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WstÚp

WstÚp

PrzygotowujÈc niniejszy tom, przeprowadziliĂmy szerokÈ kwerendÚ róĝnych opracowañ i raportów dotyczÈcych dziaïalnoĂci podmiotów ekonomii spoïecznej w Polsce.
W szczególnoĂci poszukiwaliĂmy takich, które byïy produktem projektów badawczych.
W tym celu nasi wspóïpracownicy przeglÈdnÚli istniejÈce strony internetowe i dostÚpne
bazy informacji z zakresu ekonomii spoïecznej. O zamiarze przygotowania tego tomu
szeroko informowali inicjatorzy jego wydania – Stowarzyszenie Klon/Jawor, zachÚcajÈc
zainteresowane organizacje, zespoïy badawcze i autorów do zgïoszenia poszukiwanych przez nas opracowañ badawczych. W ten sposób pozyskaliĂmy blisko 30 róĝnego
rodzaju dokumentów.
Ostatecznie postanowiliĂmy wïÈczyÊ do tego tomu 10 opracowañ badawczych,
naszym zdaniem najbardziej wartoĂciowych i naĂwietlajÈcych rozwój ekonomii spoïecznej w Polsce z róĝnych perspektyw. Ich autorzy starannie przygotowali swoje oryginalne teksty do tej publikacji, kierujÈc siÚ naszymi merytorycznymi i redakcyjnymi
wskazówkami.
Nie dzielimy formalnie tego tomu na okreĂlone czÚĂci, ale w naszej ocenie wyraěnie
siÚ one wyodrÚbniajÈ. PierwszÈ stanowiÈ dwa opracowania napisane z perspektywy
ogólnego spojrzenia na ekonomiÚ spoïecznÈ w Polsce. Jan Herbst przedstawia jej szerokÈ panoramÚ. Z kolei Anna Baczko, Marta Gumkowska i Agnieszka Ogrocka pokazujÈ ĂwiadomoĂciowe uwarunkowania jej rozwoju w naszym kraju.
DrugÈ czÚĂÊ stanowiÈ cztery opracowania, które odnoszÈ siÚ do istotnych wymiarów i aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii spoïecznej w Polsce. Giulia
Galera prezentuje wpïyw przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej na rozwój gospodarczy. Tomasz
Kaěmierczak i Marek Rymsza odnoszÈ siÚ do rozwoju przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej
na terenach wiejskich. Arkadiusz Jachimowicz omawia wspóïpracÚ podmiotów eko-
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nomii spoïecznej z samorzÈdami terytorialnymi. Natomiast Izabela Rybka analizuje
zwiÈzki tych podmiotów z systemem pomocy spoïecznej.
TrzeciÈ czÚĂÊ tomu stanowiÈ cztery opracowania, których wspólnym mianownikiem
jest to, ĝe dotyczÈ Maïopolski, która bywa nazywana „polskim zagïÚbiem ekonomii
spoïecznej”. W tym regionie aktywnoĂÊ podmiotów ekonomii spoïecznej jest w ogólnopolskiej skali szczególnie wysoka. Pierwsze z przypisanych do tej czÚĂci opracowañ
(autorzy: Maciej FrÈczek, Jarosïaw Górniak, Karolina Keler, Norbert Laurisz, Stanisïaw
Mazur, Jolanta Perek-Biaïas, Anna Maïodziñska-Strzeboñska, Barbara Worek) przedstawia maïopolski rynek pracy z perspektywy potrzeb i moĝliwoĂci rozwġania ekonomii
spoïecznej. Drugie natomiast (autorzy: Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Anna Szczucka,
Barbara Worek) dotyczy wpïywu przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej na rozwój Maïopolski.
Kolejne opracowanie (autorzy: Seweryn Krupnik, Ewa Krzaklewska, Barbara Worek)
podejmuje zagadnienie oddziaïywania maïopolskich przedsiÚbiorstw spoïecznych
na formowanie siÚ kapitaïu spoïecznego. Czwarte i ostatnie (autorzy: Norbert Laurisz
i Stanisïaw Mazur) zawiera analizÚ kluczowych czynników rozwoju przedsiÚbiorczoĂci
spoïecznej.
Zamieszczone w tomie opracowania badawcze poprzedza nasze wprowadzenie,
które ma speïniÊ dwie funkcje: (1) umieĂciÊ przedstawione wyniki projektów badawczych w szerszym kontekĂcie rozwaĝañ na temat wspóïczesnych kierunków i cech rozwoju ekonomii spoïecznej, a takĝe dyskursu wokóï jej funkcji oraz (2) syntetycznie ujÈÊ
– na tym ogólnym tle – konkluzje wynikajÈce z najwaĝniejszych projektów badawczych
przeprowadzonych w Polsce w ostatnich kilku latach i wskazaÊ obszary, które wymagajÈ dalszych badañ oraz sformuïowaÊ obecnie najistotniejsze pytania badawcze.
Anna Giza-Poleszczuk
Jerzy Hausner
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1. Ekonomia spoïeczna i rozwój

1

(Jerzy Hausner)

Dobrym przesïaniem dla rozwaĝañ o ekonomii spoïecznej, jest dosyÊ czÚsto przywoïywane zdanie R. Harringtona: „JeĂli chcesz pomóc biednym tego Ăwiata, przede
wszystkim zadbaj o to, aby nie staÊ siÚ jednym z nich!”1. Ekonomia spoïeczna nie musi
byÊ „bogata” i „zyskowna”, ale musi byÊ zdolna do generowania nadwyĝki ekonomicznej, aby móc wypeïniaÊ swÈ spoïecznÈ misjÚ. Tylko wtedy stanie siÚ alternatywnym
rozwiÈzaniem dla tradycyjnej polityki spoïecznej, odwoïujÈcej siÚ do „redystrybucji”
a nie do „produkcji”.
AlternatywnoĂÊ ekonomii spoïecznej trzeba postrzegaÊ we wïaĂciwym kontekĂcie
– relacyjnym a nie dychotomicznym. Nie jest bowiem tak, ĝe ekonomia spoïeczna
znosi potrzebÚ pomocy socjalnej, jest jej systemowym substytutem. Ale z drugiej strony wyraěnie jest tak, ĝe wspóïczeĂnie zwracamy siÚ w kierunku ekonomii spoïecznej
w reakcji na kryzys i krytykÚ „pañstwa opiekuñczego”. Nie jest przypadkiem, ale reguïÈ, ĝe tam gdzie „pañstwo opiekuñcze” siÚ rozrosïo, a wraz z tym upowszechniïy siÚ
publiczne systemy zabezpieczenia spoïecznego, tradycyjne formy ekonomii spoïecznej
sïabïy i zanikaïy, co w szczególnoĂci dotyczy wszelkich towarzystw wzajemnoĂcioCyt. za: J. Boschee, Migracja od innowacyjnoĂci do przedsiÚbiorczoĂci: Ewolucja organizacji
non-profit w kierunku trwaïego rozwoju i samowystarczalnoĂci, w: PrzedsiÚbiorstwo spoïeczne.
Antologia kluczowych tekstów, FISE, Warszawa 2008, 209-244.
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wych2. W skrajnych przypadkach etatyzacji gospodarki i ĝycia spoïecznego (faszyzm,
komunizm), formy te zasadniczo zmieniajÈ swój charakter, tracÈc swój obywatelski ryt
i stajÈc siÚ czÚĂciÈ pañstwowego organizmu.
Po II wojnie Ăwiatowej „ekonomia spoïeczna” zniknÚïa ze sïownictwa ekonomicznego. Jej renesans jest teĝ swoistÈ reakcjÈ na neoliberalnÈ rewolucjÚ ostatnich dekad
XX w. Na przestrzeni kilku dziesiÚcioleci rozwiniÚte spoïeczeñstwa doĂwiadczyïy tego,
ĝe ani pañstwo (wïadza publiczna), ani rynek (gospodarka prywatna) nie sÈ w stanie
wytworzyÊ form organizacyjnych, które mogïyby zaspokoiÊ wiele tradycyjnych, zwïaszcza zaĂ nowych potrzeb spoïecznych, wynikajÈcych m.in. ze zmiany modelu rodziny
i starzenia siÚ populacji.
Nie sÈdzÚ jednak, aby moĝna byïo mówiÊ obecnie o powrocie do starych idei.
Zwrot w kierunku ekonomii spoïecznej nie jest przejawem wahadïowego przesuniÚcia
– od ekonomii rynkowej do ekonomii solidarnej oraz od scentralizowanego pañstwa
do komunitaryzmu. To, co obserwujemy jest natomiast przejawem dïugotrwaïej ewolucji, której obiektem jest i pañstwo i rynek. Dzisiejsza ekonomia spoïeczna nie Ăwiadczy
o ich odwrocie, lecz o stopniowym przeobraĝaniu siÚ, nie prowadzi do ich ograniczenia czy obumierania, lecz instytucjonalnej przemiany i rozwoju. Jednym z przejawów i mechanizmów napÚdowych tej ewolucji staïo siÚ uksztaïtowanie trzeciego
sektora spoïeczeñstwa – sektora organizacji pozarzÈdowych, co nadaïo nowy wymiar
spoïeczeñstwu obywatelskiemu. To wïaĂnie te organizacje przede wszystkim animujÈ
formowanie podmiotów ekonomii spoïecznej, znajdujÈc w tym drogÚ dla zachowania
autonomii i pozyskania Ărodków na realizacjÚ swej misji. Dïugo wzbraniaïy siÚ one
przed wkraczaniem w obszar dziaïalnoĂci gospodarczej, widzÈc w tym raczej zagroĝenie niĝ szansÚ – robienie pieniÚdzy moralnie kolidowaïo ze spoïecznÈ misjÈ. ZresztÈ
najczÚĂciej wzbraniaïy im podejmowania dziaïalnoĂci gospodarczej pañstwowe regulacje. Nie sÈdzono, ĝe „gospodarka spoïeczna” jest potrzebna i moĝe siÚ rozwġaÊ obok
„gospodarki prywatnej” oraz „gospodarki publicznej”3. Dla szerokiego spektrum polityków ekonomia spoïeczna pachniaïa komunizmem w przebraniu.
Dlatego wspóïczesna ekonomia spoïeczna powoli szuka swej przestrzeni, oddolnie
pobudzana przez nierozwiÈzane problemy spoïeczne i niezaspokojone potrzeby, zwïaszcza grup wykluczonych i wspólnot zmarginalizowanych. To tam na dole, a nie w wielkich programach politycznych, wykuwa siÚ jej miejsce i rola, rodzÈ siÚ innowacyjne
pomysïy i rozwiÈzania, formuje siÚ jej potencjaï i dynamizm. I dobrze, bo to Ăwiadczy
najlepiej o jej potrzebie oraz naturalnym, organicznym rozwoju.

1.1. Wymiary ekonomii spoïecznej
Ekonomia spoïeczna nie jest ani nowym zjawiskiem, ani nowÈ kategoriÈ. W przeszïoĂci jednak doktrynalnie przeciwstawiano jÈ gospodarce rynkowej i pañstwu. Albo
jÈ od tych sfer konsekwentnie separowano, albo jÈ faïszywie traktowano jako ustrojoC. Borzaga, E. Tortia, Social Economy Organisations in the Theory of the Firm, w: A. Noya, E.
Clarence (red.), The Social Economy. Building Inclusive Economies, OECD, Paris 2007.
3
C. Borzaga, A. Santuari, New Trends in the Non-profit Sector in Europe: The Emergence of
Social Entrepreneurship, w: The Non-profit Sector in a Changing Economy, OECD, Paris 2003.
2
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wÈ alternatywÚ. Zwraca na to uwagÚ K. Polanyi4, komentujÈc filozofiÚ i doĂwiadczenia
„owenizmu”, w którego przypadku chodziïo w szczególnoĂci o uformowanie spoïeczeñstwa rynkowego, wolnego i odseparowanego od polityki.
Na ogóï propagatorzy „nowej ekonomii spoïecznej” nie przyjmujÈ tak daleko idÈcych doktrynalnych zaïoĝeñ, a tym samym nie przeciwstawiajÈ jej rynkowi czy pañstwu.
Ekonomia spoïeczna w takim ujÚciu oznacza niewÈtpliwie generowanie alternatywnych rozwiÈzañ, ale nie ustrojowej alternatywy. Nie jest pomyĂlana jako idea i droga
odrzucenia rynku i pañstwa, ale jako Ăcieĝka systemowej ewolucji. Z jednej strony
jest pomyĂlana jako praktyczny sposób rozwiÈzywania problemów spoïecznych w skali lokalnej (ekonomia sÈsiedztwa i solidarnoĂci, lokalne usïugi poĝytku publicznego),
ale z drugiej jako mechanizm gïÚbszych ogólnosystemowych zmian, w tym odnoszÈcych siÚ do gospodarki rynkowej (spoïeczna odpowiedzialnoĂÊ biznesu) i pañstwa
(wspóïzarzÈdzanie, partnerstwo publiczno-spoïeczno-prywatne).
Moĝna wiÚc do ekonomii spoïecznej podchodziÊ zarówno narzÚdziowo, jak i systemowo, widzieÊ jej praktyczne zalety, jak i dalekosiÚĝne nastÚpstwa5. StÈd, oczekiwania
w stosunku do ekonomii spoïecznej sÈ i mogÈ byÊ róĝne, odnoszÈc siÚ do wielu wymiarów ĝycia spoïecznego. Problem w tym, aby nie byïy one przesadne. Nie jest ona
bowiem receptÈ na wszystkie nasze bolÈczki, cudownym sposobem rozwiÈzywania
wszelkich problemów. ChoÊ z drugiej strony bïÚdem jest widzieÊ w niej odbicie w sferze spoïecznej neoliberalnej rewolucji, dÈĝÈcej do maksymalnego poszerzenia rynku;
naiwne uczestnictwo spoïeczników w „okrÈĝajÈcej strategii” kapitaïu, wkraczajÈcego
w domenÚ usïug spoïecznych i sektora organizacji pozarzÈdowych6.
Sam siÚ czÚsto zastanawiam, gdzie wyznaczyÊ granice przydatnoĂci czy funkcje
ekonomii spoïecznej, aby nie uczyniÊ tego ani zbyt minimalistycznie – wÈsko, ani
maksymalistycznie – zbyt szeroko. Gdy przyglÈdam siÚ na przykïad propozycji P. Saïustowicza7, to wydaje mi siÚ ona zbyt szeroka, maksymalistyczna. Wyróĝnia on piÚÊ
nastÚpujÈcych funkcji ekonomii spoïecznej:
1. Z perspektywy polityki zatrudnienia i rynku pracy – od ekonomii spoïecznej
oczekuje siÚ nowych miejsc pracy, szczególnie adresowanych do ludzi zmarginalizowanych lub zagroĝonych spoïecznÈ marginalizacjÈ; oczekuje siÚ równieĝ usïug w zakresie
szkolenia zawodowego i umoĝliwienia transferu na tzw. pierwszy rynek pracy.
2. Z perspektywy polityki spoïecznej – dostarczania usïug socjalnych dla jednostek
i zbiorowoĂci czy wspólnot lokalnych, zwïaszcza tam, gdzie sektor prywatny i publiczny nie sÈ w stanie zaspokoiÊ rosnÈcych potrzeb spoïecznych.
3. Z perspektywy integracji spoïecznej – zadaniem ekonomii spoïecznej jest pomnaĝanie kapitaïu spoïecznego.
4. Z perspektywy procesu demokratyzacji – oczekuje siÚ od ekonomii spoïecznej
wciÈgania jednostek i grup spoïecznych w proces decyzji politycznych.
K. Polanyi, The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time, Beacon
Press, Boston 1957.
5
P. Lloyd, The Social Economy in the New Political Economic Context, w: A. Noya, E. Clarence
(red.) The Social Economy. Building Inclusive Economies, OECD, Paris 2007, s. 61-90.
6
J. Peck, A. Tickell, Neoliberalizing Space, “Anitipode” Vol. 34, No. 3, 2002, s. 380-404.
7
P. Saïustowicz, Koncepcje i funkcje ekonomii spoïecznej, w: P. Saïustowicz, H. Guzowska (red.)
Ekonomia spoïeczna a bezradnoĂÊ spoïeczna – perspektywy i bariery, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2006, s. 13-35.
4
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5. Z perspektywy zmiany spoïecznej – ekonomia spoïeczna ma byÊ miejscem tworzenia siÚ alternatywnego systemu ekonomicznego i spoïecznego.
WÈtpliwoĂci moje wzbudza funkcja czwarta, a zwïaszcza piÈta. ByÊ moĝe jest jednak i tak, ĝe wystarczy, abyĂmy siÚ zgodzili, co do trzech pierwszych, które jakoĂ wyznaczajÈ obszar i zasady dziaïania podmiotów ekonomii spoïecznej, a co dwóch pozostaïych – dalej spierajmy siÚ w kwestii tego, czy ekonomia spoïeczna moĝe i prowadzi
do tego rodzaju nastÚpstw, nie wyprowadzajÈc jednak z tego ĝadnych bezpoĂrednich
ustaleñ, co do kryteriów wyodrÚbnienia czy wsparcia podmiotów ekonomii spoïecznej.
Dla jednych niech bÚdzie pewne lub prawdopodobne, ĝe ekonomia spoïeczna wywoïuje takie dalekosiÚĝne skutki, dla innych – jak dla mnie – niech to pozostaje wÈtpliwe,
ale to nie znaczy, ĝe nie moĝemy podejmowaÊ wspólnych dziaïañ na rzecz ekonomii
spoïecznej. KtoĂ moĝe np. przykïad wierzyÊ, ĝe ekonomia spoïeczna jest alternatywÈ
dla „szarej strefy”. Tak dïugo jednak jak nie doprowadza nas to paradoksalnie do uznawania (pod pewnymi warunkami) „szarej strefy” za ekonomiÚ spoïecznÈ, moĝemy
wspólnie dziaïaÊ, dalej toczÈc spory ideowe i konceptualne.
Ekonomia spoïeczna z pewnoĂciÈ nie wyeliminuje tradycyjnej pomocy spoïecznej
i nie jest rozwiÈzaniem umoĝliwiajÈcym aktywizacjÚ zawodowÈ wszystkich osób z grup
defaworyzowanych. Jednakĝe zadaniem podmiotów ekonomii spoïecznej nie musi byÊ
wyïÈcznie aktywizowanie i integracja takich osób poprzez ich zatrudnianie. MogÈ one
pomagaÊ osobom wykluczonym na wiele sposobów, zapewniajÈc im róĝnego rodzaju
usïugi, w tym opiekuñcze, kaĝdorazowo wïÈczajÈc je w jakÈĂ spoïecznoĂÊ. I w tym
sensie warto zawsze rozwaĝyÊ, czy tego, co oferuje pomoc spoïeczna wprost nie moĝe
skuteczniej zapewniÊ podmiot ekonomii spoïecznej, zwïaszcza jeĝeli równoczeĂnie
jest zdolny do wypracowania Ărodków wïasnych. Przy takim spojrzeniu szeroko rozumiana pomoc spoïeczna staje siÚ perspektywÈ wïadzy publicznej, która – wypeïniajÈc
pomocowÈ funkcjÚ i kierujÈc siÚ zasadÈ pomocniczoĂci – postrzega ekonomiÚ spoïecznÈ jako jeden ze sposobów osiÈgania spoïecznych celów i rozwiÈzywania problemów.
Podmioty wïadzy publicznej mogÈ traktowaÊ podmioty ekonomii spoïecznej instrumentalnie, powierzajÈc im wypeïnianie okreĂlonych zadañ, na przykïad poprzez
konkursy grantów czy zlecenie wykonywania usïug. Waĝniejsze wydaje siÚ jednak to,
aby dostrzegïy one w podmiotach ekonomii spoïecznej autonomicznego partnera, który
– o ile tylko ma odpowiednie warunki i wsparcie – moĝe staÊ siÚ waĝnym aktorem rozwoju spoïeczno-gospodarczego. W tym rozumieniu ekonomia spoïeczna jest potrzebna
nie tylko, po to, aby w miarÚ moĝliwoĂci ekonomizowaÊ wypeïnianie okreĂlonych zadañ publicznych ze sfery pomocy spoïecznej, ale przede wszystkim po to, aby rozwġaÊ
dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, która bezpoĂrednio speïnia cel spoïeczny. Zarówno przez to,
na co przeznacza siÚ wygospodarowane Ărodki, jak i przez to, w jaki sposób taka dziaïalnoĂÊ jest prowadzona.
Spoïeczny charakter „ekonomii spoïecznej” nie bierze siÚ tylko z tego, co jest misjÈ jej dziaïalnoĂci gospodarczej (nie dla zysku), ale równieĝ i z tego, w jaki sposób
jest ona prowadzona. GdybyĂmy odrzucili ten drugi wymiar analizy, to musielibyĂmy
uznaÊ za podmiot ekonomii spoïecznej, kaĝdy podmiot gospodarczy, który przeznacza
znaczÈcÈ czÚĂÊ swego zysku na definiowane przez siebie cele spoïeczne, niezaleĝnie
od tego jak dziaïa, czyli – na czym i w jaki sposób zarabia. Równieĝ taki podmiot,
który prowadzÈc dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, niszczy okreĂlone wartoĂci, np. Ărodowisko
przyrodnicze, ale czÚĂÊ zysku przeznacza na ich ochronÚ i promowanie.
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RozpatrujÈc ekonomiÚ spoïecznÈ tylko przez kontekst celu dziaïalnoĂci gospodarczej, trywializujemy jej koncept, w skrajnej postaci sprowadzajÈc jÈ do charytatywnych odruchów, tyle, ĝe na poziomie organizacji gospodarczej, a nie jednostki.
Co nie znaczy, ĝe charytatywnych odruchów nie naleĝy doceniaÊ czy przyjmowaÊ.
Konstytuuje ekonomiÚ spoïecznÈ nie tylko jej cel (misja), ale takĝe przyjÚcie okreĂlonych fundamentalnych zasad prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej (przykïadowo
takich zasad, jak: solidarnoĂci i wzajemnoĂci, partycypacji i demokratycznoĂci procesu
decyzyjnego8). Naleĝy z pewnoĂciÈ dyskutowaÊ, jakie sÈ to zasady, jak je praktycznie
stosowaÊ, jakie sÈ kryteria oceny przestrzegania tych zasad i jakie powinny w zwiÈzku
z tym byÊ prawne wymogi wobec podmiotu, który chce korzystaÊ z okreĂlonych przywilejów fiskalnych, przypisanych przez ustawodawcÚ podmiotom ekonomii spoïecznej.
Dyskursywne ustalenie tych zasad i uzgodnienie wynikajÈcych z nich konsekwencji
nie jest proste. Tym niemniej nie moĝna tego uniknÈÊ, jeĂli ekonomia spoïeczna ma siÚ
staÊ liczÈcym siÚ sektorem (podsystemem) gospodarki.
Obszar dziaïania podmiotów ekonomii spoïecznej wyznaczajÈ dwa wektory: oferowanie usïug spoïecznych oraz tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych. Kaĝdorazowo kompozycja tych zmiennych jest zaleĝna od warunków
i moĝliwoĂci dziaïania poszczególnych organizacji. DziaïajÈc w tym obszarze nie tylko
generujÈ nadwyĝkÚ, która moĝe zostaÊ uĝyta dla realizacji celów spoïecznych, ale teĝ
ich dziaïalnoĂÊ generuje okreĂlone wartoĂci spoïeczne. Gdy wiÚc w skrócie mówimy
o podmiotach ekonomii spoïecznej, ĝe dziaïajÈ „nie dla zysku”, to nie chodzi tylko o to,
ĝe wypracowanego zysku nie moĝna dzieliÊ miÚdzy uczestników organizacji, ale teĝ
i o to, ĝe wypracowywanie zysku nie jest ich celem, a jest nim tworzenie okreĂlonych
wartoĂci. JeĂli przy tym pojawia siÚ zysk, to jest to efekt wtórny, a nie cel.
Jak juĝ to wczeĂniej podkreĂlaïem wspóïczesne zwrócenie siÚ w kierunku ekonomii
spoïecznej jest takĝe wyrazem kryzysu sektora publicznego i pañstwa opiekuñczego.
Dlatego w wielu krajach Unii Europejskiej poszukuje siÚ nowych form wïÈczania obywateli w aktywnoĂÊ organizacji trzeciego sektora, w szczególnoĂci zaĂ w zapewnianie
usïug spoïecznych. Zdaniem V. Pestoffa9 sÈ ku temu trzy gïówne powody:
1. Starzenie siÚ spoïeczeñstw.
2. Systematyczne ograniczenia wydatków publicznych.
3. Demokratyczny deficyt na wszystkich poziomach wïadzy publicznej.
ReakcjÈ na kryzys i krytykÚ pañstwa opiekuñczego ze strony zwolenników orientacji
neoliberalnej byïo propagowanie prywatyzacji usïug publicznych. Na tej fali rozwinÚïa
siÚ koncepcja „nowego zarzÈdzania publicznego” (New Public Management), wdraĝana szczególnie w krajach anglosaskich, ale nie tylko. NiewÈtpliwie czÚĂÊ konsumentów
usïug publicznych zyskaïa dziÚki temu prawo wyboru usïugodawcy, zaĂ konkurencja
m.in. miaïa pewien wpïyw na efektywnoĂÊ dostarczania usïug. Z drugiej strony czÚsto
dostÚpnoĂÊ usïug publicznych dla wielu grup spoïecznych zostaïa ograniczona, a takĝe
zmniejszyïo siÚ ich dopasowanie do specyficznych potrzeb oraz pogorszyïa siÚ ich jakoĂÊ.
ReakcjÈ staïo siÚ poszukiwanie jeszcze innej formuïy oferowania usïug publicznych,
zwïaszcza opiekuñczych, która odwoïywaïa siÚ do koncepcji publicznego wspóïzarzÈSzerzej na ten temat zob.: J. Hausner, Ekonomia spoïeczna jako kategoria rozwoju, w: J. Hausner (red.), Ekonomia spoïeczna a rozwój, MSAP UEK, Kraków 2008, s. 9-25.
9
V. Pestoff, Demokratyczne rzÈdzenie: wspóïprodukcja, trzeci sektor i udziaï obywateli w Ăwiadczeniu usïug spoïecznych, „ZarzÈdzanie Publiczne” 2(2)/2007, s. 81-98.
8
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dzania (Public Governance) i traktowaïa obywateli nie tyle jako klientów, lecz jako
wspóïwytwórców. Poprzez promowanie mechanizmu wïÈczania interesariuszy w proces
wytwarzania usïug, formuïa ta bardzo zbliĝyïa siÚ do idei ekonomii spoïecznej. Chodzi
w niej nie tyle o wpïyw konsumentów na usïugodawców, m.in. poprzez wspóïpïacenie,
ale o ich podmiotowoĂÊ, wynikajÈcÈ ze wspóïzarzÈdzania i wspóïtworzenia. Przykïadem wïÈczania beneficjentów w wytwarzanie adresowanych do nich usïug moĝe byÊ:
uczestnictwo rodziców w usïugach opiekuñczych dla dzieci (polegajÈce np. na wykonywaniu przez nich drobnych prac naprawczych czy sprzÈtaniu w przedszkolu) lub
teĝ aktywnoĂÊ stowarzyszeñ osób chorych (np. na cukrzycÚ, które upodmiotawiajÈ
chorych i tworzÈ warunki do ich uczestnictwa w Ăwiadczeniu wzajemnych usïug). Tego
rodzaju rozwiÈzania sÈ zwïaszcza popularne w krajach skandynawskich10.
Wspóïwytwarzanie (co-production) odnosi siÚ do aktywnego wïÈczania konsumentów i beneficjentów usïug publicznych do ich wytwarzania, dziÚki czemu podnosi
siÚ jakoĂÊ tych usïug i roĂnie ich skala. Jest przejawem obywatelskiej partycypacji
w prowadzeniu polityk publicznych. A jednoczeĂnie implikuje formowanie siÚ róĝnych
form wspóïzarzÈdzania. OczywiĂcie taka praktyka moĝe oznaczaÊ proste przerzucanie
kosztów wykonywania tych usïug na obywateli, ich konsumentów, ale nawet jeĂli tak,
to uzyskujÈ oni z tego tytuïu dodatkowe, wyraěne korzyĂci, wynikajÈce z ich upodmiotowienia, a co za tym idzie, wpïywu na zakres i jakoĂÊ usïug. Dylemat zwiÈzany
z tym rozwiÈzaniem znika, a przynajmniej przestaje byÊ tak istotny, jeĂli wspóïtworzenie dokonuje siÚ w warunkach peïnej i faktycznej dobrowolnoĂci, nie jest po prostu
instytucjonalnie wymuszone. Co oznacza takĝe, ĝe wspóïtworzenie nie sprowadza siÚ
do wspóïpïacenia. Przeciwnie moĝna zaïoĝyÊ, ĝe wspóïtworzenie generalnie obniĝa
koszty zwiÈzane z korzystaniem z usïug publicznych i w tym sensie staje siÚ alternatywÈ dla wspóïpïacenia11.
RozwaĝajÈc te kwestie, Pestoff podkreĂla, ĝe wspóïtworzenie pociÈga za sobÈ róĝne formy partycypacji – nie tylko ekonomiczne, takĝe spoïeczne i polityczne, w zaleĝnoĂci od charakteru usïug. Inaczej bÚdzie to wyglÈdaÊ w przypadku usïug publicznych
o charakterze ogólnym (dobro publiczne), a inaczej w przypadku adresowanych usïug
spoïecznych (dobro klubowe). W przypadku tych pierwszych, wspóïtworzenie staje
siÚ w istocie wspóïzarzÈdzaniem, w przypadku tych drugich jest praktycznie wspóïwytwarzaniem, opartym o wzajemnoĂÊ, której znaczenie w spoïeczeñstwie bazujÈcym na horyzontalnych sieciach wspóïdziaïania, odhierachizowanym, bÚdzie zapewne
wzrastaÊ12.
Pestoff trafnie eksponuje to, ĝe o ile tradycyjny model pañstwa opiekuñczego dostrzega obywateli w kontekĂcie ich uprawnieñ, model nowego zarzÈdzania publicznego
jako wyposaĝonych w realne uprawnienia konsumentów, to skojarzony z ekonomiÈ
spoïecznÈ model publicznego wspóïzarzÈdzania – jako aktywnych i wspóïodpowiedzialnych interesariuszy. W pierwszym modelu usïugi spoïeczne sÈ oferowane przede
wszystkim przez wyspecjalizowane urzÚdy bÈdě publiczne agencje, w drugim przez
prywatne organizacje, zaĂ w trzecim przez podmioty ekonomii spoïecznej, jako organizacje wïÈczajÈce wielu róĝnych interesariuszy i które moĝna okreĂliÊ jako organizacje
poĝytku publicznego.
Tamĝe.
Tamĝe.
12
Raport Otwarcia projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii spoïecznej”, FISE,
Warszawa 2006, s. 40.
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Ekonomia spoïeczna rozwġa siÚ w okreĂlonej przestrzeni, którÈ wyznacza m.in.
funkcjonowanie gospodarki rynkowej (sektora prywatnego) i pañstwa (sektora publicznego). Przestrzeñ ta nie jest jednak formowana jednostronnie, lecz jest nastÚpstwem
relacji zachodzÈcych miÚdzy interesujÈcymi nas tu sektorami. W odniesieniu do relacji
zachodzÈcych miÚdzy ekonomiÈ spoïecznÈ i sektorem prywatnym, wydaje siÚ, ĝe mogÈ
siÚ ona ksztaïtowaÊ wedïug jednej z trzech reguï: konkurencyjnoĂci, koegzystencji
i komplementarnoĂci. SÈdzÚ, ĝe dla rozwoju ekonomii spoïecznej najkorzystniejsze
warunki stwarza komplementarnoĂÊ, która otwiera przestrzeñ wspóïpracy i wymiany,
Natomiast w odniesieniu do relacji miÚdzy ekonomiÈ spoïecznÈ i sektorem publicznym moĝliwe reguïy to – wrogoĂÊ, obojÚtnoĂÊ, klientelizm i partnerstwo. Wydaje siÚ,
ĝe tylko partnerstwo stwarza podmiotom ekonomii spoïecznej dobre warunki rozwoju.
Klientelizm oznacza bowiem, z jednej strony instrumentalne wykorzystywanie tych
podmiotów, zaĂ z drugiej prowadzi do ich uzaleĝnienia od wïadzy publicznej. W konsekwencji, majÈc nawet Ărodki materialne, nie bÚdÈ one zdolne do kreatywnego wypeïniania swojej misji. Podmioty ekonomii spoïecznej oczywiĂcie powinny wspóïdziaïaÊ
z podmiotami wïadzy publicznej, a tym samym korzystaÊ z publicznego wsparcia.
Ale naleĝy dbaÊ o to, aby odbywaïo siÚ to w taki sposób, który nie pozbawia je autonomii, moĝliwoĂci dysponowania Ărodkami wïasnymi oraz innowacyjnoĂci. TracÈc to,
tracÈ niezaleĝnoĂÊ i niszczÈ swÈ naturÚ.
Dla okreĂlenia miejsca ekonomii spoïecznej waĝne jest takĝe okreĂlenie zwiÈzków
miÚdzy niÈ a sektorem organizacji pozarzÈdowych. To nie sÈ z pewnoĂciÈ pojÚcia
toĝsame i nie moĝna jednego z nich wpisaÊ w drugie. Nie wszystkie organizacje pozarzÈdowe prowadzÈce dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, sÈ tym samym podmiotami ekonomii
spoïecznej oraz nie wszystkie podmioty ekonomii spoïecznej sÈ organizacjami pozarzÈdowymi. Sprawa jeszcze bardziej siÚ komplikuje, jeĝeli weěmiemy teĝ pod uwagÚ pojÚcie „przedsiÚbiorstwa spoïecznego” czy „przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej”. Nie wchodzÈc
w tym miejscu w rozwaĝania definicyjne13, sÈdzÚ, ĝe kaĝde z tych pojÚÊ ma po trochÚ
wspólny, a po trochÚ odrÚbny zakres znaczeniowy. Waĝniejsze jednak wydaje mi siÚ
to, ĝe przedsiÚbiorstwa spoïeczne mogÈ siÚ formowaÊ i rozwġaÊ tylko w przestrzeni
ekonomii spoïecznej, a ta z kolei nie powstanie i nie bÚdzie istnieÊ bez aktywnoĂci sektora organizacji pozarzÈdowych. Moĝna oczywiĂcie sektor organizacji pozarzÈdowych
nazywaÊ „trzecim” a sektor ekonomii spoïecznej „czwartym”, ale miÚdzy nimi muszÈ
istnieÊ symbiotyczne zwiÈzki, aby mogïy dziaïaÊ i siÚ odtwarzaÊ. Dystynkcja miÚdzy
tymi sektorami bÚdzie przy tym wyraěniejsza, jeĂli, jak to podkreĂla H. Izdebski14, organizacje pozarzÈdowe – z woli ustawodawcy – nie bÚdÈ mogïy prowadziÊ samodzielnie dziaïalnoĂci gospodarczej. Dystynkcja nie oznacza jednak separacji a odrÚbnoĂÊ
i przenikanie siÚ: takie przenikanie, które ïÈczy spoïecznÈ misjÚ organizacji pozarzÈdowych i dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ przedsiÚbiorstw spoïecznych.
Moim zdaniem organizacje pozarzÈdowe i przedsiÚbiorstwa spoïeczne moĝna
umieĂciÊ na dwóch biegunach spektrum, które stanowi ekonomia spoïeczna. Te pierwsze mieszczÈ siÚ blisko bieguna, który okreĂla misja spoïeczna, te drugie blisko biegu-

Pisaïem juĝ o tym w innym miejscu. Zob. J. Hausner, N. Laurisz, S. Mazur, PrzedsiÚbiorstwo
spoïeczne – konceptualizacja, referat bÚdÈcy zaïÈcznikiem do: Raport Otwarcia projektu „W
poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii spoïecznej”, FISE, Warszawa 2006.
14
H. Izdebski, Spóïdzielnie socjalne a organizacje pozarzÈdowe – przewidywane skutki ustawy
o spóïdzielniach socjalnych, „Trzeci Sektor” nr 7, 2007.
13
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na, który okreĂla rynkowa orientacja. Wykres przedstawiajÈcy to ujÚcie zaproponowali
C. Borzaga i E. Tortia15.
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Wykres 1. Klasyfikacja organizacji ekonomii spoïecznej
½ródïo: C. Borzaga, E. Tortia, Social Economy Organisations..., dz. cyt., s. 34.

1.2. Usytuowanie przedsiÚbiorstwa spoïecznego
W wiÚkszoĂci krajów Unii Europejskiej trwa od lat poszukiwanie wïaĂciwej dla nich
formuïy przedsiÚbiorstwa spoïecznego. Dzieje siÚ tak nawet w tych krajach, w których ekonomia spoïeczna nie zakorzeniïa siÚ. Przykïadowo w Niemczech, w których
nie ma silnego ruchu na rzecz ekonomii spoïecznej, juĝ w latach 90. eksperymentowano z tworzeniem przedsiÚbiorstw zwanych ABS (ang.: Company for Labor Promotion, Employment and Structural Development). Tworzone byïy one z udziaïem
zwiÈzków zawodowych, organizacji pracodawców, UrzÚdu Powierniczego (Treuhand),
wïadz publicznych, w tym municypalnych, izb gospodarczych oraz prywatnych przedsiÚbiorstw, z myĂlÈ o promocji zatrudnienia (w sytuacji dramatycznie wysokiego bezrobocia) i rozwoju lokalnym. W szczególnoĂci obszar ich dziaïalnoĂci to: rekultywowanie
terenów, ochrona Ărodowiska, recykling odpadów, ksztaïtowanie lokalnego krajobrazu,
naprawa dróg, dostarczanie wyspecjalizowanych usïug spoïecznych (rekreacyjnych,
sportowych, kulturalnych). Wydaje siÚ, ĝe te zaïoĝenia sÈ bardzo bliskie brytyjskiej
formule spóïki Community Interest Company – spóïki poĝytku publicznego. Z tym,
ĝe konstrukcja spóïki niemieckiej Ăwiadomie zakïadaïa udziaï w jej tworzeniu i zaC. Borzaga, E. Tortia, Social Economy Organisations in the Theory of the Firm, w: A. Noya,
E. Clarence (red.), The Social Economy. Building Inclusive Economies, OECD, Paris 2007.
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rzÈdzaniu niÈ wielu interesariuszy, co niekoniecznie jest warunkiem dziaïania spóïki
brytyjskiej.
Przy okazji warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe gdyby definicja przedsiÚbiorstwa spoïecznego ograniczaïa siÚ tylko do kwestii przeznaczenia i podziaïu zysku, to nie mogïaby
objÈÊ spóïdzielni, w tym spóïdzielni socjalnych, w których zysk nie tylko wystÚpuje,
ale jest czÚĂciowo dzielony miÚdzy jej czïonków. To raczej amerykañska tradycja definiowania przedsiÚbiorstwa spoïecznego wyïÈcznie przez pryzmat przeznaczenia zysku,
co podlega restrykcyjnym ograniczeniom, stanowiÈc jego differentia specifica. Tradycja europejska pod tym wzglÚdem nie jest aĝ tak restrykcyjna, ale nakïada na przedsiÚbiorstwa spoïeczne inne specyficzne ograniczenia i sytuuje je w odmiennym instytucjonalnym kontekĂcie16. Zasadnicze róĝnice w funkcjonowaniu przedsiÚbiorstw
spoïecznych w Stanach Zjednoczonych i w Europie obrazuje poniĝsze zestawienie.

Tabela 1. Porównanie przedsiÚbiorstwa spoïecznego w Stanach Zjednoczonych
oraz w Europie
Stany Zjednoczone

Europa

gïówny nacisk

generowanie dochodów

dobro spoïeczne

typowa forma organizacyjna

organizacja non-profit
(w rozumieniu ustawy
501/0/3)

stowarzyszenie/spóïdzielnia

kierunek dziaïania

dziaïania o charakterze
non-profit

usïugi spoïeczne

rodzaje przedsiÚbiorstw spoïecznych

wiele

kilka

zaangaĝowanie odbiorców

ograniczone

powszechne

rozwój strategiczny

fundacje

rzÈd/UE

dziedzina badañ

przedsiÚbiorczoĂÊ i nauki
spoïeczne

nauki spoïeczne

kontekst

gospodarka rynkowa

ekonomia spoïeczna

ramy prawne

brak

niewystarczajÈce, ale sÈ
stale rozwġane

½ródïo: J. Kerlin, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne..., dz. cyt., s. 133.

W Europie wyróĝnia siÚ dwa podstawowe typy przedsiÚbiorstw spoïecznych, a mianowicie: zorientowane na tworzenie miejsc pracy i integracjÚ (WISE – Work Integration
Social Enterprises) oraz spóïki uĝytecznoĂci publicznej, zorientowane na dostarczanie
specyficznych usïug spoïecznych. W ramach kaĝdego z tych zasadniczych rodzajów
przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej pojawiajÈ siÚ róĝne formy organizacyjne przystosowane
J. Kerlin, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne w Stanach Zjednoczonych i w Europie – czego nas mogÈ
nauczyÊ róĝnice, w: PrzedsiÚbiorstwo spoïeczne. Antologia kluczowych tekstów, FISE, Warszawa
2008, s. 119-140.
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do wypeïniania róĝnych zadañ17. Oba rodzaje przedsiÚbiorstw spoïecznych róĝniÈ siÚ
nie tylko odmiennymi funkcjami, ale takĝe sposobem funkcjonowania. Przykïadowo
przedsiÚbiorstwa spoïeczne integracji zawodowej w znacznie bardziej ograniczonym
stopniu niĝ spóïki uĝytecznoĂci publicznej mogÈ stosowaÊ demokratyczne zarzÈdzanie,
co wynika przede wszystkim z cech osób, które zatrudniajÈ.
Rodzi siÚ pytanie, co ewentualnie moĝe dawaÊ przedsiÚbiorstwom spoïecznym
przewagÚ w stosunku do przedsiÚbiorstw komercyjnych. Wydaje siÚ, ĝe wynika
to z ich nastÚpujÈcych cech18:
• mogÈ korzystaÊ z zasobów, które na ogóï biznes uwaĝa za bezwartoĂciowe bÈdě
po które nie moĝe siÚgaÊ (np. wolontariat),
• nie bÚdÈc zmuszone do uzyskiwania zysku mogÈ przyjmowaÊ i realizowaÊ dïugookresowe strategie, nie sÈ poddane presji krótkookresowych oczekiwañ wïaĂcicieli,
• bazujÈc na solidarnoĂci i wzajemnoĂci nie muszÈ tworzyÊ skomplikowanych mechanizmów kontroli i monitoringu, zastÚpujÈc je zaufaniem i wspóïodpowiedzialnoĂciÈ19.
WielkÈ siïÈ przedsiÚbiorstw spoïecznych sÈ jednak przede wszystkim sami przedsiÚbiorcy spoïeczni, których w swym klasycznym juĝ tekĂcie J. G. Dees20 okreĂla jako
„agentów zmiany” i opisuje ich rolÚ nastÚpujÈco:
• przyjmowanie misji zwiÈzanej z tworzeniem i podtrzymywaniem wartoĂci spoïecznych,
• rozpoznawanie i bezustanne wykorzystywanie nowych okazji w celu sïuĝenia tej
misji,
• nieustanne zaangaĝowanie w proces innowacji, adaptacji i uczenia siÚ,
• odwaĝne dziaïanie, nieograniczone aktualnie posiadanymi Ărodkami,
• wykazywanie wysokiego stopnia odpowiedzialnoĂci wobec beneficjentów, a takĝe za wyniki swych dziaïañ.
Trzeba jednak pamiÚtaÊ, ĝe te komparatywne przewagi nie sÈ bezwzglÚdne,
a ich uzyskanie warunkuje wpierw przyjÚcie ograniczeñ wynikajÈcych z zasad dziaïania podmiotów ekonomii spoïecznej. Tym samym przedsiÚbiorstwa spoïeczne, chcÈc
zachowaÊ swÈ naturÚ, bÚdÈ z reguïy przedsiÚbiorstwami niszowymi, nawet jeĝeli
w swych niszach okaĝÈ siÚ efektywne i konkurencyjne. To jednak z kolei powoduje,
ĝe stajÈ siÚ swego rodzaju minilaboratoriami, w których przedsiÚbiorcy spoïeczni poszukujÈ nowych niestandardowych rozwiÈzañ spoïecznych problemów, testujÈ je i generujÈ spoïeczne innowacje. Tym samym przedsiÚbiorczoĂÊ spoïeczna jawi siÚ jako
obszar spoïecznego eksperymentowania, w bezpiecznej, bo w mikrospoïecznej skali.
Na temat form przedsiÚbiorstw spoïecznych integracji zawodowej (WISE) zob.: C. Davister, J.
Defourny, O. Gregoire, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne integracji zawodowej (WISE) w Unii Europejskiej: przeglÈd kategorii, w: PrzedsiÚbiorstwo spoïeczne. Antologia kluczowych tekstów, FISE,
Warszawa 2008, s. 253-278.
18
X. Greffe, The Role of the Social Economy and Local Development, w: A. Noya, E. Clarence
(red.) The Social Economy. Building Inclusive Economies, OECD, Paris 2007, s. 91-117.
19
Dobrym przykïadem mogÈ byÊ tu instytucje mikropoĝyczkowe, które – jak w bangladeskim
Grammen Bank czy boliwġskim Banco Solidario – dziaïajÈ w ten sposób, ĝe mieszkañcy tworzÈ grupÚ poĝyczkowÈ i wzajemnie kontrolujÈ spïatÚ poĝyczek. Zob.: Knowledge for Development. World Development Report 1998/99, The World Bank, Oxford University Press, New York
1998.
20
J. G. Dees, The Meaning of “Social Entrepreneurship”, 1998, www.fntc.info/files/documents
17

22

1.3. Ekonomia spoïeczna a rozwój lokalny
JednÈ z bardziej znanych i czÚsto przywoïywanych koncepcji rozwoju lokalnego
opracowaï A. Pichierri21, który wyróĝniï cztery podstawowe typy rozwoju lokalnego:
1. Rozwój endogeniczny, oparty na maksymalizowaniu wykorzystania zasobów
lokalnych przez lokalnych aktorów. Taki typ moĝe byÊ realizowany na obszarze posiadajÈcym moĝliwoĂci instytucjonalne, organizacyjne, do samomobilizowania zasobów
ludzkich, finansowych, surowcowych, które wystÚpujÈ na danym terenie w odpowiedniej iloĂci i jakoĂci.
2. Rozwój egzogeniczny – proces, który polega na wykorzystywaniu zasobów zewnÚtrznych przez zewnÚtrznych uczestników. Ten typ rozwoju wystÚpuje na obszarach, gdzie brakuje podmiotów lokalnych zdolnych do zmobilizowania miejscowych
zasobów pracy, gdzie nie ma odpowiednich zasobów finansowych i surowcowych.
Rozwój egzogeniczny opiera siÚ na wykorzystywaniu zewnÚtrznych czynników, takich
jak: technologia, kapitaï, czasami surowce, przy jednoczesnym eksploatowaniu lokalnego rynku pracy, gïównie ze wzglÚdy na niskie koszty. Takĝe rynek zbytu jest gïównie
zewnÚtrzny.
3. Rozwój pobudzajÈcy (zasoby wewnÚtrzne) – jest to sytuacja, gdy rozwój lokalny
wynika z zaangaĝowania aktorów zewnÚtrznych, wykorzystujÈcych zasoby danego obszaru. Przykïadowo zewnÚtrzne firmy dziÚki wïasnemu kapitaïowi i technologii mogÈ
zaangaĝowaÊ miejscowych pracowników o potrzebnych kwalifikacjach, a takĝe lokalne
surowce. SkutecznoĂÊ firm zewnÚtrznych o charakterze globalnym wynika czÚsto z posiadanych przez nie powiÈzañ gospodarczych, zapewniajÈcych promocjÚ i sprzedaĝ
na zewnÚtrznych rynkach.
4. Rozwój przyciÈgajÈcy (zasoby zewnÚtrzne) – ten typ polega na zaktywizowaniu
miejscowych aktorów dziÚki udostÚpnieniu zasobów zewnÚtrznych, którymi najczÚĂciej mogÈ byÊ Ărodki finansowe oraz tzw. know-how, czyli wiedza, metody, szkolenie.
Ta klasyfikacja wynika z kombinacji czterech zmiennych – uczestników i zasobów
rozwoju; wewnÚtrznych oraz zewnÚtrznych, co dobrze obrazuje poniĝsza tabela (tab. 2).
Ekonomia spoïeczna jest niewÈtpliwie wïaĂciwa dla rozwoju endogenicznego, gdyĝ
bazuje na lokalnych zasobach, rozpoznawanych i mobilizowanych przez lokalnych
aktorów. Przy czym ma ona szczególne znaczenie dla obszarów zapaĂci spoïecznogospodarczej, w których nierozwiÈzane i kumulujÈce siÚ spoïeczne deficyty blokujÈ
aktywnoĂÊ i rozwój. W takich okolicznoĂciach ekonomia spoïeczna moĝe byÊ istotnym
czynnikiem rewitalizacji a jej podmioty niezbÚdnymi uczestnikami procesu oĝywiania
spoïeczno-gospodarczego.
Podmioty ekonomii spoïecznej mogÈ stosunkowo ïatwo i przy nieduĝych nakïadach
aktywizowaÊ osoby i nieaktywne zasoby. Przy czym moĝe siÚ to dokonywaÊ zarówno
przez integracyjne zatrudnienie, jak i dostarczanie usïug, który generujÈ kapitaï spoïeczny oraz podnoszÈ i pobudzajÈ kapitaï ludzki.

A. Pichierri, Concertation and Local Development, “International Journal of Regional Research”, Vol. 26, No. 4, 2002, za: J. F. Nowak, Modernizacja lokalnej administracji publicznej
a rozwój lokalny, „Prace habilitacyjne” nr 25, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Poznañ 2006.
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Tabela 2. Typy rozwoju lokalnego ze wzglÚdu na wykorzystywane zasoby
i uczestników

WEWN}TRZNI

ZEWN}TRZNI

WEWN}TRZNE

rozwój endogeniczny

rozwój pobudzajÈcy
(zasoby wewnÚtrzne)

ZEWN}TRZNE

ZASOBY

UCZESTNICY

rozwój przyciÈgajÈcy
(zasoby zewnÚtrzne)

rozwój egzogeniczny

½ródïo: A. Pichierri, Concertation and Local..., dz. cyt.

Kaĝda spoïecznoĂÊ lokalna ma swoje specyficzne wyznaczniki czasowo-przestrzenne, które sÈ czÚĂciÈ jej szeroko rozumianej kultury. W tym sensie lokalnoĂÊ
jest spoïecznie konstruowana i w zaleĝnoĂci od tego jak siÚ to dokonuje, odpowiednio
sÈ rozpoznawane i aktywizowane dostÚpne zasoby22. B. Jessop wprost podkreĂla23,
ĝe podmioty ekonomii spoïecznej, które sÈ zorientowane na tworzenie wartoĂci uĝytkowych (spoïecznych), a nie koniecznie wymiennych (pieniÚĝnych), mogÈ w szczególnoĂci sïuĝyÊ takiej regeneracji czasowo-przestrzennego wyznaczników funkcjonowania
spoïecznoĂci lokalnych, która bÚdzie implikowaÊ zaufanie, wspóïdziaïanie i upodmiotowienie aktorów lokalnych. MogÈ one mieÊ taki wpïyw na spoïecznoĂÊ lokalnÈ, o ile
przyczyniÈ siÚ do przekwalifikowania, aktywizacji i integracji osób wykluczonych i nieaktywnych, a tym samym wykreowania dodatkowego popytu, jak teĝ i wtedy, gdy
bÚdÈ w stanie dostarczaÊ specyficzne usïugi, np. w zakresie mieszkalnictwa socjalnego
czy oszczÚdzania energii.
PrzydatnoĂÊ podmiotów ekonomii spoïecznej w regeneracji i rewitalizacji spoïecznoĂci lokalnych bierze siÚ m.in. stÈd, ĝe ïatwo mogÈ one siÚgnÈÊ po lokalnÈ wiedzÚ
i lokalnie znane technologie. W ten sposób zagospodarowujÈ one lokalne dziedzictwo,
które poza lokalnym kontekstem moĝe nie mieÊ znaczÈcych wartoĂci ekonomicznych.
Ten aspekt od strony teoretycznej eksponujÈ róĝne koncepcje konkurencyjnoĂci, które
akcentujÈ znaczenie budowania przez nowe formy organizacyjne przewagi konkurencyjnej poprzez zakorzenienie i eksploatacjÚ zlokalizowanej wiedzy. Borzaga i Tortia
sïusznie zwracajÈ uwagÚ24, ĝe te koncepcje dostarczajÈ mocnych argumentów na rzecz
ekonomii spoïecznej, i wyjaĂniajÈ, w czym moĝe tkwiÊ zdolnoĂÊ konkurencyjna jej podmiotów. To takĝe argumenty za tym, aby widzieÊ ich aktywnoĂÊ w Ărodowiskowym,
M. Halamska, Uwagi do strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013,
IRWiR PAN, Warszawa 2004 (materiaï niepublikowany).
23
B. Jessop, Liberalism, Neoliberalism, and Urban Governance: A State-Theoretical Perspective, “Antipode”, Vol. 34, No. 3, 2002.
24
C. Borzaga, E. Tortia, Social Economy Organisations..., dz. cyt.
22
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lokalnym kontekĂcie. Relacje miÚdzy ekonomiÈ spoïecznÈ a lokalnÈ spoïecznoĂciÈ
nie sÈ ani przypadkowe, ani niekonieczne. SÈ one przede wszystkim wyraziste w odniesieniu do usïug, które wymagajÈ bliskoĂci geograficznej miÚdzy odbiorcami a dostawcami usïug. I dlatego mogÈ byÊ najlepiej oferowane przez maïe i lokalnie zakorzenione podmioty ekonomii spoïecznej, tworzÈce przy tym dodatkowe miejsca pracy25.
Wydaje siÚ, ĝe podmioty ekonomii spoïecznej mogÈ siÚ okazaÊ przydatne zwïaszcza do uruchamiania takich usïug – obok usïug opiekuñczych – w których przypadku
powodzenie wiÈĝe siÚ ĂciĂle ze zmianami postaw i zachowañ maïych spoïecznoĂci
lokalnych, w których lokalna wiÚě i identyfikacja jest silna. Wydaje siÚ to szczególnie odnosiÊ do usïug ekologicznych, w tym zbierania i zagospodarowania odpadów.
W tym przypadku przezwyciÚĝenie utrwalonych nawyków ma fundamentalne znaczenie, i nie da siÚ tego ïatwo uzyskaÊ ani perswazjÈ, ani rygorami. Gama takich proekologicznych usïug oferowanych potencjalnie przez podmioty ekonomii spoïecznej moĝe
w moim odczuciu byÊ szersza i obejmowaÊ np. tworzenie i ochronÚ terenów zielonych
czy wykorzystywanie lokalnych ěródeï odnawialnej energii.
To podejĂcie moĝe siÚ okazaÊ bardzo obiecujÈce w przypadku obszarów wiejskich.
W Europie koncepcja ich rozwoju w coraz wiÚkszym stopniu oddala siÚ od komercyjnie rozumianej dziaïalnoĂci rolniczej w kierunku „rozwoju wielofunkcyjnego”. J. Wilkin podkreĂla26, ĝe idzie w tym przypadku w szczególnoĂci o pozarynkowe funkcje
rolnictwa, m.in. zwiÈzane z zachowaniem walorów Ărodowiska naturalnego, ochronÈ
pejzaĝu kulturowego wsi, oraz znaczeniem rolnictwa dla funkcjonowania spoïecznoĂci
wiejskich. TakÈ filozofiÚ rozwoju mocno wspiera Unia Europejska, wspomagajÈc wynikajÈce z niej dziaïania znacznymi Ărodkami strukturalnymi.
Greffe27 analizujÈc wprost relacje miÚdzy ekonomiÈ spoïecznÈ i rozwojem lokalnym, podkreĂla przede wszystkim, ĝe po 2000 r. w praktycznopolitycznym podejĂciu
do rozwoju lokalnego nastÈpiïy zasadnicze modyfikacje, polegajÈce na poïoĝeniu innego akcentu, z jednej strony w odniesieniu do czynników, zaĂ z drugiej do instytucjonalnych uwarunkowañ rozwoju. W tym pierwszym wymiarze za najistotniejsze
uwaĝa siÚ obecnie: nowe usïugi i nowe miejsca pracy, miÚkkÈ infrastrukturÚ, zasoby
ludzkie, jakoĂÊ ĝycia, kulturowy wizerunek, wïÈczanie Ărodków prywatnych w inwestycje poĝytku publicznego. Natomiast w tym drugim wymiarze znaczenie zyskujÈ takie
dziaïania, które prowadzÈ do: strategicznego powiÈzania ekonomicznych i spoïecznych czynników rozwoju, partnerstwa dla rozwoju, formowania lokalnych sieci koordynacji i wspóïpracy, tworzenia klastrów, wykorzystujÈcych lokalne dziedzictwo. Takie
podejĂcie wzmacnia endogenizacjÚ rozwoju lokalnego, ale nie oznacza samoizolacji,
autarkicznego zamkniÚcia i skansenizacji. Lokalne wielopodmiotowe partnerstwo
i wspóïzarzÈdzanie wzmacnia i upodmiotawia spoïecznoĂÊ lokalnÈ, ale jednoczeĂnie
wielostronnie otwiera jÈ na zewnÈtrz. SwojÈ rolÚ w formowaniu takiego wzorca rozwoju lokalnego majÈ do odegrania podmioty ekonomii spoïecznej.
Przy czym, o ile dotychczas ekonomiÚ spoïecznÈ umiejscawiano gïównie w obszarze aktywizacji i integracji zawodowej osób wykluczonych, to wydaje siÚ, ĝe jej powiÈzanie z powyĝszÈ koncepcjÈ rozwoju lokalnego czyniïoby ekonomiÚ spoïecznÈ rozwiÈC. Borzaga, A. Santuari, New Trends in the Non-profit Sector in Europe: The Emergence of
Social Entrepreneurship, w: The Non-profit Sector in a Changing Economy, OECD, Paris 2003.
26
J. Wilkin, Przeksztaïcenia wïasnoĂciowe, zawodowe i spoïeczne na obszarach wiejskich, ekspertyza dla RzÈdowego Centrum Studiów Strategicznych, 2005 (materiaï nieopublikowany).
27
X. Greffe, The Role of the Social Economy..., dz. cyt.
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zaniem ukierunkowanym na powstrzymanie degradacji i wykluczenia, czyli pierwszÈ
liniÈ aktywnej i aktywizujÈcej polityki spoïecznej.
PotwierdzajÈ to rozumowanie rezultaty projektów wspieranych przez UE. Borzaga
i Santuari analizujÈc je doszli do wniosku28, ĝe podmioty ekonomii spoïecznej ĂwiadczÈce usïugi spoïeczne i opiekuñcze w spoïecznoĂci lokalnej:
• mogÈ zmieniÊ nieformalny i czÚsto nieregularny system Ăwiadczenia usïug w staïÈ pracÚ, zwïaszcza w miejscach (np. obszary wiejskie), w których zapotrzebowanie na pracÚ ludzi naleĝÈcych do pewnych grup spoïecznych (np. kobiety)
jest niskie,
• mogÈ przeorientowaÊ pewne usïugi z redystrybucyjnych na produktywne, np.
do remontowania mieszkañ lub zarzÈdzania mieszkaniami socjalnymi niektóre
organizacje non-profit zatrudniajÈ bezrobotnych, którzy majÈ w nich zamieszkaÊ,
co umoĝliwia tym osobom zarobienie pieniÚdzy i otrzymanie lepszego mieszkania.
Instytucjami, które umacniajÈ zwiÈzek ekonomii spoïecznej z rozwojem spoïecznoĂci lokalnej, sÈ bez wÈtpliwoĂci tzw. community-based economy financial instruments (CBEFI) – instrumenty finansowe gospodarki opartej na wspólnocie, które oferujÈ swoje usïugi takim klientom, którzy pozostajÈ caïkowicie poza zainteresowaniem
komercyjnych banków. Co równie waĝne, dostarczajÈ one swym klientom nie tylko
okreĂlone produkty finansowe, ale z reguïy skojarzone z nimi doradztwo i szkolenie.
Ogólnie instytucje te moĝna okreĂliÊ jako mikrokredytowe. A ich coraz liczniejsze wystÚpowanie moĝna obserwowaÊ w wiÚkszoĂci krajów europejskich29.
Powszechnie podkreĂlanym uzasadnieniem braku bezpoĂredniego zainteresowania
komercyjnych banków klientami z obszaru ekonomii spoïecznej nie jest tylko brak
zabezpieczenia poĝyczki, ale przede wszystkim brak odpowiednich instrumentów wyceny ryzyka, w sytuacji, gdy podejmowane przedsiÚwziÚcia charakteryzujÈ siÚ dïugim
okresem realizacji i niewielkÈ zyskownoĂciÈ. ReakcjÈ na to jest albo uruchamianie specjalnego systemu zachÚt finansowych dla podmiotów komercyjnych, albo – co czÚstsze
– tworzenie wïaĂnie specjalnych instrumentów finansowych30.
Stosunkowo nowym zjawiskiem jest natomiast to, ĝe niektóre z instytucji mikrokredytowych stajÈ siÚ poĂrednikami miÚdzy podmiotami ekonomii spoïecznej a bankami
komercyjnymi. Przykïadem takiego rozwiÈzania moĝe byÊ portugalski projekt ANCD,
który na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego zostaï uruchomiony w 1999 r.
przez Narodowe Stowarzyszenie na rzecz Prawa do Mikrokredytu w porozumieniu
z najwiÚkszymi bankami komercyjnymi oraz BCP – bankiem centralnym Portugalii oraz
instytucjami rzÈdowymi. Dziaïanie ANCD polega na wstÚpnym przeglÈdzie projektów
przez lokalne stowarzyszenia, które naleĝÈ do Animar – grupy parasolowej skupiajÈcej ponad sto organizacji rozwoju lokalnego i organizacji o nastawieniu spoïecznym.
W konsekwencji przy udzielaniu poĝyczki nie sÈ stosowane zwyczajowe zabezpieczenia, niedostÚpne dla klientów instytucji mikrokredytowych31. Wydaje siÚ to wïaĂciwym
kierunkiem rozwiÈzywania problemu niewystarczajÈcego finansowania ekonomii spoC. Borzaga, A. Santuari, New Trends in the Non-profit..., dz. cyt.
B. Granger, NarzÚdzia finansowe dla organizacji trzeciego systemu: perspektywa europejska, w:
PrzedsiÚbiorstwo spoïeczne. Antologia kluczowych tekstów, FISE, Warszawa 2008, s. 333-348.
30
X. Greffe, The Role of the Social Economy..., dz. cyt.
31
Szerzej to przedsiÚwziÚcie omawia Granger. Zob.: B. Granger, NarzÚdzia finansowe dla organizacji..., dz. cyt.
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ïecznej, które moĝe zapewniÊ nie tylko odpowiednio wysoki poziom kapitaïu, ale takĝe
profesjonalnÈ ekspertyzÚ oraz spoïecznÈ kontrolÚ. Pomocne w uruchamianiu takiego
rozwiÈzania mogÈ byÊ – w mojej ocenie – lokalne i regionalne partnerstwa na rzecz
ekonomii spoïecznej.
W Europie moĝna znaleěÊ wiele przykïadów takich partnerstw. I tak we wïoskiej
Modenie obszarem dziaïania takiego partnerstwa jest lokalny system usïug spoïecznych, którego jednym z waĝnych podmiotów jest konsorcjum spóïdzielni socjalnych.
Konsorcjum to w porozumieniu z RadÈ Miasta wspóïzarzÈdza dostarczaniem m.in. takich specjalistycznych usïug, jak: szkolenie zawodowe matek powracajÈcych do pracy
po dïugim urlopie wychowawczym czy transport osób, które ze wzglÚdu na szczególne
godziny pracy nie mogÈ skorzystaÊ z transportu publicznego.
Regionalne partnerstwo w hiszpañskiej Asturii w szczególnoĂci wspiera przedsiÚbiorczoĂÊ spoïecznÈ, m.in. poprzez ksztaïtowanie odpowiedniej dla niej kultury i warunków, uïatwianie tworzenia nowych przedsiÚbiorstw i szkolenie ich pracowników,
wspomaganie ich wspóïpracy i konsolidacji oraz uruchamianie instrumentów finansowych, które umoĝliwiajÈ ich rozwój. Tym kierunkom dziaïania przypisano nastÚpnie
bardzo konkretne przedsiÚwziÚcia i projekty oraz wskaěniki oceny ich skutecznoĂci.
NiewÈtpliwie czynnikiem, który mógïby znaczÈco przyczyniÊ siÚ do formowania
w Polsce lokalnych i regionalnych partnerstw w obszarze ekonomii spoïecznej mogïoby staÊ siÚ odpowiednie wykorzystanie Ărodków unġnych, zwïaszcza pochodzÈcych
z Europejskiego Funduszu Spoïecznego. Chodziïoby w tym przypadku o takie zasady
dystrybucji i przyznawania tych Ărodków, które preferowaïyby i upodmiotawiaïy takie
partnerstwa. Organizacje pozarzÈdowe wielokrotnie zgïaszaïy taki postulat pod adresem rzÈdu32, ale póki co nie wywoïaï on wïaĂciwego odzewu.

1.4. Makrospoïeczne uwarunkowania
i konsekwencje rozwoju ekonomii spoïecznej
Na wagÚ uwarunkowañ systemowych jako czynników determinujÈcych funkcjonowanie organizacji pozarzÈdowych celnie wskazuje nastÚpujÈca myĂl H. K. Anheiera
i S. Mertens33, odnoszÈca siÚ do wyraěnie dostrzeganych odmiennoĂci funkcjonowania organizacji pozarzÈdowych. „Jak to moĝliwe, ĝe tego samego rodzaju organizacje,
ĂwiadczÈce podobne usïugi, przynoszÈ w rezultacie róĝne skutki i rezultaty spoïeczne?”
OdnoszÈc tÚ kwestiÚ do ekonomii spoïecznej, sÈdzÚ, ĝe jej rozwojowi sprzyja wystÈpienie co najmniej kilku zasadniczych czynników makrosytemowych. Zaliczam
do nich:
• znaczÈca skala kapitaïu spoïecznego, w tym zaufania i wzajemnoĂci,
• rozwiniÚcie siÚ kultury organizacyjnej interesariatu,
• róĝnorodnoĂÊ form zinstytucjonalizowanego partnerstwa,
Zostaï on mocno wyeksponowany np. w Raporcie Otwarcia projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii spoïecznej”. Zob. Raport Otwarcia projektu..., dz. cyt.
33
H. K. Anheier, S. Martens, International and European Perspectives on the Non Profit Sector:
Data, Theory, Statistics, w: The Non-profit Sector in a Changing Economy, OECD, Paris 2003.
32

27

• dostÚpnoĂÊ instrumentów audytu spoïecznego i doĂwiadczenie w jego stosowaniu34,
• przestrzeganie zasady pomocniczoĂci pañstwa i jej praktyczne, operacyjne wdroĝenie,
• wyksztaïcenie siÚ form wspóïzarzÈdzania, w tym wspóïzarzÈdzania wielopoziomowego, które implikuje uczestnictwo w rozwiÈzywaniu problemów spoïecznych
na róĝnych poziomach organizacji pañstwa takĝe innych niĝ publiczni aktorzy.
WystÚpowanie tych czynników tworzy odpowiedniÈ przestrzeñ dla rozwġania siÚ
ekonomii spoïecznej, w tym spoïecznej przedsiÚbiorczoĂci. Charakter przestrzeni (makrospoïecznego otoczenia) bÚdzie silnie determinowaï organizacjÚ i funkcjonowania
ekonomii spoïecznej. I na tym polega zasadniczy problem. Skala ekonomii spoïecznej
i jej formy organizacyjne silnie zaleĝÈ od przestrzeni spoïecznej, w której siÚ ona rozwija. JeĂli ma sprzyjajÈce warunki, to rozwġa siÚ w sposób naturalny i innowacyjnie. JeĂli
nie, to nie uzyskuje znaczÈcej skali lub siÚ degeneruje, traci autonomiÚ i dynamizm
rozwojowy.
I to jest teĝ zasadniczy problem rozwoju ekonomii spoïecznej w Polsce czy w innych krajach pokomunistycznych. Owe makrospoïeczne warunki jej rozwoju wystÚpujÈ
w niewielkim stopniu.
Tutaj mogÚ to tylko zobrazowaÊ danymi o zgeneralizowanym zaufaniu spoïecznym
oraz przynaleĝnoĂci do organizacji pozarzÈdowych, wziÚtymi z „Diagnozy Spoïecznej”
– jednego z najpowaĝniejszych badañ spoïecznych prowadzonych systematycznie
w Polsce35.
Ogólnie poziom kapitaïu spoïecznego mierzonego zgeneralizowanym zaufaniem
jest w Polsce bardzo niski, niska jest aktywnoĂÊ i partycypacja obywatelska. Struktury
pañstwa sÈ zbudowane na zasadach hierarchicznych, co powoduje systematyczny nawrót tendencji centralistycznych. Ogromne rzesze ludzi sÈ zaleĝne nadal od pañstwa
i bezpoĂredniej interwencji pañstwa w swoje ĝycie oczekujÈ. JednoczeĂnie pañstwu
nie ufajÈ, jak i nie ufajÈ sobie wzajemnie. Pañstwo dostrzega organizacje pozarzÈdowe, ale traktuje je instrumentalnie i upolitycznia. PomocniczoĂÊ pañstwa pozostaje
w zarodku.

JeĂli juĝ mowa o audycie i rachunku spoïecznym, to warto dostrzec, ĝe ekonomia spoïeczna
moĝe implikowaÊ jego ksztaïtowanie i stosowanie zarówno w skali mikro, jak i makro. W tej
pierwszej chodzi o wycenÚ spoïecznych nastÚpstw przedsiÚwziÚÊ i dziaïalnoĂci podmiotów ekonomii spoïecznej. W odniesieniu do drugiej istotne jest porównanie ogólnospoïecznych kosztów
i wyników zatrudniania osób wykluczonych przez podmioty ekonomii spoïecznej.
TÚ wïaĂnie kwestiÚ w logiczny sposób przedstawia Granger, powiadajÈc, ĝe rachunek makrospoïeczny: „(...) umoĝliwia oszacowanie ïÈcznych rocznych kosztów generowanych przeciÚtnie przez
bezrobotnego na kwotÚ 18.500 euro. W rezultacie zwolennicy takich makro-mikroekonomicznych transakcji wiÈzanych mogÈ twierdziÊ, ĝe kaĝda dotacja na tworzenie miejsc pracy, która
jest niĝsza od tej kwoty lub która nie przekracza minimum socjalnego w rodzaju obowiÈzujÈcego
we Francji minimalnego dochodu spoïecznego (RMI), który wynosi okoïo 5.200 euro rocznie,
nadal przynosi „zysk” spoïeczeñstwu jako caïoĂci”. I dodaje, ĝe tego typu miejsca pracy kosztujÈ
cztery razy mniej niĝ Ărednie koszty pomocy dla osoby bezrobotnej w Europie. Zob. B. Granger,
NarzÚdzia finansowe dla organizacji..., dz. cyt.
35
J. Czapiñski, Kapitaï ludzki i kapitaï spoïeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks, referat
przedstawiony na seminarium „Dobrze rzÈdzenie”, prowadzonym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, 2007 (niepublikowany).
34
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Co wiÚc rozsÈdnie moĝna robiÊ w takiej sytuacji, aby przyczyniaÊ siÚ do rozwoju
ekonomii spoïecznej?
Odpowiedě na to nie jest ïatwa, ale generalnie sprowadza siÚ do tego, aby uruchamiaÊ caïy zestaw przedsiÚwziÚÊ i dziaïañ, tak pomyĂlanych, aby zaangaĝowaÊ w konkretne przedsiÚwziÚcia wspierajÈce ekonomiÚ spoïecznÈ róĝnego rodzaju organizacje
(samorzÈdy terytorialne, stowarzyszenia regionalne i lokalne, administracjÚ publicznÈ,
organizacje pozarzÈdowe, uniwersytety, Ărodowiska eksperckie, przedsiÚbiorstwa prywatne, stowarzyszenia biznesowe, media), w konsekwencji wywoïaÊ wokóï ekonomii
spoïecznej ruch spoïeczny – oddziaïujÈcy i górÚ – w kierunku centralnych struktur
pañstwa i w dóï – kierunku wspólnot lokalnych. W ostatecznoĂci chodzi o to, aby pobudziÊ na dole i na górze dziaïania, które wzajemnie siÚ stymulujÈc, mogïyby sprzyjaÊ
ksztaïtowaniu siÚ wiÚzi spoïecznych, kultury wzajemnoĂci i pomocniczoĂci.
Zasadniczym spoiwem takiego ruchu musi byÊ zinstytucjonalizowane partnerstwo – wielopodmiotowe (aktorzy róĝnego rodzaju) i wielopoziomowe (dziaïajÈcy
na róĝnych poziomach terytorialnej organizacji pañstwa). Takie partnerstwo implikuje wzajemne oddziaïywanie, przy starannym zachowaniu równowagi pomiÚdzy zbliĝeniem a autonomiÈ, na którÈ skïada siÚ wzajemny szacunek, równy udziaï w procesie decyzyjnym, wzajemna odpowiedzialnoĂÊ i przejrzystoĂÊ36. C. Malena wyróĝnia
nastÚpujÈce elementy tak ujÚtego partnerstwa37: (l) wspólnie uzgodniony cel i wartoĂci; (2) wzajemne zaufanie, szacunek i równoĂÊ; (3) wzajemna odpowiedzialnoĂÊ;
(4) przejrzystoĂÊ; (5) wzajemne zrozumienie kontekstu politycznego, ekonomicznego
i kulturalnego oraz ograniczeñ instytucjonalnych; oraz (6) dïugofalowe zaangaĝowanie we wspólnÈ pracÚ.
Akcentowanie w naszych pokomunistycznych warunkach szczególnego znaczenia
ruchu spoïecznego jako napÚdu ekonomii spoïecznej w ĝadnej mierze nie jest – w moim
odczuciu – pomysïem na alternatywÚ systemowÈ, czy to wzglÚdem gospodarki rynkowej, czy pañstwa demokracji parlamentarnej. Jednakĝe, co jasno chcÚ podkreĂliÊ,
pobudzanie ekonomii spoïecznej ma na celu wywoïanie systemowych skutków. Chodzi
zwïaszcza o to, aby bezpieczniej – szczególnie w lokalnej skali – testowaÊ innowacyjne rozwiÈzania ekonomiczne czy zarzÈdcze, w konsekwencji lepiej rozwiÈzywaÊ
problemy spoïeczne, a tym samym poĂrednio przyczyniaÊ siÚ usprawniania gospodarki
i pañstwa. MówiÈc w skrócie, ekonomia spoïeczna moĝe staÊ siÚ generatorem alternatywnych rozwiÈzañ, testowanych w bezpiecznej skali. Tym samym – jak to podkreĂla
w odniesieniu do trzeciego sektora Anheier38 – ekonomia spoïeczna poszerza potencjaï
sposobów rozwiÈzywania problemów wspóïczesnych spoïeczeñstw.
Mam oczywiĂcie ĂwiadomoĂÊ, ĝe w XIX w. ówczesne idee ekonomii spoïecznej
,promowane m.in. przez Fouriera, uruchamiaïy ruch spoïeczny, który miaï swoje antysystemowe ostrze i niósï spoïeczno-rewolucyjny potencjaï. W tym sensie ruch spóïdzielczy byï pomyĂlany jako antyteza kapitalistycznej organizacji pracy w przemyĂle.

J. M. Brinkerhoff, Ramy definicyjne partnerstwa pomiÚdzy sektorem rzÈdowym a organizacjami non-profit, w: Trzeci sektor dla zaawansowanych. Wspóïczesne teorie trzeciego sektora
– wybór tekstów, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006, s. 85-103.
37
C. Malena, Relations Between Northern and Southern Non-governmental Development Organizations, “Canadian Journal of Development Studies” Vol. 16, No. 9, 1995, s. 7-29.
38
H. K. Anheier, The Third Sector in Europe. Five Theses, London School of Economics, “Working
Papers”, London 2002.
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Wykres 2. Odsetek osób w wieku 18 i wiÚcej lat ufajÈcych innym ludziom

UWAGI: w ESS odsetek odpowiedzi 7-10 na skali: 0 – „ostroĝnoĂci nigdy za wiele”, 10 – „wiÚkszoĂci ludzi moĝna ufaÊ”), dla Polski DS – Diagnoza Spoïeczna
z lat 2003-2007 (odsetek odpowiedzi „wiÚkszoĂci ludzi moĝna ufaÊ” na skali: wiÚkszoĂci ludzi moĝna ufaÊ, ostroĝnoĂci nigdy za wiele, trudno powiedzieÊ);
Ărednia dla wszystkich krajów w ESS – 32%.
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Wykres 3. PrzeciÚtna liczba organizacji, do których naleĝÈ respondenci w wieku 18 i wiÚcej lat

UWAGI: w ESS wskaěnik oparty byï na deklarowanej przynaleĝnoĂci do 12 okreĂlonych rodzajów organizacji (wïÈcznie ze zwiÈzkami zawodowymi i organizacjami religġnymi) i jednej nieokreĂlonej; w DS odsetek pozytywnych odpowiedzi napytanie „Czy jest Pan(i) czïonkiem jakichĂ organizacji, stowarzyszeñ, partii,
komitetów, rad, grup religġnych, zwiÈzków lub kóï?”
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W praktyce takiej antysystemowej roli nie odegraï, i jeĝeli z dystansu mówiÊ o jego sile,
to przyczyniïa siÚ ona nie tyle do obalenia, ile raczej „cywilizowania” kapitalizmu.
Bez wiÚkszego znaczenia okazaï siÚ takĝe ich antypañstwowy wektor. Tradycyjna ekonomia spoïeczna nie doprowadziïa do urzeczywistnienia idei anarchistycznej
i zniesienia pañstwa. Natomiast moĝna ewentualnie dostrzegaÊ jej wpïyw na jego
demokratyzacjÚ i decentralizacjÚ.
WspóïczeĂnie moĝna widzieÊ w ekonomii spoïecznej ekonomiczny i spoïeczny
potencjaï rywalizacji a nawet walki z wielkimi globalnymi korporacjami, czy nawet
alternatywny do dominujÈcego system reprezentacji interesów, który nie zostanie zmanipulowany przez siïy rynkowe, czyli podporzÈdkowane interesom globalnych korporacji media. Wydaje mi siÚ jednak, ĝe nie moĝe ona odegraÊ i nie odegra takiej roli,
ale ĝe jej spoïeczno-polityczny potencjaï moĝe przyczyniÊ siÚ do ograniczenia moĝliwoĂci eksploatowania spoïecznej masy wykluczenia i wykorzystywania go do wywoïania populistycznej rewolty. O ile ekonomia spoïeczna skutecznie przyczyniaïaby siÚ
do ograniczania wykluczenia i marginalizacji, to tym samym obiektywnie neutralizowaïaby wpïywy politycznego populizmu.
W przypadku nowej ekonomii spoïecznej mówienie o systemowej alternatywie wydaje mi siÚ czystÈ i oczywistÈ utopiÈ. Jej „alternatywny” potencjaï wiÈĝÚ nie z systemowÈ rewolucjÈ a ewolucjÈ. Rozwġanie ekonomii spoïecznej w szerszej skali sïuĝyÊ bÚdzie
rozwojowi spoïeczno-gospodarczemu w ogóle, czego dobitnym przykïadem jest mikrokredyt jako instrument finansowania podmiotów ekonomii spoïecznej, ale takĝe jako
instytucja poszerzania rynku finansowego i pobudzanie przedsiÚbiorczoĂci.
Wydaje siÚ, ĝe szczególnÈ systemowÈ zaletÈ ekonomii spoïecznej moĝe byÊ to,
ĝe zweryfikowane w jej obszarze rozwiÈzania mogÈ przyczyniaÊ siÚ do formowania
kompleksowych systemów dostarczania dóbr, których logika wychodzi poza schemat
klasycznej teorii dóbr publicznych. Co wiÚcej, sÈdzÚ, ĝe to wïaĂnie rozwġanie takich
kompleksowych systemów wyznaczy kierunek rozwoju i przyszïoĂÊ ekonomii spoïecznej, poniewaĝ umoĝliwiÈ one przezwyciÚĝenie dychotomii wytwarzanie-konsumpcja
oraz podporzÈdkowywania funkcjonowania podmiotów ekonomii spoïecznej zadaniom
zlecanym im przez administracjÚ publicznÈ. Jak sïusznie podkreĂlajÈ Borzaga i Santuari39, oznacza to oferowanie przez podmioty ekonomii spoïecznej nowych usïug oraz
nowych sposobów wytwarzania tradycyjnych usïug.
Formowanie kompleksowych (wielosektorowych i wielopoziomowych) systemów
dostarczania dóbr bÚdzie równolegle determinowaÊ funkcjonowanie gospodarki rynkowej, pañstwa, spoïeczeñstwa obywatelskiego oraz gospodarstw domowych. Stanie
siÚ tak tym pewniej, czym bardziej ekonomia spoïeczna stanie siÚ praktycznym narzÚdziem terytorializacji (lokalizacji) rozwiÈzywania wielu problemów spoïecznych,
a zatem podwaĝenia dominacji struktur sektorowych i zarzÈdzania hierarchicznego
charakterystycznego dla tradycyjnego modelu pañstwa opiekuñczego.
Ten kierunek rozwoju wspierajÈ argumenty wynikajÈce z nowych ujÚÊ teoretycznych, które przesïankÚ sïaboĂci rynku pracy dostrzegajÈ nie tylko w jego sztywnoĂci,
ale równoczeĂnie w sztywnoĂci rynku produktów i usïug40. Generalnie ekonomia spoïeczna pozwala nam – w poszukiwaniu nowego europejskiego modelu spoïecznego
– wyjĂÊ poza schemat prywatyzacja – etatyzacja usïug publicznych41.
39
40
41

C. Borzaga, A. Santuari, New Trends in the Non-profit..., dz. cyt.
Tamĝe.
V. Pestoff, Demokratyczne rzÈdzenie: wspóïprodukcja..., dz. cyt.
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Generalnie, relacje miÚdzy trzema sektorami (systemami instytucjonalnymi) wspóïczesnego spoïeczeñstwa sÈ skomplikowane, dynamiczne i niejednoznaczne. Najsïabsze
w tych relacjach sÈ bez wÈtpienia organizacje trzeciego sektora i to one w szczególnoĂci muszÈ baczyÊ na to, aby nie daÊ siÚ zdominowaÊ i podporzÈdkowaÊ organizacjom
publicznym czy prywatnym, zaĂ z drugiej strony muszÈ z nimi wspóïdziaïaÊ. Wydaje
siÚ, ĝe z tej perspektywy wïaĂnie ekonomia spoïeczna ma dla organizacji pozarzÈdowych istotne zalety (co nie znaczy, ĝe pozbawione zagroĝeñ) i wïaĂnie one powinny
byÊ mocno zainteresowane jej rozwġaniem. Organizacje pozarzÈdowe i ekonomia spoïeczna siÚ wzajemnie potrzebujÈ, co syntetycznie ujmÚ tak, ĝe ekonomia spoïeczna
pozwala organizacjom obywatelskim nie uzaleĝniaÊ siÚ od pañstwa i nie zaraĝaÊ siÚ
jego patologiami. Organizacje obywatelskie pozwalajÈ natomiast przedsiÚbiorstwom
spoïecznym nie uzaleĝniaÊ siÚ od rynku i nasiÈkaÊ jego patologiami.
Organizacje pozarzÈdowe, aby realizowaÊ swoje statutowe cele, zwïaszcza w zakresie dostarczania usïug spoïecznych, muszÈ wspóïpracowaÊ z administracjÈ publicznÈ.
PotrzebujÈ tej wspóïpracy równieĝ po to, aby pozyskaÊ publiczne Ărodki na finansowanie swej dziaïalnoĂci. Jednakĝe, jeĝeli decydujÈ siÚ jedynie na wykonywanie zadañ zleconych im przez administracjÚ publicznÈ, to tracÈ swÈ niezaleĝnoĂÊ i stajÈ siÚ pomocnikiem, by nie powiedzieÊ instrumentem pañstwa w prowadzeniu polityki publicznej.
Namysïu i starannoĂci wymaga teĝ ksztaïtowanie form wspóïdziaïania organizacji
pozarzÈdowych z organizacjami sektora prywatnego (komercyjnymi). Tu teĝ moĝe dochodziÊ do naduĝyÊ i uzaleĝnienia, zwïaszcza jeĂli organizacje pozarzÈdowe dostrzegajÈ
w biznesie przede wszystkim sponsora. StÈd powinny staraÊ siÚ, aby to wïaĂnie przedsiÚbiorstwa spoïeczne byïy „pomostem” miÚdzy nimi a przedsiÚbiorstwami komercyjnymi, a obszarem wspóïpracy byïy specyficzne przedsiÚwziÚcia gospodarcze. Nowe efektywne formy takiej wspóïpracy opisujÈ m.in. Borzaga i Santuari42, zaliczajÈc do nich:
1. Partnerstwo ekonomiczne – organizacje for-profit kupujÈ póïprodukty lub gotowe
produkty od organizacji non-profit dziaïajÈcych na rzecz integracji zawodowej, co zapewnia tym organizacjom stabilnoĂÊ finansowÈ.
2. Wspóïpraca z osobami marginalizowanymi spoïecznie w trakcie szkolenia – organizacje for-profit tymczasowo zatrudniajÈ osoby marginalizowane spoïecznie, które
biorÈ udziaï w szkoleniu organizowanym przez organizacje non-profit, co pomaga tym
osobom ukoñczyÊ szkolenie.
3. Wspóïpraca w tworzeniu stabilnych miejsc pracy dla osób wykluczonych spoïecznie – przez ostatnie lata rozwġa siÚ systematyczna wspóïpraca miÚdzy organizacjami for-profit a organizacjami non-profit dziaïajÈcymi na rzecz integracji zawodowej,
majÈca na celu wspieranie trwaïej i stabilnej integracji zawodowej na otwartym rynku
osób marginalizowanych spoïecznie, które ukoñczyïy specjalne szkolenia. IstniejÈ równieĝ szczególnie ciekawe próby wspólnych dziaïañ podjÚtych na rzecz tworzenia usïug
z zakresu poĂrednictwa pracy dla osób niepeïnosprawnych.
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2. Badania nad rozwojem ekonomii
spoïecznej w Polsce

(Anna Giza-Poleszczuk)

Ekonomia spoïeczna nie jest juĝ w Polsce jedynie projektem intelektualnym. W okresie ostatnich kilku lat podjÚto w Polsce próby wprowadzenia w ĝycie idei przedsiÚbiorstwa spoïecznego, korzystajÈc z jednej strony z nowych legislacji umoĝliwiajÈcych
ich tworzenie, a z drugiej, z funduszy strukturalnych zapewniajÈcych jakiĂ zakres finansowania inicjatyw z tego zakresu. Z uwagi na nadzieje, jakie wiÈzane sÈ z przedsiÚwziÚciami ekonomii spoïecznej, pojawiïo siÚ teĝ wiele badañ, których autorzy stawiali sobie
za cel ewaluacjÚ realnych przedsiÚwziÚÊ gospodarczych oraz identyfikacjÚ barier i potencjaïu dla rozwoju inicjatyw z tego zakresu. Jak kaĝdy bowiem model, w swojej warstwie realizacyjnej ekonomia spoïeczna silnie uzaleĝniona jest od kontekstu, w którym
przychodzi jej dziaïaÊ oraz od kluczowych dla jej sprawnego funkcjonowania aktorów.
JeĂli idzie o kontekst, kluczowy jest aspekt legislacyjny oraz spoïeczno-ekonomiczny
grunt tworzÈcy bardziej lub mniej sprzyjajÈce dla rozwoju ekonomii spoïecznej ramy. Bez
jasnych, dobrze skonstruowanych i powszechnie znanych (wĂród decydentów i potencjalnych beneficjentów) ustaw i przepisów nie jest moĝliwe efektywne dziaïanie. Istotne
jest jednak równieĝ to, czy istnieje „popyt” na ekonomiÚ spoïecznÈ, a takĝe grupy i organizacje zdolne oferowaÊ tego rodzaju dziaïania i gotowe do ich podjÚcie; czy konsumenci
gotowi sÈ korzystaÊ z usïug i produktów z „etycznÈ wartoĂciÈ dodanÈ”; czy wreszcie
potrafimy trafnie rozpoznaÊ „grupy docelowe” ekonomii spoïecznej i ich potrzeby.
SpoĂród aktorów, najwaĝniejszymi wydajÈ siÚ wïadze lokalne (samorzÈdy), organizacje pozarzÈdowe i ogólniej, róĝnego rodzaju grupy spoïeczne oraz aktorzy rynkowi (przedsiÚbiorstwa „zwykïe” oraz konsumenci). Inicjatywa dziaïania – zaïoĝenia i prowadzenia
przedsiÚbiorstwa spoïecznego – musi wyjĂÊ od grup czy organizacji gotowych podjÈÊ,
w imiÚ realizacji waĝnych celów spoïecznych, ryzyko ekonomiczne. Owa inicjatywa musi
znaleěÊ zrozumienie i wsparcie wĂród wïadz samorzÈdowych – gotowych zleciÊ przedsiÚbiorstwu spoïecznemu wykonywanie usïug publicznych czy teĝ wesprzeÊ je finansowo.
I wreszcie, musi ona znaleěÊ wsparcie i zrozumienie tak u potencjalnych konsumentów,
jak „konkurentów” – przedsiÚbiorstw dziaïajÈcych w tym samym segmencie rynkowym.
Zamieszczone w tomie teksty pozwalajÈ zrozumieÊ kluczowe dla rozwoju ekonomii spoïecznej w Polsce bariery i szanse rozwojowe. Zgromadzone dane majÈ bardzo
róĝny charakter – od reprezentatywnych badañ iloĂciowych na duĝych ogólnopolskich
próbach, poprzez badania na lokalnych spoïecznoĂciach do studiów przypadków. PozwalajÈ one jednak dostrzec kilka problemów, które ujawniajÈ siÚ niezaleĝnie od wybranej metodologii badawczej czy zasad doboru próby. Owe problemy powinny staÊ siÚ
nie tylko osiÈ dalszych dyskusji nad stanem ekonomii spoïecznej w Polsce, ale impulsem do stworzenia strategii dziaïañ na jej rzecz.
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2.1. Problem inicjatywy dziaïania
PrzedsiÚwziÚcia ekonomii spoïecznej wymagajÈ inicjatora – grupy bÈdě organizacji, która podejmie dziaïania na rzecz stworzenia instytucji. W sposób naturalny,
owa inicjatywa naleĝy do szeroko pojÚtego spoïeczeñstwa obywatelskiego – organizacji
pozarzÈdowych bÈdě grup zaangaĝowanych obywateli. Jak jednak wskazujÈ wyniki zamieszczonych w tomie badañ, polski trzeci sektor nie jest gotowy do „ekonomizowania
siÚ”, w szczególnoĂci zaĂ – do angaĝowania siÚ w dziaïalnoĂÊ „dla zysku” (sprzedawanie produktów i usïug) i tym samym – podejmowania ryzyka ekonomicznego. Dla
wiÚkszoĂci organizacji pozarzÈdowych, sprzedaĝ produktów i usïug pozostaje w pewnej sprzecznoĂci z samÈ ideÈ instytucji spoïeczeñstwa obywatelskiego – co wiÚcej,
podobnie uwaĝajÈ potencjalni odbiorcy owych produktów i usïug. IdeÈ regulatywnÈ
polskiego spoïeczeñstwa obywatelskiego wydaje siÚ nade wszystko bezinteresownoĂÊ, która wyklucza dziaïania nastawione na racjonalnoĂÊ rynkowÈ. Obawy przed
„ekonomizacjÈ” sÈ wiÚc w jakieĂ mierze wywoïane lÚkiem przed utratÈ legitymizacji
spoïecznej, czy wrÚcz popadniÚciem w konflikt z wysokimi ideaïami etycznymi, przeĂwiadczeniem, ĝe organizacje pozarzÈdowe nie powinny zajmowaÊ siÚ dziaïalnoĂciÈ
gospodarczÈ. Traktowanie przez same organizacje pozarzÈdowe dziaïalnoĂci przynoszÈcej dochód jako sprzecznej z naturÈ dziaïania trzeciego sektora przewġa siÚ przez
wszystkie niemal opracowania: „Obawiam siÚ, ĝe sprawa, o której pan pisze, nas
nie dotyczy, jako ĝe jesteĂmy organizacjÈ poĝytku publicznego, nie prowadzÈcÈ dziaïalnoĂci gospodarczej, caïkowicie niedochodowÈ” (cytat z wywiadów jakoĂciowych,
przytaczany w: Krupnik, Krzaklewska, Worek, w niniejszym tomie).
J. Herbst wskazuje w swoim opracowaniu na napiÚcie miÚdzy misjÈ spoïecznÈ
a nastawieniem na efektywnoĂÊ gospodarczÈ: te typy przedsiÚbiorstw spoïecznych,
które najbliĝsze sÈ podjÚciu prawdziwej gry rynkowej, z towarzyszÈcym jej ryzykiem,
majÈ niĝsze wskaěniki poczucia misji. I odwrotnie: przedsiÚbiorstwa o silnym poczuciu
misji lokujÈ siÚ relatywnie niĝej na wskaěnikach zwiÈzanych z „ekonomizacjÈ” dziaïalnoĂci. Autor wskazuje równieĝ, ĝe nie jest wykluczone, iĝ „furtka” w postaci odpïatnej
dziaïalnoĂci nie dla zysku wywoïaïa de facto „de-ekonomizacjÚ” sektora – „odwrót
od takiej formuïy dziaïalnoĂci, która oznaczaïa (lub przynajmniej umoĝliwiaïa) istotne zaangaĝowanie w dziaïalnoĂÊ rynkowÈ i stawiaïa organizacje w jednym rzÚdzie
ze zwykïymi przedsiÚbiorstwami. (…) PrzyglÈdajÈc siÚ wynikom analiz trudno oprzeÊ
siÚ wraĝeniu, ĝe traktowanie biznesu nie tylko jako ěródïa finansowania dziaïalnoĂci
organizacji, ale takĝe jako mechanizmu emancypacji to w polskim sektorze pozarzÈdowym doĂÊ rzadka strategia. To wïaĂnie promowanie tej funkcji aktywnoĂci biznesowej
powinno byÊ, jak siÚ zdaje, gïównym celem strategii zmierzajÈcych do rozwoju ekonomii spoïecznej w obrÚbie sektora pozarzÈdowego” (Herbst, w niniejszym tomie).
Wydaje siÚ teĝ, ĝe podjÚcie ryzyka ekonomicznego w sytuacji, gdy dziaïalnoĂÊ
przedsiÚbiorstwa angaĝuje osoby trudnozatrudnialne, wykluczone, pozbawione szans
na „normalnym” rynku pracy jest niezwykle trudne. O ile „zwykïy” przedsiÚbiorca
podejmuje ryzyko osobiste, o tyle w przypadku przedsiÚbiorstwa spoïecznego ryzyko
dotyczy równieĝ beneficjentów. Moralna odpowiedzialnoĂÊ jest wiÚc bez porównania
wiÚksza. Nie istniejÈ teĝ, poza motywacjami osobistymi, ĝadne zachÚty do podejmowania dziaïalnoĂci gospodarczej: organizacje pozarzÈdowe, poza motywacjÈ prospoïecznÈ, nie majÈ ĝadnych dodatkowych boděców do ekonomizowania siÚ – szczególnie
w sytuacji, gdy dostÚpne sÈ Ărodki na prowadzenie dziaïalnoĂci moĝe w mniejszej skali,
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ale bezpiecznej. Naleĝy teĝ podkreĂliÊ, ĝe polskie organizacje pozarzÈdowe sÈ z reguïy
sïabe (w sensie tak materialnym, jak liczby zatrudnianych pracowników i wolontariuszy), a takĝe maïo stabilne – uzaleĝnione w swoim funkcjonowaniu od subiektywnych
decyzji urzÚdników, dopïywu Ărodków, powodzenia odnoszonego w konkursach grantowych i fundraisingu. Nic wiÚc dziwnego, ĝe podjÚcie dziaïañ zakïadajÈcych ryzyko
ekonomiczne wydaje im siÚ zbyt trudne: faktem jest teĝ, ĝe zbadane w Maïopolsce dobrze dziaïajÈce przedsiÚbiorstwa spoïeczne wywodzÈ siÚ z reguïy z relatywnie duĝych
i silnych organizacji pozarzÈdowych – a tych jest w Polsce niewiele.
Ugruntowanie w trzecim sektorze wydaje siÚ przy tym niezwykle waĝne: te przedsiÚbiorstwa spoïeczne, które odnoszÈ sukces, wywodzÈ siÚ – jak wskazujÈ wyniki badañ w Maïopolsce (Laurisz, Mazur, w niniejszym tomie) – z organizacji pozarzÈdowych, i czÚsto stanowiÈ nadal wydzielonÈ czÚĂÊ macierzystej organizacji. „Protektor”
– jak okreĂlajÈ tÚ sytuacjÚ autorzy – stanowi wiÚc waĝny warunek nie tylko skutecznej
inicjatywy dziaïania, ale równieĝ sukcesu. Problem wydaje siÚ wiÚc polegaÊ na tym,
ĝe w naturalnym dla inicjatyw ekonomii spoïecznej Ărodowisku dominujÈ wstrzemiÚěliwe postawy wobec „ekonomizacji”.
Warto teĝ podkreĂliÊ, ĝe inicjatywa dziaïania jest z reguïy, w przypadku przedsiÚbiorstw spoïecznych, zewnÚtrzna wobec potencjalnych beneficjentów – szczególnie w przypadku, gdy gïównym celem dziaïania jest aktywizacja grup wykluczonych
lub zagroĝonych wykluczeniem. Równieĝ jednak tam, gdzie dziaïania zorientowane
sÈ na aktywizacjÚ maïej spoïecznoĂci lokalnej (na terenach wiejskich), czynnikiem
sukcesu okazuje siÚ zewnÚtrzny animator (Kaěmierczak, Rymsza, w niniejszym tomie). Nie ma w zasadzie przykïadów powodzenia inicjatywy „oddolnej”, stworzonej
przez samÈ zainteresowanÈ dziaïaniem grupÚ beneficjentów. Brak wewnÚtrznych,
wypïywajÈcych z motywacji samych zainteresowanych bÈdě spoïecznoĂci lokalnych
impulsów rozwojowych dla ekonomii spoïecznej nie tylko zmniejsza potencjaï caïej
dziedziny, ale dodatkowo przekïada siÚ na niskie, jak pokazujÈ badania, zakorzenienie
przedsiÚwziÚÊ ekonomii spoïecznej w lokalnym kontekĂcie. NiewystarczajÈce zakorzenienie – a takĝe, w ocenie samych badanych przedstawicieli przedsiÚwziÚÊ ekonomii
spoïecznej – niedostatki wspóïpracy z otoczeniem zewnÚtrznym (samorzÈdem, biznesem lokalnym) nie jest jednak jedynie kwestiÈ niedostatków w zakresie rozwiÈzañ
legislacyjnych czy postaw potencjalnych partnerów. Problem jest daleko powaĝniejszy
– mianowicie, sama idea ekonomii spoïecznej daleka jest od jasnoĂci.

