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KOMPLEMENTARNO  EKONOMII SPO ECZNEJ I JEJ PODMIOTÓW 

Streszczenie

Ekonomia spo eczna jest rozwijaj cym si  od niedawna sektorem gospodarki 

komplementarnym w stosunku do rynku i pa stwa. Dzia aj ce w ramach tego sektora 

przedsi biorstwa ekonomii spo ecznej pe ni  podobn  rol . Ich misj  jest integracja 

spo eczna, a g ównym celem dzia alno ci przeciwdzia anie wykluczeniu spo ecznemu 

poprzez aktywizacj  zawodow . Przedsi biorstwa ekonomii spo ecznej maj  ró ne

formy i zakres dzia alno ci. Ze wzgl du na swoist  nowo  tego zagadnienia przy-

bli ono istot  ekonomii spo ecznej i jej przedsi biorstw, wskazuj c na ich komplemen-

tarny charakter wzgl dem ekonomii tradycyjnej i rynku. W tym celu nie tylko 

syntetycznie scharakteryzowano ekonomi  spo eczn  i jej podmioty, ale równie  przed-

stawiono wyniki bada  ankietowych przedsi biorstw spo ecznych w województwie 

zachodniopomorskim.  

S owa kluczowe: ekonomia spo eczna, przedsi biorstwa ekonomii spo ecznej 

Wprowadzenie

Ekonomia spo eczna jako koncepcja teoretyczna i praktyka gospodarowa-
nia pojawi a si  we Francji w XIX w. Zainteresowanie ni  powróci o w la- 
tach 80. XX w., za  nasilenie jej praktycznego stosowania w a nie obserwuje-

                                                          
  Adres e-mail: krykb@wneiz.pl. 
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my. Jest to zwi zane m.in. z trwaj cym za amaniem gospodarczym, które jest 
nie tylko kryzysem systemu bankowego i nast puj cej po nim destabilizacji 
makroekonomicznej, ale równie  kryzysem tradycyjnej ekonomii, starych form 
produkcji i konsumpcji, róde  energii i rodków transportu. W takiej sytuacji 
niezb dne jest przeprowadzenie odpowiednich zmian strukturalnych, instytu-
cjonalnych i infrastrukturalnych, które stworz  podstaw  do jako ciowo od-
miennego rozwoju. Podczas takiej transformacji centralne miejsce b d  zajmo-
wa  m.in. innowacje spo eczne. Z tego wzgl du du e nadzieje pok ada si
w ekonomii spo ecznej i jej podmiotach. Niektórzy wr cz upatruj  w ekonomii 
spo ecznej remedium na problemy (np. wykluczenia spo ecznego, tworzenia 
trwa ych, lokalnych miejsc pracy czy zaspokojenia potrzeb spo eczno ci lokal-
nych), z którymi nie radzi sobie sektor publiczny, a b d cymi poza zaintereso-
waniem sektora prywatnego (w sensie rynku). Uzasadnione wi c wydaje si
propagowanie ekonomii spo ecznej. St d celem niniejszego opracowania jest 
przedstawienie komplementarnego charakteru ekonomii spo ecznej i jej pod-
miotów (przedsi biorstw) wzgl dem tzw. tradycyjnej ekonomii, rynku i rozwo-
ju. Przybli eniu istoty przedsi biorstw spo ecznych s u  wyniki bada  ankie-
towych przeprowadzonych w ród wybranych przedsi biorstw spo ecznych 
w województwie zachodniopomorskim. Wybór tego województwa jest celowy 
ze wzgl du na du  liczb  bezrobotnych i osób yj cych w ubóstwie1, co gene-
ruje okre lone potrzeby i problemy, stwarzaj c pole do dzia ania przedsi -
biorstw spo ecznych i uzasadnienie rozwoju ekonomii spo ecznej.

1. Ekonomia spo eczna – istota, cele, funkcje 

Istniej  ró ne definicje i okre lenia ekonomii spo ecznej. Niektórzy defi-
niuj  j  jako system dzia a  zmierzaj cych do realizacji celów spo ecznych przy 
wykorzystaniu metod gospodarczych2. Natomiast wed ug Jerzego Hausnera jest 
ona segmentem gospodarki, w którym organizacje s  zorientowane na spo-
eczn  u yteczno , a wypracowywana przez nie nadwy ka s u y realizacji celu 

spo ecznego. Segment ten jest ulokowany w trójk cie, którego boki wyznaczaj :

                                                          
1  Województwo zachodniopomorskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod wzgl dem wy-

soko ci stopy bezrobocia. Bezrobocie ma charakter d ugotrwa y i strukturalny. 
2  Zob. Podr cznik podmiotów ekonomii spo ecznej, red. A. Potoka, Hogben, Szczecin 

2012.
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gospodarka rynkowa, spo ecze stwo obywatelskie i pa stwo demokratyczne 
(rysunek 1). 

Rysunek 1. Systemowe usytuowanie ekonomii spo ecznej 

ród o: J. Hausner, Ekonomia spo eczna jako kategoria rozwoju, w: Ekonomia spo eczna a roz-
wój, red. J. Hausner, Wyd. MSAP i UE, Kraków 2006, 1 skrypt, s. 13. 

