i współpracy w grupie, 
planowanie pracy, radzenie sobie z trudnościami. 

- Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zawierciu, uczestnicy skierowani do pracy przy segre-
gacji śmieci i  prac porządkowych. Nasi uczestnicy okazali się świetnymi pracownikami, su-
miennymi, wykazującymi zaangażowanie w pracę, docenianymi przez Dyrekcję ZGK, która 
przekazywała nam wiele pozytywnych opinii o pracownikach, zabiegała również o uczestni-
ków w kolejnych edycjach projektu.

- Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zawierciu, przy pracach porządkowych i utrzymaniu zieleni. 

W roku 2011 w zajęciach CIS uczestniczyło 25 osób, w tym 19 uczestników kontynuowało 
udział z roku 2010 w:
- pracowni krawieckiej, 
- Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zawierciu, 
- Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zawierciu. 

Zdjęcie 1. Prace w sortowni śmieci w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zawierciu

Zdjęcie 2. Zajęcia w pracowni kulinarnej



90

Rok 2012 to rekrutacja 24 nowych uczestników zajęć do: 
- pracowni krawieckiej, 
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu, 
- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu, 
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz utworzonej sekcji brukarzy i kucharzy.

Tegoroczna edycja (2013 r.) przyniosła niewielkie zmiany, organizatorem zajęć było Centrum 
Integracji Społecznej w Zawierciu – Żerkowicach działające przy Chrześcijańskim Stowarzysze-
niu Dobroczynnym w Kluczach. Uczestnicy biorą udział w zajęciach następujących pracowni: 
fryzjerskiej, ogólnobudowlanej, porządkowej, kulinarnej, krawieckiej.

Zdjęcie 3. Zajęcia w pracowni krawieckiej

Zdjęcie 4. Prace w sortowni śmieci

Utworzenie CIS na terenie gminy Zawiercie miało ogromne znaczenie dla reintegracji zawo-
dowej i społecznej uczestników projektu. Cel został zrealizowany poprzez wykształcenie umie-
jętności, które pozwoliły na osiągnięcie pozycji zawodowej i społecznej do tej pory nieosiągalnej 
z powodu wykluczenia społecznego.

Wszystkie zajęcia są prowadzone przez instruktora zawodu tak, aby umożliwić praktycz-
ną naukę zawodu, a charakter edukacyjny zajęć CIS znalazł również odzwierciedlenie w pracy 
z doradcą zawodowym. Zajęcia miały charakter warsztatowy, w czasie których uczestnicy mogli 
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zdobyć umiejętności autoprezentacji, wzmocnić motywację do aktywności zawodowej, poznać 
swoje mocne i słabe strony. Warsztaty obejmowały również trening umiejętności społecznych.

Istotnym elementem działań w ramach CIS było uświadomienie jego uczestnikom, że wy-
kluczenie społeczne to nie wyrok i nie wiąże się z trwałą marginalizacją społeczną i że dzię-
ki ciągłemu doskonaleniu umiejętności zawodowych i kształceniu można temu wykluczeniu 
przeciwdziałać.

Rok 2013 jest również kluczowy dla społeczności romskiej zamieszkującej Zawiercie. 
W ramach realizowanego przez nasz Ośrodek projektu  „Lepsza droga do przyszłości - 
działania na rzecz zawierciańskich Romów” współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie: 1.3. Ogólnopolskie programy inte-
gracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej”, 
rozpoczęło działalność Centrum Integracji Społecznej dla w/w społeczności. Na mocy umowy 
nr 14/2013 zawartej w dniu 22.01.2013 roku w Zawierciu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Zawierciu a Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym, 4 Ro-
mów rozpoczęło udział w zajęciach CIS w pracowni krawieckiej, fryzjerskiej i porządkowej. 
Uczestnictwo w pracach Centrum Integracji Społecznej, a zwłaszcza 6-godzinny tryb pracy 
umożliwia pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym, które w kulturze i tradycji społecz-
ności romskiej jest bardzo ważnym elementem. Uczestnictwo w CIS wpłynie na integrację 
społeczności romskiej z pozostałą częścią społeczeństwa, poprzez niwelowanie szkodliwych 
stereotypów. Dodatkowo uczestnicy CIS nabędą nowe umiejętności zawodowe, co pozwoli 
stać się im bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy.