2.2. Problem „semantyczny” i jego konsekwencje
Wszystkie zgromadzone w tomie wyniki badañ i analizy wskazujÈ na niejasnoĂÊ
kluczowych dla ekonomii spoïecznej pojÚÊ. WĂród ogóïu spoïeczeñstwa – jak wskazujÈ
wyniki badañ na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie (Baczko, Gumkowska, Ogrocka, w niniejszym tomie) – wiÚkszoĂÊ nie tylko nie rozumie znaczenia pojÚÊ z zakresu
ekonomii spoïecznej, ale nawet siÚ z nimi nie zetknÚïa. Odpowiedzi na pytania otwarte
ĂwiadczÈ teĝ o bardzo nietrafnych (z punktu widzenia definicji przyjmowanych przez
ekspertów) skojarzeniach z treĂciÈ danego pojÚcia nawet wĂród tych, którzy deklarujÈ
znajomoĂÊ i rozumienie badanych terminów. Niewielki tylko odsetek Polaków rozumie
sens dziaïania, i gotów jest wspieraÊ w swoich wyborach konsumenckich przedsiÚbior-
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stwa spoïeczne – wiÚkszoĂÊ kieruje siÚ w zakupach cenÈ i jakoĂciÈ. Co gorsza – terminy
zwiÈzane z ekonomiÈ spoïecznÈ (a nawet sam termin „ekonomia spoïeczna”) – nacechowane sÈ, w ĂwiadomoĂci spoïecznej negatywnie. Produkty i usïugi oferowane przez
przedsiÚbiorstwa spoïeczne sÈ postrzegane stereotypowo jako niskiej jakoĂci – rozlewa
siÚ na nie odium doĂÊ powszechnego postrzegania grup marginalizowanych (osób niepeïnosprawnych, dïugotrwale bezrobotnych itp.). „Z badañ ankietowych wĂród mieszkañców gmin Wieprz i Mogilany wynika, ĝe istniejÈ duĝe grupy osób majÈcych uprzedzenia
zwiÈzane z korzystaniem z usïug czy produktów dostarczanych przez osoby dïugotrwale bezrobotne i niepeïnosprawne. Mieszkañcy spoïecznoĂci lokalnych zwracali uwagÚ,
ĝe jedynÈ drogÈ przeïamania stereotypów dotyczÈcych usïug i produktów wykonywanych
przez osoby zagroĝone wykluczeniem spoïecznym jest wysoka jakoĂÊ i dobra cena oraz
pozytywne rekomendacje, gïównie znajomych i autorytetów lokalnych. Najtrudniejsze
jest przeïamanie pierwszych oporów skojarzeniowych i przekonanie siÚ, ĝe firma dba
o standardy” (Bohdziewicz-Lulewicz, Szczucka, Worek, w niniejszym tomie).
Co gorsza, niejasnoĂci i nieporozumienia pojawiajÈ siÚ i wĂród grup potencjalnych
partnerów przedsiÚwziÚÊ ekonomii spoïecznej – przedsiÚbiorców, a nawet urzÚdników
lokalnych samorzÈdów. W tym zaĂ przypadku konsekwencje sÈ bardzo powaĝne. Niedostatki wiedzy urzÚdników „na temat idei przyĂwiecajÈcej tworzeniu i funkcjonowaniu firm spoïecznych (…) przekïadajÈ siÚ, zdaniem badanych, siÚ na brak akceptacji
i przychylnoĂci po stronie urzÚdników dla inicjatyw podejmowanych przez PES” (Bohdziewicz-Lulewicz, Szczucka, Worek, w niniejszym tomie). W wiÚkszoĂci opracowañ
podkreĂla siÚ, ĝe ani liderzy lokalni, ani mieszkañcy gmin, w których powstaïy i funkcjonujÈ przedsiÚbiorstwa ekonomii spoïecznej w przewaĝajÈcej wiÚkszoĂci nie wiedzÈ,
co to jest przedsiÚbiorstwo spoïeczne. Skojarzenia z tym terminem majÈ bardzo ogólny,
niespecyficzny charakter („Firma spoïeczna, jak sama nazwa wskazuje, ma sïuĝyÊ spoïeczeñstwu”). Dopóki zaĂ istota przedsiÚbiorstwa spoïecznego pozostaje niezrozumiaïa
tak dla kluczowych partnerów, jak dla szerokiego otoczenia spoïecznego, a skojarzenia
z nim „dziedziczÈ” róĝnego rodzaju negatywne stereotypy, trudno jest dziaïaÊ na rzecz
rozwoju ekonomii spoïecznej. Na uwagÚ zasïuguje w szczególnoĂci fakt, ĝe tam, gdzie
przedsiÚbiorstwa spoïeczne wywodzÈ siÚ z silnych organizacji pozarzÈdowych i znajdujÈ wsparcie partnerów, funkcjonujÈ sprawnie i sÈ stabilne finansowo. Badane w Maïopolsce przedsiÚbiorstwa spoïeczne sÈ Ăwiadome wagi wspóïpracy z otoczeniem –
i jednoczeĂnie w ich ocenie poziom wspóïpracy nie jest zadowalajÈcy.
Moĝna teĝ sÈdziÊ, ĝe niejasnoĂci wokóï przedsiÚbiorstw spoïecznych przekïadajÈ siÚ na problemy z pozyskiwaniem przez nie wolontariuszy i wspóïpracowników.
Wolontariat w ogóle przeĝywa w Polsce kryzys – po dynamicznym wzroĂcie w latach
2003-2005, mamy w tej chwili do czynienia z tendencjÈ spadkowÈ, niebezpiecznie zbliĝajÈcÈ siÚ do niskich wskaěników z okresu 2000-2001 (Baczko, Gumkowska,
Ogrocka, w niniejszym tomie). Gïówny strumieñ wolontariuszy kieruje siÚ przy tym
do dobrze znanych i najsilniej kojarzonych z trzecim sektorem organizacji o profilu
filantropġnym. Deklaracje dobrowolnej, nieodpïatnej pracy na rzecz przedsiÚbiorstwa
spoïecznego zgïosiï pomġalny wrÚcz odsetek badanych.
NiejasnoĂci pojÚciowe majÈ wiÚc istotne znaczenie praktyczne i wielu autorów postuluje stworzenie strategii komunikowania istoty ekonomii spoïecznej, przeïamujÈcej
bariery percepcyjne i tworzÈcej przyjazny grunt dla nawiÈzywania kontaktów z otoczeniem. Paradoks polega na tym, ĝe to, co stanowi o istocie ekonomii spoïecznej – dÈĝenie do upodmiotowienia spoïecznoĂci i grup naraĝonych na wykluczenie – nie jest ani
dostrzegane, ani rozumiane przez otoczenie spoïeczne.

37

2.3. Dylematy zakorzenienia w spoïecznoĂci
lokalnej
Z badañ wynika, ĝe przedsiÚbiorstwa spoïeczne doceniajÈ wagÚ zakorzenienia swojej dziaïalnoĂci w lokalnej spoïecznoĂci. W badaniach prowadzonych w Maïopolsce
niemal wszystkie badane przedsiÚbiorstwa zadeklarowaïy wspóïpracÚ ze spoïecznoĂciÈ lokalnÈ. Rzecz jednak w tym, ĝe „wiÚkszoĂÊ z nich miaïa duĝe problemy ze spontanicznym okreĂleniem, co w praktyce oznacza dla nich spoïecznoĂÊ lokalna i jakie
podmioty naleĝÈ do tej kategorii. Przykïadem takich kïopotów jest wypowiedě udzielona przez jednego z respondentów: „Nie wiem, jak to ugryěÊ, to wszystko, o czym
juĝ mówiliĂmy” (Bohdziewicz-Lulewicz, Szczucka, Worek, w niniejszym tomie). Z drugiej strony, doĂwiadczenia zgromadzone w projekcie „Budujemy nowy Lisków” (Kaěmierczak, Rymsza, w niniejszym tomie) wskazujÈ, ĝe istotnie zaangaĝowanie lokalnej
spoïecznoĂci jest nie tylko kluczowym warunkiem dla ekonomii spoïecznej, ale równieĝ
dla wykorzystania jej jako narzÚdzia lokalnego rozwoju. W badaniach maïopolskich
równieĝ wskazuje siÚ na waĝnÈ rolÚ, jakÈ dla powodzenia przedsiÚwziÚÊ ekonomii
spoïecznej odgrywa lokalna spoïecznoĂÊ. WciÈganie mieszkañców w konsultacje oraz
utrzymywanie z nimi staïego kontaktu sprawia, ĝe przedsiÚbiorstwo spoïeczne staje
siÚ gruntem dla aktywizacji lokalnej spoïecznoĂci oraz w duĝej mierze dostarcza doĂwiadczenia partycypacji („SÈ róĝne spotkania organizowane u nas w centrum, choÊby
nawet pisanie biznes planu dla naszej firmy. SpotykaliĂmy siÚ z takimi osobami, tam
byïy zadawane takie pytania, jaki produkt miaïby tutaj na rynku zapotrzebowanie,
jakie usïugi, jakÈ cenÈ pañstwo byliby zainteresowani”). Jest rzeczÈ oczywistÈ, ĝe tego
rodzaju rolÚ zdecydowanie ïatwiej jest peïniÊ tym przedsiÚwziÚciom, które lokowane
sÈ na terenach wiejskich, gdzie stosunkowo ïatwo jest stworzyÊ pïaszczyznÚ spotkania
dla mieszkañców. W wielkich miastach sprawa jest daleko bardziej zïoĝona – mieszkañcy dzielnicy, w której ulokowane jest przedsiÚbiorstwo ekonomii spoïecznej mogÈ
w wiÚkszoĂci nie zdawaÊ sobie sprawy z jego istnienia.
Zakorzenienie w lokalnej spoïecznoĂci ma jednak i swojÈ bardziej problematycznÈ
stronÚ: jak zauwaĝajÈ autorzy opracowañ, „te silniejsze wiÚzi w wiejskich (czy niewielkich) spoïecznoĂciach, wynikajÈce z osobistej znajomoĂci czïonków, mogÈ byÊ ěródïem
takĝe powaĝnych barier dla dziaïalnoĂci PES” (Bohdziewicz-Lulewicz, Szczucka, Worek, w niniejszym tomie). Kwestia zlewania siÚ lokalnych „elit” – zupeïnie zrozumiaïa
w sytuacji maïych miejscowoĂci, gdzie trudno jest nie tylko nie znaÊ siÚ osobiĂcie,
ale wrÚcz rozdzielaÊ role (np. rolÚ w samorzÈdzie od roli w organizacji pozarzÈdowej) – budzi niepokój badaczy szczególnie, gdy niski okazuje siÚ „kapitaï pomostowy”
(kontakty i sieci wspóïpracy otwarte, siÚgajÈce poza wïasnÈ spoïecznoĂÊ). Badania
w Maïopolsce (Laurisz, Mazur, w niniejszym tomie) wskazujÈ jednak, ĝe wiÚkszoĂÊ
dziaïajÈcych przedsiÚbiorstw spoïecznych prowadzi dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ siÚgajÈcÈ
poza wïasnÈ gminÚ. Trudno rozstrzygnÈÊ, czy rozszerzenie pola dziaïania jest przyczynÈ sukcesu rynkowego, nie ulega jednak wÈtpliwoĂci, ĝe istnieje zwiÈzek miÚdzy
„kapitaïem pomostowym” a efektywnoĂciÈ przedsiÚbiorstwa.
Obok wiÚc paradoksów wiÈĝÈcych siÚ z barierami w podejmowaniu inicjatywy
dziaïania przez organizacje pozarzÈdowe (dylemat „ekonomizowania” misji spoïecznej), paradoksów wiÈĝÈcych siÚ z recepcjÈ tego rodzaju inicjatywy (niejasnoĂci semantyczne i negatywne stereotypy), pojawia siÚ paradoks „zakorzenienia”. Z jednej strony
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aktywnoĂÊ i poczucie wspóïodpowiedzialnoĂci lokalnej spoïecznoĂci jest niezbÚdne dla
funkcjonowania przedsiÚbiorstwa ekonomii spoïecznej (np. rekomendacja czy „gwarancja” jakoĂci produktów czy usïug udzielana przez miejscowe autorytety), z drugiej
zaĂ – wiÈĝe siÚ z ryzykiem zamkniÚcia dziaïalnoĂci w ograniczonym krÚgu odbiorców
i partnerów, a takĝe uzaleĝnienia przedsiÚbiorstwa od lokalnych wïadz.

2.4. Niedostatki legislacyjne
Wyniki badañ empirycznych nad przedsiÚbiorstwami spoïecznymi jednoznacznie
wskazujÈ, ĝe wokóï przedsiÚbiorstw spoïecznych w sferze legislacyjnej istnieje chaos.
W istniejÈcych rozwiÈzaniach i przepisach moĝna wskazaÊ wiele niejasnoĂci i niejednoznacznoĂci. Niektóre z rozwiÈzañ sÈ w znacznym stopniu dysfunkcjonalne – na przykïad, fakt, ĝe w „kadrze zarzÈdzajÈcej” przedsiÚbiorstwami spoïecznymi znajdujÈ siÚ
w znaczÈcej proporcji osoby zagroĝone wykluczeniem powoduje, ĝe w przedsiÚbiorstwach brakuje wiedzy, umiejÚtnoĂci i kompetencji po stronie osób kluczowych dla
jego rozwoju i funkcjonowania. Obok niejasnoĂci, problemem jest – jak wskazujÈ badani menedĝerowie przedsiÚbiorstw spoïecznych – zmiennoĂÊ przepisów prawnych
dotyczÈcych przedsiÚbiorstw spoïecznych. Powoduje to wzrost poczucia niepewnoĂci
– nie wiadomo bowiem dokïadnie, jakie mogÈ byÊ konsekwencje (równieĝ finansowe)
podejmowanych w sytuacji niestabilnoĂci i niejasnoĂci decyzji. Podnosi to – o czym
byïa mowa juĝ wczeĂniej – ryzyko prowadzenia przedsiÚbiorstwa spoïecznego, w istocie ponad poziom ryzyka wiÈĝÈcy siÚ z operowaniem na rynku „zwykïych przedsiÚbiorstw”. Nie tylko przepisy sÈ bardziej niejasne, ale równieĝ pojawia siÚ odpowiedzialnoĂÊ spoïeczna przed beneficjentami (i poczucie odpowiedzialnoĂci za ich losy).
Chaos legislacyjny dotyka przedsiÚbiorstwa spoïeczne równieĝ od innej strony.
Chodzi nie tylko o moĝliwoĂÊ racjonalizacji zarzÈdzania przedsiÚbiorstwem w dïuĝszej
perspektywie czasowej, ale takĝe o moĝliwoĂÊ racjonalizacji dziaïania wĂród urzÚdników. Jak pokazujÈ badania, majÈ oni problemy z interpretacjÈ przepisów, nie potrafiÈ
siÚ w nich odnaleěÊ, i w konsekwencji – nie sÈ w stanie wydawaÊ odpowiednio szybko
trafnych (i szybkich) decyzji. Autorzy badañ prowadzonych w Maïopolsce podkreĂlajÈ,
ĝe „waga czynnika »jasnoĂÊ i jednoznacznoĂÊ przepisów prawnych« dla sprawnego
funkcjonowania PES zostaïa oceniona najwyĝej ze wszystkich wymienianych kwestii
zarówno przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne, jak i przez przedstawicieli instytucji publicznych, podczas gdy ocena zadowolenia z niego byïa najniĝsza, i to w obu kategoriach: przedsiÚbiorstw spoïecznych i instytucji publicznych (Bohdziewicz-Lulewicz,
Szczucka, Worek, w niniejszym tomie). Warto teĝ podkreĂliÊ, jak kruche mogÈ okazaÊ
siÚ podstawy, na których ufundowane jest przedsiÚbiorstwo spoïeczne: zmiana przepisów lub jedna decyzja urzÚdnika moĝe przekreĂliÊ jego istnienie (przykïadu moĝe
tu dostarczyÊ przedsiÚbiorstwo Ekon, na którego losach zawaĝyïa odmowa przekazania
gruntu pod sortowniÚ Ămieci).
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2.5. PrzyszïoĂÊ ekonomii spoïecznej w Polsce
W Ăwietle doĂÊ fundamentalnych problemów i barier, zidentyfikowanych w badaniach empirycznych, wrÚcz zaskakujÈce wydaje siÚ to, ĝe jednak wiele spoĂród nich bardzo dobrze sobie radzi. To prawda, ĝe Maïopolska – z której pochodzi wiÚkszoĂÊ danych
zgromadzonych w badaniach – uznawana jest za „zagïÚbie ekonomii spoïecznej”. Jak
siÚ wydaje, wïaĂnie w Maïopolsce speïnionych jest wiele spoĂród krytycznych warunków
rozwoju przedsiÚbiorstw spoïecznych: dobra diagnoza lokalnych problemów, wiele silnych organizacji pozarzÈdowych zainteresowanych promowaniem spoïecznej przedsiÚbiorczoĂci, byÊ moĝe równieĝ wiÚksza ĂwiadomoĂÊ istoty ekonomii spoïecznej.
Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe ekonomiÚ spoïecznÈ musimy odkryÊ w Polsce na nowo.
Z jednej strony, w Polsce istniejÈ silne tradycje przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej – jak choÊby ruch spóïdzielczy, niezwykle silnie obecny w Polsce w okresie do II wojny Ăwiatowej.
I choÊ owe tradycje – i tu znów przychodzi na myĂl przede wszystkim idea spóïdzielczoĂci
– zostaïy w duĝej mierze zniszczone i obarczone negatywnymi naleciaïoĂciami z okresu
PRL, to wciÈĝ istnieje pewien fundament pozytywnych konotacji i nawyków, na których
moĝna budowaÊ „nowÈ ekonomiÚ spoïecznÈ” (wskazuje na to choÊby J. Herbst, analizujÈc potencjaï spóïdzielni socjalnych – por. tekst w niniejszym tomie).
Po drugie, naleĝy podkreĂliÊ, ĝe idea „nowej ekonomii spoïecznej” pojawiïa siÚ
w Polsce jako projekt w duĝej mierze „importowany”, rozwġany i realizowany w wysoko rozwiniÚtych krajach Europy Zachodniej i Ameryki Póïnocnej. Moĝna zaryzykowaÊ tezÚ, ĝe dobrze rozpoznane, charakterystyczne dla rozwiniÚtych krajów dysfunkcje rynku czy ograniczenia w Ăwiadczeniu usïug publicznych przez pañstwo, które
w tych krajach staïy siÚ podstawÈ zapotrzebowania na ekonomiÚ spoïecznÈ, w Polsce
majÈ nieco inny charakter. Mianowicie, w Polsce mamy w znacznie wiÚkszym stopniu
do czynienia z dysfunkcjami i problemami, których gïównym ěródïem sÈ nie tyle rozwiniÚty rynek i pañstwo o dïugiej tradycji demokratycznej, ile przeciwnie – transformacja
systemu bez rynku i z niedemokratycznym pañstwem.
SzansÈ na bardziej dynamiczny rozwój ekonomii spoïecznej wydaje siÚ wiÚc odpowiedě na pytanie – by sparafrazowaÊ tytuï znanej, znakomitej ksiÈĝki Jerzego Jedlickiego – „jakiej ekonomii spoïecznej Polacy potrzebujÈ dzisiaj”. PodkreĂlenie ostatnich
trzech sïów nie jest przypadkowe. Po pierwsze, musimy jeszcze lepiej zrozumieÊ, czego
potrzebujÈ beneficjenci ekonomii spoïecznej – i to zarówno ci, którzy dziÚki ekonomii
spoïecznej mogÈ odzyskaÊ poczucie godnoĂci i podmiotowoĂci, jak i spoïecznoĂci lokalne, czy wreszcie spoïeczeñstwo sensu largo. Pytanie to dotyczy w równej mierze form
(np. spóïdzielnia socjalna, ZAZ itp.), jak i treĂci ekonomii spoïecznej. Oĝywiony dyskurs
o przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej oraz uzgodnione w jego ramach pojÚcia i definicje najwyraěniej nie przyjÚïy siÚ w spoïecznej ĂwiadomoĂci. I zapewne nie tylko z uwagi na hermetycznoĂÊ terminów, ale równieĝ z uwagi na brak wyraěnego odniesienia debaty do potrzeb, pragnieñ i obaw dominujÈcych w spoïeczeñstwie. Inspiracje pïynÈce z innych
krajów sÈ waĝne, ale nie zastÈpiÈ rzetelnego rozpoznania konkretnego, lokalnego gruntu:
Polacy potrzebujÈ zapewne nieco innej ekonomii spoïecznej, niĝ Wïosi czy Brytyjczycy.
Po drugie zaĂ, waĝne jest owo „dzisiaj”: ekonomia spoïeczna musi budowaÊ na lokalnej tradycji i potencjale, ale jej dziaïanie ma rozwiÈzywaÊ te problemy, które waĝne sÈ aktualnie. Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe bez dobrej legislacji nie da siÚ stworzyÊ
ekonomii spoïecznej. Ale nie da siÚ teĝ jej stworzyÊ bez peïnego zrozumienia, komu,
do czego i dlaczego jest potrzebna.
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Pole przedsiÚbiorczoĂci
spoïecznej w Polsce
Jan Herbst

Przedstawione niĝej analizy poĂwiÚcone sÈ opisowi polskiego trzeciego sektora
z punktu widzenia koncepcji „przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej” – a wiÚc, najkrócej mówiÈc, przedsiÚbiorczoĂci zaprzÚgniÚtej w sïuĝbÚ spoïecznej misji1. Podzielono je na dwie
czÚĂci. CzÚĂÊ pierwsza sïuĝy omówieniu samej koncepcji przedsiÚbiorstwa spoïecznego, oraz stwierdzeniu, jak koncepcja ta ma siÚ do praktyki funkcjonowania rozmaitych
typów organizacji, które postrzega siÚ jako potencjalnÈ platformÚ dla rozwoju tego
rodzaju dziaïalnoĂci. CzÚĂÊ druga koncentruje siÚ na jednym z tych typów – najliczniejszym i w najgïÚbszym sensie „spoïecznym” – organizacjach pozarzÈdowych, zwïaszcza
zaĂ na pytaniu, czym charakteryzujÈ siÚ te z nich, które w Ăwietle opisanych uprzednio
kryteriów wydajÈ siÚ najbliĝsze modelu „przedsiÚbiorstwa spoïecznego” (co nie znaczy,
ĝe sÈ one rzeczywiĂcie przedsiÚbiorstwami spoïecznymi).
Rozwaĝania te oparto na danych z badania „Kondycja sektora ekonomii spoïecznej
w Polsce 2006”, zrealizowanego w okresie kwiecieñ-wrzesieñ 2006. Badanie to zostaïo przeprowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, na losowej, warstwowej próbie ponad 1.900 rozmaitych podmiotów ekonomii spoïecznej – organizacji pozarzÈdowych, organizacji samorzÈdu gospodarczego, spóïdzielni, spóïdzielni socjalnych, ZAZ,
CIS, itp. Jego realizatorem byïo Centrum Badania Opinii Spoïecznej. W zakoñczeniu
przywoïano równieĝ garĂÊ wyników z najnowszego badania z tej serii, z 2008 r. (próba
– 1.700 organizacji, realizacja: PBS DGA) – zbyt Ăwieĝego, aby moĝna byïo posïuĝyÊ
Przedstawiony tu tekst w nieco zmienionej wersji opublikowano takĝe w studium The Role of
Social Enterprises in Employment Generation in CEE and the CIS opublikowanym przez EMES
oraz w ksiÈĝce pod tytuïem Od trzeciego sektora do przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej – wyniki badañ ekonomii spoïecznej w Polsce, wydanej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
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siÚ nim we wszystkich zgromadzonych niĝej analizach, biorÈc pod uwagÚ czasowe
ograniczenia zwiÈzane z publikacjÈ tekstu.

1

1. Polski trzeci sektor w Ăwietle teorii
przedsiÚbiorstwa spoïecznego
Organizacje pozarzÈdowe, spóïdzielnie, towarzystwa wzajemnoĂciowe – te i inne
podmioty, formujÈce twór nazywany enigmatycznie „ekonomiÈ spoïecznÈ”, do niedawna (w kaĝdym razie w Europie ¥rodkowej) nie cieszyïy siÚ szczególnym zainteresowaniem kogokolwiek poza ich pasjonatami. Jednak w ostatnich latach w coraz wiÚkszym
stopniu sÈ takĝe przedmiotem uwagi twórców politycznych strategii oraz miÚdzynarodowych instytucji dziaïajÈcych na rzecz rozwoju. Wyrazem tego zainteresowania sÈ choÊby aktywnoĂÊ Komisji Europejskiej2 czy projekty UNDP, które podjÚïo ostatnio próbÚ
opisania znaczenia ekonomii spoïecznej jako instrumentu prorozwojowego w Europie
¥rodkowo-Wschodniej. Niniejszy tekst wpisuje siÚ zresztÈ w te zainteresowania, jako
ĝe w nieco zmienionej wersji stanowi równieĝ element duĝego raportu przygotowanego
na potrzeby projektu UNDP „Role of Social Enterprises in Employment Generation in
CEE and the CIS”. Ekonomia spoïeczna staje siÚ coraz bardziej widoczna takĝe na poziomie polskich programów strategicznych, takich jak: Strategia Rozwoju Kraju (SRK)
czy Program Operacyjny Kapitaï Ludzki (PO KL). Wydaje siÚ jednak, ĝe ambicjom
zwiÈzanym z wykorzystaniem ekonomii spoïecznej jako kategorii rozwojowej nie towarzyszyï dotÈd odpowiedni namysï nad jej kondycjÈ i trendami rozwoju.

1.1. Ekonomia spoïeczna w Polsce
Ekonomia spoïeczna ma w Polsce dïugÈ tradycjÚ. Przez dïugi czas jej instytucje miaïy takĝe szczególny status, bÚdÈc nie tylko instrumentem emancypacji swych
czïonków, ale takĝe narzÚdziem emancypacji narodowej. 120 lat okupacji kraju przez
Prusy, RosjÚ i Cesarstwo Austro-WÚgierskie stworzyïo system instytucji stanowiÈcych
odpowiedě zarówno na potrzeby spoïecznoĂci, w których powstawaïy, jak i na rozmaite
strategie akulturacji Polaków stosowane przez zaborców. W czasie, kiedy na zachodzie
Europy impulsem dla rozwoju ekonomii spoïecznej byïy przede wszystkim procesy
industrializacji, na ziemiach polskich towarzyszyïy mu równieĝ motywacje polityczne,
czy teĝ narodowowyzwoleñcze. ByÊ moĝe za sprawÈ tych dodatkowych uwarunkowañ
ekonomia spoïeczna w Polsce 20-lecia miÚdzywojennego tworzyïa istotny segment gospodarki narodowej, nie tyle nawet ze wzglÚdu na swoje znaczenie ekonomiczne (ponad 20 tys. spóïdzielni, silna pozycja towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych na rynku

2

www.ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/coop/social-history/social-history.htm

44

ubezpieczeñ), ile ze wzglÚdu na rolÚ spoïecznÈ i kulturalnÈ tworzÈcych jÈ podmiotów,
szczególnie na terenach wiejskich3.
Jednak zawirowania ostatnich 70 lat w duĝym stopniu zaprzepaĂciïy ten dorobek. Te podmioty „tradycyjnej” ekonomii spoïecznej, które przetrwaïy (np. spóïdzielnie), przewaĝnie zapïaciïy za to utratÈ swojego spoïecznego charakteru. TÚ cenÚ pïacÈ
zresztÈ do dziĂ, zmagajÈc siÚ z wizerunkiem (a takĝe z przeszïoĂciÈ) instytucji zdegenerowanych, przybudówek ancien regime’u. „Nowa ekonomia spoïeczna” dopiero
zaczyna kieïkowaÊ, przede wszystkim z sektora pozarzÈdowego, który sam jest dopiero w fazie wczesnej mïodoĂci (jeĂli nie liczyÊ niewielkiej grupy organizacji, którym
udaïo siÚ przetrwaÊ komunizm i czasy rozliczeñ po komunizmie). W tych warunkach
próba wyïonienia spoĂród instytucji teoretycznie tworzÈcych ekonomiÚ spoïecznÈ podmiotów mogÈcych uchodziÊ za przedsiÚbiorstwa spoïeczne stanowi duĝe wyzwanie.
PodejmujÈc jÈ, nie sposób bowiem odwoïywaÊ siÚ jedynie do formalnych cech owych
instytucji, ale trzeba teĝ braÊ pod uwagÚ to, ĝe praktyka ich funkcjonowania moĝe byÊ
od tego formalnego obrazu doĂÊ odlegïa. BiorÈc to pod uwagÚ, poniĝej zaproponowano
spojrzenie na polski trzeci sektor (w jego najszerszym rozumieniu) z punktu widzenia
kryteriów przesÈdzajÈcych o tym, do jakiego stopnia moĝna go traktowaÊ jako bazÚ
rozwoju przedsiÚbiorstw spoïecznych. Za punkt wyjĂcia przyjÚto przy tym szeroko stosowanÈ i doĂÊ ïagodnÈ definicjÚ przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej, promowanÈ od 1996 r.
przez EMES4.
Analiza posïuĝy trzem celom. Po pierwsze, dostarczy podstawowych informacji
na temat potencjaïu caïego spektrum instytucji stanowiÈcych grunt dla rozwoju przedsiÚbiorstw spoïecznych (punktem wyjĂcia bÚdÈ tu podstawowe wskaěniki ĂwiadczÈce
o ich kondycji – bardziej szczegóïowe charakterystyki tych instytucji znaleěÊ moĝna
w pierwszej czÚĂci niniejszego tomu). Po drugie, posïuĝy wyodrÚbnieniu z polskiego
trzeciego sektora organizacji, które juĝ teraz traktowaÊ moĝna jako zalÈĝek „sektora
przedsiÚbiorstw spoïecznych”, i opisaniu ich kondycji oraz profilu dziaïalnoĂci. Po trzecie wreszcie, bÚdzie okazjÈ do kilku komentarzy dotyczÈcych stosowalnoĂci kryteriów
EMES w polskich warunkach.

1.2. Polska ekonomia spoïeczna a teoria
przedsiÚbiorstwa spoïecznego
Jak pokazujÈ zebrane niĝej dane (tab. 1), debata nad ekonomiÈ spoïecznÈ w Polsce
odnosi siÚ do zbioru instytucji, które razem tworzÈ Ărodowisko tyleĝ rozlegïe, co niejednolite. JeĂli spróbowaÊ zmierzyÊ jego potencjaï, to (biorÈc pod uwagÚ szacunkowy
charakter czÚĂci dostÚpnych danych na ten temat) moĝna powiedzieÊ, ĝe jest to siïa
ponad 75 tys. rozmaitych przedsiÚwziÚÊ, zatrudniajÈcych blisko 600 tys. ludzi i skupiajÈcych w sumie ponad 15 mln czïonków (przy czym nie oznacza to, ĝe 15 mln Polaków
jest czïonkami organizacji trzeciego sektora).

Por. P. FrÈczak, Historia ekonomii spoïecznej w Polsce, 2006, w niniejszym raporcie.
Study on Promoting the Role of Social Enterprises in CEE and the CIS. Initial Overview Study,
EMES–UNDP, 2006 (draft report).
3
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Tabela 1. Polski trzeci sektor – podstawowe informacje5
Liczba
organizacji
(zarejestrow.)

Zatrudnienie
(liczba
pracowników)a

Czïonkostwo
(liczba
czïonków)b

58.000

120.000

9-10 mln

5.500

33.000

1,1 mln

12.800

440.000c

6 mln8

350

55.000d

30.000

9

500

?

880

?

?

spóïdzielnie socjalne

45

320

400

ZAZ

35

1.700

–

35+90

500+?

–

ok. 75 000

ok. 600.000

ok. 16-17
mln

Typy organizacji

„Tradycyjna” ES

stowarzyszenia i fundacje
organizacje sam. gospodarczego
spóïdzielnie
z tego: spóïdzielnie inwalidów
TUW

„Nowa” ES

inne organizacje wzajemnoĂciowe

CIS i KIS
ogóïem

w kolumnie podano dane o liczbie zatrudnionych, niezaleĝnie od formy zatrudnienia, b dane
o liczbie czïonków nie powinny byÊ traktowane jako szacunki dotyczÈce liczby Polaków bÚdÈcych czïonkami organizacji, jako ĝe bazujÈ na danych pozyskanych od samych organizacji, nie
zaĂ w badaniach populacyjnych. Dlatego mówiÈ one o caïkowitej liczbie czïonków organizacji,
nie o liczbie ludzi, którzy sÈ czïonkami. Rozróĝnienie to jest waĝne, poniewaĝ czÚĂÊ ludzi naleĝy
do wiÚcej niĝ jednej organizacji, zaĂ z drugiej strony, niektórzy czïonkowie organizacji masowych mogÈ nie zadawaÊ sobie sprawy, ĝe sÈ to organizacje pozarzÈdowe (jak czÚsto bywa np.
w przypadku czïonków Polskiego Czerwonego Krzyĝa czy Polskiego ZwiÈzku WÚdkarskiego). Na
poziomie populacyjnym, caïkowita liczba Polaków deklarujÈcych przynaleĝnoĂÊ do przynajmniej
jednej organizacji pozarzÈdowej siÚga ok. 6,7 mln – por. M. Gumkowska, J. Herbst, Wolontariat, filantropia i 1% – raport z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006,
c
I. Krysiak, Informacja o sektorze spóïdzielczym w Polsce, opracowanie dla banku BISE, 2006.
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/biblioteka_eS_pliki/Raport_
o_sektorze_spoldzielczym.doc. Dane z badania „Kondycja sektora ekonomii spoïecznej w Polsce
2006” przynoszÈ niemal identyczne wyniki, d przy zaïoĝeniu (na podstawie szacunków Krajowej
Rady SpóïdzielczoĂci), ĝe liczba wszystkich aktywnych spóïdzielni wynosi ok. 10 tys., zaĂ wĂród
spóïdzielni inwalidów i niewidomych – 260.
a

½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

Liczby te w istocie niewiele mówiÈ o tym, jaki jest potencjaï polskiego trzeciego
sektora jako wehikuïu dla rozwoju przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej, czy nawet szerzej
– dla polityk zwiÈzanych z rozwojem rynku pracy. PokazujÈ jedynie, jak duĝy moĝe
byÊ obszar poszukiwañ. Trudno jest oceniÊ szanse na wyïonienie siÚ z jego instytucji
Dane o liczbie podmiotów pochodzÈ z rejestru REGON, dane o liczbie zatrudnionych (o ile
nie wskazano inaczej) to szacunki na podstawie wyników badania „Kondycja sektora ekonomii
spoïecznej w Polsce 2006”, na reprezentatywnej, losowo-warstwowej próbie 1900 podmiotów
ekonomii spoïecznej, w tym ponad 1100 organizacji pozarzÈdowych, prawie 400 spóïdzielni
i 100 organizacji samorzÈdu gospodarczego.
5
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przedsiÚbiorstw spoïecznych, nie biorÈc pod uwagÚ istotnych róĝnic pomiÚdzy nimi,
a wiÚc nie pytajÈc, w jakim stopniu kaĝda z nich wpisuje siÚ w definicjÚ „przedsiÚbiorstwa spoïecznego”. ChcÈc odpowiedzieÊ na to pytanie, spróbujemy teraz spojrzeÊ
na rozmaite podmioty ekonomii spoïecznej w Polsce przez pryzmat definicji zaproponowanej przez EMES.
Definicja EMES odwoïuje siÚ do 9 kryteriów wyróĝniajÈcych przedsiÚbiorstwo
spoïeczne, w tym 4 ekonomicznych i 5 spoïecznych. SÈ one sformuïowane w dosyÊ
zachowawczy sposób, co z jednej strony nadaje im uniwersalny charakter, z drugiej
jednak zmniejsza ich walory aplikacyjne i budzi rozliczne wÈtpliwoĂci interpretacyjne.
Jak jednak zauwaĝajÈ autorzy definicji, nie naleĝy traktowaÊ ich jako preskryptywnych „warunków” które musi speïniÊ organizacja chcÈca zasïuĝyÊ na miano przedsiÚbiorstwa spoïecznego, ale raczej jako opis „idealnego typu” takiego przedsiÚbiorstwa
(autorzy z EMES mówiÈ tu o „wirtualnym przedsiÚbiorstwie spoïecznym”) umoĝliwiajÈcy badaczowi nawigowanie pomiÚdzy róĝnymi faktycznie dziaïajÈcymi podmiotami
bliskimi temu pojÚciu, a takĝe porównywanie ich ze sobÈ. Trzeba takĝe odnotowaÊ,
ĝe niektóre z tych kryteriów pozostajÈ w stosunku do siebie w pewnym napiÚciu, które
zresztÈ dobrze oddaje specyficzny klimat dziaïania przedsiÚbiorstwa spoïecznego – podejmujÈcego ryzyko ekonomiczne (a wiÚc zainteresowanego zyskiem), a zarazem koncentrujÈcego siÚ przede wszystkim na spoïecznych korzyĂciach wynikajÈcych ze swojej
dziaïalnoĂci. WiÚcej uwag na ich temat odnaleěÊ moĝna w szeregu innych publikacji,
dlatego niĝej zostanÈ one potraktowane przede wszystkim jako punkt wyjĂcia dla opisu
róĝnych typów przedsiÚwziÚÊ zaliczanych do polskiej ekonomii spoïecznej, i opisane
jedynie w takim stopniu, w jakim jest to konieczne dla pracy uczynienia tekstu zrozumiaïym dla czytelnika.

1.2.1. Kryteria ekonomiczne
Kryterium 1. Produkcja/sprzedawanie usïug: PierwszÈ cechÈ wyróĝniajÈcÈ przedsiÚbiorstwa spoïeczne ma byÊ ciÈgïa aktywnoĂÊ ekonomiczna, polegajÈca na odpïatnym dostarczaniu okreĂlonych produktów – dóbr lub usïug. Warto tu zaznaczyÊ,
ĝe owe dobra lub usïugi mogÈ mieÊ zarówno charakter rynkowy (kiedy ich odbiorcami
sÈ indywidualni konsumenci), jak i publiczny (kiedy ich nabywcÈ jest administracja
publiczna, zakupujÈca je na zasadzie kontraktów).
TÚ pierwszÈ bramkÚ swobodnie przechodzÈ spóïdzielnie i spóïdzielnie socjalne,
towarzystwa wzajemnoĂciowe oraz ZAZ, których dziaïalnoĂÊ, podobnie jak innych
przedsiÚbiorstw, polega na wytwarzaniu towarów lub usïug. WiÚcej problemów nastrÚcza werdykt w sprawie organizacji pozarzÈdowych, organizacji otoczenia biznesu, oraz
Centrów Integracji Spoïecznej. Wedïug przybliĝonych danych dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ
uruchomiïa do dziĂ jedna trzecia aktywnych CIS. WĂród organizacji gospodarczych
i zawodowych, prowadzenie dziaïalnoĂci gospodarczej lub odpïatnej deklaruje ok.
40% podmiotów (czyli ok. 1,5-2 tys. organizacji), zaĂ wĂród organizacji pozarzÈdowych – 18,5% (czyli ok. 8-9 tys.). W przypadku kaĝdego z tych typów podmiotów
trudno przy tym okreĂliÊ, do jakiego stopnia jest to dziaïalnoĂÊ ciÈgïa.
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Wykres 1. Polska ekonomia spoïeczna w Ăwietle kryterium aktywnoĂci ekonomicznej
½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.
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Wykres 2. Polska ekonomia spoïeczna w Ăwietle kryterium autonomii
½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

Kryterium 2. Autonomia: stanowi, ĝe przedsiÚbiorstwa spoïeczne sÈ podmiotami
tworzonymi i kontrolowanymi przez jednostki (grupÚ ludzi), a nie przez administracjÚ
publicznÈ czy inne organizacje (federacje, firmy itp.). W praktyce, jeĂli wyjĂÊ poza
oczywiste postulaty niezaleĝnoĂci od administracji czy biznesu, kryterium to nastrÚcza
pewnych problemów interpretacyjnych. Nie jest bowiem jasne, jak traktowaÊ stwierdzenie, iĝ przedsiÚbiorstwa spoïeczne powinny byÊ niezaleĝne od „innych organizacji”
oraz federacji. Przede wszystkim wypada zapytaÊ, czy zasada ta odnosi siÚ równieĝ
do Ăwiata pozarzÈdowego. W polskim systemie prawnym dziaïalnoĂÊ gospodarcza organizacji pozarzÈdowych moĝe byÊ organizowana zarówno wewnÈtrz organizacji, jak
i poza nimi, w formie wyodrÚbnionych zakïadów gospodarczych. Nie odbiera im to jednak, jak siÚ wydaje, spoïecznego charakteru. Podobnie trudno zrozumieÊ, dlaczego
przedsiÚwziÚcia zakïadane lub prowadzone przez federacje organizacji pozarzÈdowych
miaïyby nie byÊ uznawane za spoïeczne. Ostra interpretacja tego kryterium spowodowaïaby, ĝe z „radaru” przedsiÚbiorstw spoïecznych w Polsce znikïyby niektóre przedsiÚwziÚcia uznawane za flagowe przykïady tego typu aktywnoĂci – jak np. pensjonat
„U Pana Cogito” w Krakowie, kawiarnia Hamlet itp.
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Na potrzeby tego opracowania przyjmġmy, ĝe najistotniejszym elementem tego
kryterium jest postulat niezaleĝnoĂci PrzedsiÚwziÚÊ Ekonomii Spoïecznej (PES) wobec
wïadz publicznych oraz biznesu. W praktyce jednak takĝe on moĝe byÊ róĝnie rozumiany. Pojawia siÚ pytanie czy np. stowarzyszenie, które zostaïo zaïoĝone przez osoby
prywatne, ale wiÚkszoĂÊ swoich przychodów uzyskuje od samorzÈdu lokalnego, moĝna uznaÊ za niezaleĝne. Z drugiej strony, czy zawsze moĝna twierdziÊ, ĝe traci w ten
sposób niezaleĝnoĂÊ? Jak traktowaÊ podmioty, które w caïoĂci opierajÈ siÚ na publicznych Ărodkach, jednak uzyskujÈ je ĂwiadczÈc usïugi na zasadzie kontraktu? ProponujÚ
przyjÈÊ na potrzeby niniejszych rozwaĝañ, ĝe postulat ten jest speïniony w przypadku
podmiotów, które nie sÈ tworzone przez instytucje publiczne, firmy komercyjne lub
inne osoby prawne (z wyjÈtkiem podmiotów o takiej samej formie – np. organizacji
spoïecznych w przypadku organizacji, spóïdzielni w przypadku spóïdzielni itp. – takich
podmiotów jest zresztÈ w sumie zaledwie kilka procent). Na podstawie wyników badania Stowarzyszenia Klon/Jawor moĝna uznaÊ, ĝe warunek ten speïniajÈ wszystkie lub
prawie wszystkie istniejÈce spóïdzielnie socjalne, ok. 95% spóïdzielni, mniej wiÚcej
tyle samo organizacji pozarzÈdowych (92%), prawie 90% organizacji samorzÈdu gospodarczego i zawodowego, co drugi ZAZ, 40% CIS i zaledwie 3 z 9 TUW – instytucji,
które tradycyjnie utoĝsamiane sÈ z samoorganizacjÈ. W Ăwietle wyników badania TUW
trudno zgadywaÊ, jak pod tym wzglÚdem wypadïyby inne odradzajÈce siÚ w Polsce
organizacje wzajemnoĂciowe, na temat których brakuje jakichkolwiek danych. Moĝna tylko powiedzieÊ, ĝe biorÈc pod uwagÚ filozofiÚ ich dziaïania trudno nie uznawaÊ
ich za ciaïa spoïeczne.
Kryterium 3. ZnaczÈcy poziom ryzyka ekonomicznego: przedsiÚbiorstwa spoïeczne
majÈ dziaïaÊ na zasadzie ryzyka ekonomicznego, a wiÚc wyraěnej zaleĝnoĂci miedzy
poziomem sprzedaĝy swoich produktów/usïug a wïasnÈ kondycjÈ. Kryterium to stanowi zawÚĝenie przedstawionego wyĝej kryterium „prowadzenia produkcji” i sïuĝy wyodrÚbnieniu spoĂród wszystkich organizacji prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ ekonomicznÈ takich, w przypadku których ma ona istotne znaczenie dla ich zasobnoĂci. Chodzi tu, jak
siÚ wydaje, o odróĝnienie „przedsiÚbiorstw” od przedsiÚwziÚÊ, które – choÊ produkujÈ
– traktujÈ swojÈ dziaïalnoĂÊ jako marginalnÈ (a wiÚc nie muszÈ reagowaÊ na sygnaïy
rynku) albo podejmujÈ jÈ jedynie jako element terapii dla swoich podopiecznych.
Prostym sposobem na przekonanie siÚ, jak pod tym wzglÚdem prezentujÈ siÚ poszczególne „warstwy” polskiej ekonomii spoïecznej, jest analiza znaczenia, jakie majÈ
przychody uzyskiwane dziÚki dziaïalnoĂci gospodarczej lub odpïatnej w caïoĂci przychodów organizacji. WczeĂniej trzeba jednak rozstrzygnÈÊ, jaki poziom tak rozumianego ryzyka ekonomicznego moĝna uznaÊ za „znaczÈcy”? Jak ïatwo siÚ domyĂliÊ,
odpowiedzi na to pytanie moĝe byÊ wiele. Co wiÚcej, naleĝaïoby rozwaĝyÊ, czy w ogóle
istnieje jedna odpowiedě. RozsÈdny wydaje siÚ argument, ĝe poziom ryzyka nie roĂnie w sposób liniowy – wraz ze wzrostem wielkoĂci organizacji, ale raczej ukïada siÚ
w funkcjÚ wykïadniczÈ. Moĝna takĝe argumentowaÊ, ĝe prawdziwy ksztaït tej funkcji
powinien byÊ okreĂlony empirycznie, i ĝe jest róĝny w przypadku róĝnych typów organizacji, a byÊ moĝe takĝe w przypadku róĝnych krajów. Wypada mieÊ nadziejÚ,
ĝe przypuszczenia te doczekajÈ siÚ kiedyĂ powaĝnych studiów. Tymczasem proponujÚ
przyjÈÊ, ĝe „znaczÈcy” poziom ryzyka ekonomicznego cechuje te podmioty, w przy-
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padku których przychody pochodzÈce ze sprzedaĝy dóbr lub usïug stanowiÈ wiÚcej niĝ
20% caïych ich obrotów6.
W przypadku instytucji o charakterze gospodarczym, takich jak: spóïdzielnie czy zakïady aktywnoĂci zawodowej, moĝna by zakïadaÊ, ĝe zastosowanie tego kryterium mġa
siÚ z celem. Okazuje siÚ jednak, ĝe takĝe wĂród nich sÈ podmioty, które plasujÈ siÚ
poniĝej granicy 20% przychodów pochodzÈcych z dziaïalnoĂci gospodarczej. Dotyczy
to np. aĝ 35% spóïdzielni – przede wszystkim spóïdzielni uĝytkowników (zwïaszcza
mieszkaniowych, najliczniejszych w Polsce, a takĝe banków spóïdzielczych), utrzymujÈcych siÚ przede wszystkim ze staïych opïat – zwrotów kosztów w ramach odpïatnej
dziaïalnoĂci statutowej, oraz z dochodów z majÈtku. O ile w przypadku pozostaïych
typów spóïdzielni (producenckich, pracy, rzemieĂlniczych itp.) odsetek tych pozyskujÈcych znacznÈ czÚĂÊ swoich przychodów poprzez dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ siÚgaï 80%,
to wĂród spóïdzielni mieszkaniowych barierÚ 20% przychodów ze sprzedaĝy dóbr lub
usïug przekroczyïo niespeïna 30%. Podobne wyniki zanotowano wĂród organizacji gospodarczych i zawodowych, a takĝe TUW. Jeszcze mniejszy udziaï podmiotów „zaleĝnych od rynku” zanotowano w przypadku spóïdzielni socjalnych (ok. 20%), przy czym
warto tu zaznaczyÊ, ĝe wynik ten prawdopodobnie zwiÈzany jest z ich niezwykle mïodym wiekiem – czÚĂÊ z nich dopiero zaczyna uruchamiaÊ swojÈ dziaïalnoĂÊ. Podobna
hipoteza narzuca siÚ w przypadku CIS, wĂród których próg 20% przychodów z dziaïalnoĂci odpïatnej zarejestrowaïo nieco wiÚcej niĝ 10%. Najniĝej w hierarchii „nastawienia
na ryzyko” uplasowaïy siÚ organizacje pozarzÈdowe, które w 9 przypadkach na 10
nie przekroczyïy bariery 1/5 przychodów pochodzÈcych z aktywnoĂci ekonomicznej.
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Wykres 3. Polska ekonomia spoïeczna w Ăwietle kryterium ryzyka ekonomicznego
½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

Kryterium 4: Zatrudnienie pïatnego personelu: jednÈ z cech odróĝniajÈcych przedsiÚbiorstwa spoïeczne od innych przedsiÚwziÚÊ gospodarczych jest moĝliwoĂÊ korzyW polskich warunkach, kryterium 50% przychodów z dziaïalnoĂci gospodarczej, popularne
np. w UK, wydaje siÚ nadto restrykcyjne. CiekawÈ alternatywÈ dla tego typu rozstrzygniÚÊ wydaje
siÚ dynamiczne kryterium „najbardziej znaczÈcego udziaïu w przychodach” wyróĝniajÈce organizacje, których przychody ze sprzedaĝy stanowiÈ co najmniej 50% budĝetu, lub poniĝej 50%,
ale wiÚcej niĝ jakakolwiek inna kategoria ich przychodów. Jednak kryterium to wyïÈcza ze sfery
„przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej” podmioty, dla których dziaïalnoĂÊ gospodarcza jest jednÈ z gïównych, choÊ nie najwaĝniejszÈ czÚĂÊ przychodów.
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stania przez nie z pracy spoïecznej, bÚdÈca konsekwencjÈ ich na poïy spoïecznego
charakteru. O tym, jak potÚĝny moĝe byÊ to zasób, przekonujÈ deklaracje organizacji
pozarzÈdowych uczestniczÈcych w omawianym tu badaniu Stowarzyszenia Klon/Jawor – jak z nich wynika, w 2005 r. organizacje takie skorzystaïy ïÈcznie z pracy 800
tys. wolontariuszy, oraz ze spoïecznego, staïego zaangaĝowania ok. 1 mln czïonków
i przedstawicieli swoich wïadz. Jednak w kontekĂcie debaty nad przedsiÚbiorczoĂciÈ
spoïecznÈ zakïada siÚ, ĝe przynajmniej w umiarkowanym stopniu bÚdÈ one korzystaÊ
równieĝ z pracy pïatnej. Dotyczy to oczywiĂcie zwïaszcza tych przedsiÚbiorstw, które
z zaïoĝenia majÈ prozatrudnieniowy charakter. W ich przypadku, praca nie jest „po
prostu” elementem ich funkcjonowania, ale stanowi wartoĂÊ samÈ w sobie.
OczywiĂcie, podobnie jak w przypadku opisanych juĝ wyĝej kryteriów, wydaje
siÚ, ĝe hasïo „minimalnego poziomu” pïatnego zatrudnienia kojarzy siÚ z czym innym w przypadku róĝnych typów omawianych tu podmiotów. Aby jednak zachowaÊ
wspólnÈ dla wszystkich perspektywÚ, przyjÚto, ĝe chodzi tu o rozróĝnienie pomiÚdzy
podmiotami zatrudniajÈcymi pïatny personel a tymi, które w ogóle takiego personelu
nie posiadajÈ. Przy tak zarysowanym kryterium, na terytorium potencjalnego rozwoju przedsiÚbiorstw spoïecznych pozostaje ok. 26% organizacji pozarzÈdowych, 55%
organizacji samorzÈdu gospodarczego, 66% spóïdzielni socjalnych (co naleĝy uznaÊ
za stan przejĂciowy, jako ĝe – jak juĝ wspomniano – instytucje te dopiero rozpoczynajÈ
swojÈ dziaïalnoĂÊ) oraz praktycznie wszystkie centra integracji spoïecznej, spóïdzielnie, towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych i zakïady aktywnoĂci zawodowej (w przypadku tych ostatnich brak podmiotów nie zatrudniajÈcych pracowników tïumaczy siÚ
sam przez siÚ).
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Wykres 4. Polska ekonomia spoïeczna w Ăwietle kryterium korzystania z pracy
odpïatnej
½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

JeĂli zaostrzyÊ zaproponowane wyĝej kryterium i ograniczyÊ siÚ tylko do tych podmiotów, które zatrudniajÈ ludzi w peïnym wymiarze czasu, na umowÚ o pracÚ, hierarchia ta nie ulega zmianie, choÊ nieznacznym zmianom ulegajÈ proporcje organizacji
speïniajÈcych taki warunek. Etatowych pracowników zatrudnia 1 na 5 organizacji pozarzÈdowych, prawie co druga organizacja otoczenia biznesu (49%), 63% spóïdzielni
socjalnych, 9 na 10 spóïdzielni „zwykïych” oraz centrów integracji spoïecznej i wszyst-
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kie towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych (na temat innych instytucji wzajemnoĂciowych brak danych) oraz zakïady aktywnoĂci zawodowej.

1.2.2. Kryteria spoïeczne
Kryterium 5. Wyraěna orientacja na cele spoïeczne: kryterium to sïuĝy odróĝnieniu
przedsiÚbiorstw spoïecznych od przedsiÚwziÚÊ zorientowanych gïównie na efekt ekonomiczny. Wskazuje, ĝe przymiotnik „spoïeczne” w nazwie przedsiÚbiorstwa spoïecznego
znaczy nie tylko „spoïecznie zarzÈdzane”, ale takĝe „spoïecznie wraĝliwe”. W ïagodnej
interpretacji, warunek ten speïniajÈ wszystkie opisywane tu typy podmiotów – ich miejsce w koncepcie ekonomii spoïecznej wynika wszak z powszechnego przekonania,
ĝe w swoich dziaïaniach nie odwoïujÈ siÚ one jedynie do rynkowej kalkulacji, ale takĝe
do wartoĂci nie dajÈcych siÚ sprowadziÊ do kategorii indywidualnych interesów.
W interpretacji mocniejszej, kryterium to mówi o prymacie celów spoïecznych nad
ekonomicznymi. Takie ujÚcie sprawy zmusza do postawienia pytania, które z podmiotów ekonomii spoïecznej powstajÈ przede wszystkim wokóï celów spoïecznych i na nich
siÚ koncentrujÈ, które zaĂ realizujÈ je niejako „przy okazji”, czy teĝ ze wzglÚdu na swojÈ grupowÈ naturÚ i wspólne interesy ich zaïoĝycieli? Nieco je upraszczajÈc, moĝna
powiedzieÊ, ĝe chodzi tu o rozstrzygniÚcie, który z czïonów nazwy „przedsiÚbiorstwo
spoïeczne” odnosi siÚ do podstawowych motywów czy celów dziaïania, który zaĂ do instrumentów dziaïania – czy interesy ekonomiczne sÈ podstawowym motywem, wokóï
którego organizuje siÚ dana spoïecznoĂÊ, czy teĝ jedynie instrumentem, majÈcym zaspokoiÊ jej inne, pozaekonomiczne potrzeby?
W teorii rozróĝnienie to wydaje siÚ dosyÊ klarowne. RzeczywistoĂÊ jednak
nie jest tak prosta. Pojawia siÚ pytanie czy np. spóïdzielnie producentów powstajÈ
przede wszystkim dla poprawy ich pozycji na rynku i sytuacji materialnej, czy teĝ
sÈ mechanizmem ich emancypacji spoïecznej, jest w gruncie rzeczy nierozstrzygalne,
nie mówiÈc juĝ o tym, ĝe nie jest specjalnie mÈdre. PróbujÈc nadaÊ temu rozróĝnieniu
rzeczywisty wymiar, naleĝy chyba wyjĂÊ od stwierdzenia, jakie uchwytne wskaěniki
mogÈ pomóc to oceniÊ. Trzeba zaznaczyÊ, ĝe w przypadku czÚĂci z analizowanych
tu typów organizacji, np. organizacji pozarzÈdowych, takich wskaěników brakuje lub
przynajmniej brakuje danych, które mogïyby je zasilaÊ. Poniewaĝ zaĂ nie dysponujÈc
odpowiednim materiaïem empirycznym trudno polemizowaÊ z tezÈ, ĝe organizacje te
powstajÈ dla realizacji celów spoïecznych, wypada po prostu uznaÊ, ĝe tak najczÚĂciej
jest. Podobnie, nawet bez rozbudowanych analiz wydaje siÚ jasne, ĝe instytucje, których podstawowym celem jest pomoc osobom doĂwiadczajÈcym szczególnych trudnoĂci na rynku pracy (CIS, spóïdzielnie socjalne, ZAZ), znajdujÈ siÚ raczej po „spoïecznej” stronie ekonomii spoïecznej. Nieco inaczej rzecz siÚ ma w przypadku organizacji
o charakterze gospodarczym oraz przedsiÚbiorstw, takich jak: TUW czy tradycyjne
spóïdzielnie. Co do organizacji otoczenia biznesu, z zaïoĝenia ich podstawowÈ misjÈ
jest tworzenie platformy dla wspóïpracy pojedynczych przedsiÚbiorców, co oczywiĂcie
nie znaczy, ĝe nie prowadzÈ takĝe innych istotnych spoïecznie dziaïañ. Poniewaĝ w odniesieniu do omawianego tu kryterium interesujÈcy jest przede wszystkim pierwotny
cel, dla jakiego dane przedsiÚwziÚcie funkcjonuje, moĝna uznaÊ, ĝe nie speïniajÈ one
ostrego kryterium „prymatu celów spoïecznych nad ekonomicznymi”, choÊ jest jasne, ĝe speïniajÈ ïagodniejszy warunek „orientacji na dobro spoïecznoĂci”. Jak jednak
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wskazujÈ zamieszczone niĝej dane, przynajmniej niektóre z nich identyfikujÈ siÚ z celami sytuujÈcymi je doĂÊ blisko modelu przedsiÚbiorstwa spoïecznego.
Tabela 2. Motywy dziaïania spóïdzielni
Które z tych motywów sÈ obecnie najwaĝniejszymi motywami,
dla których dziaïa Pañstwa spóïdzielnia?

Procent
spóïdzielni

poprawa sytuacji materialnej czïonków/pracowników

55,14

wspóïpraca gospodarcza pomiÚdzy czïonkami, wspólna produkcja/dziaïalnoĂÊ
gospodarcza/handlowa

22,50

dostarczanie czïonkom/pracownikom usïug dostosowanych do ich potrzeb
lub/i moĝliwoĂci ekonomicznych

21,98

zwiÚkszanie niezaleĝnoĂci finansowej organizacji, róĝnicowanie ěródeï
przychodów organizacji

18,30

dostarczanie produktów dobrej jakoĂci, w oparciu o odpowiednie standardy
etyczne i Ărodowiskowe, produkowanych przez lokalnych producentów

15,95

zapewnianie czïonkom pomocy finansowej w wypadku trudnoĂci ĝyciowych
lub niespodziewanych zdarzeñ losowych

11,25

dostarczanie usïug/produktów niezbÚdnych dla funkcjonowania lokalnej
spoïecznoĂci, które nie byïy wczeĂniej odpowiednio zaspokajane/dostarczane

10,67

pozyskiwanie jak najwiÚkszej iloĂci Ărodków finansowych dla rozwiÈzywania
waĝnych problemów spoïecznoĂci lokalnej

8,87

zapewnianie czïonkom moĝliwoĂci oszczÚdzania Ărodków finansowych
lub ich poĝyczania – lokat, kredytów, poĝyczek

8,09

tworzenie miejsc pracy dla osób zagroĝonych trudnoĂciami na rynku pracy

7,29

wspieranie rozwoju dziaïalnoĂci gospodarczej przedstawicieli lokalnej
spoïecznoĂci lub okreĂlonych grup

6,08

upodmiotowienie pracowników – zapewnienie im wiÚkszego udziaïu w procesie
zarzÈdzania i organizacji warunków ich pracy

3,39

inny cel

11,16

½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

Pozostaje pytanie, jak wobec tego kryterium pozycjonujÈ siÚ instytucje wzajemnoĂciowe oraz spóïdzielnie – flagowe instytucje „tradycyjnej” ekonomii spoïecznej.
Ich status nie jest jednoznaczny – z jednej strony sÈ to przedsiÚbiorstwa, z drugiej
– ich historia oraz formuïa dziaïania przemawia na korzyĂÊ tezy, ĝe ich podstawowÈ
siïÈ napÚdowÈ sÈ niezaspokojone potrzeby spoïeczne oraz spoïeczne sieci tworzÈce
siÚ, aby te potrzeby zaspokoiÊ. W przypadku Polski szczególnie aktualne wydaje siÚ
pytanie, do jakiego stopnia ta historia jest dziĂ ĝywa, i do jakiego stopnia ta formuïa
pozostaïa autentyczna. To temat nadajÈcy siÚ raczej na ksiÈĝkÚ niĝ na akapit. Na potrzeby tej pracy naleĝy wiÚc ograniczyÊ siÚ do pytania, w przypadku jakiej czÚĂci z nich
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potrzeby spoïeczne – rozumiane szerzej niĝ potrzeby czïonków – stanowiÈ podstawowÈ
motywacjÚ dla ich dziaïania.
Spóïdzielniom uczestniczÈcym w badaniu zadano m.in. pytanie o to, jakie sÈ motywy, dla których dziaïajÈ. Respondenci (prezesi lub czïonkowie zarzÈdów spóïdzielni) mogli wybraÊ dowolnÈ ich liczbÚ z listy 12 potencjalnych odpowiedzi lub wpisaÊ
wïasnÈ, otwartÈ odpowiedě. NastÚpnie proszono ich o wskazanie wĂród wymienionych
motywacji takich, które „sÈ obecnie najwaĝniejszymi motywacjami, dla których dziaïa
przedsiÚbiorstwo”. Ich rozkïad przedstawia tabela 2.
Jak widaÊ, motywacje zwiÈzane z celami charakteryzujÈcymi przedsiÚbiorstwa
spoïeczne pojawiaïy siÚ w wypowiedziach polskich spóïdzielni dosyÊ rzadko. Mniej
wiÚcej 3% z nich wĂród najwaĝniejszych motywów swojego funkcjonowania wymieniaïo „upodmiotowienie pracowników” – zapewnienie im udziaïu w procesie zarzÈdzania i organizacji warunków ich pracy. Niewiele wiÚcej twierdziïo, ĝe chodzi im
o wspieranie przedsiÚbiorczoĂci lokalnej spoïecznoĂci, lub o oferowanie zatrudnienia
osobom zagroĝonym trudnoĂciami na rynku pracy. Mniej wiÚcej co dziesiÈta spóïdzielnia deklarowaïa, ĝe waĝne sÈ dla niej motywacje zwiÈzane z pozyskiwaniem Ărodków
na rozwiÈzywanie waĝnych problemów spoïecznoĂci lokalnej lub ĝe jej dziaïania kierowane sÈ chÚciÈ dostarczania lokalnej spoïecznoĂci usïug lub produktów, do których
inaczej nie byïoby odpowiedniego dostÚpu. Powyĝej lokujÈ siÚ cele zwiÈzane z najbliĝszym Ărodowiskiem spóïdzielni, specyficznÈ branĝÈ, w której dziaïa bÈdě z niÈ samÈ.
Moĝna siÚ spieraÊ, do jakiego stopnia deklaracje te oddajÈ „prospoïeczne” nastawienie spóïdzielni. Z pewnoĂciÈ nietrudno taki zwiÈzek podwaĝyÊ. BiorÈc jednak pod
uwagÚ brak innych danych na ten temat, wypada postawiÊ hipotezÚ, ĝe stosunkowo
blisko modelu przedsiÚbiorstwa zorientowanego przede wszystkim na cele spoïeczne
jest w Polsce mniej wiÚcej 27% spóïdzielni – tyle bowiem wskazaïo przynajmniej jeden
z piÚciu zaznaczonych wyĝej celów, ïÈczÈcych je z koncepcjÈ PES. WĂród zbadanych
organizacji samorzÈdu gospodarczego wskazaïo na nie ok. 20%, zaĂ wĂród towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych – ani jedno.
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Wykres 5. Polska ekonomia spoïeczna w Ăwietle kryterium orientacji na cele
spoïeczne
½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

Kryterium 6. Oddolny, obywatelski charakter: kryterium to stanowi „spoïeczny” odpowiednik przedstawionego wyĝej kryterium autonomii. Mówi ono, iĝ przedsiÚwziÚcia
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aspirujÈce do miana przedsiÚbiorstw spoïecznych powinny byÊ wynikiem wspóïdziaïania ludzi naleĝÈcych do istotnej dla tego przedsiÚwziÚcia grupy lub spoïecznoĂci,
nie zaĂ owocem odgórnych, organizowanych przez administracjÚ publicznÈ czy biznes
programów prozatrudnieniowych. Ten oddolny charakter przedsiÚbiorstwa spoïecznego ma gwarantowaÊ jego autentycznoĂÊ i sprawiaÊ, ĝe bÚdzie ono zdolne wïaĂciwie
definiowaÊ potrzeby otaczajÈcej je spoïecznoĂci, sprawnie odczytywaÊ napïywajÈce
z jej strony sygnaïy.
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Wykres 6. AktywnoĂÊ czïonków poszczególnych typów spóïdzielni
½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

Elementem odróĝniajÈcym to kryterium od kryterium autonomii jest podkreĂlenie
trwaïego charakteru relacji pomiÚdzy organizacjÈ i jej spoïecznÈ bazÈ oraz koniecznoĂci staïego jej podtrzymywania. Z tego punktu widzenia ocena poszczególnych instytucji ekonomii spoïecznej w Polsce przedstawia siÚ nieco inaczej niĝ z punktu widzenia
kryterium autonomii. W przypadku spóïdzielni konieczne staje siÚ rozróĝnienie pomiÚdzy tymi z nich, które zachowaïy cechy organizacji czïonkowskich – w tym sensie,
ĝe udziaï w ich ĝyciu nie ogranicza siÚ do uiszczania opïat i korzystania z ich usïug,
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a tymi, których zwiÈzki z czïonkami sÈ dosyÊ ograniczone. Jak pokazujÈ wyniki badania
„Kondycja sektora ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, poszczególne typy spóïdzielni róĝniÈ siÚ pod tym wzglÚdem doĂÊ znaczÈco7. NajwiÚkszÈ aktywnoĂciÈ czïonków
(wedïug deklaracji ich przedstawicieli8) cechujÈ siÚ spóïdzielnie pracy oraz rolnicze,
zwïaszcza te o charakterze produkcyjnym, najmniejszÈ zaĂ – spóïdzielcze instytucje
bankowe oraz spóïdzielnie mieszkaniowe, wĂród których odsetek czïonków aktywnych
szacowano przeciÚtnie na mniej niĝ 25% (a w przypadku SKOK nawet poniĝej 10%).
Moĝna zaryzykowaÊ tezÚ, ĝe nie speïniajÈ one omawianego tu kryterium.
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Wykres 7. Polska ekonomia spoïeczna w Ăwietle kryterium „oddolnego charakteru”
½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

W przypadku innych typów organizacji, wyniki tak zoperacjonalizowanego kryterium przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej takĝe sÈ róĝne. Bardzo aktywni w porównaniu
do tradycyjnych spóïdzielni okazali siÚ czïonkowie spóïdzielni socjalnych (84%). Organizacje samorzÈdu zawodowego i gospodarczego wypadïy podobnie jak ogóï „starych”
spóïdzielni (deklarujÈc Ărednio 47% aktywnych czïonków). Organizacje pozarzÈdowe
na tym tle prezentujÈ siÚ nieco lepiej. Odsetek czïonków aktywnie wïÈczajÈcych siÚ
w ĝycie statystycznego polskiego stowarzyszenia oscylowaï wokóï 55%. Co do fundacji, nie posiadajÈcych w ogóle czïonków, ich status z punktu widzenia kryterium „oddolnego charakteru” nie jest oczywisty, choÊ nie ma tu miejsca, aby naleĝycie opisaÊ
rozmaite argumenty w tej sprawie. Wypada wiÚc tylko powiedzieÊ, ĝe mogÈ one byÊ
zarówno „oddolne”, jak i „zewnÚtrznie sterowane”, a zatem – jako typ instytucji – poïowicznie wpisujÈ siÚ w omawiany element definicji przedsiÚbiorstwa spoïecznego. CIS
(z wyjÈtkiem kilku przypadków) oraz ZAZ takĝe nie majÈ charakteru czïonkowskiego,
a przy tym w wiÚkszoĂci zakïadane sÈ przez instytucje publiczne lub podmioty prawne
Róĝnice pomiÚdzy Ărednimi w grupach byïy istotne statystycznie. Czynnik „typu spóïdzielni” pozwoliï wyjaĂniÊ prawie 40% caïkowitej wariancji poziomu aktywnoĂci czïonków spóïdzielni.
8
Pytanie brzmiaïo: „Jaka czÚĂÊ czïonków aktywnie wïÈcza siÚ w ĝycie spóïdzielni (Ăledzi jej ĝycie,
uczestniczy aktywnie w jej pracach, poĂwiÚcajÈ jej swój czas?)”.
7
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spoza trzeciego sektora, trudno wiÚc uznawaÊ je za oddolne. Brakuje niestety danych
na temat aktywnoĂci czïonków instytucji wzajemnoĂciowych oraz TUW.
Kryterium 7. Udziaï w decyzjach nie oparty na wielkoĂci udziaïów: zasada ta,
wyraĝajÈca siÚ w haĂle one man, one vote wyrasta wprost z dïugiej tradycji ruchu
spóïdzielczego. Mówi ona, ĝe udziaï czïonków przedsiÚbiorstwa spoïecznego w podejmowaniu decyzji nie moĝe byÊ zwiÈzany z wielkoĂciÈ ich „udziaïów” w tym przedsiÚbiorstwie. Reguïa ta do dzisiaj wyznacza toĝsamoĂÊ spóïdzielni, choÊ w przypadku
spóïdzielni duĝych jej realizacja nastrÚcza pewnych problemów. Pomimo to nie ma
wÈtpliwoĂci, ĝe – choÊby ze wzglÚdu na ich prawnÈ konstrukcjÚ – jest ona przez polskie spóïdzielnie przestrzegana. Podobnie, formalnie obowiÈzuje takĝe w przypadku
wszystkich innych organizacji, z wyjÈtkiem fundacji, w których decydujÈcy gïos mogÈ
(choÊ nie muszÈ) mieÊ fundatorzy.
Kryterium 8. Partycypacyjna natura, wyraĝajÈca siÚ we wïÈczaniu w zarzÈdzanie
przedsiÚbiorstwem jego Ărodowiska spoïecznego: omówione wyĝej kryterium “oddolnego charakteru” przedsiÚbiorstw spoïecznych wskazywaïo, ĝe powinny one byÊ „zanurzone” w lokalnych spoïecznoĂciach, w których dziaïajÈ. Kryterium partycypacji
stanowi rozwiniÚcie tego warunku. Mówi ono, ĝe organizacja powinna nie tylko pozostawaÊ w kontakcie ze swoim otoczeniem spoïecznym, ale dÈĝyÊ do jak najszerszego
wïÈczania przedstawicieli lokalnej spoïecznoĂci w swoje dziaïania. W Polsce postulat ten oznacza przesuniÚcie poza zbiór inicjatyw okreĂlanych jako przedsiÚbiorstwa
spoïeczne przynajmniej czÚĂci przedsiÚwziÚÊ sïuĝÈcych reintegracji zawodowej osób
zagroĝonych marginalizacjÈ, organizowanych przez administracjÚ lub biznes (np. CIS,
zakïady pracy chronionej – ZPCh). Poza sferÈ projektów prozatrudnieniowych, hasïo partycypacji oznacza duĝÈ wraĝliwoĂÊ organizacji na opinie i gïosy wszystkich
tych, którzy stykajÈ siÚ z jej dziaïaniami. Przejawem takiej wraĝliwoĂci jest np. skïonnoĂÊ organizacji do uwzglÚdniania gïosów interesariuszy (stakeholders) w procesie
podejmowania decyzji. OczywiĂcie ocena tego, w jakim stopniu rozmaite podmioty
ekonomii spoïecznej w Polsce rzeczywiĂcie na takÈ wraĝliwoĂÊ staÊ, jest prawdziwym wyzwaniem. Na podstawie dostÚpnych danych moĝna jedynie przybliĝyÊ siÚ
do odpowiedzi na to pytanie, odwoïujÈc siÚ do deklaracji przedstawicieli rozmaitych
typów organizacji dotyczÈcych tego, czy okreĂlajÈc kierunki rozwoju i strategiÚ swojego dziaïania podmioty te wsïuchujÈ siÚ w gïosy pïynÈce z ich otoczenia, czyli w gïosy
przedstawicieli lokalnej spoïecznoĂci (nawet jeĂli deklaracje te czÚsto odzwierciedlajÈ raczej stan umysïu respondentów badania niĝ rzeczywistoĂÊ)9. OdpowiadajÈc,
wypada zaczÈÊ od generalnej uwagi, ĝe nie wsïuchujÈ siÚ w nie specjalnie czÚsto.
NajczÚĂciej (w blisko poïowie przypadków) udziaï spoïecznoĂci w planowaniu dziaïañ
organizacji deklarujÈ spóïdzielnie socjalne, a takĝe CIS, przy czym nie moĝna wykluczyÊ, ĝe w przypadku tych drugich w roli „spoïecznoĂci” wystÚpuje niekiedy samorzÈd
lokalny, z którym czÚĂÊ CIS jest blisko zwiÈzana. Nieco rzadziej tego typu konsultacje
prowadzÈ organizacje pozarzÈdowe oraz gospodarcze i zawodowe (35%). Wskazaïa
na nie równieĝ jedna czwarta zbadanych ZAZ i jedna na piÚÊ spóïdzielni. Na samym koñcu stawki znajdujÈ siÚ instytucje, które czÚsto przywoïywane sÈ jako symbol
Pytanie brzmiaïo: „Czy okreĂlajÈc kierunki rozwoju i strategiÚ dziaïania organizacji/przedsiÚbiorstwa zasiÚgajÈ Pañstwo opinii nastÚpujÈcych grup?” (kategorie: czïonkowie, pracownicy, wolontariusze, beneficjenci, przedstawiciele spoïecznoĂci lokalnej, najwaĝniejsi partnerzy organizacji,
inne osoby/instytucje, oraz moĝliwoĂÊ wskazania odpowiedzi: nie zasiÚgamy opinii ĝadnej z tych
grup, o kierunkach dziaïania organizacji decydujÈ tylko jej wïadze).

9
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ĂwietnoĂci ekonomii spoïecznej w przedwojennej Polsce, i przykïad dziaïañ reprezentujÈcych istotÚ tej koncepcji, czyli towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych. Na 7 (spoĂród 9 istniejÈcych) TUW, ĝaden nie podejmuje dziaïañ zmierzajÈcych do wïÈczania
lokalnych spoïecznoĂci w dziaïania przedsiÚbiorstwa. Trudno powiedzieÊ, czy oznacza
to, ĝe nostalgiczne opowieĂci o ubezpieczeniach wzajemnych jako sposobie organizowania siÚ lokalnych spoïecznoĂci, instytucji o wybitnie lokalnym charakterze, naleĝy
uznaÊ za odlegïÈ historiÚ, czy teĝ po prostu nie powinno siÚ oczekiwaÊ zapewnieñ
o wïÈczaniu lokalnych spoïecznoĂci w planowanie strategiczne firmy od przedstawicieli ich zarzÈdów gïównych.
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W stronę modelu przedsiębiorstwa społecznego (według EMES)

Wykres 8. Polska ekonomia spoïeczna w Ăwietle kryterium partycypacyjnoĂci
½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

Kryterium 9. Ograniczona dystrybucja zysków: teoretycznie, warunek ten speïniajÈ w Polsce de iure wszystkie wymienione wyĝej podmioty, oprócz „tradycyjnych”
spóïdzielni. W praktyce, zwïaszcza w Ărodowisku pozarzÈdowym, gdzie postÚpowanie
w tej sferze nie jest przedmiotem rutynowych, utartych schematów i procedur, okreĂlenie wïaĂciwego jej poziomu bywa przedmiotem zaĝartych sporów i rozterek10.

1.3. PrzedsiÚwziÚcia ekonomii spoïecznej
w Polsce a „typ idealny” przedsiÚbiorstwa
spoïecznego
Powyĝsze rozwaĝania miaïy oczywiĂcie charakter bardzo szkicowy. Ich podstawowym celem nie byïo okreĂlenie, jakiego rodzaju przedsiÚwziÚcia zasïugujÈ na miano
„przedsiÚbiorstw spoïecznych”, tym bardziej, ĝe – jak sïusznie zauwaĝajÈ w swojej pracy badacze sieci EMES – nie ma jednego modelu takiego przedsiÚbiorstwa. Chodziïo
tu jedynie o pobieĝne sportretowanie polskiego sektora ekonomii spoïecznej z punktu
widzenia kryteriów rozwaĝanych w teorii jako elementy definicji takich przedsiÚbiorstw.
WiÚcej informacji na ten temat – por. tekst J. J. Wygnañskiego i P. FrÈczaka stanowiÈcy punkt
wyjĂcia dla Raportu Otwarcia projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii spoïecznej”, Warszawa 2006.

10
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Warto teĝ zaznaczyÊ, ĝe niektóre z uzyskanych wyników naleĝy traktowaÊ z duĝym dystansem, pamiÚtajÈc, ĝe np. kryterium „partycypacji” zostaïo tu zoperacjonalizowane
bardzo wÈsko jako skïonnoĂÊ do wïÈczania w planowanie dziaïañ organizacji przedstawicieli lokalnej spoïecznoĂci (nie bÚdÈcych bezpoĂrednimi odbiorcami dziaïañ), ĝe niska pozycja spóïdzielni socjalnych w hierarchii „ryzyka ekonomicznego” wynika przede
wszystkim z faktu, iĝ wiÚkszoĂÊ z nich dopiero rozpoczyna swojÈ dziaïalnoĂÊ itd.
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Wykres 9. Pozycja poszczególnych typów instytucji wobec idealnego typu
przedsiÚbiorstwa spoïecznego („wirtualnego przedsiÚbiorstwa spoïecznego”)
½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

Krótko mówiÈc, podstawowÈ intencjÈ przedstawionych tu rozwaĝañ byïa chÚÊ opisania wewnÚtrznego zróĝnicowania Ărodowiska instytucjonalnego, które entuzjaĂci idei
przedsiÚbiorstw spoïecznych traktujÈ jako potencjalny obszar wyïaniania siÚ tego typu
podmiotów. Syntetyczny obraz skali tych róĝnic przedstawiono na Wykresie 9 prezentujÈcym pozycjÚ poszczególnych typów podmiotów wobec idealnego typu przedsiÚbiorstwa spoïecznego, które za badaczami EMES nazwane zostaïo „Wirtualnym PrzedsiÚbiorstwem Spoïecznym”. Pozycja ta stanowi wypadkowÈ ich zagregowanych wyników
w 2 wymiarach: spoïecznej oraz ekonomicznej definicji przedsiÚbiorstwa spoïecznego.
Wypada takĝe otwarcie powiedzieÊ, ĝe reguïy, wedle których dokonana zostaïa agregacja wyników byïy dosyÊ swobodne. To, czy dany typ instytucji speïnia czy nie speïnia
poszczególne warunki opisujÈce idealne przedsiÚbiorstwo spoïeczne, okreĂlone zostaïo
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przez odwoïanie do wiedzy o tym, czy speïnia je wiÚkszoĂÊ dziaïajÈcych w Polsce
instytucji tego typu, przy czym czasem nie odnoszono siÚ do danych empirycznych,
ale do wiedzy o prawnych uwarunkowaniach dziaïañ tych instytucji. Decyzja o przyjÚciu takiej procedury podjÚta zostaïa z uwagi na przekonanie, ĝe w gruncie rzeczy
nie chodzi tu o precyzyjnÈ ocenÚ „genetycznego dopasowania” rozmaitych dziaïajÈcych w Polsce organizacji do wyobraĝonego ksztaïtu przedsiÚbiorstwa spoïecznego,
ale raczej o pokazanie, z jak róĝnych pozycji startujÈ poszczególne typy podmiotów,
które próbuje siÚ z tym pojÚciem „ĝeniÊ”. Trzeba takĝe podkreĂliÊ, ĝe wyników analizy
nie naleĝy traktowaÊ jako opisu wszystkich realnie dziaïajÈcych instytucji, ale jako
pewien zbiorowy, statystyczny lub formalny obraz ich poïoĝenia.
Jak widaÊ na wykresie, zbliĝenie siÚ do modelu przedsiÚbiorstwa spoïecznego
przez poszczególnych aktorów polskiej ekonomii spoïecznej bÚdzie wymagaïo przyjÚcia odmiennych strategii i poïoĝenia akcentu na odmienne elementy ich dziaïalnoĂci.
Instytucje „tradycyjnej” ekonomii spoïecznej speïniajÈ w swojej masie wszystkie lub
prawie wszystkie kryteria ekonomiczne zaproponowane przez EMES jako wyróĝniajÈce
przedsiÚbiorstwa spoïeczne – sprzedajÈ dobra lub usïugi, wystawiajÈ siÚ na ryzyko
ekonomiczne, zatrudniajÈ ludzi, sÈ niezaleĝne. Jednak z punktu widzenia kryteriów
spoïecznych wypadajÈ juĝ gorzej. Odwrotny schemat wystÚpuje w przypadku organizacji pozarzÈdowych – te sÈ (znowu – statystycznie rzecz ujmujÈc) relatywnie mocne pod
wzglÚdem kryteriów spoïecznych, za to nie najlepiej prezentujÈ siÚ na skali kryteriów
ekonomicznych. Najbliĝej ideaïu przedsiÚbiorstwa spoïecznego plasujÈ siÚ spóïdzielnie
socjalne – nie speïniïy jednak jako zbiór instytucji warunku „ryzyka ekonomicznego”
(przy czym jego speïnienie to jak siÚ wydaje wyïÈcznie kwestia peïnego uruchomienia
przez nie dziaïalnoĂci), zaĂ wĂród kryteriów spoïecznych nie przeszïy kryterium „partycypacji” (moĝna jednak powiedzieÊ, ĝe kryterium to zostaïo zoperacjonalizowane
w dyskusyjny sposób).
Z punktu widzenia planów rozwoju przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej istotne wydaje
siÚ nie tylko to, jakim instytucjom „blisko” do tego konceptu, ale teĝ jakie segmenty trzeciego sektora sÈ wystarczajÈco silne (w kategoriach liczby instytucji, stopnia
ich aktywnoĂci, dynamiki przemian, elastycznoĂci), aby staÊ przestrzeniÈ inkubacji
przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej na duĝÈ skalÚ. NajczÚĂciej tego typu nadzieje wiÈĝe siÚ
z sektorem organizacji non-profit. Jak pokazujÈ przeprowadzone analizy, polski sektor
pozarzÈdowy jako caïoĂÊ nie tworzy Ărodowiska, które byïoby szczególnie sprzyjajÈce
dla tego typu eksperymentów. Istnieje jednak w jego ïonie grupa instytucji, które juĝ teraz mogïyby aspirowaÊ do miana protoplastów nowych przedsiÚbiorstw spoïecznych
– takich, które speïniajÈ, jeĂli nie wszystkie, to przynajmniej czÚĂÊ kryteriów majÈcych wyróĝniaÊ te przedsiÚwziÚcia. Moĝna wiÚc postawiÊ pytanie, jak przedstawia siÚ
statystyczny profil tej grupy na tle caïego polskiego sektora pozarzÈdowego i w jakim
stopniu moĝna w najbliĝszym czasie liczyÊ na jej powiÚkszanie siÚ, i bardziej generalnie – na przemieszczanie siÚ polskiego trzeciego sektora w kierunku przedsiÚbiorczoĂci
spoïecznej. Jak wiÚc przedstawia siÚ w Ăwietle wyników badania zagadnienie potencjaïu przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej w polskich organizacjach pozarzÈdowych?
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2. Polskie organizacje pozarzÈdowe:
potencjaï przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej
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Jak wiadomo, termin „przedsiÚbiorczoĂÊ spoïeczna” odnosi siÚ raczej do pewnego obszaru dziaïalnoĂci niĝ do dajÈcego siÚ precyzyjnie wyodrÚbniÊ zbioru instytucji.
Jednak chcÈc promowaÊ rozwój podmiotów, do których to pojÚcie siÚ odnosi, trudno
uciec od refleksji nad tym, jakie instytucjonalne formy wydajÈ siÚ byÊ najlepsze dla
budowania przedsiÚbiorstw spoïecznych i w jakich Ărodowiskach mogÈ one, jak siÚ
wydaje, odnieĂÊ najwiÚkszy sukces.
W Polsce to pytanie wydaje siÚ szczególnie waĝne, i chyba takĝe szczególnie
trudne, przede wszystkim dlatego, ĝe instytucje powszechnie uznawane za naturalne
Ărodowisko dla rozwoju tego typu aktywnoĂci same sÈ u nas wciÈĝ w fazie rozwoju
czy teĝ odradzania siÚ, albo – jak spóïdzielnie – zmagajÈ siÚ z kryzysem toĝsamoĂci
(który zresztÈ z punktu widzenia rozwoju przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej moĝna postrzegaÊ jako zjawisko pozytywne). Nie jest wiÚc jasne, do jakiego stopnia nadzieje
pokïadane w trzecim sektorze, jako w przestrzeni tworzenia siÚ nowych, hybrydowych
form organizacji, ïÈczÈcych spoïeczne cele z ekonomicznymi instrumentami dziaïania,
sÈ w naszych warunkach uprawnione. Póki co, nadzieje te artykuïowane sÈ niejako „na
kredyt”, raczej poprzez odniesienie do debaty, jaka toczy siÚ nad przedsiÚbiorczoĂciÈ
spoïecznÈ w Europie, niĝ na podstawie pragmatycznej analizy klimatu dla jej rozwoju
w ïonie polskiego trzeciego sektora. Analiza danych z badañ nad kondycjÈ trzeciego
sektora moĝe stanowiÊ poĝywkÚ dla takiej wïaĂnie, bardziej pragmatycznej debaty.
Analiza podporzÈdkowana jest próbie odpowiedzi na trzy podstawowe pytania:
1. Jak duĝo jest przedsiÚwziÚÊ zbliĝajÈcych siÚ do koncepcji „przedsiÚbiorczoĂci
spoïecznej” w ramach polskiego trzeciego sektora?
2. Jakie sÈ podstawowe fakty na temat ich kondycji i charakterystyki ich dziaïañ
na tle innych organizacji pozarzÈdowych?
3. Jak na podstawie istniejÈcych danych przedstawiajÈ siÚ prognozy dotyczÈce rozwoju ekonomii spoïecznej w Polsce – zarówno w obrÚbie sektora non-profit, jak i poza
nim, np. w sektorze spóïdzielczym, w szczególnoĂci zaĂ, jak przedstawiajÈ siÚ prognozy dotyczÈce moĝliwej migracji organizacji w stronÚ przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej?

2.1. Organizacje wpisujÈce siÚ w szerokÈ
(ïagodnÈ) definicjÚ przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej
w polskim sektorze pozarzÈdowym
PrzystÚpujÈc do analizy danych na temat organizacji pozarzÈdowych, o których
moĝna powiedzieÊ, ĝe juĝ teraz dziaïajÈ w sposób zbliĝony do idei przedsiÚbiorstwa
spoïecznego (poniĝej bÚdziemy odnosili siÚ do nich uĝywajÈc skrótu „PES”11), naleĝy
11

Skrót od przedsiÚbiorstwa ekonomii spoïecznej.

61

wyjĂÊ od wybrania tych organizacji. OdwoïywaÊ siÚ tu bÚdÚ do definicji miÚdzynarodowej sieci badawczej EMES, omówionej szczegóïowo w pierwszej czÚĂci niniejszego
tekstu. Poniewaĝ jednak grupa ta musi byÊ wystarczajÈco liczna, aby moĝliwe byïo
prowadzenie dla niej jakichkolwiek analiz statystycznych, pominÚ te z kryteriów, które
nie wydajÈ siÚ kluczowe, lub które trudno jest zoperacjonalizowaÊ.
Tak wiÚc, zbiór organizacji, które uznane zostanÈ za potencjalnÈ „awangardÚ” polskiej przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej w obrÚbie sektora non-profit, skïada siÚ z podmiotów (stowarzyszeñ i fundacji), które:
• prowadzÈ staïÈ sprzedaĝ dóbr lub usïug,
• sÈ niezaleĝne od administracji publicznej lub innych osób prawnych,
• podejmujÈ ryzyko ekonomiczne (przychody z dziaïalnoĂci gospodarczej lub odpïatnej na poziomie wiÚkszym niĝ 20%).
Za speïniane przez wszystkie organizacje non-profit uznaje siÚ kryteria:
• spoïecznego celu dziaïañ,
• ograniczonej dystrybucji zysków.
Ze wzglÚdu na brak danych pozwalajÈcych je rzetelnie uwzglÚdniÊ, nie wziÚto pod
uwagÚ nastÚpujÈcych kryteriów:
• „oddolnoĂci organizacji”,
• udziaïu w decyzjach nieuzaleĝnionego od wïasnoĂci kapitaïu12,
• „partycypacyjnej natury” organizacji.
Warto przy tym zaznaczyÊ, ĝe nie wydaje siÚ, aby ich zastosowanie mogïo byÊ
przyczynÈ zasadniczych zmian w wyznaczeniu granic interesujÈcej nas grupy organizacji –zdecydowana wiÚkszoĂÊ organizacji pozarzÈdowych speïnia bowiem je wszystkie.
Po zastosowaniu tych kryteriów spoĂród 1.041 organizacji pozarzÈdowych zbadanych w ramach cytowanego tu badania pozostaïo równo 100 przypadków. Na podstawie wag statystycznych przeliczajÈcych ich wyniki do poziomu caïej populacji organizacji pozarzÈdowych w Polsce moĝna sÈdziÊ, ĝe w caïym kraju liczba organizacji
speïniajÈcych tak okreĂlone warunki EMES siÚga ok. 4 tys., czyli niespeïna 10% ogóïu
organizacji. OczywiĂcie nie naleĝy przez to rozumieÊ, ĝe tyle wïaĂnie jest w Polsce
przedsiÚbiorstw spoïecznych o pozarzÈdowym rodowodzie (takie przedsiÚbiorstwa „z
prawdziwego zdarzenia” moĝna by pewnie policzyÊ na palcach obu rÈk). WyodrÚbniony w ten sposób zbiór powinien byÊ traktowany jedynie jako ten segment sektora pozarzÈdowego, któremu do koncepcji przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej jest blisko. Poniĝej
opisano jego specyfikÚ, na tle danych dotyczÈcych ogóïu organizacji pozarzÈdowych
w Polsce13.
Kryterium to moĝna by teoretycznie zastosowaÊ, nie wïÈczajÈc do analizowanego zbioru fundacji. Jednak w polskich warunkach byïoby to posuniÚcie wielce dyskusyjne – por. czÚĂÊ 1 niniejszego tekstu. Przy okazji warto zauwaĝyÊ, ĝe wĂród organizacji speïniajÈcych pozostaïe kryteria
definicyjne EMES fundacje pojawiajÈ siÚ znacznie czÚĂciej (23%) niĝ w caïym sektorze pozarzÈdowym (13%).
13
Osobnego komentarza domaga siÚ jeszcze brak wĂród wymienionych wyĝej warunków kryterium „minimalnego zatrudnienia”. Jak mówi definicja EMES, jednÈ z cech odróĝniajÈcych przedsiÚbiorstwa spoïeczne od innych podmiotów jest to, ĝe tworzÈ (choÊby w minimalnym wymiarze)
miejsca pracy. W odniesieniu do polskiego sektora pozarzÈdowego kryterium to okazuje siÚ doĂÊ
wymagajÈce – jak bowiem wynika z danych (o których wiÚcej niĝej), odsetek organizacji pozarzÈdowych zatrudniajÈcych w jakiejkolwiek formie pïatny personel zmniejszyï siÚ w ciÈgu 2 lat
o ponad 7% i wynosiï w 2006 r. ok. 26%. JeĂli doïÈczyÊ to kryterium do innych, na podstawie których wyodrÚbniono zbiór potencjalnych PES, liczba przypadków speïniajÈcych wszystkie
12
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2.2. Podstawowe charakterystyki organizacji
pozarzÈdowych i PES
2.2.1. Wiek organizacji
Pod wzglÚdem struktury wieku organizacje zaliczajÈce siÚ do grona „potencjalnych” przedsiÚbiorstw spoïecznych nie wyróĝniajÈ siÚ silnie na tle caïego polskiego
sektora pozarzÈdowego. Oznacza to, ĝe – podobnie jak caïy polski sektor – sÈ relatywnie mïode. Co czwarta liczy sobie nie wiÚcej niĝ 3 lata, a prawie 50% powstaïo
nie wczeĂniej niĝ w 2001 r. Zwraca jedynie uwagÚ nieproporcjonalnie duĝy udziaï
w ogólnej ich liczbie organizacji najmïodszych, powstaïych w latach 2001-2003.
Wskazuje to, ĝe w ostatnim okresie nowo powstajÈce organizacje coraz czÚĂciej nastawione sÈ na pozyskiwanie przynajmniej czÚĂci Ărodków na swoje dziaïania z wïasnej
dziaïalnoĂci ekonomicznej. Z pewnoĂciÈ jest to po czÚĂci zwiÈzane z wejĂciem w ĝycie
przepisów ustawy o dziaïalnoĂci poĝytku publicznego i o wolontariacie, dziÚki której
organizacje uzyskaïy moĝliwoĂÊ prowadzenia odpïatnej dziaïalnoĂci nie dla zysku, odróĝnianej od dziaïalnoĂci gospodarczej. Wprowadzenie tych przepisów spowodowaïo
znaczny wzrost zainteresowania organizacji prowadzeniem sprzedaĝy swoich usïug.

Struktura wieku organizacji według danych o roku rejestracji
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½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

Z punktu widzenia prognoz rozwoju ekonomii spoïecznej w Polsce, zwïaszcza zaĂ
planów zwiÈzanych ze wspieraniem rozwoju samofinansujÈcych siÚ instytucji nonprofit zorientowanych na tworzenie miejsc pracy, tendencja ta moĝe tylko cieszyÊ.
Z drugiej jednak strony, stosunkowo duĝy udziaï wĂród potencjalnych przedsiÚbiorstw
uwzglÚdniane kryteria spada do ok. 2,5-3 tys. w skali kraju. Na poziomie próby organizacji
uczestniczÈcych w badaniu oznacza to ograniczenie badanej próby do 62 przypadków. Poniewaĝ
zbiór ten jest zbyt maïy, aby moĝna byïo na jego podstawie pokusiÊ siÚ o opisanie charakterystyki
potencjalnych przedsiÚbiorstw spoïecznych w ramach polskiego sektora pozarzÈdowego, kryterium zatrudnienia nie zostaïo niĝej uwzglÚdnione. Moĝna siÚ przy tym pocieszaÊ, ĝe warunek ten
pozostaje speïniony przez wiÚkszoĂÊ organizacji wyodrÚbnionych w oparciu o pozostaïe kryteria
– ok. 60% z nich zatrudnia pïatnych pracowników.
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spoïecznych organizacji najmïodszych oznacza, ĝe sÈ one bardziej naraĝone na wszelkie „choroby wieku dzieciÚcego” wïaĂciwe wszystkim rozwġajÈcym siÚ instytucjom.
MyĂlÈc o promowaniu instytucji ekonomii spoïecznej w polskim trzecim sektorze powinno siÚ zwróciÊ szczególnÈ uwagÚ na pomoc instytucjonalnÈ skierowanÈ do tych
nowo powstajÈcych inicjatyw. Jak pokazuje poniĝszy wykres, wskazujÈcy na wysokÈ
„umieralnoĂÊ” najmïodszych organizacji pozarzÈdowych, nie jest to w Polsce ïatwe.

2.2.2. Lokalizacja organizacji
NatÚĝenie wystÚpowania organizacji pozarzÈdowych w Polsce roĂnie wraz z wielkoĂciÈ miejscowoĂci. By odwoïaÊ siÚ do danych REGON, na obszarach wiejskich
(w gminach wiejskich oraz wiejskich czÚĂciach gmin wiejsko-miejskich) zlokalizowanych jest blisko 20% wszystkich zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarzÈdowych
(11.170), podczas gdy 70% ma siedzibÚ w miastach bÈdě miasteczkach. ZaleĝnoĂÊ
pomiÚdzy wielkoĂciÈ miejscowoĂci a obecnoĂciÈ w nich organizacji (a takĝe ich charakterem i zasobnoĂciÈ, o czym niĝej) uwidacznia takĝe analiza danych z badania. Pokazuje ona, ĝe choÊ prawie co trzecia organizacja ma siedzibÚ na wsi lub w miasteczku
nie przekraczajÈcym 20 tys. mieszkañców, w samych tylko 15 miastach wojewódzkich (nie liczÈc stolicy kraju) ich liczba jest niemal taka sama. JeĂli doïÈczyÊ do nich
WarszawÚ, okazuje siÚ, ĝe na terenie 16 gïównych polskich miast dziaïa prawie 40%
wszystkich organizacji w Polsce. Róĝnice te sÈ w pewnym sensie zrozumiaïe – najwiÚksze miasta, skupiajÈce wielkie rzesze ludzi i bÚdÈce centrami administracyjnymi
dla poszczególnych regionów, sÈ naturalnÈ przestrzeniÈ dla organizowania siÚ. Jednak pozytywna korelacja pomiÚdzy liczebnoĂciÈ organizacji a wielkoĂciÈ miejscowoĂci
nie jest jedynie funkcjÈ liczby zamieszkujÈcej je ludnoĂci czy ich administracyjnego
znaczenia i utrzymuje siÚ takĝe wtedy, kiedy weěmiemy pod uwagÚ róĝnice w liczbie
ich mieszkañców, posïugujÈc siÚ czÚsto stosownym przez badaczy wskaěnikiem „liczby organizacji w przeliczeniu na mieszkañca”.
OczywiĂcie w przypadku organizacji pretendujÈcych, wedïug opisanych wczeĂniej
kryteriów, do miana „potencjalnych przedsiÚbiorstw spoïecznych” moĝliwoĂci analizy
ich terytorialnego rozmieszczenia sÈ dosyÊ ograniczone. Pewien obraz tego, w jaki sposób czÚstoĂÊ ich wystÚpowania zwiÈzana jest z poziomem urbanizacji, moĝna jednak
uzyskaÊ poprzez odwoïanie do wyników badania, dziÚki któremu zostaïy wyodrÚbnione. Okazuje siÚ, ĝe majÈ one nawet bardziej „miejski” charakter, niĝ moĝna by sÈdziÊ odwoïujÈc siÚ do danych dotyczÈcych ogóïu organizacji pozarzÈdowych. Aĝ 60%
z nich zlokalizowanych jest w Warszawie lub na terenie innych miast wojewódzkich,
podczas gdy tylko 1 na 10 ma siedzibÚ w miejscowoĂciach wiejskich lub w miastach
nieprzekraczajÈcych 20 tys. mieszkañców.
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Średnia liczba organizacji pozarządowych per capita według REGON
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Wykres 11. GÚstoĂÊ sieci organizacji w zaleĝnoĂci od poziomu urbanizacji
½ródïo: Dane REGON (wedïug stanu na luty 2006).

Tabela 3. Lokalizacja organizacji a wielkoĂÊ miejscowoĂci
PES (%)

Organizacje
pozarzÈdowe – Polska (%)

tereny wiejskie i miasteczka

12,3

30,0

miasta powyĝej 20-50 tys. mieszkañców

16,0

10,9

miasta powyĝej 50 tys. mieszkañców

11,7

20,9

stolice regionów

39,8

27,0

Warszawa

20,2

11,2

100,0

100,0

ogóïem

½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

2.2.3. Pola dziaïañ organizacji
Organizacje uczestniczÈce w badaniu poproszono o odpowiedě na pytanie, na jakich polach prowadzÈ dziaïania, a takĝe które z tych pól uznajÈ za najistotniejsze
z punktu widzenia realizacji swojej misji. Ich wskazania (ujÚte w Tabeli 3) nie przyniosïy zaskakujÈcych rezultatów. DominujÈ organizacje zajmujÈce siÚ sportem, rekreacjÈ,
turystykÈ lub hobby – stanowiÈ one prawie 40% caïego polskiego sektora pozarzÈdowego. Na drugim miejscu, jednak ze znacznie mniejszÈ liczbÈ wskazañ, plasujÈ siÚ
organizacje utoĝsamiajÈce siÚ przede wszystkim z dziaïaniami w sferze kultury i sztuki,
edukacji i wychowania, usïug socjalnych i pomocy spoïecznej oraz ochrony zdrowia.
NajmniejszÈ popularnoĂciÈ w polskim sektorze cieszy siÚ dziaïalnoĂÊ miÚdzynarodowa,
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½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.
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Tabela 4. Pola dziaïañ organizacji pozarzÈdowych – procent organizacji pozarzÈdowych w Polsce i procent PES
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religġna (przy czym trzeba tu powiedzieÊ, ĝe losujÈc organizacje do badania nie brano
pod uwagÚ podmiotów bezpoĂrednio zwiÈzanych ze strukturami KoĂcioïa katolickiego
i innych koĂcioïów), a takĝe dziaïania w sferze wsparcia inicjatyw obywatelskich, praw
czïowieka czy badañ naukowych. Ta hierarchia pozostaje od lat niezmienna.
Warto jednak zaznaczyÊ, ĝe w obecnej edycji badania organizacje uzyskaïy moĝliwoĂÊ wskazania nowego obszaru dziaïañ – kluczowego z punktu widzenia debaty
nad ekonomiÈ spoïecznÈ – mianowicie „usïug rynku pracy, zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej”. Z tego typu dziaïaniami – jako gïównym polem swojej dziaïalnoĂci – identyfikuje siÚ zaledwie 2,3% wszystkich organizacji pozarzÈdowych. BiorÈc pod uwagÚ
skalÚ problemów zwiÈzanych z bezrobociem w Polsce w badanym okresie, a takĝe podnoszone przez ekspertów postulaty wiÚkszego udziaïu sektora pozarzÈdowego
w realizacji polityki rynku pracy14, wynik ten wydaje siÚ niski. Pewnym pocieszeniem
moĝe tu byÊ fakt, ĝe obszar usïug rynku pracy jako jedno z pól swojej dziaïalnoĂci
(niekoniecznie gïówne) wskazaïo juĝ prawie 10% organizacji.
W przypadku organizacji naleĝÈcych do zbioru „potencjalnych przedsiÚbiorstw
ekonomii spoïecznej” sytuacja jest na pozór bardzo podobna. NajczÚĂciej (choÊ rzadziej niĝ w przypadku ogóïu organizacji) wymienianym przez nie podstawowym obszarem dziaïañ jest sport, turystyka i rekreacja, a takĝe kultura oraz edukacja – które
to dziedziny sÈ przez nie wskazywane znaczÈco czÚĂciej, niĝ ma to miejsce w caïym
sektorze pozarzÈdowym. Prawdziwa skala róĝnic w tym zakresie ujawnia siÚ przy porównaniu wskazañ na te dziedziny jako na jedne z kilku pól aktywnoĂci organizacji. Jak
siÚ okazuje, aĝ 60% PES – 2 razy wiÚcej niĝ wĂród ogóïu organizacji pozarzÈdowych,
skïonnych jest zaliczaÊ do istotnych dla siebie obszarów dziaïalnoĂci edukacjÚ. Jak
ïatwo siÚ domyĂliÊ, wynik ten jest zwiÈzany z dominujÈcÈ formÈ prowadzonej przez
nie dziaïalnoĂci ekonomicznej – aĝ w 45% przypadków jest to dziaïalnoĂÊ szkoleniowa. WĂród istotnych obszarów dziaïalnoĂci PES czÚsto – na tle ogóïu organizacji
pozarzÈdowych – pojawiajÈ siÚ takĝe (byÊ moĝe z podobnych powodów) „wsparcie dla
instytucji i organizacji” oraz „badania naukowe”.
Przeprowadzone dotÈd analizy skïaniajÈ do pewnej refleksji natury teoretycznej.
Wydaje siÚ, ĝe wyodrÚbniona poprzez odniesienie do „ïagodnych” wersji definicji
EMES grupa organizacji majÈcych zbliĝaÊ siÚ do modelu przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej w istocie skïada siÚ przede wszystkim z podmiotów, których dziaïalnoĂÊ ekonomiczna polega na dostarczaniu usïug szkoleniowych i edukacyjnych. Powstaje zatem
pytanie, do jakiego stopnia organizacje te – jak mówi jedno z kryteriów decydujÈcych
o ich przynaleĝnoĂci do interesujÈcej nas sfery – rzeczywiĂcie moĝna uznaÊ za „zorientowane przede wszystkim na dobro spoïecznoĂci lub grupy”, na której koncentrujÈ
swoje dziaïania? Na korzyĂÊ takiej tezy przemawia fakt, iĝ jedynie 16% z nich wskazuje, ĝe ustalajÈc cenÚ oferowanych przez siebie produktów lub usïug kalkuluje jÈ powyĝej bezpoĂrednich kosztów ich dostarczenia. Niezaleĝnie od tego pytanie to przekïada
siÚ na postulat precyzyjniejszego zdefiniowania kryterium „prymatu celów spoïecznych
nad ekonomicznymi”, np. poprzez rezygnacjÚ z zaïoĝenia, ĝe z racji samej formuïy nonprofit organizacje pozarzÈdowe moĝna postrzegaÊ jako spoïecznie zorientowane.