Ze schematu tego wynika, e ekonomia spo eczna jest obszarem, w którym 
przenikaj  si  podstawowe segmenty systemu spo ecznego. Wprawdzie najsil-
niej jest ona zwi zana z trzecim sektorem, ale jednocze nie wykonuje dzia ania
sektora publicznego (np. w zakresie polityki zatrudnienia, spo ecznej, eduka-
cyjnej, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej) oraz sektora prywatnego  
(np. w zakresie ochrony rodowiska, rolnictwa ekologicznego, wytwarzania 
produktów regionalnych czy spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu)3. Takie 
postrzeganie ekonomii spo ecznej jest zgodne ze stanowiskiem OECD, która 
postuluje traktowanie jej jako aktywno ci komplementarnej w stosunku do ryn-
ku i pa stwa4, uzupe niaj cej niedobory i niedoci gni cia wynikaj ce z nie-
doskona o ci gospodarki rynkowej. To usytuowanie ekonomii spo ecznej suge-

                                                          
3  Szerzej: M. Rymsza, Stara i nowa ekonomia spo eczna. Polska na tle do wiadcze

europejskich, „Trzeci Sektor” 2005, nr 2. 
4  Cyt. za: W. Kwa nicki, Gospodarka spo eczna z perspektywy ekonomii liberalnej,

„Trzeci Sektor” 2005, nr 2. 
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ruje równie , e powinna ona sprzyja  godzeniu odmiennych racjonalno ci
przypisywanych: rynkowi (racjonalno  alokacyjna), pa stwu (racjonalno
dystrybucyjna) i spo ecze stwu (racjonalno  solidarno ci). Podkre la to jej rol
komplementarn  w stosunku do pozosta ych segmentów, a jednocze nie pro-
rozwojow  w stosunku do gospodarki. 

Robin Murray okre la ekonomi  spo eczn  jako twór hybrydowy sk adaj -
cy si  z czterech odmiennych subekonomii: rynku, pa stwa, ekonomii granto-
wej oraz gospodarstwa domowego (na rysunku 2 obrazuje j  zacieniony ob-
szar)5. Ka da z nich ma inne metody pozyskiwania zasobów, odmienne struktu-
ry kontroli i alokacji, w asne zasady i warunki dystrybucji przychodów i swo-
iste regu y wzajemno ci. Elementem cz cym te ró ne sfery jest to, e ich si
sprawcz  s  warto ci spo eczne b d ce nadrz dnym imperatywem, a nie bizne-
sowe d enie do osi gni cia zysku. Sfery te s  powi zane etyk  (ekonomia 
moralna), zasad  wzajemno ci (ekonomia grantowa), a charakter produkcji 
waha si  od mikroskali na poziomie gospodarstwa domowego do us ug wiad-
czonych w skali makro przez pa stwa narodowe. Na rysunku wyra nie wida ,
e podobnie jak w uj ciu Hausnera, ka da z czterech subekonomii jest tylko 

cz ciowo zaanga owana w ekonomi  spo eczn . Nie mo na zatem oczekiwa ,
e ekonomia spo eczna b dzie alternatyw  dla której  z subekonomii. Z powo-

dzeniem natomiast mo e je wspomaga  w poszukiwaniu rozwi za  trudnych 
problemów, a nawet stanowi  podstaw  innowacji w poszczególnych sferach, 
co powinno pozytywnie wp yn  na rozwój. 

Ekonomia spo eczna posiada specyficzne cechy odró niaj ce j  od trady-
cyjnej ekonomii opartej na prostej produkcji i konsumpcji dóbr6:

– spo eczne s  cele dzia ania jej podmiotów i mechanizmy kontrolowania 
dzia alno ci,

– oferuje dobra i us ugi przynosz ce korzy ci okre lonej grupie bene-
ficjentów, którymi z zasady s  osoby defaworyzowane, 

– dochody z dzia alno ci przeznaczane s  na cele spo eczne, 
– intensywnie wykorzystuje rozproszone sieci w celu utrzymania i za-

rz dzania relacjami wspieranymi przez sie  szerokopasmow , telefon 
komórkowy i inne rodki komunikacji, 

                                                          
5  R. Murray, Niebezpiecze stwo i szansa. Kryzys a nowa ekonomia spo eczna, „Ekono-

mia Spo eczna” 2010, nr 1, s. 90. 
6 Ibidem, s. 89. 
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– zacierane s  granice pomi dzy produkcj  a konsumpcj ,
– istnieje nacisk na wspó prac  i powtarzalne interakcje, opiek  i utrzy-

manie bardziej ni  na zwyczajn  konsumpcj ,
– du  rol  odgrywaj  warto ci i misje. 

Rysunek 2. Ekonomia spo eczna 

Rynek Pa stwo

Gospodarstwo
domowe

Ekonomia 
grantowa 

ród o: R. Murray, Niebezpiecze stwo i szansa…, s. 101. 

Ogólne cechy ekonomii spo ecznej s  zwi zane z jej zasadami. W ród nich 
Jacques Deofourny i Patrick Develtere wymienili7:

– nadrz dno wiadczenia us ug dla cz onków lub wspólnoty wzgl dem
zysku, 

– autonomiczne zarz dzanie, 
– demokratyczny proces decyzyjny, 
– prymat ludzi i pracy w stosunku do kapita u przy podziale dochodu, 
– lokalne zakorzenienie, 
– dzia ania na rzecz wspólnoty lokalnej. 