Kolejnym podmiotem ekonomii społecznej, w którego działalność  zaangażowany jest 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu jest Centrum Integracji Społecznej w Za-
wierciu Żerkowicach, który powstał w głównej mierze dzięki realizacji projektu pt. „Centrum 
Integracji Społecznej Pomocne Tobie” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 
7.2, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Siedziba Centrum mieści się w schronisku dla osób bezdomnych znajdującego się 
w Zawierciu – Żerkowicach  przy ul. Jurajskiej 121. Projekt był realizowany od 1 października 
2009 do 30 września 2011 r. Po zakończeniu edycji projektu zajęcia w CIS odbywają się nadal.

Celem głównym projektu była kompleksowa aktywizacja zawodowa i społeczna osób wy-
kluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Zawiercie poprzez wsparcie i  
uczestnictwo w zajęciach w przedsiębiorstwie społecznym.

Budynek, w którym znajduje się obecnie schronisko było budynkiem szkolnym. Adaptacja 
budynku do potrzeb schroniska i jej mieszkańców była dziełem samych mieszkańców: osoby 
bezdomne wyremontowały budynek własnymi siłami, przeprowadziły niezbędne prace bu-
dowlane wykorzystując swoje umiejętności. Większość prac związanych z funkcjonowaniem 
schroniska również wykonują sami mieszkańcy.
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Celem szczegółowym projektu było utworzenie Centrum Integracji Społecznej jako instytu-
cji, w której beneficjentom ostatecznym zapewni się:
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub 

podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość 

osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji spo-

łecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Uczestnikami projektu były osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu lub nar-
kotyków po przebytej terapii, bezdomni, zwalniani z zakładów karnych, inne osoby, zgodnie 
z prawodawstwem krajowym tj. z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym zdnia 13.06.2003.

Projekt zakładał m.in.:
1. Doradztwo psychologiczno – zawodowe: badanie predyspozycji zawodowych i psychospo-

łecznych, zakwalifikowanie do konkretnych pracowni, poradnictwo i terapię indywidualną.
2. Utworzenie pracowni ogólnobudowlanej / murarz – tynkarz dla 10 osób: przygotowanie za-

praw murarskich, poznanie materiałów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, poznanie ele-
mentów budynków, praktyczna nauka zawodu podczas adaptacji strychu budynku CIS.

Zdjęcie 5. Zajęcia ogólnobudowlane

Zdjęcie 6. Zajęcia w pracowni porządkowej



93

3. Utworzenie pracowni wykończenia wnętrz/malarz, konserwator, tapeciarz dla 15 osób: czysz-
czenie i przygotowywanie podłoży ścian i sufitów pod malowanie, tapetowanie, przygoto-
wywanie i gruntowanie podłoży, itp., praktyczna nauka zawodu podczas adaptacji strychu 
budynku CIS.

4. Utworzenie pracowni zieleni  miejskiej/ogrodnik/florysta dla 15 osób: przygotowanie terenu 
pod nasadzenia roślin, prace porządkowe na terenie CIS, urządzanie i pielęgnowanie zieleni, 
mechanizacja prac ogrodniczych, roślinoznawstwo, uprawa gleby, uprawa roślin w folii.

5. Utworzenie pracowni instalatorstwa wodno–kanalizacyjnego/hydraulik dla 10 osób: zapozna-
nie z podstawowymi informacjami dotyczącymi montażu instalacji, wodociągowych i kanali-
zacyjnych, zasady konserwacji i naprawy wyposażenia sanitarnego, biały montaż.

6. Utworzenie pracowni asystenta osoby  niepełnosprawnej/broker dla 15 osób: diagnoza potrzeb 
osoby niepełnosprawnej, konstruowanie Indywidualnego  Programu Wsparcia, diagnozowa-
nie warunków życia i  dążenie do usuwania barier, towarzyszenie osobie niepełnosprawnej 
podczas czynnego uczestnictwa w pełnieniu ról społecznych i zawodowych.

7. Utworzenie pracowni opiekunki osób  starszych/broker/opiekun socjalnych dla 15 osób: diag-
nozowanie warunków życia, analiza potrzeb socjalno–bytowych, plan pracy usługi, pomoc 
w zakresie załatwiania podstawowych potrzeb życiowych i socjalnych, nauka wykonywania 
niezbędnych czynności opiekuńczo–pielęgnacyjnych, itp.

8. Warsztaty zadaniowe: treningi umiejętności interpersonalnych, profilaktyka uzależnień, higie-
na osobista i problemy zdrowotne, przemoc w rodzinie – możliwości wsparcia, planowanie 
i gospodarowanie  budżetem, przedsiębiorczość.