14

Por. np. W trosce o pracÚ, raport UNDP, CASE, UNDP, Warszawa 2005.
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2.2.4. Skala dziaïañ, odbiorcy dziaïañ, poziom
aktywnoĂci
WĂród beneficjentów dziaïañ polskich organizacji pozarzÈdowych dominujÈ rzecz
jasna osoby indywidualne – prawie 9 na 10 organizacji (86%) deklaruje, ĝe w 2005 r.
prowadziïy dziaïania na rzecz takich wïaĂnie odbiorców. W skali kraju tylko 1 na 3
organizacje twierdziïa przy tym, ĝe odbiorcami jej dziaïañ byïy równieĝ instytucje. Pod
tym wzglÚdem organizacje o charakterystyce zbliĝonej do definicji przedsiÚbiorstwa
spoïecznego (z EMES) wyróĝniajÈ siÚ na tle caïego sektora pozarzÈdowego – dziaïania
na rzecz instytucji prowadzi bowiem, wedïug wyników badania, ponad 42% z nich.
PES – a w kaĝdym razie te z nich, które dziaïajÈ na rzecz odbiorców indywidualnych
– okazujÈ siÚ takĝe dziaïaÊ z wiÚkszym rozmachem – jeĂli rozmach ten mierzyÊ deklarowanÈ przez nie liczbÈ beneficjentów ich dziaïañ. W przypadku poïowy z nich
caïkowita liczba osób, które skorzystaïy z ich usïug, w skali roku siÚgnÚïa 200 osób,
podczas gdy wĂród wszystkich organizacji pozarzÈdowych liczba odbiorców indywidualnych byïa prawie dwukrotnie mniejsza (120 osób).

W przypadku (x) % organizacji, całkowita liczba odbiorców ich działań w 2005 r. nie przekroczyła ...
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Wykres 12. Skala dziaïañ organizacji – szacunki dotyczÈce liczby odbiorców
½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

Z danymi tymi korespondujÈ informacje dotyczÈce terytorialnego zasiÚgu dziaïañ
organizacji. Na poziomie caïego sektora pozarzÈdowego mniej wiÚcej 1 na 3 organizacje twierdzi, ĝe prowadzi dziaïania na poziomie najbliĝszego sÈsiedztwa, poïowa
deklaruje zaĂ, ĝe dziaïa na poziomie gminy/powiatu15. Podobnie jest w przypadku PES,
z tÈ jednak róĝnicÈ, ĝe ponad poïowa organizacji tworzÈcych tÚ grupÚ (w porównaniu
do niespeïna 30% w caïym sektorze) wskazaïa takĝe, iĝ ich dziaïania prowadzone
sÈ w skali caïej Polski. Trudno powiedzieÊ, czy ten specyficzny wynik moĝna w jakikolwiek sposób ïÈczyÊ z charakterystykami, które zdecydowaïy, iĝ organizacje te zostaïy
uznane za potencjalnÈ „awangardÚ” nowej ekonomii spoïecznej w Polsce. Z pewnoĂciÈ
prostszym i intuicyjnie bardziej zrozumiaïym wyjaĂnieniem bÚdzie to, ĝe – jak juĝ pokazano – nieproporcjonalnie duĝa ich czÚĂÊ to organizacje zlokalizowane w miastach
wojewódzkich lub w stolicy kraju.
Organizacje mogïy wskazywaÊ wiÚcej niĝ jednÈ odpowiedě, dlatego na wykresie ilustrujÈcym
odpowiedzi wyniki dla poszczególnych kategorii nie sumujÈ siÚ do 100%.

15
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½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.
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Tabela 5. Procent organizacji zatrudniajÈcych okreĂlonÈ liczbÚ pracowników – procent organizacji pozarzÈdowych w Polsce i procent PES
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Wykres 13. Terytorialny zasiÚg dziaïañ organizacji
½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

2.2.5. Ludzie w organizacjach
• Zatrudnienie
Jak wspomniano – zatrudnianie pïatnego personelu jest jednym z waĝniejszych warunków okreĂlajÈcych (w teorii) przynaleĝnoĂÊ organizacji do rodziny „przedsiÚbiorstw
spoïecznych”. Warunek ten zbudowany jest na kilku zaïoĝeniach, czy teĝ raczej oczekiwaniach, dotyczÈcych natury przedsiÚbiorstw spoïecznych i celów, dla których one dziaïajÈ. Po pierwsze wiÚc, organizacje aspirujÈce do miana przedsiÚbiorstw spoïecznych
powinny zatrudniaÊ, poniewaĝ zasady ich dziaïania majÈ przybliĝaÊ je do „normalnych”,
tj. dziaïajÈcych wyïÈcznie na zasadzie efektywnoĂci ekonomicznej, przedsiÚbiorstw –
opartych w sferze zarzÈdzania raczej o rachunek ekonomiczny niĝ o aktywnoĂÊ czy spoïeczne zaangaĝowanie (co nie znaczy, ĝe nie mogÈ czy nie powinny one korzystaÊ z tego
specyficznego zasobu). Po drugie, powinny zatrudniaÊ ze wzglÚdu na zwiÈzanÈ z nimi
nadziejÚ, ĝe bÚdÈ to podmioty, które dajÈ pracÚ, generujÈ zatrudnienie i, realizujÈc waĝne spoïeczne cele, przyczyniajÈ siÚ zarazem do ekonomicznej emancypacji swoich pracowników. Po trzecie wreszcie, oczekuje siÚ, ĝe przedsiÚbiorstwa te bÚdÈ szczególnymi
pracodawcami – oferujÈcymi zatrudnienie i moĝliwoĂÊ aktywizacji spoïecznej osobom,
które z róĝnych przyczyn nie znalazïyby pracy na otwartym rynku.
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Tabela 6. Procent organizacji zatrudniajÈcych pïatnych pracowników a struktura
wieku organizacji
Rok rejestracji organizacji

Procent organizacji pozarzÈdowych posiadajÈcych
pïatnych pracowników

do 1989

34,2

1990-1992

43,0

1993-1995

33,5

1996-1998

23,4

1999-2001

21,7

2002-2004

19,9

2005 i póěniej

10,3

½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

Teoretycznie zatem, organizacje opisywane tu jako „potencjalne PES” powinny
wszystkie posiadaÊ pïatny personel. Jak juĝ jednak wspomniano, polski sektor pozarzÈdowy nie jest gotowy, by zmierzyÊ siÚ z tym wymogiem, który nie jest przez polskie organizacje na tyle powszechnie speïniany, aby moĝliwe byïo uwzglÚdnienie go w przedstawianych tu analizach. Dlatego nie wszystkie organizacje wïÈczone w opisywany wyĝej
zbiór zatrudniajÈ pïatny personel. Czyni to jednak wiÚkszoĂÊ z nich – w przeciwieñstwie
do wiÚkszoĂci pozostaïych organizacji pozarzÈdowych. Pïatnymi pracownikami dysponuje ok. 60% organizacji przypisanych na podstawie innych kryteriów do grona PES,
podczas gdy w caïym sektorze pozarzÈdowym ma ich zaledwie co czwarta organizacja
(25,5%). Niemal poïowa PES zatrudnia pracowników na umowÚ o pracÚ (etat), gdy
wĂród ogóïu organizacji robi tak tylko 1 na 5 podmiotów. Brak pïatnego personelu
organizacje rekompensujÈ spoïecznym zaangaĝowaniem wolontariuszy (o nich bÚdzie
mowa osobno), czïonków lub przedstawicieli swoich wïadz. Czasami zaangaĝowanie
to przybiera formÚ regularnej, nieodpïatnej pracy na rzecz organizacji. Ma ono ogromne
znaczenie nie tylko dla poszczególnych organizacji, ale takĝe z punktu widzenia ogólnej
oceny potencjaïu sektora pozarzÈdowego. Zwykle nie uwzglÚdnia siÚ go w opracowaniach dotyczÈcych „zasobów ludzkich” organizacji, odnoszÈc siÚ jedynie do danych
na temat liczby czïonków stowarzyszeñ. JeĂli jednak spróbowaÊ uchwyciÊ jego skalÚ,
okazuje siÚ, ĝe 2 na 3 polskie organizacje opierajÈ siÚ w swoich dziaïaniach na regularnej, spoïecznej pracy (której nie naleĝy myliÊ z pracÈ wolontarystycznÈ, podejmowanÈ
przez osoby niebÚdÈce czïonkami organizacji ani niezasiadajÈce w ich wïadzach) wiÚcej
niĝ 5 osób. W skali caïego sektora oznacza to ok. 1 mln dodatkowych, niebÚdÈcych
wolontariuszami „spoïecznych pracowników” organizacji.
Przedstawione wyĝej statystyki nabierajÈ nowego znaczenia, jeĂli spojrzeÊ
na nie przez pryzmat wyników poprzednich edycji badania Stowarzyszenia Klon/Jawor.
Z jednej strony, w ciÈgu dwóch ostatnich lat odsetek organizacji zatrudniajÈcych pïatny personel znaczÈco spadï – w 2004 r. pïatne miejsca pracy tworzyïa jedna na trzy
organizacje (33%), a wiÚc o prawie 7 punktów procentowych wiÚcej niĝ w 2006 r.
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Z drugiej, statystyki dotyczÈce ogólnego poziomu zatrudnienia w sektorze, bazujÈce
na deklaracjach respondentów dotyczÈcych liczby zatrudnionych w ich organizacjach
pracowników, nie drgnÚïy. Podobnie jak przed dwoma laty, caïkowitÈ liczbÚ osób otrzymujÈcych wynagrodzenie z tytuïu pracy w organizacji pozarzÈdowej moĝna dziĂ szacowaÊ na ok. 120 tys., zaĂ liczbÚ „peïnowymiarowych” miejsc pracy generowanych
przez organizacje pozarzÈdowe – wyraĝonÈ w odpowiednikach peïnych etatów (FTE16)
– na ok. 64 tys. Oznacza to, byÊ moĝe, ĝe mamy do czynienia z „rozwarstwianiem
siÚ” sektora pozarzÈdowego – pomimo zmniejszenia siÚ liczby organizacji tworzÈcych
miejsca pracy, w pewnych segmentach sektora pozarzÈdowego zatrudnienie wzrosïo.
Konkurencyjne wyjaĂnienie mówiïoby, ĝe choÊ odsetek organizacji zatrudniajÈcych
pracowników spadï, to liczba takich organizacji siÚ zwiÚkszyïa, powodujÈc utrzymanie
siÚ statystyk dotyczÈcych zatrudnienia w organizacjach na staïym poziomie. Analiza
danych REGON nie pozwala w peïni potwierdziÊ tej hipotezy (gïównie ze wzglÚdu
na nieaktualnoĂÊ rejestru i brak informacji umoĝliwiajÈcych wyodrÚbnienie w nim organizacji, które zakoñczyïy juĝ swojÈ dziaïalnoĂÊ), ale teĝ czyni jÈ bardziej prawdopodobnÈ (w ciÈgu ostatnich dwóch lat zarejestrowano ok. 5 tys. nowych organizacji). WydajÈ siÚ jÈ takĝe potwierdzaÊ analizy zwiÈzków pomiÚdzy wiekiem organizacji a tym,
czy zatrudniajÈ one pïatny personel (zob. tab. 4). Jak z nich wynika, wĂród organizacji
nie posiadajÈcych pracowników dominujÈ najmïodsze, powstaïe po 2002 r.
• Wolontariat
Specyficznym dla organizacji spoïecznych zasobem (specyficznym nie dlatego,
ĝe jest on wyïÈcznie przywilejem organizacji, ale dlatego, ĝe organizacje zdecydowanie
najczÚĂciej z niego korzystajÈ), obok spoïecznej pracy czïonków lub przedstawicieli
ich wïadz, jest wolontariat, rozumiany tu jako zaangaĝowanie w prace organizacji osób
nie naleĝÈcych do nich, nie zasiadajÈcych w ich wïadzach, ani nie pobierajÈcych wynagrodzenia za swojÈ pracÚ na rzecz organizacji. Zgodnie z deklaracjami respondentów
badania wspóïpracÚ z takimi osobami prowadzi obecnie niespeïna 40% organizacji,
przy czym tylko 13% wspóïpracowaïo w skali roku z wiÚcej niĝ 10 wolontariuszami.
Dane te sÈ niepokojÈce, gdyĝ oznaczajÈ, ĝe w ciÈgu ostatnich 2 lat obecnoĂÊ wolontariatu w sektorze pozarzÈdowym ulegïa zmniejszeniu – w 2004 r. korzystanie z pracy
wolontariuszy zadeklarowaïo 45% organizacji pozarzÈdowych. W przypadku organizacji zaklasyfikowanych tu jako bliskie modelowi przedsiÚbiorstwa spoïecznego sytuacja
nie przedstawia siÚ tak ěle jak na poziomie ogóïu organizacji – choÊ trzeba pamiÚtaÊ,
ĝe z punktu widzenia postulatów, które czyniÈ je przedmiotem naszego zainteresowania, opieranie siÚ przez nie w duĝej mierze na pracy spoïecznej nie jest koniecznie
dobrÈ wiadomoĂciÈ. W ciÈgu ostatniego roku z zaangaĝowania wolontariuszy skorzystaïo mniej wiÚcej 50% takich organizacji, przy czym ok. 45% mogïo liczyÊ na pomoc
wolontariuszy „staïych” – angaĝujÈcych siÚ w ich prace systematycznie.

W literaturze anglojÚzycznej dla odpowiedników peïnych etatów stosowane jest oznaczenie FTE
– full-time equivalent.
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Tabela 7. Liczba wolontariuszy „w ostatnim roku” – procent organizacji
pozarzÈdowych w Polsce i procent PES
Liczba wolontariuszy
„w ostatnim roku”

Liczba staïych wolontariuszy
„w ostatnim roku”a

PES (%)

Polska (%)

PES (%)

Polska (%)

brak

49,6

61,5

56,0

66,4

1-5 wolontariuszy

22,7

14,6

31,7

19,3

6-10 wolontariuszy

7,9

9,9

5,8

6,7

11-20 wolontariuszy

6,8

5,0

4,8

3,7

20-50 wolontariuszy

7,5

5,8

1,7

2,8

powyĝej 50 wolontariuszy

5,4

3,2

0,0

1,1

100,0

100,0

100,0

100,0

ogóïem

wolontariuszy „staïych” zdefiniowano w kwestionariuszu jako „systematycznie i czÚsto (nie rzadziej niĝ raz w miesiÈcu) angaĝujÈcych siÚ w pracÚ organizacji”.

a

½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

2.2.6. Finanse
• Struktura przychodów organizacji
W ciÈgu dwóch lat nie zarejestrowano znaczÈcych przesuniÚÊ w strukturze sektora
pozarzÈdowego pod wzglÚdem poziomu przychodów. JeĂli moĝna tu mówiÊ o jakichĂ
zmianach, byïyby to niestety zmiany na niekorzyĂÊ. W 2004 r. „medianowa” organizacja mogïa pochwaliÊ siÚ rocznymi przychodami na poziomie ok. 13 tys. zï (co oznacza, ĝe roczne przychody poïowy organizacji nie przekroczyïy tej kwoty), podczas gdy
w 2006 r. poïowa organizacji deklaruje budĝet nieprzekraczajÈcy 10 tys. zï. Jednak
róĝnice pomiÚdzy oboma pomiarami sÈ na tyle maïe, ĝe nie sposób uznaÊ ich za statystycznie potwierdzone. Wypada wiÚc stwierdziÊ, ĝe podobnie jak dwa lata wczeĂniej,
mniej wiÚcej 1 na 5 polskich organizacji pozarzÈdowych dysponuje przychodami nieprzekraczajÈcymi 1 tys. zï, podczas gdy mniej wiÚcej 4% zarzÈdza wiÚcej niĝ 1 mln
zï. O skali rozwarstwienia sektora Ăwiadczy to, ĝe owe 4% kumuluje – w zaleĝnoĂci
od szacunków – od 70 do 80% ogóïu przychodów sektora.
Jak moĝna siÚ domyĂlaÊ na podstawie przytoczonych juĝ danych, struktura budĝetu
potencjalnych PES zupeïnie nie przystaje do wyników ogóïu organizacji. Podobnie jak
pod wzglÚdem zasiÚgu swoich dziaïañ czy liczby pracowników, tak pod wzglÚdem dochodów sÈ one – statystycznie rzecz biorÈc – znacznie potÚĝniejsze. Mniej niĝ 1 na 10
naleĝaïo do kategorii organizacji praktycznie nie posiadajÈcych Ărodków finansowych,
podczas gdy ok. 85% (w porównaniu do nieco ponad 50% wĂród ogóïu organizacji)
dysponowaïo w 2005 r. wiÚcej niĝ 10 tys. zï. 45% deklaruje takĝe, ĝe posiada pewne
rezerwy finansowe, które mogïoby uruchomiÊ w sytuacji odciÚcia od dotychczasowych
ěródeï finansowania – w caïym sektorze takie deklaracje odnotowano w przypadku
niespeïna 20% organizacji (18,5%).
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Wykres 14. Przychody organizacji w 2005 r. – procent organizacji pozarzÈdowych
w Polsce i procent PES
½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

• Dynamika przychodów
Jak juĝ powiedziano, statystycznie rzecz biorÈc, kondycja finansowa caïego sektora pozarzÈdowego pozostaje stabilna. Podobnie moĝna powiedzieÊ o finansach statystycznej organizacji, choÊ trzeba tu zaznaczyÊ, ĝe dane, na których opiera siÚ ta diagnoza sÈ niepeïne17. Na ich podstawie moĝna sformuïowaÊ tezÚ, ĝe sytuacja finansowa
co drugiej organizacji, która ma wiÚcej niĝ dwa lata18 (a wiÚc dla których moĝna
próbowaÊ budowaÊ trendy), w ciÈgu ostatnich kilku lat zmieniïa siÚ bardzo nieznacznie (Ăredni roczny przyrost dochodów na poziomie nie wiÚkszym niĝ 107%). Jednak
1 na 4 organizacje zanotowaïy w ostatnich latach przyrost budĝetów przekraczajÈcy
Ărednio 135% rocznie.
Na tym tle PES ponownie wypadajÈ nieznacznie lepiej – w przypadku co drugiego
z nich Ărednia roczna dynamika przyrostu budĝetu w ciÈgu ostatnich kilku lat wyniosïa
mniej wiÚcej 115%. Z uwagi na niewielkÈ liczbÚ obserwacji trudno przy tym traktowaÊ
te róĝnice jako potwierdzone.

W obecnej edycji badania pytajÈc organizacje o kwotÚ budĝetu w 2005 r. poproszono je takĝe
o podanie budĝetu w poprzednich latach, poczÈwszy od 2002 r. (oczywiĂcie nie dotyczyïo to tych,
które w danym roku jeszcze nie istniaïy). Pewnym problemem utrudniajÈcym zbieranie takich danych jest to, ĝe organizacje (nie tylko zresztÈ one) czÚsto niechÚtnie udzielajÈ tego rodzaju informacji, a takĝe to, ĝe zgromadzenie precyzyjnych danych finansowych siÚgajÈcych kilku lat wstecz
bywa niekiedy doĂÊ praco i czasochïonne. Niemniej jednak odpowiednio 417 (dla 2002 r.), 486
(dla 2003 r.) i 584 (dla 2004 r.) respondentów udzieliïo na to pytanie odpowiedzi.
18
W analizach nie brano pod uwagÚ organizacji o najmniejszych budĝetach (ze wzglÚdu na niestabilnoĂÊ budowanych dla nich trendów) oraz przypadków skrajnych.
17
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Wykres 15. ¥redni roczny przyrost budĝetu „medianowej” organizacji w ciÈgu
ostatnich 3 lat
½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

PorównujÈc dane o dynamice przychodów organizacji z analizami zmian w strukturze przychodów caïego sektora moĝna odnieĂÊ wraĝenie sprzecznoĂci pomiÚdzy danymi wskazujÈcymi na przyrost budĝetów pojedynczych organizacji a informacjami o stabilnej kondycji finansowej sektora jako takiego. Warto jednak pamiÚtaÊ o specyficznej,
trwaïej cesze „demografii” sektora pozarzÈdowego, skïadajÈcego siÚ w znacznej czÚĂci
z organizacji mïodych, spoĂród których tylko czÚĂÊ potrafi przetrwaÊ dïuĝej niĝ kilka lat. To ciÈgïe odradzanie siÚ polskiego sektora pozarzÈdowego sprawia niejako,
ĝe jest on caïy czas „na dorobku” – mïode organizacje powiÚkszajÈ swoje przychody,
podczas gdy starsze i wiÚksze tracÈ dynamikÚ. ZaleĝnoĂÊ tÚ potwierdza analiza danych
o przychodach organizacji pod kÈtem ich wieku (naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe z analizy wykluczono przypadki o najniĝszych przychodach i, w konsekwencji, najmniej stabilnych
finansach). Jak widaÊ na wykresie, przychody statystycznej (medianowej) organizacji
najstarszej z roku na rok nie zmieniajÈ siÚ, podczas gdy w przypadku organizacji najmïodszych (tych, dla których moĝliwe byïo porównywanie przychodów z przynajmniej
dwóch lat) rosnÈ Ărednio rocznie o jednÈ czwartÈ.
• ½ródïa przychodów
Pod wzglÚdem ěródeï przychodów zasadniczÈ cechÈ odróĝniajÈcÈ PES od innych
organizacji jest oczywiĂcie ta, która zdecydowaïa o przypisaniu ich do tego podzbioru – a mianowicie prowadzenie przez nie rozbudowanej dziaïalnoĂci odpïatnej i gospodarczej. Jednak pod wzglÚdem popularnoĂci poszczególnych ěródeï finansowania
przodujÈ wĂród nich skïadki czïonkowskie. Jest to o tyle ciekawe, ĝe organizacje te
znacznie czÚĂciej, niĝ ma to miejsce w caïym sektorze pozarzÈdowym, przybierajÈ
formÚ fundacji (fundacje stanowiÈ 24% PES i tylko 13% ogóïu organizacji). KolejnÈ
wartÈ zauwaĝenia cechÈ, zdecydowanie wyróĝniajÈcÈ PES na tle innych organizacji, jest to, ĝe ponad dwa razy czÚĂciej wĂród ěródeï swoich przychodów wymienia-
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jÈ one dochody wynikajÈce z oszczÚdzania bÈdě inwestowania posiadanych Ărodków
– a wiÚc z odsetek bankowych, zysków z kapitaïu ĝelaznego, lokat, udziaïów i akcji.
Dysproporcja pomiÚdzy nimi a innymi organizacjami jest niezwykle duĝa, choÊ oczywiĂcie po czÚĂci tïumaczy jÈ to, ĝe sÈ one, statystycznie rzecz biorÈc, wiÚksze, czÚĂciej
dziaïajÈ w najwiÚkszych miastach i przede wszystkim majÈ co inwestowaÊ – prawie
poïowa z nich zadeklarowaïa, iĝ posiada rezerwy finansowe. Trudno jednak bez gïÚbszych badañ powiedzieÊ, czy jest to przyczyna, czy skutek ich polityki finansowej oraz
gospodarnoĂci.

Tabela 8. ½ródïa przychodów organizacji pozarzÈdowych w Polsce ogóïem i PES
Czy Pana/i organizacja korzystaïa w 2005 r.
z nastÚpujÈcych ěródeï finansowania?

Organizacje
w Polsce (%)

PES
(%)

skïadki czïonkowskie

59,5

67,5

ěródïa samorzÈdowe (Ărodki gminy, powiatu lub samorzÈdu
wojewódzkiego)

43,3

37,8

darowizny od osób fizycznych (poza wpïywami z 1%)

35,5

30,0

darowizny od instytucji i firm

34,5

35,8

ěródïa rzÈdowe (Ărodki ministerstw, agencji rzÈdowych,
wojewodów)

19,6

24,2

odsetki bankowe, zyski z kapitaïu ĝelaznego, lokaty, udziaïy i akcje

14,4

31,0

opïaty (zwroty kosztów) w ramach odpïatnej dziaïalnoĂci statutowej
organizacji

9,3

54,5

wsparcie od innych krajowych organizacji pozarzÈdowych
(w szczególnoĂci fundacji)

7,4

6,7

dochody z kampanii, zbiórek publicznych, akcji charytatywnych

7,0

7,7

dochody z dziaïalnoĂci gospodarczej

6,9

53,5

dochody z przekazania 1% podatku (dotyczy organizacji poĝytku
publicznego)

6,0

9,2

dotacja przekazana przez inny oddziaï tej samej organizacji

4,6

5,7

wsparcie od innych zagranicznych organizacji pozarzÈdowych

3,5

3,7

dochody z majÈtku, np. wynajmu lokali, sprzÚtu, praw majÈtkowych

3,2

10,3

Ărodki funduszy strukturalnych UE (np. SPO RZL, ZPORR, LEADER,
EQUAL)

3,0

5,7

zagraniczne programy pomocowe (Phare, Sapard, Access, Ărodki
innych pañstw)

2,6

3,9

inne ěródïa

7,5

7,7

½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.
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Tymczasem moĝna jedynie postawiÊ tezÚ, ĝe w Ăwietle przedstawionych danych
organizacje te wydajÈ siÚ nader aktywnie (na tle innych) dysponowaÊ swoim majÈtkiem, starajÈ siÚ go pomnaĝaÊ, a zatem – dojrzalej, niĝ moĝna by sÈdziÊ po ich otoczeniu – zarzÈdzajÈ finansami. Krótko mówiÈc, sÈ bardziej przedsiÚbiorcze, co oczywiĂcie nie powinno dziwiÊ, biorÈc pod uwagÚ, ĝe prowadzÈ rozbudowanÈ dziaïalnoĂÊ
gospodarczÈ.

2.2.7. DziaïalnoĂÊ w sferze ekonomii spoïecznej
• Usïugi rynku pracy
Jednym z najwaĝniejszych powodów, dla których debata nad ideÈ przedsiÚbiorczoĂci
spoïecznej jest dziĂ tak ĝywa, sÈ nadzieje, jakie wiÈĝe siÚ z przedsiÚbiorstwami spoïecznymi jako generatorami nowych usïug zwiÈzanych z zatrudnieniem i miejsc pracy
dla grup naraĝonych na szczególne trudnoĂci na otwartym rynku. O tym, ĝe sektor pozarzÈdowy stanowi szczególnie sprzyjajÈce Ărodowisko dla tworzenia takich instytucji,
przekonujÈ zarówno eksperci19, jak i – po czÚĂci – wyniki prezentowanego niĝej badania.
Jest tak zarówno ze wzglÚdu na specyficzne cechy sektora jako rynku pracy, umoĝliwiajÈce wiÚkszÈ elastycznoĂÊ pracy i sprzyjajÈce zatrudnianiu osób bÚdÈcych w szczególnej
sytuacji ĝyciowej, jak i ze wzglÚdu na potencjalnÈ rolÚ, jakÈ organizacje spoïeczne mogïyby odgrywaÊ jako niepubliczne instytucje ĂwiadczÈce usïugi rynku pracy.
Uĝycie sïowa „potencjalna” w odniesieniu do owej roli oddaje poczucie pewnego
niedosytu, jaki wywoïujÈ dane dotyczÈce zaangaĝowania polskiego sektora w walkÚ
z bezrobociem. Dziaïaniami w sferze usïug rynku pracy zajmuje siÚ ok. 8% organizacji,
przy czym jedynie 3% uznaje ten obszar za najwaĝniejszy z punktu widzenia swojej misji. NajczÚĂciej ich aktywnoĂÊ polega na dostarczaniu szkoleñ, doradztwie zawodowym
oraz usïugach zwiÈzanych z szerzej pojÚtÈ aktywizacjÈ spoïecznÈ i zawodowÈ. Trudniejszego zadania tworzenia miejsc pracy (staïych, tymczasowych czy chronionych),
a takĝe organizowania praktyk lub staĝy, podejmuje siÚ 41% organizacji rynku pracy
(co oznacza ok. 3,6% wszystkich organizacji). To wïaĂnie one stanowiÈ najprawdopodobniej pierwszy przyczóïek tworzenia siÚ przedsiÚbiorstw spoïecznych w Polsce – jeĂli
opisujÈc jÈ nie wychodziÊ (jak uczyniono w tym tekĂcie) od teoretycznych kryteriów
opisujÈcych tego rodzaju dziaïalnoĂÊ, ale od funkcji, jakie w wyobraĝeniu ich propagatorów miaïyby one peïniÊ jako instytucje realizujÈce politykÚ spoïecznÈ.
Na podstawie danych na temat powszechnoĂci korzystania przez Polaków z usïug
róĝnych typów organizacji20 moĝna szacowaÊ, iĝ odbiorcami usïug organizacji rynku
pracy jest rocznie co najmniej 400 tys. osób, choÊ sÈdzÈc po danych prezentowanych
w poniĝszej tabeli, liczba ta jest zapewne wiÚksza.

Por. np. www.bezrobocie.org.pl lub: W trosce o..., dz. cyt.
Por. M. Gumkowska, Wolontariat, filantropia i 1% – raport z badania 2005, Stowarzyszenie
Klon/Jawor, Warszawa 2006.
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Tabela 9. AktywnoĂÊ organizacji pozarzÈdowych w poszczególnych obszarach usïug
rynku pracy i aktywizacji zawodowej

Obszar dziaïañ

Procent organizacji
dziaïajÈcych w danym
obszarze w caïym
sektorze

Szacunkowa liczba
organizacji, które
wskazaïy dany
obszar dziaïañ

Szacunkowa liczba
odbiorców dziaïañ
organizacji w 2005 r.

rynek pracy,
zatrudnienie,
aktywizacja zawodowa

8,8

4.600-3.200

Co najmniej 400 tys.

poĂrednictwo pracy

1,1

600-400

140-96 tys.

doradztwo zawodowe

3,6

1.900-1.300

280-198 tys.

szkolenia, kursy
zawodowe

3,7

1.950-1.350

620-440 tys.

aktywizacja zawodowa
(np. trening
psychologiczny)

3,6

1.900-1.300

150-110 tys.

zatrudnienie,
tworzenie staïych
miejsc pracy

1,5

800-550

99-69 tys.

1

550-400

9-6 tys.

organizowanie
praktyk, staĝy

2,1

1.100-750

16,5-11,5 tys.

praca chroniona,
zatrudnienie
wspomagane/socjalne

0,3

160-110

900-600

usïugi na rzecz
instytucji rynku pracy

1,0

500-350

14-10 tys.

inne dziaïania
w zakresie usïug rynku
pracy i aktywizacji
zawodowej

1,8

950-650

24-17 tys.

organizowanie pracy
tymczasowej

½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.
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Tabela 10. Zatrudnienie w organizacjach pozarzÈdowych, gospodarczych
i spóïdzielniach w podziale na kategorie pracowników

Kategorie pracowników

Procent organizacji zatrudniajÈcych osoby
naleĝÈce do poszczególnych kategorii
(wĂród organizacji zatrudniajÈcych
pracowników)
Org.
pozarzÈdowe

Org.
gospodarcze

Spóïdzielnie

powyĝej 50 roku ĝycia

39,1

65,2

85,9

bÚdÈce na emeryturze lub rencie

28,8

25,5

43,3

wchodzÈce na rynek pracy (mïodzieĝ)

Osoby

18,4

12,5

19,5

niepeïnosprawne ruchowo

5,0

7,0

13,9

wychodzÈce z dïugotrwaïego bezrobocia

4,9

1,8

6,3

pracujÈce w domu z powodów zdrowotnych

1,9

–

0,5

niedawno przybyïe do Polski (imigranci,
uchoděcy)

1,3

–

1,0

pracujÈce w domu z powodów rodzinnych

1,0

–

1,1

bezrobotne w ramach wykonywania prac
publicznych

0,9

2,1

1,4

0,61

–

0,3

0,3

3,4

2,6

0,03

1,8

1,0

powracajÈce na rynek pracy po odbyciu kary
pozbawienia wolnoĂci
niepeïnosprawne intelektualnie
bezdomne wychodzÈce z bezdomnoĂci

½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

Niezaleĝnie od obecnej i potencjalnej roli organizacji w aktywnym zwalczaniu problemu bezrobocia – stanowiÈ one, wedïug wielu, interesujÈcÈ „niszÚ” na rynku pracy, byÊ
moĝe szczególnie dobrze przystosowanÈ do potrzeb osób mogÈcych doĂwiadczaÊ trudnoĂci w innych sektorach. Nie negujÈc tego, ĝe moĝe tak byÊ, trzeba jednak wyraěnie
powiedzieÊ, ĝe jak dotÈd nie znajduje to odzwierciedlenia w statystykach opisujÈcych
udziaï takich osób w pozarzÈdowym rynku pracy, zwïaszcza jeĂli dane te odnieĂÊ do informacji na temat sytuacji w pozostaïych segmentach trzeciego sektora. ChoÊ ok. 60%
organizacji posiadajÈcych pïatny personel ma wĂród swoich pracowników osoby, które
z racji wieku, chorób lub niepeïnosprawnoĂci naleĝÈ do kategorii szczególnie zagroĝonych na rynku pracy, a 7,3% organizacji korzysta przy tym ze wspomaganych form
zatrudnienia, to na tle zrzeszeñ o charakterze gospodarczym oraz (przede wszystkim)
spóïdzielni nie okazujÈ siÚ one wcale „przystaniÈ” dla takich osób. WĂród zatrudnianych
w organizacjach pracowników naraĝonych na trudnoĂci na rynku pracy najczÚĂciej wymieniani sÈ emeryci i renciĂci oraz osoby zbliĝajÈce siÚ do emerytury (powyĝej 50 roku
ĝycia). Zatrudnia je odpowiednio 40% i 29% organizacji posiadajÈcych pracowników.
Wyniki te jednak okazujÈ siÚ maïo imponujÈce, kiedy zestawiÊ je ze statystykami dla
sektora spóïdzielczego. Osoby zbliĝajÈce siÚ do emerytury zatrudnia w Polsce 90%
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spóïdzielni, zaĂ emerytów i rencistów – prawie 45%. Prawie 15% oferuje takĝe zatrudnienie osobom niepeïnosprawnym, podczas gdy w organizacjach pozarzÈdowych (tych,
które w ogóle zatrudniajÈ pracowników) zdarza siÚ to niemal trzykrotnie rzadziej.

2.2.8. DziaïalnoĂÊ odpïatna i gospodarcza organizacji
W caïym polskim sektorze pozarzÈdowym, dziaïalnoĂÊ odpïatnÈ nie dla zysku prowadzi 14,7% organizacji, zaĂ gospodarczÈ – 8%21. Dane te uzyskujÈ inne znaczenie,
jeĂli przypomnieÊ, ĝe w 2004 r. prowadzenie dziaïalnoĂci gospodarczej deklarowaïo
ok. 16% organizacji, podczas gdy przychody z tytuïu (Ăwieĝo wówczas wprowadzonej)
odpïatnej dziaïalnoĂci statutowej deklarowaïo zaledwie kilka procent. Jak siÚ wydaje,
przechodzenie organizacji w kierunku odpïatnej dziaïalnoĂci nie dla zysku stanowi
efekt pewnego uporzÈdkowania tej dziedziny, dziÚki przepisom ustawy o dziaïalnoĂci
poĝytku publicznego i o wolontariacie. Moĝna mieÊ nadziejÚ, ĝe bÚdÈcy jej owocem
trend rozwoju samofinansowania organizacji zostanie w przyszïoĂci podtrzymany, choÊ
zarazem gwaïtowny spadek liczby organizacji deklarujÈcych prowadzenie dziaïalnoĂci gospodarczej (w zaïoĝeniu bÚdÈcej wïaĂciwÈ formuïÈ dla dziaïalnoĂci „powaĝnej”,
czy teĝ opartej na ryzyku sprzedaĝy dóbr lub usïug) moĝe martwiÊ zwolenników ekonomizowania siÚ trzeciego sektora. Nie powinien ich jednak martwiÊ zbyt mocno,
wydaje siÚ bowiem, ĝe te 16% wynikajÈce z deklaracji organizacji uczestniczÈcych
w badaniu w 2004 r. to po czÚĂci wïaĂnie efekt ówczesnego baïaganu pojÚciowego
w sferze dziaïalnoĂci odpïatnej.
Poniewaĝ niewielka czÚĂÊ organizacji prowadzi jednoczeĂnie dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ i odpïatnÈ dziaïalnoĂÊ nie dla zysku, caïy ich zbiór nie jest sumÈ logicznÈ podzbiorów organizacji prowadzÈcych kaĝdy z tych typów dziaïalnoĂci, ale ich iloczynem logicznym. DziaïalnoĂÊ odpïatnÈ lub gospodarczÈ (albo oba te rodzaje dziaïalnoĂci) prowadzi
wiÚc ok. 18% organizacji. Oznacza to, ĝe formalnie ponad 80% nie dziaïa na zasadzie odpïatnoĂci za usïugi. Z punktu widzenia postulatów stymulowania rozwoju przez
organizacje samofinansowania pocieszajÈcy jest jednak – skÈdinÈd kïopotliwy – fakt,
ĝe rzeczywistoĂÊ jest od tego formalnego obrazu doĂÊ odlegïa. Prawie 40% organizacji
deklaruje, ĝe przyjmuje opïaty za swoje usïugi, przy czym 23% czyni to w formie skïadek wpïacanych przez czïonków, ok. 18% (organizacji prowadzÈcych oficjalnie dziaïalnoĂÊ odpïatnÈ) w formie czÚĂciowych lub caïkowitych opïat za usïugi, 3% – w postaci
kontraktów z administracjÈ publicznÈ, a ok. 5% w formie darowizn, w praktyce stanowiÈcych formÚ opïaty za usïugi (moĝna siÚ domyĂlaÊ, ĝe w praktyce takich przypadków
jest wiÚcej, jednak nie sÈ one ujawniane, jako praktyka niezgodna z prawem).
PrzechodzÈc do danych na temat dziaïalnoĂci owych 18% „formalnych przedsiÚbiorców”, jak juĝ powiedziano, w praktyce tylko w 1 na 10 przypadków przychody
organizacji z tytuïu dziaïalnoĂci odpïatnej przekraczajÈ 20% ogóïu ich przychodów.
Prawie nie zdarza siÚ, aby organizacje prowadziïy dziaïalnoĂÊ produkcyjnÈ. NajczÚĂciej
koncentrujÈ siÚ na usïugach szkoleniowych oraz zwiÈzanych z organizacjÈ i obsïugÈ
Wyniki te róĝniÈ siÚ nieco od danych na temat ěródeï finansowania dziaïañ organizacji. Moĝna
wskazaÊ na kilka powodów tej sytuacji. Prawdopodobnie jest tak przede wszystkim dlatego, ĝe czÚĂÊ
organizacji, formalnie prowadzÈc dziaïalnoĂÊ, nie uzyskuje z niej w danym roku ĝadnych przychodów. Pewna czÚĂÊ bïÚdu moĝe teĝ wynikaÊ z niekompletnoĂci danych finansowych – zwykle niewielka czÚĂÊ organizacji odmawia podawania informacji na ten temat lub nie potrafi ich udzieliÊ.

21
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imprez. Nieco rzadziej prowadzÈ dziaïalnoĂÊ wydawniczÈ oraz usïugowo-handlowÈ.
JeĂli wziÈÊ pod uwagÚ, jakie znaczenie majÈ przychody z opïat w strukturze przychodów PES, nie powinno dziwiÊ, ĝe na tle innych organizacji rzadziej ograniczajÈ siÚ
do jednego z tych typów dziaïalnoĂci. Jak juĝ wspominano, ponad poïowa operuje
na rynku szkoleniowym, mniej wiÚcej 1 na 5 zajmuje siÚ zaĂ organizacjÈ imprez, wydawnictwami czy dziaïalnoĂciÈ usïugowo-handlowÈ.
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Wykres 16. Rodzaj dziaïalnoĂci gospodarczej PES na tle innych organizacji
(% wĂród organizacji prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ odpïatnÈ)
½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.

2.2.9. Motywacje leĝÈce u podstaw dziaïalnoĂci
ekonomicznej
Zebrane wyĝej dane odtwarzajÈ statystyczny obraz polskiego sektora pozarzÈdowego w 2006 r. i dajÈ pewien wglÈd w to, jak na tym tle przedstawiajÈ siÚ organizacje
bliskie (na tyle, na ile to w naszych warunkach moĝliwe) modelowi „przedsiÚbiorstwa
spoïecznego”. Z pewnoĂciÈ, aby w peïni opisaÊ ich specyfikÚ, potrzeba by znacznie
obszerniejszych analiz. Jednak juĝ na podstawie przedstawionych danych moĝna powiedzieÊ, ĝe organizacje te zdecydowanie wyróĝniajÈ siÚ spoĂród innych, zarówno pod
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Tabela 11. Motywy prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej/odpïatnej
PES
(%)

Inne org. prowadzÈce
dziaïalnoĂÊ odpïatnÈ
(%)

pozyskiwanie jak najwiÚkszej iloĂci Ărodków finansowych
dla realizacji celów statutowych, rozwiÈzywania waĝnych
problemów spoïecznoĂci lokalnej

41,8

65,8

zwrot kosztów prowadzonej dziaïalnoĂci statutowej

68,5

62,0

zwiÚkszanie niezaleĝnoĂci finansowej organizacji,
róĝnicowanie ěródeï przychodów organizacji

39,5

36,7

poprawa sytuacji materialnej czïonków/pracowników
organizacji

14,4

14,0

dostarczanie usïug/produktów niezbÚdnych
dla funkcjonowania lokalnej spoïecznoĂci, które nie byïy
wczeĂniej odpowiednio zaspokajane/dostarczane

7,4

8,0

wspieranie rozwoju dziaïalnoĂci gospodarczej
przedstawicieli lokalnej spoïecznoĂci lub okreĂlonych grup

5,7

7,4

10,6

7,3

angaĝowanie podopiecznych w aktywnoĂÊ zawodowÈ,
tworzenie miejsc pracy dla osób zagroĝonych trudnoĂciami
na rynku pracy

2,8

7,3

dostarczanie czïonkom/pracownikom usïug dostosowanych
do ich potrzeb lub/i moĝliwoĂci ekonomicznych

5,6

6,1

zapobieganie sytuacji, w której odbiorcy naszych
usïug/produktów korzystajÈ z nich bez uzasadnionej
potrzeby, tylko dlatego, ĝe sÈ Ăwiadczone nieodpïatnie

7,8

5,6

wspóïpraca gospodarcza pomiÚdzy czïonkami, wspólna
produkcja/dziaïalnoĂÊ gospodarcza/handlowa

0,8

5,1

zapewnianie czïonkom pomocy finansowej w wypadku
trudnoĂci ĝyciowych lub niespodziewanych zdarzeñ
losowych

5,4

2,9

upodmiotowienie pracowników – zapewnienie
im wiÚkszego udziaïu w procesie zarzÈdzania
i organizacji warunków ich pracy

1,9

1,6

zapewnianie czïonkom moĝliwoĂci oszczÚdzania Ărodków
finansowych lub ich poĝyczania – lokat, kredytów, poĝyczek

1,0

0,7

inny cel

7,2

10,2

Motywy

dostarczanie produktów dobrej jakoĂci, w oparciu
o odpowiednie standardy etyczne i Ărodowiskowe,
produkowanych przez lokalnych producentów

½ródïo: Badanie „Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006.
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wzglÚdem ogólnej kondycji czy zasobów, jakimi dysponujÈ, jak i pod wzglÚdem witalnoĂci oraz „agresywnoĂci” w dziaïaniu (agresywnoĂci definiowanej przez rozmach
i róĝnorodnoĂÊ podejmowanej dziaïalnoĂci ekonomicznej22, strategiÚ dysponowania
majÈtkiem i inwestowania Ărodków itp.). Jednym sïowem, sÈ one nie tylko nieprzeciÚtnie duĝe, ale i przedsiÚbiorcze. Powstaje jednak pytanie, do jakiego stopnia sÈ równieĝ
„spoïeczne”, a wiÚc czy ich dziaïalnoĂÊ ekonomiczna faktycznie moĝe byÊ postrzegana jako instrument sïuĝÈcy realizacji waĝnych celów spoïecznych, pojmowanych jako
pierwotne wobec samych organizacji, czy teĝ zewnÚtrzne wobec nich. RozpoczynajÈc
powyĝsze analizy przyjÚto zaïoĝenie, ĝe to przeïoĝenie pomiÚdzy dziaïalnoĂciÈ gospodarczÈ a spoïecznÈ jest w przypadku organizacji pozarzÈdowych czymĂ wynikajÈcym
z ich natury i ĝe pozyskiwane przez nie Ărodki zawsze sïuĝÈ celom spoïecznym – nawet
wtedy, kiedy w istocie sïuĝÈ tylko im samym. W argumentacji tej nie ma w gruncie
rzeczy nic nieprawidïowego. Wysiïki zmierzajÈce do uniezaleĝniania siÚ organizacji
od darczyñców czy Ărodków publicznych sÈ czymĂ ze wszech miar godnym poparcia.
Warto jednak spytaÊ, czy w przypadku „przedsiÚbiorstw spoïecznych” takie motywacje
sÈ wystarczajÈce i czy przedsiÚbiorstwa te nie powinny byÊ bardziej „zewnÈtrzsterowne”, zorientowane przede wszystkim na problemy inne niĝ podtrzymywanie swojego
istnienia. O tym, ĝe nie jest to pytanie czysto teoretyczne, przekonujÈ takĝe niektóre
wyniki badania. Organizacje podejmujÈce dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ i odpïatnÈ zapytano (podobnie jak uczestniczÈce w badaniu przedsiÚbiorstwa, np. spóïdzielnie), jakie
sÈ motywy, dla których siÚ niÈ zajmujÈ.
Jak wskazujÈ ich deklaracje, do najwaĝniejszych motywacji naleĝÈ:
• pozyskiwanie jak najwiÚkszej iloĂci Ărodków dla realizacji misji organizacji lub
rozwiÈzywania waĝnych problemów lokalnej spoïecznoĂci,
• zwrot kosztów prowadzonej przez organizacje dziaïalnoĂci statutowej,
• zwiÚkszanie niezaleĝnoĂci finansowej organizacji,
• poprawa sytuacji materialnej czïonków organizacji.
Jak widaÊ, motywacja, która w teorii eksponowana jest jako jeden z podstawowych
wyróĝników przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej, znajduje siÚ w tej hierarchii na pierwszym
miejscu. Co jednak ciekawe, „realizacja misji” traci na znaczeniu, kiedy weěmiemy pod
uwagÚ jedynie organizacje, które na podstawie innych kryteriów uznano tu za bliskie
modelowi PES, a wiÚc te, które uzyskujÈ dziÚki sprzedaĝy dóbr lub usïug znaczÈcÈ
czÚĂÊ swojego budĝetu. O ile wĂród organizacji prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ ekonomicznÈ
na mniejszÈ skalÚ motywacjÚ tÚ wskazywano w 66% przypadków, o tyle wĂród PES
zwróciïo na niÈ uwagÚ jedynie 42%. W tej grupie najczÚĂciej wskazywanym boděcem dla
dziaïalnoĂci ekonomicznej byïa chÚÊ uzyskania zwrotu kosztów ponoszonych w zwiÈzku z prowadzeniem dziaïalnoĂci gospodarczej, zaĂ motywacje odwoïujÈce siÚ do misji
organizacji lub potrzeb istotnych dla nich spoïecznoĂci zajmowaïy drugie miejsce pod
wzglÚdem czÚstoĂci wskazañ, ex aequo ze „róĝnicowaniem ěródeï przychodów”.
OczywiĂcie ani charakter przedstawianych tu deklaracji, ani liczba tych deklaracji
nie uprawniajÈ do budowania na ich podstawie szczególnie Ămiaïych tez. JeĂli jednak
przyjÈÊ, ĝe choÊ czÚĂciowo odzwierciedlajÈ one rzeczywiste motywacje decydujÈce
o podejmowaniu przez organizacje sprzedaĝy dóbr lub usïug, to moĝna postawiÊ hipotezÚ, ĝe w polskim sektorze pozarzÈdowym orientacja na rozwiÈzywanie problemów
Jak wykazaïy analizy statystyczne, PES majÈ skïonnoĂÊ do prowadzenia bardziej zróĝnicowanej
dziaïalnoĂci ekonomicznej (wskazujÈ na wiÚcej obszarów tej dziaïalnoĂci), niezaleĝnie od tego,
czy sÈ maïe, czy duĝe (ich wielkoĂÊ mierzono poprzez odniesienie do danych o przychodach).
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spoïecznych przy uĝyciu instrumentów ekonomicznych jest tym rzadsza, w im wiÚkszym stopniu siÚ z nich korzysta. Gdyby hipoteza ta okazaïa siÚ prawdziwa (miejmy
nadzieje, ĝe dalsze badania pozwolÈ jÈ zweryfikowaÊ), oznaczaïoby to, ĝe prawdziwym
wyzwaniem utrudniajÈcym zaszczepienie idei przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej w polskim
sektorze pozarzÈdowym nie byïoby wcale „ekonomizowanie” organizacji pozarzÈdowych, ale uchronienie ich przed jego konsekwencjami.

Zamiast podsumowania:
przemiany trzeciego sektora i przyszïoĂÊ
przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej
Lektura danych opisujÈcych polski sektor pozarzÈdowy uĂwiadamia, jak niewielkie jest w nim na razie pole dla rozwoju organizacji odpowiadajÈcych teoretycznym
zaïoĝeniom PES. Pïatny personel zatrudnia 1 na 5 organizacji, 1 na 10 pozyskuje
wiÚcej niĝ 20% swoich przychodów dziÚki formalnie zarejestrowanej dziaïalnoĂci gospodarczej lub odpïatnej, mniej wiÚcej 1 na 20 speïnia oba te warunki. JeĂli przyjrzeÊ siÚ bliĝej innym, bardziej „miÚkkim”, ale chyba równieĝ bardziej fundamentalnym
warunkom definiujÈcym przedsiÚbiorstwa spoïeczne, takim chociaĝby jak wyraěna
orientacja na wykorzystywanie dziaïalnoĂci gospodarczej jako instrumentu sïuĝÈcego
bezpoĂrednio rozwiÈzywaniu problemów spoïecznych, zbiór ten jeszcze siÚ zmniejsza.
Organizacje nie wyróĝniajÈ siÚ takĝe wcale (na tle innych segmentów trzeciego sektora,
zwïaszcza spóïdzielni) jako pracodawcy dla grup szczególnie naraĝonych na trudnoĂci
na rynku pracy.
Wypada wiÚc postawiÊ – skÈdinÈd maïo odkrywczÈ – diagnozÚ, ĝe przedsiÚbiorczoĂÊ spoïeczna w Polsce to raczej projekt niĝ praktyka, a przykïadów dziaïajÈcych
u nas przedsiÚbiorstw spoïecznych naleĝaïoby poszukiwaÊ raczej przy pomocy wyszukiwarki internetowej niĝ programów statystycznych. Moĝna siÚ cieszyÊ, ĝe – jak siÚ
zdaje – w polskim sektorze pozarzÈdowym poszerza siÚ stopniowo grupa organizacji
skïonnych wykorzystywaÊ w swoich dziaïaniach instrumenty ekonomiczne. Jednak nic
nie wskazuje na to, aby w ciÈgu ostatnich 2 lat zwiÚkszyïa siÚ równieĝ liczba stowarzyszeñ i fundacji, które prowadzÈ „powaĝnÈ”, tj. obarczonÈ znacznym poziomem
ryzyka dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ. Przeciwnie – wyniki badañ dowodzÈ, ĝe instytucja
„odpïatnej dziaïalnoĂci nie dla zysku”, która w zaïoĝeniu miaïa pozwoliÊ organizacjom na rozwój strategii samofinansowania bez naraĝania siÚ na uciÈĝliwoĂci zwiÈzane
z dziaïalnoĂciÈ gospodarczÈ i bez obawy o negatywne konsekwencje ekonomizacji,
staïa siÚ w pewnym sensie przyczynÈ odwrotu od dziaïalnoĂci ekonomicznej na wiÚkszÈ skalÚ. Wraz ze wzrostem popularnoĂci tego mechanizmu wyraěnie zmniejszaïo
siÚ bowiem zainteresowanie organizacji regularnÈ dziaïalnoĂciÈ gospodarczÈ. W ciÈgu
dwóch lat od wprowadzenia mechanizmu odpïatnej dziaïalnoĂci nie dla zysku, zdecydowaïo siÚ na niÈ 15% organizacji, podczas gdy liczba tych z nich, które angaĝowaïy siÚ w dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ spadïa o poïowÚ (z 16% do ok. 9%). Najnowsze
dane, pochodzÈce z najĂwieĝszego badania Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2008 r.,

84

potwierdzajÈ trwaïoĂÊ tej tendencji. Do 2008 r. odsetek organizacji deklarujÈcych prowadzenie odpïatnej dziaïalnoĂci nie dla zysku zwiÚkszyï siÚ do 19%, przy jednoczesnym zmniejszeniu siÚ odsetka tych prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ – do 7%.
Moĝna wiÚc powiedzieÊ, ĝe „furtka” w postaci odpïatnej dziaïalnoĂci nie dla zysku
wywoïaïa de facto „deekonomizacjÚ” sektora pozarzÈdowego – co jednak nie byïoby
chyba stwierdzeniem prawdziwym, biorÈc pod uwagÚ, ĝe wzrost popularnoĂci dziaïalnoĂci odpïatnej nie dla zysku jest duĝo szybszy niĝ spadek popularnoĂci dziaïalnoĂci
gospodarczej (czy teĝ, mówiÈc proĂciej, ĝe ogólna liczba organizacji pozarzÈdowych
angaĝujÈcych siÚ w którÈĂ z tych dwóch form aktywnoĂci ekonomicznej roĂnie). Moĝna jednak uznaÊ, ĝe wywoïaïa proces „dekomercjalizacji” sektora – odwrót od takiej
formuïy dziaïalnoĂci, która oznaczaïa (lub przynajmniej umoĝliwiaïa) istotne zaangaĝowanie w dziaïalnoĂÊ rynkowÈ i stawiaïa organizacje w jednym rzÚdzie ze zwykïymi
przedsiÚbiorstwami. Czy z punktu widzenia postulatów przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej
proces ten naleĝy oceniaÊ negatywnie? Odpowiedě nie jest jednoznaczna. Z pewnoĂciÈ, jej propagatorzy namawiajÈ do ekonomizacji „na serio”. W tym sensie, skïonnoĂÊ
organizacji do korzystania z formuïy, która teoretycznie nie ma z urynkowieniem wiele
wspólnego nie jest dobrÈ wiadomoĂciÈ. Moĝna jednak owÈ skïonnoĂÊ interpretowaÊ
nie tyle jako wybór mniej „rynkowej” formuïy, ile jako efekt uporzÈdkowania dziedziny, która dotÈd uporzÈdkowana nie byïa. WyglÈda po prostu na to, ĝe znaczna czÚĂÊ
organizacji, które dotÈd paraïy siÚ dziaïalnoĂciÈ gospodarczÈ, robiïa to nie ze wzglÚdu
na „biznesowÈ” orientacjÚ, ale z braku formuïy umoĝliwiajÈcej im legalnÈ dziaïalnoĂÊ
na mniejszÈ skalÚ. Nie jest zresztÈ jasne, do jakiego stopnia przesuwanie siÚ organizacji w kierunku dziaïalnoĂci odpïatnej nie dla zysku istotnie oznacza przesuwanie siÚ
w kierunku dziaïalnoĂci „na mniejszÈ skalÚ”. Zweryfikowanie tego zaïoĝenia bÚdzie
jednak moĝliwe dopiero przy gïÚbszym spojrzeniu na najĂwieĝsze dane z 2008 r.
Trudno takĝe wyrokowaÊ, jak czÚsto dziaïalnoĂÊ ekonomiczna stanowi dla organizacji (zgodnie z zaïoĝeniami teorii przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej) narzÚdzie sïuĝÈce rozwiÈzywaniu problemów spoïecznych lub stymulowaniu rozwoju lokalnego, jak
czÚsto jest zaĂ po prostu instrumentem sïuĝÈcym ich samopodtrzymaniu (mniejsza
tu o to, do jakiego stopnia jedno moĝe byÊ utoĝsamiane z drugim). PrzyglÈdajÈc siÚ
wynikom analiz trudno oprzeÊ siÚ wraĝeniu, ĝe traktowanie biznesu nie tylko jako
ěródïa finansowania dziaïalnoĂci organizacji, ale takĝe jako mechanizmu emancypacji
to w polskim sektorze pozarzÈdowym doĂÊ rzadka strategia. To wïaĂnie promowanie
tej funkcji aktywnoĂci biznesowej powinno byÊ, jak siÚ zdaje, gïównym celem strategii zmierzajÈcych do rozwoju ekonomii spoïecznej w obrÚbie sektora pozarzÈdowego.
Co wiÚcej, moĝna zauwaĝyÊ, ĝe traktowanie przedsiÚbiorczoĂci jako narzÚdzia zmiany spoïecznej jest wĂród polskich organizacji tym rzadsze, w im wiÚkszym stopniu
siÚ w niÈ angaĝujÈ. Wyniki badañ istotnie sugerujÈ, ĝe ostrzeĝenia przed negatywnymi konsekwencjami „zeĂlizgniÚcia siÚ” organizacji w rynek nie sÈ nieuzasadnione:
te z nich, które rzeczywiĂcie zasïugiwaïy na miano przedsiÚbiorstw, w najmniejszym
stopniu (oczywiĂcie, statystycznie rzecz biorÈc) zasïugiwaïy takĝe na miano organizacji
spoïecznych – takich, które sprzedajÈc usïugi sprzedajÈ je z myĂlÈ o czymĂ innym niĝ
wïasny rozwój. Taka przynajmniej diagnoza wyïania siÚ z danych sprzed dwóch lat.
Moĝna jednak mieÊ nadziejÚ, ĝe od tego czasu idee zwiÈzane z traktowaniem przedsiÚbiorczoĂci samej w sobie jako wehikuïu zmiany spoïecznej – idee intensywnie promowane – staïy siÚ w polskim sektorze pozarzÈdowym bardziej znane. Na potwierdzenie
lub obalenie tej hipotezy przyjdzie jednak jeszcze poczekaÊ.
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WstÚp
Ekonomia spoïeczna na dobre zadomowiïa siÚ w dyskursie Ărodowiska pozarzÈdowego i akademickiego. Problemem pozostaje jednak zakorzenienie tak samej idei
ekonomii spoïecznej, jak zwiÈzanego z niÈ typu przedsiÚbiorstw w ĂwiadomoĂci spoïecznej. Jest rzeczÈ oczywistÈ, ĝe „etyczny konsumeryzm” i spoïeczne wsparcie sÈ jednymi z waĝniejszych warunków rozwoju ekonomii spoïecznej. Rozwaĝenia wymagajÈ
trzy aspekty problemu.
Aspekt pierwszy dotyczy spoïecznej recepcji pojÚÊ zwiÈzanych z ekonomiÈ spoïecznÈ, czyli spóïdzielni socjalnej, organizacji pozarzÈdowej, trzeciego sektora, spoïecznej odpowiedzialnoĂci biznesu, przedsiÚbiorstwa spoïecznego czy wreszcie samej
ekonomii spoïecznej. JakiĂ zakres spoïecznego zrozumienia tych pojÚÊ jest niezbÚdny,
by moĝliwe byïo wyprowadzenie dyskusji o ekonomii spoïecznej poza wÈskie grono
Ărodowiska akademickiego i organizacji pozarzÈdowych, tak by mógï wziÈÊ w niej
udziaï „zwykïy obywatel”.
Drugi waĝny aspekt to spójnoĂÊ miÚdzy ideami, na których zbudowana jest koncepcja ekonomii spoïecznej, a wartoĂciami i postawami spoïecznymi. Spoïeczne normy i wartoĂci tworzÈ bowiem niezbÚdny dla rozwoju przedsiÚbiorstw ekonomii spoïecznej grunt.
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Aspekt trzeci to wizerunek sektora pozarzÈdowego, a w szczególnoĂci postrzeganie
jego roli w rozwiÈzywaniu problemów spoïecznych oraz, z drugiej strony, akceptacja
dla ekonomizowania dziaïañ trzeciego sektora.
Prezentowane opracowanie zawiera podsumowanie wyników trzech badañ – z lat:
2005, 2006 i 2007, przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor1.

1

1. Ekonomia spoïeczna – recepcja pojÚÊ
W omawianych badaniach2 respondentów pytano o znajomoĂÊ szeĂciu nastÚpujÈcych pojÚÊ: spóïdzielnia socjalna, organizacja pozarzÈdowa, trzeci sektor, spoïeczna odpowiedzialnoĂÊ biznesu, przedsiÚbiorstwo spoïeczne oraz ekonomia spoïeczna. Badani mieli do wyboru trzy moĝliwoĂci odpowiedzi: „nie zetknÈïe(a)m siÚ
z tym pojÚciem” (klasyfikowane w opracowaniu jako „brak kontaktu”), „zetknÈïem siÚ
z tym pojÚciem, ale nie jestem pewny(a), co oznacza” (klasyfikowane w opracowaniu
jako „rozpoznawalnoĂÊ”); „tak, znam pojÚcie i wiem, co ono oznacza” (klasyfikowane w opracowaniu jako „znajomoĂÊ”). Rozkïady „znajomoĂci” i „rozpoznawalnoĂci”
przedstawia tabela 1.
Odsetek badanych, którzy znajÈ oraz – w myĂl wïasnej deklaracji – rozumiejÈ znaczenie wszystkich szeĂciu pojÚÊ nie przekracza 1% (1% w 2007 r., 0,4% w 2006 r.
i 0,6% w 2005 r.). Ponad 60% Polaków nie zna ani jednego spoĂród nich pojÚÊ
– wynik ten nie zmienia siÚ zasadniczo w czasie. Okoïo 50% badanych w 2007 r.
nie rozpoznaïo teĝ ĝadnego pojÚcia (tzn. nie tylko nie rozumie ich znaczeñ, lecz nawet
nie zetknÚïa siÚ z nimi) – to o 5 punktów procentowych wiÚcej niĝ w 2005 r.
Niska jest równieĝ znajomoĂÊ i rozpoznawalnoĂÊ badanych pojÚÊ – i nieznacznie
tylko zmieniïa siÚ w ciÈgu ostatnich trzech lat (por. wykres 1). Odsetek Polaków, którzy
rozpoznajÈ pojÚcia „spóïdzielnia socjalna”, „organizacja pozarzÈdowa”, „spoïeczna odpowiedzialnoĂÊ biznesu” wzrósï co prawda miÚdzy 2005 r. a 2007 r. o kilka punktów
procentowych, ale w przypadku okreĂleñ „trzeci sektor” i „przedsiÚbiorstwo spoïeczne”
pozostaje on na staïym poziomie, a w przypadku pojÚcia „ekonomia spoïeczna” odsetek osób deklarujÈcych, ĝe siÚ z nim zetknÚli nawet spadï. Trzeba jednak zaznaczyÊ,
ĝe odnotowana w 2005 r. znajomoĂÊ i rozumienie pojÚcia „ekonomia spoïeczna” byïa
zaskakujÈco wysoka – zadeklarowaïo jÈ aĝ 14,1% Polaków, a dalsze 25% stwierdziïo,
ĝe siÚ z takim pojÚciem zetknÚïo. Jak wskazywali autorzy opublikowanego wówczas
raportu, termin „ekonomia spoïeczna” brzmiaï dla badanych znajomo, choÊ prawdopodobnie skojarzenia, jakie wzbudzaï, nie miaïy wiele wspólnego z jego faktycznym
znaczeniem. ByÊ moĝe wiÚc, spadek odsetka osób rozpoznajÈcych termin „ekonomia
spoïeczna” Ăwiadczy raczej o zaniku zupeïnie niezwiÈzanych z sensem tego terminu
znaczeñ.
Wszystkie edycje badania zrealizowaïa agencja badawcza Millward Brown SMG/KRC.
W kolejnych badaniach 2005-2007 na pytania dotyczÈce znajomoĂci pojÚÊ z zakresu ekonomii
spoïecznej odpowiadaïo ponad tysiÈc osób (grupa respondentów reprezentatywna dla populacji
dorosïych Polaków).
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Tabela 1. ZnajomoĂÊ i rozpoznawalnoĂÊ pojÚÊ z zakresu ekonomii spoïecznej (liczba
wskazanych pojÚÊ)
Indeksy
znajomoĂci
pojÚÊ z zakresu
ekonomii
spoïecznej
Liczba
wskazanych
pojÚÊ

ZNAJOMO¥m
tak, znam pojÚcie i wiem,
co ono oznacza

ROZPOZNAWALNO¥m
tak, zetknÈïem(am) siÚ z pojÚciem,
ale nie jestem pewny(a),
co oznacza

2005

2006

2007

2005

2006

2007

0

62,4

72,9

62,4

43,8

51,8

48,8

1

21,5

15,6

24,7

23,7

23,1

20,5

2

7,4

6,4

6,2

17,4

11,1

12,7

3

4,1

2,5

3,0

8,3

7,1

8,8

4

3,3

1,2

1,5

4,2

4,1

4,0

5

0,8

1,0

1,1

1,5

1,4

2,4

6

0,6

0,4

1,1

1,1

1,4

2,9

razem

100

100

100

100

100

100

Dane w %.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Tendencje w zakresie znajomoĂci pojÚÊ ïatwiej jeszcze dostrzec, gdy potraktujemy
ïÈcznie odpowiedzi deklarujÈce jakikolwiek poziom znajomoĂci („znam i wiem, co oznacza”, oraz „zetknÈïe(a)m siÚ, ale nie jeste(a)m pewien(na), czy wiem, co powiedzieÊ).
Jedynie termin „organizacja pozarzÈdowa” zna ponad poïowa Polaków. Pozostaïe
pojÚcia zna nie wiÚcej niĝ 30% badanych, a szczególnie maïo znane sÈ pojÚcia „trzeci
sektor” i „spoïeczna odpowiedzialnoĂÊ biznesu”. W ciÈgu trzech lat miÚdzy 2005 r.
a 2007 r. poziom znajomoĂci zmieniï siÚ nieznacznie, poza dwoma wspomnianymi
juĝ wyjÈtkami: „spóïdzielnia socjalna” (wzrost) i „ekonomia spoïeczna” (spadek).
ZnajomoĂÊ analizowanych terminów jest pozytywnie skorelowana z wyksztaïceniem oraz zaangaĝowaniem w dziaïania spoïeczne: szczególnie w przypadku pojÚÊ
„organizacja pozarzÈdowa” i „trzeci sektor”, odsetek „znajÈcych” termin jest wiÚkszy
wĂród osób, które w ostatnim roku miaïy do czynienia z organizacjami lub grupami (zetknÚïy siÚ z nimi albo korzystaïy z ich usïug), a takĝe wĂród tych, którzy sÈ ich czïonkami, wspierali je swojÈ nieodpïatnÈ pracÈ lub pieniÚdzmi. Na uwagÚ zasïuguje jednak
fakt, ĝe 25% osób majÈcych kontakt z organizacjami pozarzÈdowymi zadeklarowaïa,
ĝe nie zetknÚïa siÚ z pojÚciem „organizacja pozarzÈdowa”. Podobnie wyglÈdajÈ deklaracje osób, które przekazaïy organizacjom jakieĂ Ărodki finansowe lub wsparïy je swojÈ
pracÈ – aĝ 20% darczyñców i 15% wolontariuszy deklaruje nieznajomoĂÊ pojÚcia
„organizacja pozarzÈdowa”.
Przyjrzyjmy siÚ teraz treĂciom, które wiÈzane sÈ spontanicznie z najbardziej interesujÈcym nas w kontekĂcie ekonomii spoïecznej terminem – „przedsiÚbiorstwo
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2007

2007

ekonomia
społeczna

2005

deklaracje znajomości

organizacja
pozarządowa

2005

2007

Dane w %.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

2007

2007

2007
społeczna
odpowiedzialność
biznesu

2005

trudno powiedzieć

trzeci sektor

2005

brak kontaktu

spółdzielnia
socjalna

2005

deklaracje rozpoznawalności

przedsiębiorstwo
społeczne

2005

Wykres 1. ZnajomoĂÊ pojÚÊ z zakresu ekonomi spoïecznej w latach 2005-2007
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½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

2007

25,8

74,5

spółdzielnia
socjalna

2005

20,5

łącznie „znam i rozumiem” oraz „rozpoznaję, ale nie znam znaczenia”
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Wykres 2. ZnajomoĂÊ pojÚÊ z zakresu ekonomi spoïecznej w latach 2005-2007
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2005
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spoïeczne”. W badaniach realizowanych w 2006 r. zadano pytanie otwarte, proszÈc
o podanie skojarzeñ (znaczenia) z tym terminem. Tylko co piÈty badany wskazaï jakiekolwiek konotacje z „przedsiÚbiorstwem spoïecznym”. WĂród skojarzeñ z pojÚciem
dominujÈ okreĂlenia pozytywne, odwoïujÈce siÚ do wspólnego dziaïania na rzecz dobra wspólnego/pomocy innym. PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne przywodzÈ na myĂl takĝe
róĝne „instytucjonalne” formy gospodarcze czy spoïeczno-gospodarcze: ïÈcznie prawie
4% badanych przedsiÚbiorstwa spoïeczne kojarzÈ siÚ ze spóïdzielniami i spóïkami
czy firmami oraz przedsiÚbiorstwami pañstwowymi. Osobnym tropem wydajÈ siÚ iĂÊ
skojarzenia z rynkiem pracy i zatrudnieniem oraz pomocÈ spoïecznÈ – zapomogami
dla ludzi.

Tabela 2. Skojarzenia Polaków z pojÚciem „przedsiÚbiorstwo spoïeczne”
Skojarzenia

N odp. % Polaków

% odpowiedzi

na rzecz wspólnego dobra, pomaganie, praca spoï.,
nieodpïatna

60

5,8

33,2

wspólnie, spoïecznie, grupa, razem, na rzecz spoïecznoĂci

48

4,6

26,5

spóïdzielnia, organizacja, kóïko rolnicze, spóïka
spoïeczna

20

1,9

11,1

zatrudnienie, praca dla ludzi

17

1,6

9,2

pañstwowe

16

1,5

9,1

zysk, firma

15

1,4

8,0

coĂ zïego, komuna, korupcja, nieuczciwoĂÊ

12

1,2

6,8

8

0,8

4,4

15

1,4

8,1

zapomoga, pomoc spoïeczna
inne

Odpowiedzi sortowane wedïug czÚstoĂci.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

ZnajomoĂÊ pojÚÊ z zakresu szeroko rozumianej ekonomii spoïecznej jest wiÚc niewielka, skojarzenia ze „znajomo brzmiÈcymi” terminami sÈ doĂÊ rozproszone, i nawet
czÚĂÊ osób, które miaïy kontakt z trzecim sektorem deklaruje brak znajomoĂci kluczowych dla tego sektora pojÚÊ. Moĝna wiÚc sÈdziÊ, ĝe nawet, jeĂli Polacy sÈ Ăwiadomi istnienia róĝnych instytucji trzeciego sektora i ekonomii spoïecznej, to nie myĂlÈ
i nie mówiÈ o nich w jÚzyku tegoĝ trzeciego sektora.
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2. ZnajomoĂÊ przedsiÚbiorstw
angaĝujÈcych siÚ w dziaïania spoïeczne
W badaniach pytano równieĝ o znajomoĂÊ dwóch rodzajów przedsiÚbiorstw
– takich, które wspierajÈ cele charytatywne i osoby potrzebujÈce oraz takich, które
zatrudniajÈ gïównie osoby majÈce szczególne trudnoĂci ze znalezieniem pracy: niepeïnosprawne, chore, bezdomne. Pierwszy typ przedsiÚbiorstw ma zwiÈzek z pojÚciem spoïecznej odpowiedzialnoĂci biznesu, drugi natomiast odnosi siÚ bezpoĂrednio
do ekonomii spoïecznej, w szczególnoĂci do spóïdzielni socjalnych i przedsiÚbiorstw
spoïecznych. Jest to niejako próba sprawdzenia „ĂwiadomoĂci” ekonomii spoïecznej
od innej strony – znajomoĂci dziaïañ, a niekoniecznie terminów.
W 2007 r. niemal co piÈty Polak (18%) zadeklarowaï, ĝe zetknÈï siÚ z przedsiÚbiorstwami wspierajÈcymi cele charytatywne, a ponad 30% – ĝe sïyszaï(a) o ich istnieniu,
choÊ nie pamiÚta konkretnych przykïadów. Odsetek osób, które wprost zadeklarowaïy,
iĝ nie znajÈ tego rodzaju przedsiÚbiorstw zmalaï w stosunku do 2005 r., ale jest to spadek w istocie rzeczy pozorny, poniewaĝ wzrosïa proporcja osób odpowiadajÈcych „trudno powiedzieÊ”. JeĂli potraktowaÊ ïÈcznie obie te odpowiedzi („nie znam” i „trudno
powiedzieÊ”), to róĝnica staje siÚ nieistotna (w 2005 r., 45% Polaków nie znaïo tego
rodzaju przedsiÚbiorstw, a w 2007 r. – 47%). Udziaï osób, które osobiĂcie znajÈ przykïady takich przedsiÚbiorstw zmalaï natomiast o niemal 2 punkty procentowe.
Jeszcze mniejszy odsetek badanych zadeklarowaï w 2007 r. znajomoĂÊ przykïadów przedsiÚbiorstw zatrudniajÈcych osoby majÈce trudnoĂci na rynku pracy (14%).
Co wiÚcej, jest to wynik gorszy niĝ w 2005 r., kiedy znajomoĂÊ przykïadów takich
przedsiÚbiorstw zadeklarowaïo okoïo 20% badanych.

Tabela 3. ZnajomoĂÊ przykïadów przedsiÚbiorstw podejmujÈcych dziaïania
charytatywne i zatrudniajÈcych osoby majÈce trudnoĂci na rynku pracy
Czy zna Pan(i) osobiĂcie
lub ze sïyszenia przykïady
takich przedsiÚbiorstw
w Polsce, które:

WspierajÈ cele charytatywne,
osoby potrzebujÈce

ZatrudniajÈ gïównie osoby
majÈce szczególne trudnoĂci
ze znalezieniem pracy
(niepeïnosprawne, chore,
bezdomne itp.)

2005

2006

2007

2005

2006

2007

tak, znam osobiĂcie takie
przykïady

20,2

10,9

18,4

19,2

10,3

14,5

sïyszaïem, ĝe takie firmy
istniejÈ, choÊ nie pamiÚtam
konkretnych przykïadów

34,7

33,3

34,3

31

32,1

32,8

nie

42,4

47,6

37,7

47,5

51,1

42,6

2,7

8,2

9,7

2,3

6,5

10,2

trudno powiedzieÊ

Dane w %.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.
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Odpowiedzi na pytanie o spoïecznÈ akceptacjÚ przedsiÚwziÚÊ zwiÈzanych z dziaïaniami charytatywnymi i wpierajÈcymi osoby wykluczone z ĝycia spoïecznego moĝe
dostarczyÊ analiza pytañ zadanych w badaniu z lat 2005 i 2006. Zadano w nich pytanie o to, czy dobrym pomysïem jest powstawanie takich firm (wspierajÈcych cele charytatywne i osoby potrzebujÈce lub zatrudniajÈcych przede wszystkim osoby majÈce
szczególne trudnoĂci ze znalezieniem pracy: niepeïnosprawne, chore, bezdomne itd.).
O ile w 2005 r. moĝna byïo zaobserwowaÊ powszechnÈ (blisko 90% badanych) zgodÚ, co do tego, ĝe istnienie takich przedsiÚbiorstw jest dobrym pomysïem, to w roku
pomysï ten akceptowaïo 75% respondentów. Oznacza to, ĝe spoïeczna aprobata dla
przedsiÚwziÚÊ zwiÈzanych z dziaïaniami charytatywnymi i wpierajÈcymi osoby wykluczone z ĝycia spoïecznego spadïa o ponad 10 punktów procentowych! Zdecydowana wiÚkszoĂÊ Polaków stwierdziïa takĝe, ĝe pañstwo powinno wspieraÊ zakïadanie
takich firm (blisko 88% w 2005 i 76% w 2006). W 2005 r. Polacy zadeklarowali
teĝ, ĝe ĂwiadomoĂÊ tego, ĝe dane przedsiÚbiorstwo wspiera cele charytatywne lub
zatrudnia przede wszystkim osoby majÈce szczególne trudnoĂci ze znalezieniem pracy,
miaïaby pozytywny wpïyw na ich decyzje konsumenckie – ponad 60% z nich chÚtnie
kupiïoby produkty wyprodukowane przez takÈ firmÚ.

Czy Pana(i) zdaniem
zakładanie takich ﬁrm
to dobry pomysł? (2006)

35

Czy Pana(i) zdaniem
zakładanie takich ﬁrm
to dobry pomysł? (2005)

53

Czy uważa Pan(i), że powstawanie
takich ﬁrm powinno być
wspierane przez państwo? (2006)

35

Czy uważa Pan(i), że powstawanie
takich ﬁrm powinno być
wspierane przez państwo? (2005)

55
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Wykres 3. Akceptacja dla przedsiÚbiorstw wpierajÈcych osoby nie mogÈce
znaleěÊ pracy gdzie indziej (np. bezdomni, niepeïnosprawni, dïugotrwale
bezrobotni) oraz dla wspierania takich przedsiÚbiorstw przez pañstwo (2005-2006)
Dane w %.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.
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3. Zachowania konsumenckie
DziÚki dziaïaniom ruchów konsumenckich obywatele coraz czÚĂciej rozumiejÈ,
ĝe majÈ znaczny wpïyw na rzeczywistoĂÊ przez dokonywanie odpowiedzialnych wyborów podczas codziennych zakupów. Odpowiedzialny konsument to konsument kupujÈcy Ăwiadomie, mÈdrze, etycznie, czyli w taki sposób, który oprócz tego, ĝe zaspokaja
potrzeby materialne, jednoczeĂnie wspomaga odpowiedzialne przedsiÚbiorstwa kierujÈce siÚ nie tylko zasadami ekonomicznymi, ale takĝe ekologicznymi, spoïecznymi
czy etycznymi3. Wyniki prowadzonych w Polsce badañ nad postawami konsumenckimi
wskazujÈ jednak, ĝe Polacy wybierajÈ produkty kierujÈc siÚ przede wszystkim kryterium ich ceny i jakoĂci. Dla przedsiÚbiorstw spoïecznych, odpowiedzialni i Ăwiadomi
konsumenci sÈ waĝnym partnerem.

Tabela 4. Czynniki wpïywajÈce na decyzje Polaków o zakupach
Wskazania
2005 (%)

Wskazania
2006 (%)

Wskazania
2007 (%)

cena

90,5

86,8

85,1

jakoĂÊ

74,8

69,9

74,8

marka

47,8

47,3

50,0

to czy produkt jest polski

36,1

28,5

32,8

to czy producent szanuje Ărodowisko

9,7

7,6

8,6

to czy produkt wyprodukowano tu w okolicy

5,7

5,2

7,0

to czy producent postÚpuje etycznie
(np. nie zatrudnia dzieci, nie ïamie prawa)

5,8

4,1

5,7

to czy producent dziaïa charytatywnie

5,7

3,4

4,5

to czy producent szanuje swoich pracowników

5,4

4,7

4,1

to czy producent zatrudnia osoby wymagajÈce
szczególnego wsparcia na rynku pracy

6,6

3,0

2,1

inne

0,9

0,9

2,0

trudno powiedzieÊ

1,4

6,0

5,8

Czynniki wpïywajÈce na decyzjÚ o zakupie

½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

ChcÈc zbadaÊ potencjalny popyt na produkty ekonomii spoïecznej, w badaniach
respondentów poproszono o wybranie 5 waĝnych dla nich kryteriów, które biorÈ pod
uwagÚ podczas robienia zakupów4. Jak wynika z badania, polscy konsumenci wybierajÈ produkty przede wszystkim na podstawie ich ceny (90% w 2005 r. i 85%
www.mlodykonsument.pl/
W latach 2005 i 2006 pytano respondentów o to, czym najczÚĂciej kierowali siÚ podejmujÈc
decyzje o zakupie, natomiast w 2007 r. zapytano o to, czym kierowali siÚ podejmujÈc decyzje

3
4
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w 2007 r.), a takĝe jakoĂci (po 75% w 2005 r. i 2007 r.). Dla poïowy Polaków istotnym czynnikiem decydujÈcym o zakupie jest marka produktu (znacznie marki wzrosïo
od 2005 r. o 2 punkty procentowe). Co trzeci Polak przyznaje, ĝe waĝne dla niego
jest to, czy produkt zostaï wytworzony w Polsce (37% w 2005 r. i 33% w 2007 r.).
Jest to jedyne w miarÚ powszechne kryterium o charakterze spoïecznym, najczÚĂciej wymieniane przez osoby starsze – moĝna wiÚc przypuszczaÊ, ĝe nie jest to kwestia celowego czy Ăwiadomego wspierania producentów z Polski ze wzglÚdów spoïecznych, ale raczej rezultat przywiÈzania do pewnych dobrze znanych produktów
czy marek. InteresujÈce nas w kontekĂcie ekonomii spoïecznej takie kryteria wyboru
produktów, jak etyczne i odpowiedzialne spoïecznie postÚpowanie producentów, zaangaĝowanie w dziaïalnoĂÊ charytatywnÈ, a takĝe szanowanie pracowników, podobnie
jak w 2005 r., majÈ marginalne znaczenie i nie wpïywajÈ na decyzje zdecydowanej
wiÚkszoĂci konsumentów.

4

4. U ěródeï ekonomii spoïecznej –
samoorganizacja i skïonnoĂÊ do wspóïpracy
w spoïeczeñstwie polskim
Próba stworzenia spójnego obrazu spoïecznego kontekstu ekonomii spoïecznej wymaga przyjrzenia siÚ gruntowi, na jakim ona wyrasta. Bez zakorzenienia w wartoĂciach i dziaïaniach obecnych w spoïeczeñstwie przedsiÚwziÚcia ekonomii spoïecznej
nie bÚdÈ miaïy szans na powodzenie. ½ródïem takich wartoĂci sÈ niesformalizowane
akty wzajemnej pomocy, w których ludzie mieszkajÈcy w bliskiej okolicy pomagajÈ
sobie nawzajem, robiÈ coĂ razem, wspóïpracujÈ dla wspólnej korzyĂci.
Badanym zadano szereg pytañ dotyczÈcych wzajemnego wsparcia. Pytano o udziaï
w takich dziaïaniach jak wspólne zakupy sprzÚtów, wzajemna pomoc w organizowaniu
opieki czy poĝyczaniu sobie nawzajem pieniÚdzy, a takĝe o to, czy korzystajÈ z róĝnych
form pomocy i kto im takiej pomocy udzielaï. Trzecia grupa pytañ dotyczyïa instytucji,
do których naleĝy siÚ zwróciÊ, jeĂli chce siÚ coĂ w spoïecznoĂci zorganizowaÊ, np. jakieĂ wydarzenie lub akcjÚ.

4.1. Wspólne dziaïania – deklaracje
Polacy uwaĝajÈ, ĝe warto wspóïpracowaÊ. W 2005 r. badanych poproszono
o wskazanie najbliĝszej im opinii na 7 punktowej skali, na której „1” oznaczaïa „dziaïajÈc wspólnie moĝna zwykle osiÈgnÈÊ wiÚcej niĝ dziaïajÈc samemu” zaĂ „7” odpowiadaïa poglÈdowi, ĝe „angaĝowanie siÚ we wspólne dziaïania przynosi zwykle wiÚcej
o zakupie. Mimo zmiany akcentu w pytaniu nie zauwaĝono znaczÈcych róĝnic w odpowiedziach
Polaków.

98

strat niĝ poĝytku”. W odpowiedzi na to pytanie zdecydowana wiÚkszoĂÊ badanych poparïa pierwszy poglÈd – aĝ 48,3% wskazaïo odpowiedě „1”, zaĂ ïÈcznie 77,5% wskazaïo odpowiedzi 1, 2 lub 3. Przekonanie o wartoĂci wspóïdziaïania jest skorelowane
z przekonaniem o uczciwoĂci i dobrych intencjach innych ludzi: o ile wĂród wszystkich badanych przekonanie o tym, ĝe „dziaïajÈc wspólnie moĝna osiÈgnÈÊ wiÚcej, niĝ
dziaïajÈc samemu” deklaruje 48%, to wĂród tych, którzy jednoczeĂnie zgadzajÈ siÚ
ze stwierdzeniem, ĝe „zwykle zakïadam, ĝe ludzie, których spotykam na swojej drodze,
sÈ uczciwi i majÈ dobre intencje”, deklaracje takÈ skïada 68%5.

Tabela 5. Deklaracje poparcia dla wspólnych dziaïañ
CBOS

CBOS

Stowarzyszenie
Klon/Jawor

CBOS

2002

2004

2005

2006

tak

78

74

78

77

nie

9

14

7

11

13

12

4

12

DANE
z badaniaa:

trudno powiedzieÊ

w badaniu CBOS pytanie brzmiaïo: „Przeczytam Panu(i) dwie opinie dotyczÈce ĝycia spoïecznego w Polsce. ChcielibyĂmy, ĝeby wybraï(a) Pani te opcje, która jest bliĝsza Pana(i) poglÈdom: (1)
DziaïajÈc wspólnie moĝna osiÈgnÈÊ wiÚcej niĝ samemu, (2) Wspóïpraca z innymi luděmi to na
ogóï marnowanie czasu”. W badaniu Stowarzyszenia Klon/Jawor pytanie miaïo treĂÊ nastÚpujÈcÈ:
„Niektórzy mówiÈ, ĝe zwykle dziaïajÈc wspólnie moĝna osiÈgnÈÊ wiÚcej niĝ dziaïajÈc samemu.
Inni uwaĝajÈ, ĝe z reguïy angaĝowanie siÚ we wspólne dziaïania przynosi wiÚcej strat niĝ poĝytku.
BiorÈc pod uwagÚ Pana(i) wïasne doĂwiadczenia, proszÚ pokazaÊ na karcie, która z tych opinii
jest Panu(i) bliĝsza? – (1) DziaïajÈc wspólnie moĝna zwykle osiÈgnÈÊ wiÚcej niĝ dziaïajÈc samemu czy (2) Angaĝowanie siÚ we wspólne dziaïania przynosi zwykle wiÚcej strat niĝ poĝytku”.
Dane w %.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

a

Warto w tym kontekĂcie odwoïaÊ siÚ do badañ CBOS dotyczÈcych skïonnoĂci Polaków do wspóïpracy i pracy spoïecznej zadawane byïo pytanie o wiarÚ w skutecznoĂÊ
dziaïania na rzecz spoïecznoĂci lokalnej6. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, od 2002 r.
stale roĂnie liczba osób, które twierdzÈ, ĝe „ludzie tacy jak ja dziaïajÈc wspólnie z innymi mogÈ pomóc potrzebujÈcym lub rozwiÈzaÊ niektóre problemy swojego Ărodowiska,
osiedla, wsi lub miasta”. Odsetek ten wynosiï 50% w 2002 r., 54% w 2004 r., 63%
w 2006 r. oraz 65% w 2008 r. I konsekwentnie, malaï odsetek osób podzielajÈcych
poglÈd odwrotny: „ludzie tacy jak ja nawet dziaïajÈc wspólnie z innymi nie sÈ w stanie
pomóc potrzebujÈcym ani rozwiÈzaÊ problemów swojego Ărodowiska, osiedla, wsi lub
miasta” – z 38% w 2002 r. spadï do 26% 4 lata póěniej. Wedïug wyników badania
ze stycznia 2008 r. odsetek ten spadï o kolejny punkt procentowy. Omawiane wyniki
ĂwiadczÈ o zmniejszajÈcym siÚ poczuciu bezradnoĂci obywatelskiej. Fakt ten jest warPor. M. Gumkowska, J. Herbst, J. Huszcz, Spoïeczny kontekst rozwoju ekonomii spoïecznej
w Polsce – raport z badania 2005, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
6
Czy Polacy majÈ predyspozycje do pracy spoïecznej na rzecz swojej spoïecznoĂci? Komunikat
z badañ CBOS, Warszawa 2008, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_014_08.PDF
5
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ty odnotowania, poniewaĝ przekonanie o wïasnym „sprawstwie” jest kluczowym czynnikiem dla rozwoju wszystkich form aktywnoĂci obywatelskiej czy spoïecznej7. Szczególnie interesujÈcy ze wzglÚdu na kwestie ekonomii spoïecznej jest wzrost odsetka
osób gotowych do wspóïpracy przy prowadzeniu dziaïalnoĂci gospodarczej. W 2002 r.
– 39%, w 2004 r. – 47%, a w 2006 r. – 42% badanych stwierdziïo, ĝe zna osobÚ
spoza rodziny, którÈ byliby gotowi wziÈÊ na wspólnika w interesach8.

4.2. Wspólne dziaïania i wzajemna pomoc
Przy tak pozytywnych deklaracjach zaskakujÈcy jest fakt, ĝe tak maïo osób wprowadza je w ĝycie. Badani zostali zapytani o podejmowanie w ciÈgu ostatniego roku
wspólnie z grupÈ innych osób (sÈsiadów, znajomych, wspóïpracowników) róĝnych
rodzajów dziaïañ. Zanim przejdziemy do omawiania wyników warto jednak zaznaczyÊ, ĝe w pytaniu tym pytaliĂmy o bardzo konkretne obszary/typy wspóïpracy i mimo,
ĝe staraliĂmy siÚ, aby lista byïa w miarÚ moĝliwoĂci wyczerpujÈca, na pewno taka
nie jest (porównaj wykres 4 i tabela 10). Dlatego teĝ wskaěnik mówiÈcy o generalnej
skïonnoĂci Polaków do wspóïpracy z innymi moĝe byÊ zaniĝony.
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Wykres 4. Odsetki osób angaĝujÈcych i nie angaĝujÈcych siÚ we wspólne dziaïania
w latach 2005-2007
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.
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100

PamiÚtajÈc o powyĝszych zastrzeĝeniach trzeba jednak stwierdziÊ, ĝe zdecydowana wiÚkszoĂÊ Polaków nie angaĝowaïa siÚ w ciÈgu ostatniego roku dobrowolnie
we wspólne dziaïania. Odpowiedzi pozytywnej udzieliïo zaledwie 32% respondentów.
Co wiÚcej, wynik ten jest kontynuacjÈ tendencji spadkowej (a jej juĝ nie moĝna tïumaczyÊ niepeïnÈ kafeteriÈ wymienionych w pytaniu dziaïañ, jako ĝe niemal nie zmieniaïa
siÚ ona w kolejnych latach). W 2005 r. aĝ 47% badanych zadeklarowaïo, ĝe angaĝowaïo siÚ we wspólne dziaïania. Rok póěniej odsetek ten byï niĝszy o 5 punktów
procentowych i wynosiï 42,3%. W tej chwili obserwujemy spadek znacznie wiÚkszy
– o 10 punktów procentowych.
Respondenci zostali teĝ zapytani o korzystanie w ciÈgu ostatniego roku z pomocy
osób spoza ich gospodarstwa domowego w kilku codziennych sprawach: gotowanie,
robienie zakupów, sprzÈtanie, prace domowe; domowe naprawy i remonty (np. instalacji, sprzÚtów, domu, samochodu itp.); opieka nad dzieckiem\dzieÊmi; opieka nad
osobami chorymi lub starszymi; zaïatwianie spraw w urzÚdach; pomoc finansowa lub
rzeczowa.
DziÚki temu uzyskano informacje nie tylko na temat aktywnego udziaïu we wspólnych dziaïaniach, ale teĝ struktur „samopomocy”. Istotne wydaje siÚ teĝ, do kogo
badani zwracajÈ siÚ w przypadku wymienionych problemów – czy gïównÈ rolÚ bÚdÈ
odgrywaïy instytucje (a jeĂli tak, to czy sÈ to instytucje pañstwowe lub samorzÈdowe,
czy raczej organizacje spoïeczne lub koĂcióï), czy teĝ Polacy bÚdÈ odwoïywali siÚ raczej
do sieci nieformalnych kontaktów.
Generalnie Polacy z pomocy korzystajÈ rzadko – twierdzÈco na powyĝsze pytanie
w którejĂ z kategorii odpowiedziaïo tylko 22,1%. WĂród osób korzystajÈcych z pomocy
zdecydowana wiÚkszoĂÊ wybraïa nieformalne formy pomocy – 52,8% zwróciïo siÚ
do przyjacióï, znajomych lub sÈsiadów, niemal tyle samo (51,4%) skorzystaïo z pomocy kogoĂ z rodziny, kto nie naleĝaï do wspólnego gospodarstwa domowego. Znacznie mniej osób wybraïo zinstytucjonalizowanÈ formÚ pomocy – 5,4% pomagaï ktoĂ
z pomocy spoïecznej, 3% z parafii zaĂ jedynie 2,1% zwróciïo siÚ do urzÚdu gminy,
dzielnicy, powiatu lub miasta. 6,7% zdecydowaïo siÚ na zatrudnienie pïatnej pomocy
domowej lub pielÚgniarskiej.

Tabela 6. Do kogo Polacy zwracali siÚ o pomoc?
Osoby i instytucje

%

ktoĂ z rodziny nie naleĝÈcy do gospodarstwa domowego

51,4

przyjaciele, sÈsiedzi, znajomi

52,8

pïatna pomoc domowa lub pielÚgniarska

6,7

ktoĂ z instytucji pomocy spoïecznej

5,4

ktoĂ z parafii/koĂcioïa

3

ktoĂ z urzÚdu gminy, dzielnicy, powiatu lub miasta

2,1

ktoĂ inny

4,1

Odpowiedzi sortowane wedïug czÚstoĂci.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.
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Polacy, jeĂli wiÚc w ogóle korzystajÈ z pomocy to zwracajÈ siÚ o niÈ przede wszystkim do rodziny i znajomych. DominujÈ tu nieformalne sieci pomocy. W rzadkich przypadkach swoja role speïnia ktoĂ z instytucji pomocy spoïecznej i dotyczy to wyïÈcznie przypadków opieki nad starszymi osobami i pomocy finansowej lub rzeczowej.
Do urzÚdów badani nie zwracajÈ siÚ praktycznie nigdy. Co ciekawe, rzadko pomagajÈ
teĝ osoby z koĂcioïa lub parafii.
Przedstawione wyĝej wyniki kontrastujÈ z deklaracjami Polaków na temat osób i instytucji, do których naleĝy siÚ zwracaÊ o pomoc, gdyby chciaïo siÚ zorganizowaÊ w miejscu zamieszkania jakieĂ wydarzenie np. festyn, zbiórkÚ pieniÚdzy na cel charytatywny
lub akcje sprzÈtania okolicy. Blisko poïowa badanych udaïaby siÚ do urzÚdu miasta lub
gminy. 18,2% wybraïoby koĂcióï lub parafiÚ. Niewiele mniej myĂlaïo o lokalnej organizacji spoïecznej. SÈsiedzi i znajomi sÈ tu dopiero na czwartym miejscu (15,4%).

Tabela 7. Osoby i instytucje, do których naleĝy siÚ zwracaÊ o pomoc, gdy chce siÚ
zorganizowaÊ jakieĂ wydarzenie w miejscu zamieszkania
Osoby i instytucje

%

urzÈd miasta/gminy

46,1

koĂcióï, parafia

18,2

lokalna organizacja spoïeczna

17,8

sÈsiedzi, znajomi

15,4

oĂrodek pomocy spoïecznej

14,1

lokalni przedsiÚbiorcy

10,8

szkoïa

9,1

ktoĂ inny

2,6

nie pamiÚtam/trudno powiedzieÊ

22,0

Odpowiedzi sortowane wedïug czÚstoĂci.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Wyniki te ĂwiadczÈ o dwóch rzeczach. Po pierwsze widaÊ, ĝe z codziennymi, zwykïymi problemami Polacy zwracajÈ siÚ raczej do rodziny i znajomych. Ze sprawami bardziej zïoĝonymi, wymagajÈcymi zorganizowania czegoĂ skierowaliby siÚ raczej
do formalnych instytucji. Z drugiej strony naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe pytanie o korzystanie
z pomocy w codziennych problemach odnosiïo siÚ do realnych doĂwiadczeñ otrzymania pomocy, a pytanie o organizowanie wydarzeñ rozgrywa siÚ w sferze deklaracji,
co moĝe wpïywaÊ na jego wyniki. Prawdopodobnie, gdybyĂmy zapytali o faktyczne
zaïatwianie spraw odsetek osób wskazujÈcych na kontakty nieformalne byïby wyĝszy.
Potwierdza to teĝ bardzo wysoki odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieÊ” – aĝ 22%
Polaków nie wiedziaïoby, gdzie siÚ udaÊ z opisanym zadaniem. ¥wiadczy to o niskiej
wiedzy o moĝliwoĂciach dziaïania.

102

4.3. Zaangaĝowanie w dziaïanie organizacji
spoïecznych – wolontariat, filantropia
i czïonkostwo w organizacjach spoïecznych
W ramach badania respondenci wypowiadali siÚ na temat swojego zaangaĝowania
w dziaïanie organizacji spoïecznych. UwzglÚdnione byïy tu trzy aspekty takiego zaangaĝowania: dziaïalnoĂÊ wolontariacka, filantropġna oraz czïonkostwo w organizacjach.
Naleĝy zwróciÊ tu uwagÚ przede wszystkim na zaangaĝowanie w obszarach kluczowych dla rozwoju ekonomii spoïecznej w Polsce. W badaniu z lat 2005 i 2006 badanych pytano o szereg typów organizacji bezpoĂrednio zwiÈzanych z dziedzinÈ ekonomii
spoïecznej, takich jak: organizacje i grupy producentów, grupy sïuĝÈce wspóïpracy
gospodarczej (np. grupy producentów rolnych, organizacje przedsiÚbiorców, hodowców, plantatorów), banki spóïdzielcze, spóïdzielcze kasy oszczÚdnoĂciowe lub poĝyczkowe itp. Ze wzglÚdu na niewielkÈ aktywnoĂÊ w tego typu organizacjach w badaniu
z 2007 r. zakres organizacji, o które pytano zostaï zawÚĝony, jednakĝe nowe dane
pozwoliïy na przeĂledzenie interesujÈcych zmian w ogólnym zaangaĝowaniu w organizacje.
Warto jeszcze przytoczyÊ przyjÚte na potrzeby badania definicje wolontariatu i filantropii:
• wolontariatem nazywamy nieodpïatne, dobrowolne poĂwiÚcenie czasu na pracÚ
spoïecznÈ w organizacjach pozarzÈdowych, ruchach spoïecznych i religġnych.
• filantropia to przekazanie pieniÚdzy lub darów rzeczowe na rzecz organizacji
pozarzÈdowych, grup, ruchów spoïecznych lub religġnych.