                                                          
7  J. Deofourny, P. Develtere, Ekonomia spo eczna: ogólno wiatowy trzeci sektor,

w: Trzeci sektor dla zaawansowanych. Wspó czesne teorie trzeciego sektora – wybór tekstów,
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006. 
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Obok nich Marek Rymsza prezentuje cechy charakterystyczne dla wspó czes-
nego modelu ekonomii spo ecznej w krajach cz onkowskich UE8:

obudowanie przez ekonomi  spo eczn  „normalnego rynku”, 
podstaw  uczestnictwa w przedsi wzi ciach ekonomii spo ecznej s :
zasada inkluzji wykluczonych oraz koncepcja „mieszania ryzyk”  
(np. w przedsi biorstwach spo ecznych pracownicy pe nosprawni 
wspieraj  niepe nosprawnych), 
znacz c  rol  odgrywaj  liderzy i mened erowie spo eczni, a tak e
wsparcie ze strony pa stwa w podejmowaniu i upowszechnianiu inicja-
tyw, 
zatrudnienie wspierane i socjalne, subsydiowane ze rodków publicznych, 
istotne udogodnienia prawne dla podmiotów tego sektora przy stosun-
kowo wysokim poziomie regulacji gospodarki przez pa stwo,
typowe podmioty ekonomii spo ecznej to spó dzielnie socjalne, towa-
rzystwa oparte na zasadzie wzajemno ci, stowarzyszenia, fundacje, 
organizacje pozarz dowe prowadz ce dzia alno  gospodarcz , firmy 
spo eczne9.

Rafa  Towalski przyjmuje, e ekonomia spo eczna10:
generuje miejsca pracy o wysokiej jako ci i podnosi poziom ycia, 
oferuje ramy dla nowych form przedsi biorczo ci i pracy, 
odgrywa bardzo wa n  rol  w rozwoju lokalnym i spójno ci spo-
ecznej,

bierze udzia  w tworzeniu stabilno ci spo ecznej i pluralizmu ekonomii 
rynkowej,
odpowiada warto ciom i strategicznym celom UE: spójno  spo eczna,
pe ne zatrudnienie i walka przeciwko biedzie i wykluczeniom spo ecz-
nym, demokracja uczestnicz ca, lepsze rz dy i sta y rozwój. 

Z kolei w odniesieniu do celów Bruno Roelants podkre la, e podmioty 
ekonomii spo ecznej s  nastawione na zaspokajanie potrzeb, których nie mog

                                                          
8  M. Rymsza, Trzeci sektor a druga fala ekonomii spo ecznej w Polsce, „Trzeci Sektor” 

2007, nr 9. 
9  Zestaw ten skorygowano o typy organizacji spo ecznych wymienionych przez KE 

w definicji ekonomii spo ecznej. Cyt. za: P. Sa ustowicz, Poj cie, koncepcje i funkcje ekonomii 
spo ecznej, „Ekonomia Spo eczna. Teksty” 2007, nr 2, http://es.teksty.ekonomiaspolecz-
na.pl.pdf/2007 (30.06.2012). 

10  R. Towalski, Rozwój sektora gospodarki spo ecznej w krajach Unii Europejskiej. Wnio-
ski dla Polski, 2004, s. 5 (mimeo). 
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wype ni  inne sektory11. S  to: spójno  spo eczna i równowaga oraz konstruk-
cje spo ecze stwa pluralistycznego, uczestnicz cego, demokratycznego i opar-
tego na solidarno ci.

Nadrz dn  funkcj  ekonomii spo ecznej jest przeciwdzia anie wykluczeniu 
spo ecznemu, ale nie ogranicza si  ona tylko do tego. wiadcz  o tym zarówno 
wspomniany ju  zakres dzia a  powi zanych z pozosta ymi segmentami gospo-
darki, jak równie  inne przypisywane jej funkcje. Dodatkowe funkcje pro-
rozwojowe ekonomii spo ecznej to12:

– tworzenie materialnej bazy dla dzia ania organizacji obywatelskich, 
– promowanie alternatywnych form kredytowania, 
– wzmacnianie kapita u spo ecznego, 
– regenerowanie lokalnej przestrzeni publicznej, 
– sprzyjanie urzeczywistnieniu idei obywatelskich, 
– u atwianie reformowania sektora us ug publicznych. 
Nieco inaczej funkcje ogólnorozwojowe ekonomii spo ecznej uj  Jan Ja-

kub Wygna ski, który wymieni  w ród nich13:
– spo eczn  kontrol  rynku, zw aszcza „mitygowanie” rynku zarówno 

w formie ochrony konsumentów, jak równie  szerzej rozumianej odpo-
wiedzialno ci za skutki dzia a  sektora komercyjnego, 

– kompensowanie deficytów rynku, czyli dostarczanie dóbr i us ug, któ-
rych rynek samoczynnie by nie dostarcza , lub dostarczanie ich osobom 
nieuczestnicz cym w rynku z okre lonych powodów, 

– poszukiwanie nowych kierunków – alternatywnych form organizacji 
rynku,

– zasad  wzajemno ci i zaufania jako czynnik obni aj cy koszty tran-
sakcyjne, 

– holistyczne podej cie do bilansowania zysków i strat, 
– zastosowanie mechanizmów zarz dczych i innowacyjnych w a ciwych 

dla rynku w dzia aniach spo ecznych. 

                                                          
11  B. Roelants, Defining the Social Economy?, w: Preparatory Dossier to the First Euro-

pean Social Economy Conference in the EU Candidate Countries, Praha 2002. 
12  J. Hausner, Ekonomia spo eczna jako kategoria rozwoju, w: Ekonomia spo eczna a roz-

wój, red. J. Hausner, Wyd. MSAP i UE, Kraków 2006, 1 skrypt, s. 15. 
13  J.J. Wygna ski, Ekonomia spo eczna w Polsce – definicja, oczekiwania, w tpliwo ci,

w: Raport Otwarcia projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii spo ecznej”, PISE, 
Warszawa 2006. 
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Analizuj c cechy i funkcje ekonomii spo ecznej, mo na zauwa y , e ma 
ona dosy  szeroki kontekst. Obejmuje wiele trudnych do rozwi zania proble-
mów spo ecze stwa postnowoczesnego (m.in. ochrony rodowiska, starzenia 
si  spo ecze stwa, nierówno ci spo ecznych, promowania nauki) b d cych 
jednocze nie w zakresie dzia alno ci innych segmentów gospodarki, co podkre-
la jej komplementarn  rol  w stosunku do nich. Poprzez swoj  odmienno  od 

tradycyjnej ekonomii oraz specyficzne formy dzia alno ci mo e przyczynia  si
do modyfikacji zachowa  rynkowych, politycznych i ograniczania niedoskona-
o ci gospodarki rynkowej, co z pewno ci  b dzie krokiem ku realizacji wspól-

nych celów jej i zrównowa onego rozwoju. 