Wartością dodaną projektu było:
- przywrócenie utraconych lub nabycie  nowych kwalifikacji, umiejętności  zawodowych i spo-

łecznych przez  uczestników,
- uzyskanie statusu Centrum Integracji Społecznej na okres 5 lat,
- powstanie 1 mieszkania socjalnego dla uczestnika projektu.

Działalność Centrum prowadzona jest dalej dzięki porozumieniu z gminą Zawiercie, która 
finansuje jego funkcjonowanie.

Uczestnicy CIS wykonują też prace na rzecz miasta m.in. wyremontowali szalet miejski ire-
jon pracy socjalnej w  Zawierciu–Kromołowie.

Do dnia dzisiejszego we wszystkich Centrach Integracji Społecznej na terenie gminy Zawier-
cie brało udział 250 osób, a 20 uczestników znalazło zatrudnienie.

Kolejnym wkładem w rozwój ekonomii społecznej jest utworzenie spółdzielni socjalnej, 
która rozpoczęła swoją działalność w 2006 r. Inicjatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Zawierciu. Od 2006 r. do 2010 r. spółdzielnia zajmowała się usługami remontowo – 
budowlanymi dla m.in. Urzędu Miejskiego w Zawierciu i jednostek podległych takich jaki jak:
- Urząd Miejski w Zawierciu: adaptacja dwóch pomieszczeń,
- Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu: położenie parkietu, malowanie pomieszczeń, adaptacja 

pokoi, malowanie estrady,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawierciu: malowanie całego budynku–elewacja,
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- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu: remont dachu,
- Przedszkole nr 2 w Zawierciu: stawianie ogrodzenia,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu: remont łazienki i pokoju w Terenowym 

Punkcie Pracy Socjalnej na ul. Powstańców Śląskich.
Ponadto spółdzielnia wykańczała łazienki w mieszkaniach mieszkańców społeczności Rom-

skiej.
Od 2010 roku spółdzielnia dostarcza korespondencję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Zawierciu na terenie miasta Zawiercie oraz roznosi  biuletyn „Informator” na terenie mia-
sta oraz powiatu zawierciańskiego. 

Działalność spółdzielni to świetny przykład na to jak można funkcjonować wykorzystując 
istniejącą na rynku lokalnym niszę w usługach pocztowych, stając się konkurencyjnym dla ist-
niejącej instytucji publicznej świadczącej takie usługi.

Podsumowanie
Niewątpliwie Centrum Integracji Społecznej jest jedną z najlepszych form reintegracji za-

wodowej i społecznej, uczestnictwo w zajęciach pozwalało na pozyskanie własnych źródeł do-
chodu co ma wpływ na poprawę sytuacji materialnej. Reintegracja zawodowa  i społeczna jest 
prowadzona indywidualnie przy współpracy doradców zawodowych, terapeutów, psychologów, 
pracowników socjalnych tak, aby jak najlepiej dopasować formę reintegracji do uczestnika. Pro-
wadzone badania ankietowe pokazały, że taka forma jest skuteczna, uczestnicy odzyskują moty-
wację do pracy, stają bardziej odpowiedzialni, obowiązkowi. Cenne jest również to, że powsta-
jące w ramach CIS pracownie są dopasowane do potrzeb lokalnego rynku pracy i  przygotowują 
do wejścia na rynek zatrudnienia.

Wszystkie przeprowadzone przez nas działania na tak szeroką skalę nie byłyby możliwe bez 
wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Grzegorz Kowolik, 
Anna Rucińska 

 
DZIAŁANIA Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ  
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

„Człowiek nie jest prawdziwie człowiekiem, jeżeli nie jest wolnym.
 Nie jest wolnym, jeżeli nie pracuje.”

Raoul Follereau

Praca jest jednym z podstawowych czynników życia, który warunkuje poczucie bezpieczeń-
stwa, samoocenę, realizację celów życiowych. Dla wielu klientów pomocy społecznej jednak 
praca wydaje się przykrą ostatecznością, ponieważ dominuje postawa roszczeniowa wobec 
systemu pomocowego, brak motywacji do pracy oraz przekazywane z pokolenia na pokolenie 
bezrobocie. W 2007 roku, na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu 
socjalnym, powstał Dział Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej (DKIS). Podstawowym założeniem, jakie przyświeca DKIS, jest stawanie się 
skutecznym „narzędziem pomocniczym” dla pracowników socjalnych pracujących w terenie. 
Działania podejmowane przez powyższy dział opierają się na diagnozie potrzeb zgłaszanych 
przez pracowników socjalnych, którzy pracując w środowisku mają możliwość analizy specyfiki 
klientów pomocy społecznej oraz problemów jakie im towarzyszą w przezwyciężaniu trudnej 
sytuacji życiowej, w szczególności bezrobocia.