4.3.1. Wolontariat
Wyniki badania sygnalizujÈ wyraěny kryzys wolontariatu. W 2007 r. jedynie
13,2%, czyli ok. 4 mln dorosïych Polaków poĂwiÚciïo swój czas na bezpïatnÈ pracÚ
na rzecz organizacji lub grup. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to blisko 9
punktowy spadek odsetka wolontariuszy. Zmiana ta jest szczególnie widoczna na przestrzeni ostatnich 7 lat. W dwóch pierwszych pomiarach (2001 i 2002) odsetek osób,
które deklarowaïy poĂwiÚcenie czasu lub pracy na rzecz co najmniej jednej organizacji
pozarzÈdowych, byï niski i wynosiï odpowiednio 10% i 11,1%. W 2003 r. nastÈpiïa jednak zmiana stosunku Polaków do wolontariatu – odsetek wolontariuszy wzrósï
o ponad poïowÚ. Trend ten utrzymywaï siÚ do 2005 r., gdy odsetek wolontariuszy
osiÈgnÈï 23,2%. Aktualnie mamy do czynienia z odwróceniem trendu. Pierwszym
sygnaïem tego byï niewielki, dwupunktowy spadek w 2006 r.9. Dane na temat wolontariatu z 2007 r. potwierdzajÈ, ĝe nie byï to efekt przypadku, mamy do czynienia z ewidentna tendencja spadkowÈ – nieodpïatne, dobrowolne poĂwiÚcenie czasu
na pracÚ spoïecznÈ w organizacjach pozarzÈdowych, ruchach spoïecznych i religġnych
zadeklarowaïo jedynie 13,2% Polaków. Omawiana tendencja jest bardzo niepokojÈca
– zdiagnozowana w trakcie ostatniego badania skala aktywnoĂci wolontarystycznej
9
Por. M. Gumkowska, J. Herbst, Wolontariat, filantropia i 1% – raport z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
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Polaków niebezpiecznie zbliĝa siÚ do stanu z 2001 r. i 2002 r. Jednak, zanim jednoznacznie stwierdzimy, ĝe Polacy sÈ coraz mniej aktywni i sïabnie spoïeczeñstwo
obywatelskie, trzeba zachowaÊ ostroĝnoĂÊ i wziÈÊ pod uwagÚ szereg okolicznoĂci.
Z jednej strony nie moĝna zaprzeczyÊ, ĝe problem jest zauwaĝany przez organizacje
pozarzÈdowe – brak osób gotowych bezinteresownie angaĝowaÊ siÚ w dziaïania odczuwa co druga organizacja. PotwierdzajÈ go teĝ wyniki innych badañ, m.in. Diagnozy
Spoïecznej, zgodnie z którymi 14,1% dorosïych Polaków wïÈczaïo siÚ w ostatnim roku
w dziaïania na rzecz spoïecznoĂci lokalnej. Z drugiej strony jednak naleĝy wziÈÊ pod
uwagÚ to, iĝ na wolontariat nie wpïywajÈ wyïÈcznie postawy prospoïeczne ludzi, lecz
równieĝ sytuacja gospodarczo-strukturalna. W ostatnich dwóch latach nastÈpiïy dwie
istotne, w znacznym stopniu powiÈzane ze sobÈ, zmiany, które mogÈ mieÊ istotny
wpïyw na przytoczone wyniki. Jest to nasilenie procesów migracyjnych oraz spadek
bezrobocia. W efekcie mniej, szczególnie mïodych osób, bÚdzie szukaïo w wolontariacie drogi uïatwiajÈcej im wejĂcie na rynek pracy (np. w postaci pola do zdobycia
doĂwiadczenia zawodowego).
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Wykres 5. Procent wolontariuszy wĂród dorosïych Polaków10
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Wspomniany kryzys aktywnoĂci obywatelskiej Polaków widaÊ wyraěnie równieĝ
w przypadku danych dotyczÈcych poszczególnych typów organizacji pozarzÈdowych,
którym wolontariusze pomagali. W przypadku zdecydowanej wiÚkszoĂci rodzajów takich instytucji odnotowano wyraěne zmniejszenie odsetka osób, które zadeklarowaPytanie o wolontariat zostaïo w 2007 r. zadane w piÚciu falach badania „Wolontariat, filantropia i 1%”, w kaĝdej fali przebadano ok. 1 tys. osób, z nich moĝna wyznaczyÊ 3 podgrupy prowadzone w 3 miesiÈcach – listopadzie 2007 r., grudniu 2007 r. oraz styczniu 2008 r. JednoczeĂnie
próby z fal tworzÈ ïÈcznÈ próbÚ liczÈcÈ ponad 5 tys. respondentów.
10
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ïy poĂwiÚcenie czasu lub nieodpïatnÈ pracÚ na ich rzecz. W porównaniu z 2006 r.
najwiÚksze zmiany widaÊ w poziomie wolontariatu w organizacjach charytatywnych,
ĂwiadczÈcych pomoc osobom najuboĝszym czy bezdomnym, które od 2003 r. byïy
w „czoïówce”, w 2006 r. miaïy rekordowy wynik 7,8% Polaków bezinteresownie angaĝujÈcych siÚ w pracÚ na ich rzecz, a w roku ubiegïym straciïy okoïo dwie trzecie wolontariuszy (w 2007 r. wsparïo je tylko 2,5% Polaków). JednoczeĂnie trzeba podkreĂliÊ,
ĝe nadal sÈ to organizacje przyciÈgajÈce najwiÚkszy odsetek wolontariuszy.
WysokÈ pozycjÚ majÈ teĝ organizacje i ruchy religġne, wspólnoty parafialne oraz
misje, które pracÈ wolontarystycznÈ wsparïo 2% Polaków, choÊ jednoczeĂnie oznacza
to najniĝszy od 5 lat poziom wsparcia. Podobne wyniki jak w roku ubiegïym majÈ:
organizacje edukacyjne (2%), organizacje sportowe (1,6%) oraz ochotnicza straĝ poĝarna i inne sïuĝby ratownicze (GOPR, WOPR itp.) (1,4%).

Tabela 8. Wolontariat w organizacjach pozarzÈdowych, ruchach spoïecznych
i religġnych (moĝliwoĂÊ wskazania wszystkich typów organizacji/grup, na rzecz
których poĂwiÚcono czas)
2003

2004a

2005b

2006

2007c

organizacje pomocy charytatywnej
dla osób najuboĝszych,
bezdomnych

3,3

2,5

4,3

7,8

2,5

organizacje i ruchy religġne,
wspólnoty parafialne, misje

2,3

2,9

3,7

3,2

2,0

organizacje edukacyjne, oĂwiata,
wychowanie i opieka nad dzieÊmi
i mïodzieĝÈ (w tym komitety
rodzicielskie, wspieranie placówek
oĂwiatowych)

4,3

2,2

1,7

2,2

2,0

organizacje sportowe (np. kluby
i zwiÈzki sportowe)

1,4

2,4

1,3

1,9

1,6

Ochotnicza Straĝ Poĝarna, GOPR,
WOPR itp.

1,9

2,2

3,3

1,7

1,4

organizacje ekologiczne, ochrony
Ărodowiska, opieki nad
zwierzÚtami

1,4

1,3

1,8

1,8

1,1

wspólnoty lokalne (np. komitet
osiedlowy, komitet budowy drogi,
wspólnota mieszkaniowa, rada
mieszkañców itp.)

0,2

0,9

1,6

0,5

1,1

organizacje naukowe, kulturalne
(np. zwiÈzki artystyczne, chóry,
orkiestry, zespoïy taneczne itp.)

1

1

0,7

0,6

0,9
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organizacje mïodzieĝowe (np.
harcerstwo, zwiÈzki studenckie)

0,4

0,6

1

0,2

0,7

organizacje zajmujÈce siÚ pomocÈ
humanitarnÈ, pomocÈ ofiarom
klÚsk ĝywioïowych w kraju
i zagranicÈ

0,2

0,1

1,3

1,4

0,6

organizacje ochrony zdrowia
lub rehabilitacji osób
niepeïnosprawnych (w tym
wspieranie placówek medycznych)

1,2

1,2

1,4

0,8

0,6

organizacje turystyczne
i rekreacyjne (np. towarzystwa
turystyczne, zwiÈzki wÚdkarzy,
dziaïkowców, myĂliwych itp.)

1,1

1,1

1,5

0,1

0,6

–

–

0,3

0,6

0,5

organizacje hobbystyczne
(np. zwiÈzek filatelistów itp.)

0,2

0,6

0,3

0,1

0,5

organizacje kombatanckie,
seniorów, emerytów i rencistów

0,1

0,4

0,4

0,2

0,4

zwiÈzki zawodowe

0,9

0,8

0,8

0,1

0,4

organizacje kobiece (np. Liga
Kobiet Polskich, koïa gospodyñ
wiejskich itp.)

0,3

0,3

0,7

0,1

0,4

ruchy i organizacje samopomocowe
(np. Anonimowych Alkoholików,
bezrobotnych, niepeïnosprawnych
itp.)

0,6

0,2

0,3

0,3

0,3

samorzÈdy i izby zawodowe,
cechy, organizacje pracodawców

0,2

0,2

0,3

0

0,3

partie, ugrupowania i ruchy
polityczne

0,4

0,3

0,7

0,4

0,2

–

–

0,6

0,3

0,2

organizacje zajmujÈce siÚ pomocÈ
zwiÈzanÈ z uzyskaniem
zatrudnienia lub pracÈ zawodowÈ,
w tym pomocÈ dla osób
bezrobotnych, szkoleniami
zawodowymi, zatrudnianiem
osób o ograniczonych szansach
na rynku pracy

organizacje zajmujÈce siÚ walkÈ
z korupcjÈ, obywatelskÈ kontrolÈ
dziaïañ administracji,
zwiÚkszaniem odpowiedzialnoĂci
polityków przed wyborcami
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organizacje sïuĝÈce ochronie
lokalnych tradycji i zwyczajów,
folkloru (np. towarzystwa
regionalne)

0,1

0,2

0,1

0,3

0,2

ruchy spoïeczne, akcje
o powszechnym zasiÚgu,
kampanie adresowane
do szerokich grup obywateli

0,5

0,5

0,1

0,2

0,2

formalne lub nieformalne instytucje
wzajemnoĂciowe – inicjatywy
czïonkowskie sïuĝÈce wzajemnej
pomocy finansowej lub
materialnej, oparte na zasadzie
wzajemnoĂci wĂród czïonków

–

–

0,1

0,5

–

banki spóïdzielcze, spóïdzielcze
kasy oszczÚdnoĂciowe
lub poĝyczkowe

–

–

0,4

0,2

–

spóïdzielnie (z wyjÈtkiem
spóïdzielni mieszkaniowych)

–

–

0,1

0,2

–

organizacje i grupy producentów,
grupy sïuĝÈce wspóïpracy
gospodarczej (np. grupy
producentów rolnych,
organizacje przedsiÚbiorców,
hodowców, plantatorów)

–

–

0,4

0,1

–

0,3

0,9

1,1

1,2

0,4

inne

dane na podstawie reprezentatywnej próby 4 tys. dorosïych Polaków, b od 2005 r. pytano
o 6 nowych kategorii organizacji i grup spoïecznych (w tym spóïdzielnie i banki spóïdzielcze,
grupy producentów, instytucje wzajemnoĂciowe, a takĝe organizacji dziaïajÈcych na rynku pracy
czy przeciwdziaïajÈce korupcji). Ta zmiana mogïa nieznacznie wpïynÈÊ na wzrost wolontariatu
w 2005 r., ale nie wiÚcej niĝ o ok. 1-1,5 punktu procentowego, c w 2007 r. zrezygnowano z pytania o kilka kategorii organizacji: formalne lub nieformalne instytucje wzajemnoĂciowe – inicjatywy
czïonkowskie sïuĝÈce wzajemnej pomocy finansowej lub materialnej, oparte na zasadzie wzajemnoĂci wĂród czïonków; banki spóïdzielcze, spóïdzielcze kasy oszczÚdnoĂciowe lub poĝyczkowe,
spóïdzielnie (z wyjÈtkiem spóïdzielni mieszkaniowych) oraz organizacje i grupy producentów,
grupy sïuĝÈce wspóïpracy gospodarczej. Ta zmiana mogïa mieÊ nieznaczny wpïyw na róĝnice
wyników z lat 2006 i 2007.
a

Odpowiedzi sortowane wedïug czÚstoĂci.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Wspomniane wczeĂniej kilka typów organizacji, których popularnoĂÊ jest szczególnie istotna z punktu widzenia rozwoju ekonomii spoïecznej (np. organizacje i grupy
producentów, grupy sïuĝÈce wspóïpracy gospodarczej, banki spóïdzielcze, spóïdzielcze
kasy oszczÚdnoĂciowe lub poĝyczkowe) uzyskaïy w 2005 r. bardzo niskie wyniki (od
0,1 do 0,4% wskazañ). Podobnie byïo rok póěniej, zmiany byïy nieznaczne.
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4.3.2. Filantropia – darowizny na rzecz organizacji
pozarzÈdowych
W 2007 r. jedynie 25%, czyli ok. 7,5 mln Polaków zadeklarowaïo, ĝe przekazaïo
pieniÈdze lub dary rzeczowe na rzecz organizacji pozarzÈdowych, grup, ruchów spoïecznych lub religġnych. Mamy wiÚc do czynienia z kontynuacjÈ tendencji spadkowej
z 2006 r., kiedy to wyniki filantropii spadïy poniĝej poziomu z 2003 r. W tym roku
wynik ten obniĝyï siÚ o kolejne 6 punktów procentowych.
Zmiana ta jest widoczna równieĝ, gdy przyjrzymy siÚ poszczególnym typom organizacji wspieranym przez Polaków. Pierwsza piÈtka wyglÈda w tegorocznej edycji
badania podobnie jak w 2006 r. Tradycyjnie Polacy przekazujÈ pieniÈdze na organizacje ĂwiadczÈce pomoc charytatywnÈ dla najuboĝszych i bezdomnych, choÊ warto
podkreĂliÊ, ĝe tÚ kategoriÚ organizacji wskazaïo w 2007 r. tylko 12% badanych, czyli
o 4,7 punktu procentowego mniej niĝ w roku ubiegïym. Drugie miejsce z wynikiem
5,4% i ok. 2 punktowym spadkiem zajÚïy organizacje i ruchy religġne, wspólnoty parafialne oraz misje. Nie zmieniïa siÚ liczba Polaków wspierajÈcych organizacje zajmujÈce
siÚ pomocÈ humanitarnÈ i pomocÈ ofiarom klÚsk ĝywioïowych. NastÚpne w kolejnoĂci
sÈ organizacje zwiÈzane z ochronÈ zdrowia oraz edukacjÈ (odpowiednio 3% i 2,5%
– bez istotnych zmian w stosunku do roku poprzedniego).
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Wykres 6. Odsetek darczyñców wĂród dorosïych Polaków
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.
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2007

Tabela 9. Filantropia w organizacjach pozarzÈdowych, ruchach spoïecznych
i religġnych
2003

2004a

2005b

2006

2007c

16,1

20,3

19,7

16,7

12,0

9,2

7,9

11,2

7,3

5,4

1

1,4

10,7

5,1

5,1

organizacje ochrony zdrowia lub zajmujÈce
siÚ rehabilitacjÈ osób niepeïnosprawnych
(w tym wspieranie placówek medycznych)

6,1

6,8

5,8

2,8

3,0

organizacje edukacyjne, oĂwiatowe,
zajmujÈce siÚ wychowaniem i opiekÈ nad
dzieÊmi i mïodzieĝÈ (w tym komitety
rodzicielskie, wspieranie placówek
oĂwiatowych)

4,4

2,7

4,1

3,4

2,5

organizacje ekologiczne zajmujÈce siÚ
ochronÈ Ărodowiska, opiekÈ nad zwierzÚtami

1,8

1,3

1,8

1,8

1,5

Ochotnicza Straĝ Poĝarna, GOPR, WOPR itp.

1,7

1,3

2,6

1

1,2

ruchy spoïeczne, akcje o powszechnym
zasiÚgu, kampanie adresowane do szerokich
grup obywateli

4,2

3,3

0,7

0,9

1,2

organizacje sportowe (np. kluby i zwiÈzki
sportowe)

0,6

1,2

0,6

1,2

0,8

wspólnoty lokalne (np. komitet osiedlowy,
komitet budowy drogi, wspólnota
mieszkaniowa, rada mieszkañców)

0,1

0,2

1,1

0,4

0,8

–

–

0,6

0,6

0,6

0,3

0,4

0,7

0,3

0,6

1

0,6

0,7

0,3

0,5

organizacje ĂwiadczÈce pomoc charytatywnÈ
dla osób najuboĝszych, bezdomnych
organizacje i ruchy religġne, wspólnoty
parafialne, misje
organizacje zajmujÈce siÚ pomocÈ
humanitarnÈ, pomocÈ ofiarom klÚsk
ĝywioïowych w kraju i zagranicÈd

organizacje zajmujÈce siÚ pomocÈ zwiÈzanÈ
z uzyskaniem zatrudnienia lub pracÈ
zawodowÈ, w tym pomocÈ dla osób
bezrobotnych, szkoleniami zawodowymi,
zatrudnianiem osób o ograniczonych
szansach na rynku pracy
organizacje zajmujÈce siÚ naukÈ, kulturÈ
lub sztukÈ (np. zwiÈzki artystyczne, chóry,
orkiestry, zespoïy taneczne)
organizacje zajmujÈce siÚ turystykÈ
i rekreacjÈ (np. towarzystwa turystyczne,
zwiÈzki wÚdkarzy, dziaïkowców, myĂliwych)
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organizacje kombatanckie, seniorów,
emerytów i rencistów

0,2

0,3

0,4

0,1

0,5

organizacje mïodzieĝowe (np. harcerstwo,
zwiÈzki studenckie)

0,4

0,4

0,4

0,2

0,4

organizacje hobbystyczne (np. zwiÈzek
filatelistów)

0,2

0,3

0,3

0

0,4

Ruchy i organizacje samopomocowe
(np. Anonimowych Alkoholików,
bezrobotnych, niepeïnosprawnych)

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

zwiÈzki zawodowe

0,5

0,7

0,6

0,3

0,3

organizacje kobiece (np. Liga Kobiet
Polskich, koïa gospodyñ wiejskich)

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

organizacje zajmujÈce siÚ ochronÈ lokalnych
tradycji i zwyczajów, folkloru
(np. towarzystwa regionalne)

0,2

0,1

0,2

0,1

0,3

organizacje zajmujÈce siÚ walkÈ z korupcjÈ,
obywatelskÈ kontrolÈ dziaïañ administracji,
zwiÚkszaniem odpowiedzialnoĂci polityków
przed wyborcami

–

–

0,1

0,1

0,3

samorzÈdy i izby zawodowe, cechy,
organizacje pracodawców

0,4

0,2

0,1

0,1

0,2

partie, ugrupowania i ruchy polityczne

0,2

0,2

0,1

0

0,2

inne

0,9

2,4

1,1

1,3

1,2

a
dane na podstawie reprezentatywnej próby 4 tys. dorosïych Polaków, b jak widaÊ w tabeli,
od 2005 r. pytano o 2 nowe kategorie organizacji (organizacje dziaïajÈce na rynku pracy
i przeciwdziaïajÈce korupcji). Ta zmiana mogïa nieznacznie wpïynÈÊ na wzrost filantropii
w 2005 r., ale nie wiÚcej niĝ o ok. 0,5 punktu procentowego, c w 2007 r. zrezygnowano
z pytania o kilka kategorii organizacji: formalne lub nieformalne instytucje wzajemnoĂciowe
– inicjatywy czïonkowskie sïuĝÈce wzajemnej pomocy finansowej lub materialnej, oparte na
zasadzie wzajemnoĂci wĂród czïonków; banki spóïdzielcze, spóïdzielcze kasy oszczÚdnoĂciowe
lub poĝyczkowe, spóïdzielnie (z wyjÈtkiem spóïdzielni mieszkaniowych) oraz organizacje i grupy
producentów, grupy sïuĝÈce wspóïpracy gospodarczej. Ta zmiana mogïa mieÊ nieznaczny wpïyw
na róĝnice wyników z lat 2006 i 2007, d w 2005 r. uproszczony zostaï opis tego typu organizacji,
który w 2003 r. i 2004 r. brzmiaï: „organizacje ĂwiadczÈce pomoc dla osób i instytucji poza
granicami Polski (np. mieszkajÈcych w innych krajach, ofiar katastrof, wojen itp.)”. PojÚcie
„pomoc humanitarna” jest lepiej rozpoznawane przez Polaków i tym moĝna tïumaczyÊ gwaïtowny
wzrost wskazañ na tego typu organizacje. Jednak faktu, ĝe w 2005 r. 10,7% Polaków wsparïo
finansowo tego typu organizacje, nie moĝna tïumaczyÊ tylko zmianami metodologicznymi. Warto
przypomnieÊ ich zaangaĝowanie w pomoc ofiarom tsunami – sam PAH zebraï od darczyñców
indywidualnych ok. 2.864,5 tys. z (kwota ta stanowi ok. 30% caïej sumy zebranej przez PAH na
rzecz ofiar tsunami – ok. 9.500 tys. zï).
Odpowiedzi sortowane wedïug czÚstoĂci.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.
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4.3.4. Czïonkostwo w organizacjach pozarzÈdowych,
ruchach spoïecznych i religġnych
W 2007 r. bardzo wyraěnie spadïa liczba osób deklarujÈcych czïonkostwo w organizacjach pozarzÈdowych, grupach, ruchach spoïecznych lub religġnych. Przyznaje
siÚ do niej zaledwie 13%, czyli 4 mln dorosïych Polaków. Jest to najmniejszy odsetek
w ciÈgu ostatnich 5 lat. W porównaniu z 2006 r. organizacje straciïy aĝ 2,7 mln czïonków. Zmiana ta oznacza ona faktyczny spadek formalnego czïonkostwa w organizacjach lub przynajmniej daleko idÈcy zanik identyfikacji z organizacjami, do w których
Polacy formalnie ciÈgle naleĝÈ.
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Wykres 7. Procent osób deklarujÈcych czïonkostwo w organizacji pozarzÈdowej,
grupie, ruchu religġnym lub spoïecznym
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

AnalizujÈc deklaracje dotyczÈce poszczególnych typów organizacji widaÊ, które
z nich utraciïy najwiÚkszÈ liczbÚ czïonków. Od lat najwiÚcej Polaków deklaruje przynaleĝnoĂÊ do organizacji i ruchów religġnych (2,4%), organizacji sportowych (1,8%) oraz
sïuĝb ratowniczych (straĝ poĝarna, WOPR, GOPR itp.) wskazywanych przez 1,6% Polaków, jednak, i w ich przypadku procent deklarujÈcych przynaleĝnoĂÊ do ich struktur
zmalaï. Jednak najwiÚkszÈ strata odnotowaïy organizacje pomocy charytatywnej dla
osób najuboĝszych, bezdomnych – procent Polaków bÚdÈcych ich czïonkami zmalaï
o 4,5 punkty procentowe.
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Tabela 10. Czïonkostwo w organizacjach pozarzÈdowych, ruchach spoïecznych
i religġnych – procent dorosïych Polaków*
2003

2004a

2005b

2006

2007c

organizacje i ruchy religġne, wspólnoty
parafialne, misje

2,6

3,4

4

3,2

2,4

organizacje sportowe (np. kluby i zwiÈzki
sportowe)

2,2

3

1,4

2,2

1,8

Ochotnicza Straĝ Poĝarna, GOPR, WOPR itp.

1,7

2,5

3,4

1,7

1,6

organizacje zajmujÈce siÚ turystykÈ i rekreacjÈ
(np. towarzystwa turystyczne, zwiÈzki
wÚdkarzy, dziaïkowców, myĂliwych)

1,9

2,1

1,5

1,3

1,1

organizacje edukacyjne, oĂwiatowe, zajmujÈce
siÚ wychowaniem i opiekÈ nad dzieÊmi
i mïodzieĝÈ (w tym komitety rodzicielskie,
wspieranie placówek oĂwiatowych)

2,3

1,9

1,3

1,5

1,1

zwiÈzki zawodowe

2,6

2,3

1,8

0,4

1,1

wspólnota lokalna (np. komitet osiedlowy,
komitet budowy drogi, wspólnota
mieszkaniowa, rada mieszkañców)

0,1

1,2

1,7

0,5

1,0

organizacje pomocy charytatywnej dla osób
najuboĝszych, bezdomnych

1,3

1,4

1,3

5,3

0,8

organizacje kombatanckie, seniorów, emerytów
i rencistów

0,5

0,7

0,8

0,3

0,8

organizacje mïodzieĝowe (np. harcerstwo,
zwiÈzki studenckie)

0,7

0,7

0,8

0,5

0,7

organizacje hobbistyczne (np. zwiÈzek
filatelistów)

0,6

1

0,4

0,1

0,6

organizacje zajmujÈce siÚ naukÈ, kulturÈ lub
sztukÈ (np. zwiÈzki artystyczne chóry, orkiestry,
zespoïy taneczne)

0,9

1,3

0,5

0,7

0,6

organizacje ochrony zdrowia lub zajmujÈce siÚ
rehabilitacjÈ osób niepeïnosprawnych (w tym
wspieranie placówek medycznych)

0,5

0,9

1,2

0,9

0,5

organizacje kobiece (np. Liga Kobiet Polskich,
koïa gospodyñ wiejskich)

0,5

0,5

0,7

0,5

0,5

partie, ugrupowania i ruchy polityczne

0,3

0,5

0,7

0,6

0,5

organizacje zajmujÈce siÚ ekologiÈ, ochronÈ
Ărodowiska, opiekÈ nad zwierzÚtami

0,5

0,8

0,9

1,5

0,4

–

0,2

0,4

1,3

0,4

organizacje zajmujÈce siÚ pomocÈ
humanitarnÈ, pomocÈ ofiarom klÚsk
ĝywioïowych w kraju i zagranicÈ
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samorzÈdy i izby zawodowe, cechy, organizacje
pracodawców

0,9

0,4

0,3

0,2

0,4

organizacje zajmujÈce siÚ pomocÈ zwiÈzanÈ
z uzyskaniem zatrudnienia lub pracÈ zawodowÈ

–

–

0,2

0,2

0,3

ruchy i organizacje samopomocowe
(np. Anonimowych Alkoholików, bezrobotnych,
niepeïnosprawnych)

0,3

0,2

0,2

0,1

0,2

organizacje zajmujÈce siÚ walkÈ z korupcjÈ,
obywatelskÈ kontrolÈ dziaïañ administracji itp.

–

–

0,0

0,3

0,2

ruchy spoïeczne, akcje o powszechnym
zasiÚgu, kampanie adresowane do szerokich
grup obywateli

0,2

0,3

0,2

0,2

0,1

organizacje zajmujÈce siÚ ochronÈ lokalnych
tradycji i zwyczajów, folkloru (np. towarzystwa
regionalne)

0,2

0,2

0

0,2

0,0

banki spóïdzielcze, spóïdzielcze kasy
oszczÚdnoĂciowe lub poĝyczkowe

–

–

1,1

1

–

formalne lub nieformalne instytucje
wzajemnoĂciowe (np. ubezpieczenia wzajemne)

–

–

0

0,4

–

spóïdzielnie, z wyjÈtkiem spóïdzielni
mieszkaniowych

–

–

0,4

0,2

–

organizacje i grupy producentów, grupy sïuĝÈce
wspóïpracy gospodarczej (np. grupy
producentów rolnych, organizacje
przedsiÚbiorców, hodowców, plantatorów)

–

–

0,3

0,1

–

0,4

0,9

1,1

0,7

0,3

inne

(moĝliwoĂÊ wskazania wszystkich typów organizacji/grup, w których jest siÚ czïonkiem)
dane na podstawie reprezentatywnej próby 4 tys. dorosïych Polaków, b w 2005 r. zapytano
o 6 nowych kategorii organizacji i grup spoïecznych (w tym spóïdzielnie i banki spóïdzielcze,
grupy producentów, instytucje wzajemnoĂciowe, a takĝe organizacji dziaïajÈcych na rynku pracy
czy przeciwdziaïajÈce korupcji). Ta zmiana mogïa nieznacznie wpïynÈÊ na wzrost czïonkostwa
w 2005 r., ale nie wiÚcej niĝ o ok. 1-1,5 punktu procentowego, c w 2007 r. zrezygnowano
z pytania o kilka kategorii organizacji: formalne lub nieformalne instytucje wzajemnoĂciowe
– inicjatywy czïonkowskie sïuĝÈce wzajemnej pomocy finansowej lub materialnej, oparte na
zasadzie wzajemnoĂci wĂród czïonków; banki spóïdzielcze, spóïdzielcze kasy oszczÚdnoĂciowe
lub poĝyczkowe, spóïdzielnie (z wyjÈtkiem spóïdzielni mieszkaniowych) oraz organizacje i grupy
producentów, grupy sïuĝÈce wspóïpracy gospodarczej. Ta zmiana mogïa mieÊ nieznaczny wpïyw
na róĝnice wyników z lat 2006 i 2007.
*

a

Odpowiedzi sortowane wedïug czÚstoĂci.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.
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84,0

58,4

54,0

organizacje
spoïeczne na ogóï
skuteczniej
dostarczajÈ pomocy
potrzebujÈcym
niĝ instytucje
pañstwowe

organizacje spoïeczne (stowarzyszenia, fundacje
itp.) majÈ ogólnie
niewielki wpïyw
na rozwiÈzywanie
waĝnych problemów spoïecznych
w Polsce

zgadzam siÚ
(w sumie zdecydowanie
i raczej)

osoby pracujÈce
spoïecznie mogÈ
zaoferowaÊ coĂ,
czego nie moĝe daÊ
pïatny personel

Opinie Polaków
o organizacjach
pozarzÈdowych

Zdecydowanie siÚ
zgadzam

15,9

17,6

45,2

Raczej siÚ zgadzam

38,1

40,9

38,9

18,9

19

9,1

Ani tak, ani nie

Raczej siÚ nie zgadzam
14,1

8,6

2,6

Zdecydowanie siÚ
nie zgadzam
2,4

2,4

0,8

Trudno powiedzieÊ
0,6

11,6

3,4

44,1

50,0

50,5

zdecydowanie siÚ
zgadzam
8,2

10,9

10,9

Raczej siÚ zgadzam
35,9

39,1

39,6

2006

22,3

22,4

22,1

15,4

7,9

8,8

Raczej siÚ nie zgadzam

Procent dorosïych Polaków

Ani tak, ani nie

2005
zgadzam siÚ
(w sumie zdecydowanie
i raczej)

Tabela 11. Opinie Polaków o organizacjach pozarzÈdowych (2005-2007)

Zdecydowanie siÚ
nie zgadzam
2,5

1,9

2,1

Trudno powiedzieÊ
15,8

17,7

16,4

zgadzam siÚ
(w sumie zdecydowanie
i raczej)
45,1

51,9

54,4

zdecydowanie siÚ
zgadzam
8,3

12,8

14

Raczej siÚ zgadzam
36,8

39,2

40,5

2007

24

24,8

22,8

Ani tak, ani nie
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Raczej siÚ nie zgadzam
15,5

8,3

8,9

Zdecydowanie siÚ
nie zgadzam
2,2

1,4

0,9

13,3

13,6

13

Trudno powiedzieÊ

115

46,7

30,4

28,8

organizacje
spoïeczne peïniÈ
waĝnÈ funkcjÚ
„patrzÈc wïadzy
na rÚce”

organizacje spoïeczne (stowarzyszenia, fundacje)
sÈ na ogóï ěle
zorganizowane
i niefachowe

organizacje spoïeczne (stowarzyszenia, fundacje
itp.) rozwiÈzujÈ
waĝne problemy
spoïeczne w moim
sÈsiedztwie

5,6

10,1

13,7

20,3

23,2

20,3

33,1

32,6

16

23,8

17,7

15,8

29

24,5

18

13,5

12,9

4,1

5,1

1,9

13,5

17,1

12,5

16

26,0

29,2

43,0

48,0

½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

52,8

w organizacjach
spoïecznych czÚsto
dochodzi do
naduĝyÊ i prywaty

3

5,9

10,1

12,8

23

23,3

32,9

35,2

20,5

26,3

24,9

21,3

23,9

18,2

10.9

9,9

9,4

3,8

3,2

1,4

20,2

22,5

18

19,5

30,7

28,1

49,1

45,2

5,8

6,9

9,5

11,8

24,9

21,2

39,6

33,4

26,9

28,8

22,5

24,7

21

19,7

11,4

10,9

6,5

4,8

1,9

2,6

15

18,7

15,2

16,7

Odnotowana w latach 2005 i 2006 przynaleĝnoĂÊ do formalnych lub nieformalnych
instytucji wzajemnoĂciowych, banków spóïdzielczych, spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowych lub poĝyczkowych, spóïdzielni oraz organizacji i grup producentów czy grup
sïuĝÈcych wspóïpracy gospodarczej byïa na minimalnym poziomie.
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5. Ekonomia spoïeczna a postawy Polaków
Waĝnym elementem diagnozy kondycji polskiego sektora non-profit, a takĝe szans
na rozwój w trzecim sektorze przedsiÚwziÚÊ ekonomii spoïecznej, jest spoïeczny odbiór
tego typu inicjatyw oraz to, w jakim stopniu wartoĂci i dziaïania, na których sÈ one
ufundowane, sÈ podzielane i podejmowane przez Polaków11. Wyniki badania ĂwiadczÈ
o tym, ĝe przekonania Polaków zwiÈzane z aktywnoĂciÈ spoïecznÈ, ich ocena dziaïalnoĂci organizacji pozarzÈdowych, a takĝe waĝne dla nich wartoĂci, mogÈ okazaÊ siÚ
problemem i przeszkodÈ w popularyzacji ekonomii spoïecznej. Poniĝej przedstawiamy
wyniki badañ z kilku ostatnich lat, dotyczÈce postaw wobec konkretnych aspektów
dziaïania instytucji ekonomii spoïecznej, a takĝe ich potencjalnej roli w rozwiÈzywaniu
problemów spoïecznych.

5.1. Opinie o organizacjach pozarzÈdowych
ChoÊ wizerunek organizacji i opinie o nich poprawiïy siÚ nieznacznie w 2007 r.,
to jednak w dalszym ciÈgu stosunek Polaków do trzeciego sektora nie jest szczególnie
przychylny, choÊ niektóre aspekty funkcjonowania organizacji zostaïy ocenione trochÚ
lepiej niĝ w roku poprzednim. Upowszechnia siÚ na przykïad przekonanie, iĝ organizacje spoïeczne majÈ wpïyw na rozwiÈzywanie problemów spoïecznych, a takĝe
opinia dotyczÈca pozytywnej roli organizacji pozarzÈdowych w kontrolowaniu dziaïania
wïadzy. Ponadto w dalszym ciÈgu traci na popularnoĂci przekonanie o zïym zorganizowaniu sektora pozarzÈdowego w Polsce. W 2007 r. zaczÈï teĝ ponownie rosnÈÊ
odsetek Polaków, którzy uwaĝajÈ, ĝe organizacje pozarzÈdowe rozwiÈzujÈ waĝne problemy w najbliĝszym sÈsiedztwie (wzrost o 4 punkty procentowe). JednoczeĂnie jednak w ostatnich latach obserwujemy gwaïtowne pogorszenie siÚ ocen wartoĂci pracy
spoïecznej. O ile w latach wczeĂniejszych aĝ 80% Polaków skïonnych byïo zgodziÊ
siÚ ze stwierdzeniem, ĝe osoby pracujÈce spoïecznie mogÈ zaoferowaÊ coĂ, czego
nie moĝe daÊ pïatny personel (2005), o tyle w 2007 r. z takÈ opiniÈ zgadzaïo siÚ
juĝ tylko 54% Polaków.
W porównaniu do opinii Polaków z lat wczeĂniejszych, w 2006 r. istotnie zmniejszyï siÚ takĝe odsetek osób uznajÈcych organizacje spoïeczne za skuteczniejsze w dostarczaniu pomocy od instytucji pañstwowych. W 2005 r. z opiniÈ tÈ zgadzaïo siÚ

11

M. Gumkowska, J. Herbst, J. Huszcz, Spoïeczny kontekst rozwoju..., dz. cyt., s. 15.
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58% respondentów, a w 2006 r. juĝ tylko 50%. Tego przekonania Polacy w 2007 r.
zasadniczo nie zmienili (wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do 2006 r.).

5.2. Opinie na temat prowadzenia przez
organizacje pozarzÈdowe dziaïalnoĂci
gospodarczej
Organizacje non-profit, na co wskazuje ich nazwa, dziaïajÈ nie dla finansowego
zysku, ale raczej w imiÚ spoïecznej misji. JeĂli zaĂ do realizacji misji sÈ im potrzebne
jakieĂ Ărodki finansowe, to mogÈ siÚ o nie ubiegaÊ i ewentualnie otrzymaÊ – od pañstwa, samorzÈdu, prywatnych sponsorów, darczyñców (czasami wïasnych czïonków).
Do takiego sposobu dziaïania przyzwyczajone sÈ same organizacje, a takĝe odbiorcy
ich dziaïañ, opinia publiczna. Dodatkowo, poniewaĝ problemy, którymi zajmujÈ siÚ organizacje czÚsto dotyczÈ grup jakoĂ marginalizowanych lub marginalizacjÈ zagroĝonych,
wiÚc naturalne wydaje siÚ, ĝe nie pobierajÈ one od odbiorców swoich dziaïañ opïat.
Wszystkie te zaïoĝenia i przekonania nie sïuĝÈ rozwojowi przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej na gruncie sektora pozarzÈdowego. Wszak przedsiÚbiorstwa spoïeczne, realizujÈc cele spoïeczne, prowadzÈ jednoczeĂnie dziaïalnoĂci ekonomicznÈ, sprzedajÈ
produkty i usïugi. Co wiÚcej, tego typu samofinansowanie nie jest marginalnym ani
pobocznym, ale istotnym ěródïem ich przychodów. Czy wiÚc polskie spoïeczeñstwo
i same organizacje sÈ gotowe na takie rozwiÈzanie?
Zanim jednak przejdziemy do analizy danych dotyczÈcych poglÈdów Polaków na temat przyjmowania przez organizacje pozarzÈdowe opïat za Ăwiadczone przez siebie
usïugi, muszÈ zostaÊ one opatrzone komentarzem metodologicznym dotyczÈcym sformuïowania pytania. W 2005 r. uczestnikom badania zadano dwa pytania odnoszÈce
siÚ do tej kwestii – poproszono o ocenÚ stwierdzenia, iĝ „organizacje powinny ĂwiadczyÊ wszystkie usïugi za darmo”, a takĝe o wyraĝenie opinii w kwestii, czy powinny
one „sprzedawaÊ usïugi lub produkty, aby móc pozyskaÊ Ărodki na swojÈ dziaïalnoĂÊ”.
Okazaïo siÚ, ĝe stanowiska te sÈ dla badanych niesprzeczne, i ĝe wiÚkszoĂÊ z nich
skïonna byïa zgadzaÊ siÚ zarówno z jednym, jak i z drugim z nich. 74% Polaków uwaĝaïo, ĝe stowarzyszenia i fundacje powinny ĂwiadczyÊ wszystkie swoje usïugi za darmo, nie pobierajÈc ĝadnych opïat. JednoczeĂnie 68% skïaniaïo siÚ ku opinii, ĝe w celu
zdobywania Ărodków na swojÈ dziaïalnoĂÊ organizacje spoïeczne powinny móc sprzedawaÊ produkty lub usïugi. Co wiÚcej, oba stanowiska w rzeczywistoĂci okazaïy siÚ
ze sobÈ pozytywnie zwiÈzane – osoby bardziej przekonane, ĝe organizacje powinny
móc sprzedawaÊ dobra lub usïugi, bardziej stanowczo opowiadaïy siÚ takĝe za opiniÈ,
ĝe wszystkie usïugi organizacji powinny byÊ Ăwiadczone za darmo12. Zatem akceptacjÚ Polaków uzyskaïa zarówno teza, iĝ organizacje nie powinny pobieraÊ opïat, jak
i poglÈd, ĝe powinny móc sprzedawaÊ swoje usïugi. Ta pozorna sprzecznoĂÊ wynikaïa
ze specyficznego pojmowania przez badanych kategorii sprzedawania dóbr lub usïug
– jako dziaïalnoĂci niezwiÈzanej ze statutowÈ aktywnoĂciÈ organizacji i nie dotyczÈcej
odbiorców ich dziaïañ spoïecznych. Aby lepiej oceniÊ, jaki jest stosunek Polaków do ïÈczenia dziaïalnoĂci spoïecznej i ekonomicznej, w badaniu prowadzonym w 2006 r.
12
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68

w celu zdobywania Ărodków na
swojÈ dziaïalnoĂÊ organizacje
spoïeczne powinny
móc sprzedawaÊ
produkty lub usïugi
(pobieraÊ opïaty od
odbiorców swoich
usïug**)

Zdecydowanie siÚ
zgadzam

22,2

35,8

45,7

38,2

Raczej siÚ zgadzam
12,9

11,5

Raczej siÚ nie zgadzam
5,8

5,8

Zdecydowanie siÚ
nie zgadzam
2,7

1,2

Trudno powiedzieÊ
10,6

7,6

zgadzam siÚ
(w sumie zdecydowanie
i raczej)
26

59,9

zdecydowanie siÚ
zgadzam
3,7

25,4

Raczej siÚ zgadzam
22,3

34,5

20,5

19,6

19,3

6,6

9,7

0,5

Trudno powiedzieÊ
24,4

13,3

zgadzam siÚ
(w sumie zdecydowanie
i raczej)
28,4

61,8

zdecydowanie siÚ
zgadzam
6,8

25,8

Raczej siÚ zgadzam
21,6

36,1

2007

23,7

20,4

Raczej siÚ nie zgadzam
23,3

7,5

Zdecydowanie siÚ
nie zgadzam
11,3

2

13,4

8,3

Trudno powiedzieÊ

** PorównywalnoĂÊ danych w kolejnych latach ograniczona ze wzglÚdu na zmiany w treĂci pytania. W nawiasie podano brzmienie pytania w badaniu z 2006 i 2007.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

73,9

zgadzam siÚ
(w sumie zdecydowanie
i raczej)

organizacje spoïeczne (stowarzyszenia, fundacje)
powinny ĂwiadczyÊ
wszystkie swoje
usïugi za darmo,
nie pobierajÈc
ĝadnych opïat

Opinie Polaków
o organizacjach
pozarzÈdowych
Ani tak, ani nie

2006

Ani tak, ani nie

2005
Raczej siÚ nie zgadzam

Procent dorosïych Polaków

Zdecydowanie siÚ
nie zgadzam

Tabela 12. Opinie Polaków o dziaïalnoĂci gospodarczej organizacji pozarzÈdowych (2005-2007)

Ani tak, ani nie
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zmieniono nieco treĂÊ pytania, zastÚpujÈc abstrakcyjnÈ i nie kojarzÈcÈ siÚ z dziaïalnoĂciÈ spoïecznÈ kategoriÚ sprzedaĝy okreĂleniem pobieranie opïat od odbiorców. Takĝe
w 2007 r. uczestnicy badania wypowiadali opinie dotyczÈce nie tyle pewnej formy
pozyskiwania przez organizacje pozarzÈdowe Ărodków na dziaïania statutowe, ale raczej kwestii Ăwiadczenia opïat przez odbiorców dziaïañ spoïecznych. O tym, jak istotna
jest to róĝnica, przekonuje porównanie opinii na ten temat z danymi odnoszÈcymi siÚ
do pierwotnej wersji pytania. O ile w 2005 r. prawie 70% ankietowanych skïaniaïo
siÚ ku poglÈdowi, ĝe organizacje powinny posiadaÊ „moĝliwoĂÊ sprzedaĝy”, o tyle
w 2006 r. tylko 26%, a w 2007 r. 28% Polaków zgodziïo siÚ z opiniÈ, ĝe dopuszczalne
jest pobieranie przez organizacje opïat od odbiorców.

Tabela 13. Opinie organizacji pozarzÈdowych o dziaïalnoĂci gospodarczej (2006)
Organizacje spoïeczne (stowarzyszenia, fundacje) powinny ĂwiadczyÊ
wszystkie swoje usïugi za darmo, nie pobierajÈc ĝadnych opïat

w%

zdecydowanie tak

20,7

raczej tak

29,8

ani tak, ani nie

17,7

raczej nie

17,9

zdecydowanie nie

9,5

trudno powiedzieÊ

4,4

ogóïem

100,0

½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Pytania o odpïatnoĂÊ za usïugi zadano w 2006 r. takĝe organizacjom pozarzÈdowym13. Przekonanie, ĝe organizacje powinny dziaïaÊ „za darmo”, obecne jest w ĂwiadomoĂci nie tylko ogóïu Polaków, ale takĝe tych, którzy dziaïajÈ w organizacjach pozarzÈdowych. Opina ta nie jest jednak w Ărodowisku pozarzÈdowym równie powszechna,
jak w spoïeczeñstwie polskim w ogóle. W 2006 r. ponad poïowa przedstawicieli organizacji zgadzaïa siÚ ze stwierdzeniem, ĝe organizacje nie powinny pobieraÊ opïat
za Ăwiadczone usïugi. Tyle samo badanych skïonnych byïo takĝe twierdziÊ, ĝe „angaĝowanie siÚ przez organizacje pozarzÈdowe w dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ jest zwykle
ěle odbierane przez ludzi”. Opinia ta jest zresztÈ w istotny sposób zwiÈzana z przeĂwiadczeniami dotyczÈcymi tego, czy organizacje powinny zdobywaÊ Ărodki przez pobieranie opïat za usïugi. Trudno powiedzieÊ, jaka jest natura tego zwiÈzku: czy badani
przedstawiciele organizacji twierdzÈ, ĝe organizacje nie powinny pobieraÊ opïat, poniewaĝ obawiajÈ siÚ zïego odbioru spoïecznego tego typu dziaïañ, czy teĝ sÈ przekonani,
ĝe ludzie ěle odbieraliby organizacje prowadzÈce dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, poniewaĝ
sami tak je odbierajÈ14.
Badanie Kondycja sektora organizacji pozarzÈdowych w Polsce 2006; zrealizowane na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor przez CBOS na reprezentatywnej próbie 1043 organizacji pozarzÈdowych (stowarzyszeñ i fundacji).
14
M. Gumkowska, J. Herbst, J. Huszcz, Spoïeczny kontekst rozwoju..., dz. cyt., s. 18.
13
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Tabela 14. Opinie organizacji pozarzÈdowych o dziaïalnoĂci gospodarczej (2006)
Angaĝowanie siÚ przez organizacje pozarzÈdowe w dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ
jest zwykle ěle odbierane przez ludzi

w%

zdecydowanie tak

13,7

raczej tak

37,2

ani tak, ani nie

19,7

raczej nie

15,9

zdecydowanie nie

6,0

trudno powiedzieÊ

7,4

Ogóïem

100,0

½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

5.3. Postawy wobec grup doĂwiadczajÈcych
trudnoĂci na rynku pracy: jakim grupom naleĝy
pomagaÊ?
IstotnÈ funkcjÈ tzw. nowej ekonomii spoïecznej jest wprowadzenie na rynek pracy
osób, które mogÈ mieÊ problemy ze znalezieniem sobie na nim miejsca samodzielnie. Co prawda sytuacja na rynku pracy w Polsce znacznie poprawiïa siÚ w ostatnich
dwóch latach (stopa rejestrowanego bezrobocia wynosi wedïug danych GUS ze stycznia 2008 r. 11,7%, od 2004 r. spadïa o ponad 9 punktów procentowych), jednak
wciÈĝ wiÚkszoĂÊ Polaków uwaĝa jÈ za zïÈ – wedïug badañ CBOS w 2007 r. twierdziïo
tak 61% Polaków . Naleĝy jednak zaznaczyÊ, ĝe osób negatywnie oceniajÈcych rynek pracy byïo o 10 punktów procentowych mniej niĝ rok wczeĂniej i 17 punktów
mniej niĝ w 2005 r.15. Zmiana ta jest teĝ widoczna w subiektywnym poczuciu sytuacji
na rynku pracy. Wedïug 29% Polaków, trudno jest o jakÈkolwiek pracÚ. Jest to blisko
15 punktów procentowych mniej niĝ w 2005 r.
Naleĝy mieÊ jednak na uwadze, ĝe grupy najbardziej zagroĝone bezrobociem
w najmniejszym stopniu skorzystaïy (i skorzystajÈ) z tych pozytywnych zmian. Dlatego
teĝ pytanie o to, czy i jakim grupom naleĝy pomóc wejĂÊ na rynek pracy, jest wciÈĝ
aktualne.

Opinie o rynku pracy i zagroĝeniu bezrobociem 2001-2007, komunikat z badañ CBOS, http://
www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_048_07.PDF
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Wykres 8. Ogólna ocena sytuacji na rynku pracy wedïug badañ CBOS
½ródïo: CBOS (Opinie o rynku pracy i zagroĝeniu bezrobociem 2001-2007, marzec 2007).
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Wykres 9. Ocena ïatwoĂci znalezienia pracy w swojej miejscowoĂci wedïug badañ
CBOS
½ródïo: CBOS (Opinie o rynku pracy i zagroĝeniu bezrobociem 2001-2007, marzec 2007).

Pytanie takie zadano badanym w 2005 r. WiÚkszoĂÊ Polaków zgodziïa siÚ wówczas
co do tego, ĝe istniejÈ grupy, które powinny otrzymaÊ szczególne wsparcie na rynku
pracy. Najszerszym poparciem cieszyïa siÚ idea specjalnej pomocy osobom dïugotrwale bezrobotnym: aĝ 60,6% badanych uwaĝaïo, ĝe powinny one otrzymaÊ szczególne
wsparcie. Ponad poïowa uczestników badania uznaïa takĝe za potrzebne dziaïania
sïuĝÈce pomocy osobom niepeïnosprawnym (56,5%), mïodzieĝy opuszczajÈcej domy
dziecka (54,5%) oraz mïodzieĝy wchodzÈcej na rynek pracy (53,1%). Nieco rzadziej
wskazywano, ĝe naleĝy pomagaÊ osobom w wieku powyĝej 50 lat, osobom bezdomnym, osobom chcÈcym ïÈczyÊ opiekÚ nad dzieÊmi z pracÈ (odpowiednio: 40,2%, 40%
i 39%). Bardzo rzadko badani wskazywali na koniecznoĂÊ wsparcia osób chorych
psychicznie, wiÚěniów oraz imigrantów i uchoděców.
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Tabela 15. Grupy, które powinny otrzymywaÊ szczególne wsparcie na rynku pracy
(dane z 2005 r.)
Grupy

w%

osoby dïugotrwale bezrobotne

60,6

osoby niepeïnosprawne

56,5

mïodzieĝ opuszczajÈca domy dziecka

54,5

mïodzieĝ wchodzÈca na rynek pracy

53,1

szukajÈce pracy osoby w wieku powyĝej 50 lat

40,2

osoby bezdomne

39,2

osoby, które chcÈ ïÈczyÊ opiekÚ nad dzieÊmi z pracÈ
(np. samotni rodzice, mïode matki)

39

osoby chore psychicznie

11,1

wiÚěniowie

10,5

imigranci, uchoděcy
inne grupy
wszystkie te grupy powinny otrzymaÊ wsparcie
ĝadna z tych grupy nie powinna otrzymywaÊ specjalnego wsparcia
nie wiem, trudno powiedzieÊ

6
0,5
11,4
1
4,5

Dane sortowane wedïug czÚstoĂci.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Mimo doĂÊ powszechnie podzielanego przekonania, ĝe istniejÈ grupy, które
ze wzglÚdu na róĝnego rodzaju problemy powinny otrzymaÊ wsparcie na rynku pracy, Polacy nie mieli dobrego pomysïu na to, jak powinno one wyglÈdaÊ. Dowodem
na to sÈ odpowiedzi na pytania o poparcie dla róĝnych sposobów pomocy osobom
bezrobotnym.
Ponad poïowa (56%) zrzucaïa odpowiedzialnoĂÊ za zapewnienie dostÚpu do rynku
pracy grupom zagroĝonym na barki pañstwa. DoĂÊ duĝo osób, szczególnie z wyĝszym
wyksztaïceniem i mieszkajÈcych w wiÚkszych miejscowoĂciach, wskazywaïo bardziej
aktywne formy pomocy – zastosowanie uïatwieñ i zachÚt dla przedsiÚbiorców (55%),
zapewnianie szkoleñ (42%) oraz umoĝliwienie samozatrudnienia (39%).
MniejszÈ, ale istotnÈ, popularnoĂciÈ cieszÈ siÚ formy pomocy z nurtu ekonomii
spoïecznej. Wspieranie tworzenia firm nastawionych na zatrudnianie osób zagroĝonych
bezrobociem wskazaïa w 2005 r. ponad jedna trzecia badanych. Nieco mniej, 27%,
uwaĝaïo, ĝe naleĝy wspieraÊ dziaïalnoĂÊ organizacji specjalizujÈcych siÚ w pomocy wymienionym grupom osób. ¥wiadczy to o docenianiu wspierania takich form pomocy.
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Tabela 16. Sposoby pomocy osobom bezrobotnym o szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy, które powinno siÚ zastosowaÊ w Polsce
Sposoby pomocy
pañstwo powinno zapewniÊ takim osobom pracÚ

2005
(%)
56

pañstwo powinno zachÚcaÊ przedsiÚbiorców do zatrudniania takich osób,
np. obniĝajÈc koszty zatrudnienia (poprzez subsydia, ulgi podatkowe, obniĝenie
podatków)

55,4

powinno siÚ zapewniÊ takim osobom szkolenia, które daïyby im umiejÚtnoĂci
poĝÈdane na rynku pracy

42,1

powinno siÚ pomagaÊ tym osobom w samozatrudnieniu, otwieraniu wïasnej
dziaïalnoĂci gospodarczej

39,9

powinno siÚ wspieraÊ tworzenie firm nastawionych na zatrudnianie takich osób
i przystosowanych do ich potrzeb

33,6

powinno siÚ wspieraÊ dziaïalnoĂÊ organizacji specjalizujÈcych siÚ w pomocy
takim osobom

26,9

takim osobom powinno siÚ przyznawaÊ wiÚksze zasiïki

24,2

pañstwo powinno zapewniÊ takim osobom doĝywotniÈ rentÚ, która pozwoliïaby
im siÚ utrzymaÊ

17,8

nie powinno siÚ im w ogóle pomagaÊ

0,4

inne

0,4

trudno powiedzieÊ

6,9

Odpowiedzi sortowane wedïug czÚstoĂci.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

W kontekĂcie opinii Polaków o roli organizacji pozarzÈdowych oraz przedsiÚbiorstw
spoïecznych w rozwiÈzywaniu problemów bezrobocia, naleĝy wspomnieÊ o innych danych na ten temat. W latach 2005 i 2006 Polacy zostali zapytani o to, czy powstawanie firm, w których znajdujÈ zatrudnienie osoby nie mogÈce znaleěÊ pracy nigdzie
indziej powinno byÊ wspierane przez pañstwo. Zarówno w 2005 r., jak i w 2006 r.
poparcie dla tego typu inicjatywy wyraziïa zdecydowana wiÚkszoĂÊ Polaków. Jak widaÊ
w tabeli poniĝej, róĝnica miÚdzy latami zwiÈzana jest ze wzrostem odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieÊ” oraz „ani tak ani nie”; jeĂli jednak je pominiemy, okaĝe siÚ,
ĝe odsetek osób popierajÈcych wspieranie przez pañstwo przedsiÚbiorstw spoïecznych
niemal nie zmieniï siÚ i wynosi odpowiednio 96% i 94%16.
Podobnie jest z ogólnym poparciem dla zakïadania przedsiÚbiorstw, w których
znajdÈ miejsce pracy osoby, nie mogÈce znaleěÊ jej gdzie indziej. Za dobry pomysï

Odsetki liczone po usuniÚciu z próby osób niezdecydowanych. JeĂli uwzglÚdnione zostanÈ
odpowiedzi „trudno powiedzieÊ” i „ani tak, ani nie” to odsetki wynoszÈ 90% i 83%.

16
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uwaĝaïo zakïadanie takich przedsiÚbiorstw 97% respondentów w 2005 r., i 96% osób
w 2006 r.17.

Tabela 17. Poparcie dla wspierania przez pañstwo przedsiÚbiorstw spoïecznych
Czy uwaĝa Pan(i), ĝe powstawanie takich
firm powinno byÊ wspierane
przez pañstwo?

Bez osób
niezdecydowanych

Wszyscy

2005

2006

2005

2006

zdecydowanie tak

55,2

35,4

60,7

43,6

raczej tak

32,5

40,8

35,7

50,3

raczej nie

2,6

4,0

2,8

5,0

zdecydowanie nie

0,7

0,9

0,8

1,1

ani tak, ani nie

6,0

9,6

trudno powiedzieÊ

3,1

9,4

Dane w %.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Tabela 18. Poparcie dla przedsiÚbiorstw spoïecznych
Czy Pana(i) zdaniem zakïadanie
takich firm to dobry pomysï?

Bez osób
niezdecydowanych

Wszyscy
2005

2006

2005

2006

zdecydowanie tak

53,2

34,8

58,5

42,9

raczej tak

36,1

44,0

39,7

54,2

raczej nie

1,4

2,0

1,5

2,5

zdecydowanie nie

0,4

0,5

5,8

0,6

ani tak, ani nie

5,3

8,0

trudno powiedzieÊ

3,7

10,8

Dane w %.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Nowe Ăwiatïo na powyĝsze analizy rzucajÈ odpowiedzi na drugÈ grupÚ pytañ. Dotyczyïy one stopnia wymagania od osób bezrobotnych samodzielnego ponoszenia konsekwencji swojej sytuacji ĝyciowej. Chodzi tu o rozróĝnienie czy osobom w trudnej
Ponownie nie zostaïy uwzglÚdnione osoby, które udzieliïy odpowiedzi trudno powiedzieÊ oraz
ani tak, ani nie. W obydwu tych kategoriach odsetki odpowiedzi w 2006 r. wzrosïy i silnie wpïynÚïy na ostateczne wyniki poparcia dla pomysïu omawianych przedsiÚbiorstw. Gdy weěmiemy
pod uwagÚ osoby niezdecydowane odsetki osób udzielajÈcych poparcia wynosiïyby odpowiednio
89% i 79%.
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sytuacji zawodowej naleĝy siÚ pomoc reszty spoïeczeñstwa, czy teĝ nie powinno ono
ponosiÊ kosztów czyichĂ problemów. Zdecydowana wiÚkszoĂÊ Polaków (64%) zgadza
siÚ, ĝe istnieje potrzeba specjalnego traktowania niepeïnosprawnych bezrobotnych,
mimo iĝ tylu zdrowych jest bez pracy. Jednak 72% uwaĝa, ĝe bezrobotni mogÈ winiÊ
tylko samych siebie za utratÚ pracy. JednoczeĂnie brak jednoznacznej opinii czy osoby
bezrobotne powinny ĝyÊ na koszt podatników – tu za i przeciw byïo po 40% badanych,
a aĝ 19% nie miaïo wyrobionego na ten temat zdania.

Tabela 19. Postawy wobec bezrobotnych
Postawy wobec
bezrobotnych

Zdecydowanie
siÚ zgadzam

nie powinno siÚ
traktowaÊ
specjalnie
niepeïnosprawnych
bezrobotnych,
skoro tylu
zdrowych jest bez
pracy

8,1

14,1

38,1

26,7

13,0

ludzie bezrobotni
mogÈ winiÊ tylko
samych siebie
za to ĝe nie majÈ
pracy.

5,2

13,0

34,2

38,2

9,4

15,2

25,2

27,7

13,0

18,8

osoby niepracujÈce
nie powinny ĝyÊ
na koszt innych
podatników

Raczej siÚ
Raczej siÚ
Zdecydowanie
zgadzam nie zgadzam siÚ nie zgadzam

Trudno
powiedzieÊ

Dane w %.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Zatem Polacy uwaĝajÈ, ĝe osoby o szczególnych trudnoĂciach w dostÚpie do waĝnych zasobów powinny uzyskaÊ wsparcie, choÊ niekoniecznie kosztem podatników,
zaĂ wobec grup bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji powinno siÚ zastosowaÊ
odpowiednie, specjalne traktowanie.

Podsumowanie
Niniejsze opracowanie podejmuje próbÚ odpowiedzi na kilka podstawowych pytañ
dotyczÈcych stosunku Polaków do idei i dziaïañ leĝÈcych u podstaw ekonomii spoïecznej. PodjÚto w nim próbÚ opisania doĂwiadczeñ Polaków zwiÈzanych z istniejÈcymi
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przedsiÚwziÚciami wpisujÈcymi siÚ w tÚ ideÚ, stopnia, w jakim rozumiejÈ i rozpoznajÈ
podstawowe pojÚcia uĝywane w debacie nad ekonomiÈ spoïecznÈ, oraz natÚĝenia aktywnoĂci i postaw, które moĝna traktowaÊ jako spoïeczne fundamenty dla jej rozwoju.
Z przedstawionego materiaïu wyïaniajÈ siÚ nastÚpujÈce, najwaĝniejsze konkluzje:
1. Polski sektor ekonomii spoïecznej szacuje siÚ na okoïo 100 tys. projektów/przedsiÚwziÚÊ, które zatrudniajÈ okoïo 600 tys. ludzi i skupiajÈ 15 mln czïonków, a liczba
organizacji zbliĝonych do pojÚcia przedsiÚbiorstwo spoïeczne to ok. 4 tys. podmiotów,
czyli 10% ogóïu organizacji non-profit. Mimo dïugiej „praktyki dziaïania” i zasadniczo
szerokiego zakresu przedsiÚwziÚÊ ekonomii spoïecznej w Polsce zjawisko to nie doczekaïo siÚ jeszcze precyzyjnej definicji, dostosowanej do warunków polskich.
2. Jednym z rezultatów braku jasnoĂci w kwestiach definicyjnych wydajÈ siÚ byÊ
deklaracje Polaków dotyczÈce znajomoĂci i rozumienia poszczególnych pojÚÊ z zakresu
ekonomii spoïecznej. Debata nad zjawiskiem wydaje siÚ byÊ ciÈgle debatÈ akademickÈ, niedostÚpnÈ „zwykïym obywatelom”, mimo zaangaĝowania w dyskusjÚ organizacji, którym przypisuje siÚ lub które same deklarujÈ realizowanie idei ekonomii spoïecznej. W ostatnich latach nie zauwaĝono zmiany ĂwiadczÈcej o zwiÚkszeniu siÚ wiedzy
lub rozpoznawalnoĂci przedsiÚwziÚÊ i zjawisk zwiÈzanych z ekonomiÈ spoïecznÈ:
moĝna stwierdziÊ, ĝe znajomoĂÊ tych pojÚÊ w spoïeczeñstwie polskim nie jest wysoka
i nie zmieniïa siÚ zasadniczo w ciÈgu ostatnich trzech lat. Poziom wiedzy na temat
ich znaczenia jest jednak zróĝnicowany zarówno w odniesieniu do poszczególnych
terminów, jak i porównujÈc grupy wyróĝnione ze wzglÚdu na cechy spoïeczno-demograficzne (w szczególnoĂci wyksztaïcenie) oraz zaangaĝowanie w pracÚ, wspieranie
organizacji zwiÈzanych z trzecim sektorem.
3. SpoĂród analizowanych terminów (spóïdzielnia socjalna, organizacja pozarzÈdowa, trzeci sektor, spoïeczna odpowiedzialnoĂÊ biznesu, przedsiÚbiorstwo spoïeczne
oraz ekonomia spoïeczna) Polacy najczÚĂciej rozumiejÈ i rozpoznajÈ pojÚcie „organizacja pozarzÈdowa”, zaĂ termin „trzeci sektor” jest w spoïeczeñstwie polskim bardzo
sïabo znany. Osoby, które majÈ de facto stycznoĂÊ z trzecim sektorem i organizacjami
pozarzÈdowymi czÚsto wskazujÈ, ĝe nie zetknÚïy siÚ z tymi terminami. Wydaje siÚ,
ĝe wyniki badania ĂwiadczÈ o niezbyt duĝej obecnoĂci pojÚÊ zwiÈzanych z sektorem
NGO w ĂwiadomoĂci obywateli w Polsce.
4. Mimo sygnalizowanych problemów definicyjnych i niejasnoĂci pojÚcia „ekonomia spoïeczna” znalazïa siÚ na drugim miejscu pod wzglÚdem rozpoznawalnoĂci
i znajomoĂci analizowanych terminów. Jest to wynik zaskakujÈco dobry, choÊ oba
wskaěniki sÈ znaczÈco niĝsze niĝ w 2005 r. BiorÈc pod uwagÚ krótki ĝywot pojÚcia
„ekonomia spoïeczna” w polskiej debacie publicznej moĝna domniemywaÊ, ĝe budzi
ono w Polakach skojarzenia odlegïe od znaczenia, jakie nadaje siÚ im obecnie. Dotarcie do tych skojarzeñ ma niebagatelne znaczenie z punktu widzenia promocji idei
ekonomii spoïecznej – powinny staÊ siÚ one zatem przedmiotem przyszïych badañ.
5. ZnajomoĂÊ i rozpoznawalnoĂÊ pojÚcia spóïdzielni socjalnej jest niska. MajÈc jednak na uwadze zasadniczo niewielkÈ skalÚ dziaïania spóïdzielni socjalnych w Polsce,
nie jest to wynik bardzo zïy. Ponadto, jak wynika z analiz, traktowanie danych o rozpoznawalnoĂci danego pojÚcia jako wskaěnika najszerzej rozumianej znajomoĂci danego
zjawiska czy kontaktu z danym typem instytucji moĝe byÊ obciÈĝone bïÚdem. Wydaje
siÚ, ĝe Polacy „prawidïowo” kojarzÈ spóïdzielnie, bÚdÈce „spadkobiercami” dziewiÚtnastowiecznej tradycji samoorganizacji, z dziaïalnoĂciÈ wspólnotowÈ, spóïdzielczÈ, czÚsto konkretnego typu (spóïdzielnie mieszkaniowe) czy po prostu „organizacjami zrze-
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szajÈcymi ludzi”, „wspólnotÈ”, „zrzeszeniem”, „wspóïpracÈ” „pomocÈ” lub podobnymi
okreĂleniami – z tym wszystkim, co decyduje o spoïecznym charakterze spóïdzielni
i co czyni je przedmiotem uwagi osób zainteresowanych koncepcjÈ ekonomii spoïecznej. Z punktu widzenia wyobraĝeñ Polaków o spóïdzielniach ich miejsce w debacie nad
ekonomiÈ spoïecznÈ jest zrozumiaïe, zaĂ ich potencjaï wart wykorzystania.
6. Niemniej waĝne dla przyszïoĂci ekonomii spoïecznej w Polsce sÈ skojarzenia,
jakie majÈ Polacy z nowym (i najczÚĂciej nieznanym) zjawiskiem (i terminem) – przedsiÚbiorstwem spoïecznym. Tylko co piÈty Polak potrafiï wymieniÊ skojarzenia, jakie
ma z pojÚciem „przedsiÚbiorstwo spoïeczne”. WĂród skojarzeñ dominujÈ okreĂlenia
pozytywne, odwoïujÈce siÚ do wspólnego dziaïania na rzecz dobra wspólnego/pomocy
innym.
7. Pozytywne nastawienie do przedsiÚbiorstw, które moĝna nazwaÊ spoïecznymi,
potwierdza teĝ fakt, iĝ w Polsce moĝna zaobserwowaÊ niemal powszechnÈ spoïecznÈ
akceptacjÚ tych przedsiÚwziÚÊ. Zdaniem Polaków pañstwo powinno wspieraÊ zakïadanie takich firm, a wiedza o pochodzeniu produktu z takiego przedsiÚbiorstwa miaïaby
raczej pozytywny wpïyw na ich decyzje konsumenckie – wiÚkszoĂÊ chÚtnie kupiïoby
produkty wyprodukowane przez takÈ firmÚ.
8. Jednak inne wyniki badania utwierdzajÈ w przekonaniu, ĝe dane te sÈ czysto
deklaratywne, poniewaĝ niewielu Polaków miaïo kontakt z tego rodzaju przedsiÚbiorstwami. Z jednej strony moĝna podkreĂliÊ niskÈ ĂwiadomoĂÊ Polaków, ale z drugiej
trzeba zauwaĝyÊ, ĝe ta nieznajomoĂÊ czy brak kontaktu zwiÈzane sÈ z niewielkÈ skalÈ
prowadzonych dziaïañ. Równieĝ dane na temat postaw konsumenckich Polaków weryfikujÈ ich deklaracje na temat gotowoĂci do wsparcia przedsiÚbiorstw spoïecznych.
Polacy wybierajÈ produkty kierujÈc siÚ przede wszystkim kryterium ich ceny i jakoĂci.
Zdecydowanie mniej waĝne sÈ czynniki charakterystyczne dla tak zwanych Ăwiadomych wyborów konsumenckich, czyli takich, które wspierajÈ odpowiedzialne firmy,
troszczÈce siÚ o konsekwencje spoïeczne i Ărodowiskowe prowadzonej przez siebie
dziaïalnoĂci. Zatem deklaracje na temat gotowoĂci Polaków do zakupów produktów
pochodzÈcych z przedsiÚbiorstw zatrudniajÈcych osoby wykluczone naleĝy traktowaÊ
z ostroĝnoĂciÈ. Jednak ten dysonans pomiÚdzy deklaracjami i rzeczywistoĂciÈ niekoniecznie obciÈĝa badanych. Nawet pobieĝna analiza strategii marketingowych produktów dostÚpnych w polskich sklepach wskazuje, ĝe producenci (byÊ moĝe kierowani
wynikami badañ) nie próbujÈ eksponowaÊ takich ich cech, które odwoïujÈ siÚ w jakiĂ
sposób do istotnych kwestii spoïecznych czy etycznych.
9. Zdecydowana wiÚkszoĂÊ Polaków uwaĝaïa, ĝe dziaïajÈc wspólnie moĝna osiÈgnÈÊ wiÚcej niĝ samemu. PotwierdzajÈ to zarówno wyniki badania Stowarzyszenia
Klon/Jawor z 2005 r., zgodnie z którym poglÈd ten podziela 78% Polaków, jak i nowsze badania CBOS. RoĂnie teĝ odsetek osób, które wierzÈ w skutecznoĂÊ dziaïania
na rzecz spoïecznoĂci lokalnej – wynosi on 65%. Przekonania te nie skïaniajÈ jednak
Polaków do dziaïania – w 2007 r. blisko 70% Polaków nie angaĝowaïo siÚ w ciÈgu
ostatniego roku dobrowolnie w ĝadnÈ wspólnÈ aktywnoĂÊ. Rzadko teĝ Polacy udzielajÈ
sobie wzajemnej pomocy. Ci, którzy to robiÈ, wspierajÈ siÚ przede wszystkim w pracach gospodarskich, takich jak: remont domu, przeprowadzki czy prace rolne.
10. Jedynie 22% Polaków deklaruje korzystanie z pomocy w codziennych sprawach, takich jak: prace domowe, remonty, opieka nad dzieÊmi, opieka nad osobami starszymi, zaïatwianie spraw w urzÚdach czy problemy finansowe. WĂród nich
zdecydowana wiÚkszoĂÊ korzystaïa z pomocy rodziny lub sÈsiadów. Bardzo niewielki
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odsetek wybraï zinstytucjonalizowane formy pomocy, np. korzystanie z pomocy opieki
spoïecznej, w parafii czy urzÚdu gminy, dzielnicy, powiatu lub miasta. Nieliczni potrzebowali wsparcia w sprawach urzÚdowych oraz finansowych. Polacy zwracajÈ siÚ o niÈ
przede wszystkim do rodziny i znajomych. W rzadkich przypadkach takÈ rolÚ speïnia
ktoĂ z instytucji pomocy spoïecznej i dotyczy to wyïÈcznie przypadków opieki nad
starszymi osobami i pomocy finansowej lub rzeczowej. Do urzÚdów oraz osób z parafii
badani zwracajÈ siÚ niezwykle rzadko.
11. Badani deklarujÈ, ĝe o pomoc przy organizacji jakiegoĂ wydarzenia jak np. festynu, zbiórki pieniÚdzy na cel charytatywny lub akcji sprzÈtania okolicy zwróciliby siÚ
przede wszystkim urzÚdu miasta lub gminy (tak twierdzi poïowa Polaków). Niecaïa
jedna czwarta wybraïaby KoĂcióï albo lokalnÈ organizacjÚ spoïecznÈ. SÈsiedzi i znajomi sÈ tu dopiero na czwartym miejscu. Zatem, tak jak ze sprawami codziennymi
Polacy zwracajÈ siÚ raczej do rodziny i znajomych, tak z bardziej zïoĝonymi wymagajÈcymi zorganizowania czegoĂ skierowaliby siÚ raczej do instytucji. JednoczeĂnie bardzo
wysoki odsetek osób, które nie wiedziaïy do kogo udaÊ siÚ z poszczególnymi zadaniami
Ăwiadczy o duĝym zdezorientowaniu i niskiej wiedzy o moĝliwoĂciach dziaïania.
12. W 2007 r. 13,2%, czyli okoïo 4 mln dorosïych Polaków poĂwiÚciïo swój czas
na bezpïatnÈ pracÚ na rzecz innych. Jest to o blisko 9 punktów procentowych mniej
niĝ w 2006 r. Po kilku latach rozwoju i zahamowaniu w 2006 r., teraz nastÈpiï gwaïtowny spadek liczby wolontariuszy. Wolontariusze najczÚĂciej pomagajÈ organizacjom
pomocy charytatywnej dla osób najuboĝszych, organizacjom i ruchom religġnym oraz
organizacjom edukacyjnym i zajmujÈcym siÚ opiekÈ nad dzieÊmi.
13. 25%, czyli okoïo 7,6 mln dorosïych Polaków zadeklarowaïo, ĝe w ciÈgu ostatniego roku przekazaïo pieniÈdze lub dary rzeczowe na rzecz organizacji pozarzÈdowych,
grup, ruchów spoïecznych lub religġnych. Mamy do czynienia z kontynuacjÈ tendencji
spadkowej z 2006 r. i rekordowo niskim wynikiem. Darczyñcy wspierajÈ najczÚĂciej
organizacje ĂwiadczÈce pomoc charytatywnÈ dla osób najuboĝszych, bezdomnych,
organizacje i ruchy religġne oraz organizacje zajmujÈce siÚ pomocÈ humanitarnÈ.
14. W 2007 r. bardzo wyraěnie spadïa liczba osób deklarujÈcych czïonkostwo
w organizacjach pozarzÈdowych, grupach, ruchach spoïecznych lub religġnych. Przyznaje siÚ do niej zaledwie 13%, czyli 4 mln dorosïych Polaków. Jest to znacznie mniej
niĝ w latach 2006 i 2005. Najpopularniejsze sÈ organizacje i ruchy religġne, sportowe
oraz takie sïuĝby, jak Ochotnicza Straĝ Poĝarna, GOPR, WOPR itp.
15. W ostatnich latach obserwujemy gwaïtowne pogorszenie siÚ ocen wartoĂci
pracy spoïecznej. Upowszechnia siÚ natomiast zarówno przekonanie, iĝ organizacje
spoïeczne majÈ wpïyw na rozwiÈzywanie problemów spoïecznych, jak i opinia dotyczÈca roli organizacji pozarzÈdowych jako kontrolujÈcych dziaïania wïadzy. Ponadto
w dalszym ciÈgu traci na popularnoĂci przekonanie o zïym zorganizowaniu sektora
pozarzÈdowego w Polsce. W 2007 r. ponownie zaczyna rosnÈÊ odsetek Polaków, którzy uwaĝajÈ, ĝe organizacje pozarzÈdowe rozwiÈzujÈ waĝne problemy w najbliĝszym
sÈsiedztwie. W porównaniu do opinii Polaków z lat wczeĂniejszych, w 2006 r. istotnie
zmniejszyï siÚ jednak takĝe odsetek osób uznajÈcych organizacje spoïeczne za skuteczniejsze w dostarczaniu pomocy od instytucji pañstwowych.
16. Polacy doĂÊ powszechnie sÈdzÈ, ĝe organizacje pozarzÈdowe powinny ĂwiadczyÊ swoje usïugi nie pobierajÈc za nie opïat. Podobnego zdania wydajÈ siÚ byÊ przedstawiciele organizacji pozarzÈdowych. Zatem zarówno potencjalni beneficjenci, jak
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i ĂwiadczÈcy pracÚ w ramach organizacji uwaĝajÈ, ĝe organizacje non-profit nie powinny pobieraÊ pieniÚdzy od swoich klientów.
17. IstotnÈ funkcjÈ tzw. nowej ekonomii spoïecznej jest wprowadzenie na rynek
pracy osób, które mogÈ mieÊ problemy ze znalezieniem sobie na nim miejsca samodzielnie, którym grozi, ĝe bez szczególnego wsparcia na rynku pracy bÚdÈ powaĝnie zagroĝeni bezrobociem. W 2005 r. Polacy za takie grupy uwaĝali przede wszystkim osoby
dïugotrwale bezrobotne, a takĝe niepeïnosprawne, mïodzieĝ opuszczajÈcÈ dom dziecka oraz mïodzieĝ wchodzÈcÈ na rynek pracy. Bardzo rzadko badani wskazywali na koniecznoĂÊ wsparcia osób chorych psychicznie, wiÚěniów oraz imigrantów i uchoděców.
Po pomoc dla wymienionych grup Polacy zwróciliby siÚ przede wszystkim do pañstwa.
Jednakĝe doĂÊ duĝo osób wskazywaïo bardziej aktywne formy pomocy – zastosowanie
uïatwieñ i zachÚt dla przedsiÚbiorców, zapewnianie szkoleñ czy umoĝliwienie samozatrudnienia 9%). Formy pomocy z nurtu ekonomii spoïecznej sÈ dostrzegane, choÊ
jeszcze nie aĝ tak popularne. JednoczeĂnie niemal wszyscy Polacy uwaĝajÈ, ĝe takie
firmy i organizacje sÈ dobrym pomysïem i naleĝy je wspieraÊ co jest szczególnie istotne
z punktu widzenia diagnozy postaw wobec rozwoju instytucji ekonomii spoïecznej.

129

4

Wpïyw przedsiÚbiorstw

spoïecznych
na spoïeczno-gospodarczy
rozwój Polski

Wpïyw przedsiÚbiorstw
spoïecznych
na spoïeczno-gospodarczy
rozwój Polski
Giulia Galera

WstÚp
Niniejsze opracowanie ma na celu przeanalizowanie roli przedsiÚbiorstw spoïecznych jako czynników stymulujÈcych rozwój spoïeczno-gospodarczy Polski zarówno
na poziomie krajowym, jak i lokalnym.
Dla celów niniejszego opracowania przedsiÚbiorstwo spoïeczne zostaïo zdefiniowane jako samodzielna osoba prawna naleĝÈca do lub zarzÈdzana przez grupy obywateli, produkujÈca towary lub ĂwiadczÈca usïugi w szeroko rozumianym celu poĝytku
spoïecznego, w której materialny interes inwestorów podlega pewnym ograniczeniom.
Innymi sïowy, termin przedsiÚbiorstwo spoïeczne1 jest uĝywany do opisu „odmiennego
sposobu” prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej.
Szeroki wachlarz instytucji spoïeczno-gospodarczych innych niĝ podmioty bÚdÈce wïasnoĂciÈ
inwestorów (rynek) oraz agencji publicznych (pañstwo) okreĂlany bywa w róĝny sposób w zaleĝnoĂci od zastosowanej definicji, a takĝe tradycji, kontekstu kulturowego i wyeksponowanych cech
charakterystycznych. Termin non profit sector (sektor niekomercyjny) od drugiej poïowy lat 70.
stosowany jest przewaĝnie do opisu warunków panujÈcych w USA. Podlega Ăcisïym ograniczeniom w zakresie przywïaszczania nadwyĝki wypracowanej przez organizacjÚ w formie zysku pieniÚĝnego przez osoby, które niÈ zarzÈdzajÈ i sprawujÈ nad niÈ kontrolÚ (zob. H. K. Anheier, BenNer, The Study of The Nonprofit Enterprise, Theories and Approaches, Kulwer, Dordrecht 2003).
Termin voluntary sector (sektor oparty na wolontariacie), równieĝ pasujÈcy do szkoïy non-profit,
jest uĝywany gïównie w Wielkiej Brytanii na okreĂlenie organizacji dziaïajÈcych w przestrzeni
spoïecznej pomiÚdzy pañstwem a rynkiem. PochodzÈce z Francji pojÚcie ekonomii spoïecznej
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Zainteresowanie przedsiÚbiorstwem spoïecznym bierze siÚ z jego moĝliwoĂci
rozwiÈzywania waĝnych problemów spoïecznych i gospodarczych w wielu dziedzinach, do których zaliczajÈ siÚ opieka spoïeczna, zdrowie, oĂwiata, ochrona Ărodowiska
i usïugi komunalne (na przykïad dostawy energii elektrycznej, transport publiczny,
zaopatrzenie w wodÚ). Dlatego takie rozwiÈzanie instytucjonalne posiada szczególnÈ
wagÚ w krajach Europy ¥rodkowej i Wschodniej, nowych krajach czïonkowskich Unii
Europejskiej, takich jak Polska, stojÈcych w obliczu powaĝnych wyzwañ spoïecznych
i gospodarczych, w tym ograniczeñ w Ăwiadczeniu usïug ze wzglÚdu na niewydolne
systemy opieki spoïecznej i wysokie bezrobocie powstaïe na skutek przejĂcia do wolnorynkowego systemu gospodarczego.
Zaproponowana definicja przedsiÚbiorstwa spoïecznego wyklucza organizacje
niekomercyjne (not-for-profit organisations), które speïniajÈ albo funkcjÚ ochronnÈ,
albo redystrybutywnÈ, niezaleĝnie od ram prawnych, w których funkcjonujÈ. Ponadto wyklucza takĝe przedsiÚbiorstwa komercyjne, które w swojej dziaïalnoĂci kierujÈ
siÚ odpowiedzialnoĂciÈ spoïecznÈ. Do przedsiÚbiorstw spoïecznych zaliczajÈ siÚ
spóïdzielnie o charakterze socjalnym, które stanowiÈ waĝnÈ czÚĂÊ dziedzictwa europejskiego. W Polsce znaczny rozwój tego rodzaju organizacji miaï miejsce w czasach przedkomunistycznych. Ostatnio tego rodzaju instytucje ponownie powstajÈ
w pewnych sektorach dotkniÚtych problemami rynkowymi (np. kredytowe i inne). StÈd
kluczowymi kryteriami sïuĝÈcymi do identyfikacji przedsiÚbiorstwa spoïecznego sÈ realizacja jasno okreĂlonego celu spoïecznego oraz fakt, iĝ prawo wïasnoĂci i kontroli
sprawujÈ w nich interesariusze nie bÚdÈcy inwestorami. Tak wiÚc do tej grupy moĝna
zaliczyÊ tradycyjne spóïdzielnie, o ile peïniÈ waĝne funkcje spoïeczne i gospodarcze,
majÈce pozytywny wpïyw na spoïecznoĂci lokalne.
Po opisie koncepcji funkcjonowania przedsiÚbiorstwa spoïecznego przeanalizowany
zostanie wpïyw przedsiÚbiorstw spoïecznych na rozwój lokalny w krajach transformacji
ustrojowej. Kolejna czÚĂÊ niniejszego opracowania skupia siÚ na wynikach analizy empirycznej. W analizie tej, przeprowadzonej w maju i w czerwcu 2007 r., uczestniczyïo
26 przedsiÚbiorstw spoïecznych dziaïajÈcych w 7 województwach w Polsce. Ze wzglÚdu
na cel pracy, czyli ocenÚ wpïywu przedsiÚbiorstw spoïecznych na spoïeczno-gospodarczy rozwój Ărodowisk, w których dziaïajÈ, niniejsze opracowanie eksponuje rolÚ
przedsiÚbiorstw spoïecznych w Ăwiadczeniu usïug poĝytku publicznego, w dÈĝeniu
do bardziej zrównowaĝonego wykorzystania lokalnych zasobów, w tworzeniu nowych
miejsc pracy, w rozwoju kapitaïu spoïecznego gromadzonego na poziomie lokalnym
oraz instytucjonalizacji dziaïalnoĂci nieformalnej.
ïÈczy spóïdzielnie, instytucje wzajemnoĂciowe i stowarzyszenia. Definicja ekonomii spoïecznej
akcentuje odrÚbnoĂÊ misji tych organizacji, mianowicie dziaïalnoĂÊ na rzecz swoich czïonków
albo na rzecz wiÚkszej spoïecznoĂci, nie zaĂ generowanie zysków dla inwestorów.
W niniejszym opracowaniu termin „instytucje niekomercyjne” odnosi siÚ do tradycyjnych organizacji (stowarzyszeñ i fundacji), które nie ĂwiadczÈ usïug, lecz realizujÈ przewaĝnie dziaïania
wspierajÈce (advocacy). Termin „przedsiÚbiorstwo spoïeczne” odnosi siÚ do prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ organizacji niekomercyjnych i spóïdzielni, które realizujÈ wïaĂciwe funkcje
spoïeczne. Definicja przedsiÚbiorstwa spoïecznego zostaïa opracowana przez grupÚ badaczy sieci
EMES (The Emergence of Social Enterprise in Europe) i odnosi siÚ zarówno do nowo utworzonych organizacji spoïeczno-gospodarczych, jak i istniejÈcych instytucji poĝytku publicznego nacechowanych nowÈ dynamikÈ dziaïania (zob. C. Borzaga, J. Defourny, The Emergence of Social
Enterprise, Routledge, London and New York 2001).
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1

1. Geneza pojÚcia przedsiÚbiorstwa
spoïecznego
Jak wyĝej powiedziano, prowadzenie dziaïalnoĂci gospodarczej w ramach projektu nakierowanego na realizacjÚ celów spoïecznych nie jest zjawiskiem nowym. Jednak
„przedsiÚbiorczoĂÊ spoïeczna” i „przedsiÚbiorstwo spoïeczne” jako pojÚcia pojawiïy siÚ stosunkowo niedawno zarówno w USA, jak i w Europie. Z tego wzglÚdu ĝadne z nich nie zostaïo
jak na razie wystarczajÈco zbadane przez naukowców, a prace badawcze koncentrujÈ siÚ
w duĝej mierze na opisie zjawisk2. Dlatego, mimo szybko rozwġajÈcej siÚ w tej dziedzinie
praktyki3, pojÚcia spoïecznej przedsiÚbiorczoĂci i przedsiÚbiorstwa spoïecznego pozostajÈ
sïabo zdefiniowane i moĝna im przypisywaÊ caïy wachlarz znaczeñ4.
Powaĝne róĝnice dajÈ siÚ zauwaĝyÊ pomiÚdzy europejskim i amerykañskim
podejĂciem do zagadnienia. Moĝna je przypisaÊ przede wszystkim odrÚbnym kontekstom, w którym dojrzewaïy. Kontekst amerykañski eksponuje przedsiÚbiorczoĂÊ
prywatnÈ i dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, poniewaĝ w USA fundacje prywatne dostarczajÈ
maïym przedsiÚbiorstwom wiÚkszÈ czÚĂÊ zewnÚtrznego wsparcia finansowego,
a pañstwo opiekuñcze tradycyjnie jest sïabe. Natomiast kontekst europejski koncentruje siÚ na funkcjach rzÈdu i na zagadnieniach opieki spoïecznej5.
W Europie to przede wszystkim ponowne odkrycie organizacji non-profit jako
usïugodawców utorowaïo drogÚ konceptualizacji „przedsiÚbiorstwa spoïecznego”.
Termin ten bywa czÚsto uĝywany do opisu „odmiennego sposobu” prowadzenia
dziaïalnoĂci gospodarczej, który obejmuje bardziej przedsiÚbiorczy komponent sektora
niekomercyjnego i innowacyjny komponent ruchu spóïdzielczego.
W Stanach Zjednoczonych „spoïeczna przedsiÚbiorczoĂÊ”, „przedsiÚbiorca
spoïeczny” i „przedsiÚbiorstwo spoïeczne” jako osobne pojÚcia weszïy do potocznego
uĝytku, czÚsto zamiennie, kiedy organizacje nie nastawione na zysk stanÚïy w obliczu
koniecznoĂci radzenia sobie z ciÚciami wydatków finansowanych ze Ărodków centralnych. Usïugodawcy nie nastawieni na zysk zaczÚli wtedy dramatycznie rozszerzaÊ
swojÈ dziaïalnoĂÊ komercyjnÈ, aby wypeïniÊ lukÚ powstaïÈ przez ograniczenia funduszy rzÈdowych6. Niezadowolenie z tempa reakcji i zarzÈdzania standardowymi instytucjami non-profit, takimi jak organizacje charytatywne i fundacje, doprowadziïo
do opracowania innowacyjnych alternatyw.
Warto zauwaĝyÊ, ĝe w Stanach Zjednoczonych istnienie rozwiÈzañ instytucjonalnych
specjalnie zaprojektowanych do realizacji celów spoïecznych nie jest uznawane za warunek
konieczny do okreĂlenia danego przedsiÚbiorstwa mianem przedsiÚbiorstwa spoïecznego.
StÈd nacisk na indywidualny wymiar spoïecznego przedsiÚbiorcy jako czynnika zmian
zdolnego do wdraĝania innowacyjnych rozwiÈzañ, które pomagajÈ rozwiÈzywaÊ problemy
J. Mair, I. MartÕ, Social Entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and
delight, “Journal of World Business” 41, 2006, s. 36-44.
3
J. Roper, G. Cheney, The meanings of social entrepreneurship today, “Corporate Governance”
Vol. 5, No. 3, 2005, s. 95-104.
4
J. Weerawardena, M. G. Sullivan, Investigating social entrepreneurship: A multidimensional
model, “Journal of World Business” 41(1), 2006, s. 21-35.
5
J. Kerlin, Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from
the Differences, „Voluntas” Vol. 17, No. 3, 2006.
6
Tamĝe.
2
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spoïeczne niedostrzegane przez innych aktorów dziaïajÈcych na polu poĝytku publicznego,
takich jak: opieka spoïeczna, zdrowie, oĂwiata, zatrudnienie, mieszkalnictwo. Niektórzy
autorzy wspominajÈ szczególnie o „nadzwyczajnych indywidualnoĂciach” uznawanych
za siïy noĂne przemian, czyli o przedsiÚbiorcach caïkowicie owïadniÚtymi wïasnÈ wizjÈ
zmian i odwoïujÈcych siÚ w swoich dziaïaniach do wartoĂci7.
Jeĝeli chodzi o PolskÚ, podejĂcie europejskie8 jest bardziej adekwatne, poniewaĝ
umoĝliwia zrozumienie przedkomunistycznej tradycji spóïdzielczoĂci, aktualnych tendencji i perspektyw rozwoju w rozszerzonej Unii Europejskiej. Ponadto przyczynia siÚ
ono do wychwycenia zwiÈzków pomiÚdzy europejskÈ tradycjÈ organizacji spóïdzielczych
i nowymi inicjatywami spoïeczno-gospodarczymi, które pojawiïy siÚ ostatnio w pewnych
krajach Europy9 i reprezentujÈ radykalnÈ innowacjÚ w tradycyjnym sektorze nonprofit. Zastosowane tu podejĂcie eksponuje kolektywny charakter przedsiÚbiorczoĂci
spoïecznej obecny w historii europejskich inicjatyw w tej dziedzinie10. Z tej perspektywy przedsiÚbiorstwa spoïeczne bywajÈ okreĂlane jako organizacje jedyne w swoim
rodzaju, a bardziej ogólnie, jako aspekt spoïecznej przedsiÚbiorczoĂci, co jest zbiorowym okreĂleniem serii inicjatyw i tendencji spoïecznych zacierajÈcych granice pomiÚdzy
sektorami publicznym, non-profit i komercyjnym11.
W niniejszym opracowaniu termin „przedsiÚbiorstwo spoïeczne” odnosi siÚ
do caïego szeregu róĝnych organizacji przedsiÚbiorczych realizujÈcych cele inne
niĝ osiÈganie zysku, które rozwġaïy siÚ w Europie (w tym w Polsce) obok prywatnych przedsiÚbiorstw nastawionych na zysk oraz organizacji publicznych od koñca
XVIII w., to znaczy do organizacji kojarzonych z przedsiÚbiorczoĂciÈ, chociaĝ ogólny
cel ich dziaïania wyklucza dÈĝenie do osiÈgniÚcia zysku jako celu ostatecznego i oraz
do jego podziaïu miÚdzy wïaĂcicieli.
Dlatego kluczowymi kryteriami sïuĝÈcymi do identyfikacji organizacji spoïecznej
przedsiÚbiorczoĂci stajÈ siÚ nie tyle warunek dotyczÈcy nieprzejmowania dochodów,
co jasno sprecyzowany cel dziaïalnoĂci oraz rezygnacja z prawa wïasnoĂci i kontroli
przez inwestorów.

D. Roberts, C. Woods, Changing the world on a shoestring: The concept of social entrepreneurship, “Business Review” Vol 7, University of Auckland 2005.
8
Analiza pojÚcia przedsiÚbiorstwa spoïecznego jako organizacji zdolnej do przezwyciÚĝenia narodowych róĝnic w Europie zostaïa przeprowadzona w szczególnoĂci przez EMES (European
Research Network – Europejska SieÊ Badawcza), której udaïo siÚ opracowaÊ wspólne podejĂcie
do badania przedsiÚbiorstw spoïecznych (zob. C. Borzaga, J. Defourny, The Emergence of Social..., dz. cyt.). Przez odniesienie do dynamiki przedsiÚbiorczej skoncentrowanej na realizacji celów spoïecznych, ramy pojÚciowe zaproponowane przez EMES stanowiÈ próbÚ poïÈczenia dwóch
istniejÈcych i szeroko znanych pojÚÊ uĝywanych do definiowania organizacji innych niĝ organy
publiczne (pañstwo) i przedsiÚbiorstwa nastawione na zysk (rynek): sektor non-profit i ekonomia
spoïeczna. W szczególnoĂci, pojÚcie przedsiÚbiorstwa spoïecznego wprowadzone przez EMES ma
na celu stworzenie punktu odniesienia dla pojÚÊ trzeciego sektora, poprzez wyjaĂnienie dynamiki
przedsiÚbiorczoĂci skupionej na realizacji celów spoïecznych w ramach tego sektora (tamĝe).
9
Tak jest w przypadku tzw. Community Interest Companies (dosï. spóïek dziaïajÈcych na rzecz
dobra wspólnoty) w Wielkiej Brytanii i przedsiÚbiorstw spoïecznych we Wïoszech.
10
r. Spear, Social Entrepreneurship: a different model?, “International Journal of Social Economics” Vol. 33, No. 5/6, 2006, s. 399-410.
11
S. Johnson, Literature Review on Social Entrepreneurship, Canadian Centre for Social Entrepreneurship, Edmonton 2000.
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Termin „przedsiÚbiorstwo spoïeczne” uĝywany jest do opisywania przedsiÚbiorstw
dziaïajÈcych na rzecz poĝytku publicznego, to znaczy organizacji realizujÈcych kluczowe zadania spoïeczne i gospodarcze, których celem jest promowanie interesów ogóïu
spoïeczeñstwa albo pewnych okreĂlonych sïabszych grup spoïecznych. ¥wiadczone
przez nie usïugi mogÈ obejmowaÊ dziedziny: opieki spoïecznej i ochrony zdrowia, integracji zawodowej, ochrony Ărodowiska, oĂwiaty, a takĝe usïugi poĝytku publicznego,
w tym dostawy energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodÚ i transport. Organizacjami
wywodzÈcymi siÚ ze spoïecznej koncepcji przedsiÚbiorczoĂci w Polsce sÈ fundacje
i stowarzyszenia, spóïdzielnie i przedsiÚbiorstwa zatrudniajÈce osoby niepeïnosprawne,
tradycyjne spóïdzielnie, które posiadajÈ silny wymiar wspólnotowy i spóïdzielnie socjalne. Dlatego teĝ analiza zgromadzonych danych odnosi siÚ do wyĝej wymienionych
form prawnych.

2

2. Wpïyw przedsiÚbiorstw spoïecznych
na rozwój spoïeczno-gospodarczy Polski
2.1. Opis próby
Dane empiryczne pokazujÈ, jak waĝnÈ rolÚ speïniajÈ przedsiÚbiorstwa spoïeczne
w krajach dawnej piÚtnastki w dziedzinie opieki spoïecznej i jako czynniki sprzyjajÈce
tworzeniu nowych miejsc pracy12. Badania w tym zakresie prowadzone w krajach Europy ¥rodkowej i Wschodniej sÈ jeszcze niewystarczajÈce. Temu brakowi danych badawczych towarzyszy niezbyt pozytywna percepcja pojÚcia przedsiÚbiorstwa spoïecznego
jako takiego, jak równieĝ negatywna reputacja niektórych modeli organizacyjnych
(np. spóïdzielni). Trudno siÚ wiÚc dziwiÊ sïabemu zaangaĝowaniu spoïecznemu
we wspólne inicjatywy. Przykïadowo, poniĝej jednego procenta polskich rolników
zrzeszonych jest w jakichkolwiek stowarzyszeniach, co znacznie osïabia ich pozycjÚ
negocjacyjnÈ i uniemoĝliwia odgrywanie konkurencyjnej roli w sektorze rolniczym.
Pomysï przeprowadzenia badañ empirycznych wziÈï siÚ, po pierwsze, z chÚci lepszego zrozumienia przedsiÚbiorstwa spoïecznego jako zjawiska, które pojawia siÚ jako
siïa strukturalna w krajach wschodnioeuropejskich, w tym takĝe w Polsce. Po drugie,
analiza roli spoïecznego przedsiÚbiorstwa i jego wpïyw na spoïecznoĂci lokalne uznawane sÈ za tym waĝniejsze im sïabsze sÈ instytucje pañstwa opiekuñczego, co jest cechÈ
charakterystycznÈ krajów postkomunistycznych. Z tego powodu wzrasta zaangaĝowanie
prywatnych dostawców w Ăwiadczenie usïug poĝytku publicznego ze wzglÚdu na znaczne ograniczenia budĝetowe, wobec których stojÈ organy publiczne.
Pierwszy etap analizy empirycznej poĂwiÚcony byï stworzeniu listy reprezentatywnych organizacji. Dlatego osobom kontaktowym po stronie polskiej – do których
zaliczali siÚ zarówno naukowcy, jak i praktycy – zaprezentowano precyzyjnÈ definicjÚ
przedsiÚbiorstwa spoïecznego, której istotnymi elementami sÈ:
Zob. C. Borzaga, J. Defourny, The Emergence of.... dz. cyt.; M. Nyssens, Social Enterprise,
Routledge, London and New York 2006.
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• realizowany cel spoïeczny,
• warunek przeznaczania zysku na dziaïalnoĂÊ statutowÈ,
• cesja praw posiadania i kontroli na rzecz interesariuszy innych niĝ inwestorzy
w poïÈczeniu z otwartym i partycypacyjnym modelem rzÈdzenia.
W oparciu o tÚ definicjÚ w 7 polskich województwach zidentyfikowano 26 reprezentatywnych organizacji dziaïajÈcych zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich
w trzech sektorach gospodarki:
1. ¥wiadczenie tradycyjnych usïug opieki spoïecznej (usïugi na rzecz rodzin: opieka nad osobami w podeszïym wieku, opieka nad dzieÊmi itd., czyli tzw. „miÚkkie”
usïugi zdrowotne).
2. Integracja zawodowa (przedsiÚbiorstwa zaïoĝone jeszcze w poprzednim systemie oraz/lub nowe formy organizacyjne).
3. ¥wiadczenie usïug poĝytku publicznego innych niĝ opieka spoïeczna i zdrowotna (w tym: wzajemne usïugi kredytowe, usïugi kulturalne i rekreacyjne, dziaïalnoĂÊ
zmierzajÈca do ochrony i rewitalizacji Ărodowiska naturalnego, usïugi wspierania rozwoju gospodarczego w okreĂlonych spoïecznoĂciach).
Wybranym przedsiÚbiorstwom spoïecznym przekazano do wypeïnienia kwestionariusz, przeprowadzono takĝe wywiady z przynajmniej jednym przedstawicielem kaĝdej
organizacji. W wypeïnianiu kwestionariusza pomagaï tïumacz (z jÚzyka angielskiego
na polski i z jÚzyka polskiego na angielski). Spotkania z przedstawicielami organizacjami okazaïy siÚ nadzwyczaj owocne ze wzglÚdu na zainteresowanie tematykÈ oraz
aktywny udziaï w dyskusji wykraczajÈcej poza ramy pytañ zawartych w kwestionariuszu. Przyczyniïo siÚ to do uzyskania peïniejszego obrazu dynamiki rozwoju, czynników
sprzyjajÈcych, przeszkód i wyzwañ charakterystycznych dla kaĝdej organizacji.
SpoĂród 26 organizacji – 7 to spóïdzielnie socjalne, 2 to spóïdzielnie-przedsiÚbiorstwa zatrudniajÈce osoby niepeïnosprawne, 8 to stowarzyszenia, 7 – fundacje i 2
to tradycyjne spóïdzielnie. DziesiÚÊ organizacji prowadzi dziaïalnoĂÊ gïównie na terenach miejskich, trzy na obszarach wiejskich i trzynaĂcie zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich.
Wybrane organizacje posiadajÈce szereg fundamentalnych cech wspólnych, jeĝeli chodzi o cele dziaïania, ograniczenia w podziale zysków, wïasnoĂÊ majÈtku oraz
i strukturÚ zarzÈdzania, róĝniÈ siÚ jednak zupeïnie jeĝeli chodzi o Ăcieĝki rozwoju,
ze wzglÚdu na to, ĝe powstawaïy w róĝnych okresach historycznych.
SpoĂród 26 badanych organizacji 3 zostaïy zaïoĝone przed upadkiem komunizmu, a jedna spóïdzielnia istniaïa juĝ w XIX w. DwadzieĂcia trzy organizacje zaïoĝono
po zmianie ustroju (tab. 1). Ten wybór nie jest przypadkowy, jako ĝe celem badania byïo scharakteryzowanie reprezentatywnej próby róĝnych typów organizacji, które
moĝna okreĂliÊ mianem przedsiÚbiorstw spoïecznych w Polsce. PrzyznajÈc, ĝe mamy
gïównie do czynienia z nowÈ falÈ rozwoju organizacji produkcyjnych o charakterze niekomercyjnym, naleĝy teĝ wziÈÊ pod uwagÚ fakt, ĝe przedsiÚbiorstwa spoïeczne istniaïy
w czasach przedkomunistycznych, a kilka organizacji podobnych do przedsiÚbiorstw
spoïecznych istniaïo w czasach realnego socjalizmu, chociaĝ byïy silnie scentralizowane i podlegaïy Ăcisïej kontroli organów wïadzy pañstwowej.
Trzy organizacje zaïoĝone przed upadkiem systemu komunistycznego to odpowiednio jedna spóïdzielnia konsumentów i dwie spóïdzielnie majÈce na celu integracjÚ
zawodowÈ osób niepeïnosprawnych (tzn. niewidomych i inwalidów). DwadzieĂcia organizacji (ponad 60%) zostaïo zaïoĝonych w ciÈgu ostatnich 5 lat, z których 7 spóï-
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dzielni powstaïo w ostatnich 2 latach dziÚki przyjÚciu nowych rozwiÈzañ prawnych,
które ustanowiïy spóïdzielnie socjalne w Polsce.