2. Istota przedsi biorstw ekonomii spo ecznej  

Istniej  ró ne definicje przedsi biorstwa spo ecznego. Wed ug J. Pearce’a 
przedsi biorstwo spo eczne to ogólne okre lenie podmiotów gospodarczych, 
które maj  spo eczny cel, nie s  zorientowane na tworzenie i dystrybucj  kapita-
u oraz maj  demokratyczn , wymiern  i opart  na wspólnym zarz dzaniu 

struktur 14. To specyficzny podmiot gospodarki rynkowej lokuj cy swoj  misj
i cele poza rynkiem. Uczestniczy w gospodarce rynkowej, ale wed ug specy-
ficznych regu , co ró ni je od przedsi biorstwa prywatnego. Atrybutami odró -
niaj cymi przedsi biorstwo spo eczne od innych podmiotów jest tzw. przedsi -
biorca spo eczny (dzia aj cy nie tylko dla zysku, ale przede wszystkim dla re-
alizacji celów statutowych) i spo eczny charakter dzia alno ci (rysunek 3). To 
ostatnie oznacza, e mniej istotne s  relacje w asno ciowe mi dzy partnerami, 
wi ksze znaczenie posiadaj  relacje funkcjonalne zwi zane z odgrywan  rol
spo eczn , a nie z prawem w asno ci. St d przedsi biorstwo spo eczne jest, 
przede wszystkim, organizacj  zainteresowanych, a nie udzia owców, interesa-
riuszy, w a cicieli.

                                                          
14  J. Pearce, Social Enterprise in Anytown, CalousteGulbenkian Foundation, London 2003, 

s. 190. 
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Rysunek 3. Atrybuty przedsi biorstwa spo ecznego 

Atrybuty

Przedsi biorczo i
przedsi biorca spoeczny Spo ecznoPrzedsi biorczo
i przedsi biorca spo eczny Spo eczno

ród o: J. Pearce, Social Enterprise in Anytown...

Z tymi atrybutami ci le wi  si  cechy przedsi biorstwa spo ecznego, do któ-
rych Roelants zalicza15:

– prymat celów indywidualnych i spo ecznych nad kapita em, 
– dobrowolne i otwarte cz onkostwo, 
– demokratyczn  kontrol  sprawowan  przez cz onków (z wyj tkiem 

fundacji),
– po czenie interesów cz onków, u ytkowników i interesu ogólnego, 
– rozwijanie i przyjmowanie warto ci solidarno ci i odpowiedzialno ci,
– autonomiczne zarz dzanie i niezale no  od w adz pa stwowych, 
– podstawowe nadwy ki przeznaczane s  na sta y rozwój celów i us ug

dla cz onków lub wspólnych zada .
Do funkcji przedsi biorstwa spo ecznego zalicza si :
– wytwarzanie okre lonych dóbr i us ug,
– mobilizowanie kapita u spo ecznego, generowanie innowacyjno ci oraz 

poszerzanie rynku przez w czanie do uczestnictwa w nim osób dotych-
czas wykluczonych. 

Do najcz ciej wyst puj cych form przedsi biorstw spo ecznych zaliczamy: 
– spó dzielnie,
– spó dzielnie socjalne, 
– towarzystwa ubezpiecze  wzajemnych, 
– stowarzyszenia, 
– fundacje,
– zak ady aktywno ci zawodowej, 
– centra integracji spo ecznej, 
– organizacje pozarz dowe,
– organizacje po ytku publicznego. 

                                                          
15  B. Roelants, Defining the Social...
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3. Specyfika dzia alno ci podmiotów ekonomii spo ecznej na przyk adzie woje-
 wództwa zachodniopomorskiego 

Sektor ekonomii spo ecznej w Polsce jest bardzo zró nicowany zarówno 
pod wzgl dem funkcji pe nionych przez poszczególne podmioty, jak i form 
prawnych. Podobnie jest w województwie zachodniopomorskim, gdzie do naj-
cz ciej wyst puj cych przedsi biorstw spo ecznych nale :

– stowarzyszenia i fundacje (w 2008 r. by o zarejestrowanych 4169 takich 
podmiotów, tj. 5,2% ogólnej ich liczby w Polsce)16,

– spó dzielnie pracy i spó dzielnie socjalne (w styczniu 2011 r. by o
zarejestrowanych 86 spó dzielni pracy, ale tylko 26 z nich by o czyn-
nych17, 12 spó dzielni inwalidów i niewidomych i 23 spó dzielnie soc-
jalne; w stosunku do ogólnej liczby takich podmiotów w Polsce formy 
te stanowi y odpowiednio oko o 2%, 3,5% i 5,4%18),

– centra integracji spo ecznej (8) i kluby integracji spo ecznej (17)19,
– zak ady aktywno ci zawodowej (2 z 61 istniej cych w Polsce), 
– warsztaty terapii zaj ciowej (27). 