Ilość i zakres zadań, których podjął się dział, zwiększała się na przestrzeni kilku lat, dzięki 
czemu osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej można zaproponować kom-
pleksową pomoc, umożliwiającą przezwyciężenie trudności w sferze zawodowej, mieszkaniowej 
a także związanej z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Pracownicy DKIS sukce-
sywnie wprowadzają nowatorskie metody pracy, wdrażają w życie autorskie projekty, szuka-
ją nowych rozwiązań dla realizacji skutecznej pracy socjalnej oraz rozpowszechniania ideałów 
ekonomii społecznej.

Dział Klub Integracji Społecznej od kilku lat realizuje prace społecznie użyteczne, w których 
udział biorą bezrobotni klienci pomocy społecznej bez prawa do zasiłku. Poprzez narzędzie ak-
tywizacji zawodowej, jakim niewątpliwie są prace społecznie użyteczne, pracownicy DKIS sta-
rają się przygotować i zmotywować klientów pomocy społecznej do skutecznego poszukiwania 
pracy, aktywności zawodowej, kształcić nawyki i dyscyplinę pracowniczą. Aby kompleksowo 
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pomagać w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, osobom bezrobotnym świadczącym pra-
ce społecznie użyteczne zapewnia się możliwość korzystania z doradztwa zawodowego i pośred-
nictwa pracy, a także indywidualnych i grupowych zajęć o charakterze aktywizującym. Dzięki 
zajęciom w DKIS nabierają poczucia własnej wartości i umiejętności rozmowy z pracodawcą. 
Niżej zacytowano charakterystyczne wypowiedzi klientów pomocy społecznej (w gwarze ślą-
skiej):

„Jo nie wiem, co jo tu robia, mie tu kozała prziść socjalno”.
„Jo nie chca na to iść, bo jo takiej roboty nie wykonywoł nigdy, bo jo nigdy nie robioł”.
„Mie to nie interesuje, za takie piniondze sami sie to róbcie! ”.

Ludzki potencjał
Podobnych cytatów w charakterystycznej śląskiej gwarze można by przytoczyć znacznie 

więcej, wszystko po to, aby zobrazować jakim „przyjęciem” (czytaj kompletną obojętnością) 
cieszyły się prace społecznie w momencie, gdy to wszystko rozpoczynaliśmy. Długotrwałe bez-
robocie klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej jako podstawowa 
dysfunkcja, a także nieufność w stosunku do najbliższego otoczenia, niechęć, wyobcowanie, 
wycofanie, aż w końcu poczucie bezsensu powodowały na ogół reakcje podobne do tych cyto-
wanych powyżej. Ponadto zatrudnienie w wymiarze 10 godzin tygodniowo przerastało możliwo-
ści wielu osób, jakby destabilizując harmonogram ich codziennych obowiązków. Stwierdzenie 
to bynajmniej nie jest ironią. Nie mówimy tutaj o matce wychowującej samotnie troje małych 
dzieci, której z oczywistych względów mogłaby taka sytuacja nie odpowiadać, a raczej i częściej 
o samotnych zdrowych mężczyznach w wieku 25-50 lat, którzy od kilku lat z różnych przyczyn 
pozostają bierni zawodowo.

Istotną kwestią, którą warto przytoczyć jest nierzadko mylne przekonanie, iż konkretny bez-
robotny człowiek nie sprosta obowiązkom związanym z pracami społecznie użytecznymi. „Oso-
ba roszczeniowa, awanturująca się, kłótliwa” to często pierwsze określenia, jakie przychodzą na 
myśl pracownikowi socjalnemu nawiązującemu do „spięć” z takim, a nie innym zasiłkobiorcą. 
Jakim zdziwieniem, tudzież pozytywnym zaskoczeniem, jest dla nas moment, w którym ów rosz-
czeniowy klient staje się wartościowym pracownikiem, dobrym fachowcem w wielu dziedzi-
nach, a nawet lubianym przez innych uczestników programu kolegą/koleżanką. Jeśli dodamy do 
tego wspaniałe poczucie humoru tego człowieka, czy też chęć pomocy innym, wówczas dostrze-
gamy w nim Kogoś, kto ma potencjał i jest zupełnym przeciwieństwem osoby, którą znaliśmy 
do tej pory. 