Tabela 1. Podziaï organizacji wedïug formy prawnej i roku zaïoĝenia
Forma prawna

Liczba organizacji

Okresy zaïoĝenia

tradycyjna spóïdzielnia

1

przed 1900

tradycyjna spóïdzielnia

1

1990

spóïdzielnia inwalidów

2

1946-1950

15

1989-2006

7

2005-2006

stowarzyszenie i fundacja
spóïdzielnia socjalna
razem

26

½ródïo: Opracowanie wïasne.

Jeĝeli chodzi o fazÚ rozwoju analizowanych przedsiÚbiorstw spoïecznych, 19 organizacji znajduje siÚ w fazie wzrostu, co Ăwiadczy o potencjale rozwojowym sektorów,
w których prowadzÈ one swojÈ dziaïalnoĂÊ. ¿adna z badanych organizacji nie stoi
w obliczu trudnoĂci ani nie grozi jej zaprzestanie dziaïalnoĂci.
Mimo stosunkowo mïodego wieku, wiÚkszoĂÊ badanych przedsiÚbiorstw spoïecznych (65,4%) oĂwiadcza, ĝe uwarunkowania epoki komunizmu wywarïy wpïyw
na rozwój ich inicjatywy. Dotyczy to zwïaszcza organizacji zatrudniajÈcych pracowników w wieku ponad 50 lat, którzy twierdzÈ, ĝe oczywiste negatywne dziedzictwo
poprzedniego systemu to brak wiary w siebie i we wïasne umiejÚtnoĂci, a takĝe niedostateczne umiejÚtnoĂci w zakresie przedsiÚbiorczoĂci.
W szczególnoĂci, jeden respondent opisaï trudnoĂci z rozpoczynaniem wspólnych
dziaïañ na zasadach równoĂci, jako powaĝne bariery dla podejmowania nowych inicjatyw. CharakterystycznÈ cechÈ polskich przedsiÚbiorstw spoïecznych wydaje siÚ byÊ
silne zaangaĝowanie ich przywódców w powiÈzaniu z trudnoĂciami w budowie silnych
zespoïów i zastÚpowaniu zaïoĝycieli. TÚ cechÚ dzieli wiÚkszoĂÊ badanych przedsiÚbiorstw spoïecznych, którymi zarzÈdzajÈ charyzmatyczni zaïoĝyciele. SïaboĂÊ pracy
zespoïowej, wyróĝniajÈca wiÚkszoĂÊ przedsiÚbiorstw spoïecznych, moĝna uznaÊ za negatywne dziedzictwo komunizmu, które przekïada siÚ na powszechnÈ nieufnoĂÊ wobec
inicjatyw zbiorowych. To drugie zagadnienie uznawane jest przez 13 organizacji za powaĝne lub bardzo powaĝne zagroĝenie dla rozwoju przedsiÚbiorstw spoïecznych.
Pod tym wzglÚdem stowarzyszenia wydajÈ siÚ byÊ preferowanymi strukturami
prawnymi ze wzglÚdu na fakt, ĝe pozwalajÈ takĝe na utrzymanie relacji hierarchicznych, podczas gdy spóïdzielnie zakïadajÈ zarzÈdzanie w sposób demokratyczny wedïug
zasady „jedna osoba – jeden gïos”. Ponadto negatywny obraz tradycyjnych spóïdzielni
jest zwiÈzany z tym, ĝe w opinii wiÚkszoĂci stanowiÈ relikty poprzedniego systemu.
Brak przy tym ĂwiadomoĂci, ĝe rozwój ruchu spóïdzielczego jest o wiele starszym zjawiskiem, którego korzenie siÚgajÈ XIX w.13.

13

Tamĝe.
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Jedna organizacja zaïoĝona tuĝ po zmianie ustroju wskazuje na brak ĂwiadomoĂci roli organizacji trzeciego sektora w spoïeczeñstwie – jako negatywne dziedzictwo
komunizmu. Natomiast jedna organizacja zaïoĝona w poprzednim systemie uwaĝa
nakreĂlone wtedy koncepcje samoorganizacji inwalidów za dziedzictwo pozytywne,
które utrzymuje siÚ takĝe w dniu dzisiejszym.
W szczególnoĂci, istnienie sieci solidarnoĂci spoïecznej odziedziczonych po czasach komunistycznych uznaje za waĝne 6 organizacji, za bardzo waĝne – 4 organizacje
i za niewaĝne – pozostaïe 16 przedsiÚbiorstw. Co ciekawe, organizacje, które uwaĝajÈ
poprzednie sieci za waĝne lub bardzo waĝne dziaïajÈ albo na terenach wiejskich, albo
zarówno w miastach, jak i na wsi, co potwierdza istnienie w mniejszych miejscowoĂciach wiÚkszych zasobów kapitaïu spoïecznego, które przetrwaïy transformacjÚ
ustrojowÈ.
Badane przedsiÚbiorstwa spoïeczne prowadzÈ swojÈ dziaïalnoĂÊ na bardzo róĝnorodnych polach. WiÚkszoĂÊ organizacji peïni jednoczeĂnie kilka ról, w tym w wiÚkszoĂci przypadków rolÚ produkcyjnÈ i wspierajÈcÈ. Ta druga nadal naleĝy do waĝnych ról
realizowanych przez fundacje i stowarzyszenia z badanej grupy, oprócz innej aktualnie
wykonywanej dziaïalnoĂci produkcyjnej.

Tabela 2. Rodzaje dziaïalnoĂci wykonywanej przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne
Liczba
organizacji

Gïówny rodzaj
dziaïalnoĂci

dziaïalnoĂÊ wspierajÈca/lobbowanie

16

1

redystrybucja Ărodków pieniÚĝnych

4

0

produkcja usïug/towarów poĝytku publicznego
dla wspierania innej dziaïalnoĂci instytucjonalnej

2

1

produkcja usïug/towarów poĝytku publicznego (opieka
spoïeczna, usïugi kredytowania, zaopatrzenie w wodÚ itd.)

17

15

wykonywanie dziaïañ poĝytku publicznego w celu integracji
zawodowej osób niepeïnosprawnych

6

2

zaangaĝowanie w sektorach gospodarczych poza produkcjÈ
usïug poĝytku publicznego w celu integracji zawodowej osób
niepeïnosprawnych

11

7

Rodzaj dziaïalnoĂci

½ródïo: Opracowanie wïasne.

WiÚkszoĂÊ organizacji prowadzi dziaïalnoĂÊ produkcyjnÈ i usïugowÈ. SpoĂród nich
15 prowadzi produkcjÚ towarowÈ i Ăwiadczy usïugi poĝytku publicznego. WyjÈtek
stanowi jedna, która okreĂliïa wspieranie i lobbing jako swojÈ gïównÈ dziaïalnoĂÊ.
Jest ona organizacjÈ o charakterze sieciowym, która polega na wspieraniu ubocznej
dziaïalnoĂci spóïdzielni socjalnych i stowarzyszeñ wspierajÈcych integracjÚ grup naraĝonych na spoïecznÈ marginalizacjÚ, jak równieĝ dziaïalnoĂÊ szkoleniowÈ w dziedzinie
animacji spoïecznej zgodnie z podejĂciem interdyscyplinarnym, które ïÈczy wsparcie
spoïeczne z oĂwiatÈ, ekologiÈ, budownictwem mieszkaniowym, kulturÈ i sportem.
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2.2. Rodzaje Ăwiadczonych usïug i ich grupy
docelowe
Badane przedsiÚbiorstwa spoïeczne ĂwiadczÈ szeroki zakres usïug poĝytku publicznego (tab. 3), poczÈwszy od usïug spoïecznych odpowiadajÈcych gïównie na potrzeby socjalne – jak np. rehabilitacja, szkolenia, usïugi oĂwiatowe – na kulturalnych,
sportowych i turystycznych skoñczywszy. Co do spóïdzielni socjalnych, dominuje integracja zawodowa, co stanowi gïówny cel dziaïania tego rodzaju przedsiÚbiorstw. 20
organizacji koncentruje siÚ na Ăwiadczeniu usïug opieki spoïecznej, a 14 organizacji dostarcza usïug kulturalnych, sportowych i w zakresie organizacji wolnego czasu,
natomiast 9 zajmuje siÚ handlem. O ile stowarzyszenia i fundacje gïównie koncentrujÈ siÚ na Ăwiadczeniu usïug spoïecznych, spóïdzielnie socjalne inwalidów dziaïajÈ

Tabela 3. Sektory dziaïalnoĂci badanych przedsiÚbiorstw spoïecznych wedïug formy
prawnej*
Sektory dziaïalnoĂci

Spóïdzielnie Spóïdzielnie
Stowarzyszenia,
Spóïdzielnie
socjalne
inwalidów
fundacje

Razem

opieka spoïeczna

3

2

–

15

20

dziaïalnoĂÊ kredytowa

–

–

1

–

1

rolnictwo

2

–

–

2

4

ogrodnictwo

3

–

–

4

7

usïugi Ărodowiskowe

2

1

–

3

6

rzemiosïo/wytwórczoĂÊ

3

2

–

–

5

sprzedaĝ towarów

4

2

1

2

9

usïugi cateringowe

1

1

–

2

4

usïugi pralnicze

–

–

–

1

1

przemysï budowlany
(remonty/prace
budowlane)

1

–

–

3

4

4

5

usïugi domowe/
sprzÈtanie

1

usïugi komputerowe,
drukarskie, informacja
telefoniczna

1

1

1

3

6

kultura, czas wolny,
sport

1

1

2

10

14

inne

4

2

1

11

18

* Suma rodzajów dziaïalnoĂci przekracza 100%, poniewaĝ kaĝda z organizacji prowadzi ich kilka.
½ródïo: Opracowanie wïasne.
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w róĝnych sektorach gospodarki. 3 spóïdzielnie socjalne i 2 spóïdzielnie inwalidów
deklarujÈ, ĝe ĂwiadczÈ takĝe usïugi w zakresie opieki spoïecznej, lecz gïówne sektory
ich dziaïalnoĂci to handel, rzemiosïo i usïugi ogrodnicze, a takĝe inne sektory, w tym
mieszkalnictwo i dziaïalnoĂÊ wydawnicza.
WzrastajÈca popularnoĂÊ usïug innych niĝ opieka spoïeczna i integracja zawodowa odpowiada tendencjom ewolucyjnym zaobserwowanym w przedsiÚbiorstwach
spoïecznych w krajach starej piÚtnastki, w których ostatnio miaïa miejsce ekspansja
dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw spoïecznych, co Ăwiadczy o ich zaangaĝowaniu w zaspokajanie róĝnych potrzeb wykraczajÈcych poza dobra i usïugi pierwszej potrzeby.
W Polsce na pierwszy plan wysuwa siÚ wzmacnianie spójnoĂci spoïecznej na szczeblu
lokalnym poprzez organizowanie czasu wolnego, zawodów sportowych i dziaïalnoĂci
kulturalnej. ¥wiadczy to o powstawaniu nowego popytu odzwierciedlajÈcego powstawanie bardziej zïoĝonych potrzeb, które charakteryzujÈ spoïeczeñstwa wyĝej rozwiniÚte pod wzglÚdem gospodarczym.

2.3. Przychody z towarów i usïug
Wkïad przedsiÚbiorstw spoïecznych w polskÈ gospodarkÚ jest jeszcze niewielki
w porównaniu z krajami starej piÚtnastki. Zdaniem organizacji, z którymi przeprowadzono wywiady, mimo uznania roli organizacji trzeciego sektora i maïych przedsiÚbiorstw przez rzÈd, nadal brakuje dla nich Ărodków publicznych. Dlatego, zdaniem badanych, zdolnoĂÊ przedsiÚbiorstw spoïecznych do wytwarzania bogactwa jest daleka
od peïnego wykorzystania.
Jeĝeli chodzi o zasiÚg dziaïalnoĂci 26 badanych przedsiÚbiorstw spoïecznych,
caïkowita liczba uĝytkowników korzystajÈcych corocznie z usïug Ăwiadczonych przez
nie wyniosïa 167.770 osób. Liczba osób obsïugiwanych dziennie przez te przedsiÚbiorstwa wynosi 137.097. Kiedy porównamy te dane z danymi z innych krajów Europy ¥rodkowej i Wschodniej, zdolnoĂÊ przedsiÚbiorstw spoïecznych do poprawy jakoĂci
ĝycia spoïecznoĂci lokalnych i ksztaïtowania lokalnie zakorzenionych strategii rozwoju
okazuje siÚ byÊ znaczÈca. CzÚĂciowo moĝna to wytïumaczyÊ faktem, ĝe polskie prawodawstwo dopuszcza prowadzenie dziaïalnoĂci gospodarczej przez organizacje trzeciego sektora. Kilka organizacji prowadzi dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ na rynku bez Ăcisïych
ograniczeñ prawnych, co jest sytuacjÈ wzglÚdnie komfortowÈ w porównaniu z poïoĝeniem podobnych instytucji w innych krajach regionu. Pewne ograniczenia wprowadza
ustawa o dziaïalnoĂci poĝytku publicznego i o wolontariacie, która przewiduje moĝliwoĂÊ prowadzenia przez organizacje poĝytku publicznego dziaïalnoĂci gospodarczej
poniĝej kosztów wïasnych, przy czym koszty sÈ okreĂlane przez organy administracji
publicznej.
Gïówne ěródïo przychodów badanych organizacji to przychody ze sprzedaĝy towarów i usïug (30,34%), nastÚpnie transfery od agencji publicznych (24,94%) oraz
inne ěródïa (22,97%), do których zaliczajÈ siÚ fundusze unġne i opïaty czïonkowskie.
Ponadto 17,2% przedsiÚbiorstw spoïecznych podpisaïo kontrakty z organami publicznymi, co zapewnia im staïe dochody (tab. 4).
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Tabela 4. ½ródïa przychodów 26 przedsiÚbiorstw spoïecznych
Rodzaj dochodów

¥rednio

dochody ze sprzedaĝy towarów i usïug

30,3

kontrakty z organami publicznymi

17,1

Ărodki od ofiarodawców

3,3

Ărodki przyznane przez wïadze publiczne

24,9

darowizny pieniÚĝne i w naturze od osób prywatnych

1,3

inne

23,0

½ródïo: Opracowanie wïasne.

AnalizujÈc przeciÚtne dochody przedsiÚbiorstw wedïug ich formy prawnej, obraz
ulega znaczÈcej zmianie (tab. 5). Dochody ze sprzedaĝy towarów i usïug stanowiÈ
gïówne ěródïo przychodów dla spóïdzielni. Na drugim miejscu znajdujÈ siÚ przychody
z innych ěródeï, z których najwaĝniejsze to fundusze unġne z Europejskiego Funduszu
Spoïecznego. Dwie spóïdzielnie socjalne, jedna spóïdzielnia kredytowa i jedna spóïdzielnia konsumentów czerpiÈ swoje przychody z dziaïalnoĂci komercyjnej. Natomiast dziaïalnoĂÊ stowarzyszeñ i fundacji opiera siÚ gïównie na Ărodkach otrzymanych od wïadz
publicznych, a na dalszym miejscu na kontraktach z agencjami publicznymi.
Potwierdza to silniejszÈ przedsiÚbiorczoĂÊ struktur spóïdzielczych w porównaniu
ze stowarzyszeniami i fundacjami, które z kolei wydajÈ siÚ utrzymywaÊ silniejsze
zwiÈzki z wïadzami.

Tabela 5. ½ródïa przychodów wedïug formy prawnej przedsiÚbiorstwa
Spóïdzielnie
socjalne

Spóïdzielnie
Inwalidów

Spóïdzielnie

Stowarzyszenia,
fundacje

dochody ze sprzedaĝy
towarów i usïug

58,88

82,00

100,00

4,5

kontrakty z organami
publicznymi

3,13

0,00

0,00

26,8

Ărodki otrzymane
od ofiarodawców

0,00

0,00

0,00

5,4

Ărodki przyznane przez
wïadze publiczne

0,83

0,00

0,00

40,6

darowizny pieniÚĝne
i w naturze od osób
prywatnych

0,00

0,00

0,00

2,20

37,17

18,00

0,00

20,5

Rodzaj dochodu

inny
½ródïo: Opracowanie wïasne.

143

2.4. Redystrybucyjna rola przedsiÚbiorstw
spoïecznych
Wkïad przedsiÚbiorstw spoïecznych w tworzenie bardziej partycypacyjnego modelu rzÈdzenia na szczeblu lokalnym moĝna postrzegaÊ z róĝnych perspektyw.
Zgromadzone dane pokazujÈ, ĝe ogólnie rzecz biorÈc dziaïalnoĂÊ polskich przedsiÚbiorstw spoïecznych polega na zaspokajaniu potrzeb marginalizowanych czÚĂci
spoïeczeñstwa, nie zaĂ spoïeczeñstwa jako caïoĂci, tzn. zajmowanie siÚ spoïecznym
wykluczeniem i bezrobociem, które naleĝÈ do najpilniejszych problemów we wspóïczesnej Polsce14. W szczególnoĂci polskie przedsiÚbiorstwa spoïeczne sÈ najbardziej
zaangaĝowane w Ăwiadczenie usïug poĝytku publicznego, które zaspokajajÈ nowe potrzeby powstajÈce w spoïeczeñstwie (np. alternatywna dziaïalnoĂÊ oĂwiatowa, pomoc
dla bezdomnych), potrzeby wczeĂniej niezaspokajane (np. integracja zawodowa osób
chorych psychicznie, pomoc medyczna i spoïeczna dla narkomanów i nosicieli wirusa
HIV/chorych na AIDS), jak równieĝ potrzeby, których nie mogÈ zaspokoiÊ Ăwiadczeniodawcy publiczni z powodu drastycznych ograniczeñ budĝetowych (tzn. usïugi zdrowotne i oĂwiatowe).
Co ciekawe, wiÚkszoĂÊ badanych przedsiÚbiorstw spoïecznych stwierdza, ĝe ĂwiadczÈ usïugi konsumentom, którzy sÈ niewypïacalni caïkowicie (16%) lub czÚĂciowo
(56%) w ramach kontraktów zawartych z administracjÈ publicznÈ. To waĝny wskaěnik
postÚpujÈcej instytucjonalizacji przedsiÚbiorstw spoïecznych jako dostawców usïug
opieki spoïecznej, którzy blisko wspóïpracujÈ z agencjami lokalnymi. SpoĂród organizacji stwierdzajÈcych, ĝe czerpiÈ dochody wyïÈcznie z kontraktów zawartych z administracjÈ publicznÈ, dwie dziaïajÈ na ¥lÈsku (w gminie, w której dobrze ukïada siÚ
wspóïpraca pomiÚdzy organizacjami i samorzÈdami lokalnymi), jedna jest tradycyjnÈ
spóïdzielniÈ, a kolejna jest fundacjÈ utworzonÈ w ramach unġnego projektu „Leader”.
DziaïalnoĂÊ badanych przedsiÚbiorstw spoïecznych we wszystkich przypadkach
motywowana jest koniecznoĂciÈ rozwiÈzywania problemów dotykajÈcych spoïecznoĂÊ
lokalnÈ, przewaĝnie zwiÈzanych ze spoïecznymi kosztami transformacji ustrojowej,
w tym z osïabieniem wiÚzi spoïecznych i powstawaniem nowych stref osób zmarginalizowanych, na przykïad po likwidacji pañstwowych gospodarstw rolnych. Gïównym
powodem, który skïoniï zaïoĝycieli przedsiÚbiorstw spoïecznych do podjÚcia tego rodzaju inicjatyw, jest zaspokajanie nowych oraz/lub niezaspokojonych dotÈd potrzeb
powstajÈcych w spoïeczeñstwie, których inne organizacje albo nie mogÈ speïniÊ, albo
nie sÈ zainteresowane ich speïnieniem (tab. 6).
Tylko w jednym przypadku gïównym powodem istnienia przedsiÚbiorstwa byïa
moĝliwoĂÊ uzyskania Ărodków od zagranicznych ofiarodawców, co pokazuje pozytywnÈ
tendencjÚ do wzrostu niezaleĝnoĂci od zagranicznych ěródeï finansowania.
WiÚkszoĂÊ organizacji uznaje, ĝe zagadnienia poĝytku publicznego, czyli rozwiÈzywanie waĝnych problemów spoïecznoĂci lokalnych jako caïoĂci, a nie zatrudnianie
osób niepeïnosprawnych stanowiÈ gïówne cele dziaïalnoĂci. 22 organizacje stwierdzajÈ, ĝe realizujÈ cele zewnÚtrzne – promowanie spoïecznoĂci lokalnej jako caïoĂci
lub marginalizowanych grup i osób. W 4 przypadkach (2 spóïdzielnie socjalne i 2
Zob.: J. Hausner, Social Economy and Development in Poland, paper presented at the International Workshop on Ethnographies of the Social Economy, 14-15 March 2008, Hild-Bede
College, University of Durham.
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spóïdzielnie inwalidów) organizacje badane podaïy, ĝe prowadzÈ swojÈ dziaïalnoĂÊ
gïównie na rzecz swoich czïonków. Jednak w tym drugim przypadku organizacje, z którymi przeprowadzono wywiady, wyjaĂniïy, ĝe przyjÚta przez nie polityka otwartych
drzwi pozwala kaĝdemu czïonkowi spoïecznoĂci lokalnej wstÈpiÊ do przedsiÚbiorstwa
spoïecznego, co toruje drogÚ powiÚkszeniu czïonkostwa i uwzglÚdnianiu dodatkowych
problemów spoïecznoĂci lokalnej.

Tabela 6. Problemy, jakie przyczyniïy siÚ do zaïoĝenia przedsiÚbiorstwa spoïecznego
Gïówne problemy
zaspokojenie potrzeb

Liczba
12

przezwyciÚĝenie problemów istniejÈcych na rynku pracy

2

zaoferowanie pracy bezrobotnym czïonkom

7

wykorzystanie moĝliwoĂci zaoferowanych przez zewnÚtrznych ofiarodawców

1

strategie tworzenia sieci innych organizacji niepublicznych

1

inne

3

razem

26

½ródïo: Opracowanie wïasne.

Jeĝeli chodzi o opiekÚ spoïecznÈ, wszystkie badane przedsiÚbiorstwa spoïeczne
stwierdzajÈ, ĝe Ăwiadczone przez nie usïugi róĝniÈ siÚ od tych Ăwiadczonych przez
inne instytucje tym, ĝe ich podejĂcie jest bardziej wszechstronne i lepiej przystosowane do indywidualnych potrzeb (w tym szkolenia, pomoc i usïugi terapeutyczne).
Dwie organizacje (fundacje) argumentujÈ, ĝe Ăwiadczenie usïug w dziedzinie opieki
spoïecznej przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne opiera siÚ na relacjach wzajemnego zaufania, co wiÈĝe siÚ z wiÚkszÈ wraĝliwoĂciÈ na potrzeby odbiorców usïug. Co ciekawe, stwierdzenie wiÚkszoĂci badanych, ĝe pracujÈ wïaĂnie nad zagadnieniem jakoĂci Ăwiadczonych przez siebie usïug jest pozytywnym wskaěnikiem zainteresowania
przedsiÚbiorstw spoïecznych poprawÈ wyników swojej pracy.
ZdolnoĂÊ przedsiÚbiorstw spoïecznych do redystrybucji zasobów na rzecz beneficjentów zaleĝy od mobilizacji zasobów spoïecznoĂci lokalnej. CechÈ, która odróĝnia
przedsiÚbiorstwa spoïeczne i organizacje trzeciego sektora od organizacji publicznych
i komercyjnych to ich zdolnoĂÊ do przyciÈgania wolontariuszy. Wolontariusze sÈ aktualnie zaangaĝowani w dziaïalnoĂÊ wiÚkszoĂci badanych przedsiÚbiorstw spoïecznych
(18), a ich liczba w 50% przypadków w ostatnich latach wzrosïa albo pozostaïa niezmieniona. Dwie organizacje zajmujÈce siÚ Ăwiadczeniem usïug medycznych i w dziedzinie rehabilitacji doniosïy o zmniejszeniu siÚ liczby ochotników w ostatnich latach,
co moĝna wyjaĂniÊ znacznÈ profesjonalizacjÈ tego rodzaju usïug.
Kolejnym waĝnym problemem jest zdolnoĂÊ przedsiÚbiorstw spoïecznych do realizowania funkcji redystrybucyjnej na rzecz swoich czïonków oraz na rzecz spoïecznoĂci
lokalnej. Prawie wszystkie realizujÈ to na róĝne sposoby – od organizacji zajÚÊ rekreacyjnych i zawodów sportowych do partnerstw lokalnych – co przyczynia siÚ do wzmacniania wiÚzi pomiÚdzy przedsiÚbiorstwem a Ărodowiskiem, w którym ono funkcjonuje.
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Tylko 3 przedsiÚbiorstwa spoïeczne – wszystkie spóïdzielnie socjalne, które dziaïajÈ
w duĝej mierze w izolacji od spoïecznoĂci lokalnej – stwierdzajÈ, ĝe nie realizujÈ ĝadnej
misji na rzecz wspólnoty lokalnej.
Naleĝaïoby takĝe dokonaÊ spostrzeĝenia, ĝe organizacje dostarczajÈce towarów
i usïug o wysokim stopniu spoïecznego poĝÈdania posiadajÈ wiÚkszÈ zdolnoĂÊ do mobilizowania zasobów i ich redystrybucji na rzecz beneficjentów. SÈ one gïÚbiej zakorzenione na szczeblu lokalnym, poniewaĝ angaĝujÈ beneficjentów i czïonków rodzin jako
wolontariuszy, a takĝe wzajemnie i w sposób ciÈgïy oddziaïujÈ na spoïecznoĂÊ lokalnÈ,
z którÈ sÈ zwiÈzane.

2.5. ZarzÈdzanie przedsiÚbiorstwem spoïecznym
a zagadnienia partycypacji
Inne kluczowe zagadnienie majÈce wpïyw na zdolnoĂÊ spoïecznych przedsiÚbiorstw
do promowania bardziej zrównowaĝonej eksploatacji zasobów lokalnych jest liczba
grup interesariuszy zaangaĝowanych w zakïadanie i zarzÈdzanie nimi. W zaleĝnoĂci
od typu omawianego przedsiÚbiorstwa spoïecznego, prawo wïasnoĂci i kontroli moĝna
wiÚc przypisaÊ pojedynczej kategorii interesariuszy (uĝytkownicy, pracownicy lub ofiarodawcy) albo wiÚcej niĝ jednej kategorii jednoczeĂnie, co daje wielu interesariuszom
moĝliwoĂÊ wywierania wpïywu na dziaïalnoĂÊ organizacji.
Jeĝeli chodzi o zakïadanie badanych przedsiÚbiorstw spoïecznych, w 18 z nich
(tab. 7) wolontariusze zaliczali siÚ do zaïoĝycielskiej grupy interesariuszy. W 18 przypadkach zaangaĝowanie wolontariuszy równe jest liczbie pracowników, którzy wziÚli
udziaï w zakïadaniu przedsiÚbiorstw spoïecznych i byli gïównie motywowani wzglÚdami zawodowymi.

Tabela 7. Rodzaje interesariuszy zaangaĝowanych w zakïadanie przedsiÚbiorstw
spoïecznych*
Interesariusze

Liczba przedsiÚbiorstw spoïecznych

wolontariusze

18

pracownicy

18

wïadze publiczne

7

organizacje non-profit

9

przedsiÚbiorstwa komercyjne

3

lokalni ofiarodawcy

4

zagraniczni ofiarodawcy pozarzÈdowi

2

inni

12

* Suma przekracza 100%, poniewaĝ respondenci mogli wskazaÊ kilka kategorii interesariuszy.
½ródïo: Opracowanie wïasne.
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Do zaïoĝycieli spóïdzielni socjalnych zaliczajÈ siÚ gïównie pracownicy i wolontariusze, którzy jednak po zaïoĝeniu przedsiÚbiorstwa nie pracujÈ nieodpïatnie na jego
rzecz, a takĝe inne organizacje typu non-profit, które wspieraïy zakïadanie danego
przedsiÚbiorstwa spoïecznego. Stowarzyszenia i fundacje wydajÈ siÚ byÊ bardziej zainteresowane angaĝowaniem róĝnych kategorii interesariuszy w rozpoczynanie inicjatyw,
w tym takĝe przedsiÚbiorstw komercyjnych (2 przypadki) i lokalnych ofiarodawców
(4 przypadki) oprócz pracowników i ochotników.
WagÚ zagadnieñ zwiÈzanych z zatrudnieniem potwierdza fakt, ĝe 10 organizacji
(z których 7 to spóïdzielnie socjalne) uznaje potrzebÚ znalezienia pracy za gïówny czynnik skïaniajÈcy czïonków do wstÈpienia do przedsiÚbiorstwa spoïecznego, w przeciwieñstwie do 6, którymi kieruje motywacja altruistyczna (stowarzyszenia i fundacje).

Tabela 8. Motywacje czïonków
Motywacje

Spóïdzielnie Spóïdzielnie
Stowarzyszenia,
Spóïdzielnie
socjalne
inwalidów
fundacje

Razem

wzglÚdy zwiÈzane
z zatrudnieniem

7

1

1

1

10

dostÚp do towarów/
usïug dostarczanych
czïonkom

0

1

1

0

2

wartoĂci realizowane
przez przedsiÚbiorstwo
spoïeczne jako
instytucjÚ

0

0

0

1

1

czïonek rodziny
jest beneficjentem

0

0

0

2

2

zainteresowanie
przyczynieniem siÚ
do realizacji projektu
na rzecz spoïecznoĂci
lokalnej

0

0

0

6

6

½ródïo: Opracowanie wïasne.

Zaangaĝowanie róĝnych interesariuszy jest pozytywnym wskaěnikiem podejmowanych przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne prób reprezentowania róĝnych interesów
na szczeblu lokalnym, stÈd ich podejĂcie do interesu spoïecznoĂci jako caïoĂci. Stowarzyszenia i fundacje chÚtniej wïÈczajÈ róĝnego rodzaju interesariuszy w spoïeczny
system zarzÈdzania przedsiÚbiorstwem. ½ródïem ciekawych doĂwiadczeñ z wieloma
interesariuszami sÈ na przykïad dwie fundacje dziaïajÈce na polu rozwoju lokalnego, które rozwġajÈ szerokie partnerstwo na szczeblu lokalnym z udziaïem zarówno
przedsiÚbiorstw komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Kolejnym przykïadem dobrych
praktyk jest dziaïalnoĂÊ fundacji oĂwiatowej na terenach wiejskich, do której naleĝÈ
nauczyciele, pracownicy upoĂledzeni, uĝytkownicy, ochotnicy, przedstawiciele ofiarodawców pozarzÈdowych oraz przedstawiciele instytucji publicznych.
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W odróĝnieniu od nich, czïonkostwo w spóïdzielniach socjalnych wydaje siÚ byÊ
doĂÊ jednorodne. ZaliczajÈ siÚ do nich prawie wyïÈcznie inwalidzi, którzy zakïadajÈ
przedsiÚbiorstwo ze wzglÚdów zwiÈzanych z zatrudnieniem. Ta okolicznoĂÊ jest uwaĝana za czynnik niesprzyjajÈcy peïnej spoïecznej integracji spoïecznej pracowników
upoĂledzonych, ani nie przyczynia siÚ do trwaïoĂci zakïadanych przedsiÚbiorstw
ze wzglÚdu na powaĝny stopieñ niepeïnosprawnoĂci niektórych zatrudnionych w nich
pracowników.
Pracownicy dwunastu organizacji sÈ jednoczeĂnie ich czïonkami. 5 spoĂród tych
organizacji zatrudnia poniĝej 5 pracujÈcych czïonków, a w 4 liczba pracujÈcych czïonków znajduje siÚ w przedziale od 8 do 30. W trzech organizacjach zatrudnionych
jest ïÈcznie 192 czïonków.
9 organizacji zatrudnia upoĂledzonych czïonków pracujÈcych. ZaliczajÈ siÚ do nich
dwie spóïdzielnie inwalidów z okresu sprzed przeksztaïceñ ustrojowych, zatrudniajÈce
odpowiednio 277 niewidomych i 88 inwalidów. 7 spoĂród badanych spóïdzielni socjalnych zatrudnia od 3 do 11 upoĂledzonych pracowników bÚdÈcych ich czïonkami.
Co ciekawe, tylko 2 spoĂród 7 spóïdzielni socjalnych zatrudnia pracowników nie bÚdÈcych inwalidami.

Tabela 9. Liczba i rodzaje interesariuszy zasiadajÈcych w zarzÈdach
przedsiÚbiorstw spoïecznych

Grupy
interesariuszy

Spóïdzielnie
socjalne

Spóïdzielnie
inwalidów

Spóïdzielnie

Stowarzyszenia,
fundacje

Liczba
spóïdz.

Liczba
prac.

Liczba
spóïdz.

Liczba
prac.

Liczba
spóïdz.

Liczba
prac.

Liczba
org.

Liczba
prac.

czïonkowie
pracujÈcy

0

0

1

1

2

2-3

8

1-7

czïonkowie
pracujÈcy
inwalidzi

7

2-9

1

36

1

2

1

1

czïonkowie
wolontariusze

0

0

0

0

0

0

7

2-10

przedstawiciele
organizacji
non-profit

0

0

0

0

0

0

3

1-3

przedstawiciele
organizacji
komercyjnych

0

0

0

0

0

0

3

1-3

przedstawiciele
instytucji
publicznych

0

0

0

0

0

0

2

2-4

½ródïo: Opracowanie wïasne.
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Wolontariusze naleĝÈ do 8 organizacji (stowarzyszenia i fundacje), które odznaczajÈ siÚ szczególnym zaangaĝowaniem na szczeblu lokalnym i ĂwiadczÈ usïugi o wysokim poziomie poĝytku publicznego (oĂwiata, opieka lekarska, pomoc spoïeczna).
Przedstawiciele instytucji publicznych sÈ czïonkami dwóch przedsiÚbiorstw spoïecznych, z których jedno zostaïo zaïoĝone w 1999 r. i jest przykïadem organizacji,
której udaïo siÚ nawiÈzaÊ dobrÈ wspóïpracÚ z organami publicznymi, a drugie powstaïo z inicjatywy wïadz publicznych w 2006 r. w celu popierania rozwoju przedsiÚbiorczoĂci i samopomocy w Byczynie.
Jeĝeli chodzi o zarzÈdy omawianych organizacji, to 12 spoĂród nich (10 stowarzyszeñ i fundacji oraz 2 tradycyjne spóïdzielnie) ma w swoim skïadzie czïonków pracujÈcych w liczbie od 1 do 7. Czïonkowie inwalidzi reprezentowani sÈ w zarzÈdach
wszystkich spóïdzielni socjalnych, w jednej spóïdzielni inwalidów, w jednym stowarzyszeniu i w jednej tradycyjnej spóïdzielni. Wolontariusze pojawiajÈ siÚ w zarzÈdach 7
organizacji (wszystkie stowarzyszenia i fundacje). Publiczni przedstawiciele zasiadajÈ
w zarzÈdach dwóch organizacji (1 stowarzyszenie i 1 fundacja).
Z powyĝszego opisu wyïania siÚ pewna prawidïowoĂÊ, mianowicie przewaga
czïonkostwa wielu interesariuszy w przypadku organizacji ĂwiadczÈcych usïugi w zakresie opieki spoïecznej, a nie sïuĝÈcych integracji zawodowej. W tym drugim przypadku – tradycyjnych spóïdzielni, które istniaïy w poprzednim systemie oraz niedawno
zaïoĝonych spóïdzielni socjalnych – czïonkostwo jest raczej jednorodne i skïada siÚ
prawie wyïÈcznie z pracowników z grup defaworyzowanych. Po gïÚbszej analizie badanych stowarzyszeñ i fundacji okazuje siÚ, ĝe czterema z nich zarzÈdzajÈ grupy wielu
interesariuszy.

2.6. ZdolnoĂÊ przedsiÚbiorstw spoïecznych
do tworzenia nowych miejsc pracy
Zatrudnienie pracowników etatowych ma decydujÈce znaczenie dla prowadzenia
dziaïalnoĂci gospodarczej w sposób trwaïy i ciÈgïy. Prawie wszystkie badane przedsiÚbiorstwa spoïeczne (z wyjÈtkiem dwóch) zatrudniajÈ personel na etatach, a kilka
przedsiÚbiorstw spoïecznych zostaïo utworzonych specjalnie w celu integracji zawodowej osób, które napotykajÈ trudnoĂci ze znalezieniem zatrudnienia na otwartym rynku
pracy (na przykïad spóïdzielnie socjalne i spóïdzielnie inwalidów).
Ta analiza potwierdza silnÈ orientacjÚ prozatrudnieniowÈ polskich przedsiÚbiorstw
spoïecznych. O ile poniĝej 50% badanych organizacji oĂwiadcza, ĝe odsetek pracowników w caïkowitej liczbie czïonków wynosi poniĝej 55%, co Ăwiadczy o znacznym zaangaĝowaniu innych niĝ czïonkowie pracowników w realizacjÚ celów poĝytku publicznego przez dane przedsiÚbiorstwo spoïeczne, o tyle w pozostaïych organizacjach odsetek
pracowników w stosunku do ogólnej liczby czïonków przekracza 55% (w spóïdzielniach i spóïdzielniach socjalnych). Co ciekawe, w 4 organizacjach z analizowanej próby (spóïdzielnie socjalne) zatrudnieni sÈ wyïÈcznie pracownicy-czïonkowie organizacji,
co Ăwiadczy o prozatrudnieniowej orientacji tego typu przedsiÚbiorstw spoïecznych.
Trzy inne organizacje, z których dwie dziaïaïy jeszcze w okresie socjalizmu, a jedna
powstaïa stosunkowo niedawno – charakteryzuje przewaga liczby pracowników nad
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liczbÈ czïonków. Moĝna to wyjaĂniÊ faktem, ĝe instytucjonalnym celem tych organizacji jest integracja zawodowa osób, które nie mogÈ znaleěÊ zatrudnienia na otwartym
rynku pracy.
Dwie organizacje stwierdzajÈ, ĝe nie mogÈ zatrudniaÊ pracowników i dlatego
sÈ zmuszone polegaÊ wyïÈcznie na wolontariuszach. NajwiÚcej z badanych przedsiÚbiorstw socjalnych zatrudnia poniĝej 10 pracowników, podczas gdy 32% zatrudnia
pomiÚdzy 10 a 50 pracowników. 24% majÈ wiÚcej niĝ 50 pracowników, z których
2 to spóïdzielnie – jedna zaïoĝona w poprzednim systemie, a druga w czasach przed
socjalizmem – zatrudniajÈ ponad 400 pracowników.

Tabela 10. Zatrudnienie
Liczba zatrudnionych

Odsetek (%)

poniĝej 10 pracowników

44

od 10 do 50 pracowników

32

ponad 50 pracowników (z czego 2 ponad 400 pracowników)

24

½ródïo: Opracowanie wïasne.

Analiza przytoczonych danych pokazuje przewagÚ maïych organizacji zatrudniajÈcych stosunkowo niewielu pracowników. PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne uczestniczÈce w naszym badaniu z reguïy zatrudniajÈ wiÚcej kobiet niĝ mÚĝczyzn na umowach
o elastycznym czasie pracy (na przykïad w niepeïnym wymiarze godzin), jak równieĝ
pracowników dotkniÚtych okreĂlonymi rodzajami niepeïnosprawnoĂci.
Jeĝeli chodzi o kapitaï ludzki badanych przedsiÚbiorstw spoïecznych, 15 organizacji – wiÚkszoĂÊ, z których zatrudnia spory odsetek pracowników wyszkolonych
za czasów socjalizmu – uwaĝa za waĝny lub bardzo waĝny poziom wyksztaïcenia przywódców osiÈgniÚty w poprzednim systemie. Poïowa zatrudnionych posiada dyplomy
ukoñczenia szkóï ponadgimnazjalnych, co pokazuje wysoki poziom kapitaïu ludzkiego
zaangaĝowanego w tych organizacjach oraz, co za tym idzie, potencjaï rozwojowy
takich instytucji, w przypadku systematycznego podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych. Dotyczy to zwïaszcza stowarzyszeñ i fundacji, które plasujÈ siÚ na wysokich
miejscach pod wzglÚdem umiejÚtnoĂci ogólnych, lecz odczuwajÈ braki w zakresie
kompetencji menedĝerskich.
Spóïdzielnie socjalne to przedsiÚbiorstwa spoïeczne, w których zatrudnionych
jest najmniej wykwalifikowanych pracowników. Ponadto wiÚkszoĂÊ badanych spóïdzielni socjalnych zgïasza powaĝne braki umiejÚtnoĂci w zakresie przedsiÚbiorczoĂci
i kompetencji menedĝerskich w przeciwieñstwie do umiejÚtnoĂci technicznych, które
sÈ dobrze rozwiniÚte. W przypadku osób cierpiÈcych na pewne rodzaje upoĂledzenia
spoïecznego – bezdomnych, byïych wiÚěniów, alkoholików itd. – umiejÚtnoĂciom technicznym zwykle towarzyszy brak jakichkolwiek innych kwalifikacji, co uniemoĝliwia
rozwój przedsiÚbiorstw spoïecznych jako efektywnych i samodzielnych organizacji.
Jeĝeli chodzi o umiejÚtnoĂci w zakresie przedsiÚbiorczoĂci, 48% przedsiÚbiorstw
spoïecznych uwaĝa, ĝe brak takowych zagraĝa ich dalszemu rozwojowi. 24 organizacje uznajÈ umiejÚtnoĂci w zakresie przedsiÚbiorczoĂci za waĝne lub bardzo waĝne dla
skutecznego i efektywnego dostarczania towarów i usïug.
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Podobnie, wiÚkszoĂÊ badanych przedsiÚbiorstw spoïecznych uznaje za waĝne podnoszenie kwalifikacji i kompetencji swoich pracowników. SpoĂród 26 organizacji, 12
wdraĝa róĝne programy szkoleniowe majÈce na celu poprawÚ jakoĂci Ăwiadczonych
usïug, przyczynienie siÚ do rozwoju zawodowego pracowników lub poprawÚ zarzÈdzania przedsiÚbiorstwem.
Jeĝeli chodzi o motywacjÚ pracowników, 12 organizacji stwierdza, ĝe pracownicy
wybrali przedsiÚbiorstwo spoïeczne, poniewaĝ poszukiwali zatrudnienia. SpoĂród tych
12 organizacji 7 to spóïdzielnie socjalne, 3 to spóïdzielnie, a pozostaïe dwie to fundacje. 10 organizacji (stowarzyszenia lub fundacje) wskazaïo na obie przyczyny jako
powody, dla których pracownicy zatrudnili siÚ wïaĂnie u nich. Jednak tylko 3 organizacje podaïy jako powód zatrudnienia pracowników ich chÚÊ wniesienia wkïadu w dane
przedsiÚwziÚcie spoïeczne.
Dlatego moĝna stwierdziÊ, ĝe poïowa pracowników byïa motywowana wzglÚdami
zwiÈzanymi z zatrudnieniem, natomiast drugÈ poïowÈ powodowaïa albo motywacja
ïÈczna (zarówno egoistyczna, jak i altruistyczna), albo – jak w przypadku 3 organizacji –
chÚÊ realizacji celu dystrybucyjnego realizowanego przez przedsiÚbiorstwo spoïeczne.

Tabela 11. Motywacje pracowników
Motywacje

Liczba

Odsetek (%)

12

48,0

3

12,0

obie

10

40,0

razem

25

100,0

wzglÚdy zwiÈzane z zatrudnieniem
realizacja misji przedsiÚbiorstwa spoïecznego

½ródïo: Opracowanie wïasne.

Z analizy poszczególnych organizacji wynika, ĝe pracownicy stowarzyszeñ i fundacji sÈ bardziej skïonni do uczestnictwa w realizacji ich celów spoïecznych, podczas gdy
spóïdzielnie przewaĝnie zatrudniajÈ pracowników, którymi kieruje motywacja osobista
– na przykïad wzglÚdy zwiÈzane ze chÚciÈ znalezienia zatrudnienia. PrzyczynÈ tego
jest zapewne panujÈce w kraju wysokie bezrobocie, które znajduje swój wyraz w okreĂlonych cechach polskich przedsiÚbiorstw spoïecznych.
Jeĝeli chodzi o poziom zatrudnienia w badanej próbie przedsiÚbiorstw spoïecznych, wiÚkszoĂÊ organizacji (17) zanotowaïo wzrost liczby etatowych pracowników
(rozpiÚtoĂÊ od 1 do 38 pracowników) przyjÚtych do pracy w latach 2004-2006. Tylko
w jednej na 26 organizacji zatrudnienie zmniejszyïo siÚ o 8 pracowników. Wskazuje
to na wyraěnÈ ekspansjÚ sektora przedsiÚbiorstw spoïecznych. Wzrost liczby pracowników w najwiÚkszym stopniu dotyczyï spóïdzielni socjalnych. Wszystkie spóïdzielnie
socjalne z wyjÈtkiem jednej zanotowaïy wzrost poziomu zatrudnienia.
SpoĂród 26 organizacji 18 zatrudnia pracowników z grup defaworyzowanych. NaleĝÈ do nich organizacje, których szczególnym zadaniem jest tworzenie miejsc pracy
dla osób cierpiÈcych na pewne rodzaje niepeïnosprawnoĂci, mianowicie spóïdzielnie
inwalidów, spóïdzielnie socjalne i jeden oĂrodek integracji spoïecznej. 8 pozostaïych
organizacji, które realizujÈ przewaĝnie cele inne niĝ integracja zawodowa, takĝe za-
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trudnia pracowników o róĝnych rodzajach upoĂledzenia (od 1 do 6 w dwóch duĝych
organizacjach).

Tabela 12. Grupy pracowników z grup defaworyzowanych objÚtych integracjÈ
zawodowÈ
Rodzaj upoĂledzenia
niepeïnosprawni fizycznie

Liczba organizacji
11

niepeïnosprawni psychicznie

4

narkomani i alkoholicy

8

bezrobotni doroĂli

13

bezdomni

8

imigranci

1

czïonkowie grup mniejszoĂciowych

1

wiÚěniowie

3

½ródïo: Opracowanie wïasne.

NajwiÚkszÈ grupÚ osób upoĂledzonych stanowiÈ bezrobotni doroĂli, za którymi
plasujÈ siÚ osoby niepeïnosprawne fizycznie, narkomani i alkoholicy oraz osoby bezdomne.
Gïównym celem Ăwiadczonych usïug jest raczej zapewnienie staïego zajÚcia beneficjentom (9 organizacji) niĝ uïatwienie wejĂcia na tradycyjny rynek pracy (2 organizacje). Jednakĝe 6 badanych przedsiÚbiorstw zapewnia, ĝe cel ostateczny ich dziaïañ
nie jest z góry okreĂlony i zaleĝy od moĝliwoĂci i umiejÚtnoĂci integrowanych osób.

Tabela 13. Gïówne cele Ăwiadczonych usïug w zakresie integracji zawodowej
Cel integracji

Liczba organizacji

zapewnienie staïej integracji zawodowej beneficjentów

9

zapewnienie przejĂciowej integracji zawodowej beneficjentów

2

cel ostateczny zaleĝy od moĝliwoĂci/umiejÚtnoĂci upoĂledzonego
pracownika

6

razem

17

½ródïo: Opracowanie wïasne.

Spóïdzielnie socjalne to organizacje integrujÈce zawodowo najwyĝszy odsetek upoĂledzonych pracowników (ponad 85% do 100%). 4 organizacje – z których jedna
jest spóïdzielniÈ inwalidów a 3 to stowarzyszenia i fundacje – zatrudniajÈ pomiÚdzy
30% i 70% upoĂledzonych pracowników, podczas gdy 2 przedsiÚbiorstwa spoïeczne
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– jedna tradycyjna spóïdzielnia i jedna fundacja – zatrudniajÈ od 10% do 20% upoĂledzonych osób.

Tabela 14. Odsetek pracowników z grup defaworyzowanych w procesie integracji
zawodowej wedïug formy prawnej
Procent pracowników
zintegrowanych

Spóïdzielnie Spóïdzielnie
Stowarzyszenia
Spóïdzielnie
socjalne
inwalidów
i fundacje

5

–

1

0

0

10-200

–

0

1

1

30-700

–

1

0

3

85-100

7

0

0

0

½ródïo: Opracowanie wïasne.

2.7. PrzedsiÚbiorstwo spoïeczne i pomnaĝanie
kapitaïu spoïecznego
Podobnie jak w innych krajach regionu, poziom kapitaïu spoïecznego w Polsce
jest doĂÊ niski. Znaczna liczba ludzi uzaleĝniona jest od pomocy pañstwa, chociaĝ mu
nie ufa, podobnie jak nie ufa sobie nawzajem15. Zjawisko to utrudnia z jednej strony
rozwój inicjatyw trzeciego sektora, z drugiej strony moĝna mu przeciwstawiÊ inicjatywy
promujÈce partycypacjÚ podejmowane na szczeblu lokalnym.
Zebrane dane potwierdzajÈ, ĝe przedsiÚbiorstwa spoïeczne mogÈ przyczyniÊ siÚ
do oĝywienia wzajemnego zaufania, o ile ich inicjatywy pozostajÈ osadzone w spoïecznoĂciach lokalnych. Potencjaï przedsiÚbiorstwa spoïecznego do pomnaĝania kapitaïu
spoïecznego zgromadzonego na szczeblu lokalnym jest zagroĝony, gdy instytucje takie
dziaïajÈ w izolacji oraz gdy o ich zaïoĝeniu decydujÈ czynniki zewnÚtrzne, nie zaĂ
autentyczne siïy lokalne.
Wszystkie badane organizacje utrzymujÈ regularne relacje z wïaĂciwymi lokalnymi interesariuszami zewnÚtrznymi. Na przykïad wszystkie przedsiÚbiorstwa spoïeczne
utrzymujÈ kontakty z wïadzami publicznymi. MajÈ one gïównie charakter formalny i staïy
(17 organizacji), co potwierdza pozytywnÈ tendencjÚ instytucjonalizacji przedsiÚbiorstw
spoïecznych jako czynników pañstwa opiekuñczego w ramach polityk publicznych.
Niestety wiÚkszoĂÊ przedsiÚbiorstw spoïecznych nie utrzymuje kontaktów z lokalnymi ofiarodawcami (9 organizacji) albo kontakty te majÈ charakter nieformalny i sporadyczny (7). Rodzaje relacji utrzymywanych z miejscowymi ofiarodawcami pokazujÈ
wciÈĝ jeszcze marginalnÈ rolÚ odgrywanÈ przez krajowych ofiarodawców we wspieraniu rozwoju przedsiÚbiorstw spoïecznych.
CzternaĂcie przedsiÚbiorstw spoïecznych uczestniczÈcych w badaniu utrzymuje staïe kontakty z innymi organizacjami niekomercyjnymi, podczas gdy tylko dwa nie majÈ
15

Zob.: J. Hausner, Social Economy and Development..., dz. cyt.

153

takich kontaktów. ¥wiadczy to o przewadze dziaïañ nakierowanych na tworzenie sieci
nad konkurencjÈ pomiÚdzy instytucjami realizujÈcymi podobne cele, co jest sygnaïem
wzglÚdnej dojrzaïoĂci sektora. Jednak w przypadku 4 organizacji (spóïdzielnie socjalne) staïe i formalne relacje sÈ utrzymywane z organizacjÈ „macierzystÈ”, a nie z zewnÚtrznymi organizacjami typu non-profit.
WiÚkszoĂÊ badanych organizacji nie utrzymuje ĝadnych kontaktów ze zwiÈzkami
zawodowymi (23) i partiami politycznymi (20), co Ăwiadczy o ich wzglÚdnej autonomii
i niezaleĝnoĂci od ciaï politycznych i quasi-politycznych. Jedna organizacja zaïoĝona
w poprzednim systemie i jedno przedsiÚbiorstwo spoïeczne zaïoĝone po przeksztaïceniach utrzymuje staïe i formalne relacje zarówno ze zwiÈzkami zawodowymi, jak
i z partiami politycznymi.
O niezaleĝnoĂci przedsiÚbiorstw spoïecznych od dawnych wiÚzi o charakterze toĝsamoĂciowym ĂwiadczÈ teĝ sïabe relacje przedsiÚbiorstw z organizacjami o charakterze religġnym. 18 organizacji stwierdza, ĝe nie utrzymuje ĝadnych kontaktów z organizacjami religġnymi, natomiast 2 utrzymujÈ staïe kontakty. Pozostaïe organizacje
utrzymujÈ albo relacje nieformalne i sporadyczne (4), albo nieformalne i staïe (2).
Kolejnym wskaěnikiem wkïadu przedsiÚbiorstw spoïecznych w pomnaĝanie kapitaïu spoïecznego na szczeblu lokalnym jest prowadzenie dziaïalnoĂci oĂwiatowej majÈcej na celu promowanie wartoĂci spóïdzielczoĂci i solidarnoĂci. WiÚkszoĂÊ organizacji
(19) oĂwiadcza, ĝe promuje tego rodzaju inicjatywy na szczeblu lokalnym, a do dziaïañ
promocyjnych zaliczajÈ siÚ wykïady adresowane do czïonków spóïdzielni i przyszïych
przedsiÚbiorców spoïecznych, programy szkoleniowe, partnerstwa lokalne i specjalne
stypendia.
Ponadto 24 organizacje przyczyniïy siÚ do zaïoĝenia innych inicjatyw na szczeblu
lokalnym, z których 18 to inicjatywy non-profit, 11 to inne przedsiÚbiorstwa spoïeczne
i 5 organizacji komercyjnych. Ta tendencja pokazuje duĝÈ zdolnoĂÊ przedsiÚbiorstw
spoïecznych do pomnaĝania korzyĂci poprzez podejmowanie róĝnorodnych dodatkowych inicjatyw, majÈcych pozytywny wpïyw na powstawanie nowych usïug oraz moĝliwoĂci zatrudnienia na szczeblu lokalnym.

Tabela 15. Organizacje wspierane przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne
Rodzaj organizacji

Liczba

inicjatywy non-profit

18

inne przedsiÚbiorstwa

11

przedsiÚbiorstwa komercyjne
razem

5
34

½ródïo: Opracowanie wïasne.

W wiÚkszoĂci przypadków (19 organizacji) czïonkowie przedsiÚbiorstw spoïecznych
sÈ takĝe zaangaĝowani w innÈ dziaïalnoĂÊ typu non-profit realizowanÈ przez inne podmioty na szczeblu lokalnym. ¥wiadczy to o zaangaĝowaniu osób zainteresowanych
losem innych w róĝne inicjatywy na szczeblu lokalnym.
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Wszystkie organizacje oĂwiadczajÈ, ĝe cele ich dziaïania sformuïowane przez
czïonków zaïoĝycieli odpowiadajÈ celom pojedynczych grup interesariuszy. Podobnie, wszystkie przedsiÚbiorstwa uwaĝajÈ wïasne cele organizacyjne sformuïowane
przez zarzÈdy za spójne z celami pojedynczych interesariuszy. Oba spostrzeĝenia
potwierdzajÈ wewnÚtrznÈ spójnoĂÊ badanych przedsiÚbiorstw spoïecznych i spójnoĂÊ
realizowanych przez nie celów spoïecznych od poczÈtku ich dziaïania.
Kolejny waĝny problem zwiÈzany z pomnaĝaniem kapitaïu spoïecznego to zdolnoĂÊ
przedsiÚbiorstw spoïecznych do budowy wewnÚtrznych sieci wĂród ich czïonków i pracowników. WiÚkszoĂÊ badanych organizacji (92,3%) stwierdza, ĝe jednÈ z podstawowych cech ich dziania jest wzajemne zaufanie pomiÚdzy czïonkami. Wszystkie deklarujÈ
takĝe, iĝ w Ărodowiskach ich pracy panuje sprzyjajÈca (65,4%) lub raczej sprzyjajÈca
atmosfera (34,6%), co potwierdza zdolnoĂÊ przedsiÚbiorstw spoïecznych do poprawy
lub utrzymywania pozytywnych relacji pomiÚdzy ich czïonkami.
Jeĝeli chodzi o wpïyw przedsiÚbiorstw spoïecznych na spoïecznoĂci lokalne w kategoriach wzmacniania wewnÚtrznych relacji, 21 organizacji oĂwiadcza, ĝe umoĝliwia
mieszkañcom spotykanie siÚ i wymianÚ poglÈdów. Trzy organizacje czÚĂciowo
nie zgadzajÈ siÚ z tym stwierdzeniem, prawdopodobnie dlatego, ĝe wszystkie dziaïajÈ
w pewnej izolacji od spoïecznoĂci lokalnej.
Jednym z kluczowych wskaěników, który odzwierciedla stopieñ osadzenia
przedsiÚbiorstwa spoïecznego w spoïecznoĂci lokalnej jest zaangaĝowanie wolontariuszy. Cztery spóïdzielnie socjalne i jedna spóïdzielnia konsumencka stwierdzajÈ,
ĝe w przeszïoĂci nie angaĝowaïy ani obecnie nie angaĝujÈ wolontariuszy, co Ăwiadczy
o silnym zaangaĝowaniu tych organizacji w tworzenie miejsc pracy dla osób
upoĂledzonych osób, a nie w tworzenie wiÚzi ze spoïecznoĂciÈ lokalnÈ jako takÈ, w tym
z luděmi zainteresowanymi realizacjÈ spoïecznego celu dziaïania przedsiÚbiorstwa.
JedenaĂcie organizacji, w tym 10 stowarzyszeñ i fundacji, korzysta z pracy ponad 40
wolontariuszy. WiÚkszoĂÊ wolontariuszy wykonuje dziaïalnoĂÊ, którÈ nie zajmujÈ siÚ
pracownicy etatowi. W 6 przypadkach (fundacje i stowarzyszenia) wolontariusze biorÈ
aktywny udziaï w procesie podejmowania decyzji, poniewaĝ sÈ czïonkami zarzÈdu.
W pozostaïych przypadkach ograniczajÈ siÚ do pomocy pracownikom etatowym w realizacji ich obowiÈzków. Z pracy wolontariuszy stale korzysta 18 organizacji, a sporadycznie 7 organizacji, utrzymujÈcych silne wiÚzi ze spoïecznoĂciÈ lokalnÈ.
SiedemnaĂcie badanych organizacji twierdzi, ĝe przedsiÚbiorstwa spoïeczne
przyczyniajÈ siÚ do utrzymania wysokiego poziomu zaufania, podczas gdy 8 czÚĂciowo
nie zgadza siÚ z tym stwierdzeniem (4 spóïdzielnie oraz 4 stowarzyszenia i fundacje), argumentujÈc, ĝe wpïywy przedsiÚbiorstw spoïecznych sÈ w tym wzglÚdzie
nieistotne. WiÚkszoĂÊ organizacji (84,6%) naleĝy do róĝnych federacji, konsorcjów
lub stowarzyszeñ wyĝszego rzÚdu, co Ăwiadczy o skali wspóïpracy wĂród organizacji
realizujÈcych podobne cele (77,3% z nich naleĝy do krajowych organizacji wyĝszego
szczebla, a 68,2% naleĝy do organizacji lokalnych). Jest to pozytywny wskaěnik
potencjaïu sektora w zakresie lobbowania na rzecz tworzenia bardziej sprzyjajÈcego
otoczenia dla przedsiÚbiorstw spoïecznych.
Ogólnie rzecz biorÈc, stowarzyszenia i fundacje wydajÈ siÚ silniej zakotwiczone
na szczeblu lokalnym niĝ spóïdzielnie (zarówno socjalne, jak i tradycyjne). IstniejÈ dwie
gïówne przyczyny takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, jest to charakter Ăwiadczonych
usïug, które w przypadku spóïdzielni przewaĝnie nie majÈ charakteru relacyjnego, czyli
ich jakoĂÊ nie zaleĝy od kontaktów miÚdzy pracownikami i odbiorcami usïug. Po drugie,
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spóïdzielnie socjalne z reguïy zatrudniajÈ prawie wyïÈcznie pracowników dotkniÚtych
róĝnymi rodzajami niepeïnosprawnoĂci, co pociÈga za sobÈ ryzyko wykonywania przez
nich dziaïalnoĂci w izolacji od spoïecznoĂci lokalnej ze znikomym zaangaĝowaniem
innych interesariuszy, wolontariuszy i innych pracowników.

2.8. ZdolnoĂÊ przedsiÚbiorstw spoïecznych
do instytucjonalizacji dziaïalnoĂci o charakterze
nieformalnym
Analiza zgromadzonych danych prowadzi do wniosku, ĝe dziaïalnoĂÊ kilku
przedsiÚbiorstw spoïecznych pozwoliïa na sformalizowanie inicjatyw, które rozwinÚïy
siÚ samorzutnie dziÚki mobilizacji spoïecznoĂci lokalnych. Instytucjonalizacja tych inicjatyw staïa siÚ moĝliwa dziÚki dostÚpnoĂci struktur prawnych, które „skrystalizowaïy”
reakcjÚ spoïecznoĂci lokalnej w formie prywatnych instytucji partycypacyjnych,
co umoĝliwiïo ich póěniejsze uznanie przez wïadze publiczne, w kilku przypadkach
przejawiajÈce siÚ nawet bezpoĂrednim finansowaniem usïug Ăwiadczonych przez te
organizacje.
Dobrym przykïadem oddolnej mobilizacji spoïecznoĂci lokalnych przeciwko zamykaniu dobrze wyposaĝonych szkóï dysponujÈcych cennymi zasobami ludzkimi
jest dziaïanie pewnej fundacji na Podlasiu. Po zamkniÚciu szkóï publicznych, 700
dzieciom uniemoĝliwiono lub utrudniono dostÚp do oĂwiaty na poziomie przedszkolnym. Zaistniaïa takĝe obawa, ĝe zamkniÚcie szkóï, niekiedy jedynych oĂrodków szerzenia kultury w okolicy, przyspieszy upadek caïych wsi. Mobilizacja rodziców i caïych
spoïecznoĂci lokalnych w reakcji na te decyzje doprowadziïa do powstania 23 szkóï
na terenach wiejskich zarzÈdzanych przez fundacjÚ, która zatrudniïa takĝe bezrobotnych nauczycieli.
Innym interesujÈcym przykïadem jest fundacja, do której czïonków-zaïoĝycieli
naleĝy 6 lokalnych organizacji trzeciego sektora i 4 przedsiÚbiorstwa komercyjne. Zajmuje siÚ ona promowaniem lokalnego rozwoju gospodarczego, a szczególnie wspieraniem przyjaznych dla Ărodowiska inicjatyw turystycznych. Boděcem do powstania fundacji staï siÚ stale wzrastajÈcy poziom bezrobocia strukturalnego wywoïanego
likwidacjÈ pañstwowych zakïadów drzewnych.
Powyĝsza krótka analiza dowodzi, ĝe gïówna rola przedsiÚbiorstw spoïecznych polega na umoĝliwianiu osobom nie posiadajÈcym staïego zajÚcia wydostanie siÚ z szarej
strefy i korzystanie z peïni praw pracowniczych. Poszukiwaniu zatrudnienia w szarej
strefie poniekÈd sprzyjaïy pewne przyjÚte w latach 90. rozwiÈzania w zakresie polityki spoïecznej, które polegaïy gïównie na wypïatach zasiïków dla bezrobotnych. Tak
rozpowszechniïa siÚ praktyka ïÈczenia dochodów z róĝnych zasiïków ze sporadycznÈ
pracÈ w szarej strefie.
Rozwój nowych form zatrudnienia proponowanych przez pewne przedsiÚbiorstwa
spoïeczne (np. spóïdzielnie socjalne), w celu integracji zawodowej osób, którym
zagraĝa wykluczenie spoïeczne i zawodowe, czyli bezdomnym, osobom umysïowo
chorym, byïym wiÚěniom – daje perspektywÚ legalnego zatrudnienia osobom, które
w przeciwnym wypadku skazane byïyby na dorywcze zajÚcia w szarej strefie. Na tym
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koncentruje siÚ dziaïalnoĂÊ piÚciu badanych spóïdzielni socjalnych, które postawiïy
sobie za cel integracjÚ zawodowÈ osób upoĂledzonych spoïecznie nie cierpiÈcych
na niepeïnosprawnoĂÊ fizycznÈ.

2.9. MoĝliwoĂci i przeszkody w rozwoju
spoïecznych przedsiÚbiorstw w Polsce
WiÚkszoĂÊ organizacji (14) wyraĝa opiniÚ, ĝe klimat na szczeblu krajowym i lokalnym
nie sprzyja rozwojowi przedsiÚbiorstw spoïecznych. WĂród czynników utrudniajÈcych
rozwój, 50% badanych organizacji wymienia brak Ărodków finansowych, brak przejrzystych procedur rozliczeniowych i zbyt szczegóïowe regulacje unġne. Co ciekawe,
jedna organizacja, która powstaïa z inicjatywy lokalnej administracji, uskarĝa siÚ
na niewielki udziaï miejscowej ludnoĂci i niedostateczne zaangaĝowanie wolontariuszy, uznajÈc je za gïówne problemy przeszkadzajÈce spoïecznym przedsiÚbiorstwom
w realizacji ich dziaïañ statutowych. ¥wiadczy to o istotnoĂci autentycznej mobilizacji
obywateli w procesie przygotowywania i wdraĝania trwaïych inicjatyw spoïecznych.
Podobnie jak w latach 90. w krajach starej piÚtnastki16, za pozytywne czynniki przyczyniajÈce siÚ do rozwoju przedsiÚbiorstw spoïecznych na szczeblu lokalnym
i krajowym uznawane sÈ programy unġne (25 organizacji), wzrost zainteresowania
kluczowych interesariuszy na szczeblu krajowym i lokalnym (decydenci, badacze,
ofiarodawcy itd.), decentralizacja kompetencji administracyjnych, wzrastajÈce zainteresowanie administracji publicznej zlecaniem zadañ podmiotom zewnÚtrznym,
wprowadzanie nowych kursów uniwersyteckich i programów szkoleniowych.
Mimo wyĝej wspomnianych przeszkód, wiÚkszoĂÊ badanych organizacji (24) przewiduje pozytywny scenariusz rozwojowy przedsiÚbiorstw spoïecznych w Polsce. Instytucje te bÚdÈ siÚ dalej rozwġaÊ, przyczyniajÈc siÚ istotnie do rozwoju potencjaïu
spoïecznego i gospodarczego w spoïecznoĂciach lokalnych.

Podsumowanie
Analiza zgromadzonych danych potwierdziïa, ĝe przedsiÚbiorstwa spoïeczne
prowadzÈ bardzo róĝne formy dziaïalnoĂci spoïeczno-gospodarczej odmienne
od pozostaïych mechanizmów koordynujÈcych (tzn. rynku oraz pañstwa). Interwencje
przedsiÚbiorstw spoïecznych majÈ na celu rozwiÈzywanie problemów gospodarczych
i spoïecznych, zwïaszcza tych zwiÈzanych z opiekÈ spoïecznÈ i odpowiadanie na wyzwania wynikajÈce z globalnych i regionalnych trendów gospodarczych.
Ogólnie rzecz biorÈc, daje siÚ zaobserwowaÊ wysoki potencjaï przedsiÚbiorstw
spoïecznych jako czynników stymulujÈcych rozwój spoïeczno-gospodarczy, niem16

C. Borzaga, J. Defourny, The Emergence of Social..., dz. cyt.
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niej jednak ich zdolnoĂÊ do realizowania celów spoïecznych poprzez prowadzenie
dziaïalnoĂci gospodarczej pozostaje nadal w duĝym stopniu niewykorzystana.
Stowarzyszenia i fundacje z reguïy sÈ silnie zakorzenione na szczeblu lokalnym
(stÈd wyĝsza liczba wolontariuszy zaangaĝowanych w dziaïalnoĂÊ i zarzÈdzanie przez
wiÚkszÈ liczbÚ interesariuszy w porównaniu ze spóïdzielniami socjalnymi), a ich misja
jest wyraěnie skierowana na zewnÈtrz. UtrzymujÈ one takĝe staïe kontakty z organami
publicznymi. DziÚki temu dysponujÈ wiÚkszymi moĝliwoĂciami w zakresie wzmacniania spoïecznej spójnoĂci na szczeblu lokalnym, lecz towarzyszy im duĝo sïabszy wymiar gospodarczy wyraĝany poziomem przychodów z dziaïalnoĂci komercyjnej i liczbÈ
zatrudnionych w porównaniu ze spóïdzielniami socjalnymi. Moĝna to czÚĂciowo
wytïumaczyÊ przepisami, które ograniczajÈ moĝliwoĂÊ prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej przez stowarzyszenia i fundacje oraz stanowiskiem niektórych tradycyjnych
organizacji niechÚtnych tego rodzaju dziaïalnoĂci.
Z drugiej strony spóïdzielnie socjalne, których forma prawna rzekomo najbardziej
odpowiada teoretycznej definicji przedsiÚbiorstwa spoïecznego, chociaĝ ograniczajÈ
siÚ do zatrudniania upoĂledzonych spoïecznie pracowników, wydajÈ siÚ bardziej
przedsiÚbiorcze. Ich siïa ekonomiczna bierze siÚ z wysokiej proporcji dochodów uzyskiwanych z dziaïalnoĂci gospodarczej, z liczby zatrudnionych pracowników i rodzajów
prowadzonej dziaïalnoĂci gospodarczej. Natomiast gorzej radzÈ sobie z budowÈ sieci
wzajemnego zaufania na szczeblu lokalnym. Liczba zaangaĝowanych wolontariuszy,
jednorodne czïonkostwo (prawie wyïÈcznie pracownicy z grup defaworyzowanych) i niski wpïyw na rozwój kapitaïu spoïecznego potwierdzajÈ to spostrzeĝenie. Wydaje siÚ,
ĝe czÚĂÊ winy naleĝy tu przypisaÊ prawnym ograniczeniom przewidujÈcym, ĝe 80%
siïy roboczej spóïdzielni socjalnych muszÈ stanowiÊ pracownicy upoĂledzeni, co w konsekwencji prowadzi do braku trwaïych kontaktów z osobami, które nie sÈ dotkniÚte
okreĂlonymi upoĂledzeniami.
Na podstawie powyĝszych spostrzeĝeñ moĝna stwierdziÊ, ĝe sektor polskich
przedsiÚbiorstw spoïecznych nadal znajduje siÚ w poczÈtkowej fazie rozwoju. Pozytywne sygnaïy to doĂÊ sprzyjajÈcy system prawny i duĝe zasoby kapitaïu ludzkiego.
Gïównymi przeszkodami, które utrudniajÈ rozwój przedsiÚbiorstw spoïecznych sÈ niskie zasoby kapitaïu spoïecznego oraz niskie kompetencje pracowników i dyrektorów
w zakresie przedsiÚbiorczoĂci. Mimo to, kilka wyĝej zacytowanych dobrych praktyk
potwierdza rolÚ przedsiÚbiorstw spoïecznych jako instytucji sprzyjajÈcych tworzeniu
partycypacyjnych strategii rozwojowych na szczeblu lokalnym, co otwiera moĝliwoĂci
kopiowania podobnych inicjatyw w innych miejscowoĂciach. Z tego wzglÚdu perspektywy rozwoju i konsolidacji polskiego sektora przedsiÚbiorstw spoïecznych wydajÈ siÚ
byÊ bardzo obiecujÈce.
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WstÚp
W niniejszym opracowaniu przedstawiamy gïówne rezultaty prac badawczych przeprowadzonych w ramach projektu „W stronÚ polskiego modelu gospodarki spoïecznej –
budujemy nowy Lisków”1. Autorzy niniejszego opracowania sÈ wspóïautorami koncepcji tego projektu i uczestniczyli we wszystkich fazach jego realizacji (tzw. Dziaïaniach
1, 2 i 3)2. Projekt byï wspólnym przedsiÚwziÚciem trzech organizacji pozarzÈdowych:
Instytutu Spraw Publicznych (ISP; Instytut peïniï funkcjÚ administratora partnerstwa),
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz Wspólnoty Roboczej ZwiÈzku Organizacji Socjalnych (WRZOS). Do realizacji projektu zaproszeni zaĂ zostali partnerzy
lokalni z czterech powiatów: biïgorajskiego, lubelskiego-ziemskiego, nidzickiego i eïckiego3. W ramach projektu powstaïo 7 przedsiÚbiorstw spoïecznych: 3 spóïdzielnie
socjalne (w Prostkach i Golubiach koïo Eïku oraz Motyczu LeĂnym koïo Lublina), 3
spóïki z o.o. o charakterze not-for-profit (w Biïgoraju, Kamionce koïo Nidzicy i Nasutowie koïo Lublina) oraz 1 przedsiÚbiorstwo prowadzone w formie oddziaïu stowarzyszenia (w KrÚĝnicy Jarej koïo Lublina). Ècznie w utworzonych przedsiÚbiorstwach
WiÚcej informacji o projekcie: www.liskow.org.pl
Tomasz Kaěmierczak kierowaï pracami badawczymi, a Marek Rymsza peïniï nadzór merytoryczny nad caïoĂciÈ dziaïañ projektowych.
3
Ècznie w pracach partnerstwa uczestniczyïy 42 podmioty reprezentujÈce wszystkie trzy sektory: pozarzÈdowy, publiczny i rynkowy.
1
2
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spoïecznych znalazïo zatrudnienie ponad 80 osób dïugookresowo bezrobotnych4. W 5
spoïecznoĂciach lokalnych: Kamionce, KrÚĝnicy Jarej, Prostkach, Golubiach i Korytkowie koïo Biïgoraja prowadzona teĝ byïa animacja lokalna.
Wszystkie wymienione przedsiÚbiorstwa majÈ charakter lokalny – to partnerstwa
lokalne, zawiÈzane w kaĝdym z czterech powiatów samodzielnie podejmowaïy decyzjÚ
o formule prawnej przedsiÚbiorstwa, rodzaju uruchamianej produkcji, doborze kadry
itp. Autonomia partnerstw lokalnych pozwalaïa Instytutowi Spraw Publicznych prowadziÊ badania terenowe spoïecznoĂci lokalnych, w których powstawaïy przedsiÚbiorstwa, nie naraĝajÈc siÚ na ewentualny konflikt ról instytucji „sprawczej” i „badawczej”.
W Instytucie Spraw Publicznych powstaï zespóï badawczy5, funkcjonujÈcy niezaleĝnie
od zespoïu odpowiedzialnego za administrowanie projektem, a niezaleĝnoĂÊ podkreĂlaï fakt, ĝe kierownik zespoïu nie byï pracownikiem etatowym ISP. Zespóï przeprowadziï 3 tury badañ terenowych w czterech wspomnianych powiatach6. Dwukrotnie
przebadano lokalne partnerstwa (maj-czerwiec 2006 r., listopad 2007 r.), animatorów (czerwiec-lipiec 2007 r.) oraz pracowników przedsiÚbiorstw (kadra kierownicza
i wybrani pracownicy szeregowi – listopad 2007 r.). Badania prowadzono gïównie
przy zastosowaniu metody wywiadu swobodnego; w sumie przeprowadzono blisko
120 wywiadów.
Niezaleĝnie od analizy czterech projektowych partnerstw lokalnych przygotowane
zostaïy studia przypadków dotyczÈce 7 podjÚtych oddolnie inicjatyw z zakresu przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej: w Kadïubie na ¥lÈsku Opolskim, w Rodakach i w Lanckoronie
(wraz z Suïkowicami, Mucharzem i Stryszowem) w Maïopolsce, w Handzlówce i w tzw.
Dolinie Strugu (gminy: Bïaĝowa, Chmielnik, Hyĝne i Tyczyn) na Rzeszowszczyěnie
oraz w Dokudowie i ykoszynie w Lubelskiem7. Badania przeprowadzono w okresie
maj-lipiec 2007 r., równieĝ posïugujÈc siÚ przede wszystkim wywiadem swobodnym
(przeprowadzono ok. 80 wywiadów).
Oba przedsiÚwziÚcia badawcze byïy od strony organizacyjnej niezaleĝne od siebie, ale z punktu widzenia celów badawczych – komplementarne, co oznacza takĝe
wspólnotÚ leĝÈcych u ich podstaw zaïoĝeñ teoretycznych, wykorzystywanie tej samej
aparatury pojÚciowej, a w pewnym zakresie takĝe stosowanych narzÚdzi badawczych.
Oba podprojekty badawcze miaïy charakter jakoĂciowy.
Dodajmy, ĝe dopeïnieniem badañ terenowych byïy prace analityczno-studyjne,
poĂwiÚcone m.in. polskim tradycjom gospodarki spoïecznej. Bliĝej przyjrzeliĂmy siÚ
tytuïowemu Liskowowi i pracy animacyjnej ksiÚdza spoïecznika Wacïawa Bliziñskie-

Stan na 31 marca 2008 r.
W pracach zespoïu uczestniczyli: Tomasz Kaěmierczak, Dobroniega Trawkowska, Anna Olech,
Marta uczyñska, Agnieszka Rymsza, Kamila Hernik, Paulina Sobiesiak, Dominika Skwarska
(okresowo takĝe Anna Zióïkowska).
6
Wyniki badañ terenowych zostaïy opublikowane w tomie: T. Kaěmierczak (red.), W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju spoïecznoĂci wiejskich, ISP, Warszawa 2008.
7
Poszczególne studia przypadków przygotowali: Kamila Hernik i Jacek Kisiel (Rodaki), Dobroniega Trawkowska i Paulina Trawkowska (Kadïub), Agnieszka Wïodarczyk (Handzlówka), Dobrowolska i Joanna Leszczyñska (Dolina Strugu), Katarzyna Lipka-Szostak (ykoszyn), Agnieszka
Hryniewicka (Dokudów), Ewa Bogacz-Wojtanowska (Lanckorona i okolice). Zostaïy one opublikowane w pracy: T. Kaěmierczak, K. Hernik (red.), SpoïecznoĂÊ lokalna w dziaïaniu. Kapitaï
spoïeczny. Potencjaï spoïeczny. Lokalne governance, ISP, Warszawa 2008.
4
5
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go8, zostaïa teĝ przygotowana analiza porównawcza 3 inicjatyw miÚdzywojennych:
wspomnianego Liskowa, Zaborowa i Handzlówki9.
O ile podstawowym celem czÚĂci praktycznej projektu „W stronÚ polskiego modelu
gospodarki spoïecznej – budujemy nowy Lisków” byïo pomyĂlne rozpoczÚcie dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw spoïecznych, o tyle prace studyjno-badawcze sïuĝyÊ miaïy odpowiedzi na pytanie, jak w zaniedbanych spoïecznie i ekonomicznie spoïecznoĂciach,
przede wszystkim wiejskich, uruchamiaÊ procesy endogennego rozwoju? W szczególnoĂci chodziïo o to, by sprawdziÊ, czy efekt taki przyniesie stosowanie modelu dziaïañ,
nazwanego strategiÈ interwencji partnerskiej, którego kluczowymi komponentami sÈ:
partnerstwo lokalne, animacja lokalna oraz przedsiÚbiorstwo spoïeczne traktowane
jako swoiste „koïo zamachowe” lokalnego rozwoju. Dla tak postawionego celu badawczego uĝyteczne byïoby przeprowadzenie badañ opartych na (peïnym) schemacie eksperymentu naturalnego. Nie byïo to jednak moĝliwe. Dla zachowania metodologicznej
poprawnoĂci wnioskowania odwoïano siÚ zatem do logiki kanonu jedynej zgodnoĂci;
pozwoliï on zaïoĝyÊ, iĝ strategia interwencji partnerskiej jest skuteczna, jeĂli jej stosowanie w wielu róĝniÈcych siÚ spoïecznoĂciach przyniesie podobne oczekiwane rezultaty. W praktyce moĝliwe jednak byïo „przyglÈdanie siÚ” przy pomocy socjologicznej
aparatury tylko poszczególnym elementom strategii. Tak teĝ siÚ staïo w toku realizacji
obu wymienionych przedsiÚwziÚÊ badawczych. Zdobyte dziÚki nim informacje miaïy
stanowiÊ podstawÚ odpowiedzi na trzy szczegóïowe pytania:
1. Czy lokalne partnerstwo jest w stanie inspirowaÊ i wspieraÊ lokalne przedsiÚbiorstwa spoïeczne i czy moĝe byÊ ono dla nich, a poĂrednio spoïecznoĂci, w których
te przedsiÚbiorstwa sÈ ulokowane, ěródïem pomostowego kapitaïu spoïecznego?
2. Czy animacja lokalna sprawdza siÚ jako instrument budowy potencjaïu spoïecznoĂci, w tym podnoszenia jej kapitaïu spoïecznego?
3. Jaka jest spoïeczna i ekonomiczna efektywnoĂÊ przedsiÚbiorstw spoïecznych
oraz stopieñ ich zakorzenienia?
W pytaniach tych pojawiajÈ siÚ kluczowe dla caïego projektu pojÚcia: kapitaïu
spoïecznego, potencjaïu spoïecznoĂci lokalnej i przedsiÚbiorstwa spoïecznego zakorzenionego w spoïecznoĂci lokalnej.
Kapitaï spoïeczny rozumiany byï, zgodnie z tradycjÈ PutnamowskÈ, jako atrybut
spoïecznoĂci. W szczególnoĂci kluczowe znaczenie miaïo – stosowane przez wielu
autorów, w tym i samego Putnama, ale w istocie pochodzÈce jeszcze od Granovettera
– rozróĝnienie na kapitaï wiÈĝÈcy (bonding) oraz kapitaï pomostowy wertykalny (linking) i pomostowy horyzontalny (bridging).
Potencjaï spoïecznoĂci lokalnej jest pojÚciem obejmujÈcym szereg powiÈzanych
ze sobÈ czynników decydujÈcych o tym, czy i jak sprawnie „spoïecznoĂÊ dziaïa”. „Potencjaï spoïecznoĂci lokalnej powstaje w toku interakcji dokonujÈcych siÚ pomiÚdzy
kapitaïem ludzkim, zasobami organizacyjnymi i kapitaïem spoïecznym, które istniejÈ
w danej spoïecznoĂci lokalnej i które mogÈ byÊ wykorzystane, aby rozwiÈzywaÊ wspól8
Por. T. Kaěmierczak, P. Sobiesiak, Lisków: model rozwoju lokalnego?, w: T. Kaěmierczak (red.),
Zmiana w spoïecznoĂci lokalnej, ISP, Warszawa 2007.
9
Por. I. Bukraba-Rylska, PrzedsiÚbiorczoĂÊ spoïeczna w Polsce dwudziestolecia miÚdzywojennego – przykïady, w: T. Kaěmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitaï spoïeczny. Ekonomia spoïeczna,
ISP, Warszawa 2007. Prace zbiorowe wymienione w przyp. 8, 9 zawierajÈ teĝ opracowania teoretyczne, koncentrujÈce siÚ na problematyce zwiÈzków przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej z kapitaïem
spoïecznym oraz animacjÈ lokalnÈ.
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ne problemy oraz poprawiaÊ bÈdě utrzymywaÊ dobrobyt danej spoïecznoĂci lokalnej.
Potencjaï ten moĝe byÊ realizowany poprzez nieformalne procesy spoïeczne i/lub w ramach zorganizowanych dziaïañ jednostek, organizacji i sieci spoïecznych istniejÈcych
wĂród nich i miÚdzy nimi, oraz w wiÚkszych systemach, wewnÈtrz których mieĂci siÚ
dana spoïecznoĂÊ lokalna”10.
Pojecie przedsiÚbiorstwa spoïecznego zakorzenionego w spoïecznoĂci lokalnej zostaïo wypracowane w toku prac studyjnych. PrzedsiÚbiorstwo zakorzenione to przedsiÚbiorstwo, które jest wïÈczone w lokalne sieci spoïeczne i powiÈzania gospodarcze;
jako takie stanowi ono strategicznie istotny element potencjaïu lokalnej spoïecznoĂci
stymulujÈcy lokalny rozwój. Wydaje siÚ, ĝe przedsiÚbiorstwa, o których mowa w gruncie rzeczy konstytuujÈ pewien specyficzny, odrÚbny typ przedsiÚbiorstwa spoïecznego,
w taki sam sposób, w jaki przedsiÚbiorstwa specjalizujÈce siÚ w spoïecznej i zawodowej reintegracji osób bezrobotnych i/lub zajmujÈcych marginalnÈ pozycjÚ na rynku
pracy tworzÈ typ okreĂlany jako Work Integration Social Enterprise11.
PrezentacjÚ gïównych wyników przeprowadzonych badañ poprzedzamy naszkicowaniem szerszego kontekstu, w którym sami lokujemy relacjonowany projekt badawczy i w którym chcielibyĂmy by byï on postrzegany.

1

1. Ekonomia spoïeczna, rozwój lokalny,
obszary wiejskie
Autorzy jednego z najnowszych raportów dotyczÈcych stanu gospodarki spoïecznej w Europie przygotowanego dla UE piszÈ, iĝ „(...) gospodarka spoïeczna wykazaïa
znacznÈ zdolnoĂÊ do podnoszenia poziomu spójnoĂci spoïecznej (…); przyczyniïa siÚ
ona do integracji spoïecznej oraz na rynku pracy osób i obszarów znajdujÈcych siÚ
w wyraěnie gorszej sytuacji (…) [a ponadto] poprzez gospodarkÚ spoïecznÈ spoïeczeñstwo podniosïo poziom swojej kultury demokratycznej, (…) umoĝliwiïo z powodzeniem
zabranie gïosu i daïo zdolnoĂÊ do negocjowania grupom spoïecznym wykluczonym
wczeĂniej z procesów gospodarczych oraz z procesu opracowywania i realizacji polityki publicznej (…)”12. Byïoby olbrzymiÈ przesadÈ twierdzenie, iĝ takÈ zdolnoĂciÈ
gospodarka spoïeczna juĝ siÚ wykazaïa równieĝ w Polsce, bez wÈtpienia jednak próbuje to robiÊ. Co wiÚcej poglÈd, iĝ przedsiÚbiorstwo spoïeczne jest przede wszystkim
narzÚdziem reintegracji/readaptacji spoïecznej i zawodowej osób zagroĝonych wykluR. J. Chaskin, P. Brown, S. Venkatesh, A. Vidal, Budowanie potencjaïu spoïecznoĂci lokalnej,
w: Building Community Capacity, Aldin de Gruyter, New York 2001 s. 7; kluczowy fragment
tej pracy zamieszczony zostaï w polskim tïumaczeniu w tomie: T. Kaěmierczak (red.) Zmiana
w spoïecznoĂci lokalnej…, dz. cyt.
11
C. Davister, J. Defourny, O. Gregoire, Work Integration Social Enterprises in the European Union:
An Overview of Existing Models, EMES Working Papers (no. 04/04), 2004; www.emes.net
12
The Social Economy in European Union, raport przygotowany w 2007 r. przez CIRIEC dla
European Economic and Social Committee (N°. CESE/COMM/05/2005); cytat pochodzi z oficjalnego polskiego streszczenia raportu.
10
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czeniem/wykluczonych dominuje w publicznym dyskursie, a takĝe leĝy u podstaw obowiÈzujÈcych (oraz planowanych) rozwiÈzañ instytucjonalnych i legislacyjnych.
Autorzy wspomnianego raportu piszÈ ponadto, iĝ: „Gospodarka spoïeczna jest takĝe strategicznÈ siïÈ napÚdowÈ rozwoju lokalnego i regionalnego. Wykazuje ona ogromny potencjaï uruchamiania wewnÚtrznych procesów rozwojowych na obszarach wiejskich, reaktywacji zanikajÈcych stref przemysïowych oraz rehabilitacji i rewitalizacji
podupadajÈcych obszarów miejskich, czy wreszcie potencjaï wspierania endogennego
rozwoju gospodarczego (…)”13. ZastanawiajÈce, ĝe ta wïasnoĂÊ gospodarki spoïecznej
wydaje siÚ we wspóïczesnej Polsce niedoceniana, mimo iĝ wïaĂnie po to, by „děwignÈÊ Naród z materialnego i duchowego upadku” siÚgniÚto pod koniec XIX w. po ideÚ
spóïdzielczoĂci. A wiec siïa tradycji nakazywaïaby stawiaÊ rozwój lokalny w centrum
dyskursu o tzw. nowej ekonomii spoïecznej, ale tak nie jest. Co wiÚcej, nie wiÈĝe
siÚ kwestii gospodarki spoïecznej z problematykÈ polskiej wsi, co sugerowaïaby tradycja, a w szczególnoĂci nie dostrzega siÚ w przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej sposobu
na modernizacjÚ obszarów wiejskich i ograniczenie ich ekonomicznego, spoïecznego
i kulturowego zaniedbania), choÊ w przeszïoĂci lekarstwem na wiejskÈ biedÚ byïa
wïaĂnie spóïdzielczoĂÊ, ubezpieczenia wzajemne, zwiÈzki kredytowe – podstawowe
formy „starej” ekonomii spoïecznej14.
Niedostrzeganie wsi jako Ărodowiska rozwoju gospodarki spoïecznej, wbrew tradycji i – co naleĝy podkreĂliÊ – mimo skali wystÚpujÈcych tam potrzeb, zastanawia jeszcze z jednego powodu. Ze swej natury ma ona bowiem na ogóï kolektywny charakter
i wymaga pewnego poziomu wiÈĝÈcego kapitaïu spoïecznego. Jego zasoby wydajÈ siÚ
byÊ wiÚksze w spoïecznoĂciach wiejskich/maïomiasteczkowych niĝ miejskich, czy tym
bardziej wielkomiejskich. Moĝna zatem sÈdziÊ, iĝ to wïaĂnie na wsi przedsiÚbiorstwa
spoïeczne majÈ lepsze warunki rozwoju niĝ w Ărodowiskach zurbanizowanych. Sukcesy
„wiosek tematycznych” czy dziaïañ wykorzystujÈcych kategoriÚ produktu regionalnego
zdajÈ siÚ to myĂlenie potwierdzaÊ. W tej sytuacji, tj. biorÈc pod uwagÚ doĂwiadczenia
przeszïoĂci, potrzeby wspóïczesnoĂci i naturÚ przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej, naleĝaïoby zweryfikowaÊ dominujÈce podejĂcie do kwestii gospodarki spoïecznej i jej roli
w polskim spoïeczeñstwie i w co najmniej wiÚkszym stopniu uwzglÚdniaÊ problematykÚ rozwoju obszarów wiejskich w, nazwġmy to, polityce gospodarki spoïecznej.
Naszym zdaniem, zwrócenie gospodarki spoïecznej w kierunki wsi i jej rozwoju
stanowiÊ by mogïo charakterystyczny, i wyróĝniajÈcy, rys jej polskiego modelu.
Wydaje siÚ, ĝe wĂród znawców problematyki obszarów wiejskich, zarówno w Polsce, jak i w krajach „starej” UE, istnieje zgoda co do potrzeby wypracowania nowego
podejĂcia (paradygmatu) do kwestii ich rozwoju15. Jakkolwiek istniejÈ pewne szczególne cechy charakteryzujÈce sytuacjÚ polskiej (i europejskiej) wsi i zwiÈzane z tym pewne
szczególne powody, które potrzeby rozwoju uzasadniajÈ, wydaje siÚ, ze w obranym kierunku poszukiwañ znajdujÈ swe odbicie generalne tendencje, które w ostatnich latach
pojawiïy siÚ w podejĂciu do kwestii lokalnego rozwoju. WyraĝajÈ siÚ one rosnÈcym zaTamĝe.
Por. M. Rymsza, Trzeci sektor a druga fala ekonomii spoïecznej w Polsce, „Trzeci Sektor” nr 9,
2007.
15
Por. np. L. Kolarska-Bobiñska, A. Rosner, J. Wilkin (red.) PrzyszïoĂÊ wsi polskiej. Wizje,
strategie, koncepcje, ISP, Warszawa 2001; T. Marsden, The road towards sustainable rural development: issues of theory, policy and practice in European context, w: P. J. Cloke, T. Marsden,
P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, Sage Publications, London 2006.
13
14
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interesowaniem rozwojem endogennym, który wydaje siÚ bardziej odpowiadaÊ wspóïczesnej zglobalizowanej rzeczywistoĂci gospodarczej i spoïecznej niĝ rozwój egzogenny.
Jeszcze na poczÈtku lat osiemdziesiÈtych XX w. przyjmowano, iĝ lokalny rozwój nastÚpuje w efekcie inwestowania zewnÚtrznych Ărodków i aktywnoĂci wïadz centralnych.
Obecnie podkreĂla siÚ rolÚ lokalnych/terytorialnych aktorów; procesy rozwojowe majÈ
byÊ uruchamiane dziÚki lokalnej/terytorialnej wspóïpracy miÚdzysektorowej (lokalne governance), skoordynowanej horyzontalnie i wertykalnie16. ½ródeï rozwoju upatruje siÚ
wiÚc w mobilizacji lokalnych zasobów, uĝywajÈc terminologii P. Bourdieu, moĝna by powiedzieÊ: mobilizacji kapitaïu ekonomicznego, kulturowego i spoïecznego. Lokalne zasoby i lokalna aktywnoĂÊ to jednak nie wszystko – konieczne jest jeszcze wïÈczenie siÚ
w szersze, ponadlokalne sieci – zgodnie z logikÈ wspóïczesnego spoïeczeñstwa sieciowego. Wspóïczesna endogennoĂÊ nie jest wiÚc endogennoĂciÈ po Weberowsku „idealnÈ”; badacze problematyki wiejskiej w tej sytuacji sugerujÈ nawet odejĂcie od klasycznej
dychotomii: rozwój endogenny vs. rozwój egzogenny i w zamian za to koncentrowanie
uwagi na kwestii dynamiki interakcji/transakcji pomiÚdzy lokalnym terytorium a jego
bliĝszym i dalszym instytucjonalnym, politycznym i gospodarczym otoczeniem17.
ByÊ moĝe najlepszym przykïadem nowego myĂlenia o rozwoju lokalnym w odniesieniu do obszarów wiejskich jest koncepcja rozwoju neo-endogennego lub partycypacyjnego, jak zamiennie nazywa jÈ jej autor Ch. Ray. Wyróĝnia on trzy plany, na jakich
rozwój neo-endogenny danej spoïecznoĂci/zbiorowoĂci terytorialnej (danego terytorium) siÚ dokonuje18. Pierwszy z nich to plan intraterytorialny. Istotne w nim sÈ takie
elementy, jak: lokalny kapitaï kulturowy i spoïeczny i ich produktywizacja, takĝe przy
wykorzystaniu wartoĂci i instrumentów gospodarki spoïecznej oraz lokalne partnerstwa. Drugi, to kontekst polityczno-administracyjny. Jego rola polega na tym, iĝ odpowiada on za wïÈczenie siÚ (i korzystanie) w kanaïy transferowe tworzone w ramach
polityki redystrybucyjnej prowadzonej przez pañstwo i struktury UE. Trzeci, to plan
interterytorialny. IstniejÈce w jego obrÚbie powiÈzania pozwalajÈ na wielowymiarowa
wymianÚ dóbr, usïug, wiedzy, doĂwiadczeñ itp.
Naszym zdaniem koncepcja rozwoju neo-endogennego wydaje siÚ byÊ odpowiednim narzÚdziem zarówno dla badania procesów rozwoju lokalnego obszarów wiejskich,
jak i polityki ksztaïtowania gospodarki spoïecznej i polityki wobec trzeciego sektora.

X. Greffe, The Role of Social Economy in Local Development, w: The Social Economy. Building
Inclusive Economies, A. Noya, E. Clarence (red.), OECD, Paris 2007.
17
P. Lowe, J. Murdoch, N. Ward, Beyond models of endogenous and exogenous development,
w: J. D. van der Ploeg, G. van Dġk (red.) Beyond Modernization, van Gorcum, Assen 1995, podajemy za: Ch. Ray, Neo-Endogenous Rural Development in the EU, w: P. J. Cloke, T. Marsden,
P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, Sage Publications, London 2006.
18
Ch. Ray, Neo-Endogenous Rural Development in the EU, w: P. J. Cloke, T. Marsden, P. Mooney
(red.), Handbook of Rural Studies, Sage Publications, London 2006.
16
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2. Gïówne rezultaty przeprowadzonych
badañ
Wyniki badañ przedstawione bÚdÈ w postaci odpowiedzi na (wczeĂniej juĝ wymienione) trzy szczegóïowe pytania. Dotyczyïy one, przypomnġmy, kwestii lokalnych
partnerstw, lokalnej animacji i zakorzenienia przedsiÚbiorstw spoïecznych. Naleĝy przy
tym pamiÚtaÊ, iĝ charakter badañ (jakoĂciowe) i ich skala (studia przypadku) kaĝe uzyskane wyniki traktowaÊ z ostroĝnoĂciÈ, zdecydowanie bardziej jako hipotezy do dalszych studiów niĝ jakiekolwiek rozstrzygniÚcia.