Badania ankietowe zosta y przeprowadzone w marcu 2012 r. w ród kadry za-
rz dzaj cej podmiotami ekonomii spo ecznej bior cej udzia  w szkoleniu z za-
kresu ekonomii spo ecznej. Rozdano 70 kwestionariuszy ankiet20, zwróconych 
by o 41, ale tylko 35 by o prawid owo wype nionych i te b d  podstaw  do 
analizy. Kwestionariusz zawiera  21 pyta , w tym 12 zamkni tych i 9 otwar-
tych. Ze wzgl du na w skie ramy niniejszego opracowania zostan  omówione 
tylko wybrane pytania pomocne w realizacji celu artyku u.

                                                          
16 Badanie zachodniopomorskich podmiotów Ekonomii Spo ecznej. Diagnoza sytuacji or-

ganizacji pozarz dowych województwa zachodniopomorskiego, Centrum Rozwoju Spo eczno- 
-Gospodarczego, Szczecin, sierpie  2010, s. 23. 

17  Rejestr KRS z 30.03.2012 r. 
18 Ibidem.
19 Projekt wieloletniego regionalnego planu dzia a  na rzecz promocji i rozpowszechnia-

nia ekonomii spo ecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii spo ecznej i jej otoczenia 
w województwie zachodniopomorskim na lata 2012–2020, Urz d Marsza kowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Szczecin 2001, s. 44. 

20  Jedna ankieta dla przedstawiciela jednego przedsi biorstwa spo ecznego. W tabelach 
zbiorczych wyniki procentowych wskaza  nie sumuj  si  do 100. 
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W ród badanych podmiotów by y centra i kluby integracji spo ecznej, za-
k ady aktywno ci zawodowej, warsztaty terapii zaj ciowej, spó dzielnie socjal-
ne. Do najcz ciej wymienianych celów dzia alno ci nale a o:

– przeciwdzia anie wykluczeniu spo ecznemu i pomoc osobom wyklu-
czonym, 

– aktywizacja rodowiska lokalnego, 
– pomoc osobom w wyj tkowo trudnej sytuacji losowej, w tym bez-

robotnym, 
– wsparcie rodziny biologicznej, zapewnienie opieki nad dzie mi w sy-

tuacjach kryzysowych, praca nad wyrównaniem deficytów rozwodo-
wych, dzia ania na rzecz powrotu dzieci do rodziny, 

– organizowanie ró nego typu szkole , w tym zawodowych czy doty-
cz cych korzystania ze rodków unijnych, 

– podwy szanie wiadomo ci spo eczno ci lokalnych w zakresie zdoby-
wania zatrudnienia, nauka samodzielnego podejmowania decyzji, 

– wsparcie osób niepe nosprawnych i ich rodzin, rehabilitacja zawodowa, 
– poszukiwanie rodków na tworzenie miejsc pracy, opracowywanie 

i uruchamianie operacyjnych programów wsparcia, 
– d enie do przywrócenia lokalnych cykli gospodarczych, 
– pomoc w zatrudnieniu osobom z obszarów wiejskich, 
– usamodzielnienie finansowe kobiet z obszarów wiejskich, 
– integracja spo eczna i dzia ania na rzecz lokalnego spo ecze stwa, 
– przeznaczenie wypracowanych nadwy ek na cele spo eczne,
– pomoc osobom bezdomnym, przeciwdzia anie bezdomno ci,
– wiadczenie us ug opieku czych, dostarczanie ciep ego posi ku.

Generalnie ju  cele badanych przedsi biorstw spo ecznych wskazuj :
– jakim segmentem gospodarki rynkowej, przedmiotem i konsumentem 

(odbiorc ) s  one zainteresowane, 
– do którego sektora gospodarki s  zbli one,
– e ich specyfika dzia alno ci, a tak e przedmiot (generalnie: szeroko 

rozumiane dobra i us ugi publiczne) i zakres dzia ania (skala lokalna) 
nie stanowi  konkurencji (a zatem zagro enia rynkowego) dla „zwyk-
ych” przedsi biorstw funkcjonuj cych na rynku towarów i us ug.

W zwi zku z powy szym mo na powiedzie , e przedsi biorstwa spo ecz-
ne s  nastawione na ograniczanie niedoskona o ci gospodarki rynkowej i wspo-
maganie w adz pa stwowych, a zw aszcza samorz dowych, w realizacji pew-
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nych funkcji. Potwierdzeniem tego jest zakres problemów, jakimi si  one zaj-
muj . Wyniki bada  wykaza y, e w ród badanych przedsi biorstw najwi cej
zajmowa o si  problemami niepe nosprawno ci (17%), bezrobocia (15%), ubó-
stwa (9%), bezdomno ci, rodzin wielodzietnych (po 8%) oraz przemocy w ro-
dzinie i pomocy m odzie y (po 7%), czyli najbardziej pal cymi problemami 
spo ecznymi. Najmniej za  problemami mniejszo ci narodowych i etnicznych, 
uchod ców, imigrantów i adopcji (po 1%). Zakres problemów rozwi zywanych 
przez przedsi biorstwa spo eczne jest odmienny od tych, jakimi zajmuj  si
„zwyk e” przedsi biorstwa. Mo na wi c powiedzie , e ich dzia ania ze sob
nie koliduj , lecz si  uzupe niaj .