Szczególną uwagą wśród pracowników Ośrodka sprawujących nadzór nad uczestnikami prac 
społecznie użytecznych, objęte są osoby mające opinię nadużywających alkoholu lub zagrożo-
nych alkoholizmem. Kłamliwe byłoby stwierdzenie, że prace społecznie użyteczne pozwoli-
ły zminimalizować problem alkoholowy lub też całkowicie go wykluczyły wśród wszystkich 
klientów rudzkiej pomocy społecznej. Problem alkoholizmu dotyka przedstawicieli różnych 
warstw społecznych, a tej najuboższej dotyka ze zdwojoną siłą. Ruda Śląska nie jest pod tym 
względem miastem wyjątkowym. Niejednokrotnie jednak spotkaliśmy się z osobami, które dzię-
ki pracom społecznie użytecznym nabrały motywacji do podjęcia leczenia w Ośrodku Terapii 
Uzależnień całkowicie przewartościowując swoje dotychczasowe życie w stosunkowo krótkim 
czasie. W tym przypadku pozytywny bodziec, konsekwencja i upór w dążeniu do zmiany złych 



97

nawyków miały bezpośrednie przełożenie na gotowość, chęć do pracy i jej jakość w ramach prac 
społecznie użytecznych.

Nie do przecenienia jest również rola prac społecznie użytecznych w przypadku usamodziel-
nianych wychowankó w- podopiecznych rudzkiego MOPS-u, ludzi młodych, wkraczających do-
piero w dorosłe życie. Możliwość nabycia podstawowych umiejętności budowlanych wyzwoliła 
wśród niektórych pokłady nieodkrytych dotąd możliwości wzmacniając poczucie własnej war-
tości. Przykładem jest 20-letni mężczyzna, który, jak to określił „dzięki nowemu hobby przestał 
bez celu kręcić się po ulicy”. Istotnym jest, że uczęszczał na prace społecznie użyteczne nawet 
w ramach tzw. wolontariatu. Obecnie swoją pasję realizuje w firmie wykonującej remonty, posia-
da mieszkanie w jednej z dzielnic Rudy Śląskiej, został szczęśliwym ojcem.

O wolontariacie wspominam tutaj nie bez powodu. Czyż nie jest swego rodzaju sytuacją wy-
jątkową, ewenementem ponadprogramowe zgłaszanie chęci do pracy klientów MOPS-u, którzy 
za swoją ciężką fizyczną pracę nie oczekują wynagrodzenia?! Myślę, że nawet w skali kraju takie 
stwierdzenie może wywołać objaw niedowierzania. Należy dodać tylko, że opisywane zdarzenie 
nie było sytuacją wyjątkową!

Program prac społecznie użytecznych realizowany przez nas z pasją od 6 lat nie byłby z pew-
nością tak obfity w sukcesy, gdyby nie jego wyjątkowe pod każdym względem uczestniczki. 
Widok kobiety nakładającej gładź, tynkującej, bądź malującej ścianę wywołuje w przypadkowo 
napotkanych osobach duże zdziwienie. Jest dla niektórych na tyle „egzotyczny”, że przystają na 
dłuższą chwilę, aby móc w końcu stwierdzić: TO KOBITA! Bez komentarza należy pozostawić 
stwierdzenie osób pracujących w branży budowlanej: „zrobiliście to lepiej, niż niejedna firma”. 
Podobne opinie mieliśmy przyjemność usłyszeć już wielokrotnie. I choć nie mamy zamiaru kon-
kurować na tym polu z firmami budowlanymi, tego typu sytuacje niesamowicie nas wszystkich 
mobilizują i dopingują do jeszcze lepszej pracy!  

Budownictwo socjalne
Bardzo istotną częścią prac społecznie użytecznych realizowanych przez Dział Klub Inte-

gracji Społecznej jest element dotyczący budownictwa socjalnego. Program aktualnie realizo-
wany pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno–zawodowej na rzecz budownictwa 
socjalnego” współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Omawiany 
program w istotnej mierze pozwala unikać wieloletniej bezdomności osobom  znajdującym się 
w najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej. Daje możliwość „drugiej szansy” tym, którzy w pew-
nym momencie swojego życia znaleźli się na jego zakręcie. Poprzez regularną współpracę 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a zwłaszcza aktywny udział w remontowaniu lokali 
socjalnych uczestnicy realnie przyczyniają się do finalnego efektu. Corocznie grupa co najmniej 
dziesięciu rodzin i osób samotnych (wszyscy zagrożeni sądową eksmisją z dotychczas zajmowa-
nych mieszkań) ma okazję skorzystać z niepowtarzalnej dla nich szansy. Niemal wszyscy bene-
ficjenci programu to dziś lokatorzy mieszkań po gruntownym remoncie, mieszkań pachnących 
świeżością, w których m.in. wykonano następujące prace:
- skucie starych tynków i położenie nowych,
- wymiana starych podłóg we wszystkich pomieszczeniach,  
- wymiana starej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- szpachlowanie wszystkich ścian, sufitów nałożenie gładzi i pomalowanie pomieszczeń,
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- wykonanie prac glazurniczych,
- rozłożenie nowych wykładzin podłogowych,
- wymiana starych drewnianych okien na plastikowe wraz z parapetami,
- montaż drzwi wraz z ościeżnicami,
- podłączenie nowych pieców węglowych do wcześniej przygotowanych drożnych przewodów 