2.1. Lokalne partnerstwa
W trakcie badañ udaïo siÚ zebraÊ (opisowy) materiaï empiryczny dotyczÈcy szeĂciu
lokalnych partnerstw; cztery spoĂród nich zawiÈzaïy siÚ w 2005 r. w ramach projektu
„liskowskiego”, jedno – (partnerstwo GoĂciniec z Lanckorony i okolic) na poczÈtku
obecnej dekady i jedno – bardzo szczególny przypadek Doliny Strugu – na poczÈtku
lat 90. Bez wÈtpienia kaĝde z nich wykazaïo siÚ wystarczajÈcym poziomem sprawnoĂci i skutecznoĂci dziaïania, by uruchamiaÊ inicjatywy z zakresu gospodarki spoïecznej; byïy one równieĝ w stanie wïÈczaÊ lokalne przedsiÚbiorstwa spoïeczne w szersze
(ponadlokalne) sieci powiÈzañ, jeĂli tylko takie cele sobie stawiaïy. Warto natomiast
zwróciÊ uwagÚ na pewne wystÚpujÈce miÚdzy nimi podobieñstwa i – a moĝe nawet
przede wszystkim – odmiennoĂci, które, jak siÚ wydaje, odpowiadajÈ za ich zróĝnicowanÈ zdolnoĂÊ do wytwarzania wartoĂci dodatkowej, tj. skali planowanej i moĝliwej
do wywoïania zmiany spoïecznej.
Na partnerstwo moĝna patrzeÊ jako na pewnÈ sformalizowanÈ strukturÚ zadaniowÈ. Jednak taki punkt widzenia nie pokazuje istoty rzeczy, tego mianowicie, iĝ
zjawisko, z którym mamy tu do czynienia, to na ogóï sieÊ mniej lub bardziej spersonalizowanych lokalnych/regionalnych powiÈzañ instytucjonalnych, która z biegiem czasu
siÚ „dociera” i w ramach której podejmowane sÈ wspólne dziaïania. Jest ona w stanie
generowaÊ z siebie struktury formalne (partnerstwa projektowe), jeĂli taka potrzeba siÚ
pojawi (takĝe rekrutowaÊ czïonków spoza sieci). Proces taki miaï miejsce w przypadku
wiÚkszoĂci badanych partnerstw. Moĝna sÈdziÊ, iĝ sieci takie powstajÈ prÚdzej i ïatwiej
w Ărodowiskach homogenicznych (wewnÈtrzsektorowych) niĝ heterogenicznych, stÈd
pewna trudnoĂÊ, gdy trzeba powoïaÊ formalne partnerstwo miÚdzysektorowe – trudnoĂÊ w skomponowaniu odpowiedniego, zrównowaĝonego skïadu lub we wprowadzeniu zrównowaĝonego podziaïu ról. WĂród badanych partnerstw byïy takie, które zasadniczo tkwiÈ w trzecim sektorze, ale i takie, które wywodzÈ siÚ z sektora publicznego.
W obu typach, trudnoĂci, o których mowa, wystÚpowaïy.
Warto zaznaczyÊ, iĝ na tym tle jedno z badanych partnerstw wyraěnie siÚ wyróĝniïo. To przypadek, gdy inicjatywa jego stworzenia co prawda wyszïa od wïadz samorzÈdowych, ale od samego poczÈtku budowane ono byïo na zasadzie miÚdzysektorowej
wspóïpracy, przy zrównowaĝonym podziale odpowiedzialnoĂci: partner samorzÈdowy
niejako legitymizowaï prowadzone dziaïania i (instytucjonalnie) zachowaï techniczne
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funkcje koordynacyjne, natomiast funkcje wykonawcze w gruncie rzeczy powierzone
zostaïy organizacjom pozarzÈdowym. UprzedzajÈc tok rozwaĝañ podkreĂlmy, iĝ jego
efekty okazaïy siÚ bardzo znaczÈce (synergia) i – jak siÚ wydaje trwaïe – mimo, iĝ
z czasem dynamika partnerstwa osïabïa (z przyczyn, nazwġmy to, obiektywnych).
Wydaje siÚ, ĝe przypadek ten reprezentuje typ partnerstwa, które posiada najwiÚkszy
potencjaï uruchamiania procesów trwaïej zmiany spoïecznej (rozwoju).
Kaĝde partnerstwo-sieÊ ma swojÈ kluczowÈ postaÊ/instytucje, która „ma wizjÚ”,
jest w stanie mobilizowaÊ innych i organizowaÊ/narzucaÊ styl i sposób dziaïania. Sprawowany przez niÈ typ przywództwa nie jest jednakowy. SÈ wĂród badanych partnerstw
zarówno przypadki stylu bliskiego pewnemu autokratyzmowi, jaki i stylu, który polega na ïÈczeniu roĝnych podmiotów (lider jako broker) i który stwarzajÈc przestrzeñ
dla ujawniania siÚ/aktywizowania innych osób/instytucji prowadzi w kierunku sytuacji
okreĂlanej czasem jako kolektywne przywództwo. Kaĝdy z nich jest dobry i akceptowany przez innych czïonków sieci, jeĂli okazuje siÚ dostatecznie skuteczny. Wydaje
siÚ, ĝe przy pewnym poziomie zïoĝonoĂci dziaïañ, autokratyczne przywództwo moĝe
siÚ jednak okazaÊ barierÈ.
SieÊ jako podstawa sformalizowanego partnerstwa, trudnoĂci w budowaniu miÚdzysektorowych struktur jako nastÚpstwo pierwotnej homogenicznoĂci sieci, wyraziste
przywództwo (choÊ o odmiennych obliczach) – to ujawnione podobieñstwa badanych
partnerstw. Róĝnice natomiast dotyczÈ stylu dziaïania oraz zdolnoĂci wywoïywania
efektu synergii. Zebrany materiaï empiryczny daje podstawÚ, by wiÈzaÊ te róĝnice
z poziomem dostÚpnego w danej spoïecznoĂci kapitaïu spoïecznego wiÈĝÈcego i pomostowego.
WĂród badanych partnerstw moĝna wskazaÊ takie, którym udaïo siÚ wywoïaÊ efekt
synergii i osiÈgnÈÊ cele, które nazwaÊ by moĝna „Ămiaïymi”, takie, które nie stawiajÈ
na synergiÚ, podejmujÈ i osiÈgajÈ cele „realne” oraz takie, które stawiajÈ na synergiÚ,
ale nie udaje siÚ im jej wywoïaÊ i nie osiÈgajÈ celów.
Z pierwszÈ sytuacjÈ mamy do czynienia wówczas, gdy wĂród partnerów byïa gotowoĂÊ (a wiÚc i wystarczajÈcy poziom zaufania), by wchodziÊ w relacje wspóïpracy
z „obcymi”. Z drugÈ i trzeciÈ natomiast, gdy relacje wspóïpracy zawiÈzywane byïy
tylko ze „swoimi”; przy czym w drugim przypadku cele zostaïy zredukowane do tego,
co realnie moĝna zrobiÊ przy pomocy „swoich”, w trzecim natomiast – jakby tej ĂwiadomoĂci zabrakïo. W rzeczywistoĂci czïonkowie partnerstwa, o którym mowa, mieli
(przynajmniej na poziomie deklaracji) bardzo silnÈ wolÚ „zrobienia czegoĂ razem”,
gdy jednak przyszïo „to robiÊ” z trudnych do jednoznacznego zidentyfikowania powodów, nic siÚ nie udaïo. Charakterystyczne, iĝ dwa ostatnie przypadki partnerstw
jako skuteczny przyjmujÈ (w praktyce lub postulatywnie) styl dziaïania odwoïujÈcy siÚ
do (wertykalnych) relacji wïadzy, tak jakby relacje horyzontalne (jak np. dobrowolna
wspóïpraca) nie byïy – mniej lub bardziej Ăwiadomie – brane pod uwagÚ. Ten typ relacji (tj. relacje horyzontalne) stanowi natomiast podstawÚ stylu dziaïania w pierwszym
z wyróĝnionych powyĝej przypadków.
Wobec powyĝszego, uĝywajÈc pojÚÊ z teorii kapitaïu spoïecznego, mianowicie
kapitaïu wiÈĝÈcego i kapitaïu pomostowego, trzeba powiedzieÊ rzecz nastÚpujÈcÈ:
partnerstwa sÈ zdolne do wywoïywania efektu synergii i tworzenia wartoĂci dodatkowej tam, gdzie dostÚpny jest kapitaï pomostowy. Ta sugestia jest oczywiĂcie banalna, wskazuje na zaleĝnoĂÊ, której naleĝaïoby oczekiwaÊ. Wydaje siÚ jednak, ĝe byÊ
moĝe kluczowe znaczenie ma nie tyle dostÚpnoĂÊ kapitaïu pomostowego, ale swoisty
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nadmiar kapitaïu wiÈĝÈcego, co juĝ brzmi mniej banalnie. Partnerstwa wydajÈ siÚ
posiadaÊ zdolnoĂÊ do generowania wartoĂci dodatkowej wtedy, gdy poziom kapitaïu
pomostowego jest równy lub wiÚkszy niĝ poziomom kapitaïu wiÈĝÈcego. Rzecz w tym,
iĝ w sytuacji odwrotnej kapitaï wiÈĝÈcy blokuje szanse rozwoju kapitaïu pomostowego: ludzie, dziaïajÈc racjonalnie, opierajÈ siÚ na relacjach wertykalnych, co pozbawia
racjonalnoĂci relacje horyzontalne.
PamiÚtajÈc o wystÚpujÈcym na terenie Polski zróĝnicowaniach regionalnych, które
obejmujÈ takĝe rozkïad kapitaïu wiÈĝÈcego, naleĝaïoby siÚ spodziewaÊ wyĝszej sprawnoĂci i efektywnoĂci dziaïania po partnerstwach zawiÈzywanych na terenach póïnocnych, zachodnich i poïudniowych, niĝszej – na terenach Polski wschodniej i centralnej
(Mazowsze, Podlasie, Lubelszczyzna).

2.2. Animacja lokalna19
Animacja lokalna prowadzona w ramach projektu „W stronÚ polskiego modelu gospodarki spoïecznej – budujemy nowy Lisków” okazaïa siÚ skutecznym instrumentem
budowy potencjaïu spoïecznoĂci lokalnych, w których byïa ona prowadzona, w tym
takĝe tworzenia sieci nowych powiÈzañ (kapitaï pomostowy). „Twardymi” rezultatami
dziaïañ prowadzonych przez animatorów sÈ lokalne stowarzyszenia, które zawiÈzaïy
siÚ w kaĝdej objÚtej animacjÈ spoïecznoĂci20.
ByÊ moĝe najbardziej spektakularnym przykïadem moĝliwoĂci tkwiÈcych w animacji jest przykïad niewielkiej wioski na terenie Lubelszczyzny (Korytków koïo Biïgoraja),
która uchodziïa za najbardziej biernÈ i apatycznÈ w caïej gminie. W nastÚpstwie trwajÈcej rok pracy animatora oĝyïa „martwa” do tej pory szkoïa, zamkniÚta dla spoïecznoĂci
remiza OSP otworzyïa siÚ i zawiÈzaïo siÚ Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Integracji Lokalnej „Patria”. Warto podkreĂliÊ, iĝ na spotkanie zaïoĝycielskie przyszïo ponad
70 osób, co trzeba uznaÊ za niezwykïe wydarzenie, bo dwa lata wczeĂniej na zebraniu
wiejskim zorganizowanym w celu wyboru soïtysa obecnych byïo zaledwie 20 osób.
CechÈ szczególnÈ stosowanego w projekcie „liskowskim” modelu animacji21 byï
fakt, iĝ animator pochodziï spoza animowanej spoïecznoĂci – byï w niej outsiderem.
Wydaje siÚ, ĝe pozwoliïo to animatorom zajÈÊ w strukturze lokalnych relacji pozycjÚ
neutralnÈ w tym znaczeniu, iĝ pozostajÈcÈ poza lokalnymi ukïadami, koteriami itp.
skupiskami silnych wiÚzi, ale dajÈcÈ moĝliwoĂÊ wpïywania na te relacje, a w szczególnoĂci budowania miÚdzy nimi pomostów. Rzecz jasna niezbÚdny autorytet animatorzy
Terminu animacja lokalna uĝywamy jako polskiego odpowiednika angielskiego community development – terminu stosowanego dla okreĂlenia Ărodowiskowej pracy socjalnej prowadzonej
nie z poszczególnymi osobami czy rodzinami, ale z caïymi lokalnymi spoïecznoĂciami.
20
Projekty animacyjne realizowali: Weronika Pylak w KrÚĝnicy Jarej, Dominik Skrzypkowski w Kamionce, Marek ¥liwiñski w: Prostkach i Golubiach, Rozalia ZajÈc w Korytkowie. WiÚcej o pracy
animatorów terenie w: M. Dudkiewicz i inni, Animacja lokalna. Jak aktywizowaÊ spoïecznoĂci
wiejskie?, ISP i ARFP, Warszawa 2008; M. uczyñska, A. Olech, Animatorzy lokalni: zidentyfikowane role i efekty dziaïania, w: T. Kaěmierczak (red.), W poszukiwaniu strategii…, dz. cyt.
21
Opis tego modelu w T. Kaěmierczak, Model animacji lokalnej wypracowany w projekcie „W
stronÚ polskiego modelu gospodarki spoïecznej – budujemy nowy Lisków”, w: T. Kaěmierczak
(red.), W poszukiwaniu strategii…, dz. cyt.
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musieli sobie wyrobiÊ sami, przede wszystkim realizujÈc w spoïecznoĂciach projekty,
które okazaïy siÚ udane (potrzebne). Daïo to podstawÚ do zdobycia przez nich akceptacji i niezbÚdnego zaufania ze strony czïonków spoïecznoĂci. DziÚki posiadanemu
wpïywowi animatorzy mogli aranĝowaÊ sytuacje, dziÚki którym w spoïecznoĂciach
uruchamiane zostawaïy procesy samoorganizacji, ludzie nabywali nowych doĂwiadczeñ, wiedzy i umiejÚtnoĂci, ujawniali siÚ nowi lokalni liderzy.
Animacja lokalna zdaje siÚ zatem wykazywaÊ istotnymi walorami: skutecznoĂciÈ
w budowaniu potencjaïu spoïecznoĂci, w tym podnoszeniu poziomu kapitaïu pomostowego i neutralizowaniu skutków zbyt silnego kapitaïu wiÈĝÈcego. StanowiÈ one silnÈ
przesïankÚ uzasadniajÈcÈ siÚganie po animacjÚ wówczas, gdy chce siÚ stymulowaÊ
procesy endogennego rozwoju w spoïecznoĂciach zbyt sïabych, by procesy te mogïy
siÚ pojawiÊ niejako samoistnie.
Dowodów na to, ĝe spoïecznoĂÊ musi siÚ charakteryzowaÊ pewnym progowym poziomem potencjaïu, by wejĂÊ na trajektorie rozwojowÈ dostarczyïy studia przypadków
inicjatyw z zakresu gospodarki spoïecznej podjÚtych w kilku wioskach (soïectwach).
Byïy wĂród nich inicjatywy udane i nieudane. Nie byïo zaskoczenia, gdy okazaïo siÚ, iĝ
potencjaï spoïecznoĂci, w których inicjatywy gospodarcze powiodïy siÚ byï w kaĝdym
wymiarze wiÚkszy niĝ w spoïecznoĂciach, w których inicjatywy zakoñczyïy siÚ niepowodzeniem. Tak wiÚc wiÚksze byïy w nich zasoby instytucjonalne, wyĝszy poziom
kapitaïu spoïecznego: obywatelskiego zaangaĝowania i jego tradycji, zaufania, kapitaïu
pomostowego – powiÈzañ zarówno wewnÚtrznych, jak i zewnÚtrznych, wiÚcej ludzi angaĝujÈcych siÚ w sprawy publiczne, wiÚkszy poziom wiedzy i umiejÚtnoĂci kluczowych
dla skutecznego prowadzenia lokalnych spraw i dziaïañ.
Zebrany materiaï empiryczny daje mocne podstawy do tezy, iĝ we wspólnotach
spoïecznie i ekonomicznie zaniedbanych, gospodarcze inicjatywy rozwojowe powinny
byÊ poprzedzone animacjÈ lokalnÈ – pracÈ nad podniesieniem ich potencjaïu.

2.3. Zakorzenione przedsiÚbiorstwa spoïeczne
W trakcie badañ przeanalizowano kilkanaĂcie przedsiÚbiorstw spoïecznych lub
inicjatyw z zakresu gospodarki spoïecznej. W kaĝdym przypadku stawiano pytanie
o stopieñ ich zakorzenienia. By moĝna byïo takiej oceny dokonaÊ przyjÚte zostaïy
nastÚpujÈce jego wskaěniki:
Wymiar ekonomiczny:
• kapitalizacja lokalnych zasobów (ludzkich, naturalnych, kulturowych itp.),
• pobudzanie lokalnej wymiany gospodarczej,
Wymiar spoïeczny:
• wïÈczenie w lokalne sieci spoïeczne,
• zaangaĝowanie w sprawy spoïecznoĂci,
• „swojskoĂÊ”.
O wiÚkszoĂci przedsiÚbiorstw/inicjatyw da siÚ powiedzieÊ, iĝ sÈ zakorzenione,
ale nie o wszystkich. Trudniej zakorzeniajÈ siÚ te przedsiÚbiorstwa, których twórcy
skupili siÚ na funkcji reintegracyjnej ekonomii spoïecznej. Cechy zakorzenienia posiadaïy natomiast te inicjatywy, które intencjonalnie podporzÈdkowane byïy celom rozwo-
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jowym oraz te, gdzie udaïo siÚ poïÈczyÊ obie funkcje (integracyjnÈ i rozwojowÈ). Typ
zakorzenionego przedsiÚbiorstwa spoïecznego ilustrujÈ poniĝsze przykïady:
W Kamionce, maïej wsi pod NidzicÈ (woj. warmiñsko-mazurskie), powstaïo przedsiÚbiorstwo spoïeczne „Garncarska wioska” sp. z o.o. utworzone przez FundacjÚ „Nida”.
Gïównym celem spóïki jest promocja przedsiÚbiorczoĂci na terenach wiejskich poprzez
aktywizacjÚ oraz integracjÚ zawodowÈ i spoïecznÈ osób bezrobotnych, zagroĝonych
wykluczeniem spoïecznym oraz marginalizowanych na rynku pracy. Docelowo inicjatywa ta ma przeksztaïciÊ siÚ w formÚ klastra gospodarczego, skupiajÈcego pod swojÈ
markÈ róĝne podmioty, takie jak grupy lokalnych przedsiÚbiorców, instytucji i organizacji powiÈzane w sieci wspóïpracy. Forma klastra ma sens ekonomiczny – koncentracja
zasobów wzmacnia pozycje na rynku, ale takĝe spoïeczny – stanowi bowiem otwartÈ
formuïÚ dziaïania, do której przystÚpowaÊ mogÈ kolejne podmioty. „Garncarska wioska” zajmuje siÚ produkcjÈ rzemieĂlniczÈ (wyroby krawieckie, ceramiczne, pamiÈtki,
papier czerpany) organizacjÈ szkoleñ, seminariów i konferencji, a takĝe warsztatów
z witraĝu, ceramicznych, produkcji papieru czerpanego i malowania na szkle. „Flagowym” produktem „Wioski…” jest wesele mazurskie z obrzÚdami weselnymi i ludowÈ
muzykÈ, podczas którego serwowane sÈ potrawy przygotowywane wedïug starych receptur. Zarówno w dziaïalnoĂci usïugowej, jak i produkcyjnej „Wioska…” chce ïÈczyÊ
wspóïczesnÈ przedsiÚbiorczoĂÊ z promocjÈ lokalnej historii i kultury regionalnej oraz
odtwarzaÊ ginÈce juĝ umiejÚtnoĂci rzemieĂlnicze i zawody.
Warto dodaÊ, ĝe w Kamionce, równolegle do prac nad zaïoĝeniem przedsiÚbiorstwa, prowadzona byïa lokalna animacja. W jej efekcie powstaïo lokalne Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazurskiej „My chcemy”, które podjÚïo inicjatywÚ produkcji zióï
(uprawa i suszenie). Poprzez Stowarzyszenie i produkcjÚ zióï mieszkañcy Kamionki
mogÈ przystÈpiÊ do „Garncarskiej wioski” jako jeden z uczestników (i beneficjentów)
tej sieci wspóïpracy22.
W Handzlówce (Podkarpacie) grupa ok. 15-18 kobiet prowadzi projekt gospodarczy polegajÈcy na wytwarzaniu produktów regionalnych i ich sprzedaĝy bezpoĂredniej
oraz w ramach cateringu prowadzonego na zamówienie m. in. urzÚdów wojewódzkiego oraz marszaïkowskiego w Rzeszowie. Od 2007 r. funkcjonuje ona w ramach, powoïanego specjalnie dla tego celu, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Zagroda Handzlowianka”, wczeĂniej dziaïaïa przy innym lokalnym stowarzyszeniu.
O ile sprzedaĝ wytwarzanych lokalnie mleka, warzyw czy ziarna na mÈkÚ nie jest specjalnie ekonomicznie opïacalne, to ich atrakcyjnoĂÊ roĂnie po przetworzeniu na produkty regionalnej kuchni, z których najsïynniejsza jest serwatka wielkanocna, stanowiÈca specjalnoĂÊ Handzlówki. Oprócz serwatki „Zagroda Handzlowianka” wytwarza
inne produkty regionalne: piecze chleb na liĂciu kapusty oraz proziaki (rodzaj buïek);
warzy sery biaïe i ĝóïte, wyrabia „gomóïki” (smaĝony suszony ser), masïo, pierogi, naleĂniki, „cynamonki” (suszone jabïka posypane cynamonem), serownik (ciasto z sera)
i in. Swoje towary ostatnio doïÈczajÈ takĝe inni (spoza Handzlówki) lokalni producenci:
miodu, nalewek, haftów i pisanek23.
W Lanckoronie (Maïopolska) ramach Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego
na Bursztynowym Szlaku powstaïa w 2006 r. firma spoïeczna „Horyzonty InspiraOpis inicjatywy na podstawie: K. Hernik, P. Sobiesiak, Uszyjemy Ăwiat dla dzieci – Spóïdzielnia „Stara Szkoïa” w Prostkach, w: T. Kaěmierczak (red.), W poszukiwaniu strategii…, dz. cyt.
23
Opis inicjatywy na podstawie: A. Wïodarczyk, Handzlówka – tam, gdzie przedsiÚbiorczoĂÊ ma
lokalny smak, w: T. Kaěmierczak, K. Hernik (red.), SpoïecznoĂÊ lokalna w dziaïaniu…, dz. cyt.
22

171

cje Turystyka Doradztwo”. Jej obszar dziaïania to turystyka dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego. Zajmuje siÚ ona: sprzedaĝÈ produktów lokalnych (przede wszystkim
sÈ to rÚcznie wyrabianie przedmioty artystyczne i uĝytkowe); organizacjÈ róĝnego rodzaju szkoleñ, wyjazdów studyjnych, seminaryjnych (takĝe studenckich), plenerów,
organizacja warsztatów twórczych (bibuïka, haft, malowanie na szkle, orgiami, masa
solna, haft krzyĝykowy, wyrób Ăwiec, ceramika, nauka rysunku z artystÈ itd.); pilotaĝem i przewodnictwem turystycznym; organizacjÈ i obsïugÈ imprez okolicznoĂciowych
na terenie Lanckorony i okolic. Powyĝsze dziaïania tworzÈ rynkowy aspekt funkcjonowania „Horyzontów ITD”; warto dodaÊ, iĝ na lokalnym rynku turystycznym przedsiÚbiorstwo to nie ma w zasadzie konkurencji – a wiÚc zagospodarowaïo ono istniejÈca
lukÚ. Ale jest tez drugi – sieciowy aspekt jego dziaïania. Firma ta stanowi przejaw
wspóïpracy prowadzonej w ramach lokalnego partnerstwa, które tworzy grupa kilku
organizacji pozarzÈdowych oraz samorzÈdów gminnych; realizujÈc jego misje „Horyzonty ITD.” sprzedajÈ i promujÈ lokalne produkty oraz obsïugujÈ dziaïania innych
organizacji dziaïajÈcych w ramach partnerstwa. Docelowo, wraz z rozwojem dziaïañ
partnerskich, ta funkcja ma siÚ rozrastaÊ24.
W teoretycznym zamyĂle wartoĂÊ przedsiÚbiorstwa zakorzenionego w lokalnej spoïecznoĂci ma polegaÊ na tym, iĝ stanowi ono „koïo zamachowe” lokalnego rozwoju. Poniewaĝ zdecydowana wiÚkszoĂÊ badanych przedsiÚbiorstw to inicjatywy bardzo nowe,
nie sposób juĝ teraz sprawdziÊ, czy takÈ funkcjÚ rzeczywiĂcie one w przyszïoĂci speïniÈ.
To okazaÊ siÚ moĝe dopiero po kilku latach. Niemniej jednak, analizujÈc ich spoïecznoekonomiczne biznesplany, i puszczajÈc wodze wyobraěni, moĝna jednak mieÊ nadzieje,
ze tak bÚdzie, o ile oczywiĂcie przetrwajÈ one pierwszy, najtrudniejszy okres.
SpoĂród zebranego w trakcie badañ materiaïu empirycznego dowodu, iĝ ten optymizm nie jest bezpodstawny dostarcza przykïad OkrÚgowej Spóïdzielni Telefonicznej
zawiÈzanej w wyniku wspóïpracy kilku gmin podrzeszowskich (tzw. Partnerstwo „Doliny Strugu”) i aktywnoĂci ich mieszkañców na poczÈtku lat 90. Na zacofany pod
wzglÚdem telefonizacji obszar dostarczyïa ona najnowoczeĂniejsze technologie teleinformatyczne. Do dziĂ dnia na rynku usïug teleinformatycznych daje sobie ona Ăwietnie
radÚ. OczywiĂcie pojawienie siÚ nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej miaïo
dla podmiotów gospodarczych ogromne znaczenie. Ale o roli OST zadecydowaïy inne
dziaïania zakorzeniajÈce, tani abonament telefoniczny i tani dostÚp do Internetu, bezpïatny Internet dla szkóï i bibliotek wiejskich; dla spóïdzielców bezpïatne rozmowy
lokalne i tañszy dostÚp do Internetu, ulgi dla osób niepeïnosprawnych i moĝliwoĂÊ
czÚĂciowego zwolnienia z abonamentu dla osób ubogich; telefoniczny nadzór kardiologiczny, moĝliwoĂÊ rozmów trójstronnych (telekonferencje). O spoïecznym wpïywie OST
i jej rozwojowym skutkach tak piszÈ autorki monografii „Doliny Strugu”: „Generowany
przez OST efekt spoïeczny to empowerment, niezwykïe wzmocnienie lokalnej wspólnoty. Bardzo gïÚboka, niemal rewolucyjna zmiana kulturowa. Telefon wszedï w codzienne
ĝycie spoïecznoĂci i istotnie jÈ przeobraziï: dzieci odrabiajÈ lekcje przez telefon, starsze
osoby prowadzÈ dïugie telefoniczne rozmowy (takĝe grupowe w trybie telekonferencji),
Innymi sïowy, staï siÚ narzÚdziem integracji spoïecznej. Jak podsumowaï to jeden
z rozmówców: dostÚpnoĂÊ (fizyczna i finansowa) usïug telefonicznych sprawiïa, ĝe „ludzie zaczÚli ze sobÈ rozmawiaÊ”. I to duĝo. Szacuje siÚ, ze ïÈczna dïugoĂÊ roczna
rozmów telefonicznych w „Dolinie Strugu” plasuje siÚ na poziomie duĝej aglomeracji.
Opis inicjatywy na podstawie E. Bogacz-Wojtanowska, Tworzenie sieci – budowanie partnerstwa GoĂciniec w: T. Kaěmierczak, K. Hernik (red.), SpoïecznoĂÊ lokalna w dziaïaniu…, dz. cyt.
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W poczÈtkowym okresie dziaïania utrzymywaïa siÚ ona na poziomie porównywalnym
do osiÈganego wówczas w Nowym Jorku”25.

Podsumowanie
Nowa fala ekonomii spoïecznej, rozwġajÈca siÚ, tak w Polsce, jak i w caïej Europie,
dziÚki wykorzystywaniu Ărodków strukturalnych UE – ukierunkowana jest w pierwszej
kolejnoĂci na tworzenie instytucji rynku pracy przeciwdziaïajÈcych problemowi wykluczenia spoïecznego. PowstajÈ wiÚc przede wszystkim przedsiÚbiorstwa spoïeczne prowadzÈce reintegracjÚ zawodowÈ osób ze Ărodowisk marginalizowanych. Takĝe w Polsce
wiÚkszoĂÊ realizatorów projektów z zakresu ekonomii spoïecznej w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL (temat D) przede wszystkim tworzyïa nowe miejsca pracy dla
wykluczonych, a liczba tych miejsc oraz ich trwaïoĂÊ traktowana jest jako podstawowy
miernik sukcesu26. Przymiotnik „spoïeczny”, jakim okreĂlamy przedsiÚbiorstwa z sektora gospodarki spoïecznej, ma jednak takĝe swoje drugie znaczenie: oznacza zakorzenienie firmy w Ărodowisku lokalnym. PrzedsiÚbiorstwo spoïeczne zakorzenione lokalnie
jest istotnym czynnikiem rozwoju spoïeczno-gospodarczego Ărodowiska, w którym funkcjonuje. Jest to szczególnie waĝne na terenach zaniedbanych (zwïaszcza wiejskich),
gdzie brakuje kapitaïu finansowego. W przypadku takich terenów przedsiÚbiorstwa spoïeczne mogÈ byÊ prawdziwym „koïem zamachowym” lokalnego rozwoju. Na ten aspekt
funkcjonowania przedsiÚbiorstw spoïecznych zwraca siÚ uwagÚ zwïaszcza w Wielkiej
Brytanii27. Na znaczenie tego aspektu przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej wskazujÈ takĝe
doĂwiadczenia – zarówno badawcze, jak i wdroĝeniowe – zgromadzone w ramach realizacji projektu „W stronÚ polskiego modelu gospodarki spoïecznej – budujemy nowy
Lisków”. Ukierunkowanie na rozwój lokalny powinno byÊ jednym z priorytetów wydatkowania Ărodków Europejskiego Funduszu Spoïecznego w Polsce w kolejnych latach
(w ramach tzw. drugiego okresu programowania, juĝ bez kontynuacji IW EQUAL). Wydaje siÚ, ĝe decydenci publiczni zaczynajÈ ten aspekt dostrzegaÊ.
PrzedsiÚbiorstwo spoïeczne, zwïaszcza zaĂ przedsiÚbiorstwo spoïeczne zakorzenione lokalnie, to instytucja, która w swej dziaïalnoĂci wykorzystuje kapitaï spoïeczny,
ale i zasoby tego kapitaïu tworzy. Co wiÚcej, powinno wiÚcej wspólnocie dawaÊ niĝ
od niej braÊ. Tylko podmiot tworzÈcy „wartoĂÊ dodanÈ” moĝna nazwaÊ przedsiÚbiorstwem. Oznacza to jednak, ĝe w spoïecznoĂci musi istnieÊ pewien zasób kapitaïu
spoïecznego. Jeĝeli kapitaïu brakuje, spoïecznoĂÊ trzeba najpierw wzmocniÊ. Inaczej
inicjatywy gospodarcze podejmowane na danym terenie albo nie powiodÈ siÚ, albo
bÚdÈ funkcjonowaÊ niejako obok spoïecznoĂci, nie przyczyniajÈc siÚ do jej rozwoju.
25
A. Dobrowolska, J. Leszczyñska, „Dolina Strugu” – w laboratorium wspóïpracy partnerskiej, w:
T. Kaěmierczak, K. Hernik (red.), SpoïecznoĂÊ lokalna w dziaïaniu, ISP, Warszawa 2008, s. 142.
26
Por. opis modelu „empowerment po polsku” w: M. Rymsza, Druga fala ekonomii spoïecznej
w Polsce a koncepcja aktywnej polityki spoïecznej, w: T. Kaěmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitaï
spoïeczny…, dz. cyt., s. 187-188.
27
Por. M. Aiken, PrzedsiÚbiorstwo spoïeczne w ekonomii spoïecznej. RozwiÈzania brytyjskie
na tle tradycji europejskiej, „Trzeci Sektor” nr 2, 2005.
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Wzmacnianie potencjaïu spoïecznoĂci okreĂliÊ moĝna jako animacjÚ lokalnÈ. W Polsce w latach 90. Stowarzyszenie CAL rozwinÚïo (i dziaïania te kontynuuje do dzisiaj)
model animacji spoïecznej, przy wykorzystaniu instytucji funkcjonujÈcych w spoïecznoĂci lokalnej, jak szkoïy, oĂrodki kultury i oĂrodki pomocy spoïecznej28. W ramach
projektu „Budujemy Nowy Lisków” przygotowaliĂmy i przetestowaliĂmy model animacji lokalnej przy wykorzystaniu animatora zewnÚtrznego. Oba modele wzajemnie siÚ
dopeïniajÈ, przy czym model animatora lokalnego „z zewnÈtrz” wart jest upowszechniania szczególnie w maïych, zaniedbanych spoïecznoĂciach, w których miejscowych
liderów naleĝy dopiero „wychowaÊ”. Wspóïczesny animator zazwyczaj nie jest jednak
Judymem – spoïecznikiem dziaïajÈcym na wïasnÈ rÚkÚ, ale osobÈ silnie osadzonÈ instytucjonalnie. Wsparcie instytucjonalne jest zaĂ szczególnie potrzebne, gdy animacja
kojarzona jest z inicjowaniem przedsiÚwziÚÊ gospodarczych.
PrzedsiÚbiorstwo spoïeczne ma wiÚksze szanse utrzymania siÚ na rynku, rozwoju
i wreszcie zakorzenienia w spoïecznoĂci lokalnej, jeĂli nie jest tworzone przez jednÈ, nawet najbardziej sprawnÈ instytucjÚ, ale przez partnerstwo lokalne. Ewolucja
ekonomii spoïecznej w Europie podÈĝa w kierunku kultury partnerstwa. Inicjowanie
przedsiÚbiorstw na przeïomie XIX i XX w. byïo dzieïem spoïeczników, którzy namawiali mieszkañców zaniedbanych miejscowoĂci do zakïadania spóïdzielni. Tak wïaĂnie
postÚpowaï ks. Wacïaw Bliziñski w przedwojennym Liskowie. NastÚpnie dziaïalnoĂÊ
animacyjna instytucjonalizowaïa siÚ – tak wïaĂnie wykrystalizowaï siÚ zawody pracownika socjalnego oraz animatora lokalnego. Obecnie podmiotem sprawczym wydaje
siÚ byÊ partnerstwo – nie tylko pomiÚdzy instytucjami, ale i sektorami. InicjujÈca rola
w takim partnerstwie czÚsto naleĝy do organizacji pozarzÈdowych, swoistych rozsadników innowacji. WïaĂnie organizacje trzeciego sektora sÈ gïównym noĂnikiem koncepcji
aktywnej (aktywizujÈcej) polityki spoïecznej29 (a w nich nadal kluczowÈ rolÚ odgrywajÈ
liderzy). PotwierdzajÈ to takĝe doĂwiadczenia polskie (takĝe z naszego „liskowskiego” projektu). Jednak na dïuĝszÈ metÚ bez wsparcia struktur samorzÈdu lokalnego
przedsiÚbiorstwo nie moĝe siÚ rozwġaÊ. StÈd koniecznoĂÊ wspierania przedsiÚbiorstw
spoïecznych przez samorzÈdy lokalne. Wreszcie waĝna jest rola biznesu. Jeĝeli lokalni przedsiÚbiorcy potraktujÈ firmy spoïeczne jako obce ciaïo, naruszajÈce równowagÚ
na lokalnym rynku pracy, a na dodatek „reguïy gry” (np. korzystanie ze wsparcia publicznego) – sÈ w stanie zablokowaÊ rozwój ekonomii spoïecznej na lokalnym rynku.
Jeĝeli dostrzegÈ zaĂ spoïecznÈ wartoĂÊ dodanÈ (na co w dobie upowszechniania idei
spoïecznej odpowiedzialnoĂci biznesu naprawdÚ moĝna liczyÊ30), nie tylko nie zastosujÈ cen dumpingowych, ale wejdÈ w kooperacjÚ, zlecajÈc np. wykonywanie usïug
czy póïproduktów. Kultura partnerstwa dopiero jednak w Polsce raczkuje. Trzeba rozwġaÊ zarówno wspóïpracÚ szeroko rozumianego trzeciego sektora (organizacji pozarzÈdowych i przedsiÚbiorstw spoïecznych) z administracjÈ publicznÈ, jak i z biznesem.
Rozwój kultury partnerstwa jest sine qua non rozwoju przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej.

Por. B. Skrzypczak, W poszukiwaniu partnerstwa: z doĂwiadczeñ programu „Centra AktywnoĂci Lokalnej”, w: M. Rymsza (red.) Wspóïpraca sektora obywatelskiego z administracjÈ publicznÈ, ISP, Warszawa 2004.
29
Por. T. Kaěmierczak, M. Rymsza (red.), W stronÚ aktywnej polityki spoïecznej, ISP, Warszawa
2003.
30
Por. „Trzeci Sektor” nr 12, 2008 – w caïoĂci poĂwiÚcony koncepcji spoïecznej odpowiedzialnoĂci biznesu i jej wpïywowi sytuacjÚ trzeciego sektora.
28
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Te trzy komponenty: uruchamianie inicjatywy gospodarczej realizujÈcej takĝe cele
spoïeczne, zawiÈzanie partnerstwa lokalnego przez interesariuszy przedsiÚbiorstwa
spoïecznego oraz prowadzenie animacji spoïecznoĂci, na terenie której zakïadane
jest to przedsiÚbiorstwo – prowadzone razem wyznaczajÈ ramy strategii interwencji
partnerskiej, opracowanej i przetestowanej w ramach projektu „W stronÚ polskiego
modelu gospodarki spoïecznej – budujemy nowy Lisków”. Na podstawie przeprowadzonych badañ i zdobytych doĂwiadczeñ praktycznych uwaĝamy tÚ strategiÚ za wartÈ upowszechniania szczególnie w ramach rozwġania przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej
na zaniedbanych terenach wiejskich. Wyraĝamy nadziejÚ, ĝe komponenty tej strategii
bÚdÈ upowszechniane w ramach kolejnych inicjatyw z zakresu ekonomii spoïecznej
podejmowanych w naszym kraju, a sama strategia stanie siÚ jednym z elementów
czÈstkowych ksztaïtujÈcego siÚ polskiego modelu gospodarki spoïecznej „nowej” fali.
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WstÚp
Zadaniem niniejszego opracowania jest odpowiedě na pytanie czy polskie samorzÈdy lokalne w oparciu o ustawÚ o dziaïalnoĂci poĝytku publicznego i o wolontariacie
na tyle wspierajÈ organizacje pozarzÈdowe, aby te mogïy staÊ siÚ znaczÈcymi podmiotami ekonomii spoïecznej.
Materiaï ten stanowi element Raportu Otwarcia w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modeli Ekonomii Spoïecznej” realizowanego w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL.
Ekonomia spoïeczna kieruje siÚ zasadÈ prymatu dziaïania na rzecz ludzi nad maksymalizacjÈ zysku. Opiera siÚ na szeregu wartoĂci: solidarnoĂci, partycypacji, samorzÈdnoĂci i itd. Odgrywa istotnÈ rolÚ w spoïecznym rozwoju lokalnym: wykorzystuje
zasoby ludzkie uzupeïniajÈc dziaïania sektora prywatnego i publicznego, zmniejsza zagroĝenie wykluczenia spoïecznego, ïagodzi napiÚcia i dysproporcje spoïeczne, wzmacnia spoïeczeñstwo obywatelskie.
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Podmiotami ekonomii spoïecznej sÈ spóïdzielnie, towarzystwa wzajemnoĂciowe,
organizacje pozarzÈdowe, przedsiÚbiorstwa spoïeczne, agencje rozwoju itp.1.
Niniejsze opracowanie poĂwiÚcone jest tylko organizacjom pozarzÈdowym,
w ich podstawowych formach: stowarzyszeniach i fundacjach, poniewaĝ tych podmiotów dotyczy ustawa o dziaïalnoĂci poĝytku publicznego i o wolontariacie.
Nie wszystkie organizacje pozarzÈdowe stajÈ siÚ automatycznie podmiotami ekonomii spoïecznej, bo teĝ nie we wszystkich organizacjach dziaïania przekïadajÈ siÚ
na wymiar ekonomiczny (takim przykïadem sÈ np. organizacje hobbistyczne). StajÈ siÚ
nimi wówczas, gdy prowadzÈ dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ lub przedsiÚbiorstwo spoïeczne,
zatrudniajÈ ludzi, podejmujÈ ryzyko ekonomiczne itd. Sektor pozarzÈdowy nie jest jeszcze zbadany pod tym kÈtem i trudno precyzyjnie okreĂliÊ, jakÈ czÚĂÊ organizacji moĝna
jednoznacznie zakwalifikowaÊ jako podmioty ekonomii spoïecznej. Daje siÚ jednak zauwaĝyÊ olbrzymie zainteresowanie tego rodzaju dziaïalnoĂciÈ (co jest równieĝ zasïugÈ
dziaïañ kilku partnerstw IW EQUAL) i moĝna zaïoĝyÊ, ĝe liczba tego rodzaju organizacji
bÚdzie siÚ zwiÚkszaïa. W jakim tempie – zaleĝeÊ bÚdzie niewÈtpliwie w gïównej mierze
od postawy samorzÈdów terytorialnych. To one bowiem posiadajÈ moĝliwoĂci prawne
a zwïaszcza finansowe, aby wspieraÊ inicjatywy organizacji pozarzÈdowych oraz innych podmiotów ekonomii spoïecznej. To one takĝe powinny byÊ najbardziej zainteresowane, aby wprowadzaÊ nowe, skuteczne rozwiÈzania z zakresu pomocy spoïecznej.
SkÈd organizacja pozarzÈdowa moĝe pozyskaÊ „pierwszy milion” na rozpoczÚcie dziaïalnoĂci? Skieruje siÚ do samorzÈdu. Tu moĝe otrzymaÊ dotacjÚ, moĝe wynegocjowaÊ
kontrakt na realizacjÚ usïug, tu otrzyma po preferencyjnych cenach lub w uĝyczenie
lokal albo budynek; to samorzÈd moĝe pomóc w zatrudnieniu subsydiowanym, zapromowaÊ i uwiarygodniÊ dziaïalnoĂÊ organizacji wĂród spoïecznoĂci lokalnej.
NiewÈtpliwie mogÈ i bÚdÈ powstawaÊ przedsiÚwziÚcia ekonomii spoïecznej w sposób samodzielny, ale ogromna wiÚkszoĂÊ z nich bÚdzie siÚ opieraÊ – przynajmniej
w fazie rozwoju – na pomocy samorzÈdu lokalnego. Organizacje pozarzÈdowe traktujÈ
samorzÈd terytorialny jako swego naturalnego partnera. Wedïug badañ Stowarzyszenia
Klon/Jawor 60% organizacji widzi w nim jednÈ z najwaĝniejszych dla siebie instytucji.
Do momentu wprowadzenia ustawy o dziaïalnoĂci poĝytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej ustawÈ DPP) z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz.
873), wspóïpraca samorzÈdów lokalnych z organizacjami ksztaïtowaïa siÚ doĂÊ swobodnie – zapis w zadaniach wïasnych samorzÈdów, stwierdzajÈcy, ĝe majÈ wspóïpracowaÊ z organizacjami, nie narzucaï w praktyce ĝadnych dziaïañ. W 1995 r. pojawiï siÚ
pierwszy w Polsce dokument regulujÈcy tÚ wspóïpracÚ: „Program wspóïpracy z organizacjami pozarzÈdowymi” przyjÚty przez RadÚ MiejskÈ w Gdyni2. To byï pierwszy sygnaï,
ĝe zjawisko wspóïpracy moĝna opisaÊ i zawrzeÊ w dokumencie prawa lokalnego.
Przeïomowa ustawa DPP uporzÈdkowaïa relacje i wprowadziïa minimalny standard wspóïpracy samorzÈdów terytorialnych trzech szczebli z organizacjami pozarzÈdowymi. Precyzowaïa zwïaszcza kwestie finansowe, okreĂliïa podstawowe formy
i zasady wspóïpracy, zdefiniowaïa kilka pojÚÊ, np. organizacja pozarzÈdowa, poĝytek
publiczny, wolontariusz.
Ustawa nie odnosi siÚ na wprost do ekonomii spoïecznej jako takiej. Wprowadza
uregulowania, które mogÈ byÊ wykorzystane do rozwoju trzeciego sektora, i co za tym
1
WiÚcej na temat ekonomii spoïecznej na portalu dotyczÈcym ekonomii spoïecznej www.ekonomiaspoleczna.pl
2
M. GuÊ, Poradnik dla samorzÈdów, FRDL, Warszawa 2004, s. 125.
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idzie, zwiÚkszenia jego roli w ekonomii spoïecznej. Jednak w duĝej mierze od samorzÈdów lokalnych zaleĝeÊ bÚdzie czy wykorzystajÈ zapisy do wzmacniania sektora
pozarzÈdowego, poniewaĝ pomimo obowiÈzujÈcej konstytucyjnej zasady pomocniczoĂci, ustawa nie nakïada na samorzÈdy obowiÈzku wspóïpracy, jedynie tÚ wspóïpracÚ
umoĝliwia i reguluje. Ze swojej strony organizacje równieĝ muszÈ zabiegaÊ, aby moĝliwoĂci, jakie stwarza ustawa, byïy wykorzystane.
Istotne jest, ĝe ustawa porzÈdkuje kwestiÚ kontraktowania usïug, okreĂlajÈc sposób powierzania zadañ wïasnych samorzÈdów organizacjom pozarzÈdowym. Kontraktowanie usïug jest to przeniesienie ustawowych zadañ samorzÈdów lokalnych wobec
obywateli na inne podmioty (w tym organizacje pozarzÈdowe) wraz z przekazaniem finansów niezbÚdnych do realizacji tych usïug3. Zlecenie usïugi powinno byÊ poprzedzone jej standaryzacjÈ, wymaga tego ustawa DPP4, bez tego niemoĝliwe jest precyzyjne
okreĂlenie wartoĂci i jakoĂci zlecanej usïugi. Standaryzacja usïug spoïecznych polega
na precyzyjnym okreĂleniu wszystkich skïadowych usïugi pod wzglÚdem iloĂciowym
i jakoĂciowym: kwestii formalnych, materialnych, kadrowych i finansowych5. W praktyce proces wypracowywania standardów dopiero siÚ rozpoczyna i zapewne jeszcze
sporo czasu upïynie, nim stanie siÚ to codziennÈ praktykÈ. MoĝliwoĂÊ realizacji usïug
na zasadzie wieloletnich kontraktów jest duĝÈ szansÈ na zaistnienie organizacji pozarzÈdowych jako podmiotów ekonomii spoïecznej, stÈd w niniejszym badaniu bÚdzie
to w szczególny sposób brane pod uwagÚ.
WejĂcie organizacji w system kontraktowania usïug skutkuje – z punktu widzenia
organizacji – stabilizacjÈ jej dziaïalnoĂci i moĝliwoĂciÈ konsekwentnej realizacji celów
statutowych, pozwala na dïugofalowe planowanie rozwoju, umoĝliwia tworzenie stabilnych miejsc pracy i zatrudnianie pracowników. Jest to niewÈtpliwie dobra podstawa
do podejmowania inicjatyw przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej.
Kontraktowanie usïug jest powszechnie stosowane w Unii Europejskiej, w Polsce
poczÈtkuje. Wadami systemu kontraktowania jest uzaleĝnienie organizacji od jednego
ěródïa finansowania, zmniejszenie elastycznoĂci jej dziaïania oraz zbiurokratyzowanie.
Ustawa DPP nakazuje samorzÈdom coroczne opracowywanie programu wspóïpracy: „Organ stanowiÈcy jednostki samorzÈdu terytorialnego uchwala roczny program
wspóïpracy z organizacjami pozarzÈdowymi oraz z podmiotami, o których mowa
w art. 3 pkt 3”6. WïaĂnie owe „roczne programy wspóïpracy” sÈ – w ramach niniejszego badania – podstawowym ěródïem wiedzy na temat postawy poszczególnych
samorzÈdów wobec organizacji pozarzÈdowych i ich otwartoĂci na wspóïpracÚ. ZawartoĂÊ tych dokumentów jest swojego rodzaju fotografiÈ stanu wspóïpracy, naleĝy jednak
pamiÚtaÊ, ĝe praktyka wspóïpracy niejednokrotnie moĝe siÚ róĝniÊ od przyjÚtych zapisów. Przy obecnym, pierwszym badaniu, uznano, ĝe zapisy programów wspóïpracy
stanowiÊ bÚdÈ punkt wyjĂcia do badañ kolejnych, które niewÈtpliwie naleĝy rozszerzyÊ
o zagadnienie praktyki wspóïpracy.

WiÚcej na temat kontraktowania w: Z. Wejcman, ¥wiadczenie usïug spoïecznych, BORIS,
Warszawa 2000.
4
Art. 12, pkt 2.1 ustawy DPP.
5
WiÚcej na temat standaryzacji usïug w: J. Boczoñ, Poradnik standaryzacji usïug spoïecznych,
SieÊ Wspierania Organizacji PozarzÈdowych SPLOT, Warszawa 2004.
6
Art. 5, pkt 3 ustawy DPP.
3
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1. Roczne programy wspóïpracy
Ustawa DPP nakïada na samorzÈdy terytorialne trzech szczebli (gminy, powiaty
i województwa) obowiÈzek tworzenia rocznych programów wspóïpracy, nie precyzuje
jednak, co taki program powinien zawieraÊ, ani jak go tworzyÊ. Zapis ustawowy brzmi
lakonicznie: „Organ stanowiÈcy jednostki samorzÈdu terytorialnego uchwala roczny
program wspóïpracy z organizacjami pozarzÈdowymi”. ByÊ moĝe dlatego – jak wynika
z badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor – tylko 70% samorzÈdów przyjÚïo roczne programy wspóïpracy (dane z 2005 r.).
Proces tworzenia programu przybliĝajÈ wytyczne Ministerstwa Gospodarki, Pracy
i Polityki Spoïecznej z 2004 r. pod nazwÈ: Zarys ramowego programu wspóïpracy jednostek samorzÈdu terytorialnego z organizacjami pozarzÈdowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaïalnoĂci poĝytku publicznego i o wolontariacie. Metodologia i zalecenia (zwany dalej wytycznymi
MGPiPS).
Dokument przedstawiï podstawowe zasady dotyczÈce tworzenia programów
wspóïpracy:
1. Program wspóïpracy dotyczy organizacji pozarzÈdowych w ogóle, a nie wyïÈcznie organizacji poĝytku publicznego.
2. Program wspóïpracy ma charakter obligatoryjny.
3. Formalnie program wspóïpracy ma charakter roczny, ale powinien byÊ tworzony
z perspektywÈ wspóïpracy wieloletniej.
4. Sam proces budowania programu wspóïpracy powinien byÊ efektem wspóïpracy dwóch podmiotów: wïaĂciwej jednostki samorzÈdu terytorialnego oraz organizacji
pozarzÈdowych dziaïajÈcych na jej obszarze.
5. Program wspóïpracy dotyczyÊ powinien róĝnorodnych form wspóïpracy a nie jedynie zlecania zadañ.
W dokumencie zasugerowano jak powinien brzmieÊ cel gïówny i cele szczegóïowe wspóïpracy, metody realizacji tych celów, opisano zasady tkwiÈce u podstaw
wspóïpracy, efekty, zakres podmiotowy i przedmiotowy wspóïpracy, a takĝe jej formy.
Z analizy badanych programów wspóïpracy wynika, ĝe dokument bardzo czÚsto byï
„ĂciÈgÈ” dla wielu samorzÈdów.
KoniecznoĂÊ opracowywania programów wspóïpracy zostaïa róĝnie w róĝnych Ărodowiskach oceniona: jako „centralne” ingerowanie w zastaïe relacje, jako dyscyplinowanie samorzÈdu, jako szansa na systematyczne kreowanie i polepszanie wspóïpracy.
Okazaïo siÚ, ĝe programy wspóïpracy sÈ chÚtniej tworzone tam, gdzie juĝ wczeĂniej
istniaïa tradycja zapisywania zasad wspóïpracy w formie dokumentów prawa lokalnego, a równieĝ tam, gdzie wspóïpraca samorzÈdu z organizacjami stoi na niezïym
poziomie. Najtrudniej ciÈgle jest w samorzÈdach wiejskich, które z racji braku organizacji pozarzÈdowych – co nie do koñca jest prawdÈ, bo organizacje takie sÈ, choÊ
jest ich niewiele – nie widzÈ potrzeby tworzenia „zbÚdnych” dokumentów7.
Tworzone sporadycznie w niektórych samorzÈdach wieloletnie programy wspóïpracy, nazywane teĝ „zasadami wspóïpracy” lub „kartÈ wspóïpracy”, nie sÈ obligatoryjne.
7
Opinie zaczerpniÚte z badania skutków wprowadzenia ustawy o dziaïalnoĂci poĝytku publicznego dokonane przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz przez Instytut Spraw Publicznych w 2005 r.
Opracowania te omawiajÈ statystycznÈ stronÚ kwestii programów wspóïpracy.
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Z tego powodu organizacje, które z reguïy sÈ inicjatorami wypracowania tego rodzaju
dokumentów, napotykajÈ trudnoĂci do namówienia samorzÈdu do ich wypracowania.
Bywa teĝ, ĝe uchwalone przez samorzÈd wieloletnie programy wspóïpracy sÈ kwestionowane przez niektóre Regionalne Izby Obrachunkowe.
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2. Cel badania, przedmiot, metoda
Celem badania jest okreĂlenie, w jakim stopniu samorzÈdy terytorialne trzech
szczebli wspierajÈ organizacje pozarzÈdowe w zakresie podejmowania przez nie inicjatyw w sferze przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej.
Chodzi zwïaszcza o kontraktowanie usïug spoïecznych przez organizacje, co w kontekĂcie rozwoju ekonomii spoïecznej jest bardzo waĝne, ale równieĝ o przychylny klimat, stwarzany przez samorzÈdy wobec organizacji pozarzÈdowych, wyraĝajÈcy siÚ
czytelnym, przewidywalnym i stabilnym prawem lokalnym.
MetodÈ pozyskania wiedzy na ten temat jest analiza rocznych programów wspóïpracy, w których skoncentrowane zostaïy zapisy dotyczÈce wspóïpracy z organizacjami
pozarzÈdowymi.
Badanie dotyczy przede wszystkim jakoĂci dokumentów – zwïaszcza rocznego programu wspóïpracy – regulujÈcych wspóïpracÚ, a nie samej praktyki wspóïpracy, która,
jak wyĝej wspomniano, moĝe siÚ rozmġaÊ z zapisami prawa lokalnego.
Badanie jest pierwszym z cyklu trzech corocznych badañ dokonywanych od 2006 r.
do 2008 r. BÚdzie podstawÈ do oceny zachodzÈcych zjawisk w badanym obszarze
w latach kolejnych.
DodatkowÈ intencjÈ badania jest popularyzowanie dobrych praktyk w zakresie
wspóïpracy samorzÈdu z organizacjami pozarzÈdowymi na rzecz rozwoju ekonomii
spoïecznej oraz próba wskazania praktyk nieodpowiednich.
Badanie prowadzone byïo we wszystkich województwach kraju. Poprzedzono
je wysyïkÈ pism do wszystkich samorzÈdów gminnych i powiatowych w formie wniosku o udostÚpnienie informacji publicznej z proĂbÈ o przekazanie informacji dotyczÈcych formy i skali wspóïpracy oraz o przesïanie podstawowych dokumentów, które
majÈ istotne znaczenie dla wspóïpracy samorzÈdu z organizacjami. W piĂmie podkreĂlono, ĝe prawo do uzyskiwania powyĝszych informacji gwarantuje ustawa o dostÚpie
do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198). Firmowaïo je Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz SieÊ Wspierania Organizacji PozarzÈdowych SPLOT.
Ponadto koordynatorzy badania otrzymali materiaïy dotyczÈce modelowego systemu wspóïpracy autorstwa Sieci SPLOT, o czym poniĝej. W ten sposób – znajÈc „stan
oczekiwany” – mogli odnieĂÊ siÚ do „sytuacji zastanej”.
Nie miejsce tu na opisywanie trudnoĂci z pozyskaniem dokumentów: monitów,
próĂb, dïugich poszukiwañ w BIP, ale naleĝy powiedzieÊ, ĝe do szesnastu koordynatorów badania w województwach dotarïo w sumie 927 programów z gmin i powiatów
oraz 16 z województw. Na kaĝdÈ osobÚ przypadïo do oceny od ok. 30 do 100 programów wspóïpracy. Kaĝdy uzyskany dokument zostaï oceniony wedïug ujednolicone-

183

go formularza opracowanego przez ekspertów Sieci SPLOT8. Kaĝdy program posiada
osobnÈ kartÚ oceny.
Formularz zawieraï trzy grupy kryteriów: podstawowe, rozszerzone i specjalne.
W kryteriach podstawowych naleĝaïo okreĂliÊ: cele programu, adresatów, realizatorów
(partnerów), zasady wspóïpracy, obszary wspóïpracy, formy wspóïpracy. Ponadto sformuïowane zostaïy nastÚpujÈce pytania: Czy program nawiÈzuje do strategii rozwoju
samorzÈdu? Czy posiada regulamin pracy komisji konkursowej? Czy posiada kartÚ
oceny projektu/oferty? Czy posiada budĝet z planem wydatków na okreĂlone zadania?
W grupie kryteriów rozszerzonych pytano o to, czy program jest napisany przystÚpnym i zrozumiaïym jÚzykiem, czy jest rodzajem szczegóïowego opisu, który moĝna uznaÊ za przewodnik po wspóïpracy, a nie kompilacjÈ fragmentów ustaw i regulaminów; jak wyglÈda dostÚpnoĂÊ dokumentu dla organizacji pozarzÈdowych (czy
jest na stronie BIP, czy ïatwo go znaleěÊ), ile zawiera stron.
W grupie kryteriów specjalnych badano czy sÈ powoïane wspólne zespoïy samorzÈdowo-pozarzÈdowe (zespoïy konsultacyjne, koordynacyjne, monitorujÈce itp); czy istniejÈ wieloletnie programy wspóïpracy samorzÈdu z organizacjami pozarzÈdowymi,
którego roczny program jest elementem; czy istnieje wymóg, aby zadania powierzone
byïy najpierw wspólnie wystandaryzowane, czy okreĂlone zostaïy metody monitoringu
i ewaluacji programu, czy uwzglÚdniona jest reprezentacja sektora pozarzÈdowego
lub formalne/nieformalne zwiÈzki, federacje, sieci. Zadane zostaïo równieĝ pytanie
czy w treĂci programów pojawiajÈ siÚ pojÚcia, takie jak: ekonomia spoïeczna, przedsiÚbiorczoĂÊ spoïeczna, spóïdzielnie socjalne9.
Poprzez pierwszÈ grupÚ pytañ zidentyfikowane zostaïy podstawowe, zasadnicze
elementy wspóïpracy samorzÈdu z organizacjami pozarzÈdowymi. Trzeba stwierdziÊ,
ĝe znakomita wiÚkszoĂÊ programów wspóïpracy speïniaïa wïaĂnie tylko te podstawowe
kryteria. Warto jednak pamiÚtaÊ, ĝe przecieĝ aĝ 30%10 samorzÈdów nie speïniïo nawet
tego podstawowego wymogu ustawowego.
Druga grupa pytañ oceniaïa dokumenty pod wzglÚdem zrozumiaïoĂci i przystÚpnoĂci jÚzyka, a takĝe wartoĂci programu pod wzglÚdem kompletnoĂci opisu wszelkich
aspektów wspóïpracy, objÚtoĂci dokumentu i ïatwoĂci jego pozyskania przez organizacje pozarzÈdowe.
Kryteria specjalne identyfikowaïy programy ponadprzeciÚtne, przede wszystkim
programy powiÈzane z programami wieloletnimi, zwanymi teĝ „zasadami wspóïpracy”
lub „kartami wspóïpracy”; programy, które zawieraïy wspólne zespoïy zïoĝone z przedstawicieli samorzÈdów i organizacji pozarzÈdowych, w których uwzglÚdniono jakichĂ
rodzaj reprezentacji sektora pozarzÈdowego itp., a w koñcu te, w których zapisach
znajdowaïo siÚ bezpoĂrednie odniesienie do ekonomii spoïecznej.
NastÚpnie kaĝdy z koordynatorów wojewódzkich sporzÈdziï zbiorczy raport posiïkujÈc siÚ powyĝej wymienionymi kryteriami. Raporty staïy siÚ podstawÈ do opracowania niniejszego materiaïu.
Przy lekturze opracowania naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ uwarunkowania badania.
Nie jest to przedsiÚwziÚcie o charakterze naukowym, a jedynie zobrazowanie pewnych
tendencji i postaw. Badanie na poziomie województwa dokonywaïy osoby o róĝnym
Formularz zostaï opracowany przez J. Boczonia, Z. Wejcmana, . Waszaka, . DomagaïÚ,
A. Jachimowicza.
9
Arkusz oceny stanowi zaïÈcznik do badania.
10
Dane Stowarzyszenia Klon/Jawor.
8
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przygotowaniu fachowymi, czÚsto bezpoĂrednio biorÈce udziaï w opisywanych procesach. Trudno teĝ mówiÊ o szczegóïowej standaryzacji badania. Niemniej badanie
to jest pierwszÈ próbÈ spojrzenia na moĝliwoĂÊ rozwoju ekonomii spoïecznej przez
pryzmat jakoĂci dokumentów regulujÈcych wspóïpracÚ samorzÈdów z organizacjami
pozarzÈdowymi.

3

3. Modelowy system wspóïpracy
Za punkt odniesienia do oceny jakoĂci programów wspóïpracy – i co za tym idzie,
moĝliwoĂci rozwoju sektora pozarzÈdowego – realizatorzy badania uznali system
wspóïpracy samorzÈdu z organizacjami pozarzÈdowymi opracowany przez SieÊ Wspierania Organizacji PozarzÈdowych SPLOT, który to system w sposób najpeïniejszy zostaï
wdroĝony w samorzÈdzie elblÈskim.
Termin „system wspóïpracy” to – w myĂl modelu Sieci SPLOT – znacznie wiÚcej
niĝ „roczny program wspóïpracy” nakazany samorzÈdom do przyjÚcia przez ustawÚ
DPP. System ten to trwaïe wkomponowanie organizacji w strukturÚ dziaïañ samorzÈdu, to odpowiednie zapisy prawa lokalnego, to dobra praktyka wspóïpracy oparta
na zasadzie pomocniczoĂci.
System wspóïpracy powinien skïadaÊ siÚ z co najmniej kilku, spójnych ze sobÈ,
elementów.
W zakresie prawa lokalnego naleĝy wskazaÊ:
• strategiÚ rozwoju samorzÈdu wïaĂciwie lokujÈcÈ organizacje pozarzÈdowe jako
przedmiot oddziaïywañ, ale i podmiot realizujÈcy zadania, (istotne tu bÚdÈ równieĝ programy operacjonalizujÈce strategiÚ),
• uchwaïy rady gminy/powiatu/województwa (lub zarzÈdzenia organów wykonawczych) w sprawie wieloletnich programów wspóïpracy samorzÈdu z organizacjami
pozarzÈdowymi (zwanych inaczej zasadami wspóïpracy lub kartÈ wspóïpracy),
nawiÈzujÈcych do tejĝe strategii, gdzie opisana jest równieĝ praktyka wspóïpracy. Naleĝy dodaÊ, ĝe programy te nie sÈ dla samorzÈdów obligatoryjne,
• uchwaïy gminy/powiatu/województwa w sprawie rocznego programu wspóïpracy
samorzÈdu z organizacjami pozarzÈdowymi, jako operacyjnego programu okreĂlajÈcego konkretne zadania do wykonania w danym roku, zmierzajÈcego do realizacji strategii rozwoju samorzÈdu przez organizacje.
Ponadto system wspóïpracy winien skïadaÊ siÚ z kolejnych elementów:
• zorganizowanego partnera po stronie organizacji pozarzÈdowych: reprezentacji
terytorialnej organizacji pozarzÈdowych danego powiatu, gminy czy województwa, który to partner czynnie wspóïtworzy wymienione wyĝej akty prawa lokalnego, ale teĝ dba o wïaĂciwÈ praktykÚ wspóïpracy poprzez jej staïe monitorowanie i ewaluacjÚ,
• wspólnego zespoïu zïoĝonego z przedstawicieli samorzÈdu wskazanych przez
samorzÈd oraz z przedstawicieli reprezentacji sektora pozarzÈdowego, wskazanych przez tÈ reprezentacjÚ, którego zadaniem jest kreowanie i monitorowanie
wspóïpracy,
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• osoby kontaktowej ze strony samorzÈdu: np. peïnomocnika ds. organizacji pozarzÈdowych,
• wspólnej komisji opiniujÈcej oferty skïadane przez organizacje w konkursach
ofert ogïaszanych przez samorzÈd, w skïad której obligatoryjnie wchodzÈ przedstawiciele organizacji pozarzÈdowych wskazani przez reprezentacjÚ sektora; pojawia siÚ tu takĝe karta oceny projektu/oferty oraz zasada wykluczenia konfliktu
interesów tzn. nie zasiadania w komisji osoby majÈcej powiÈzania z podmiotem
skïadajÈcym ofertÚ do konkursu,
• staïego, zinstytucjonalizowanego miejsca wsparcia organizacji pozarzÈdowych
(np. oĂrodka wspierania organizacji pozarzÈdowych) prowadzonego na zasadzie
powierzenia zadania wyspecjalizowanej organizacji pozarzÈdowej,
• istnienia zasady obligatoryjnej standaryzacji zadañ, które samorzÈd zamierza powierzyÊ do realizacji organizacji pozarzÈdowej; standaryzacji tej dokonuje grupa
ekspertów z obydwu stron i na jej podstawie ogïaszany jest konkurs na powierzenie zadania.
W opisanym systemie roczny program wspóïpracy jest jego waĝnym elementem,
ĂciĂle powiÈzanym z budĝetem miasta, tworzonym we wspóïpracy z organizacjami
pozarzÈdowymi, opisujÈcym konkretne zadania na dany rok i okreĂlajÈcym Ărodki finansowe na ich realizacjÚ.
Istnienie, dopasowanie do siebie, funkcjonowanie i monitorowanie tych elementów, warunkuje trwaïe funkcjonowanie systemu wspóïpracy11.
System ten byï monitorowany przez grupÚ badaczy ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich – P. FrÈczaka i R. Skrzypca12. Badaczce uznali, ĝe „opracowany, przyjÚty i wdroĝony system wspóïpracy moĝna uznaÊ za kompletny, logiczny
i wystarczajÈcy”13. Naleĝy dodaÊ, ĝe nie zostaï zidentyfikowany system alternatywny.

4

4. Opis wyników badania
Programy wspóïpracy poddane zostaïy badaniu wedïug pogrupowanych kryteriów:
podstawowych, rozszerzonych i specjalnych.
Z uwagi na zakres zadañ wïasnych moĝliwych do zlecania organizacjom przez
samorzÈdy, najbardziej interesujÈce w badaniu sÈ programy wspóïpracy przyjÚte przez
samorzÈdy gminne. Dla jasnoĂci obrazu dokonano jednak jednoczeĂnie analizy programów przyjÚtych przez powiaty. Programy szczebla wojewódzkiego omówione sÈ oddzielnie, przy ich badaniu posïuĝono siÚ identycznymi kryteriami.
Peïny opis systemu wspóïpracy zgodnego z modelem Sieci Wspierania Organizacji PozarzÈdowych SPLOT dostÚpny jest w publikacji z serii 3W wydanej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor:
A. Jachimowicz, System wspóïpracy samorzÈdu lokalnego z organizacjami pozarzÈdowymi.
Praktyczny przewodnik, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005.
12
Wyniki monitoringu sÈ dostÚpne w publikacji: R. Skrzypiec, Monitoring systemu wspóïpracy
pomiÚdzy instytucjami samorzÈdu terytorialnego a sektorem organizacji pozarzÈdowych w ElblÈgu, ElblÈskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw PozarzÈdowych, ElblÈg 2005.
13
Tamĝe, s. 45.
11
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4.1. Kryteria podstawowe
4.1.1. OkreĂlenie celów wspóïpracy
W zdecydowanej wiÚkszoĂci zbadanych programów cele wspóïpracy zostaïy okreĂlone. Rzadziej nastÚpuje podziaï na cel perspektywiczny i cele szczegóïowe. WiÚkszoĂÊ
celów jest zbieĝna z celami zawartymi w wytycznych MGPiPS14. NajczÚĂciej spotykane
cele to – „budowanie partnerstwa pomiÚdzy administracjÈ publicznÈ i organizacjami
pozarzÈdowymi”, „uporzÈdkowanie wspóïpracy z organizacjami pozarzÈdowymi”, „aktywizacja spoïecznoĂci lokalnej”, „zaspokajanie potrzeb mieszkañców”.
Tylko w nielicznych przypadkach cele w programach wspóïpracy Ăwiadomie nawiÈzujÈ do celów zawartych w strategii rozwoju jednostki samorzÈdu terytorialnego.
Komentarz koordynatora badania (woj. podlaskie): „Cele byïy przedstawione w kilku
powtarzajÈcych siÚ szablonach (jak powszechnie wiadomo urzÚdy przepisujÈ programy
wspóïpracy od innych urzÚdów i bardzo czÚsto programy te sÈ do siebie podobne)”.

4.1.2. Adresaci programów wspóïpracy
W ogromnej wiÚkszoĂci programów wspóïpracy adresaci sÈ wymieniani, najczÚĂciej
poprzez przytoczenie odpowiedniego fragmentu ustawy DPP15. Tylko sporadycznie opisani sÈ bardziej szczegóïowo, nawet nazwami wïasnymi organizacji. W pojedynczych
programach adresaci sÈ domyĂlni, wystÚpujÈ tylko w nazwie programu wspóïpracy.
Komentarz koordynatora badania (woj. maïopolskie): „W niektórych programach
instytucje wskazane sÈ wrÚcz imiennie. Prawdopodobnie wiÈĝe siÚ to z faktem,
ĝe w niektórych gminach NGO jest tak maïo, ĝe moĝna pozwoliÊ sobie na tego typu
uszczegóïowienie. Jednak, co w takiej sytuacji z nowo powstaïymi?”
Cele zawarte w wytycznych MGPiPS:
CEL GÓWNY: Ksztaïtowanie demokratycznego ïadu spoïecznego w Ărodowisku lokalnym, poprzez
budowanie partnerstwa miÚdzy administracjÈ publicznÈ i organizacjami pozarzÈdowymi. SïuĝyÊ
temu moĝe wspieranie organizacji pozarzÈdowych w realizacji waĝnych celów spoïecznych.
CELE SZCZEGÓOWE:
1. Umocnienie lokalnych dziaïañ, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujÈcych na rzecz spoïecznoĂci lokalnych.
2. ZwiÚkszenie wpïywu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki spoïecznej w gminie/powiecie/województwie.
3. Poprawa jakoĂci ĝycia, poprzez peïniejsze zaspokajanie potrzeb spoïecznych.
4. Integracja podmiotów polityki lokalnej obejmujÈcej swym zakresem sferÚ zadañ publicznych
wymienionych w art. 4 ustawy.
5. Udziaï zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu wspóïpracy.
6. Otwarcie na innowacyjnoĂÊ, konkurencyjnoĂÊ poprzez umoĝliwienie organizacjom pozarzÈdowym indywidualnego wystÈpienia z ofertÈ realizacji projektów konkretnych zadañ publicznych,
które obecnie prowadzone sÈ przez samorzÈd.
7. Wypracowanie rocznego modelu lokalnej wspóïpracy pomiÚdzy organizacjami pozarzÈdowymi
a jednostkami samorzÈdu terytorialnego jako elementu dïugoterminowego programu wspóïpracy
obejmujÈcego okres np. kilku lat.
15
Art. 1 pkt 3 ustawy DPP.
14
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4.1.3. Realizatorzy
W wiÚkszoĂci poddanych analizie programów, jeĝeli jednostki samorzÈdu terytorialnego wskazujÈ realizatorów wspóïpracy, to wskazujÈ tylko siebie. Wyszczególniane
sÈ organy uchwaïodawcze (Rada Gminy, Komisje) i – najczÚĂciej – wykonawcze (wójt,
burmistrz, wydziaïy itp.). W ok. 1/3 programów pojawia siÚ osoba odpowiedzialna
za wspóïpracÚ z organizacjami – peïnomocnik (koordynator) ds. wspóïpracy lub osoba
odpowiedzialna za wspóïpracÚ.
DoĂÊ czÚsto wskazuje siÚ wydziaï urzÚdu odpowiedzialny za wspóïpracÚ –
jest to z reguïy wydziaï promocji, czasami oĂwiaty lub rozwoju. W kilku programach
wskazane sÈ równieĝ wspólne zespoïy, których kompetencje z reguïy nie sÈ okreĂlone. Tylko w kilku przypadkach jako realizatorów programów wymienia siÚ instytucje
samorzÈdowe oraz organizacje pozarzÈdowe i ich reprezentacje. W sporadycznych
przypadkach realizatorzy nie sÈ sprecyzowani.
Komentarz koordynatora badania (woj. lubelskie): „Rzadko byïy wymieniane osoby
czy organy odpowiedzialne za wspóïpracÚ, podobnie jak zakres merytoryczny takiej
odpowiedzialnoĂci”.

4.1.4. Zasady wspóïpracy
W wiÚkszoĂci programów wymienione zostaïy zasady, na podstawie których realizowana bÚdzie wspóïpraca samorzÈdu z organizacjami. NajczÚĂciej sÈ to zasady
wskazane w ustawie DPP16: zasada pomocniczoĂci, suwerennoĂci stron, efektywnoĂci,
partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawnoĂci. Sporadycznie pojawiajÈ siÚ zasady spoza
katalogu okreĂlonego w ustawie DPP, np. zasada dialogu spoïecznego, partycypacji.
Z reguïy zasady sÈ tylko po kolei wymienione, tylko w niewielkiej czÚĂci programów
sÈ opisane, zazwyczaj na podstawie wytycznych MGPiPS.
W kilku przypadkach zasady wspóïpracy sÈ opisane szczegóïowo, lecz nie w rocznym programie wspóïpracy, lecz w odrÚbnym dokumencie: „zasadach wspóïpracy/karcie wspóïpracy”.
Komentarz koordynatora badania (woj. pomorskie): „Okoïo 71% programów zawieraïo dane dotyczÈcy zasad wspóïpracy. W pozostaïych 29% wystÚpowaïy zdawkowe informacje na ten temat”.

4.1.5. Obszary wspóïpracy
Niemal we wszystkich zbadanych programach wspóïpracy okreĂlone sÈ obszary
wspóïpracy. NajczÚĂciej sÈ to obszary wskazane w ustawie DPP17, czasami wymieniono czÚĂÊ tych obszarów. Tylko w nielicznych programach konkretnie okreĂlono, na jakie
obszary wspóïpracy/priorytety stawia samorzÈd w danym roku. W gminach wiejskich
doĂÊ czÚsto jako obszar wspóïpracy okreĂla siÚ „upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu”. W nielicznych programach nawiÈzuje siÚ do strategii rozwoju, gminnego
16
17

Art. 5 pkt 2 ustawy DPP.
Art. 4 pkt 1 ustawy DPP.

188

programu profilaktyki i rozwiÈzywania problemów alkoholowych i innych programów
spoïecznych.
Komentarz koordynatora badania (woj. lubuskie): „Jednostki samorzÈdu terytorialnego województwa lubuskiego opracowaïy dwie szkoïy opisywania obszarów wspóïpracy. Jedna kaĝe w dokumencie wymieniÊ wszystko, co siÚ tylko da tam zamieĂciÊ,
druga jest bardziej twórcza, w programie wspóïpracy zamieszcza siÚ jedynie takie
obszary, które interesujÈ gminÚ/powiat”.

4.1.6. Formy wspóïpracy
W wiÚkszoĂci badanych programów przedstawiano cztery formy wspóïpracy zawarte w ustawie DPP18: zlecanie zadañ, wymiana informacji, konsultacje i tworzenie
wspólnych zespoïów. W czÚĂci dokumentów ten podstawowy katalog zostaï rozszerzone o dodatkowe formy. W kolejnych kilku formy wspóïpracy zostaïy dokïadnie opisane
w dokumencie „Zasady wspóïpracy/karta wspóïpracy”.
Wydaje siÚ, ĝe czÚĂÊ „pozaustawowych” form wspóïpracy sformuïowano na podstawie wytycznych MGPiPS, ale niewÈtpliwie czÚĂÊ po prostu byïa juĝ wczeĂniej stosowana we wspóïpracy i w zwiÈzku z tym przeniesiona do programu.
InteresujÈcÈ formÈ wspóïpracy, zastosowanÈ w kilku programach, jest finansowanie przez samorzÈd wkïadu wïasnego organizacji do projektów, kierowanych przez
nie do funduszy europejskich i innych (m.in. ElblÈg, Olsztyn, Ostróda). Generalnie
formy wspóïpracy podzieliÊ moĝna na finansowe i pozafinansowe (te pierwsze sÈ zdecydowanie obszerniej opisane).

4.1.7. NawiÈzanie do strategii rozwoju samorzÈdu
Tylko w nielicznej czÚĂci zbadanych programów nastÚpuje wyraěne nawiÈzanie
do strategii rozwoju samorzÈdu, sÈ to najczÚĂciej programy tych jednostek samorzÈdu,
w których wypracowane zostaïy równieĝ „zasady/karty wspóïpracy”.
W czÚĂci programów moĝna stwierdziÊ poĂrednie, intuicyjne nawiÈzanie do strategii, czasami jest to widoczne w preambuïach dokumentu.
DoĂÊ czÚsto pojawia siÚ zapis, ĝe program jest elementem systemu szeroko rozumianej polityki spoïecznej, jednak trudno to sformuïowanie zakwalifikowaÊ jako Ăwiadome nawiÈzanie do dokumentu okreĂlajÈcego strategiÚ rozwoju.
Komentarz koordynatora badania (woj. lubuskie): Analizowane programy wspóïpracy bardzo rzadko nawiÈzywaïy do strategii rozwoju samorzÈdu, jeĝeli juĝ taki zapis
siÚ pojawiaï to zamykaï siÚ w zdaniu: roczny program wspóïpracy wpisuje siÚ strategie
rozwoju gminy X, Y. Jednak w znakomitej wiÚkszoĂci nawet takiego zapisu nie moĝna
odnaleěÊ w programach.
Komentarz koordynatora badania (woj. zachodniopomorskie): „Na uwagÚ zasïuguje fakt, ĝe w wiÚkszoĂci przypadków gminy/powiaty majÈ uchwalone strategie rozwoju
samorzÈdu i cele, które siÚ w nich pojawiajÈ, majÈ równieĝ swoje miejsce w programach wspóïpracy. Poszczególne akty prawa lokalnego po prostu nie wspominajÈ o so18

Art. 5 pkt 1-4 ustawy DPP.
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bie nawzajem, program wspóïpracy jest ewentualnie okreĂlany jako jeden z elementów
»systemu wspierania/rozwoju«”.

4.1.8. Komisja konkursowa
W niewielkiej liczbie programów zawarta jest informacja o istnieniu komisji konkursowej oceniajÈcej oferty skïadane przez organizacje pozarzÈdowe. Komisje konkursowe z reguïy pojawiajÈ siÚ w jednostkach samorzÈdu terytorialnego, w których przyjÚty jest dokument pod nazwÈ „zasady/karta wspóïpracy”. Regulamin pracy komisji
stanowi wtedy zazwyczaj zaïÈcznik do dokumentu.
Z praktyki wspóïpracy wynika, ĝe w samorzÈdach powoïywane sÈ do oceny ofert
specjalne komisje zïoĝone z przedstawicieli urzÚdu, doĂÊ czÚsto równieĝ z przedstawicieli rady gminy (radni), oraz sporadycznie z przedstawicieli sektora pozarzÈdowego.
Nie jest to jednak z reguïy uwzglÚdniane w programach wspóïpracy.
W niektórych województwach (mazowieckie – 26% badanych programów, pomorskie – 24%) komisje konkursowe moĝna napotkaÊ czÚĂciej.

4.1.9. Karty oceny oferty
Tylko w nielicznych programach pojawiajÈ siÚ informacje o kartach oceny projektów/ofert i stanowiÈ one zaïÈczniki do programu wspóïpracy.
Generalnie jednak karty oceny projektów/ofert nie sÈ uwzglÚdnione, choÊ nie moĝna wykluczyÊ, ĝe czÚĂÊ komisji konkursowych stosuje tego rodzaju narzÚdzia oceny.
W programach doĂÊ czÚsto wymienia siÚ „miÚkkie”, niepunktowe kryteria oceny
ofert, czÚsto w oparciu o kryteria zasygnalizowane w ustawie DPP19.

4.1.10. Budĝet z planem wydatków na okreĂlone
zadania
Tylko w jednostkowych przypadkach program wspóïpracy zawiera budĝet wydatków samorzÈdu z przeznaczeniem na realizacjÚ zadañ przez organizacje pozarzÈdowe
w danym roku. Ogromna wiÚkszoĂÊ dokumentów wskazuje budĝet gminy czy powiatu
jako ěródïo finansowania zadañ. Jedynie w województwie pomorskim w ok. jednej
piÈtej programów taki budĝet zostaï okreĂlony.
Komentarz koordynatora badania (woj. ĂlÈskie): „WysokoĂÊ Ărodków budĝetowych
na realizacjÚ wspóïpracy poza dwoma przypadkami (JastrzÚbie Zdrój, Katowice) podawano w ten sposób, ĝe wskazywano na budĝet gminy (najczÚĂciej jeszcze nie uchwalony) jako dokument precyzujÈcy iloĂÊ Ărodków przeznaczonych na realizacjÚ zadañ
publicznych”.

19

Art. 15 pkt 1 ustawy DPP.
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4.2. Kryteria rozszerzone
4.2.1. PrzystÚpnoĂÊ i zrozumiaïoĂÊ tekstu dokumentu
Z reguïy programy sÈ pisane jÚzykiem urzÚdowym, dla przeciÚtnych organizacji
doĂÊ trudnym, choÊ dla osób znajÈcych tematykÚ w miarÚ czytelnym. NajczÚĂciej
dokumenty te stanowiÈ kompilacjÚ fragmentów ustawy DPP, wytycznych MGPiPS oraz
fragmentów innych programów wspóïpracy. Nierzadko sÈ kopiowane w caïoĂci. CzÚsto
stosowane sÈ odnoĂniki do innych dokumentów.
Moĝna wskazaÊ kilka programów wspóïpracy napisanych zrozumiaïym dla zwykïych liderów i czïonków organizacji jÚzykiem. SÈ to z reguïy programy tych jednostek
samorzÈdu terytorialnego, które przyjÚïy równieĝ „zasady/kartÚ wspóïpracy”.
Komentarz koordynatora badania (woj. ĂlÈskie): „(…) uĝyty jÚzyk byï »gwarÈ«
urzÚdniczÈ, sïabo przyswajalnÈ przez przeciÚtnego odbiorcÚ takiego dokumentu”.
Komentarz koordynatora badania (woj. opolskie): „Programy sÈ napisane jÚzykiem
urzÚdowym, maïo zrozumiaïym, czÚsto poszczególne fragmenty powielane sÈ w wielu
programach”.

4.2.2. SzczegóïowoĂÊ opisu
Niektóre programy sÈ obszerne, ale czÚsto dlatego, ĝe wpisano duĝe fragmenty
ustawy lub zamieszczono wszelkie moĝliwe obszary wspóïpracy.
OdrÚbnÈ jakoĂÊ stanowiÈ roczne programy wspóïpracy powiÈzane z „zasadami/
kartÈ wspóïpracy”. W takich przypadkach (6) moĝna z reguïy stwierdziÊ, iĝ „zasady/
karta wspóïpracy” jest przewodnikiem po wspóïpracy.
Komentarz koordynatora badania (woj. ïódzkie): „Tylko 4 programy byïy wzorcowe, reszta to skopiowane dokumenty, w których wiÚcej lub mniej wyciÚto, niewiele
zmieniajÈc czy dopasowujÈc do danej rzeczywistoĂci – dla uïatwienia uĝywano bardzo
ogólnych sformuïowañ”.
Komentarz koordynatora badania (woj. ĂlÈskie): „Program wspóïpracy rzadko przyjmuje postaÊ wyczerpujÈcego przewodnika po wspóïpracy samorzÈdu z organizacjami.
Szczegóïowo zwykle podawane sÈ jedynie obszary wspóïpracy. Moĝna uznaÊ, ĝe PW
skupiajÈ siÚ na finansowych formach i nieproporcjonalnie duĝo miejsca poĂwiÚcajÈ tego
typu wspóïpracy – opisujÈc pobieĝnie wszystko w tym temacie, a wiÚc: procedury wyboru komisji oceniajÈcej, ocenÚ wniosków, informowanie o konkursach, wynikach itd.”
Komentarz koordynatora badania (woj. zachodniopomorskie): „Wydawaïoby siÚ,
ĝe wïaĂnie takÈ formÚ – przewodnika – powinny przyjÈÊ programy. Mam jednak wraĝenie, ĝe sÈ napisane po to, aby nikt nie zarzuciï gminie/powiatowi niewypeïnienia
ustawowego obowiÈzku, a nie po to, by inicjowaÊ i usprawniaÊ wspóïpracÚ”.
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4.2.3. DostÚpnoĂÊ dokumentu dla organizacji
pozarzÈdowych
W jednostkach samorzÈdu terytorialnego, które opracowaïy program wspóïpracy,
najczÚĂciej jest on dostÚpny w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej. Czasami nie moĝna go znaleěÊ w BIP. CzÚsto dotarcie do niego jest znacznie utrudnione
(np. umieszczony jest w dziale „Uchwaïy” zawierajÈcym tylko kolejne numery i daty
uchwaï, aby dotrzeÊ do tej, która mówi o programie wspóïpracy, trzeba przeglÈdaÊ
po kolei wszystkie dokumenty; dodatkowym utrudnieniem jest zamieszczanie programu wspóïpracy jako zaïÈcznika do uchwaïy). Dla organizacji, które nie majÈ dostÚpu
do Internetu program osiÈgalny jest jedynie w urzÚdzie.
Komentarz koordynatora badania (woj. ĂlÈskie): „WiÚkszoĂÊ programów wspóïpracy jest dobrze zamaskowana w gÈszczu uchwaï rady gminy czy powiatu (…)”.

4.2.4. ObszernoĂÊ dokumentu
ObjÚtoĂÊ programów waha siÚ od 2 do ok. 10 stron, z reguïy sÈ to 3-7-stronicowe
dokumenty. To, ĝe sÈ obszerniejsze nie znaczy, iĝ automatycznie stanowiÈ „przewodnik
po wspóïpracy” – moĝe byÊ w nich wiÚcej fragmentów ustaw i rozporzÈdzeñ. Z reguïy
programy z gmin wiejskich sÈ krótsze, programy z miast i powiatów dïuĝsze.
Komentarz koordynatora badania (woj. kujawsko-pomorskie): „Rekordowo krótki
program miaï tylko 1 stronÚ, programy miejskie oraz powiatowe miaïy nawet do 10-12
stron. NajwiÚcej programów miaïo odpowiednio 4-5 i 7-8 stron”.

4.3. Kryteria specjalne
4.3.1. Wspólne zespoïy samorzÈdowo-pozarzÈdowe
W zwiÈzku z tym, ĝe formy wspóïpracy sÈ zazwyczaj skopiowane z ustawy DPP,
czÚsto pojawia siÚ w programach moĝliwoĂÊ powoïywania wspólnych zespoïów zadaniowych, jednak w praktyce zespoïy te rzadko pojawiajÈ siÚ w dalszej czÚĂci programów. Z reguïy zespoïy te funkcjonujÈ w dokumentach przyjÚtych w wiÚkszych miastach. O ich inicjowaniu decyduje strona samorzÈdowa (choÊ sÈ nieliczne wyjÈtki
dajÈce takÈ moĝliwoĂÊ równieĝ stronie pozarzÈdowej).
W kilku programach wspóïpracy wspomina siÚ szerzej o tego rodzaju zespoïach,
nie okreĂlajÈc jednak ich kompetencji i formy organizacyjnej.
W nielicznych jednostkach samorzÈdu terytorialnego, gdzie oprócz rocznego programu wspóïpracy opracowano „zasady/kartÚ wspóïpracy”, istniejÈ z reguïy zapisy
o powoïaniu, skïadzie, kompetencjach i formach pracy wspólnych zespoïów. Ich nazwa jest róĝna: zespóï koordynacyjny, zespóï konsultacyjny, zespóï sterujÈco-monitorujÈcy itp. W niektórych dokumentach opracowane sÈ regulaminy pracy tych ciaï, jako
zaïÈczniki.
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W kilku przypadkach (np. powiat eïcki, Olsztyn) istniejÈ grupy branĝowe zïoĝone
z organizacji pozarzÈdowych powoïywane przy poszczególnych wydziaïach samorzÈdu,
które zajmujÈ siÚ zagadnieniami zwiÈzanymi z danÈ branĝÈ sektora pozarzÈdowego.
Komentarz koordynatora badania (woj. zachodniopomorskie): „Programy wspominajÈ o »moĝliwoĂci« powoïywania zespoïów, jedynie w kilku istnieje obowiÈzek powoïania zespoïu, a w jeszcze mniejszej liczbie wymienienie zespoïu jako jednego z realizatorów programu. Odpowiedzi samorzÈdów wskazujÈ, ĝe idzie to w parze z brakiem
zaproszeñ do konsultowania treĂci programów na etapie ich tworzenia”.

4.3.2. Wieloletnie programy wspóïpracy (karty
wspóïpracy, zasady wspóïpracy)
W bardzo niewielu jednostkach samorzÈdu terytorialnego istniejÈ dokumenty pod
nazwÈ „wieloletnie programy wspóïpracy”, „zasady wspóïpracy” lub „karta wspóïpracy”. Ich jakoĂÊ równieĝ jest róĝna, niejednokrotnie dokumenty te niewiele róĝniÈ siÚ
od rocznych programów wspóïpracy funkcjonujÈcych w innych samorzÈdach.
Komentarz koordynatora badania (woj. zachodniopomorskie): „Taki dokument jak
wieloletni program wspóïpracy to prawdziwy rarytas (…)”.

4.3.3. Wymóg standaryzacji zlecanych usïug
Standaryzacja zadañ jest bardzo rzadkÈ praktykÈ, niemal nieobecnÈ w programach
wspóïpracy. Jedynie w niektórych jednostkach samorzÈdu terytorialnego, które wypracowaïy „zasady/kartÚ wspóïpracy” istniejÈ zapisy o standaryzacji zadañ przed ich zleceniem organizacjom pozarzÈdowym w formie powierzenia. W niektórych samorzÈdach
jest to praktycznie stosowane (ElblÈg – zadanie: centrum organizacji pozarzÈdowych oraz
Uniwersytet Trzeciego Wieku, oraz w Olsztynie: Centrum Organizacji PozarzÈdowych).

4.3.4. Monitoring i ewaluacja programów
W wiÚkszoĂci badanych programów wspóïpracy o monitoringu ani ewaluacji
nie ma ĝadnej wzmianki. DoĂÊ czÚsto powtarzajÈ siÚ zapisy, ĝe organizacje mogÈ
wnosiÊ uwagi do programu, czasami organ wykonawczy jednostki samorzÈdowej zobowiÈzuje siÚ do przedstawienia na sesji rady gminy czy powiatu informacji z realizacji
programu wspóïpracy (najczÚĂciej sprawozdania finansowego ze zrealizowanych przez
organizacje projektów).
W niektórych jednostkach samorzÈdu terytorialnego, które wypracowaïy „zasady/kartÚ wspóïpracy” istniejÈ zapisy o monitoringu i ewaluacji programu wspóïpracy.
Pojawia siÚ teĝ zapis o okresowej ewaluacji zewnÚtrznej, wykonywanej na zlecenie
samorzÈdu.
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4.3.5. UwzglÚdnienie reprezentacji sektora
pozarzÈdowego
W zwiÈzku z tym, ĝe sektor pozarzÈdowy nie jest sfederalizowany, odbġa siÚ to równieĝ na zapisach programów wspóïpracy – bardzo rzadko spotyka siÚ w tych dokumentach zapisy o wspóïpracy samorzÈdu z reprezentacjÈ sektora pozarzÈdowego.
W jednostkach samorzÈdu terytorialnego, które wypracowaïy „zasady/kartÚ wspóïpracy” z reguïy uwzglÚdniane sÈ reprezentacje sektora pozarzÈdowego (rady organizacji pozarzÈdowych danego powiatu lub gminy).

4.3.6. Zastosowanie w programach pojÚÊ: ekonomia
spoïeczna, przedsiÚbiorczoĂÊ spoïeczna, spóïdzielnie
socjalne
Takie okreĂlenia sÈ w programach wspóïpracy nieobecne. W niektórych „zasadach
wspóïpracy” pojawia siÚ kwestia wspóïpracy z biznesem, ale nie w kontekĂcie ekonomii spoïecznej lecz partnerstwa.

4.3.7. Róĝnice pomiÚdzy programami wspóïpracy
w samorzÈdach trzech szczebli
Bardziej obszerne i nowatorskie programy tworzone sÈ w gminach miejskich, gdzie
jest wiÚksza liczba organizacji, i gdzie ich zorganizowanie jest na wiÚkszym poziomie.
Gminy wiejskie zadowalajÈ siÚ programami z reguïy krótszymi i schematycznymi. Programy wspóïpracy przygotowane przez powiaty sÈ z reguïy lepiej opracowane.

4.3.8. Roczne programy wspóïpracy szczebla
wojewódzkiego
Niektóre programy szczebla wojewódzkiego nie róĝniÈ siÚ ukïadem i strukturÈ od programów przyjÚtych przez gminy i powiaty. Jednak daje siÚ zauwaĝyÊ nieco
wyĝsze zaawansowanie, jeĝeli chodzi o ĂwiadomoĂÊ wagi tego dokumentu i zawarte
rozwiÈzania. Z reguïy nastÚpuje nawiÈzanie do strategii rozwoju województwa i programów operacyjnych, cel gïówny i cele szczegóïowe najczÚĂciej zbytnio nie odbiegajÈ od siebie i celów zawartych w programach gminnych i powiatowych. Bardzo
szczegóïowo potraktowane sÈ obszary wspóïpracy. Formy wspóïpracy powtarzajÈ siÚ
i nie jest ich z reguïy wiÚcej niĝ wskazuje ustawa DPP.
Pojawia siÚ sporo zespoïów wspólnych, a takĝe czÚĂciej pojawiajÈ siÚ reprezentacje sektora pozarzÈdowego. W dwóch przypadkach wypracowane zostaïy wieloletnie
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programy wspóïpracy/zasady wspóïpracy i sÈ to najbardziej interesujÈce dokumenty20.
Sporadycznie pojawiajÈ siÚ konkretne budĝety i harmonogramy konkursów ofert.
W ĝadnym programie nie ma Ăwiadomego odniesienia do ekonomii spoïecznej.
W niektórych pojawia siÚ zagadnienie wspóïpracy z biznesem i zwiÚkszania liczby
miejsc pracy, jednak nie jest to powiÈzane z przedsiÚbiorczoĂciÈ spoïecznÈ.
Jedynie program województwa warmiñsko-mazurskiego w jednym z celów zakïada
wspieranie tworzenia spóïdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji spoïecznej.
W ĝadnym z programów nie podkreĂlono kwestii kontraktowania usïug.

5

5. Ocena
PosiïkujÈc siÚ modelem Sieci SPLOT, moĝna podzieliÊ zbadane programy wspóïpracy na trzy zasadnicze grupy: (1) programy zawierajÈce podstawowe zapisy zaczerpniÚte niemal w caïoĂci z ustawy DPP, (2) programy rozbudowane o elementy wypracowane lokalnie oraz (3) programy bÚdÈce elementem obszerniejszego dokumentu:
wieloletniego programu wspóïpracy, zasad wspóïpracy lub karty wspóïpracy. Podziaï
ten jest doĂÊ umowny, poniewaĝ pojawiajÈ siÚ dodatkowe konfiguracje, a czÚsto programy sÈ po prostu kopiowane. Programów z grupy pierwszej jest najwiÚcej, grupa
druga jest zdecydowanie mniej liczna, a grupa trzecia to kilkanaĂcie rozwiÈzañ w skali
kraju.
Ocena programów wspóïpracy zostaïa przedstawiona zgodnie z kolejnoĂciÈ pytañ
zawartych w kwestionariuszu oceny. Oparta zostaïa na wynikach badania i doĂwiadczeniach autora tekstu.

5.1. Kryteria podstawowe
Cele wspóïpracy zostaïy okreĂlone w niemal wszystkich badanych programach,
jednak w ogromnej wiÚkszoĂci nie nawiÈzujÈ do strategii rozwoju samorzÈdu i innych
programów operacyjnych. Nie wynikajÈ teĝ z analizy dotychczasowego stanu wspóïpracy z organizacjami pozarzÈdowymi, ani ze zdefiniowanych potrzeb spoïecznych.
Cele sÈ nagminnie zapoĝyczane z wytycznych MGPiPS lub wrÚcz odpisywane z innych
programów wspóïpracy. ¥wiadczy to o braku Ăwiadomego planowania rozwoju wspóïpracy z organizacjami, jak i rozwoju spoïeczno-gospodarczego samorzÈdu, i nieumiejÚtnoĂci tworzenia spójnego i przenikajÈcego siÚ systemu planistycznego. Wydaje siÚ,
ĝe uĂwiadomienie samorzÈdom roli planowania staje siÚ obecnie priorytetem, zwïaszcza w kontekĂcie moĝliwoĂci pozyskiwania Ărodków z funduszy europejskich.
Jako adresatów programów wspóïpracy wymieniano z reguïy wszystkie, zgodne
z ustawÈ DPP, podmioty sektora pozarzÈdowego, którym samorzÈdy mogÈ zlecaÊ zaNajbardziej interesujÈce wydajÈ siÚ byÊ dokumenty regulujÈce wspóïpracÚ w województwie
ĂwiÚtokrzyskim oraz warmiñsko-mazurskim.