Rodzaj problemów rozwi zywanych przez badane przedsi biorstwa jest 
ci le zwi zany z rodzajem ich podopiecznych-klientów (tabela 1). Najwi ksz

grup  podopiecznych stanowili bezrobotni i osoby niepe nosprawne fizycznie 
(po 16%), dzieci i m odzie  (12%), chorzy psychicznie, bezdomni (9%) i skraj-
nie ubodzy (8%), czyli ci, których dotycz  pal ce problemy spo eczne. Naj-
mniejsz  za  grup  podopiecznych stanowili uchod cy, co jest zwi zane z tym, 
e wi kszo  placówek zajmuj cych si  nimi le y poza terenem województwa 

zachodniopomorskiego. 

Tabela 1. Grupy podopiecznych-klientów przedsi biorstw spo ecznych 

Rodzaj grup podopiecznych Liczba odpowiedzi 
Odsetek wskaza

(%)
alkoholicy i rodziny alkoholików 10 7 
dzieci i m odzie  16 12 
chorzy psychicznie 13 10 
niepe nosprawni fizycznie 21 16 
samotni rodzice 5 4 
narkomani i ich rodziny 5 4 
bezrobotni 22 16 
bezdomni 12 9 
skrajnie ubodzy 11 8 
osoby starsze i zniedo nia e 5 4 
kobiety 6 4 
uchod cy 2 1 
wi niowie 6 4 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

czna liczba podopiecznych tych 35 badanych przedsi biorstw wynosi a
11 087, czyli rednio na jedno przedsi biorstwo przypada o oko o 317 pod-
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opiecznych. Jest to i du o, i ma o. Ma o, je eli we miemy pod uwag  skal
potrzeb w tym zakresie. Du o, je eli we miemy pod uwag  to, e w przedsi -
biorstwach spo ecznych pracowników pe nozatrudnionych jest relatywnie nie-
wielu w stosunku do potrzeb, a klienci s  specyficzni. Upraszczaj c, tacy klien-
ci w wi kszo ci nie kreuj  dochodów i zysku przedsi biorstwa spo ecznego
w tradycyjnym rozumieniu, tak jak to si  dzieje w „zwyk ych” przedsi bior-
stwach. To dla nich trzeba zdoby  ró ne rodki wspomagaj ce, zorganizowa
pomoc i wiadczy  us ugi. Jak wiadomo, wiadczenie takich „darmowych” 
us ug nie jest celem dzia alno ci „zwyk ych” przedsi biorstw nastawionych na 
osi ganie jak najlepszych wyników ekonomicznych. Z tego powodu przedsi -
biorstwa spo eczne doskonale uzupe niaj  luk  rynkow , której tamte nie wy-
pe ni  z powodu braku op acalno ci finansowej i sprzeczno ci z ekonomiczn
zasad  racjonalnego gospodarowania. 

Potwierdzeniem odmienno ci przedsi biorstw spo ecznych od „zwyk ych” 
przedsi biorstw jest równie  typ prowadzonej przez nie dzia alno ci (tabela 2). 
Prowadz c takie dzia alno ci, trudno maksymalizowa  zyski nie tylko ze 
wzgl du na ich charakter, ale jak ju  wspomniano, specyficznego klienta. Poza 
tym przedsi biorstwa spo eczne cz sto prowadz  jednocze nie dzia alno ci
ró nego typu. To wymaga dodatkowych umiej tno ci, si  i zasobów, co przy 
ograniczonej liczbie pracowników jest utrudnieniem w funkcjonowaniu. Do 
najcz ciej wymienianych typów dzia alno ci nale a y: doradztwo i poradnic-
two specjalistyczne (11%), prowadzenie warsztatów terapii zaj ciowej (10%), 
pomoc terapeutyczna i szkolenia (po 9%). Natomiast najrzadziej wymieniano: 
organizowanie zbiórek dla potrzebuj cych, interwencj  kryzysow  i organizo-
wanie wypoczynku (po 2%). Mo na zatem zauwa y , e przedsi biorstwa spo-
eczne staraj  si  skupi  na aktywizowaniu i usamodzielnianiu podopiecznych- 

-klientów, czyli na oferowaniu przys owiowej „w dki” zamiast „ryby”. To 
stwarza szans  „wyrwania” podopiecznych z wykluczenia i w czenia do spo-
eczno ci. Wprawdzie udzielanie pomocy typu „dawanie ryby” (pomoc finan-

sowa, materialna czy ywieniowa) ma jeszcze znaczny udzia  w ogóle udziela-
nej pomocy, ale nale y pami ta , e nie wszystkie problemy mog  by  od razu 
rozwi zane. Na efekty dzia a  aktywizuj cych nale y niestety troch  poczeka .

Przedsi biorstwa spo eczne realizuj  swoj  dzia alno , prowadz c m.in. 
okre lone placówki. 63% poddanych badaniu podmiotów prowadzi o takie pla-
cówki, a ich rodzaj by  dostosowany do potrzeb (tabela 3). Najcz ciej prowa-
dzono: warsztaty terapii zaj ciowej (18%), zak ady aktywizacji zawodowej, 
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sto ówki, noclegownie i wietlice terapeutyczne (po 10%). Natomiast najrza-
dziej wskazywano na: o rodki detoksykacyjne, o rodki terapii krótkotermino-
wej, hotele (po 2%). Mo na równie  zauwa y , e ponad 40% tych placówek 
by o zwi zanych z dzia alno ci  aktywizacyjn  klientów. 