kominowych,
- montaż bojlerów, WC, zlewów kuchennych, umywalek łazienkowych.

Powyższe nie byłoby możliwe oczywiście bez sporych nakładów finansowych, które zostały 
pozyskane i odpowiednio wykorzystane dzięki corocznemu udziałowi w konkursie Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej.

Minusy prac społecznie użytecznych (?)
Można by zastanawiać się nad wadami tego typu aktywizacji zawodowej, bo każde przed-

sięwzięcie niesie za sobą jakieś ryzyko. W tym przypadku jednak za odpowiedź mogą posłużyć 
wypowiedzi uczestników prac społecznie użytecznych:
- „Dlaczego w tygodniu można przerobić ino 10 godzin? Jo by chętnie robiła dłużej!”
- „Czemu kiedyś prac nie było w ogóle, przecież mogło to już być od dawna?”

Tak więc jeśli mówimy o „minusach”, to mają one paradoksalnie pozytywne zabarwienie, 
wiążą się z chęcią wykonywania tego typu zajęć więcej i częściej. A taka zmiana w przypadku 
wielu naszych klientów jest dużym sukcesem.

Wnioski
Niewątpliwie na przestrzeni ostatnich lat prace społecznie użyteczne dość znacząco ewoluo-

wały. Nauczeni doświadczeniami doszliśmy do momentu, w którym z każdym kolejnym rokiem 
coraz większa ilość osób świadczy prace społecznie użyteczne. Pomimo wzrostu stopy bezro-
bocia (w skali regionu 2011 – 10,1%, 2012 – 11,1%, w skali całego kraju 2011 – 12,5%, 2012 – 
13,4%, w skali Rudy Śląskiej 2011 – 8,2%, 2012 – 9%, www.puprudaslaska.pl), należy stwier-
dzić, że popularność ta związana jest z wymiernymi efektami naszej pracy. Na obszarze Rudy 
Śląskiej dziś trudno znaleźć instytucję użyteczności publicznej, która by nie skorzystała z pracy 
osób bezrobotnych. W myśl zasady „to co dobre nie potrzebuje reklamy” i pomimo napiętego 
kalendarza robót, konsekwentnie realizujemy wytyczone cele. Odzwierciedleniem i następstwem 
takiego stanu rzeczy są oferty pracy dla naszych podopiecznych, co przecież jest zjawiskiem 
najbardziej pożądanym. 
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Sonia Marekwia 
 

WYKORZYSTANIE PRZEZ POMOC SPOŁECZNĄ 
MOŻLIWOŚCI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ  
NA PRZYKŁADZIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSZCZYNIE

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku definiuje osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym. Są to osoby: „które ze względu na swoją sytuację życiową nie są 
w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się 
w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu 
zawodowym, społecznym i rodzinnym” (art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym).

Celem głównym ustawy o zatrudnieniu socjalnym jest reintegracja społeczna i zawodowa 
osób, których szanse na otwartym rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje 
lub ich brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym.
Uczestnikami zajęć w Klubie Integracji Społecznej (KIS) mogą być w szczególności:
- bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej,
- uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu 

terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
- chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumie-

niu przepisów o pomocy społecznej,
- uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy 

społecznej,
- osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym).

Klub Integracji Społecznej może prowadzić:
- gmina, 
- organizacja pozarządowa, 
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościo-
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łów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- spółdzielnie socjalne (art. 18 ust. 1 w/w ustawy).

Klub Integracji Społecznej prowadzony jest po dokonaniu wpisu w rejestrze u Wojewody.
Uczestnictwo w KIS jest dobrowolne. Warunkiem uczestnictwa w KIS jest realizacja kontraktu 
socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Okres uczestnictwa w KIS jest 
ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.