20
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dania z zakresu poĝytku publicznego. Rzadko pojawia siÚ wymóg tworzenia „banków
danych” organizacji wspóïpracujÈcych z samorzÈdem. To, ĝe programy uwzglÚdniajÈ
wszystkie organizacje, to dobra sytuacja, bo nie dyskryminuje ĝadnej z nich, jednak
brak zwrócenia uwagi na organizacje nowo tworzone lub sïabsze (kombatanckich,
seniorskich, mïodzieĝowych itp.), moĝe powodowaÊ marginalizowanie i zanik ich Ărodowiskowo waĝnej dziaïalnoĂci. Optymistyczne jest, ĝe samorzÈdy nauczyïy siÚ rozróĝniaÊ organizacje dziaïajÈce w sferze poĝytku publicznego od organizacji majÈcych
status poĝytku publicznego. ¿aden program nie uprzywilejowywaï tych ostatnich,
ale teĝ nie podkreĂlaï specyficznych walorów: przejrzystoĂci w dziaïaniu, moĝliwoĂci
pozyskiwania tzw. 1% itp.
SamorzÈdy nie dostrzegajÈ organizacji jako realizatorów programów wspóïpracy.
¥wiadczy to o gïÚboko zakorzenionym paternalizmie i klientelizmie oraz braku tradycji
partnerskiego wspóïdziaïania. Organizacje postrzegane sÈ jako petenci, a nie partnerzy. Taka sytuacja spowodowana jest wieloma czynnikami, m.in.:
• ogromnÈ dysproporcjÈ w zasobach pomiÚdzy samorzÈdami i organizacjami, organizacje sÈ ciÈgle „na dorobku”, nie dysponujÈ zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi, nie potrafiÈ wykorzystaÊ swoich atutów: aktywnoĂci liderów,
pracy wolontariuszy, bezpoĂredniej pracy z osobami potrzebujÈcymi, znajomoĂci
problemów spoïecznych itp.,
• nieumiejÚtnoĂciÈ pozyskiwania Ărodków spoza budĝetu samorzÈdu, przez co sÈ
uzaleĝniane od jednego ěródïa finansowania i podatne na podporzÈdkowanie siÚ
wïadzy, ale teĝ postrzegane przez samorzÈd jako petenci proszÈcy o pieniÈdze,
• organizacje nie wspóïpracujÈ ze sobÈ, nie tworzÈ swoich reprezentacji, które
mogïyby staÊ siÚ rzecznikami ich interesów,
• tworzeniem programów wspóïpracy bez udziaïu organizacji pozarzÈdowych, które w innej sytuacji mogïyby zabiegaÊ o odpowiednie, wzmacniajÈce ich rolÚ
zapisy w dokumencie.
Ta sytuacja stopniowo siÚ zmienia, poniewaĝ coraz wiÚcej organizacji pozarzÈdowych pozyskuje znaczÈce Ărodki finansowe ze ěródeï zewnÚtrznych (zwïaszcza Europejskiego Funduszu Spoïecznego). SamorzÈd to dostrzega i w zwiÈzku z tym moĝna
liczyÊ na szybsze zmiany w postrzeganiu organizacji i liczeniu siÚ z ich zdaniem.
CiÈgle brakuje przygotowanych do peïnienia swojej funkcji osób kontaktowych
ze strony samorzÈdu do wspóïpracy z organizacjami pozarzÈdowymi. Praca takich
urzÚdników to znakomite narzÚdzie do rozwoju partnerskiej wspóïpracy. PotwierdzajÈ
to przykïady samorzÈdów – zwïaszcza w wiÚkszych miastach, gdzie takie osoby funkcjonujÈ. W mniejszych gminach oraz powiatach osobami kontaktowymi sÈ zwykle
urzÚdnicy, którzy sÈ obarczeni innymi, priorytetowymi dla siebie funkcjami. WspóïpracÚ z organizacjami traktujÈ marginalnie. Najpowaĝniejszym obecnie wyzwaniem
stojÈcym przed peïnomocnikami jest dobre zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów ofert. Na tym czÚsto ich aktywnoĂÊ siÚ koñczy. Osoby te powinny byÊ jednak
jednoczeĂnie wykwalifikowanymi animatorami partnerskiej wspóïpracy, uïatwiajÈcymi
wspóïpracÚ z poszczególnymi komórkami urzÚdu, kreujÈcymi nowe rozwiÈzania, kojarzÈcymi partnerów, budujÈcymi partnerskie relacje z samorzÈdem; powinny uczyÊ
innych urzÚdników, w jaki sposób moĝna pracowaÊ z doĂÊ trudnym dla administracji
partnerem spoïecznym, jakim sÈ organizacje. Wydaje siÚ, ĝe naleĝy obecnie bardzo
mocno postawiÊ na ksztaïtowanie odpowiednich postaw takich wïaĂnie osób.
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Zasady regulujÈce wspóïpracÚ pomiÚdzy stronami, wymienione w programach,
to zazwyczaj skopiowane zapisy z ustawy DPP (zasada pomocniczoĂci, suwerennoĂci stron, efektywnoĂci, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawnoĂci). Sporadycznie,
do powyĝszego katalogu samorzÈdy dodajÈ kolejne zasady: partycypacji bÈdě dialogu
spoïecznego, co naleĝy oceniÊ pozytywnie.
Warto dodaÊ, ĝe w polskich warunkach brzmiÈ one jeszcze egzotyczne, poniewaĝ
rzadko sÈ zrozumiaïe dla obydwu stron, i równie rzadko stosowane.
Zasady te w ogromnej wiÚkszoĂci nie sÈ opisane (choÊ wytyczne MGPiPS precyzujÈ
te pojÚcia). SamorzÈd przykïada do nich znikomÈ wagÚ. Pojawia siÚ kwestia zrozumiaïoĂci tych zasad, przyswojenia i postÚpowania wedïug nich. Mowa tu równieĝ o stronie
organizacji pozarzÈdowych. To, ĝe zasady sÈ wymienione w prawie lokalnym, umoĝliwia organizacjom odnoszenie siÚ do nich i ĝÈdanie stosowania w praktyce (zwïaszcza
zasady pomocniczoĂci, która pozwala na ubieganie siÚ o przejmowanie zadañ od samorzÈdu). Tak w praktyce nie jest. Naleĝy podjÈÊ dziaïania uĂwiadamiajÈce obydwu
stronom znaczenie zasad, a nastÚpnie wdraĝanie ich w praktykÚ wspóïpracy.
Bardzo interesujÈce jest pojawienie siÚ w Karcie wspóïpracy powiatu ostródzkiego
dokumentu wypracowanego przez sektor pozarzÈdowy: Karty zasad dziaïania organizacji pozarzÈdowych. To waĝny sygnaï, ĝe samorzÈdu oczekuje moralnej postawy
ze strony organizacji pozarzÈdowych, opartej na zapisach Karty, a dla organizacji stanowi wypracowany przez nie same punkt odniesienia wartoĂciujÈcy ich postÚpowanie.
Jest to godne naĂladowania.
Tylko nieliczne samorzÈdy Ăwiadomie okreĂlajÈ priorytetowe obszary wspóïpracy
na dany rok. Generalnie nie widaÊ refleksji nad potrzebami spoïecznoĂci lokalnej w nawiÈzaniu do strategii rozwoju samorzÈdu, a takĝe w kontekĂcie moĝliwoĂci wykorzystania zasobów organizacji pozarzÈdowych. Refleksji, której konsekwencjÈ byïoby skoncentrowanie siÚ na realizacji najwaĝniejszych, wyodrÚbnionych w danym roku zadañ.
W samorzÈdach pokutuje tendencja do finansowania tych samych zadañ i tych
samych organizacji, co zwiÈzane jest m.in. z kwestiami personalnymi, politycznymi,
petryfikacjÈ istniejÈcego systemu dotowania, tzw. ukïadów, ale teĝ siïÈ bezwïadu machiny urzÚdniczej.
SytuacjÚ takÈ – zwïaszcza w mniejszych spoïecznoĂciach – trudno przerwaÊ nawet
za pomocÈ nowych rozwiÈzañ ustawowych. Z drugiej strony wĂród organizacji pozarzÈdowych brakuje propozycji innowacyjnych rozwiÈzañ w odniesieniu do wspóïpracy, dostrzegalna jest bierna akceptacja istniejÈcego stanu rzeczy. Ale teĝ obserwujÈc,
z jakimi trudnoĂciami i niezrozumieniem ze strony samorzÈdu borykajÈ siÚ organizacje
próbujÈce wdroĝyÊ innowacyjne rozwiÈzania w sferach poĝytku publicznego, czasami
trudno siÚ dziwiÊ, ĝe wiele z nich rezygnuje z podejmowania takich prób. SamorzÈd
nie jest przygotowany na tego rodzaju wspóïpracÚ, broni siÚ przed innowacjami, i zamiast stworzyÊ mechanizmy, które wykorzystujÈ nowe rozwiÈzania, z reguïy odrzucajÈ takie pomysïy. W duĝej mierze to determinacji organizacji pozarzÈdowych naleĝy zawdziÚczaÊ wdroĝenie nowych rozwiÈzañ w zakresie wspóïpracy z samorzÈdem
(np. wypracowanie zasad wspóïpracy), niĝ otwartoĂci samorzÈdów na proponowane
rozwiÈzania. OczywiĂcie jak zawsze sÈ wyjÈtki. Optymistyczne jest, ĝe pojawianie siÚ
tych „dobrych praktyk”, powoduje wiÚkszÈ otwartoĂÊ innych samorzÈdów na zmiany,
co moĝna zaobserwowaÊ w bezpoĂredniej pracy z urzÚdnikami.
Badane programy nie opisujÈ wystÚpujÈcych w praktyce róĝnorodnych form wspóïpracy. Z reguïy wymienione sÈ cztery formy wskazane przez ustawÚ DPP (zlecanie za-
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dañ, wymiana informacji, konsultacje i tworzenie wspólnych zespoïów), tylko w czÚĂci
programów ten katalog jest rozszerzony o formy okreĂlone przez wytyczne MGPiPS.
W niewielu dokumentach starano siÚ opisaÊ wszystkie stosowane i moĝliwe do stosowania formy. Powoduje to, ĝe organizacje podejmujÈce wspóïpracÚ nie wiedzÈ, na jakie formy pomocy (oprócz oczywiĂcie podstawowej, finansowej) ze strony samorzÈdu
mogÈ liczyÊ. Równieĝ urzÚdnicy nie wiedzÈ, jakÈ pomoc mogÈ zaoferowaÊ. Co ciekawe, niektóre formy wspóïpracy sÈ stosowane, mimo ĝe nie sÈ zapisane w programie,
co wynika z rozmów z urzÚdnikami odpowiedzialnymi za wspóïpracÚ z organizacjami. Dokïadne opisanie stosowanych form wspóïpracy niezwykle porzÈdkuje i uïatwia
wspóïpracÚ, zwiÚksza teĝ jej efektywnoĂÊ. Dziaïacze organizacji nie powinni biegaÊ
od urzÚdnika do urzÚdnika powodujÈc zamieszanie i irytacjÚ, podstawowÈ wiedzÚ powinni pozyskaÊ z dokumentów regulujÈcych wspóïpracÚ i posiïkujÈc siÚ tym, budowaÊ
swoje relacje z samorzÈdem.
Duĝo miejsca w badanych dokumentach poĂwiÚcone jest formom wspóïpracy
zwiÈzanym z przekazywaniem Ărodków finansowych organizacjom: wspieraniu i powierzaniu zadañ. Z reguïy solidnie opisywany jest sposób przekazywania Ărodków finansowych organizacjom (co jest równieĝ obszernie okreĂlone w ustawie DPP), natomiast rzadko bywa sprecyzowany mechanizm dokonywania wyboru, na jakie zadania
Ărodki te w danym roku winny byÊ wykorzystane. Sporadycznie okreĂla siÚ potrzebÚ
wypracowania standardu usïugi, która zostanie powierzona organizacji do realizacji.
Z obserwacji wynika, ĝe osobom odpowiedzialnym za wspóïpracÚ z organizacjami pozarzÈdowymi w pierwszym rzÚdzie zaleĝy na prawidïowym ogïoszeniu konkursu
ofert, przekazaniu i rozliczeniu Ărodków organizacjom (to bada Regionalna Izba Obrachunkowa). Rodzaje zlecanych zadañ i ich efektywnoĂÊ stojÈ w drugim rzÚdzie (tego
w zasadzie nikt nie bada). O tym zresztÈ decydujÈ inne gremia, zïoĝone z urzÚdników
i radnych, czÚsto polityczne lub towarzyskie, do których jeszcze z rzadka majÈ dostÚp
organizacje pozarzÈdowe. NajczÚĂciej zadania rozdzielane sÈ zgodnie z dorocznym rytuaïem, siïÈ przyzwyczajenia. Zazwyczaj nie konsultuje siÚ ewentualnych dorocznych
priorytetów z organizacjami, bÈdě konsultacje te sÈ nieskuteczne. W zwiÈzku z tym
zlecanie zadañ nastÚpuje w sposób nie zawsze powiÈzany z realnymi potrzebami spoïecznoĂci, w oderwaniu od strategii i programów operacyjnych. Taka sytuacja powoduje, ĝe organizacje realizujÈ zadania nie zawsze adekwatne do potrzeb spoïecznych,
czasami te zadania siÚ powielajÈ, a ze wzglÚdu na niedofinansowanie czÚsto realizowane sÈ na podstawowym lub niskim poziomie.
Brakuje kontroli spoïecznej nad wydatkowaniem pieniÚdzy na organizacje pozarzÈdowe zarówno w kontekĂcie okreĂlania zadañ i przyznawania Ărodków. Powinny
dokonywaÊ tego proponowane przez ustawÚ DPP wspólne zespoïy (komisje konkursowe), zïoĝone z przedstawicieli sektora pozarzÈdowego wyïonionych przez sektor,
a nie wskazanych – jak to bywa – przez samorzÈd.
Polskie ustawodawstwo – czego przykïadem jest m.in. ustawa DPP i ustawa o pomocy spoïecznej – umoĝliwia kontraktowanie usïug. SamorzÈdy moĝliwoĂÊ tÈ przenoszÈ na swój poziom poprzez odpowiednie zapisy w rocznych programach wspóïpracy:
we wszystkich dokumentach wystÚpuje prawna moĝliwoĂÊ kontraktowania usïug (powierzenia zadania), w praktyce jednak ta forma wspóïpracy funkcjonuje w niewielu
samorzÈdach.
SamorzÈdy nie wykorzystujÈ moĝliwoĂci tej, powszechnie przyjÚtej w Unii Europejskiej, formy realizacji usïug spoïecznych. Nawet zlecajÈc zadanie z istoty odpowiadajÈ-
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ce tej formie: prowadzenie hotelu czy noclegowni, co jest zadaniem staïym, instytucjonalnym, zlecajÈ to w formie dofinansowania (a wiÚc czÚĂciowego pokrycia kosztów),
a nie powierzenia (caïkowitego pokrycia kosztów). Z rozmów z przedstawicielami samorzÈdów wynika, ĝe taka sytuacja spowodowana jest tym, ĝe powierzenie zadania zwiÈzane
jest z duĝym obciÈĝeniem finansowym samorzÈdu, samorzÈd woli daÊ mniejsze dotacje
i liczyÊ na operatywnoĂÊ organizacji, która – chcÈc nie chcÈc – winna pozyskiwaÊ na zadanie dodatkowe Ărodki spoza budĝetu miasta. Powoduje to przekierowanie wysiïków
organizacji na pozyskanie niezbÚdnych Ărodków, a nie na polepszenie realizacji zadania.
Obawa kontraktowania zadañ wiÈĝe siÚ równieĝ z nieumiejÚtnoĂciÈ prowadzenia tego
rodzaju wspóïpracy przez samorzÈd (ïatwiej zarzÈdzaÊ zadaniem poprzez „wïasnego”
dyrektora, niĝ przez odrÚbny podmiot prawny), „zabieraniem” miejsc pracy przez organizacje kosztem jednostek samorzÈdowych itp.
Jak juĝ wspomniano, wieloletni kontrakt do droga umoĝliwiajÈca podejmowanie
przez organizacje zadañ z zakresu ekonomii spoïecznej. Niestety ta forma raczkuje.
Nie jest to co prawda przedmiotem niniejszego badania, ale nie sposób nie zadaÊ
pytania czy – z drugiej strony – organizacje sÈ przygotowane merytorycznie, organizacyjnie i kadrowo do przejmowania zadañ w formie kontraktu?
Z powierzeniem zadania ïÈczy siÚ potrzeba jego standaryzacji. Wydaje siÚ to byÊ
logicznym warunkiem przekazania Ărodków: „dajÚ pieniÈdze za konkretnÈ usïugÚ"
– jednak zasada ta stosowana jest w znikomym zakresie. Z czasem potrzeba dokonywania standaryzacji zadañ stanie siÚ oczywista. Obecnie naleĝy promowaÊ tÚ ideÚ
i przedstawiaÊ dobre praktyki.
Warto zwróciÊ uwagÚ na zastosowany w kilku samorzÈdach (ElblÈg, Olsztyn, województwo warmiñsko-mazurskie) mechanizm dofinansowywania wkïadu wïasnego
do projektów kierowanych przez organizacje do zewnÚtrznych programów grantowych.
To znakomita forma pomocy finansowej Ăwiadczonej przez samorzÈd, poïÈczona z realizacjÈ przez organizacje zadañ, którymi samorzÈd jest zainteresowany (przed zïoĝeniem wniosku grantowego organizacja uzgadnia z samorzÈdem czy jest zainteresowany projektem).
Formy wspóïpracy pozafinansowej zajmujÈ mniejszÈ objÚtoĂÊ w programach wspóïpracy. WĂród organizacji, które samodzielnie pozyskujÈ Ărodki, np. z Europejskiego
Funduszu Spoïecznego, i sÈ niezaleĝne finansowo od samorzÈdu – a takich organizacji
jest coraz wiÚcej – waĝniejsze stajÈ siÚ niefinansowe formy wspóïpracy z samorzÈdem: moĝliwoĂÊ pozyskania lokalu czy budynku, wspóïtworzenie odpowiednich dokumentów prawa lokalnego, wspóïpraca merytoryczna przy realizacji zadania, tworzenie
partnerstw itp. Juĝ teraz naleĝy uzupeïniaÊ programy wspóïpracy o te wïaĂnie formy.
W ogromnej wiÚkszoĂci programy sÈ tworzone w oderwaniu od dokumentów planistycznych samorzÈdów. WĂród samorzÈdów brakuje ĂwiadomoĂci, ĝe wspóïpraca
z organizacjami powinna zmierzaÊ w kierunku realizacji strategii rozwoju samorzÈdu
i programów operacyjnych.
Opieranie siÚ we wspóïpracy na realizacji strategii rozwoju powoduje uwspólnienie interesów w dziaïaniach – zarówno samorzÈdu, jak i organizacji. Ale warunkiem
jest zapraszanie organizacji, jako równoprawnych partnerów, do zespoïów tworzÈcych
dokumenty planistyczne, aby miaïy moĝliwoĂÊ artykulacji swoich potrzeb i wnoszenia
wniosków. Naleĝy stwierdziÊ, ĝe samorzÈdy doĂÊ czÚsto zapraszajÈ organizacje pozarzÈdowe do konsultacji tworzonych dokumentów, ale dopiero na etapie sformuïowania
ich wersji roboczej. W tej sytuacji pole manewru jest juĝ niewielkie – trudno o wpro-
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wadzenie istotniejszych zmian. Organizacje powinny braÊ udziaï w pracach od samego
poczÈtku procesu. InnÈ kwestiÈ jest niewielkie zaangaĝowanie dziaïaczy organizacji
w prace takich zespoïów, co jest zwiÈzane z brakiem czasu, brakiem kompetencji,
niewiarÈ w zasadnoĂÊ tworzenia takich dokumentów itp. ZresztÈ, wĂród samorzÈdów
planowanie równieĝ nie jest popularne, co potwierdza niniejsze badanie.
Analiza dokumentów ukazuje, ĝe w maïo którym samorzÈdzie stosowne sÈ wymierne kryteria ocen projektów (ocena punktowa). ¥rodki publiczne dzielone sÈ zazwyczaj
na podstawie miÚkkich kryteriów (wĂród których istnieje zapewne niepisane kryterium
podporzÈdkowania wobec wïadz samorzÈdowych). W niewielkiej czÚĂci samorzÈdów
sÈ stosowane karty oceny ofert, ale czÚsto formularz nie jest upubliczniony (w zasadach wspóïpracy arkusz oceny oferty stanowi zaïÈcznik do dokumentu).
Z reguïy pieniÈdze dzielÈ sami urzÚdnicy, bez nadzoru spoïecznego. Rodzaj takiego
nadzoru stanowiÈ pojawiajÈcy siÚ sporadycznie w komisjach radni, jednak jest to niewystarczajÈce, powinni byÊ tam równieĝ wïÈczeni przedstawiciele organizacji pozarzÈdowych. Z jednej strony zapewniajÈ transparentnoĂÊ pracy przy podziale publicznych
pieniÚdzy, z drugiej wnoszÈ swoje doĂwiadczenie i wiedzÚ.
Liderzy organizacji najlepiej znajÈ specyfikÚ pracy sektora pozarzÈdowego i stanowiÈ cenne ěródïo wiedzy niezbÚdnej do prawidïowej oceny zgïaszanych ofert (z praktyki pracy w komisjach oceniajÈcych wynika, ĝe to wïaĂnie przedstawiciele sektora
pozarzÈdowego najtrafniej i najostrzej oceniajÈ oferty, urzÚdnicy wolÈ przydzieliÊ pieniÈdze „dla ĂwiÚtego spokoju”, albo z obawy przed interwencjÈ organizacji u burmistrza czy prezydenta). Pojawia siÚ dodatkowo kwestia umiejÚtnoĂci oceny ofert, z czym
jeszcze nie jest najlepiej wĂród wszystkich czïonków komisji.
Przedstawiciele organizacji pozarzÈdowych pracujÈcy w komisjach powinni byÊ
obdarzeni zaufaniem organizacji (najlepiej wybrani przez organizacje, nie jest wskazany wybór przedstawicieli przez samych urzÚdników) i nie bÚdÈcy w konflikcie interesów (w niektórych zasadach wspóïpracy istnieje formularz oĂwiadczenia w tej sprawie,
który jest podpisywany przez kaĝdego czïonka komisji). Na szczÚĂcie coraz rzadziej
pojawia siÚ sytuacja, ĝe w pracach komisji bierze udziaï przedstawiciel organizacji,
która zïoĝyïa ofertÚ do konkursu. To jest niedopuszczalne.
W niektórych przypadkach istnieje regulamin pracy komisji oceniajÈcej oferty,
co jest godne naĂladowania w kaĝdym samorzÈdzie.
Niewielka liczba programów zawiera zestawienie kwot przeznaczonych na konkretne zadania na dany rok. Tryb opracowywania budĝetu przez samorzÈdy utrudnia
wczeĂniejsze okreĂlenie Ărodków finansowych na realizacjÚ zadañ, choÊ takiej moĝliwoĂci nie wyklucza (Gdynia jest tego przykïadem). Organizacje wolÈ wczeĂniej wiedzieÊ – co jest naturalne – ile Ărodków i na jakie zadania zamierza przeznaczyÊ samorzÈd w danym roku. Taka informacja powinna pojawiÊ siÚ w programie wspóïpracy.
InnÈ bolÈczkÈ organizacji, zwiÈzanÈ z uchwalaniem budĝetu przez samorzÈd oraz
wymogami ustawy DPP, jest trudnoĂÊ z finansowaniem przez samorzÈd zadañ organizacji od poczÈtku roku. Jest to waĝne dla organizacji prowadzÈcych staïÈ dziaïalnoĂÊ
typu prowadzenie jadïodajni czy noclegowni, z reguïy posiadajÈcych znikome rezerwy
finansowe. SamorzÈdy powinny tak ustalaÊ terminarz konkursów ofert, aby mogïy byÊ
rozstrzygniÚte jeszcze przed koñcem roku, tak, by Ărodki finansowe trafiïy do organizacji juĝ w styczniu. Odpowiednie zapisy gwarantujÈce takÈ sytuacjÚ powinny znaleěÊ siÚ
w rocznym programie wspóïpracy, a zwïaszcza w zasadach wspóïpracy.
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5.2. Kryteria rozszerzone
Programy wspóïpracy pisane sÈ urzÚdowym jÚzykiem, trudno zrozumiaïym dla
osób, które na co dzieñ nie majÈ stycznoĂci z omawianymi kwestiami (a przeciÚtni dziaïacze i czïonkowie organizacji nie sÈ znawcami samorzÈdu). Takie programy
nie sÈ „elementarzem wspóïpracy”, a jedynie konspektem – pomiÚdzy hasïami brakuje
przydatnej dla odbiorcy treĂci. SzczegóïowoĂÊ opisu jest zbyt maïa. Dokumenty sÈ z reguïy krótkie i lakoniczne (od 3 do 7 stron), zamiast rozjaĂniaÊ, mogÈ wprowadzaÊ
sporo niedomówieñ i zniechÚciÊ do podejmowania wspóïpracy z administracjÈ. Im
bardziej przystÚpny bÚdzie jÚzyk opisu, im bardziej wyczerpujÈca treĂÊ dokumentu,
tym wspóïpraca bÚdzie efektywniejsza. Jedna i druga strona bÚdzie wiedziaïa, czego
moĝe oczekiwaÊ po partnerze. Znane bÚdÈ miejsca skïadania dokumentów, osoby
kontaktowe, terminy, formularze itp.
Aby odpowiednio uszczegóïowiÊ dokumenty regulujÈce wspóïpracÚ naleĝy dÈĝyÊ
– wzorem modelu wdraĝanego przez SieÊ SPLOT – do wypracowywania dwóch dokumentów: zasad wspóïpracy i rocznego programu wspóïpracy. W zasadach wspóïpracy
naleĝy opisaÊ wszelkie staïe elementy wspóïpracy, a w programie rocznym – konkretne
dziaïania na dany rok. Nie wspominajÈc o oszczÚdnoĂciach papieru – radni nie muszÈ co roku przyjmowaÊ niemal identycznych dokumentów, daje to solidnÈ podstawÚ
do planowania dziaïañ dla samorzÈdu i organizacji na caïe lata.
CiÈgle jeszcze dostÚp do Internetu (a raczej jego brak) powoduje, ĝe dokumenty zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej jest trudniej zdobyÊ. Organizacje
nie znajÈ rocznych programów wspóïpracy i nie przywiÈzujÈ do nich wiÚkszej wagi.
Co wiÚcej, osoby odpowiadajÈce w samorzÈdach za kontakty z organizacjami postÚpujÈ podobnie. Wedïug nich jest to wypeïnienie jak najmniejszym nakïadem pracy wymogów ustawowych, a dokument w praktyce jest nieprzydatny. Warto podkreĂliÊ jednak,
ĝe wspólnie wypracowane, bardziej szczegóïowe programy traktowane sÈ powaĝniej,
jako zbiór obowiÈzujÈcych zasad, wedïug których naleĝy postÚpowaÊ21. W interesie samorzÈdu jest, aby wspólnie opracowany dokument byï znany wszystkim organizacjom
– powinien byÊ im dostarczony, a w praktyce wspóïpracy samorzÈd winien nawiÈzywaÊ do programu, aby podkreĂliÊ jego wagÚ.

5.3. Kryteria specjalne
Pomimo ustawowej moĝliwoĂci tworzenia wspólnych zespoïów i pomimo czÚsto
obecnego zapisu tej treĂci w programach wspóïpracy, bardzo rzadko takie zespoïy
sÈ tworzone. Praca wspólnych zespoïów – zïoĝonych z przedstawicieli samorzÈdu i organizacji pozarzÈdowych – to znakomita okazja do poznawania siÚ stron, wykuwania
nowych form wspóïpracy, monitoringu i ewaluacji dotychczasowych osiÈgniÚÊ. Zespoïy, w skïad których wejdÈ odpowiednie osoby, zaopatrzone we wïaĂciwe kompetencje,
mogÈ byÊ awangardÈ zmian we wspóïpracy i gwarantem jej rozwoju.
Wnioski autora wynikajÈce z rozmów z grupÈ 18 urzÚdników odpowiedzialnych za wspóïpracÚ
z organizacjami pozarzÈdowymi z samorzÈdów województwa warmiñsko-mazurskiego.
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SamorzÈd powinien animowaÊ powstawanie przedstawicielstw sektora, aby
to same organizacje wyïaniaïy swoich przedstawicieli do wspólnych gremiów. Niedopuszczalne jest, aby samorzÈd sam wskazaï „jedynie sïusznych” przedstawicieli sektora do zespoïu, bÚdzie to rodziïo konflikty. Zespoïy powinny mieÊ swoje regulaminy
(w niektórych samorzÈdach sÈ opracowane), w których okreĂlone sÈ ich kompetencje
oraz zakres i sposób dziaïañ.
Pomimo wytycznych MGPiPS zalecajÈcych tworzenie wieloletnich programów
wspóïpracy, programy takie tworzone sÈ nader rzadko, a ich jakoĂÊ jest róĝna. Niektóre nie róĝniÈ siÚ od rocznych programów wspóïpracy, inne moĝna okreĂliÊ jako
„przewodniki po wspóïpracy”. Pojawiïy siÚ pilotaĝowe przykïady takich dokumentów,
wypracowanych wspólnie przez samorzÈd i organizacje, które mogÈ stanowiÊ wzór
dla innych samorzÈdów (wspomniany samorzÈd elblÈski). Naleĝy jednak podkreĂliÊ,
ĝe nawet najlepiej przygotowane dokumenty nie bÚdÈ funkcjonowaÊ bez wïaĂciwej
praktyki wspóïpracy: samorzÈdy muszÈ respektowaÊ zapisy, a sektor pozarzÈdowy
musi monitorowaÊ ich realizacjÚ.
W badanych dokumentach z reguïy brakuje zapisów dotyczÈcych monitoringu
i ewaluacji. SamorzÈd nie odczuwa potrzeby refleksji nad ksztaïtem wspóïpracy. Jeĝeli pojawiÈ siÚ takie zapisy, to jest to samoocena, brakuje ewaluacji zewnÚtrznej.
NieobecnoĂÊ w dokumentach monitoringu i ewaluacji oznacza brak mechanizmu
wprowadzania zmian polepszajÈcych jakoĂÊ dokumentu. Owszem, programy czÚsto
podkreĂlajÈ moĝliwoĂÊ wnoszenia uwag przez organizacje pozarzÈdowe, ale naleĝy
wÈtpiÊ czy uwagi te w praktyce sÈ zgïaszane, a jeĝeli juĝ, to co z nimi siÚ dalej dzieje
(samorzÈd zwykle nie odpowiada na pisma organizacji, mimo obowiÈzujÈcego Kodeksu PostÚpowania Administracyjnego, i wnioski „tonÈ” w szufladach).
Naleĝy promowaÊ wĂród samorzÈdów potrzebÚ monitoringu i ewaluacji swoich
programów, w tym rocznego programu wspóïpracy. Bardzo waĝne jest monitorowanie
realizacji programu przez sektor pozarzÈdowy, co z reguïy nie ma miejsca.
W programach niezwykle rzadko pojawiajÈ siÚ zapisy na temat reprezentacji sektora
pozarzÈdowego. ¥wiadczy to przede wszystkim o braku takich reprezentacji, poniewaĝ
samorzÈd raczej docenia istnienie przedstawicielstw, co znakomicie uïatwia mu wspóïpracÚ z rozproszonym zazwyczaj sektorem pozarzÈdowym. IstniejÈce nieliczne reprezentacje – czasami terytorialne (organizacje z danej gminy), czasami branĝowe (organizacje skupiajÈce siÚ np. na pomocy niepeïnosprawnym) – z reguïy biorÈ udziaï w pracach
nad rocznym programem wspóïpracy i – co za tym idzie – sÈ uwzglÚdnione w zapisach
dokumentu. Takie umocowanie reprezentacji w dokumencie prawa lokalnego wzmacnia ich pozycjÚ w samorzÈdzie i Ărodowisku organizacji pozarzÈdowych. KonsekwencjÈ
braku reprezentacji organizacji pozarzÈdowych jest sïaboĂÊ dokumentów, jeĝeli chodzi
o zawartoĂÊ i podatnoĂÊ na zmiany. Reprezentacja potrafi wynegocjowaÊ z samorzÈdem
przychylne dla sektora zapisy. Bierze teĝ na siebie odpowiedzialnoĂÊ za stan wspóïpracy i jest rozliczana z tego przez sektor pozarzÈdowy. Jak kaĝda reprezentacja, równieĝ
ta jest naraĝona na alienacjÚ, aby skutecznie funkcjonowaÊ musi wypracowaÊ Ărodki
komunikacji z organizacjami, musi siÚ z nimi spotykaÊ itd. W zwiÈzku z tym, ĝe bycie
czïonkiem reprezentacji nie niesie ze sobÈ ĝadnych profitów, a jedynie obciÈĝenie dodatkowÈ pracÈ, istniejÈce reprezentacje nie zawsze speïniajÈ swojÈ rolÚ i istniejÈ dziÚki
wewnÚtrznemu zaangaĝowaniu niektórych czïonków, a nie autentycznemu poparciu
wszystkich organizacji. Jest to niewÈtpliwÈ sïaboĂciÈ sektora pozarzÈdowego, który
musi wzmacniaÊ tÚ sferÚ swojej dziaïalnoĂci. WagÚ tego rodzaju zinstytucjonalizowane-
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go dziaïania organizacje zaczynajÈ sobie stopniowo uĂwiadamiaÊ, co widaÊ po dziaïaniach zwiÈzanych z rzecznictwem dotyczÈcym odpowiednich zapisów w dokumentach
zwiÈzanych z wydatkowaniem funduszy europejskich.
Dokumenty regulujÈce wspóïpracÚ samorzÈdów lokalnych z organizacjami pozarzÈdowymi w ĝaden sposób nie uwzglÚdniajÈ ekonomii spoïecznej, ani na poziomie
idei, ani w kontekĂcie nowatorskiego sposobu realizowania polityki spoïecznej, ani
teĝ na poziomie konkretnych rozwiÈzañ. W samorzÈdach nie ma wiedzy na temat
ekonomii spoïecznej i jej moĝliwego wpïywu na rozwój spoïeczny. Oznacza to, ĝe naleĝy zaplanowaÊ szereg konsekwentnych dziaïañ, aby uĂwiadomiÊ samorzÈdom szanse
swojego rozwoju zwiÈzane z przedsiÚbiorczoĂciÈ spoïecznÈ.

5.3.1. Róĝnice pomiÚdzy programami wspóïpracy
w samorzÈdach trzech szczebli
Istnieje spora rozbieĝnoĂÊ w zawartoĂci programów wspóïpracy szczebla wojewódzkiego. SÈ wĂród nich przykïady, które nie odbiegajÈ od przeciÚtnych programów wspóïpracy niĝszego szczebla, ale sÈ równieĝ dokumenty zredagowane bardzo dobrze.
Trudno uchwyciÊ jakieĂ zasadnicze róĝnice pomiÚdzy programami z poziomu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Moĝna ostroĝnie stwierdziÊ, ĝe im wyĝszy poziom
samorzÈdu tym zapisy w programach sÈ bardziej zadowalajÈce, choÊ nie jest to ĝelaznÈ reguïÈ.
Nie byïo zadaniem badania porównywanie róĝnic pomiÚdzy zawartoĂciÈ programów wspóïpracy tworzonych przez samorzÈdy na dany rok. Jednak z uwag koordynatorów badania wynika, ĝe raz utworzone programy niewiele siÚ od siebie róĝniÈ. SamorzÈdy nie wykorzystujÈ szansy corocznego, stopniowego kreowania rozwoju sektora
i ukierunkowywania realizowanych przez organizacje zadañ. Program jest kolejnym
zadaniem ustawowym, a nie narzÚdziem rozwoju wspóïpracy.

Podsumowanie
Moĝna stwierdziÊ, ĝe ustawa o dziaïalnoĂci poĝytku publicznego i o wolontariacie daje solidne podstawy do ksztaïtowania dobrej wspóïpracy samorzÈdów lokalnych
z organizacjami. Planowana wkrótce nowelizacja ustawy tÚ sytuacjÚ zapewne jeszcze
poprawi.
Moĝna uznaÊ, ĝe ustawa DPP nie bÚdzie hamowaÊ rozwoju inicjatyw z zakresu
przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej, zwïaszcza w zakresie zlecania przez samorzÈd usïug
organizacjom pozarzÈdowym – okreĂla zasady i ramy wspóïpracy, pozwala na kontraktowanie usïug, rekomenduje ich standaryzacjÚ itp. Ekonomia spoïeczna nie jest obecna w prawie lokalnym dotyczÈcym wspóïpracy – w rocznych programach wspóïpracy,
bo nie jest w praktyce stosowana. SamorzÈd i organizacje nie znajÈ jej i nie potrafiÈ
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zastosowaÊ. Im wiÚcej pojawiaÊ siÚ bÚdzie inicjatyw z zakresu przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej, tym szerzej uwzglÚdniaÊ je bÚdÈ dokumenty prawa lokalnego.
Proces nasycania spoïecznoĂci lokalnych inicjatywami przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej dopiero siÚ rozpoczyna. Nasuwa siÚ postulat potrzeby zbadania pod kÈtem uïatwiania rozwoju przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej ustaw regulujÈcych finansowÈ stronÚ
tej dziaïalnoĂci.
Trudno okreĂliÊ czy praktyka wspóïpracy pomiÚdzy samorzÈdem a organizacjami
pozarzÈdowymi jest gorsza, lepsza, a moĝe inna, od obrazu utrwalonego w zapisach
rocznych programów wspóïpracy. Z obserwacji wynika, ĝe programy swoje, a praktyka
wspóïpracy swoje, tylko w niektórych miejscach nakïadajÈc siÚ na siebie. Naleĝy sÈdziÊ jednak, ĝe wspólnie tworzony i dobrze skonstruowany program wspóïpracy bÚdzie
praktykÚ wspóïpracy wzmacniaï i doskonaliï. Od wielu lat „iskrzy” na styku organizacje-samorzÈd. Roczne programy wspóïpracy mogÈ rozïadowaÊ to napiÚcie we wspólne
dziaïanie na rzecz rozwoju spoïecznoĂci lokalnych. Warunkiem jest wzajemne zrozumienie, poznanie siÚ i dziaïanie. To da siÚ zrobiÊ.
Co zrobiÊ, aby zarówno prawo lokalne dotyczÈce wspóïpracy, jak i praktyka wspóïpracy – które przecieĝ nie powinny siÚ rozmġaÊ – uwzglÚdniaïy zasady ekonomii spoïecznej? Oto kilka rekomendacji:
1. Naleĝy promowaÊ wspólne tworzenie wieloletnich programów wspóïpracy (kart
wspóïpracy, zasad wspóïpracy), które sÈ praktycznym przewodnikiem po wspóïpracy.
2. Naleĝy zwracaÊ uwagÚ na spójnoĂÊ programów ze strategiami rozwoju samorzÈdu oraz programami operacyjnymi i podkreĂlaÊ, iĝ wspóïpraca z organizacjami winna
sïuĝyÊ realizacji tej strategii (tu pojawia siÚ kwestia jakoĂci strategii rozwoju i ich spójnoĂci z programami operacyjnymi niĝszego rzÚdu oraz strategiami i programami wyĝszego rzÚdu).
3. Naleĝy skupiÊ siÚ na ksztaïceniu osób odpowiedzialnych za wspóïpracÚ z organizacjami pozarzÈdowymi (peïnomocnikami ds. wspóïpracy), którzy powinni byÊ równieĝ animatorami rozwoju lokalnego, takĝe w zakresie przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej.
4. Naleĝy promowaÊ w samorzÈdach ideÚ ekonomii spoïecznej oraz dobre praktyki
z zakresu konkretnych przedsiÚbiorstw spoïecznych.
5. Naleĝy promowaÊ w samorzÈdzie mechanizm kontraktowania usïug, poïÈczony
z zasadÈ wczeĂniejszej ich standaryzacji.
6. Naleĝy przedstawiaÊ dobre praktyki w zakresie standaryzacji i kontraktowania
usïug.
7. Naleĝy utworzyÊ mechanizm promocji dobrych rozwiÈzañ prawnych w zakresie
rocznych programów wspóïpracy.
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Izabela Rybka

WstÚp
Ekonomia spoïeczna i praca socjalna to dwa odrÚbne obszary praktyki spoïecznej,
których wspólnym celem jest wzmocnienie podmiotowoĂci osób, grup spoïecznych i caïych spoïecznoĂci lokalnych tak, aby staïy siÚ bardziej autonomiczne, zaradne, solidarne. Obydwa rodzaje dziaïalnoĂci majÈ charakter pomocowy, tych samych adresatów,
zostaïy uksztaïtowane przez podobny system wartoĂci. Wspóïczesne podejĂcie do rozwiÈzywania problemów spoïecznych, okreĂlane mianem aktywnej polityki spoïecznej,
zakïada ograniczenie redystrybucyjnych funkcji pomocy spoïecznej przy jednoczesnym
zwiÚkszeniu dziaïañ aktywizujÈcych oraz rozwój przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej, w tym
wzmacnianie wiÚzi spoïecznych i tworzenie miejsc pracy dla ludzi, na których nie ma
zapotrzebowania w globalnej gospodarki rynkowej. W zwiÈzku z tym sïuĝby socjalne
i przedsiÚbiorstwa spoïeczne mogÈ – a nawet powinny – wspóïdziaïaÊ ze sobÈ na rzecz
reintegracji spoïecznej i zawodowej osób marginalizowanych i budowania kapitaïu
spoïecznego, który jest podstawowym czynnikiem rozwoju lokalnego.
RolÈ pracowników socjalnych jest wspieranie swoich klientów w procesie przezwyciÚĝania trudnej sytuacji ĝyciowej, która czÚsto jest spowodowana dïugotrwaïym
bezrobociem, jak równieĝ organizowanie spoïecznoĂci lokalnej w taki sposób, aby byïa
otwarta na przyjÚcie osób marginalizowanych. Realizacji tego drugiego celu sïuĝy Ărodowiskowa praca socjalna, która – poprzez inspirowanie i mobilizowanie ludzi do podejmowania oddolnych inicjatyw obywatelskich – prowadzi do powstawania wiÚzi
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spoïecznego opartych za zaufaniu, nieformalnych i formalnych instytucji o charakterze wzajemnoĂciowym, wzrostu spójnoĂci spoïecznej. Z kolei wykorzystujÈc narzÚdzia
ekonomii spoïecznej w pracy z osobami wykluczonymi, np. ksztaïtujÈc postawy i zachowania wymagane przez pracodawcÚ, pracownicy socjalni przygotowujÈ przyszïych
pracowników przedsiÚbiorstw spoïecznych. JednoczeĂnie motywacja osób bezrobotnych do rozwiÈzywania swoich problemów ĝyciowych i podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest istotnie wiÚksza, jeĂli majÈ realne szanse na zatrudnienie.
Wspóïpraca jednostek organizacyjnych pomocy spoïecznej i podmiotów ekonomii
spoïecznej przynosi obustronne korzyĂci: pracownicy socjalni uzyskujÈ lepsze rezultaty
i wiÚkszÈ satysfakcjÚ zawodowÈ, a z drugiej strony – uruchamiajÈc mechanizmy samopomocowe i pomagajÈc osobom dïugotrwale bezrobotnym w odzyskaniu gotowoĂci
do pracy – przyczyniajÈ siÚ do rozwoju przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej. Tyle wynika
z doĂwiadczeñ krajów, które majÈ w omawianym zakresie wieloletnie doĂwiadczenia.
A jak wyglÈda sytuacja w Polsce?
Rozlegïy zakres zadañ, struktura Ăwiadczeñ zdominowana przez róĝnego rodzaju
zasiïki, niedobory kadrowe – to podstawowe przyczyny braku pracy socjalnej z osobami marginalizowanymi spoïecznie oraz ze Ărodowiskiem lokalnym. Mimo, ĝe ustawa
o pomocy spoïecznej nakïada na pracowników socjalnych zadania sprzyjajÈce rozwojowi ekonomii spoïecznej, to niewielu z nich realizuje przedsiÚwziÚcia polegajÈce
na (1) pobudzaniu spoïecznej aktywnoĂci i inspirowaniu dziaïañ samopomocowych
w zaspokajaniu niezbÚdnych potrzeb ĝyciowych osób, rodzin, grup i Ărodowisk spoïecznych; (2) wspóïpracy i wspóïdziaïaniu z innymi specjalistami w celu przeciwdziaïania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk spoïecznych, ïagodzenia
skutków ubóstwa; (3) inicjowaniu nowych form pomocy osobom i rodzinom majÈcym
trudnÈ sytuacjÚ ĝyciowÈ oraz inspirowaniu powoïania instytucji ĂwiadczÈcych usïugi
sïuĝÈce poprawie sytuacji takich osób i rodzin; (4) wspóïuczestniczeniu w inspirowaniu, opracowaniu, wdroĝeniu oraz rozwġaniu regionalnych i lokalnych programów
pomocy spoïecznej ukierunkowanych na podniesienie jakoĂci ĝycia (ustawa z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spoïecznej, art. 119, ust. 1, pkt 6-9, Dz.U. z 2004 r., Nr 64,
poz. 593).
BiorÈc pod uwagÚ strukturalne ograniczenia systemu pomocy spoïecznej zakïadamy, ĝe tylko elita pracowników socjalnych, którzy myĂlÈ perspektywicznie, majÈ wizjÚ
modernizacji pomocy spoïecznej, sÈ zdeterminowani i otwarci na wspóïpracÚ z innymi
partnerami oraz chÚtni do samoksztaïcenia – tylko ci podejmujÈ wysiïek uczenia swoich klientów skutecznych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach ĝyciowych
oraz mobilizujÈ czïonków lokalnej spoïecznoĂci do udziaïu w przedsiÚwziÚciach z zakresu ekonomii spoïecznej. Wydaje siÚ, ĝe system pomocy spoïecznej funkcjonujÈcy
w Polsce w poïowie pierwszej dekady XXI w. jedynie w ograniczonym zakresie jest gotowy do wykorzystywania instrumentów ekonomii spoïecznej.
W celu opisania gotowoĂci pomocy spoïecznej do wykorzystywania tych instrumentów oraz sprawdzenia czy podmioty ekonomii spoïecznej mogÈ liczyÊ na wspóïpracÚ
z pracownikami socjalnymi, Instytut Rozwoju Sïuĝb Spoïecznych w ramach programu
IW EQUAL „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii spoïecznej” przeprowadziï
ogólnopolskie badania na próbie warstwowo-losowej – „Badanie moĝliwoĂci wykorzystania instrumentów ekonomii spoïecznej w pomocy spoïecznej”.
Badania zostaïy zrealizowane metodÈ ankiety wysyïkowej adresowanej do gminnych OĂrodków Pomocy Spoïecznej (OPS). WysïaliĂmy ankiety do 20% oĂrodków
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z kaĝdego województwa zachowujÈc tÚ proporcjÚ w doborze oĂrodków z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich, miast i duĝych aglomeracji miejskich. Z 506 wysïanych
ankiet otrzymaliĂmy 160 wypeïnionych (stopa zwrotu – 32%). GotowoĂÊ pomocy
spoïecznej do korzystania z instrumentów ekonomii spoïecznej w pracy socjalnej ocenialiĂmy zatem na podstawie informacji zebranych od kierowników lub dyrektorów
OĂrodków Pomocy Spoïecznej.
PytaliĂmy respondentów zarówno o dziaïania realizowane w kierowanych przez
nich jednostkach organizacyjnych pomocy spoïecznej, jak i o przedsiÚwziÚcia podejmowane z udziaïem OPS oraz w ich bezpoĂrednim otoczeniu. W pierwszym przypadku przedmiotem analizy byïy projekty socjalne ukierunkowane na pomoc wzajemnÈ
i zatrudnienie. UznaliĂmy bowiem, ĝe oĂrodki, które tworzÈ dïugofalowe programy
dziaïania adresowane do okreĂlonej kategorii osób i zorientowane na osiÈgniÚcie konkretnych rezultatów, rozumiejÈ misjÚ pracy socjalnej, posiadajÈ umiejÚtnoĂci zorganizowania sobie warunków do jej prowadzenia i dobrze rokujÈ jako uczestnicy przedsiÚwziÚÊ z zakresu ekonomii spoïecznej.
Jako ĝe ekonomia spoïeczna ze swej natury jest przedsiÚwziÚciem ponadsektorowym, przyjrzeliĂmy siÚ równieĝ relacjom oĂrodków pomocy spoïecznej z lokalnymi
partnerami spoïecznymi: organizacjami pozarzÈdowymi i samorzÈdem terytorialnym.
SkupiliĂmy siÚ na badaniu relacji OPS z organizacjami pozarzÈdowymi, które ze wzglÚdu na elastycznoĂÊ form dziaïania i wiÚkszÈ w porównaniu do instytucji publicznych
skïonnoĂÊ do generowania innowacyjnych rozwiÈzañ, sÈ waĝnym podmiotem ekonomii spoïecznej.
Szczególnie interesujÈcym obszarem wspóïpracy jest proces przygotowania strategii rozwiÈzywania problemów spoïecznych. Na podstawie informacji o tym, kto braï
udziaï w pracach nad strategiÈ wnioskowaliĂmy o pozycji, jakÈ pomoc spoïeczna zajmuje w lokalnej sieci relacji spoïecznych. PrzyjÚliĂmy, ĝe wïadze samorzÈdowe, które
nie wywiÈzaïy siÚ z ustawowego obowiÈzku przygotowania strategii, nie majÈ wizji
dziaïañ, ani pomysïu na wykorzystanie istniejÈcych zasobów (ludzi, wiedzy, infrastruktury, Ărodków finansowych) nie bÚdÈ zainteresowane wspieraniem rozwoju ekonomii
spoïecznej i innych dziaïañ zmierzajÈcych do przezwyciÚĝania problemów spoïecznych hamujÈcych rozwój lokalny. Interesowaïy nas równieĝ opinie kadr zarzÈdzajÈcych
oĂrodkami pomocy spoïecznej na temat przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej i roli pomocy
spoïecznej w rozwiÈzywaniu lokalnych problemów spoïecznych.

1

1. Prezentacja wyników badañ
1.1. Charakterystyka respondentów, czyli kto
zarzÈdza oĂrodkami pomocy spoïecznej?
¥rodowisko kadry zarzÈdzajÈcej oĂrodkami pomocy spoïecznej – podobnie jak
pracowników socjalnych – jest caïkowicie sfeminizowane (93% kobiet). Dwie piÈte
respondentów ma 50 lub wiÚcej lat, natomiast prawie co trzeci jest w wieku 45-49 lat
i prawie co trzeci z respondentów ma mniej niĝ 44 lata.
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Nawet poïowa kadry zarzÈdzajÈcej oĂrodkami pomocy spoïecznej nie ma wyksztaïcenia oczekiwanego od osób zajmujÈcych stanowisko kierownicze, czyli wyĝszego kierunkowego (46%). Co czwarty respondent jest absolwentem policealnej szkoïy pracowników socjalnych, czyli posiada jedynie wyksztaïcenie Ărednie zawodowe. Prawie
co dziesiÈty kierownik/dyrektor legitymuje siÚ co prawda dyplomem magisterskim,
ale w zakresie nie zwiÈzanym z pomocÈ spoïecznÈ. Prawie 5% kadry zarzÈdzajÈcej
posiada jedynie wyksztaïcenie Ărednie i ten wskaěnik Ăwiadczy dobitnie o tym, jak niski jest poziom merytorycznego przygotowania kadry zarzÈdzajÈcej. BiorÈc pod uwagÚ
ogrom i rodzaj zadañ spoczywajÈcych na oĂrodkach pomocy spoïecznej oraz ciÚĝar
gatunkowy odpowiedzialnoĂci za rozwiÈzywania problemów spoïecznych, konieczne
sÈ inwestycje w podniesienie poziomu kompetencji kadry zarzÈdzajÈcej w gminach
pomocÈ spoïecznÈ.
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Wykres 1. Struktura wyksztaïcenia kadry zarzÈdzajÈcej oĂrodkami pomocy
spoïecznej
½ródïo: Badanie moĝliwoĂci wykorzystania instrumentów ekonomii spoïecznej w pomocy
spoïecznej, IRSS, Warszawa 2006.

Najbardziej niepokojÈcym zjawiskiem, obok deficytów w wyksztaïceniu pracowników socjalnych, jest obejmowanie stanowiska kierowniczego bez staĝu pracy.
W dodatku nie jest to zjawisko marginalne – jedna czwarta (26,2%) kierowników lub
dyrektorów zarzÈdza oĂrodkiem pomocy spoïecznej bez ĝadnego doĂwiadczenia i praktycznej wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania systemu pomocy spoïecznej (jest
to równieĝ niezgodne z przepisami prawa). JednoczeĂnie blisko co dziesiÈty kierownik
lub dyrektor OPS objÈï stanowisko majÈc staĝ pracy krótszy niĝ 3 lata.
Ponad jedna trzecia respondentów piastuje stanowisko kierownicze od czasu reformy systemu pomocy spoïecznej, która zostaïa wprowadzona w ĝycie z dniem 1
stycznia 1991 r. Z jednej strony sÈ to osoby o bardzo bogatym doĂwiadczeniu zawodowym, które doskonale znajÈ mechanizmy funkcjonowania oĂrodka pomocy spoïecznej,
z drugiej jednak naleĝy siÚ liczyÊ z tym, ĝe mogÈ prezentowaÊ postawy zachowawcze
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wobec propozycji modernizacji systemu pomocy spoïecznej, w szczególnoĂci zmiany
modelu funkcjonowania oĂrodka.
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Wykres 2. Staĝ pracy w pomocy spoïecznej
½ródïo: Badanie moĝliwoĂci..., dz. cyt.
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Wykres 3. Staĝ pracy na stanowisku kierowniczym
½ródïo: Badanie moĝliwoĂci..., dz. cyt.

211

1.2. Projekty socjalne na rzecz zatrudnienia
i rozwoju samopomocy
Projektowanie jest racjonalnym dziaïaniem, które daje moĝliwoĂÊ skutecznego
wprowadzania trwaïych, poĝÈdanych zmian w Ărodowisku lokalnym. UmiejÚtnoĂÊ
przygotowania i realizacji projektu socjalnego jest bardzo przydatna w dziaïaniach
na rzecz rozwoju ekonomii spoïecznej. Tego rodzaju przedsiÚwziÚcia, ze wzglÚdu
na ich innowacyjny charakter, zaangaĝowanie róĝnorodnych partnerów i dïugi czas
realizacji, wymagajÈ solidnego planu dziaïania. Okazuje siÚ jednak, ĝe OĂrodki Pomocy
Spoïecznej rzadko realizujÈ projekty socjalne. Tylko nieco ponad 1/3 OPS realizowaïa
projekty polegajÈce na przygotowaniu klientów do podjÚcia zatrudnienia (35%) i zaledwie 14% OPS prowadziïo projekty zorientowane na wyposaĝenie klientów w podstawowe umiejÚtnoĂci spoïeczne, notabene niezbÚdne w miejscu pracy.
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Wykres 4. Realizowanie projektów socjalnych ukierunkowanych na podjÚcie
zatrudnienia i rozwój samopomocy
½ródïo: Badanie moĝliwoĂci..., dz. cyt.

1.2.1. Charakterystyka projektów ukierunkowanych
na podjÚcie zatrudnienia
Praca socjalna z osobami bezrobotnymi zmierza nie tyle do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (bo to jest domenÈ sïuĝb zatrudnienia), ale jest ukierunkowana
na zmianÚ podejĂcia do pracy oraz nauczenie ich podstawowych zachowañ wymaganych w miejscu pracy (np. punktualnoĂci, rzetelnoĂci, odpowiedzialnoĂci). Trudno
wyznaczyÊ liniÚ demarkacyjnÈ pomiÚdzy reintegracjÈ spoïecznÈ i zawodowÈ, przypisujÈc jednÈ z nich sïuĝbom spoïecznym, a drugÈ – sïuĝbÈ zatrudnienia. Obydwa rodzaje dziaïañ przenikajÈ siÚ wzajemnie i uzupeïniajÈ; m.in. sÈ realizowane w Centrach
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Integracji Spoïecznej, które zgodnie z ustawÈ z zatrudnieniu socjalnym sÈ etapem
przygotowawczym do podjÚcia zatrudnienia, np. w spóïdzielni socjalnej lub innego
rodzaju przedsiÚbiorstwie spoïecznym.
W odpowiedzi ankietowanych wynika, ĝe przy realizacji zdecydowanej wiÚkszoĂci
projektów uczestniczyï Powiatowy UrzÈd Pracy (84%), choÊ naleĝaïoby siÚ spodziewaÊ, ĝe nie bÚdzie nawet jednego projektu prozatrudnieniowego realizowanego bez
udziaïu PUP, który jest odpowiedzialny za rozwiÈzywanie problemu bezrobocia, ma
odpowiednie instrumenty do prowadzenia aktywizacji zawodowej i ustawowo jest zobowiÈzany wspóïpracowaÊ w tym zakresie w OPS. Z kolei poïowa oĂrodków (54%)
wspóïpracowaïa w ramach projektu z urzÚdem gminy – to nie maïo, ale za maïo biorÈc pod uwagÚ, ĝe bez przychylnoĂci i wsparcia samorzÈdu terytorialnego w zasadzie
nie mogÈ udaÊ siÚ ĝadne przedsiÚwziÚcia z zakresu ekonomii spoïecznej.
O ile OPS przy wiÚkszoĂci projektów wspóïpracujÈ z instytucjami publicznymi,
to ich relacje z organizacjami pozarzÈdowymi nie sÈ juĝ tak dobre. SpoĂród 50 oĂrodków tylko 9, czyli mniej wiÚcej co piÈty, realizowaï projekt wspólnie z organizacjami
pozarzÈdowymi. Taki sam wkïad w realizacjÚ projektów (po 14%) miaïy inne publiczne
placówki oraz firmy. Warto zauwaĝyÊ, ĝe zakres wspóïpracy pozafinansowej jest niemal
dwukrotnie wiÚkszy niĝ finansowej, co dobrze rokuje dla rozwoju ekonomii spoïecznej,
która oczekuje od biznesu przede wszystkim wiedzy, a nie pieniÚdzy.
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Wykres 5. Podmioty uczestniczÈce w realizacji projektów prozatrudnieniowych
½ródïo: Badanie moĝliwoĂci..., dz. cyt.

1.2.2. Charakterystyka projektów samopomocowych
Samopomoc, czyli dobrowolne inicjatywy o charakterze pomocowym prowadzone
w oparciu o zasadÚ wzajemnoĂci i solidarnoĂci spoïecznej, to fundament, na którym budowane sÈ przedsiÚbiorstwa spoïeczne. Realizacja tego rodzaju projektów sïuĝy wzmac-
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nianiu wiÚzi spoïecznych, uczy samoorganizacji i podejmowania odpowiedzialnoĂci.
Dla respondentów najwaĝniejszÈ funkcjÈ projektów samopomocowych (95% wskazañ)
jest ksztaïtowanie motywacji i aktywnych postaw spoïecznych – bardzo trudne zadanie,
które wymaga wielu wysiïków, czÚsto dïugoletnich, wielokroÊ powtarzanych.
Drugim najczÚĂciej wskazywanym przez respondentów celem projektu byïo dostarczanie wsparcia emocjonalnego uczestnikom grupy – przez jej czïonków, na zasadzie wzajemnoĂci (3/4 odpowiedzi). Oparcie, jakie czïowiek marginalizowany znajduje
w innych ludziach, jest niezwykle istotnym czynnikiem w procesie reintegracji. Bez
wzajemnego zaufania osoby dïugotrwale bezrobotne raczej nie podjÚïyby ryzyka zakïadania spóïdzielni socjalnej.
Dla 42% ankietowanych waĝne jest nauczenie klientów OPS podstawowych umiejÚtnoĂci spoïecznych. Wydaje siÚ, ĝe ta odpowiedě powinna zyskaÊ wiÚksze poparcie
pracowników socjalnych – wszak od przyswojenia owych podstawowych umiejÚtnoĂci
zaleĝy, czy adresaci projektu przestanÈ byÊ staïymi klientami pomocy spoïecznej i wykorzystajÈ swojÈ szansÚ na ĝyciowe usamodzielnienie. Stosunkowo maïy odsetek projektów jest ukierunkowany na wymianÚ dóbr i usïug (16%), z czego moĝna wnioskowaÊ,
ĝe projekt samopomocowy jest postrzegany raczej jako rodzaj przygotowania do samodzielnoĂci ĝyciowej niĝ przedsiÚwziÚcie sïuĝÈce zaspokajaniu potrzeb bytowych.
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Wykres 6. Cele dziaïania grupy samopomocowej/pomocy wzajemnej
½ródïo: Badanie moĝliwoĂci..., dz. cyt.

W realizacji projektów samopomocowych organizacje pozarzÈdowe odgrywaïy
wiÚkszÈ rolÚ niĝ w realizacji projektów prozatrudnieniowych – braïy udziaï w co drugim
projekcie. Niemniej zdecydowana wiÚkszoĂÊ projektów byïa realizowana we wspóïpracy z placówkami publicznymi (86%), co potwierdza obawy, ĝe w praktyce potencjaï
trzeciego sektora nie jest wykorzystywany przez publiczne sïuĝby spoïeczne.
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1.2.3. UĝytecznoĂÊ projektów w opinii kadry
zarzÈdzajÈcej
Zdecydowana wiÚkszoĂÊ respondentów pozytywnie ocenia prowadzenie pracy socjalnej z grupami spoïecznymi w ramach projektów – otrzymaliĂmy od 72% do 86%
odpowiedzi pozytywnych dla poszczególnych kategorii korzyĂci wynikajÈcych z realizacji projektów. JednoczeĂnie trzeba przypomnieÊ, ĝe wiÚkszoĂÊ odpowiedzi zostaïa sformuïowana w oparciu o wyobraĝenia osób kierujÈcych jednostkami pomocy spoïecznej
– z wykresu 4 wynika, ĝe tylko niewielka czÚĂÊ oĂrodków mogïa w praktyce przekonaÊ
siÚ o tym, ĝe projekt jest uĝytecznym narzÚdziem pracy socjalnej.
Z odpowiedzi respondentów moĝna wnioskowaÊ, ĝe uĝytecznoĂÊ projektów socjalnych postrzegajÈ przede wszystkim w kategoriach zwiÚkszenia skutecznoĂci rozwiÈzywania problemów spoïecznych oraz zwiÚkszenia aktywnoĂci podopiecznych – te
odpowiedzi wybraïa identyczna liczba kierowników (lub dyrektorów), tj. 108 osób.
Naleĝy jednak podkreĂliÊ, ĝe wiÚkszoĂÊ odpowiedzi pozytywnych jest udzielana ostroĝnie – z zastrzeĝeniem, jakie zawiera siÚ w sformuïowaniu „raczej tak”.
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Wykres 7. Wpïyw procesu tworzenia i realizacji projektów na funkcjonowanie OPS
½ródïo: Badanie moĝliwoĂci..., dz. cyt.

Nieco mniej, tj. 97 osób (82% kierowników/dyrektorów) stwierdziïo, ĝe projekty
sprzyjajÈ rozwġaniu nowych form pomocy spoïecznej, przy czym w tym przypadku pojawiï siÚ najwiÚkszy odsetek stanowczych stwierdzeñ („zdecydowanie tak”). Za kolejny
pozytywny skutek realizowania projektów uznano budowanie partnerskiej wspóïpracy
oĂrodka z innymi instytucjami – ïÈcznie 80% odpowiedzi akceptujÈcych, ale z prawie
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dwukrotnÈ przewagÈ mniej zdecydowanych odpowiedzi. Najmniejszy odsetek pozytywnych wskazañ zyskaïa odpowiedě dotyczÈca planowania i osiÈgania dïugofalowych
celów. Jedynie co piÈty respondent jest caïkowicie przekonany, ĝe projekty sprzyjajÈ
osiÈganiu dalekosiÚĝnych celów (najniĝszy odsetek wskazañ dla „zdecydowanie tak”).
Natomiast najwyĝszy odsetek wskazañ „zdecydowanie tak” (54%) zyskaïa odpowiedě na pytanie o to, czy realizacja projektów powoduje wzrost pracy administracyjnej. W sumie dziewiÚciu na dziesiÚciu respondentów obawia siÚ zwiÚkszenia zakresu
pracy administracyjnej, która i tak jest utrapieniem jednostek pomocy spoïecznej. Aĝ
110 na 123 ankietowanych podziela tÚ opiniÚ (przy czym „zdecydowanie tak” odpowiedziaïa ponad poïowa z owych 110 osób). ZwiÚkszenie zakresu pracy administracyjnej to jednak jedyny z uwzglÚdnionych w ankiecie negatywnych dla oĂrodków skutków
realizacji projektów.
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Wykres 8. Wyksztaïcenie a opinie na temat uĝytecznoĂci projektów
½ródïo: Badanie moĝliwoĂci..., dz. cyt.

Warto jeszcze zwróciÊ uwagÚ na to, czy wyksztaïcenie jest zmiennÈ wpïywajÈcÈ
na opiniÚ dotyczÈcÈ uĝytecznoĂci realizacji projektów socjalnych. Otóĝ porównujÈc
dwie wiodÈce kategorie wyksztaïcenia, jakim legitymujÈ siÚ osoby kierujÈce jednostkami organizacyjnymi pomocy spoïecznej (zob. rys. 1), okazuje siÚ, ĝe absolwenci
wyĝszych studiów na kierunku uprawniajÈcym do wykonywania zawodu pracownika
socjalnego bardziej niĝ kierownicy z wyksztaïcenie Ărednim zawodowym doceniajÈ pozytywny wpïyw projektów socjalnych na rozwġanie nowych form pomocy spoïecznej
oraz budowanie partnerskiej wspóïpracy z innymi instytucjami, jak równieĝ – choÊ
w mniejszym stopniu to, ĝe sïuĝÈ planowaniu i osiÈganiu celów dïugofalowych. Natomiast poziom wyksztaïcenia nie róĝnicuje opinii dotyczÈcych wpïywu realizowania projektów na skutecznoĂÊ rozwiÈzywania problemów spoïecznych oraz na aktywizowanie
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podopiecznych. JednoczeĂnie kierownicy z wyksztaïceniem Ărednim zawodowym czÚĂciej postrzegajÈ projekt przez pryzmat dodatkowej pracy administracyjnej.

1.3. Strategie rozwiÈzywania problemów
spoïecznych
Gminna strategia rozwiÈzywania problemów spoïecznych to nie tylko dokument
zawierajÈcy okreĂlone informacje i postanowienia (diagnoza, priorytetowe cele, dziaïania, rezultaty), który po uchwaleniu przez radnych ma byÊ realizowany w danej spoïecznoĂci terytorialnej. Nie mniej waĝny jest partycypacyjny proces przygotowywania
tego dokumentu. Wspóïpraca w zakresie opracowania strategii przekïada siÚ nie tylko
na lepszÈ jakoĂÊ rozwiÈzañ zawartych w dokumencie, ale równieĝ na przebieg i rezultaty wdraĝania strategii. Niestety, przynajmniej w 40% strategii zabrakïo wspóïpracy
oĂrodków pomocy spoïecznej w innymi podmiotami lokalnymi. Najprawdopodobniej
oznacza to, ĝe w tych przypadkach strategia rozwiÈzywania problemów spoïecznych
bÚdzie ograniczaïa siÚ do planu funkcjonowania pomocy spoïecznej, czyli dziaïañ naprawczych, skierowanych do najsïabszych grup spoïecznych – z pominiÚciem dziaïañ
przynaleĝnych do innych dziedzin polityki spoïecznej, ukierunkowanych na rozwój spoïecznoĂci lokalnej i wïÈczenie do niej osób marginalizowanych spoïecznie.
Z wyników badañ wynika, ĝe w wiÚkszoĂci przypadków w opracowaniu gminnych
strategii – obok pracowników oĂrodka pomocy spoïecznej – brali udziaï pracownicy
urzÚdu gminy. W tych przypadkach moĝna spodziewaÊ siÚ, ĝe cele i dziaïania w strategii rozwiÈzywania problemów spoïecznych bÚdÈ formuïowane z perspektywy róĝnych
dziedzin polityki spoïecznej: edukacji, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa itd., i nie bÚdÈ
ograniczaïy siÚ do pomocy spoïecznej. Pozytywnie naleĝy równieĝ oceniÊ zaangaĝowanie przedstawicieli róĝnych placówek samorzÈdowych (np. instytucji rynku pracy,
szkóï, domu kultury, placówek oĂwiatowo-wychowawczych, opiekuñczych, zakïadów
opieki zdrowotnej), czyli osób, które majÈ wiedzÚ o potrzebach i problemach spoïecznych faktycznie istniejÈcych w danej spoïecznoĂci lokalnej a zarazem bÚdÈ wykonawcami strategii rozwiÈzywania problemów spoïecznych.
W przygotowanie strategii w równym stopniu uczestniczyli radni, którzy decydujÈ o tym, czy przygotowany projekt stanie siÚ aktem prawa miejscowego. WïÈczanie
pracowników instytucji samorzÈdowych i radnych to poĝÈdany kierunek dziaïañ, który
powinien staÊ siÚ powszechnie obowiÈzujÈcym standardem w pracach nad podejmowanie wszelkich strategicznych decyzji, które rodzÈ dïugofalowe skutki dla rozwoju lokalnego. BiorÈc pod uwagÚ, ĝe wsparcie samorzÈdu terytorialnego jest istotnym
czynnikiem sprzyjajÈcym rozwojowi ekonomii spoïecznej, to edukacja przedstawicieli
wïadzy uchwaïodawczej w zakresie problematyki spoïecznej jest zarazem dïugofalowÈ
inwestycjÈ w budowanie lokalnej gospodarki spoïecznej. Szkoda wiÚc, ĝe przedstawiciele jst uczestniczyli jedynie w przygotowaniu co czwartej strategii.
Z danych przedstawionych na wykresie 9 wynika, ĝe strategie zostaïy przygotowane
przez pracowników samorzÈdowych i wïadze gminy, nie zaĂ przez jej mieszkañców reprezentowanych przez organizacje pozarzÈdowe. Tylko co trzecia strategia powstawaïa
z udziaïem przedstawicieli trzeciego sektora. Okazuje siÚ równieĝ, ĝe gminy tworzÈ stra-
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tegiÚ wïasnym sumptem, z minimalnym wsparciem ze strony zewnÚtrznych ekspertów
i konsultantów. Zaangaĝowanie osób z róĝnych Ărodowisk w danej gminie jest ze wszech
miar godne pochwaïy; jakoĂÊ strategii zapewne byïaby jeszcze lepsza, gdyby lokalne
podmioty miaïy wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów specjalizujÈcych siÚ w przygotowywaniu strategii. Tym bardziej, ĝe pracownicy socjalni przyznajÈ, ĝe zadanie polegajÈce na przygotowaniu strategii przerasta ich moĝliwoĂci. Osoby zarzÈdzajÈce oĂrodkami pomocy spoïecznej w gminach, które nie tylko nie uchwaliïy strategii, ale nawet
nie rozpoczÚïy prac zmierzajÈcych do jej przygotowania (aĝ 25% respondentów) twierdzÈ, ĝe zaniechali tych dziaïañ z powodu braku czasu i kompetencji.
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Wykres 9. Podmioty, które braïy aktywny udziaï w przygotowaniu strategii
rozwiÈzywania problemów spoïecznych (N = 113, maksymalnie trzy wskazania)
½ródïo: Badanie moĝliwoĂci..., dz. cyt.

Respondenci jednomyĂlnie stwierdzili, ĝe zasadniczym powodem nie podjÚcia pracy
koncepcyjnej ukierunkowanej na przygotowanie strategicznych i dïugofalowych rozwiÈzañ, jest nadmierne obciÈĝenie realizacjÈ zadañ bieĝÈcych. Warto podkreĂliÊ, ĝe o ile
w wiÚkszoĂci przypadków ostroĝnie wybierali odpowiedě „zdecydowanie tak”, to w tej
kwestii ponad 3/4 ankietowanych udzieliïa stanowczej odpowiedzi. JednoczeĂnie przyznali oni, ĝe lokalne sïuĝby spoïeczne nie majÈ kompetencji merytorycznych potrzebnych do przygotowania gminnej strategii rozwiÈzywania problemów spoïecznych – tak
odpowiedziaïo w sumie prawie 80% ankietowanych. W tej sytuacji dogodnym rozwiÈzaniem wydaje siÚ byÊ zlecenie usïugi napisania strategii podmiotowi zewnÚtrznemu
– i najpewniej tak wïaĂnie by robili, gdyby mieli na to Ărodki finansowe (97% wskazañ).
Jednak z punktu widzenia rozwoju ekonomii spoïecznej, opartej na oddolnych inicjatywach i samoorganizacji spoïecznej, takie rozwiÈzanie jest niekorzystne.
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Wykres 10. Powody, dla których nie rozpoczÚto prac nad przygotowaniem strategii
rozwiÈzywania problemów spoïecznych
½ródïo: Badanie moĝliwoĂci..., dz. cyt.

1.4. Wspóïpraca z organizacjami pozarzÈdowymi
Zaufanie, wspóïpraca oraz sieci spoïeczne, które obejmujÈ ludzi i instytucje ĝycia
spoïecznego, to podstawowe czynniki kapitaïu spoïecznego, bez którego rozwój przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej jest niemoĝliwy. Zdecydowana wiÚkszoĂÊ oĂrodków pomocy
spoïecznej (77%) deklaruje wspóïpracÚ z organizacjami pozarzÈdowymi, które sÈ przejawem samoorganizacji spoïecznej. Jednak, gdy pytaliĂmy o podstawowe obszary
wspóïpracy, czyli o realizacjÚ projektów socjalnych lub przygotowanie strategii rozwiÈzywania problemów spoïecznych, to okazuje siÚ, ĝe zdecydowana mniejszoĂÊ – odpowiednio co dziewiÈty i co trzeci OPS – prowadzi wspóïpracÚ z trzecim sektorem.
Z kolei najczÚĂciej udzielana odpowiedě na pytanie o motywy wspóïpracy z organizacjami pozarzÈdowymi, wskazuje, ĝe OPS traktujÈ organizacje instrumentalnie,
a nie jako partnera; wspóïpracujÈ z nimi przede wszystkim dlatego, ĝe ich wïasne
zasoby sÈ niewystarczajÈce do tego, aby zrealizowaÊ spoczywajÈce na nich zadania.
Okazaïo siÚ, ĝe prawie 3/4 oĂrodków nie rozumie (lub nie respektuje) treĂci konstytucyjnej zasady subsydiarnoĂci i nie wie, ĝe to sektor publiczny jest zobowiÈzany do tego,
aby wspieraÊ oddolne inicjatywy spoïeczne (a nie odwrotnie).
Jako kolejne powody wspóïpracy z organizacjami pozarzÈdowymi kierownicy oĂrodków podawali ich solidnoĂÊ w wykonywaniu zadañ (potwierdzonÈ przez lata wspóïpracy) oraz przydatnoĂÊ organizacji w rozwġaniu samopomocy spoïecznej i rozwġa-
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niu grup wsparcia (po ok. 38%). JednoczeĂnie tylko co piÈty respondent stwierdziï,
ĝe przesïankÈ wspóïpracy jest zaufanie do jakoĂci dziaïañ organizacji pozarzÈdowych.
RozbieĝnoĂÊ miÚdzy rozkïadem odpowiedzi na te dwa bardzo podobne pytania byÊ
moĝe wynika stÈd, ĝe solidnoĂÊ opisuje dziaïalnoĂÊ organizacji dobrze znanych OPS,
natomiast deklaracja zaufania odnosi siÚ do caïego trzeciego sektora.
Prawie co trzeci respondent odwoïuje siÚ do kryterium zadowolenia klienta,
co jest ze wszech miar waĝnym powodem wspóïpracy z organizacjami pozarzÈdowym, tyle ĝe wydaje siÚ byÊ bardziej wyrazem myĂlenia ĝyczeniowego niĝ konstatacjÈ
faktu (choÊby z powodu braku narzÚdzi do pomiaru satysfakcji klienta z oferowanych
mu usïug). Okazuje siÚ, ĝe niĝsza cena usïug jest zachÚtÈ dla prawie co czwartego
OPS (24%).
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Wykres 11. Powody, dla których OPS wspóïpracuje z organizacjami pozarzÈdowymi
(N = 117, maksymalnie trzy wskazania)
½ródïo: Badanie moĝliwoĂci..., dz. cyt.

Najniĝszy odsetek respondentów podpisaï siÚ pod stwierdzeniem, ĝe wspóïpracuje
z organizacjami dlatego, ĝe to ona wyszïa z inicjatywÈ wspóïpracy w postaci dobrego
projektu, co notabene koresponduje z dominujÈcÈ tendencjÈ do traktowania organizacji pozarzÈdowych jako wykonawcÚ czÚĂci zadañ przekazanych im do realizacji,
a nie jako sektor, który ma kompetencje w zakresie identyfikowania i skutecznego
zaspokajania potrzeb spoïecznych.
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Z kolei kierowników/dyrektorów OPS, którzy nie wspóïpracujÈ z organizacjami
pozarzÈdowymi, zapytaliĂmy o przyczyny takiego stanu rzeczy. Zdecydowanie najczÚĂciej podawanym powodem – niemal przez wszystkich respondentów (89%) – jest brak
organizacji pozarzÈdowych, które prowadziïyby dziaïalnoĂÊ na terenie gminy, w której
znajduje siÚ oĂrodek. Na pewno sÈ tereny, gdzie poziom kapitaïu spoïecznego jest bardzo niski i brak jest oddolnych inicjatyw obywatelskich, ale z drugiej strony sÈ organizacje pozarzÈdowe, które prowadzÈ dziaïalnoĂÊ na terenie caïej Polski (np. fundacje)
i wspomagajÈ obszary zaniedbane pod wzglÚdem rozwoju spoïecznego, usïug spoïecznych. Poza tym mobilizowanie spoïecznoĂci lokalnych w celu tworzenia grup samopomocowych jest jednym z zadañ pracowników socjalnych; konsekwentne prowadzenie
Ărodowiskowej pracy socjalnej wczeĂniej czy póěniej doprowadzi do powstawania stowarzyszeñ lokalnych.

1.5. Opinie na temat przedsiÚbiorczoĂci
spoïecznej
Respondenci deklarujÈ jednoznacznie przychylne stanowisko wobec gospodarki
spoïecznej; sÈ gotowi na róĝne sposoby wspieraÊ przedsiÚbiorstwa spoïeczne. Kaĝdy
kierownik lub dyrektor OPS (65% wskazañ „zdecydowanie tak”, suma wskazañ pozytywnych 98%) zgadza siÚ z tym, ĝe pracownicy socjalni powinni w ramach pracy
socjalnej z bezrobotnymi mobilizowaÊ ich do podjÚcia pracy w przedsiÚbiorstwach
spoïecznych, które prawdÚ mówiÈc – ze wzglÚdu na cele swojej dziaïalnoĂci – sÈ odpowiednim miejscem zatrudnienia dla osób, które wskutek dïugotrwaïego bezrobocia
nie speïniajÈ jeszcze standardów funkcjonowania w roli zawodowej wymaganej na otwartym rynku pracy. JednoczeĂnie jest to wyraěne poparcie dla nowych rozwiÈzañ sïuĝÈcych zwiÚkszeniu skutecznoĂci dziaïañ z zakresu reintegracji spoïecznej i zawodowej
osób wykluczonych, którÈ zapoczÈtkowaïy Centra Integracji Spoïecznej i Kluby Integracji Spoïecznej funkcjonujÈce na mocy ustawy o zatrudnieniu socjalnym z 2003 r.
Dziaïania zawodowe wydajÈ siÚ byÊ poparte bardzo silnym osobistym przekonaniem co do potrzeby wspierania przedsiÚbiorstw spoïecznych jako potencjalnych miejsc
pracy dla klientów pomocy spoïecznej, którzy dziÚki podjÚciu i utrzymaniu pracy mogÈ
siÚ usamodzielniÊ ĝyciowo. Ponad poïowa badanych wyraĝa swoje zdecydowanie
poparcie dla przedsiÚbiorstw spoïecznych jako prywatni konsumenci wytwarzanych
przez nich dóbr lub usïug. Gotowi sÈ wybieraÊ w sklepie produkty przedsiÚbiorstw
spoïecznych zamiast innych, gdyby byïy takiej samej jakoĂci i w takiej samej cenie.
Suma wskazañ pozytywnych w tym przypadku to aĝ 95%.
Natomiast najmniej chÚtnie respondenci sÈ gotowi angaĝowaÊ siÚ w stymulowanie partnerów lokalnych (firmy, organizacje pozarzÈdowe itp.) do udziaïu w tworzeniu
przedsiÚbiorstw spoïecznych. Ponad poïowa badanych (54% odpowiedzi „raczej tak”)
skïania siÚ do wïÈczenia partnerów lokalnych w projekty ES, natomiast stanowczÈ
deklaracjÚ w tym zakresie skïada jedynie 38% respondentów. Oznacza to, ĝe menedĝerowie podstawowych jednostek organizacyjnych pomocy spoïecznej nie aspirujÈ
do szukania wspólnie z innymi partnerami spoïecznymi rozwiÈzañ o charakterze nowatorskim, ukierunkowanych zarazem na tworzenie miejsc pracy dla osób dïugotrwale
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bezrobotnych (inwestycja w kapitaï ludzki) i rozwój spoïecznoĂci lokalnej (wzmacnianie kapitaïu spoïecznego).
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Wykres 12. Postawy kierowników/dyrektorów OPS wobec przedsiÚbiorczoĂci
spoïecznej
½ródïo: Badanie moĝliwoĂci..., dz. cyt.

Powstawanie przedsiÚbiorstw spoïecznych – a bywa, ĝe ich funkcjonowanie – wymaga róĝnych form wsparcia, w tym równieĝ finansowego. W zwiÈzku z tym zapytaliĂmy kierowników OPS o ich zdanie na temat form i ěródeï wsparcia dla dziaïalnoĂci
przedsiÚbiorstw spoïecznych. Za najwaĝniejszy czynnik sprzyjajÈcy rozwojowi przedsiÚbiorstw spoïecznych uznali zapewnienie powszechnego dostÚpu do bezpïatnego
doradztwa prawnego i finansowego (98% wskazañ, w tym równieĝ najwiÚcej na „zdecydowanie tak”- 63%). Ich zdaniem duĝÈ rolÚ w powodzeniu przedsiÚwziÚcia, jakim
jest przedsiÚbiorstwo spoïeczne, odgrywa wiedza i umiejÚtnoĂci tworzenia biznes planów, planów marketingowych oraz wiedza na temat prawnych przeszkód i moĝliwoĂci rozwoju przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej. Pracownicy sïuĝb socjalnych znajÈ swoich
klientów i wiedzÈ, ĝe w oparciu o wïasnÈ pomysïowoĂÊ i przedsiÚbiorczoĂÊ nie dadzÈ
sobie rady – potrzebujÈ wskazówek, rad, wsparcia merytorycznego. Dla respondentów
nie mniej waĝne okazuje siÚ byÊ tworzenie korzystnego systemu podatkowego z ulgami
i zwolnieniami (97% odpowiedzi), z czego ponad poïowa „zdecydowanie tak” (57%).
Równieĝ wszyscy (97%) respondenci wskazali dotacje z funduszy europejskich jako
poĝÈdanÈ formÚ wsparcia przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej w Polsce, choÊ w tym przypadku jest wiÚcej gïosów „raczej tak”.
Zdecydowana wiÚkszoĂÊ respondentów (87%) uwaĝa, ĝe równieĝ pañstwo powinno udzielaÊ dotacji na zakïadanie i funkcjonowanie przedsiÚbiorstw spoïecznych,
przy czym caïkowicie przekonanych do tego jest tylko 33% respondentów. Natomiast
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nie postrzegajÈ oni samorzÈdu terytorialnego jako ěródïa wsparcia finansowego dla
przedsiÚbiorstw spoïecznych – choÊ ïÈcznie odpowiedzi pozytywnych udzieliïo 43,3%
badanych, ale jednak tylko 13,3% udzieliïo stanowczej odpowiedzi.
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Wykres 13. Opinie kierowników/dyrektorów OPS na temat sposobów finansowego
wspierania przedsiÚbiorstw spoïecznych
½ródïo: Badanie moĝliwoĂci..., dz. cyt.

PrzedsiÚbiorczoĂÊ spoïeczna jest ze swej istoty dziaïaniem lokalnym, a powodzenie
tego rodzaju przedsiÚwziÚÊ w duĝej mierze zaleĝy od podejĂcia samorzÈdu terytorialnego. W zwiÈzku z tym zapytaliĂmy osoby kierujÈce OPS, w jaki sposób wïadze gminy,
w której pracujÈ byïyby, wedle ich rozeznania, gotowe wspieraÊ tworzenie nowych
miejsc pracy dla bezrobotnych w róĝnych podmiotach ekonomii spoïecznej. Ankietowani potwierdzili, ĝe za najmniej realne uwaĝajÈ udzielenie dotacji z budĝetu gminy
– 34% odpowiedzi aprobujÈcych, w tym tylko 4,4% zdecydowanie pozytywnych.
Wedïug badanych samorzÈdy równieĝ niezbyt chÚtnie przekazywaïyby na rzecz
przedsiÚbiorstw nieruchomoĂci komunalne. Tylko 13,3% uwaĝa to za zdecydowanie
moĝliwe, w sumie ku takiemu ewentualnoĂci skïania siÚ niespeïna 58% kierowników
OPS. Za bardziej prawdopodobne uznajÈ oni oddawanie infrastruktury komunalnej
w dzierĝawÚ na preferencyjnych warunkach (82%, przy niemal identycznym wskazaniu „zdecydowanie tak” – 13,7% – co w przypadku przekazania nieruchomoĂci
komunalnych w rÚce przedsiÚbiorstw).
Blisko 3/4 spodziewa siÚ pomocy samorzÈdu w postaci zwolnienia przedsiÚbiorstw
z opïat lokalnych, przy czym jest do tego absolutnie przekonany tylko co dziesiÈty.
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NajwiÚcej zaĂ (94%) oczekuje od samorzÈdu ulg w podatkach lokalnych pïaconych
przez tego rodzaju przedsiÚbiorstwa. PodsumowujÈc, wedïug badanych samorzÈdy
nie sÈ skïonne udzielaÊ dotacji ani pozbywaÊ siÚ swoich nieruchomoĂci, co najwyĝej
moĝna liczyÊ na ulgi i zwolnienia z podatków i opïat lokalnych.
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przedsiębiorstw nieruchomości
komunalnych (N = 105)

13,3

43,8

oddawanie infrastruktury komunalnej
w dzierżawę na preferencyjnych
warunkach (N = 117)

13,7

68,3

udzielenie dotacji
z budżetu gminy (N = 91) 4,4

32,4

13,7

29,7

ulgi w podatkach lokalnych płaconych
przez tego rodzaju 16,3
przedsiębiorstwa (N = 129)
zwolnienie przedsiębiorstw
z opłat lokalnych (N = 108) 10,2
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Wykres 14. Opinie kierowników/dyrektorów OPS na temat gotowoĂci samorzÈdu
lokalnego do wspierania przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej
½ródïo: Badanie moĝliwoĂci..., dz. cyt.

1.6. Rola pomocy spoïecznej w rozwiÈzywaniu
problemów spoïecznoĂci lokalnej
Od kilkunastu lat podstawowym problemem, z jakim zgïaszajÈ siÚ klienci pomocy spoïecznej jest dïugotrwaïe bezrobocie, które powoduje ubóstwo i marginalizacjÚ
spoïecznÈ oraz hamuje rozwój lokalny. Jak osoby kierujÈce oĂrodkami pomocy spoïecznej oceniajÈ skutecznoĂÊ róĝnych rodzajów dziaïañ ukierunkowanych na wsparcie
osób bezrobotnych? Przede wszystkim uznajÈ fakt, ĝe najczÚĂciej stosowana przez
nich forma wsparcia, czyli Ăwiadczenia finansowe, jest najmniej skuteczna (26% respondentów twierdzi, ĝe zdecydowanie nie jest skuteczna). Poza tym tylko niespeïna
co dziesiÈty kierownik OPS (8%) ma przekonanie, ĝe dziaïania pracowników socjalnych polegajÈce na mobilizowaniu bezrobotnych do zakïadania spóïdzielni socjalnych
przyniosÈ oczekiwane rezultaty i niewiele mniej (6%) jest dokïadnie przeciwnego zda-
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nia. Za bardziej skuteczny sposób na wyjĂcie z bezrobocia wskazujÈ wïasnÈ dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ lub samozatrudnienie, czyli przedsiÚwziÚcia, które wychodzÈ poza
formuïÚ ekonomii spoïecznej (19% respondentów jest zdecydowanie przekonanych
do tego rozwiÈzania, zaĂ 57% – raczej tak). Natomiast za optymalne rozwiÈzanie
uwaĝajÈ tworzenie miejsc pracy w sektorze publicznym (peïne poparcie prawie 40%
respondentów), które jednak – ze wzglÚdu na to, ĝe dajÈ jedynie okresowe zatrudnienie
– naleĝy raczej traktowaÊ jako poĂredni etap reintegracji zawodowej, przygotowujÈcy
do podjÚcia docelowej pracy.

zwracanie pracodawcom części
kosztów zatrudniania takich osób
(N = 119)

31,1

60,5

7,6 0,8

tworzenie miejsc pracy w sektorze
publicznym (roboty publiczne,
prace interwencyjne) (N = 138)

38,4

52,9

8,0 0,7

zapewnianie bezrobotnym szkoleń,
które dałyby im kwaliﬁkacje
pożądane na rynku pracy (N = 122)

35,2

50,8

zachęcanie ich do otwierania własnej
działalności gospodarczej
lub samozatrudnienia (N = 117)

18,8

56,6

wspieranie organizacji pozarządowych
specjalizujących się
w pomocy takim osobom (N = 105)

20,0

64,8

mobilizowanie bezrobotnych przez
pracowników socjalnych
do zakładania spółdzielni socjalnych
(N = 100)

8,0

56,0

29,2

68,1

wspieranie tworzenia ﬁrm nastawionych
na zatrudnianie takich osób,
np. spółdzielni socjalnych, poprzez
ulgi podatkowe, niskie oprocentowanie
kredytów na ten cel itp. (N = 113)
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Wykres 15. Opinie kierowników/dyrektorów OPS na temat skutecznoĂci
róĝnorodnych dziaïañ podejmowanych w celu pomagania osobom bezrobotnym
½ródïo: Badanie moĝliwoĂci..., dz. cyt.
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JednoczeĂnie co trzeci respondent jest caïkowicie przekonany, pañstwo powinno
wykorzystaÊ instrumenty finansowe (np. ulgi podatkowe, nisko oprocentowane kredyty) do wspierania rozwoju spóïdzielni socjalnych oraz innych typów przedsiÚbiorstw
spoïecznych. ChoÊ w porównaniu do wykresu 13 jest to zdecydowanie niĝszy odsetek wskazañ wyraĝajÈcych peïne poparcie dla uruchomienia tego rodzaju wsparcia
dla rozwoju przedsiÚbiorstw spoïecznych, to jednak jeĂli weěmiemy ïÈcznie wszystkie
odpowiedzi pozytywne, to z obydwu wykresów wynika, ĝe jest ono niemalĝe caïkowite. Wydaje siÚ zatem, ĝe niski odsetek wskazañ dotyczÈcych mobilizowania klientów
do zakïadania spóïdzielni socjalnych jest raczej sprzeciwem wobec nakïadania na pracowników socjalnych kolejnego zobowiÈzania, bÚdÈcego na pograniczu dziaïania sïuĝb
spoïecznych i sïuĝb zatrudnienia.
Ograniczenia i deficyty, jakie wystÚpujÈ w pomocy spoïecznej, w szczególnoĂci
ogromny dystans, jaki dzieli stan faktyczny od stanu poĝÈdanego, wskazujÈ na koniecznoĂÊ dokonania zasadniczych zmian w dziaïaniach sïuĝb spoïecznych. Trzeba na nowo
okreĂliÊ rolÚ pomocy spoïecznej jako instytucji polityki spoïecznej pañstwa oraz jej rolÚ
w rozwiÈzywaniu problemów spoïecznych na poziomie lokalnym. W zwiÈzku z tym zapytaliĂmy osoby kierujÈce OPS o ich opiniÚ na temat realizacji zadañ, które de facto
sÈ realizowane sporadycznie, a jako, ĝe sïuĝÈ budowaniu fundamentów pod ekonomiÚ
spoïecznÈ oraz przygotowaniu klientów pomocy spoïecznej do udziaïu w przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej – powinny staÊ siÚ staïÈ praktykÈ funkcjonowania sïuĝb spoïecznych.

animować przedsięwzięcia realizowane
z udziałem mieszkańców gminy,
służące budowaniu i wzmacnianiu
więzi społecznych (N = 128)

41,4

45,3

11,7 1,6

stymulować wspólne działania różnych
instytucji publicznych
i organizacji pozarządowych (N = 135)

40,7

54,1

4,4 0,8

poprzez realizację projektów
ukierunkowanych na rozwój samopomocy
uczyć swoich podopiecznych zaradności
i przygotowywać do usamodzielnienia się
(N = 135)

65,2

mobilizować podopiecznych do wysiłku
na rzecz stworzenia sobie miejsca pracy,
np. założenie spółdzielni socjalnej
(N = 136)
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Wykres 16. Opinie kierowników/dyrektorów OPS na temat roli, jakÈ pomoc
spoïeczna powinna odgrywaÊ w rozwiÈzywaniu problemów spoïecznych
½ródïo: Badanie moĝliwoĂci..., dz. cyt.
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2,2

WiÚkszoĂÊ ankietowanych (96,3%) skïania siÚ ku poglÈdowi, ĝe pomoc spoïeczna
powinna koncentrowaÊ siÚ na realizacji projektów samopomocowych, dziÚki czemu
klienci stanÈ siÚ bardziej zaradni ĝyciowo, co w konsekwencji doprowadzi ich do usamodzielnienia siÚ. Taka wizja roli pomocy spoïecznej znajduje zdecydowane poparcie
aĝ 65% badanych.
Wedïug duĝej grupy respondentów (blisko 95%, w tym ponad 40% „zdecydowanie
tak”) pomoc spoïeczna ma peïniÊ rolÚ ïÈcznika miÚdzy róĝnymi podmiotami i stymulowaÊ wspólne dziaïania instytucji publicznych i organizacji pozarzÈdowych. Niewiele
mniejszy odsetek respondentów (87%) zgadza siÚ z tym, ĝe pomoc spoïeczna powinna
animowaÊ spoïecznoĂÊ lokalnÈ poprzez inicjowanie wspólnych przedsiÚwziÚÊ ukierunkowanych na budowanie kapitaïu spoïecznego. JednoczeĂnie 13% ankietowanych uwaĝa,
ĝe raczej nie jest to rolÈ pomocy spoïecznej i choÊ nie jest to wysoki wskaěnik, to jednak
wyraĝa opiniÚ osób, które zajmujÈc stanowisko kierownicze nie akceptujÈ jednej z trzech
podstawowych metod pracy socjalnej, jakÈ jest praca ze spoïecznoĂciÈ lokalnÈ.
Duĝe poparcie (w sumie 89%, w tym co trzecia odpowiedě brzmi „zdecydowanie tak”) zyskaïo zadanie polegajÈce na tym, ĝe pomoc spoïeczna mobilizuje swoich
podopiecznych do wysiïków na rzecz stworzenia sobie miejsca pracy, np. zaïoĝenia
spóïdzielni socjalnej. W tym przypadku odpowiedzi zdecydowanie pozytywnych jest 4krotnie wiÚcej niĝ na wykresie 15, co moĝe wynikaÊ z szerszego sformuïowania zadania, które nie mówi wyïÈcznie o tworzeniu miejsca pracy (np. zakïadaniu spóïdzielni
socjalnej), ale obejmuje równieĝ dziaïania zmierzajÈce do tego, a poza tym odnosi siÚ
do tworzenia miejsc pracy w dowolnym sektorze.

2

2. Konkluzje z badañ i rekomendacje zmian
w systemie pomocy spoïecznej
Zarówno dziaïania podejmowane na gruncie ekonomii spoïecznej, jak i w ramach
pomocy spoïecznej, respektujÈ ogromne znaczenie pracy w ĝyciu czïowieka. Praca
jest uznawana za podstawowÈ wartoĂÊ oraz warunek samodzielnego zaspokajania
potrzeb egzystencjalnych i spoïecznych. Obydwa rodzaje dziaïañ sÈ ukierunkowane
na wzrost zatrudnienia i realizujÈ ten cel stosownie do swoich kompetencji: ekonomia
spoïeczna poprzez rozwój gospodarki spoïecznej i tworzenie miejsc pracy w tym sektorze, zaĂ pomoc spoïeczna poprzez organizowanie programów reintegracji spoïecznej
i zawodowej, które umoĝliwiajÈ osobom wykluczonym spoïecznie wejĂcie i utrzymanie
siÚ na rynku pracy – chronionym lub otwartym.
Z wyników badañ wynika, ĝe mimo funkcjonalnych powiÈzañ sïuĝb socjalnych
z podmiotami ekonomii spoïecznej oraz pozytywnego nastawienia osób kierujÈcych
OPS do przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej, realne moĝliwoĂci przygotowania osób dïugotrwale bezrobotnych do pracy oraz skutecznego przeprowadzenia procesu reintegracji
ze spoïecznoĂciÈ lokalnÈ sÈ bardzo ograniczone. ¥wiadczy o tym wiele czynników,
przede wszystkim jednak fakt, ĝe zdecydowana wiÚkszoĂÊ OPS nie prowadzi pracy socjalnej za pomocÈ podstawowego narzÚdzia zwanego projektem socjalnym, czyli jako
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sekwencji celowych i racjonalnych dziaïañ zaplanowanych i realizowanych w sposób
metodyczny.
Z powodu braku czasu i kompetencji pracownicy socjalni nie organizujÈ spoïecznoĂci lokalnej wokóï dziaïañ o kluczowym znaczeniu dla dïugofalowego, spójnego
i trwaïego rozwoju danej gminy. RezygnujÈc z partycypacyjnego procesu przygotowania strategii rozwiÈzywania problemów spoïecznych, tracÈ znakomitÈ okazjÚ do budowania (lub wzmacniania) sieci spoïecznych relacji, obejmujÈcej lokalne podmioty
publiczne, pozarzÈdowe i komercyjne, których wspóïpraca jest niezbÚdna do kompleksowego i skutecznego rozwiÈzywania problemów spoïecznych, a w szczególnoĂci
jest warunkiem koniecznym rozwoju przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej. WiÚkszoĂÊ kierowników i dyrektorów OPS (ponad 60%) nie dostrzega w organizacjach pozarzÈdowych
ogromnego potencjaïu niezbÚdnego do budowania gospodarki spoïecznej: innowacyjnoĂci, samopomocy, czynnika wiÚziotwórczego. Co gorsza, prawie 3/4 OPS nie zna
i nie stosuje konstytucyjnej zasady subsydiarnoĂci, która jest jednÈ z podstawowych
zasad ustrojowych i okreĂla ïad instytucjonalny miÚdzy organami pañstwa i samorzÈdu
terytorialnego a obywatelami kraju i czïonkami spoïecznoĂci lokalnych.
Z perspektywy polityki spoïecznej oczekuje siÚ, ĝe system pomocy spoïecznej bÚdzie sïuĝyï aktywizacji spoïecznej i zawodowej osób wykluczonych. Takie stanowisko
jest w peïni uzasadnione – przemawiajÈ za tym przynajmniej trzy argumenty: fiasko
polityki dziaïañ osïonowych prowadzonych w latach 90., koniecznoĂÊ rozwiÈzywania
narastajÈcych problemów spoïecznych (a nie ïagodzenia spoïecznych kosztów zmian
w gospodarce) oraz doĂwiadczenia innych krajów Unii Europejskiej. Jednak istnieje
duĝy rozděwiÚk miÚdzy oczekiwaniami co do wyników dziaïañ lokalnych jednostek
organizacyjnych pomocy spoïecznej, a faktycznymi rezultatami ich funkcjonowania.
W zwiÈzku z tym system pomocy spoïecznej bezwzglÚdnie wymaga modernizacji,
która umoĝliwi sïuĝbom spoïecznych wykonywanie tego, co jest istotÈ ich dziaïalnoĂci zawodowej: pracy socjalnej. Naleĝy przeprowadziÊ wielu zmian m.in. w zakresie
ksztaïcenia i rozwoju zawodowego pracowników socjalnych, zarzÈdzania jednostkami organizacyjnymi i budowania ïadu instytucjonalnego pomocy spoïecznej, polityki
wïadz samorzÈdowych wobec pomocy spoïecznej. Grupa ekspertów powoïana przez
Instytut Rozwoju Sïuĝb Spoïecznych w ramach projektu PIW EQUAL „W poszukiwaniu
polskiego modelu ekonomii spoïecznej” wypracowaïa caïy zestaw rekomendacji dostÚpnych na stronach internetowych IRSS.
Na poziomie lokalnym proponuje siÚ wypracowanie nowych modeli oĂrodków pomocy spoïecznej, odpowiednich dla danego typu gminy (wiejska, miejska, wielkomiejska). Struktura organizacyjna oĂrodka powinna sprzyjaÊ prowadzeniu trzech podstawowych typów dziaïalnoĂci, takich jak: (1) praca socjalna ukierunkowana na aktywizacjÚ
i reintegracjÚ – spoïecznÈ i zawodowÈ; (2) opieka nad osobami, które nie mogÈ funkcjonowaÊ na rynku pracy (potrzebujÈ usïug pielÚgnacyjnych oraz kontaktów i wiÚzi
spoïecznych) oraz (3) Ăwiadczenia finansowe (wyodrÚbnienie Ăwiadczeñ finansowych
od pracy socjalnej np. poprzez ustanowienie Dziaïu/ów Pracy Socjalnej w OPS).
Zmianom instytucjonalnym muszÈ towarzyszyÊ dziaïania edukacyjne adresowane
do sïuĝb spoïecznych i sïuĝb zatrudnienia, wïadz samorzÈdowych oraz innych partnerów lokalnych; ukierunkowane na integrowanie dziaïañ róĝnych instytucji publicznych
i organizacji pozarzÈdowych na rzecz rozwiÈzywania lokalnych problemów spoïecznych i rozwoju ekonomii spoïecznej. BiorÈc pod uwagÚ cele aktywnej polityki spoïecznej i wyzwania stojÈce przed pomocÈ spoïecznÈ, programy edukacyjne powinny
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obejmowaÊ rozlegïy zakres zagadnieñ z nastÚpujÈcych dziedzin: organizowanie Ărodowiska lokalnego, rozwój spoïecznoĂci lokalnej, reintegracja spoïeczna i zawodowa osób
dïugotrwale bezrobotnych, ekonomia spoïeczna, gospodarka spoïeczna, zintegrowany
system usïug socjalnych/spoïecznych, budowanie i wspóïpraca w ramach partnerstwa
publiczno-spoïecznego, praca socjalna w cyklu ĝycia czïowieka, zarzÈdzanie pracÈ
socjalnÈ. JednoczeĂnie naleĝy budowaÊ stabilne zaplecze merytoryczne dla sïuĝb socjalnych, które bÚdzie dostarczaïo wiedzy sïuĝÈcej zwiÚkszeniu efektywnoĂci i skutecznoĂci funkcjonowania pomocy spoïecznej, tworzyïo warunki do testowania innowacyjnych rozwiÈzañ i upowszechniania dobrych praktyk, prowadziïo systematyczne analizy
i badania pomocy spoïecznej oraz monitorowaïo proces modernizacji systemu.
Podstawowa rekomendacja w obszarze budowania ïadu instytucjonalnego dotyczy
zintegrowania dziaïañ jednostek organizacyjnych pomocy spoïecznej z dziaïaniami innych instytucji, które realizujÈ jej zadania – poprzez prowadzenie staïej, partnerskiej
wspóïpracy w trzech wymiarach:
1. Wertykalnym, tj. pomiÚdzy publicznymi jednostkami organizacyjnymi pomocy spoïecznej ulokowanych na róĝnych szczeblach administracji samorzÈdowej i rzÈdowej.
2. Ponadresortowym, tj. z instytucjami realizujÈcymi zadania innych dziaïów polityki spoïecznej, np. instytucjami rynku pracy, edukacji, sïuĝby zdrowia, polityki mieszkaniowej.
3. Ponadsektorowym, tj. z organizacjami pozarzÈdowymi i nieformalnymi inicjatywami spoïecznymi, które dziaïajÈ na rzecz aktywizacji i reintegracji spoïecznej i zawodowej i/lub realizujÈ inne zadania pomocy spoïecznej.
Z kolei optymalnym sposobem prowadzenia prac nad strategiÈ jest powoïanie interdyscyplinarnych zespoïów roboczych, w których przedstawiciele róĝnych profesji
i Ărodowisk lokalnych ïÈczÈ swoje doĂwiadczenia i kompetencje, reprezentujÈ interesy
róĝnych grup spoïecznych i starajÈ siÚ wypracowaÊ spójnÈ wizjÚ dziaïañ, zorientowanych na realizacjÚ dobra wspólnego i zrównowaĝony rozwój spoïeczny. Uspoïecznienie
prac nad przygotowaniem strategii umoĝliwia poznanie i zrozumienie mechanizmów
dziaïania innych podmiotów oraz nadanie wspólnych znaczeñ zjawiskom, które dotÈd
byïy postrzegane jednostronnie, tj. wyïÈcznie z punktu widzenia danego wydziaïu, instytucji, placówki. Jest to bezcenne doĂwiadczenie, niezwykle przydatne w budowaniu
lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii spoïecznej i tworzenia przedsiÚbiorstw spoïecznych.
Przygotowanie konkretnych rozwiÈzañ prawno-instytucjonalnych, niezbÚdnych
do tego, aby zwiÚkszyÊ skutecznoĂÊ dziaïañ pomocy spoïecznej wspierajÈcych osoby
marginalizowane w podejmowaniu zatrudnienia i w samodzielnym funkcjonowaniu
w róĝnych rolach spoïecznych wymaga czasu i wiedzy. Konieczne jest podjÚcie prac
badawczo-eksperckich oraz uruchomienie debaty publicznej z udziaïem wszystkich
zainteresowanych stron, która pozwoli zrozumieÊ, ĝe warunkiem trwaïego bezpieczeñstwa socjalnego i rozwoju lokalnego jest konsekwentne prowadzenie polityki godzenia
celów spoïecznych i gospodarczych bÚdÈcej istotÈ przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej.
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WstÚp
Ekonomia spoïeczna nie jest zjawiskiem nowym. PojÚcie to oraz zwiÈzane z nim
sposoby dziaïania na rzecz rozwiÈzywania problemów spoïecznych, oparte na zasadach
pomocniczoĂci, solidaryzmu spoïecznego i dobra wspólnego, sÈ znane od wieków.
Renesans, który obecnie przeĝywa ekonomia spoïeczna wynika z szeregu przesïanek. Do ich katalogu zaliczyÊ naleĝy m.in. erozjÚ koncepcji pañstwa dobrobytu oraz
narastajÈce niezadowolenie ze sposobów i efektów rozwiÈzywania problemów spoïecznych przez wïadze publiczne. Stawiane jest przy tym pytanie o zdolnoĂÊ rynku do zapewnienia moĝliwoĂci rozwiÈzania pojawiajÈcych siÚ problemów spoïecznych, takich
jak choÊby zagroĝenie wykluczeniem spoïecznym. Na zjawiska te nakïadajÈ siÚ zmiany
demograficzne (starzenie siÚ spoïeczeñstw) oraz deficyt finansów publicznych wystÚpujÈcy w wielu wspóïczesnych pañstwach. Nie bez znaczenia dla wzrostu zainteresowania ekonomiÈ spoïecznÈ pozostaje równieĝ kwestia poszukiwania mechanizmów
autentycznego obywatelskiego zaangaĝowania w bieg spraw publicznych – to reakcja
na zjawisko okreĂlane mianem deficytu demokracji, spokrewnione ideowo z nurtem
filozofii politycznej okreĂlanej mianem komunitaryzmu.
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Zarysowane powyĝej przesïanki konstytuujÈ podïoĝe dla poszukiwania takich form
aktywnoĂci – w wymiarze jednostkowym i wspólnotowym – które sïuĝyïyby niwelowaniu negatywnych konsekwencji wskazanych powyĝej zjawisk. Przy czym, nie majÈ one
na celu konstruowania systemowych, alternatywach rozwiÈzañ wzglÚdem pañstwa
lub rynku, a jedynie korygowanie ich niesprawnoĂci i budowanie zasobów wzglÚdem
nich komplementarnych. Ekonomia spoïeczna to zatem dopeïnienie pañstwa i rynku
a nie ich negacja.
W ekonomii spoïecznej upatruje siÚ korzyĂci (funkcji), tak utylitarnych, jak i aksjologicznych. Dostrzega siÚ w niej moĝliwoĂÊ:
• kreowania miejsc pracy dla osób dotkniÚtych lub zagroĝonych wykluczeniem
spoïecznym,
• tworzenia wysokiej jakoĂci, dobrze adresowanych usïug publicznych, w szczególnoĂci tych o charakterze spoïecznym,
• budowania kapitaïu spoïecznego,
• racjonalizowania wydatków publicznych,
• ewolucyjnej, oddolnej modernizacji klasycznych zaïoĝeñ pañstwa opiekuñczego.
W wymiarze aksjologicznym wskazuje siÚ na jej potencjaï dla:
• budowania demokracji uczestniczÈcej,
• redefiniowania roli obywateli oraz ich zbiorowoĂci w zakresie tworzenia i dostarczania usïug publicznych.
Podmioty ekonomii spoïecznej posiadajÈ cechy konstytutywne, wyróĝniajÈce
je na tle innych aktorów wpïywajÈcych na procesy zachodzÈce na rynku pracy – w obszarze integracji spoïecznej i tworzenia tkanki kapitaïu spoïecznego. Do zbioru tych
wyróĝników naleĝy zaliczyÊ m.in. prymat spoïecznej uĝytecznoĂci nad zyskiem pojmowanym w sposób monetarny, konsensualny i demokratyczny sposób podejmowania
decyzji, realokacjÚ zysku na rzecz realizacji celu spoïecznego. Naleĝy równieĝ zwróciÊ
uwagÚ na ich lokalne zakorzenienie. Inicjatywy podejmowane przez podmioty ekonomii spoïecznej rodzÈ siÚ wokóï nierozwiÈzanych problemów i niezaspokojonych potrzeb
spoïecznoĂci lokalnej. Istota ich dziaïania polega na integracji i aktywizacji rozproszonych zasobów lokalnych, wprzÚgniÚciu pasji, energii i determinacji wspólnot lokalnych
w rozwiÈzywanie problemów, z którymi nie radzÈ sobie samodzielnie ani obywatele,
ani instytucje publiczne. ZnaczÈcym wyróĝnikiem tych podmiotów jest takĝe waga,
którÈ przywiÈzujÈ one do sposobu radzenia sobie z róĝnymi problemami spoïecznymi i gospodarczymi – jest to równie waĝne jak samorozwiÈzanie problemu. Ponadto
w zbiorze tym ujÈÊ naleĝy aspekt godzenia racjonalnoĂci spoïecznej i ekonomicznej poprzez podejmowanie dziaïalnoĂci gospodarczej na rzecz realizacji celów spoïecznych.
Owa dualnoĂÊ celów podmiotów ekonomii to ich kolejna cecha konstytutywna.
Ekonomia spoïeczna niesie w sobie wiele z podmiotowoĂci i zaangaĝowania charakterystycznego dla ruchów spoïecznych. Wyrasta z zaangaĝowania w lokalne wyzwania i z dÈĝenia do rozbudzania partycypacji tych, których w klasyczne formy polityki spoïecznej traktujÈ czÚsto jako uprzedmiotowionych „beneficjentów” czy „klientów”.
Podmioty dziaïajÈce w obszarze ekonomii spoïecznej budowane sÈ z intencjÈ wyprowadzania osób zagroĝonych róĝnymi formami wykluczenia spoïecznego z trudnej sytuacji, przywracania ich „spoïeczeñstwu pracujÈcemu”, wyrywaniu z bïÚdnego koïa
uzaleĝnienia od pomocy spoïecznej.
Celem niniejszego opracowania jest analiza sytuacji w województwie maïopolskim
z perspektywy identyfikacji potencjalnych grup docelowych, do których aktywnoĂÊ
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w obrÚbie ekonomii spoïecznej powinna byÊ szczególnie adresowana. Grup takich
naleĝy poszukiwaÊ przede wszystkim wĂród osób w wieku produkcyjnym, z róĝnych
powodów nieaktywnych zawodowo, lecz potencjalnie mogÈcych pracowaÊ (czÚsto
wïaĂnie po stworzeniu specjalnych warunków) i tych spoĂród formalnie aktywnych,
którzy na skutek dïugotrwaïego bezrobocia realnie dezaktywowali siÚ na rynku pracy
lub sÈ dezaktywacjÈ silnie zagroĝeni.
PodstawÈ tej analizy sÈ wyniki badania przeprowadzonego w województwie maïopolskim w pierwszym póïroczu 2007 r. w ramach projektu: „Maïopolski system analiz
i programowania polityk rynku pracy”, który zostaï zrealizowany w ramach dziaïania
2.1 ZPORR ze Ărodków Europejskiego Funduszu Spoïecznego. Badania zostaïy zrealizowane na wielostopniowej próbie losowej, warstwowo-zespoïowej, 2.499 gospodarstw
domowych i tyluĝ wylosowanych w nich respondentów. Gospodarstwa domowe losowane byïy przez nas z operatu spisowego UrzÚdu Statystycznego w Krakowie, partnera
w projekcie. Kwestionariusz obejmowaï duĝy zbiór pytañ, które zostaïy dobrane pod
kÈtem zasilenia w niezbÚdne dane zestawów wskaěników charakteryzujÈcych sytuacjÚ
na tynku pracy i warunki ĝycia, ze specjalnym naciskiem na identyfikacjÚ zagroĝenia
wykluczeniem spoïecznym. Wyniki projektu zostaïy przedstawione w pracach zbiorowych autorstwa tego samego zespoïu, który przygotowaï niniejsze opracowanie1.