Tabela 2. Typy dzia a  prowadzonych przez przedsi biorstwa spo eczne 

Typy dzia a  prowadzonych  
przez przedsi biorstwo

Liczba
odpowiedzi

Odsetek
wskaza  (%) 

pomoc finansowa 10 6 
pomoc materialna 12 7 
pomoc ywieniowa 14 8 
prowadzenie noclegowni 6 4 
prowadzenie warsztatów terapii zaj ciowej 17 10 
pomoc terapeutyczna 15 9 
szkolenia 16 9 
doradztwo i poradnictwo specjalistyczne 19 11 
organizowanie wypoczynku 3 2 
organizowanie czasu wolnego 11 6 
praca terapeutyczna z osobami uzale nionymi 7 4 
organizowanie zbiórek dla potrzebuj cych 3 2 
interwencja kryzysowa 4 2 
leczenie, rehabilitacja 6 4 
wiadczenie us ug opieku czych, piel gnacyjnych 9 5 

zbieranie funduszy od osób fizycznych i prywatnych firm 6 4 
reprezentowanie interesów swoich podopiecznych 12 7 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Realizacja celów i zada  wymaga od przedsi biorstw spo ecznych wspó -
pracy z ró nymi instytucjami. Analizuj c odpowiedzi w tabeli 4, mo na zauwa-
y , e ze wzgl du na lokalne zakorzenienie przedsi biorstw spo ecznych oraz 

charakter, uprawnienia i obowi zki administracji samorz dowej w Polsce, 
przedsi biorstwa te najcz ciej wspó pracuj  z w adzami gmin, powiatów, 
miast i ich agendami oraz spo eczno ci  lokaln . Najrzadziej za  wspó pracuj
z zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu dzia ania (2%), partiami 
i rodowiskami politycznymi (4%) oraz biznesem (5%). W zwi zku z tym trud-
no powiedzie , aby stanowi y konkurencj  dla wiata biznesu. Je eli ju , to 
raczej s  konkurencj  dla pa stwowych lub samorz dowych instytucji zajmuj -
cych si  np. pomoc  spo eczn  czy wspomaganiem bezrobotnych, gdy  przed-
si biorstwa spo eczne nale  do grupy podmiotów ubiegaj cych si  o rodki 
m.in. z puli lokalnej. Zwi kszaj ca si  liczba takich przedsi biorstw wiadczy 
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o zapotrzebowaniu na nie i ich us ugi, rosn cej ich roli w rozwi zywaniu prob-
lemów lokalnych, co podkre la ich komplementarny charakter wzgl dem in-
nych podmiotów gospodarki rynkowej. 

Tabela 3. Rodzaj placówek prowadzonych przez przedsi biorstwa spo eczne 

Rodzaj placówki 
Liczba

odpowiedzi
Odsetek

wskaza  (%) 
sto ówka 6 10 
schronisko 5 8 
noclegownia 6 10 
warsztaty terapii zaj ciowej 11 18 
zak ad aktywizacji zawodowej 8 13 
pogotowie opieku cze 3 5 
o rodek adopcyjny 0 0 
o rodek interwencji kryzysowej 2 3 
wietlica terapeutyczna 6 10 

agencja zatrudnienia 3 5 
biuro po rednictwa pracy 3 5 
dom pomocy spo ecznej 3 5 
dzienny dom pobytu 3 5 
o rodek detoksykacyjny 1 2 
o rodek terapii krótkoterminowej 1 2 
o rodek terapii d ugoterminowej 0 0 
hostel 1 2 
placówki ambulatoryjne (przychodnie) 0 0 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Tabela 4. Instytucje wspó pracuj ce z przedsi biorstwami spo ecznymi 

Wyszczególnienie 
Liczba

odpowiedzi
Odsetek

wskaza  (%) 
rz d, ministerstwa, agendy centralne 12 6 
wojewoda i jego agendy 14 6 
powiat i jego agendy 24 11 
starostwo i jego agendy 20 9 
gmina i jej agendy 28 13 
miasto i jego agendy 20 9 
spo eczno  lokalna 28 13 
partie i rodowiska polityczne 8 4 
ko ció  14 6 
media 18 8 
biznes 10 5 
inne polskie organizacje o podobnym profilu dzia ania 17 8 
inne zagraniczne organizacje o podobnym profilu dzia ania 5 2 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .
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Respondenci zostali równie  poproszeni o ocen  wspó pracy z instytucja-
mi (tabela 5). Nie by o atwe jednoznaczne podsumowanie tej oceny, gdy  rela-
tywnie do  du a liczba respondentów nie dokona a tej oceny. Trudno wi c si
domy li , czy nie chcia o im si  tego zrobi , czy te  oceniaj  wspó prac  nega-
tywnie. Generalnie na podstawie uzyskanych odpowiedzi mo na powiedzie , e
dobrze zosta a oceniona wspó praca z instytucjami, z którymi przedsi biorstwa 
spo eczne wspó pracuj  najcz ciej, za le z tymi, z którymi wspó dzia aj
najrzadziej.

Tabela 5. Ocena wspó pracy z instytucjami (liczba odpowiedzi) 