KIS Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie został utworzony na podstawie zarządzenia 
Burmistrza Pszczyny z dnia 23 lutego 2006 roku, na co pozwalał ówczesny statut Ośrodka. KIS 
w całości finansowany jest ze środków własnych Gminy Pszczyna. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pszczynie przy powoływaniu KIS skorzystał z tzw. wariantu samodzielnego, autonomicznego. 
Wariant ten zakładał, że KIS staje się jednym z działów Ośrodka. Takie rozwiązanie było naj-
właściwsze z uwagi na ówcześnie obowiązujący stan prawny – KIS nie został wyodrębniony od 
organu prowadzącego, nie miał (i nadal nie ma) statutu (jak w przypadku CIS) oraz nie posiadał 
(i nadal nie posiada) osobowości prawnej. 

W 2006 roku, miesiąc po powstaniu KIS, OPS w Pszczynie złożył wniosek konkursowy do 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Wzmocnienie roli Klubów Integra-
cji Społecznej jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecz-
nemu”. Dzięki temu konkursowi OPS uzyskał dotację w wysokości 15.000 zł, która to dotacja 
została przeznaczona na funkcjonowanie KIS. Była to doskonała okazja do uzyskania środków 
na wyposażenie KIS – zakupiono sprzęt meblowy, sprzęt komputerowy i audiowizualny (kom-
puter, TV, odtwarzacz DVD, kamera, aparat fotograficzny).

Utworzeniu KIS w OPS w Pszczynie przyświecał cel świadczenia takich usług, które wpisują 
się w pojęcie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
bądź wykluczonych. Usługi te powinny być realizowane poprzez kompleksowe działania zmie-
rzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu 
bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodo-
wa i pomoc w osobistym rozwoju.

Ustalono, że świadczenie usług przez KIS powinno zmierzać do uświadomienia jego uczest-
nikom potrzeb:
- wzajemnego wspierania się w pokonywaniu barier i trudności życia codziennego,
- samodzielnego zdobywania wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń,
- ciągłej edukacji personalnej, zawodowej i społecznej, będącej kluczem do podnoszenia własnej 

wartości na otwartym rynku pracy,
- konieczności osiągania samodzielności ekonomicznej oraz umiejętności gospodarowania włas-

nymi dochodami.
Celem KIS jest także realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz 

ich rodzinom pomocy:
- w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
- w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miej-

scu pracy,
- w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.
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Zakres tematyczny zajęć w KIS obejmuje:
1. Integrację grupy – psycholog prowadzi takie zajęcia, które pozwolą na integrację i poznanie 

się uczestników.
2. Zajęcia reintegracyjne realizowane poprzez:

- reintegrację społeczną – jest to praca nad identyfikacją własnych zasobów i umiejętności, 
praca nad budową pozytywnej samooceny, radzenie sobie ze stresem, trening zachowań aser-
tywnych, warsztat z zakresu poprawnej komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji,

- reintegrację zawodową – jest to kształtowanie postawy proaktywnej poprzez warsztaty z za-
kresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz wiedzy o rynku pracy, tworzenia do-
kumentacji aplikacyjnej, symulacja rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą (sesja z kamerą).

3. Poradnictwo zawodowe – tworzenie z doradcą zawodowym Indywidualnych Planów Działa-
nia, poznawanie swoich preferencji zawodowych.

4. Poradnictwo prawne – na bazie przygotowanych pytań uczestników KIS, radca prawny OPS 
udziela porad prawnych z zakresu prawa pracy, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu 
cywilnego.

5. Zajęcia edukacyjne z zakresu podstaw wiedzy o komputerze i Internecie – zajęcia prowadzone 
przez informatyka OPS.

Absolwenci Klubu zostali zaproszeni do uczestnictwa w wycieczkach: do Krakowa i do Za-
kopanego. Wycieczki te zostały sfinansowane z gminnych środków przeznaczonych na realizację 
zadań Klubu.

W celu przeciwdziałania wygasaniu efektów uczestnictwa w zajęciach oraz na prośbę uczestni-
ków jednej z edycji została utworzona grupa wsparcia. Celem tej grupy jest utrzymanie pozytyw-
nego nastawienia do przyszłości, podniesienie nastroju i przeformułowanie myślenia uczestników.

W dalszej części programu uczestnik może także skorzystać ze wsparcia psychologa w mo-
dule konsultacji indywidualnych. Podczas spotkań indywidualnych poruszane są treści ważne dla 
uczestnika, a które nie mogły zostać omówione w trakcie zajęć grupowych. 

W KIS zorganizowano dla uczestników zajęcia z zakresu „Szkoły dla rodziców” w celu 
zwiększenia ich umiejętności wychowawczych.

Absolwenci KIS podjęli także działania w kierunku utworzenia spółdzielni socjalnej.
KIS podjął współpracę z agencjami pośredniczącymi w poszukiwaniu pracy. Agencje te zor-

ganizowały na terenie KIS spotkanie, uczestnicy wypełnili ankiety, na podstawie których zostali 
wprowadzeni do bazy danych w celu „skojarzenia” ich z ewentualnym pracodawcą.

Ofertę KIS udało się także poszerzyć o lekcje nauki języka angielskiego.
Po zakończeniu każdej edycji KIS następuje ewaluacja projektu przeprowadzana za pomo-

cą ankiet, wypełnianych przez uczestników. Ewaluacja ta potwierdza potrzebę kontynuowania 
projektu oraz poszerzenie go o dodatkowe treści. Wykazała również wysoką ocenę zawartości 
merytorycznej zajęć.

Większość założonych celów KIS została zrealizowana, przy czym pojawiły się także efekty 
dodatkowe – wartość dodana. Uczestnicy zajęć:
- poznali, zidentyfikowali swoje kwalifikacje i zasoby, określili swoje obszary deficytowe,
- nabyli podstawowe umiejętności interpersonalne (komunikacja, asertywność, autoprezentacja, 

rozwiązywanie konfliktów),
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- wykształcili umiejętność poruszania się po rynku pracy,
- poprawili swoje funkcjonowanie emocjonalne poprzez profilaktykę zdrowia psychicznego,
- wzmocnili swoją aktywność życiową i motywację do działania,
- nabyli umiejętności samodzielnego wyznaczania sobie celów życiowych oraz sposobów ich 

realizacji,
- wykształcili umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Prace społecznie użyteczne
W 2007 roku w Gminie Pszczyna zaplanowano organizację prac społecznie użytecznych, 

a ich realizację zlecono Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Po przeanalizowaniu idei tychże prac 
Ośrodek uznał, że staną się one kontynuacją zajęć w KIS, co umożliwi wejście na rynek pracy 
i dalszy etap reintegracji. Takie podejście sprawdziło się, gdyż uczestnicy KIS są dobrze przy-
gotowani do podjęcia aktywności zawodowej w ramach prac społecznie użytecznych. Od 2007 
roku do prac społecznie użytecznych skierowano już 131 osób. Gmina wydatkowała na ten cel 
przez cały okres ich organizowania 114.648,25 zł. 

Projekt systemowy PO KL „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Pszczyna”
Od 2008 roku OPS realizuje unijny projekt systemowy pod nazwą „Efektywna pomoc spo-

łeczna w Gminie Pszczyna”, który dobrze wpisuje się w kontynuację KIS i prac społecznie uży-
tecznych. To właśnie spośród uczestników zajęć w KIS rekrutuje się uczestników wspomnianego 
projektu. Umożliwia to dalsze rozwijanie aktywnych form integracji i wychodzenie z wyklucze-
nia społecznego. 

Środki przeznaczone na projekt unijny w latach 2008–2013 wyniosły 1.719.909,00 zł, w tym: 
dotacja Unii Europejskiej: 1.523.760,00 zł i wkład własny Gminy Pszczyna: 196.149.00 zł.

Od 2006 roku  liczba zaproszonych do uczestnictwa w zajęciach KIS  wyniosła ok. 200 osób 
i odbyło się 15 edycji. 

Podsumowanie
Z perspektywy lat można z całą pewnością powiedzieć, że idea KIS w Gminie Pszczyna 

sprawdziła się. Liczba osób, które podjęły pracę to 80. Należy w tym miejscu podkreślić, że 
przychylne spojrzenie władz samorządowych miało tutaj bardzo duże znaczenie. Ważną rolą, 
jaką odgrywa KIS jest poszerzenie oferty pomocowej OPS. Daje on także narzędzie pracowni-
kom socjalnym, którzy mają możliwość odejścia od systemu li tylko „rozdawnictwa środków”. 
Niepoliczalnym natomiast, ale zapewne najważniejszym efektem działań KIS jest lepszej jakości 
życie osób uczestniczących w zajęciach. Uczestnicy ci są pewniejsi siebie, wzrosło ich poczu-
cie własnej wartości, odnaleźli swoje miejsce w społeczności lokalnej, wielokrotnie rozwiązali  
problemy rodzinne i w końcu udało im się znaleźć pracę. 
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