Instytucja 
Bardzo
dobrze

Dobrze
Raczej 
dobrze

Raczej 
le

le
Bardzo

le
Ankiety 

puste
rz d, ministerstwa, agendy 
centralne 0 1 4 4 2 0 24 
wojewoda i jego agendy 0 4 6 3 0 0 22 
powiat i jego agendy 0 8 9 4 0 0 14 
starostwo i jego agendy 0 8 7 1 1 0 18 
gmina i jej agendy 5 7 11 2 0 0 10 
miasto i jego agendy 3 5 9 0 1 0 17 
spo eczno  lokalna 3 7 11 4 1 0 9 
partie i rodowiska polityczne 1 0 4 0 2 1 27 
ko ció  2 5 6 1 0 0 21 
media 2 6 7 1 1 0 18 
biznes 0 0 6 1 1 0 26 
inne polskie organizacje o po-
dobnym profilu dzia ania 1 8 5 1 1 0 19 
inne zagraniczne organizacje 
o podobnym profilu dzia ania 0 1 1 0 1 1 31 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Badanych poproszono równie  o ocen  problemów utrudniaj cych dzia al-
no  przedsi biorstwa. Oceny mo na by o dokona  w skali od 1 do 5, gdzie 1 
oznacza o problem niedostrzegalny lub jego brak, a 5 – problem znacz cy, 
g ówny. W niniejszym opracowaniu przedstawiono tylko ocen redni  dla 
poszczególnych problemów oraz ich ranking sporz dzony na tej podstawie (ta-
bela 6). Generalnie rednia ocena problemów waha a si  w przedziale od 1,96 
do 3,58. Oznacza to, e przedsi biorstwa radz  sobie z problemami i wi kszo ci 
nie postrzegaj  ich jako specjalnie utrudniaj ce prowadzenie dzia alno ci. Do 
problemów znacz cych zaliczono: brak funduszy, trudno ci w ich zdobywaniu, 
pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy, zarz dzanie finansami oraz s ab  ko-
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munikacj  zewn trzn  mi dzy organizacj  a innymi instytucjami. Natomiast do 
ma o znacz cych problemów zaklasyfikowano: brak kontaktu z innymi organi-
zacjami i instytucjami zajmuj cymi si  podobnym problemem, problemy etycz-
ne pracowników, brak wspó pracy z administracj  pa stwow . Bior c pod uwa-
g  specyfik  przedsi biorstw spo ecznych oraz przytoczone wy ej wyniki ba-
da , w a ciwie mo na si  by o spodziewa  takich odpowiedzi. Ranking prob-
lemów stanowi jednocze nie wskazówk , jakiego typu dzia ania lub rozwi za-
nia by yby pomocne w u atwieniu i usprawnieniu pracy przedsi biorstwom 
spo ecznym. Niektóre problemy wymagaj  rozwi za  systemowych i prawnych 
na poziomie makroekonomicznym, inne decyzji na poziomie administracji sa-
morz dowej, a jeszcze inne odpowiednich dzia a  w samych przedsi bior-
stwach.

Tabela 6. Ocena problemów 

Rodzaj problemu Ocena rednia 
Ranking

wed ug oceny 
brak kontaktu z innymi organizacjami i instytucjami 
zajmuj cymi si  podobnym problemem 1,96 15 
brak lub niedoskona o  przepisów prawnych reguluj -
cych dzia alno  przedsi biorstwa 2,88 7 
brak lub niedoskona o  przepisów prawnych reguluj -
cych ycie i status spo eczny podopiecznych 2,64 9 
pozyskiwanie i szkolenie pracowników 2,58 10 
pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy 3,08 3 
problemy etyczne pracowników 2,08 14 
s aba komunikacja wewn trzna mi dzy osobami pracu-
j cymi 2,37 12 
s aba komunikacja zewn trzna mi dzy organizacj
a innymi instytucjami 2,92 5 
zarz dzanie finansami 3,04 4 
brak zaplecza lokalowego niezb dnego do prawid owe-
go funkcjonowania 2,70 8 
brak zaplecza technicznego niezb dnego do prawid o-
wego funkcjonowania PGS 2,90 6 
brak wspó pracy z administracj  pa stwow  2,16 13 
brak wspó pracy z administracj  samorz dow  2,56 11 
brak funduszy 3,58 1 
trudno ci w zdobywaniu funduszy 3,16 2 
oboj tno rodowisk lokalnych 3,04 4 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .
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Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych bada  mo na stwierdzi , e faktycznie 
przedsi biorstwa spo eczne zajmuj  si  rozwi zywaniem problemów i dostar-
czaniem dóbr i us ug, którymi nie interesuj  si  tradycyjne przedsi biorstwa 
realizuj ce tylko cele ekonomiczne. Dzia aj c na rzecz spo eczno ci lokalnych, 
aktywizuj c wykluczonych i tworz c dla nich miejsca pracy, powinny przyczy-
nia  si  do rozwoju lokalnego. Mo na powiedzie , e przedsi biorstwa spo-
eczne pe ni  funkcj  komplementarn  wzgl dem tych dwóch sektorów. S

bardzo u yteczne, dlatego te  w celu u atwienia im dzia ania niezb dne jest 
polepszenie ich wspó pracy z szeroko rozumianym otoczeniem oraz edukowa-
nie i u wiadamianie spo ecze stwa w celu rozpropagowania ich znaczenia  
i zach cenia do pracy w nich. Ponadto, nale y dopracowa  rozwi zania i in-
strumenty prawne oraz finansowe, które usprawni  i u atwi  prac  tych przed-
si biorstw.

Przyjmuj c, i  przedsi biorstwa spo eczne pe ni  funkcj  komplementarn
wzgl dem sektora rynkowego i publicznego, to samo mo emy powiedzie  o roli 
ekonomii spo ecznej wzgl dem ekonomii tradycyjnej. 
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COMPLEMENTARITY OF SOCIAL ECONOMY AND ITS ENTITIES 

Summary

The social economy is recently a growing sector of the economy, complementary 

in relation to the market and the state. Operating within this sector enterprises of social 

economy play a similar role. Their mission is social integration, and the main goal is to 

prevent social inclusion by professional activation. Social economy enterprises have 

different forms and scope of activity. Because of the peculiar novelty of these 

enterprises their business and the problems which they face should be analyzed. For this 

purpose, a questionnaire survey was conducted among the companies and the results 

will be presented in this publication. 
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