1

1. Ogólny obraz rynku pracy w Maïopolsce
Przeprowadzona analiza danych pochodzÈcych z badañ ankietowych wskazuje wyraěnie, ĝe sytuacja na maïopolskim rynku pracy jest wzglÚdnie korzystna. OdnoszÈc siÚ
do wartoĂci wskaěników pochodzÈcych z badañ GUS i dotyczÈcych pozostaïych polskich regionów naleĝy stwierdziÊ, ĝe rynek pracy w Maïopolsce jest elastyczny i rozwojowy, poziom kapitaïu ludzkiego wysoki, a sytuacja demograficzna pozwala na dalszy
trwaïy rozwój gospodarczy. Poziom wynagrodzeñ (oraz zidentyfikowany w badaniach
poziom pïacy progowej) nie stanowi bariery uniemoĝliwiajÈcej zatrudnianie nowych
pracowników, co jest kolejnym pozytywnym elementem caïoĂciowej oceny.
WskazaÊ jednak moĝna grupy osób, których sytuacja na maïopolskim rynku pracy jest niekorzystna lub niepokojÈca. Omówione zostaïy kolejno kwestie: aktywnoĂci
i biernoĂci zawodowej, poziom zatrudnienia oraz nieformalnego zatrudnienia. Warto
pamiÚtaÊ o tym, ĝe identyfikacja zagroĝonych osób ma charakter relatywny. Ogólna sytuacja na regionalnym rynku pracy stanowi waĝny kontekst dla naszych dalszych rozwaĝañ dotyczÈcych grup najbardziej zagroĝonych wykluczeniem z rynku pracy. Istotne
jest jednak wskazanie, na ile ta informacja dotyczÈca rynku pracy w ogóle w Maïopolsce moĝe byÊ wykorzystana jako szansa lub zagroĝenie dla ekonomii spoïecznej.

J. Górniak, S. Mazur (red.), Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spoïecznego w Maïopolsce.
Refleksja nad wykorzystaniem wskaěników, MSAP UEK, Kraków 2007; J. Górniak, S. Mazur
(red.), Wybrane wskaěniki wykluczenia spoïecznego i sytuacji na rynku pracy: definicje, sposób
liczenia, zastosowanie, MSAP UEK, Kraków 2007.
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1.1. AktywnoĂÊ i biernoĂÊ zawodowa
Wskaěnik aktywnoĂci zawodowej jest w Ăcisïy sposób powiÈzany ze wskaěnikiem
nieaktywnoĂci/biernoĂci zawodowej. Suma tych dwóch wartoĂci opisuje wielkoĂÊ populacji, w zaleĝnoĂci od przyjÚtego przedziaïu wieku: 15 i wiÚcej lat (jak w przypadku MiÚdzynarodowej Organizacji Pracy), 18 i wiÚcej lat (jak w przypadku niektórych
statystyk uwzglÚdniajÈcych okres nauki do 18 roku ĝycia) lub teĝ 18-64 lat dla mÚĝczyzn oraz 18-59 lat dla kobiet, uwzglÚdniajÈc faktyczny okres aktywnoĂci zawodowej
– z jednej strony delimitowany okresem nauki do lat 18, z drugiej progiem wieku
emerytalnego.
Wykres 1 prezentuje poziom wskaěników aktywnoĂci zawodowej oraz biernoĂci
zawodowej w róĝnych przedziaïach wiekowych dla caïej badanej populacji, wartoĂciami podsumowujÈcymi sÈ wskaěniki aktywnoĂci i biernoĂci zawodowej w przedziale
18 lat i wiÚcej.
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Wykres 1. AktywnoĂÊ zawodowa w Maïopolsce wedïug grup wiekowych
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie badañ przeprowadzonych w 2007 r. – „Maïopolski
system analiz i programowania polityk rynku pracy” (dalej: Opracowanie wïasne).

Obliczanie wskaěników aktywnoĂci zawodowej w odniesieniu do populacji 18
lat i wiÚcej niesie za sobÈ informacjÚ obciÈĝonÈ czynnikiem demograficznym, jakim
jest liczba osób w wieku emerytalnym. StÈd teĝ wskaěnikiem, który w sposób najpeïniejszy opisuje poziom aktywnoĂci siïy roboczej na rynku pracy, jest wskaěnik aktywnoĂci zawodowej oparty na populacji osób w wieku produkcyjnym, czyli od 18 do 59
lat w przypadku kobiet oraz 64 lat w przypadku mÚĝczyzn.
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Wskaěnik aktywnoĂci zawodowej w Maïopolsce uksztaïtowaï siÚ na poziomie
69,5%. Wskaěnik ten pokazuje równieĝ poziom biernoĂci zawodowej w populacji osób
w wieku produkcyjnym, który w Maïopolsce utrzymuje siÚ na poziomie 30% (zarówno
w badaniach prowadzonych przez GUS, jak i w aktualnie opisywanych badaniach).
Porównanie poziomów aktywnoĂci zawodowej – w zaleĝnoĂci od przyjÚcia za punkt
odniesienia populacji 18 lat i wiÚcej, czy teĝ osób w wieku tzw. faktycznej aktywnoĂci zawodowej – niesie za sobÈ róĝne wartoĂci wskaěnika aktywnoĂci. Dla populacji
w wieku 18 lat i wiÚcej ludnoĂÊ Maïopolski cechuje doĂÊ niski poziom tego wskaěnika, który wynosi 52,3%. Jednak nawet prawie siedemdziesiÚcioprocentowy poziom
aktywnoĂci zawodowej – przy zawÚĝeniu populacji do osób w wieku produkcyjnym
– nie stanowi, w Ăwietle poziomu aktywnoĂci w innych krajach, wysokiego wyniku.
Warto bowiem zauwaĝyÊ, ĝe Strategia Lizboñska zakïada osiÈgniÚcie przez kraje Unii
Europejskiej poziomu 70% wskaěnika zatrudnienia (a nie wspóïczynnika aktywnoĂci
zawodowej) do 2010 r.
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Wykres 2. Wskaěnik aktywnoĂci zawodowej i nieaktywnoĂci zawodowej
wĂród osób w wieku produkcyjnym
½ródïo: Opracowanie wïasne.

AnalizujÈc aktywnoĂÊ zawodowÈ mieszkañców Maïopolski warto podkreĂliÊ bardzo
wysoki poziom aktywnoĂci, oscylujÈcy w granicach 80%, w przedziaïach wiekowych
25-34 lat (81,9%) oraz 35-54 lat (79,3%). Przedziaï wiekowy 25-54 lat jest okreĂlany
jako przedziaï najwyĝszego poziomu aktywnoĂci zawodowej lub przedziaï o najwyĝszym
poziomie mobilnoĂci. W grupach wiekowych 18-24 oraz 55-64 lat poziom wskaěnika
biernoĂci zawodowej przewyĝsza poziom wskaěnika aktywnoĂci, w pierwszym przypadku aĝ o ponad 10 punktów procentowych, natomiast w drugim – o 6,6 punkta
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procentowego. Notowany w ostatnich latach znaczÈcy wzrost odsetka mïodzieĝy kontynuujÈcej naukÚ na poziomie wyĝszym w sposób automatyczny doprowadziï do radykalnego obniĝenia wartoĂci wskaěnika aktywnoĂci w przedziale wiekowym 18-24
lat. Natomiast niski poziom aktywnoĂci zawodowej, a co za tym idzie wysoki poziom
dezaktywizacji, jest gïównie wynikiem polityki prowadzonej przez pañstwo (zwiÈzanej
z wczeĂniejszymi emeryturami, zasiïkami i Ăwiadczeniami przedemerytalnymi).
Aby opisywane wyniki badañ stanowiïy spójnÈ caïoĂÊ, ich analiza i interpretacja
bÚdÈ przeprowadzane w oparciu o wskaěniki uwzglÚdniajÈce jako podstawÚ populacjÚ
osób w wieku produkcyjnym. Przytaczane równieĝ bÚdÈ wartoĂci wskaěników opartych na innych podstawach, jednak zostanie to w wyraěny sposób zaznaczone.

Tabela 1. AktywnoĂÊ i nieaktywnoĂÊ zawodowa wedïug pïci, wieku i miejsca
zamieszkania
Osoby w wieku produkcyjnym (w %)

pïeÊ

wyksztaïcenie

miejsce
zamieszkania

Nieaktywni zawodowo

Aktywni zawodowo

mÚĝczyěni

23,7

76,3

kobiety

37,0

63,0

gimnazjum lub niĝej

50,2

49,8

zasadnicze

27,7

72,3

Ărednie

33,1

66,9

wyĝsze

8,5

91,5

wieĂ

32,7

67,3

miasto

31,8

68,2

Tarnów/Nowy SÈcz

36,8

63,2

Kraków

24,4

75,6

½ródïo: Opracowanie wïasne.

W tabeli 1 umieszczone zostaïy wyniki przeprowadzonych badañ w zakresie aktywnoĂci i nieaktywnoĂci zawodowej. Wartym podkreĂlenia wydaje siÚ fakt relatywnie
wysokiego poziomu aktywnoĂci zawodowej kobiet w Maïopolsce (63%) oraz mieszkañców wsi (67%), oczywiĂcie w perspektywie poziomu tych wskaěników notowanego
w innych regionach Polski. Bardzo wysoki poziom nieaktywnoĂci zawodowej widoczny
jest wĂród osób z niskim poziomem wyksztaïcenia. Jest to bardzo niepokojÈce zjawisko w kontekĂcie obniĝania siÚ poziomu edukacji wĂród mïodych osób na wsi i wïaĂnie
dziaïania, pomysïy na aktywizowanie tych grup w ramach róĝnych projektów z zakresu
ekonomii spoïecznej mogÈ byÊ szansÈ, która moĝe zmieniÊ statystyki za kilka lat.
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1.2. Wskaěnik zatrudnienia
Nie tylko wskaěniki aktywnoĂci/nieaktywnoĂci zawodowej majÈ znaczenie w charakterystyce rynku pracy, ale wïaĂnie wskaěnik zatrudnienia wskazuje, jakie grupy
osób moĝna i nawet trzeba zaktywizowaÊ. Poziom zatrudnienia w Maïopolsce jest bliskim odwzorowaniem poziomu aktywnoĂci zawodowej ludnoĂci województwa. Jak
juĝ wspomniano, istnieje wysoka korelacja pomiÚdzy wartoĂciami i dynamikÈ zmian
wskaěnika aktywnoĂci zawodowej oraz wskaěnika zatrudnienia. Na wykresie 3 zaprezentowane zostaïy wartoĂci wskaěnika zatrudnienia w podziale na pïeÊ i podstawowe
grupy wiekowe. Wskaěnik zatrudnienia w populacji osób w wieku produkcyjnym ogóïem uksztaïtowaï siÚ na poziomie 61,7% (dla Polski 60,6%), co stanowi stosunkowo wysoki wynik, równieĝ w odniesieniu do wspóïczynnika aktywnoĂci zawodowej
– 69,5%. Wysoki poziom wskaěnika zatrudnienia w przypadku mÚĝczyzn (67,3%)
kontrastuje z niskim poziomem zatrudnienia kobiet (53,8%); jest to powszechnie wystÚpujÈcÈ tendencjÈ, jednak skala róĝnicy ĂwiadczyÊ moĝe z jednej strony o dyskryminacji kobiet na rynku pracy, z drugiej zaĂ o silnym oddziaïywaniu czynnika kulturowego
na aktywnoĂÊ zawodowÈ kobiet. PodstawowÈ determinantÈ niskiego poziomu zatrudnienia w grupie wiekowej 18-24 lata jest, podobnie jak w przypadku wspóïczynnika aktywnoĂci zawodowej, wydïuĝanie siÚ okresu edukacji wĂród mïodzieĝy. Ponad
siedemdziesiÚcioprocentowe wartoĂci wskaěnika dla przedziaïu wiekowego 25-54 lat
ĂwiadczÈ o wysokim poziomie aktywnoĂci zawodowej w najbardziej mobilnym okresie ĝycia zawodowego. Z kolei, istniejÈce moĝliwoĂci wczeĂniejszego wycofania siÚ
z rynku pracy dla grup w wieku przedemerytalnym od razu przekïadajÈ siÚ na niskie
poziomy wskaěnika zatrudnienia dla grupy wiekowej 55-64 lat.
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Wykres 3. Wskaěnik zatrudnienia wedïug pïci i wieku
½ródïo: Opracowanie wïasne.
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1.3. Nieformalny sektor zatrudnienia – ucieczka
od problemów dzisiaj kosztem jutra
Osoby zatrudnione w szarej strefie stanowiÈ z perspektywy ekonomii spoïecznej
kategoriÚ szczególnÈ. Z jednej strony zaciemniajÈ one statystyczny obraz sytuacji ĝyciowej osób z róĝnych segmentów spoïecznych, przynajmniej z perspektywy danych
urzÚdowych: osoby faktycznie pracujÈce rejestrujÈ siÚ nierzadko jako bezrobotne;
próby adresowania do nich oferty zatrudnienia w ramach ekonomii spoïecznej moĝe
trafiaÊ w próĝniÚ. Z drugiej strony, sÈ to osoby, które w przypadku utraty moĝliwoĂci
zarobkowania w szarej strefie, czy to z przyczyn zdrowotnych, czy z powodu wieku,
natychmiast stajÈ wobec bardzo trudnej sytuacji, nie majÈc uprawnieñ emerytalnych
czy rentowych wynikajÈcych z wczeĂniejszego zatrudnienia i opïacania stosownych
skïadek. Oszacowanie skali zatrudnienia w szarej strefie jest bardzo trudne. W prezentowanym tu badaniu jako poĂredni, przybliĝony wskaěnik potraktowane zostaïo
wskazanie zatrudnienia bez pisemnej umowy. Przy okazji warto takĝe przyjrzeÊ siÚ zatrudnieniu wedïug wszystkich kluczowych form umów stanowiÈcych jego podstawÚ.
Analiza wyników badañ wykazaïa niewielkie róĝnice pomiÚdzy kobietami a mÚĝczyznami w zakresie form umów o pracÚ zawartych pomiÚdzy pracodawcÈ a pracownikiem. DominujÈcÈ formÈ umowy – zarówno w przypadku kobiet (63,7%), jak
i mÚĝczyzn (63,8%) – jest umowa o pracÚ na czas nieokreĂlony; ten rodzaj umowy
nazywany jest potocznie pracÈ na staïe. Umowy podpisywane na czas okreĂlony stanowiÈ w przypadku kobiet 21% umów o pracÚ, natomiast wĂród mÚĝczyzn 17,7%. Brak
oficjalnej umowy legalizujÈcej stosunek pracy odnotowany zostaï wĂród 8,2% kobiet
i aĝ 12,3% mÚĝczyzn. Szara strefa zatrudnienia posiada pewnÈ specyfikÚ, dominujÈ
w niej tzw. zawody mÚskie z zakresu prac budowlano-remontowych, kobiety pracujÈ
gïówne jako opiekunki do dzieci oraz pomoc domowa. Z tego powodu popyt na szarostrefowe usïugi mÚĝczyzn jest wiÚkszy niĝ na pracÚ kobiet.
Wraz ze wzrostem wieku osób zatrudnionych spada udziaï zatrudnienia na czas
okreĂlony oraz zatrudnienia na umowÚ zlecenie lub o dzieïo. InteresujÈcym zjawiskiem
jest natomiast systematyczny (wraz z wiekiem) wzrost zatrudnienia „bez umowy”,
szczególnie widoczny w najwyĝszym przedziale wiekowym. Bez wÈtpienia jest to efekt
oficjalnej dezaktywizacji zawodowej i próby „dorabiania” sobie do skromnej emerytury,
jak i równieĝ konsekwencja efektu wypychania starszych pracowników z legalnego
rynku pracy z powodu obniĝajÈcej siÚ wydajnoĂci ich pracy. Bardzo niepokojÈcÈ skalÚ
zatrudnienia w nieformalnym sektorze moĝna zaobserwowaÊ wĂród osób z wyksztaïceniem gimnazjalnym lub niĝszym – dotyczy ona 41,2% ogóïu zatrudnienia osób z tym
poziomem wyksztaïcenia. Inna dekompozycja, ze wzglÚdu na miejsce zamieszkania,
unaocznia róĝnice pod wzglÚdem formy zatrudnienia pomiÚdzy miastami i wsiÈ w regionie maïopolskim. Widoczna jest róĝnica w poziomie stabilnoĂci zatrudnienia reprezentowanego przez odsetek zatrudnionych na czas nieokreĂlony; na wsi wynosi on
59,4%, natomiast w Krakowie 68,3%. Równieĝ na wsi w najszerszej skali wystÚpuje
zatrudnianie pracowników bez pisemnej umowy, specyfika pracy na roli oraz prac sezonowych sprzyja takim formom zatrudniania.
Praca nierejestrowana w takiej skali, jakÈ odnotowano w badaniach, tylko doraěnie
zmniejsza presjÚ na rynku pracy. W dïuĝszym horyzoncie moĝe staÊ siÚ ěródïem powaĝnych problemów spoïecznych, gdy osoby nieodprowadzajÈce skïadek zdrowotnych
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i emerytalnych stanÈ w obliczu braku dostÚpu do Ăwiadczeñ (lub ich bardzo niskiego
poziomu).

Tabela 2. Status zatrudnienia oraz nieformalne zatrudnienie
Praca w oparciu o umowÚ:

pïeÊ

wiek

wyksztaïcenie

miejsce
zamieszkania

na czas
nieokreĂlony
(%)

na czas
okreĂlony
(%)

zlecenia/
o dzieïo
(%)

brak pisemnej
umowy
(%)

mÚĝczyěni

63,8

17,7

6,2

12,3

kobiety

63,7

21,0

7,2

8,2

18-24

30,4

34,0

24,7

10,9

25-34

56,7

30,4

6,4

6,5

35-54

72,1

12,8

3,7

11,5

55-64

74,8

6,8

3,8

14,6

gimnazjum lub niĝej

31,8

16,3

10,8

41,2

zasadnicze

60,5

19,6

6,4

13,6

Ărednie

63,8

21,5

8,1

6,7

wyĝsze

80,4

15,1

3,1

1,4

wieĂ

59,4

16,7

5,8

18,2

miasto

66,1

22,6

5,8

5,5

Tarnów/Nowy SÈcz

63,8

26,4

6,5

3,3

Kraków

68,3

19,5

8,3

3,8

½ródïo: Opracowanie wïasne.

1.4. Stopa bezrobocia
PojÚcie bezrobocia, mimo intuicyjnego rozumienia, nie jest w sposób ïatwy i jednoznaczny definiowalne. WieloaspektowoĂÊ tego zjawiska wpïywa na brak ostroĂci
definicji oraz nierzadko na trudnoĂci identyfikacyjne poszczególnych przypadków.
Podstawowymi atrybutami osoby bezrobotnej sÈ pozostawanie bez pracy, aktywne
poszukiwanie pracy oraz gotowoĂÊ do jej podjÚcia. Taka definicja (oparta na definicji
uĝywanej w BAEL) zostaïa wykorzystana w trakcie opisywanych badañ. Stopa bezrobocia jest zwykle definiowana jako stosunek liczby bezrobotnych do odpowiadajÈcej
jej wielkoĂci siïy roboczej, która jest sumÈ bezrobotnych i pracujÈcych. Jako bezrobotne ujmowane sÈ osoby niepracujÈce, ale aktywnie poszukujÈce pracy i gotowe
do jej podjÚcia. Mianem siïy roboczej okreĂla siÚ natomiast aktywnÈ ekonomicznie
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czÚĂÊ ludnoĂci, a nie caïÈ populacjÚ danego kraju. Rozróĝnienie to jest istotne tak pod
wzglÚdem koncepcyjnym, jak i numerycznym.
Bezrobocie w Maïopolsce, w Ăwietle wyników naszych badañ, osiÈgnÚïo poziom
13,1%. Róĝnica pomiÚdzy stopami bezrobocia kobiet i mÚĝczyzn wynosi blisko 3
punkty procentowe, co nie naleĝy do najwyĝszych poziomów rozwarstwienia stóp bezrobocia w Polsce, jednak pokazuje ogólnie wystÚpujÈcÈ tendencjÚ sïabszej pozycji (czy
teĝ wyĝszego poziomu dyskryminacji) kobiet na rynku pracy. Róĝnice w poziomie stóp
bezrobocia pokazuje wykres 4.

100

88,6

88,2

90

89,3

85,8

85,4

80

71,9

70
60
% 50
40
28,1

30
20
10

11,8

14,6

11,4

10,7

25-34

35-54

14,2

0
mężczyzna

kobieta

18-24
niepracujący

55-64

pracujący

Wykres 4. Stopa bezrobocia wedïug pïci i wieku
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Podobnie jak w przypadku wskaěników zatrudnienia i aktywnoĂci zawodowej, widoczna jest róĝnica pomiÚdzy poziomem bezrobocia w grupach wiekowych. Najniĝszy
poziom bezrobocia wystÚpuje w grupie osób w wieku najbardziej mobilnym, tj. 25-54
lat – stopa bezrobocia wynosi 10,9% (dla grupy wiekowej 25-34 lat – 11,4%, dla
grupy 35-54 lat – 10,7%). Wysoki poziom bezrobocia w grupie mïodych osób, dopiero
rozpoczynajÈcych karierÚ zawodowÈ, jest efektem braku doĂwiadczenia i odpowiednich kwalifikacji. Pracodawca, majÈc do wyboru osobÚ bez doĂwiadczenia i kwalifikacji zawodowych oraz bez specyficznej i wyuczonej kultury pracy, preferuje zatrudnianie
osób z wyĝszej grupy wiekowej, nawet jeĝeli osoby starsze sÈ aktualnie bezrobotne.
PorównujÈc poziom bezrobocia wĂród osób z róĝnym poziomem wyksztaïcenia zauwaĝamy Ăcisïy zwiÈzek pomiÚdzy tymi zmiennymi w badanej grupie – to wïaĂnie
poziom wyksztaïcenia (gïówna determinanta kapitaïu ludzkiego) decyduje o wysokoĂci
prawdopodobieñstwa zostania bezrobotnym, a takĝe pokazuje siïÚ przetargowÈ pracowników w danej grupie. W sytuacji wysokiego poziomu bezrobocia oddziaïywanie
grupy osób pozostajÈcych bez zatrudnienia na rynek pracy jest znaczne i w efekcie
powoduje zwiÚkszenie presji na spadek pïac osób juĝ pracujÈcych. Wyĝszy poziom
bezrobocia daje pracodawcom moĝliwoĂÊ wymiany kadry bez znacznej utraty kwa-
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lifikacji, poniewaĝ roĂnie prawdopodobieñstwo znalezienia w powiÚkszonym zasobie
bezrobocia wykwalifikowanego pracownika. Wzrost bezrobocia implikuje wzrost presji
na zwolnienia w przedsiÚbiorstwach, a niĝsze aspiracje pïacowe bezrobotnych sprawiajÈ, ĝe w nowo powstajÈcych przedsiÚbiorstwach zatrudniane sÈ osoby bardziej konkurencyjne pod wzglÚdem pïacowym, a w pogoni za konkurencyjnoĂciÈ pracodawcy
sÈ bardziej skïonni obniĝyÊ pïace pracowników lub dokonywaÊ rotacji kadr.

Tabela 3. Stopa bezrobocia wedïug poziomu wyksztaïcenia i miejsca zamieszkania
Bezrobotni
(w %)

PracujÈcy
(w %)

13,1

86,9

gimnazjum lub mniej

15,7

84,3

zasadnicze

19,1

80,9

Ărednie

12,0

88,0

wyĝsze

4,1

95,9

wieĂ

15,8

84,2

miasto

13,6

86,4

Tarnów/Nowy SÈcz

11,7

88,3

8,5

91,5

Ogóïem

wyksztaïcenie

miejsce zamieszkania

Kraków
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Poziom bezrobocia w grupie osób z najwyĝszym poziomem wyksztaïcenia uksztaïtowaï siÚ na poziomie 4,1% (por. Tabela 3). Jest to tak niski poziom bezrobocia,
ĝe wydaje siÚ, ĝe utrzymuje siÚ na poziomie stopy równowagi (naturalnej) lub nawet
poniĝej tego poziomu.
Analiza poziomu bezrobocia w zaleĝnoĂci od miejsca zamieszkania prowadzi do innego rodzaju wniosków. Zidentyfikowany poziom bezrobocia na wsi znacznie przewyĝsza ĂredniÈ wartoĂÊ wskaěnika dla caïego regionu. Jest to niepokojÈca informacja, gdyĝ
Spis Rolny z 2002 r., jak i póěniejsze publikacje i badania prowadzone przez Gïówny
UrzÈd Statystyczny wykazaïy istnienie wysokiego bezrobocia ukrytego na wsi, co w poïÈczeniu z wysokim poziomem bezrobocia oficjalnego moĝe niepokoiÊ. W maïych miastach regionu utrzymuje siÚ wysoki poziom bezrobocia, natomiast stopy bezrobocia
w duĝych miastach – w Krakowie (8,5%) oraz Tarnowie i Nowym SÈczu (11,7%)
– ksztaïtujÈ siÚ poniĝej ogólnej wartoĂci stopy bezrobocia dla caïego regionu.
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2. Grupy szczególne z punktu widzenia
ekonomii spoïecznej – osoby 50+

2

Jest wiele grup, które sÈ i mogÈ byÊ waĝne z punktu widzenia ekonomii spoïecznej,
takie jak osoby niepeïnosprawne (psychicznie i fizycznie niepeïnosprawne), osoby starsze, mieszkañcy maïych miejscowoĂci czy wsi. Diagnoza dotyczÈcÈ wszystkich tych
grup wymaga pogïÚbionych analiz, które nie sÈ bezpoĂrednio celem tego opracowania,
jedynie jedna z tych grup zostanie dokïadniej omówiona, aby wskazaÊ pewne wyzwania wobec ekonomii spoïecznej.
Jak zostaïo wskazane wczeĂniej, zaniepokojenie powinna budziÊ sytuacja najstarszej czÚĂci mieszkañców Maïopolski. SÈ to najczÚĂciej osoby bierne zawodowo,
o najniĝszym poziomie wyksztaïcenia i kwalifikacji zawodowych, którym najtrudniej
utrzymaÊ swoje miejsca pracy (lub zdobyÊ nowe). Ta grupa osób (oraz szerzej – osoby
bierne zawodowo) powinna zostaÊ objÚta intensywnymi dziaïaniami aktywizacyjnymi
z jednej strony (w przypadku osób majÈcych moĝliwoĂÊ powrócenia na rynek pracy)
oraz dziaïaniami osïonowymi polityki spoïecznej z drugiej strony (jeĝeli dotyczy to osób
trwaïe pozostajÈcych poza rynkiem pracy). Aby jednak móc skierowaÊ wobec tej grupy osób programy aktywizacyjne waĝnie jest dokonanie gruntownej diagnozy sytuacji
takich osób.

2.1. AktywnoĂÊ zawodowa i charakterystyka
demograficzna osób w wieku 50+
Na podstawie wczeĂniejszych wskazañ jak i innych pogïÚbionych analiz2 wyraěnie
widaÊ, ĝe aktywnoĂÊ zawodowa osób po 50 roku ĝycia w Maïopolsce jest niska3,
a jeszcze mniejsza jest dla osób w wieku 55 lat i wiÚcej, gdzie odsetek osób – w tej
grupie wiekowej – aktywnych zawodowo w województwie na poczÈtku 2007 r. wyniósï tylko 17,6%. Zjawisko moĝe niepokoiÊ, tym bardziej, ĝe jest to duĝa grupa osób
(w województwie maïopolskim odsetek osób 50+1 wyniósï 30,7%, a osób w wieku
60 lat i wiÚcej 17,5%).
Wedïug wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. blisko 19% ogóïu
polskich gospodarstw domowych to gospodarstwa osób starszych powyĝej 60 roku
ĝycia. W przypadku Maïopolski, na podstawie naszych badañ moĝemy wskazaÊ,
ĝe wĂród wszystkich badanych jednoosobowych gospodarstw domowych w 2007 r.
odsetek osób, które prowadziïy takie gospodarstwo i byïy powyĝej 60 roku ĝycia wyniósï 65%, a wĂród wszystkich osób powyĝej 60 roku ĝycia w naszym badaniu aĝ
17,6% tworzyïo jednoosobowe gospodarstwa domowe.
J. Perek-Biaïas, Sytuacja osób 50+ w województwie maïopolskim – aktywnoĂÊ i wykluczenie,
w: J. Górniak, S. Mazur (red.) Diagnoza rynku pracy..., dz. cyt., s. 153-188.
3
Na podstawie danych GUS, w 2006 r. udziaï aktywnych zawodowo ogóïem do ludnoĂci faktycznie zamieszkujÈcej MaïopolskÚ wyniósï dla grupy wiekowej 50 lat i wiÚcej 31%, co jest porównywalne z naszym wynikiem na poziomie 29%.
2
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Tabela 4. Odsetek osób w wieku 50 lat i wiÚcej (wedïug szczegóïowych podziaïów
wieku) oraz wedïug pïci w województwie maïopolskim w 2007 r.
Maïopolska (w %)

w tym kobiet
(% danej kategorii wieku)

ogóïem (50 lat i wiÚcej)

35

50

50-59

15

53

60-64

5

51

65-69

5

54

70-74

4

56

75-79

3

58

80 lat i wiÚcej

3

63

Wyszczególnienie

½ródïo: Opracowanie wïasne.

2.2. Wyksztaïcenie
NiewÈtpliwie wyksztaïcenie moĝna uznaÊ za czynnik stymulujÈcy (choÊ oczywiĂcie – nie determinujÈcy) do róĝnego rodzaju aktywnoĂci (nie tylko zawodowej). Dane
dotyczÈce osób 50+ sÈ doĂÊ typowe i porównywalne pod wzglÚdem wyksztaïcenia
z danymi dotyczÈcymi wyksztaïcenia dla caïego województwa, ale jednoczeĂnie w najstarszych grupach wiekowych obserwujemy istotne róĝnice w wyksztaïceniu, gdyĝ
w grupie osób powyĝej 60 roku ĝycia mniej niĝ gimnazjalne wyksztaïcenie ma aĝ
45,3% osób w badanych gospodarstwach, a juĝ w grupie 75+ – 58,6%. Na podstawie naszego badania moĝna wskazaÊ, ĝe wyĝsze wyksztaïcenie statystycznie istotnie
róĝnicuje fakt bycia aktywnym zawodowo lub nie. Przykïadowo, w grupie osób powyĝej
50 roku ĝycia z wyksztaïceniem wyĝszym prawie 47% osób byïo aktywnych zawodowo, podczas gdy w tej samej grupie wiekowej, ale z wyksztaïceniem gimnazjalnym
lub niĝszym prawie o poïowÚ mniej. Jak pokaĝÈ dalsze analizy, osoby starsze w Maïopolsce nie sÈ zbyt aktywne jeĝeli chodzi o doksztaïcanie siÚ. Warto jednak juĝ w tym
miejscu wskazaÊ, ĝe tylko 6,1% osób w wieku 60 lat i wiÚcej chciaïoby uczestniczyÊ
w dziaïaniach edukacyjnych w przyszïoĂci; w grupie 50-59 lat – 18,4%.

2.3. Stan zdrowia respondentów w wieku 50+
Gdy analizuje siÚ sytuacjÚ osób w wieku 50 lat i wiÚcej, jednÈ z kluczowych kwestii
jest zdrowie, które umoĝliwia bycie aktywnym nie tylko na polu zawodowym, ale takĝe
spoïecznym i to dlatego wïaĂnie poïÈczenie wieku i niepeïnosprawnoĂci stawia duĝe
moĝliwoĂci dla dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw spoïecznych.
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Wykres 5. Dïugotrwaïe problemy zdrowotne lub przewlekïe choroby (trwajÈce
dïuĝej niĝ 6 miesiÚcy)
½ródïo: Opracowanie wïasne.
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Wykres 6. Odsetek osób majÈcych dïugotrwaïe problemy zdrowotne lub przewlekïe
choroby i którzy majÈ utrudnienia w wykonywaniu codziennych
czynnoĂci (prowadzeniu domu, nauce lub pracy)
½ródïo: Opracowanie wïasne.
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W ramach naszego badania spytaliĂmy o to, czy osoby w badanych gospodarstwach domowych majÈ jakieĂ dïugotrwaïe problemy zdrowotne lub przewlekïe choroby (trwajÈce dïuĝej niĝ 6 miesiÚcy) (por. wykres 5). Wydaje siÚ, ĝe sytuacja zdrowotna
Maïopolan w wieku 50+ nie jest najlepsza.
W grupie osób 50 lat i wiÚcej aĝ 61,80% osób wskazaïo, ĝe ma takie problemy
i – co zrozumiaïe – wraz z wiekiem odsetek takich odpowiedzi roĂnie, by dla grupy
osób 75 lat i wiÚcej osiÈgnÈÊ wielkoĂÊ 81%. BiorÈc pod uwagÚ, ĝe profilaktyka i promocja zdrowia jest jednym z kluczowych dziaïañ Strategii województwa maïopolskiego
na lata 2007-2013, to na pewno nie powinna dotyczyÊ tylko osób starszych, ale takĝe
wczeĂniejszych grup i tutaj po raz kolejny warto zastanowiÊ siÚ nad takimi moĝliwoĂciami kierunków aktywnoĂci firm ekonomii spoïecznej, która wyjdzie naprzeciw
wyzwaniom zwiÈzanym z przeïamaniem nie tylko obiektywnych barier funkcjonowania na rynku pracy, ale teĝ subiektywnym poczuciem bycia niepeïnosprawnym, a jak
wskazano na wykresie 6 problemy zdrowotne utrudniajÈ caïkowicie funkcjonowanie
16% osób majÈcych 50 lat i wiÚcej i ĝyjÈcych w badanych gospodarstwach, a okoïo
22% osób w grupie 75 lat i wiÚcej.

2.4. Ocena sytuacji materialnej gospodarstw
domowych z osobami w wieku 50+ oraz dostÚpu
do usïug zdrowotnych
Innym – kolejnym wartym wspomnienia tutaj – wÈtkiem jest ocena dostÚpu do podstawowych usïug. Szczegóïowa analiza wedïug wieku nie przyniosïa znaczÈcych róĝnic, ale to dlatego, ĝe poszczególne regiony znacznie róĝniÈ siÚ w tym dostÚpie do okreĂlonych usïug i nie ma tutaj znaczenia wiek, ale region, który jest zamieszkiwany
w Maïopolsce. Najbardziej niekorzystnie wypada region rolniczy (czyli powiat tarnowski, dÈbrowski i brzeski), w którym ponad 30% osób (niezaleĝnie od wieku) mieszka
na terenach, gdzie brakuje dostÚpu do podstawowej opieki zdrowotnej, do usïug opieki
spoïecznej, czy do komunikacji publicznej. Te wyniki naleĝy porównaÊ z regionem
przemysïowym Maïopolski, czyli powiatami chrzanowskim, oĂwiÚcimskim i olkuskim,
gdzie tylko okoïo 5% osób ĝyje w gospodarstwach, które znajdujÈ siÚ w okolicy, gdzie
brakuje tych usïug. BiorÈc pod uwagÚ, ĝe w ramach ekonomii spoïecznej firmy mogÈ
zaoferowaÊ szereg usïug dla lokalnego spoïeczeñstwa, to moĝe jest to dobra wskazówka jak zapotrzebowanie na okreĂlone usïugi moĝe spotkaÊ siÚ nie tylko z zainteresowaniem, ale i wsparciem danego Ărodowiska.
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3

3. Zagroĝenie wykluczeniem spoïecznym
jako wyzwanie dla ekonomii spoïecznej
Klasycznym segmentem docelowym dla aktywnoĂci ekonomii spoïecznej sÈ osoby
zagroĝone wykluczeniem spoïecznym. W Unii Europejskiej, w ramach tzw. Otwartej
Metody Koordynacji polityk reintegracji spoïecznej, przyjÚto na szczycie w Laeken portfel wskaěników, które majÈ sïuĝyÊ ocenie oddziaïywania polityk spoïecznych na róĝne
wymiary zagroĝenia wykluczenie. SÈ one przydatne takĝe dla szerszych celów diagnozy
i analizy polityk publicznych, w tym sÈ pomocne w identyfikowaniu potencjalnych grup
docelowych dla dziaïañ ekonomii spoïecznej – w szczególnoĂci, wskaěniki z Laeken
pozwalajÈ wskazaÊ grupy osób zagroĝonych wykluczeniem spoïecznym. Czynnikami
ryzyka wykluczenia ujÚtymi w portfelu wskaěników z Laeken jest sytuacja na rynku
pracy osoby oraz osób z jej gospodarstwa domowego. W Tabeli 5 zestawione sÈ wartoĂci dla czterech wskaěników. Za pierwszy z czynników zwiÚkszajÈcych ryzyko wykluczenia spoïecznego uznano dïugotrwaïe i nie z wïasnej woli wyïÈczenie z rynku pracy.
Drugim czynnikiem jest sytuacja, w której respondent ma w swoim gospodarstwie
osoby (przynajmniej jednÈ) w wieku produkcyjnym, z których ĝadna nie jest aktywna
zawodowo (wskaěnik 7). Naleĝy zwróciÊ uwagÚ, ĝe róĝne sÈ kategorie odniesienia
w przypadku podanych wskaěników. Dla wskaěników 6 i 17 jest to ogóï osób aktywnych zawodowo, dla 16 ogóï osób bezrobotnych, natomiast dla 7 caïa populacja
Maïopolan w podziale na grupy wiekowe: 0-17 oraz 18-59.

Tabela 5. Wskaěniki z Laeken dotyczÈce rynku pracy
Nr
6

Nazwa wskaěnika
stopa dïugotrwaïego bezrobocia (>12 miesiÚcy) (w %)

WartoĂÊ
liczbowa

Podstawa
% (N)

6

1.202

4,5

1.202

17

stopa bardzo dïugotrwaïego bezrobocia (>24 miesiÈce) (w %)

16

odsetek osób dïugotrwale bezrobotnych wĂród ogóïu bezrobotnych (w %)

7

bezrobotnych ponad 12 miesiÚcy

46

176

bezrobotnych ponad 24 miesiÈce

32

176

odsetek osób ĝyjÈcych w gospodarstwach domowych, w których ĝadna z osób
nie jest aktywna zawodowo (w %)*
wĂród osób w wieku 0-17
wĂród osób w wieku 18-59

5

1.471

7,8

4.518

* podany wskaěnik róĝni siÚ od oryginalnego tym, ĝe w wyliczeniach nie zostaïy uwzglÚdnione
gospodarstwa, w których nikt nie pracuje, tylko gospodarstwa, w których nikt nie jest aktywny
zawodowo (czyli ani nie pracuje, ani pracy nie poszukuje). Zmiana wynika z charakteru dostÚpnych danych.
½ródïo: Opracowanie wïasne.
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Tabela 6. Dekompozycja wskaěników z Laeken dotyczÈcych rynku pracy
Nr

Nazwa wskaěnika

1

odsetek osób o niskich
(60% mediany) dochodach
(z uwzglÚdnieniem Ăwiadczeñ spoïecznych)

Dekompozycja

MÚĝczyěni
a kobiety

WartoĂÊ liczbowa
dla Maïopolski

LiczebnoĂÊ
próby

ogóïem

19

7.774

mÚĝczyěni

19

3.752

kobiety

19

4.021

ogóïem

16

3.267

mÚĝczyěni

16

1.748

kobiety

15

1.519

ogóïem

21

4.407

mÚĝczyěni

22

1.951

kobiety

20

2.457

ogóïem

6,3

1.202

mÚĝczyěni

6,5

642

kobiety

6,2

560

wĂród osób
w wieku
0-17

5

1.471

wĂród osób
w wieku
18-59

8

4.518

ogóïem

46

176

mÚĝczyěni

53

83

kobiety

40

93

ogóïem

4,5

1.202

mÚĝczyěni

4,2

642

kobiety

4,8

560

ogóïem

aktywni
1b

w podziale na osoby aktywne i nieaktywne zawodowo
nieaktywni

6

7

16

17

stopa dïugotrwaïego bezrobocia
(>12 miesiÚcy) (w %)

ZMODYFIKOWANY: odsetek
osób ĝyjÈcych w gospodarstwach domowych,
w których ĝadna z osób
w wieku produkcyjnym
nie jest aktywna zawodowo
(w %)

odsetek osób dïugotrwale bezrobotnych
wĂród ogóïu bezrobotnych (w %)

stopa bardzo dïugotrwaïego bezrobocia
(co najmniej 24 miesiÈce) (w %)

½ródïo: Opracowanie wïasne.

Z podanych w tabeli 5 wartoĂci wyïania siÚ niepokojÈcy obraz. Przyjmuje siÚ,
ĝe rynek pracy o zasiÚgu bezrobocia dïugotrwaïego powyĝej 40% jest rynkiem stagnacyjnym, natomiast gdy zasiÚg bezrobocia dïugookresowego jest mniejszy niĝ 20%,
uwaĝa siÚ taki rynek pracy za rynek dynamiczny. WĂród osób aktywnych zawodowo
– czyli albo pracujÈcych, albo szukajÈcych pracy i gotowych jÈ podjÈÊ – znajduje siÚ
kilka procent osób, które od dïuĝszego czasu (ponad roku lub ponad dwóch) usiïujÈ
na ten rynek wejĂÊ. Niemal poïowÚ bezrobotnych (46%) stanowiÈ osoby od co najmniej roku poszukujÈce pracy. Pozytywnym aspektem jest jednak widoczna w kon-
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frontacji z innymi badaniami prowadzonymi przez WUP w Krakowie i GUS tendencja
spadkowa zasiÚgu bezrobocia dïugotrwaïego. Taka tendencja jest o tyle waĝna, ĝe odnotowany w okresie koniunktury gospodarczej spadek bezrobocia odbywa siÚ gïównie
dziÚki odpïywowi osób bezrobotnych z zasobu bezrobocia krótkotrwaïego, stÈd ogólnie
wystÚpujÈcÈ tendencjÈ w okresie wzrostu gospodarczego jest kurczenie siÚ zasobu
bezrobocia przy systematycznym wzroĂcie udziaïu bezrobocia dïugotrwaïego w bezrobociu ogóïem. W przypadku drugiego czynnika zwiÚkszajÈcego ryzyko wykluczenia
spoïecznego, wynik jest dobry; osoby w wieku 0-17 rzadziej stykajÈ siÚ z sytuacjÈ,
gdy nikt w domu nie jest aktywny zawodowo. ChoÊ nie moĝna dokonaÊ bezpoĂrednich
porównañ, ze wzglÚdu na zastosowanÈ modyfikacjÚ w algorytmie liczenia wartoĂci
wskaěnika 7, sytuacja w Maïopolsce wydaje siÚ byÊ lepsza pod tym wzglÚdem niĝ
ogóïem w Polsce w 2006 r. W Polsce w grupie osób 0-17 zagroĝenie wynosiïo 11%,
a w 18-59 – 14%. W Maïopolsce mamy do czynienia z lepsza sytuacjÈ pod wzglÚdem
stopy dïugotrwaïego bezrobocia, w Maïopolsce byïa o okoïo 2% niĝsza niĝ dla Polski
w 2006 r. (½ródïo danych: Eurostat).
PodkreĂliÊ naleĝy (por. tab. 6) bardzo wysokÈ róĝnicÚ pomiÚdzy udziaïem bezrobocia dïugotrwaïego wĂród bezrobotnych kobiet (40%) i bezrobotnych mÚĝczyzn (53%).
Wytïumaczeniem tego faktu moĝe byÊ wiÚksza skïonnoĂÊ kobiet do dezaktywacji zawodowej (przechodzenia do zasobu biernych zawodowo) w przypadku, gdy przez dïuĝszy
czas (powyĝej 1 roku) nie mogÈ znaleěÊ pracy. Z kolei mÚĝczyěni z powodu uwarunkowañ kulturowych (postrzeganie mÚĝczyzny jako ĝywiciela rodziny) mogÈ sztucznie
zwiÚkszaÊ wspomnianÈ róĝnicÚ, deklarujÈc w badaniach, ĝe aktywnie poszukujÈ pracy
– podczas gdy w rzeczywistoĂci od dawna naleĝÈ do kategorii biernych zawodowo.
Warto wskazaÊ charakterystyki osób dïugotrwale bezrobotnych (ponad 12 miesiÚcy) w odniesieniu do reszty populacji osób dorosïych. Jak siÚ okazuje, róĝnice miedzy
grupÈ osób dïugotrwale bezrobotnych a pozostaïymi osobami dorosïymi tkwiÈ gïównie
w obszarze psychologicznym i spoïecznym. Dïugotrwaïe bezrobocie koreluje bowiem
z niĝszym poczuciem wïasnej wartoĂci4, z wiÚkszym pesymizmem gospodarczym5 oraz
wiÚkszÈ izolacjÈ spoïecznÈ (19% zagroĝonych nie ma bliskiej osoby, wĂród niezagroĝonych osób analogiczny procent wynosi 8; 29% zagroĝonych nie moĝe liczyÊ na pomoc
krewnych czy sÈsiadów, gdy wĂród niezagroĝonych tylko 6%).
Dane nie pozwalajÈ na bezpoĂredniÈ analizÚ zaleĝnoĂci miÚdzy zagroĝeniem ubóstwem a kwestiÈ dïugotrwaïego bezrobocia, konieczne byïo zastosowanie analizy zastÚpczej. Na podstawie wyliczeñ dotyczÈcych zagroĝenia ubóstwem w bazie wszystkich
osób w gospodarstwie (7.815 osób) uzyskano informacjÚ, czy respondenci z wywiadu
indywidualnego (2.499 osób) kwalifikujÈ siÚ do grupy osób zagroĝonych, czy nie.
Moĝna wiÚc okreĂliÊ, jaka proporcja osób jest zagroĝona ubóstwem spoĂród osób dorosïych. Zmienia siÚ oczywiĂcie interpretacja wyników, gdyĝ dane dotyczÈ wówczas
Wspóïczynnik rzetelnoĂci=0,79. Wykorzystane stwierdzenia (5-punktowa skala odpowiedzi):
Mam w sobie doĂÊ siïy i umiejÚtnoĂci, by sprostaÊ stawianym sobie zadaniom; Mam uczucie,
ĝe poradzÚ sobie w kaĝdych okolicznoĂciach; LubiÚ trudne problemy i czujÚ radoĂÊ, kiedy uda
mi siÚ je rozwiÈzaÊ; CzujÚ, ĝe ĝyjÚ i pracujÚ dla waĝnych celów; LubiÚ zadania, które sÈ trochÚ
ryzykowne, ale opïacalne; CzujÚ, ĝe wiÚkszoĂci ludzi moĝna ufaÊ.
5
Alfa Cronbacha=0,7 (analiza korespondencji). Wykorzystano stwierdzenia dotyczÈce: Oceny
sytuacji gospodarczej w Polsce (z ostatnich 12 miesiÚcy); Oceny przyszïej sytuacji gospodarczej w Polsce (nadchodzÈcych 12 miesiÚcy); Przewidywania dotyczÈcego poziom wïasnego ĝycia
(nadchodzÈcych 12 miesiÚcy).
4
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Wykres 7. Zagroĝenie wykluczeniem spoïecznym osoby ze wzglÚdu na sytuacjÚ
wïasnego gospodarstwa domowego na rynku pracy w podziale na typy gospodarstw
½ródïo: Opracowanie wïasne.
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nie wszystkich osób mieszkajÈcych w Maïopolsce (zgodnie z oryginalnym algorytmem
wskaěnika 1), a tylko osób dorosïych (w wieku 18+). Znamienne jest jednak, ĝe wartoĂÊ uzyskana na podstawie wskaěnika zagroĝenia ubóstwem dla osób dorosïych wynosi 15%, a dla osób dïugotrwale bezrobotnych aĝ 45%.
Do analiz porównawczych z pewnoĂciÈ moĝna wykorzystaÊ wskaěnik informujÈcy o odsetku osób ĝyjÈcych w gospodarstwach domowych, w których ĝadna z osób
nie jest aktywna zawodowo (w %). Podziaï na typy gospodarstw domowych pozwala wskazaÊ, w jakich gospodarstwach ryzyko wystÈpienia sytuacji, w której nie ma
aktywnych zawodowo osób – wĂród tych w wieku produkcyjnym – jest najwiÚksze.
Na wykresie 7 znajduje siÚ zestawienie wartoĂci wyprowadzonych ze wskaěnika dla
poszczególnych kategorii. WidaÊ wyraěnie, ĝe to w gospodarstwach, w których sÈ dzieci, rzadziej mamy do czynienia z badanÈ sytuacjÈ, co uznaÊ moĝna za wynik pozytywny. Niebezpiecznie jednak wartoĂÊ procentowa jest wiÚksza w grupie osób ĝyjÈcych
w gospodarstwach z jednym rodzicem i co najmniej jednym dzieckiem. Taka sytuacja
wynikaÊ moĝe z faktu, ĝe jedyna osoba dorosïa musi zajmowaÊ siÚ dzieckiem/dzieÊmi,
przez co nie moĝe pracowaÊ. Dane dotyczÈce wskazania rezygnacji z podjÚcia pracy
ze wzglÚdu na posiadanie dziecka dostÚpne sÈ tylko dla respondentów indywidualnych,
a nie dla wszystkich dorosïych jednostek w gospodarstwie, stÈd analiza bezpoĂrednia
nie jest moĝliwa. Warto dodaÊ tylko, ĝe 36% osób, które ĝyjÈ w jednoosobowym gospodarstwie z wïasnymi dzieÊmi, zrezygnowaïo z poszukiwañ pracy (N=411), a z podjÚcia
pracy – 27% (N=392). Natomiast fakt posiadania dziecka nie spowodowaï w przypadku takich gospodarstw zwolnienia z pracy. W oparciu o podane dane, nasuwa siÚ
sugestia, aby monitorowaÊ nie tyle procent ogóïem wĂród osób 18-59 (czy 0-17),
ale by sprawdzaÊ, jaka jest wartoĂÊ wyprowadzona ze wskaěnika w grupach o najwiÚkszym ryzyku (np. jednoosobowych czy rodzin z jednym rodzicem).
W przypadku rynku pracy wskaěniki z Laeken pozwalajÈ na wyodrÚbnienie grupy osób, które ze wzglÚdu na bariery wejĂcia na rynek pracy, uniemoĝliwiajÈce im
od dïuĝszego czasu uzyskanie pracy, cechujÈ siÚ niĝszym poczuciem wïasnej wartoĂci,
wiÚkszym pesymizmem gospodarczym oraz wiÚkszÈ izolacjÈ spoïecznÈ. ChoÊ odsetek
takich osób w Maïopolsce jest równy 6%, to wĂród wszystkich bezrobotnych, takie
osoby stanowiÈ prawie poïowÚ populacji (46%). Jeĝeli weěmie siÚ pod uwagÚ otoczenie spoïeczne badanej osoby (pomġajÈc gospodarstwa emerytów), mianowicie to,
czy w jej gospodarstwie znajduje siÚ przynajmniej jedna osoba aktywna zawodowo,
okazuje siÚ, ĝe w Maïopolsce sytuacja przedstawia siÚ bardzo dobrze, szczególnie
w grupie osób w wieku 0-17. SÈ jednak regiony, gdzie proporcja osób zagroĝonych
pod tym wzglÚdem jest wiÚksza od przeciÚtnej – chodzi mianowicie o region rolniczy
(powiaty: brzeski, tarnowski, dÈbrowski) oraz przemysïowy (powiaty: chrzanowski,
oĂwiÚcimski, olkuski)6. Ponadto problem ten relatywnie czÚĂciej w stosunku do przeciÚtnej dotyka osób z gospodarstw, w których mieszkajÈ rodziny z jednym rodzicem.
KuszÈca jest perspektywa, aby za podstawÚ do analizy porównawczej przyjÈÊ dystynkcjÚ miasto-wieĂ. To znacznie uïatwia analizÚ oraz pozwala formuïowaÊ wyraziste wnioski. Jednakĝe gdy bliĝej przyjrzymy siÚ sytuacji w Maïopolsce, w przypadku
analizy wykluczenia spoïecznego, w szczególnoĂci – wykluczenia z rynku pracy, inny
Podziaï na podstawie: J. Górniak, M. Jelonek, Segmentacja powiatów województwa maïopolskiego w wymiarach: rynku pracy (zatrudnienie i bezrobocie), edukacji i wykluczenia spoïecznego. Raport z analizy danych zastanych, Maïopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji,
Kraków 2007.
6
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podziaï wydaje siÚ byÊ bardziej wskazany. Podziaï wynikajÈcy z faktu odmiennoĂci
pod badanym wzglÚdem sytuacji Krakowa czy innych wiÚkszych miast (Tarnów, Nowy
SÈcz) od sytuacji w mniejszych miejscowoĂciach o charakterze miejskim. Podziaï taki
ujawnia duĝe róĝnice i uniemoĝliwia poïÈczenie kategorii w jednÈ – „miasto”, poniewaĝ te za bardzo siÚ od siebie róĝniÈ. Konkurencyjne w tym przypadku sÈ dwa podziaïy
na: miasto maïe, miasto duĝe i wieĂ, lub ze wzglÚdu na typ gminy (miejska, wiejska,
miejsko-wiejska, miasto). Moĝliwa jest oczywiĂcie kombinacja tych podziaïów. WartoĂci wskaěników naleĝy pokazywaÊ, jeĝeli tylko posiadamy odpowiednie informacje,
w bardziej szczegóïowym podziale na typ miejscowoĂci, aby wïaĂciwie ujÈÊ lokalne
zróĝnicowanie. Przykïadowo, najwiÚksze zagroĝenie ze wzglÚdu na sytuacjÚ gospodarstwa na rynku pracy (wskaěnik 7) wystÚpuje nie na wsi czy wiÚkszych miastach
a mniejszych miastach. NajwiÚksze zagroĝenie pod tym wzglÚdem w grupie wiekowej
0-17 wystÚpuje w gminach miejskich (w duĝych miastach, gminach miejsko-wiejskich
czy wiejskich procent jest istotnie mniejszy). Tymczasem, najwiÚksze zagroĝenie dla
grupy 18-59 wystÚpuje w gminach miejsko-wiejskich. Sytuacja na wsi jest gorsza
we wsiach w gminach miejsko-wiejskich w porównaniu do wsi znajdujÈcych siÚ w gminach wiejskich. Nawet takie skrótowe ujecie sytuacji w regionie w podziale na obszary
wyróĝnione administracyjnie pokazuje jak waĝny jest kontekst lokalny i szczegóïowy
podziaï na typy miejscowoĂci i obszarów administracyjnych.
Jeden ze wskaěników z Laeken pozwala wskazaÊ na dodatkowy – obok ekonomicznego i psychologicznego – spoïeczny wymiar bycia osobÈ bezrobotnÈ, jaki naleĝy
braÊ pod uwagÚ podczas diagnozy. Wskaěnik ten ujmuje procent osób, ĝyjÈcych w gospodarstwach, w których ĝadna z osób bÚdÈca w wieku produkcyjnym nie jest aktywna zawodowo7. Dzieci i mïode osoby, które niebawem zasilÈ rynek pracy, ĝyjÈce
w gospodarstwach domowych, w których nikt nie jest aktywny zawodowo nie majÈ
bezpoĂredniego kontaktu z modelem osoby pracujÈcej. BezpoĂrednia pomoc osobom
dorosïym moĝe mieÊ poĂrednie niebagatelne konsekwencje dla sytuacji mïodych osób
ĝyjÈcych z nimi w gospodarstwach. Moĝna potraktowaÊ ekonomiÚ spoïecznÈ w takich
sytuacjach jako inwestycjÚ w przyszïe pokolenie.
Wykluczenie nie jest toĝsame z ubóstwem pod wzglÚdem finansowym, przynajmniej w konwencjonalnym sensie dochodów i oszczÚdnoĂci do dyspozycji. Atkinson
podkreĂla, ĝe ubóstwo, bezrobocie i wykluczenie sÈ pokrewnymi, ale odmiennymi
pojÚciami. Ludzie mogÈ byÊ biedni, ale niewykluczeni spoïecznie, mogÈ byÊ wykluczeni bez bycia biednymi8. Wysoki dochód jest gwarancjÈ dostÚpu do dóbr i usïug,
które bezpoĂrednio wpïywajÈ na poziom zadowolenia i dobrobytu jednostki, dlatego
tak waĝne sÈ wskaěniki oparte na dochodzie. Dodatkowo naleĝy pamiÚtaÊ jednak
o niemonetarnych miarach, gdyĝ prawdziwy rozmiar wykluczenia bywa ukryty pod
powierzchniÈ wielu problemów, do których przywiÈzuje siÚ mniejsza wagÚ. Przyjrzyj-

7
Stosujemy tu zmodyfikowanÈ wersjÚ oryginalnego wskaěnika. „Aktywny zawodowo” oznacza osobÚ zatrudnionÈ, samozatrudnionÈ lub bezrobotnÈ (takÈ, która szuka pracy i jest gotowa
jÈ podjÈÊ). W oryginalnej wersji wskaěnik dotyczy gospodarstw, w których nikt nie pracuje.
8
Zob.: A. B. Atkinson, Social Exclusion, Poverty and Unemployment, in: A. B. Atkinson, J. Hills,
Exclusion, Employment and Opportunity, Case Paper 4, January 1998, Centre for Analysis of
Social Exclusion, London School of Economics, referat dostÚpny na stronie internetowej: www.
sticerd.lse.ac.uk/dps/case/cp/Paper4.PDF
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my siÚ dokïadniej niemonetarnym wskaěnikom oraz ich wartoĂciom9 prezentowanym
w tabeli 1 i 2 dla kaĝdej z wyróĝnionych kategorii ryzyka.
Przy pomiarze deprywacji materialnej nie naleĝy ograniczaÊ siÚ tylko do pytañ
o posiadane zasoby. Trzeba pamiÚtaÊ o rozróĝnieniu, kogo staÊ na dane dobro a kto
– mimo deklarowanej chÚci jego posiadania – nie moĝe sobie na nie pozwoliÊ z przyczyn finansowych. Wedïug wartoĂci wskaěnika „ubóstwo materialne”10 obliczonego
dla Maïopolski, 14% osób wĂród gospodarstw domowych o najniĝszych dochodach11,
nie posiada dwóch z trzech sprzÚtów uznawanych za niezbÚdne (pralka automatyczna, lodówka, telefon stacjonarny12) na wyposaĝeniu mieszkania. KoncentrujÈc uwagÚ
na przyczynach takiego stanu rzeczy, a mianowicie tylko na deklaracjach nieposiadania tychĝe dóbr z powodu braku Ărodków finansowych (wyïÈczajÈc kategorie „inne
powody”), wartoĂÊ wskaěnika spada do poziomu 10%. OdnoszÈc powyĝszÈ wartoĂci
wskaěnika do ogóïu mieszkañców Maïopolski, zauwaĝa siÚ, ĝe ubóstwo materialne
dotyczy niewiele ponad 2% osób z analizowanego terenu, przede wszystkim najbiedniejszych w wieku 75+ oraz 55-64 lat, z wyksztaïceniem zasadniczym i niĝszym,
mieszkajÈcych w regionach przemysïowych lub rolniczych.
KoncentrujÈc uwagÚ na rozkïadzie wartoĂci wskaěnika wĂród analizowanych kategorii zauwaĝa siÚ, ĝe taki sam poziom ryzyka wykluczenia materialnego jak dla ogóïu
osób z najbiedniejszego kwintyla dochodów, wystÚpuje wĂród kategorii osób ĝyjÈcych
poniĝej progu ubóstwa. Nieznacznie wyĝszy poziom przypada na kategorie nieaktywnych zawodowo, choÊ róĝnice dotyczÈ 1-2% to stanowiÈ najwyĝszÈ wartoĂÊ wskaěnika
odnotowanÈ wewnÈtrz wszystkich analizowanych kategorii ryzyka. Najniĝsze wartoĂci
obserwowane sÈ w gronie bezrobotnych, choÊ naleĝy byÊ ostroĝnym w ich interpretacji ze wzglÚdu na bardzo niskie liczebnoĂci w tejĝe kategorii ryzyka. I tak, w obrÚbie
kategorii bezrobotnych, tylko 6%, z przyczyn finansowych nie moĝe pozwoliÊ sobie
na posiadanie 2 z 3 dóbr podstawowych. Przy czym wartoĂÊ wskaěnika spada (do 5%)
biorÈc pod uwagÚ kategoriÚ bezrobotnych powyĝej 12 miesiÚcy. Dla porównania wartoĂÊ wskaěnika wĂród pracujÈcych wynosi 12%. Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, iĝ algorytm
wskaěnika wyïÈcza z analizy jednostki spoza najbiedniejszego kwintyla dochodów.
Zatem analizowani pracujÈcy to tylko osoby o najniĝszym dochodzie gospodarstwa
domowego, a wiÚc silnie zagroĝone ubóstwem.

Prezentowane wartoĂci poszczególnych wskaěników oraz grupy ryzyka to obliczenia wïasne
na podstawie wyników badañ projektu „Maïopolski system analiz i programowania polityk rynku
pracy”. Wszystkie wyniki uwzglÚdniajÈ wagi. Szczegóïowe ich omówienie znajduje siÚ w artykule: A. Maïodziñska-Strzeboñska, Zagroĝenie wykluczeniem spoïecznym w Maïopolsce w Ăwietle
wskaěników niemonetarnych, w: J. Górniak, S. Mazur (red.), Diagnoza rynku pracy..., dz. cyt.
10
Wskaěnik „Ubóstwo materialne” z portfela wskaěników ubóstwa i wykluczenia spoïecznego
Wielkiej Brytanii z Joseph Rowntree Foundation. ½ródïo wartoĂci wskaěnika: obliczenia wïasne
na podstawie wyników badañ projektu „Maïopolski system analiz i programowania polityk rynku
pracy”. Wszystkie wyniki uwzglÚdniajÈ wagi.
11
Obliczany dochód ekwiwalentny gospodarstwa (dochód z ostatniego miesiÈca, Ărednia dla
jednostek) a analizowany jest kwintyl najniĝszych dochodów.
12
Analizowane trzy dobra trwaïego uĝytku zostaïy wybrane (na podstawie procedury stosowanej w Wielkiej Brytanii) jako te, których posiadanie wykazaïo najwyĝszy odsetek wĂród osób
ze Ărednim dochodem gospodarstwa domowego. Kolejno: lodówka (98,5%), pralka automatyczna (90%), telefon stacjonarny (81%). Zatem, uznane one zostaïy za podstawowe wyposaĝenie
gospodarstwa domowego.
9
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6% (5)

z powodów finansowych

5% (3)

8% (4)

dïugotrwale
bezrobotni
(N=51)

10% (42)

14% (59)

osoby poniĝej
progu ubóstwaa
(N=406)

11% (34)

16% (49)

nieaktywni
zawodowo
(N=306)

9% (24)

12% (32)

pracujÈcy
(N=261)

10% (63)

14% (91)

ogóïemb
(N=652)

2,5% (63)

3,6% (91)

ogóïem dla
Maïopolskic
(N=2.499)

próg ubóstwa ustalony zgodnie ze wskaěnikiem Laeken 1 na poziomie 60% mediany dochodów ekwiwalentnych gospodarstwa (Ărednia jednostki, 1 miesiÈc).
kategoria osób z najbiedniejszego kwintyla dochodów objÚtych badaniem.
kategoria osób objÚtych badaniem.

12% (10)

bezrobotni
(N=86)

z dowolnego powodu

½ródïo: Opracowanie wïasne.

c

b

a

ubóstwo materialne

Nazwa wskaěnika

WartoĂci wskaěników „Ubóstwo materialne” dla wyszczególnionych kategorii ryzyka, w grupie osób z najbiedniejszego kwintyla dochodów

Tabela 7. Kategorie ryzyka a wartoĂci wskaěnika „Ubóstwo materialne” z portfela wskaěników monitorujÈcych ubóstwo i wykluczenie spoïeczne
w Wielkiej Brytanii (Joseph Rowntree Foundation)
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11% (20)
15% (26)
16% (28)
14% (25)

przedszkoli/szkóï publicznych

podstawowych sklepów

komunikacji publicznej

dróg dojazdowych

14% (25)

opieki spoïecznej

17% (15)

17% (15)

20% (18)

13% (12)

15% (13)

14% (13)

dïugotrwale
bezrobotni
(N=90)

14% (56)

19% (79)

17% (71)

14% (56)

22% (88)

24% (98)

osoby poniĝej
progu ubóstwab
(N=406)

6% (67)

11% (126)

11% (124)

8% (88)

15% (171)

14% (158)

nieaktywni
zawodowo
(N=1110)

7% (85)

14% (163)

11% (138)

7% (89)

13% (156)

12% (152)

pracujÈcy
(N=1212)

7% (177)

13% (317)

12% (288)

8% (197)

14% (351)

14% (336)

ogóïemc
(N=2.499)

½ródïo: Opracowanie wïasne.

a

wskaěniki zostaïy wybrane z portfela wskaěników monitorujÈcych ubóstwo i wykluczenie spoïeczne w Wielkiej Brytanii opracowane przez ekspertów z Joseph Rowntree
Foundation. WyczerpujÈce informacje w wersji anglojÚzycznej znajdujÈ siÚ na stronie internetowej www.poverty.org.uk oraz w: M. FrÈczek, K. Keler, N. Laurisz,
A. Maïodziñska-Strzeboñska, J. Perek-Biaïas, B. Worek, w: J. Górniak, S. Mazur (red.), Wybrane wskaěniki wykluczenia..., dz. cyt.
b
próg ubóstwa ustalony zgodnie ze wskaěnikiem Laeken 1 na poziomie 60% mediany dochodów ekwiwalentnych gospodarstwa (Ărednia jednostki, 1 miesiÈc).
c
ogóïem obejmuje mieszkañców Maïopolski poddanych badaniu.

brak dostÚpu
do usïug
podstawowych

15% (27)

bezrobotni
(N=176)

opieki zdrowotnej

Nazwa wskaěnika

WartoĂci wskaěników Joseph Rowntree Foundationa dla wyszczególnionych kategorii ryzyka

Tabela 8. Kategorie ryzyka a wartoĂci wybranych wskaěników niemonetarnych z portfela wskaěników monitorujÈcych ubóstwo i wykluczenie
spoïeczne (Joseph Rowntree Foundation)

Lista zasobów, których brak powoduje wykluczenie moĝe trywializowaÊ temat
i maskowaÊ zïoĝonÈ naturÚ wykluczenia. DostÚp do infrastruktury, który jest istotny
z punktu generowania róĝnic miÚdzy luděmi, moĝe mieÊ decydujÈcy wpïyw na ĝycie
w spoïeczeñstwie lub poza nim. Dlatego wartoĂci wskaěnika „brak dostÚpu do usïug
w gminach”13 umieszczone w tabeli 8 obliczane na poziomie jednostki pozwalajÈ wyodrÚbniÊ grupy osób zagroĝonych wykluczeniem spoïecznym (grupy ryzyka) na kilku
moĝliwych pïaszczyznach, tj. dostÚp do opieki zdrowotnej, transportu publicznego itd.
Zatem, najwiÚcej mieszkañców Maïopolski narzeka na brak dostÚpu do usïug opieki zdrowotnej (14%) oraz spoïecznej (14%), najmniej zaĂ na drogi dojazdowe (7%).
Najwyĝsze zagroĝenie wykluczeniem z powodu braku dostÚpu do usïug podstawowych
dotyczy kategorii osób ĝyjÈcych poniĝej progu ubóstwa. NajwiÚcej, bo ponad 20%
z nich, deklaruje brak dostÚpu do usïug opieki zdrowotnej i spoïecznej. WĂród kategorii
„dïugotrwale bezrobotni” odnotowano najwyĝsze zagroĝenie wykluczeniem ze wzglÚdu
na dostÚp do podstawowych sklepów. Wskazuje to na terytorialnÈ izolacjÚ tej kategorii
ryzyka, gdyĝ brak podstawowej infrastruktury dotyczy terenów maïo zaludnionych, nieprzemysïowych, co minimalizuje szanse na znalezienie zatrudnienia. Potwierdzeniem
powyĝszego wniosku sÈ wartoĂci wskaěnika w analizowanej kategorii w obrÚbie braku dostÚpu do komunikacji publicznej i dróg dojazdowych. Dla porównania, problem
z transportem publicznym dotyczy w podobnym stopniu równieĝ kategoriÚ pracujÈcych
(14%) acz w ich przypadku wskaěnik braku dostÚpu do dróg dojazdowych przyjmuje
o poïowÚ niĝsze wartoĂci, na poziomie obliczanym dla ogóïu mieszkañców Maïopolski.
Generalnie ryzyko wykluczenia ze wzglÚdu na brak dostÚpu do usïug wĂród mieszkañców Maïopolski jest najwyĝsze w regionach rolniczych, a wyksztaïcenia na poziomie
gimnazjalnym, niski dochód oraz wiek w przedziaïach 18-24, 35-44, 75 i wiÚcej lat
tylko powoduje zwiÚkszenie zagroĝenia deprywacjÈ tego typu.
PowracajÈc do kwestii identyfikacji potencjalnych grup docelowych ekonomii spoïecznej, wartoĂci umieszczone w Tabelach 7 i 8 wskazujÈ, ĝe osoby ĝyjÈce poniĝej
progu ubóstwa sÈ najsilniej, choÊ nieznacznie, naraĝeni na niemonetarne wykluczenie, w porównaniu do pozostaïych kategorii ryzyka. NajwiÚkszym zagroĝeniem dla
nich jest deprywacja ze wzglÚdu na dostÚp do usïug opieki zdrowotnej i spoïecznej.
Najmniejszym, jak wspomniane wczeĂniej, wykluczenie ze wzglÚdu na subiektywne
zagroĝenie przestÚpczoĂciÈ w okolicy zamieszkania.
Drugie miejsce pod wzglÚdem ryzyka wykluczenia zajmujÈ osoby bezrobotne. NajczÚĂciej mogÈ oni zostaÊ pozbawieni dostÚpu do transportu publicznego. Najmniejszym zagroĝeniem jest dla nich wykluczenie ze wzglÚdu na miejsce zamieszkania.
Warto dodaÊ, ĝe wewnÈtrz kategorii „bezrobotni” i „dïugotrwale bezrobotni” moĝna
zauwaĝyÊ podobieñstwo w wartoĂciach wskaěników, gdyĝ w obu przypadkach pozostajÈ one na porównywalnym poziomie. Jedyne znaczne rozbieĝnoĂci dotyczÈ stopnia
izolacji terytorialnej przypadku oraz ubóstwa materialnego, gdzie wĂród bezrobotnych
wystÚpuje wiÚcej deklaracji nie posiadania dóbr podstawowych z innych powodów niĝ
finansowe.
Pozostaïa kategoria ryzyka, czyli osoby nieaktywne zawodowo, w swoim zasiÚgu
wykluczeniem sÈ najbardziej podobni do ryzyka obliczanego dla ogóïu Maïopolan.
Zobacz wskaěnik 41a. „DostÚp do usïug w gminach” z portfela wskaěników ubóstwa i wykluczenia spoïecznego Wielkiej Brytanii z Joseph Rowntree Foundation. ½ródïo wartoĂci wskaěnika:
obliczenia wïasne na podstawie wyników badañ projektu „Maïopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy”. Wszystkie wyniki uwzglÚdniajÈ wagi.

13
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Najbardziej naraĝeni sÈ na brak dostÚpu do opieki zdrowotnej i spoïecznej, a najmniej
na dostÚp do dróg dojazdowych.

4

4. Zagroĝenie wykluczeniem edukacyjnym
Posiadane przez jednostkÚ kompetencje i umiejÚtnoĂci decydujÈ o jej pozycji
na rynku pracy, a gotowoĂÊ do nabywania nowych umiejÚtnoĂci pozwala dostosowaÊ
siÚ do nowych warunków i zapobiega popadaniu w stan wykluczenia i pozostawaniu
w tym stanie. TakÈ rolÚ przypisujÈ ksztaïceniu ustawicznemu m.in. instytucje unġne, OECD, UNICEF, Bank ¥wiatowy, zalecajÈc monitorowanie poziomu uczestnictwa
w tym typie ksztaïcenia, gdyĝ stanowi on jeden ze wskaěników pozwalajÈcych oceniaÊ
jakoĂÊ kapitaïu ludzkiego danego kraju czy regionu.
Jak pokazujÈ dane Eurostatu, poziom uczestnictwa Polaków w ksztaïceniu ustawicznym zdecydowanie odbiega od poziomu uczestnictwa w tym typie ksztaïcenia mieszkañców wysoko rozwiniÚtych pañstw Europy Zachodniej (np. Wielkiej Brytanii) i Skandynawii. SpoĂród wszystkich pañstw UE, najwyĝszy poziom uczestnictwa w ksztaïceniu
ustawicznym odnotowano wïaĂnie w krajach skandynawskich (Szwecja 32%, Dania
29,2%, Finlandia 23,1%) oraz w Wielkiej Brytanii (26,6%), najniĝszy zaĂ w Grecji
(1,9%) i w nowych pañstwach czïonkowskich UE (Rumunia i Buïgaria: 1,3% w obu
tych krajach). Polska z poziomem uczestnictwa w ksztaïceniu ustawicznym wynoszÈcym 4,7% zdecydowanie odstaje od czoïówki najbardziej zaawansowanych krajów,
jej pozycja jest natomiast zbliĝona do pozycji byïych pañstw bloku wschodniego: Czech
(5,6%), Sïowacji (4,1%) czy WÚgier (3,8%), a nawet takich pañstw „starej Unii”, jak
Niemcy (7,5%) czy Francja (7,6%) oraz Wïochy (6,1%) czy Irlandia (7,3%)14.
Pod wzglÚdem uczestnictwa w ksztaïceniu ustawicznym mieszkañcy Maïopolski
nie róĝniÈ siÚ zasadniczo od mieszkañców caïego kraju. Wedïug badañ BAED 2006,
odsetek mieszkañców tego regionu w wieku od 25 do 64 lat uczestniczÈcych w ciÈgu
ostatnich 12 miesiÚcy w ksztaïceniu pozaformalnym wynosi 19,1%, zaĂ dla wszystkich mieszkañców Polski w tym samym wieku wynosi on 18,6%15..
Na poziom aktywnoĂci edukacyjnej mieszkañców Maïopolski wpïywajÈ te czynniki,
które okreĂlajÈ teĝ ich pozycjÚ na rynku pracy, a wiÚc przede wszystkim wyksztaïcenie, wiek, sytuacja zawodowa, miejsce zamieszkania. Jak pokazujÈ liczne badania,
a w tym takĝe badania opisywane w tym opracowaniu, to wïaĂnie gïównie te czynniki
róĝnicujÈ poziom uczestnictwa jednostek w róĝnego rodzaju dziaïaniach edukacyjnoszkoleniowych, a tym samym wyznaczajÈ ich moĝliwoĂci na rynku pracy. Warto zwróciÊ
Eurostat, dane na podstawie Badania AktywnoĂci Ekonomicznej LudnoĂci (EU Labour Force
Survey), gdzie respondenci sÈ pytani o to, czy w ciÈgu ostatnich czterech tygodni poprzedzajÈcych badanie uczestniczyli w przedsiÚwziÚciach edukacyjnych lub szkoleniowych.
15
WartoĂÊ tych wskaěników jest wyĝsza w stosunku do podawanych wczeĂniej wskaěników konstruowanych na podstawie BAEL, gdyĝ w Badaniach AktywnoĂci Edukacyjnej Dorosïych (BAED)
pyta siÚ o uczestnictwo w ksztaïceniu pozaformalnym w ciÈgu ostatnich 12 miesiÚcy, zaĂ w przypadku Badania AktywnoĂci Ekonomicznej LudnoĂci (BAEL) badani pytani sÈ o uczestnictwo
w doksztaïcaniu w ciÈgu ostatnich 4 tygodni.
14
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uwagÚ, jak silnie aktywnoĂÊ edukacyjna powiÈzana jest z sytuacjÈ zawodowÈ badanych. Analiza tej zaleĝnoĂci pokazuje, iĝ wĂród osób pracujÈcych, bÚdÈcych w wieku
25-64 lat odsetek respondentów deklarujÈcych uczestnictwo w doksztaïceniu wynosi
26%, zaĂ wĂród osób nieaktywnych zawodowo 2,1%. WĂród osób bezrobotnych, tj.
nie pracujÈcych, poszukujÈcych pracy i gotowych do jej podjÚcia bÚdÈcych w wieku
od 25 do 64 lat odsetek uczestniczÈcych w doksztaïcaniu wynosi 10,6%. Nieco czÚĂciej z doksztaïcania korzystajÈ osoby zarejestrowane w Powiatowych UrzÚdach Pracy
jako bezrobotne: wĂród takich osób odsetek uczestniczÈcych w doksztaïcaniu dla grupy
wiekowej 25-64 lata wynosi blisko 16%. Zróĝnicowanie uczestnictwa w ksztaïceniu pozaszkolnym wĂród badanych o róĝnej sytuacji zawodowej przedstawiono na wykresie 8.
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Wykres 8. Uczestnictwo w ksztaïceniu pozaszkolnym a sytuacja zawodowa
respondenta
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Sytuacja wyglÈda inaczej, jeĂli analizujemy odpowiedě na pytanie dotyczÈce nie faktycznego uczestnictwa w doksztaïcaniu, lecz chÚci uczestnictwa w takim
przedsiÚwziÚciu: okazuje siÚ, ĝe spoĂród osób bÚdÈcych w róĝnej sytuacji zawodowej
to bezrobotni najczÚĂciej deklarujÈ gotowoĂÊ do dodatkowego szkolenia i ksztaïcenia:
odsetek deklarujÈcych chÚÊ uczestnictwa w doksztaïcaniu w najbliĝszych 12 miesiÈcach wynosiï 41,6% dla bezrobotnych, 38,2% dla pracujÈcych 23,6% dla nieaktywnych zawodowo. Wynika z tego, iĝ osoby bezrobotne sÈ zainteresowane rozwġaniem
swoich umiejÚtnoĂci, lecz z jakichĂ wzglÚdów tego nie czyniÈ. ByÊ moĝe utrudniajÈ
im to bariery, które zidentyfikowano w badaniach realizowanych w ramach projektu
„Maïopolskie partnerstwo na rzecz promocji – rozwoju ksztaïcenia i poradnictwa ustawicznego – model wymiany informacji, narzÚdzi, badañ, dobrych praktyk w obszarze
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rynku pracy, edukacji i szkoleñ”, czyli m.in. bariery finansowe i dostÚpnoĂÊ w okolicy
miejsca zamieszkania szkoleñ speïniajÈcych oczekiwania zainteresowanych. Informacja ta jest waĝna z punktu widzenia moĝliwoĂci zastosowania aktywizacyjnych metod
wyprowadzania takich osób ze stanu dïugotrwaïego bezrobocia, co wïaĂnie jest szansÈ
dla rozwoju ekonomii spoïecznej w naszym regionie w tym zakresie.
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Wykres 9. Uczestnictwo w ksztaïceniu pozaszkolnym a czas pozostawania
bezrobotnym (osoby w wieku 18-64 lata)
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Warto zwróciÊ uwagÚ na to, iĝ im dïuĝej dana osoba pozostaje bez pracy, tym
rzadziej podnosi swoje kwalifikacje i kompetencje. WĂród osób w wieku od 18 do 64
lat pozostajÈcych bez pracy do 12 miesiÚcy odsetek uczestniczÈcych w ksztaïceniu
pozaszkolnym wynosiï 18,9%, podczas gdy wĂród osób bÚdÈcych bezrobotnymi przez
okres od 13 do 24 miesiÚcy wyniósï on 8,7%, a wĂród nie pracujÈcych dïuĝej niĝ
24 miesiÈce spadï do 4,6%, byï wiÚc niĝszy niĝ wĂród osób nieaktywnych zawodowo w tym samym wieku. ZaleĝnoĂÊ pomiÚdzy okresem pozostawania bezrobotnym
a uczestnictwem w ksztaïceniu ustawicznym przedstawiono na wykresie 9.
DïugoĂÊ okresu pozostawania bezrobotnym nie wpïywa jednak na deklaracje dotyczÈce chÚci doksztaïcania siÚ: 45% osób pozostajÈcych bez pracy do 12 miesiÚcy
stwierdziïo, ĝe chciaïoby uczestniczyÊ w jakimĂ przedsiÚwziÚciu edukacyjnym, podobnie byïo wĂród osób pozostajÈcych bez pracy dïuĝej niĝ 24 miesiÈce (46,5%).
WĂród pozostajÈcych bez pracy od 13 do 24 miesiÚcy chcÈcych siÚ doksztaïcaÊ byïo
34,7%. Niezaleĝnie od tego, jak dïugo badani pozostawali bez pracy, ich deklarowana
gotowoĂÊ do rozwoju zawodowego jest wiÚc wzglÚdnie wysoka. Kluczowe pozostaje
jednak zidentyfikowanie tych czynników, które owych deklaracji nie pozwalajÈ wprowadzaÊ w ĝycie, tym samym utrudniajÈc aktywizacjÚ zawodowÈ osób dïugotrwale
bezrobotnych i zagroĝonych wykluczeniem spoïecznym. I tutaj znów szansÈ jest wprowadzenie alternatywnych – do istniejÈcych – pomysïów z zakresu ekonomii spoïecznej,
które mogÈ przyczyniÊ siÚ nie tylko do aktywizacji osób dïugotrwale bezrobotnych,
ale w ogóle do zwiÚkszenia gotowoĂci do rozwoju zawodowego róĝnych grup.
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Podsumowanie
Przedstawiona analiza zwraca uwagÚ na czynniki ryzyka generujÈce zagroĝenie
wykluczeniem z rynku pracy, a w konsekwencji wykluczeniem spoïecznym. Analiza
zostaïa oparta o dane pochodzÈce z Maïopolski, województwa o relatywnie dobrej
sytuacji pod wzglÚdem bezrobocia, ale jednoczeĂnie doĂÊ przeciÚtnego jeĂli chodzi
o poziom ĝycia i wewnÚtrznie zróĝnicowanego. Pozwala to sÈdziÊ, ĝe przedstawiony
obraz ma walory wiÚkszej uniwersalnoĂci. KorzystaliĂmy z szeregu wskaěników, które
stanowiÈ podstawÚ diagnozy, ale mogÈ byÊ takĝe przydatne w ewaluacji oddziaïywania
programów czy projektów.
Ekonomia spoïeczna wkracza w obszary, w których zawodne okazaïy siÚ dotychczasowe instrumenty. Przede wszystkim zwróciÊ siÚ musi do tych, których sytuacja
ĝyciowa wynika z dïugookresowego zerwania zwiÈzków z pracÈ jako ěródïem utrzymania. Wysoki udziaï osób dïugotrwale bezrobotnych wĂród ogóïu bezrobotnych oraz
zjawisko wychodzenia z bezrobocia w warunkach dobrej koniunktury przede wszystkim tych, którzy relatywnie krótko nie majÈ pracy wskazuje, ze dotychczasowe instrumenty nie sÈ w stanie skutecznie przeïamywaÊ barier podjÚcia pracy przez osoby
dïugotrwale bezrobotne. Takĝe wĂród osób nieaktywnych zawodowo znajdujemy takie,
które wyszïy z rynku pracy na skutek dïugookresowej niemoĝnoĂci znalezienia pracy.
WĂród osób niepracujÈcych kumulujÈ siÚ zjawiska sprzyjajÈce spoïecznemu wykluczeniu. PrzedsiÚwziÚcia z zakresu ekonomii spoïecznej mogÈ byÊ czÚsto jedynÈ szansÈ
powrotu do pracy i uznanych standardów ĝycia i kontaktów spoïecznych. PodjÚcie
jakiejĂ formy aktywnoĂci zarobkowej, np. w przedsiÚbiorstwach dziaïajÈcych w obrÚbie ekonomii spoïecznej, sprzyja takĝe podjÚciu aktywnoĂci edukacyjnej, a to otwiera
drogÚ do dalszych awansów.
Ekonomia spoïeczna ma takĝe walor szczególny. JeĂli nawet potraktujemy jÈ jako
formÚ wsparcia dla osób, które same nie radzÈ sobie z funkcjonowaniem na konkurencyjnym rynku pracy, to jest to wsparcie o gïÚbokim sensie etycznym: uzyskane Ărodki
na ĝycie sÈ wynikiem aktywnoĂci, pracy, a nie bezwarunkowego wsparcia opartego
jedynie na formalnych kryteriach uprawniajÈcych. Jest to godny i spoïecznie akceptowany sposób uzyskiwania wsparcia i ci którzy z takiej formy uïatwieñ korzystajÈ w tej
godnoĂci majÈ udziaï. AktywnoĂÊ ekonomiczna w ramach ekonomii spoïecznej sprzyja
„staniÚciu na wïasnych nogach” i uïatwia drogÚ do normalnego, konkurencyjnego rynku pracy.
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WstÚp
RozpatrujÈc przedsiÚbiorczoĂÊ spoïecznÈ z punktu widzenia wpïywu na dynamizowanie rozwoju lokalnego, moĝna dostrzec w niej duĝy potencjaï. Potencjaï ten
tkwi w osadzeniu podmiotów ekonomii spoïecznej w spoïecznoĂciach lokalnych i ich
zaangaĝowaniu na rzecz rozwiÈzywania lokalnych problemów, a takĝe na zasadzie
partycypacji pracowników w decydowaniu o losach i kierunkach rozwoju przedsiÚbiorstwa. Podmioty ekonomii spoïecznej, które sïuĝÈ celom ponadindywidualnym,
waĝniejszym niĝ generowanie zysku, sÈ niezaleĝnie zarzÈdzane, w których stosuje
siÚ demokratyczne sposoby podejmowania decyzji i w których obowiÈzuje prymat
czïowieka nad kapitaïem i jego dystrybucjÈ1, zdajÈ siÚ stanowiÊ niemal idealny instrument do stymulowania czy wspierania zrównowaĝonego rozwoju spoïecznoĂci lokalnych. A ĝe powstawanie podmiotów ekonomii spoïecznej bardzo czÚsto zwiÈzane
jest z wykorzystaniem i mobilizacjÈ lokalnych zasobów oraz wsparciem zewnÚtrznym,
to znakomicie wpisuje siÚ w przywoïywanÈ, zwïaszcza w odniesieniu do spoïecznoĂci wiejskich, koncepcjÚ rozwoju neo-endogennego2. Taki rozwój ma przeciwdziaïaÊ
Charakterystyka za: C. Borzaga, J. Defourny., The Emergence of Social Enterprise, Routledge
2001.
2
Por. K. Gorlach, Koncepcja rozwoju neo-endogennego, czyli renesans znaczenia wiedzy lokalnej, w: K. Gorlach; M. Niezgoda, Z. SerÚga (red.) Socjologia jako sïuĝba spoïeczna. PamiÚci Wïadysïawa KwaĂniewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2007, s. 137-150.
1
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negatywnym skutkom zarówno rozwoju egzogennego, który moĝe prowadziÊ do marginalizacji zaleĝnoĂciowej, jak i endogennego, który z kolei moĝe prowadziÊ do marginalizacji wykluczajÈcej. W koncepcji rozwoju neo-endogennego zwraca siÚ uwagÚ,
ĝe trwaïy rozwój powinien opieraÊ siÚ na wykorzystaniu dwóch elementów: zasobów
wewnÚtrznych, specyficznych dla danej spoïecznoĂci i zasobów zewnÚtrznych, których
dostarczycielem moĝe byÊ pañstwo, organizacje pozarzÈdowe lub organizacje czy instytucje ponadnarodowe (np. Unia Europejska)3. Powodzenie realizowanych przedsiÚwziÚÊ jest warunkowane przez wïÈczenie w nie mieszkañców, ci zaĂ – w myĂl tej koncepcji – bÚdÈ skïonni siÚ zaangaĝowaÊ, jeĂli uwzglÚdni siÚ ich lokalnÈ wiedzÚ, tradycjÚ,
nie dopuszczajÈc do jej zmarginalizowania przez wiedzÚ eksperckÈ. JednoczeĂnie owa
wiedza ekspercka jest równieĝ niezwykle przydatna, poniewaĝ pozwala wypracowaÊ
uĝyteczne i innowacyjne narzÚdzia do rozwiÈzywania lokalnych problemów. Dopiero
poïÈczenie tych dwóch perspektyw daje wynik w postaci trwaïego i zrównowaĝonego rozwoju spoïecznoĂci lokalnej. Rozwój ten naleĝy przy tym rozumieÊ integralnie:
zwracajÈc uwagÚ na to, ĝe jego skutki bÚdÈ trwaïe, gdy oprócz pozytywnych zmian
gospodarczych nastÈpiÈ zmiany spoïeczne i kulturowe. MówiÈc o rozwoju lokalnym
mamy wiÚc na myĂli rozwój, który stwarza spoïecznoĂciom i ich czïonkom moĝliwoĂci
zaspokajania ich róĝnorodnych potrzeb, w tym potrzeb ekonomicznych, spoïecznych,
kulturowych, dokonujÈcy siÚ bez naruszania równowagi ekologicznej czy niszczenia
Ărodowiska naturalnego4.
JeĂli wiÚc przedsiÚbiorczoĂÊ spoïecznÈ chcemy rozpatrywaÊ z punktu widzenia
jej znaczenia dla rozwoju lokalnego, powinniĂmy wziÈÊ pod uwagÚ relacje podmiotów
ekonomii spoïecznej z ich otoczeniem, zdolnoĂÊ do mobilizowania lokalnych zasobów,
gotowoĂÊ do odbudowywania czy wzmacniania istniejÈcego kapitaïu ludzkiego i spoïecznego, umiejÚtnoĂÊ wykorzystania wiedzy eksperckiej (w tym przypadku na przykïad
wiedzy z zakresu metod aktywizacji lokalnej czy zarzÈdzania i marketingu) i zasobów
zewnÚtrznych (np. w postaci zewnÚtrznych ěródeï dofinansowania). JednoczeĂnie,
musimy pamiÚtaÊ, iĝ moĝliwy zakres i sposób dziaïania przedsiÚbiorstw ekonomii spoïecznej, a wiÚc takĝe ich skutecznoĂÊ we wspieraniu rozwoju spoïecznego, sÈ uwarunkowane przez szereg czynników zewnÚtrznych, wĂród których na pierwszym miejscu
naleĝy wymieniÊ obowiÈzujÈce regulacje prawne czy podkreĂlane czÚsto niejasnoĂci
terminologiczne dotyczÈce podmiotów ekonomii spoïecznej i ich zadañ. Kwestie te wyznaczajÈ niejako ramy, w których poruszajÈ siÚ przedsiÚbiorstwa spoïeczne, realizujÈc
swoje kluczowe cele, do których naleĝy przeciwdziaïanie wykluczeniu spoïecznemu,
stymulacja rozwoju kapitaïu ludzkiego i spoïecznego. Ramy te mogÈ uïatwiaÊ podmiotom ekonomii spoïecznej realizacjÚ ich zadañ, ale mogÈ jÈ teĝ utrudniaÊ.
Przedstawione wyĝej problemy zanalizujemy odwoïujÈc siÚ do wyników badañ
dotyczÈcych przedsiÚbiorstw spoïecznych dziaïajÈcych w Maïopolsce. Wykorzystamy
tutaj róĝnorodne badania, prowadzone zarówno przez zespóï badawczy, do którego
naleĝaïy autorki tego opracowania, jak i badania realizowane w ramach projektu IW
Jak wspomnieliĂmy, koncepcjÚ tÚ opracowano dla opisania rozwoju obszarów wiejskich, wydaje
siÚ jednak, ĝe moĝna jÈ z powodzeniem zastosowaÊ do analizy rozwoju takĝe innych spoïecznoĂci
lokalnych.
3
Tamĝe.
4
Por. np.: B. Domañski, Czynniki spoïeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we wspóïczesnej
Polsce, w: I. Sagan, M. Czepczyñski (red.) Wybrane problemy badawcze geografii spoïecznej
w Polsce, Uniwersytet Gdañski, Gdynia 2001.
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EQUAL „Akademia PrzedsiÚbiorczoĂci. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” administrowanego przez Regionalny OĂrodek Polityki Spoïecznej w Krakowie. Wszystkie
te badania dotyczyïy w jakimĂ zakresie relacji przedsiÚbiorstw spoïecznych ze spoïecznoĂciÈ lokalnÈ. I tak, w badaniach ankietowych realizowanych w ramach projektu „Akademia PrzedsiÚbiorczoĂci. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”, przeprowadzonych w maju 2007 r. wĂród 112 mieszkañców gmin Wieprz i Mogilany,
uzupeïnionych zogniskowanymi wywiadami grupowymi z liderami spoïecznymi z tych
gmin i z Krakowa, zwrócono uwagÚ na postrzeganie przedsiÚbiorstw spoïecznych przez
spoïecznoĂÊ lokalnÈ5. W kolejnych badaniach, realizowanych pod koniec 2007 r., równieĝ w ramach „Akademii PrzedsiÚbiorczoĂci”, obejmujÈcych 4 grupy fokusowe (po
2 w gminie Wieprz i Mogilany) z przedstawicielami liderów spoïecznoĂci lokalnych
oraz 15 wywiadów pogïÚbionych z mieszkañcami gmin, bÚdÈcych jednoczeĂnie beneficjentami ostatecznymi projektu, zwrócono uwagÚ na rolÚ spoïecznoĂci lokalnej
w rozwiÈzywaniu problemów spoïecznych oraz na czynniki warunkujÈce aktywnoĂÊ
spoïeczno-gospodarczÈ6. W badaniach realizowanych w ramach projektu „Spoïeczny
Biznes”, przeprowadzonych przez zespóï badawczy z Zakïadu Socjologii Gospodarki
i Edukacji Instytutu Socjologii UJ na zlecenie Maïopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., przeprowadzono porównanie popytu na umiejÚtnoĂci i kwalifikacje oraz
podaĝy usïug szkoleniowych i doradczych dla przedsiÚbiorstw spoïecznych, dokonano
analizy uwarunkowañ prawnych dla zakïadania przedsiÚbiorstw spoïecznych w Polsce,
opracowano równieĝ diagnozÚ poziomu zainteresowania zakïadaniem przedsiÚbiorstw
spoïecznych w Maïopolsce. Badania te, realizowane w okresie od wrzeĂnia 2007 r.
do lutego 2008 r., byïy przedsiÚwziÚciem wieloetapowym, opartym o wykorzystanie
róĝnorodnych metod badawczych, poczÈwszy od analizy danych zastanych, poprzez
badania jakoĂciowe (grupy fokusowe, wywiady eksperckie, diady, minigrupy) oraz
badania iloĂciowe (technika ankiety internetowej, ankiety audytoryjnej, osobistego
wywiadu kwestionariuszowego i wywiadu telefonicznego)7. I wreszcie, w ostatnich
wykorzystywanych w tym opracowaniu badaniach, zrealizowanych w ramach projektu
„Akademia PrzedsiÚbiorczoĂci. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”, przeprowadzonych równieĝ przez zespóï badawczy z Zakïadu Socjologii Gospodarki i Edukacji UJ
Cracovian International Consultants sp. z o.o., Raport podsumowujÈcy audyty zewnÚtrzne w firmach spoïecznych w Mogilanach, Wieprzu i Krakowskiej Fundacji Hamlet w Krakowie. Badania
przeprowadzone na zlecenie Regionalnego OĂrodka Polityki Spoïecznej w Krakowie w ramach
projektu IW EQUAL „Akademia PrzedsiÚbiorczoĂci. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”,
finansowanego z Europejskiego Funduszu Spoïecznego, jako pierwszy etap budowy kampanii
marketingowej dla PES w Mogilanach, Wieprzu i Krakowskiej Fundacji Hamlet, Kraków 2007.
6
K. Stec, Uwarunkowania aktywnoĂci spoïeczno-gospodarczej. Rola spoïecznoĂci lokalnej w rozwiÈzywaniu problemów spoïecznych. Badanie przeprowadzone na zlecenie Regionalnego OĂrodka
Polityki Spoïecznej w Krakowie w ramach projektu IW EQUAL „Akademia PrzedsiÚbiorczoĂci. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Spoïecznego,
Kraków 2007.
7
S. Krupnik, B. Worek, Analiza uwarunkowañ prawnych w kontekĂcie moĝliwoĂci i barier dla
zakïadania i dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw spoïecznych w Polsce; S. Krupnik, B. Worek, Analiza
porównawcza popytu na umiejÚtnoĂci i kwalifikacje oraz podaĝy usïug szkoleniowych i doradczych dla przedsiÚbiorstw spoïecznych; S. Krupnik, B. Worek, Zainteresowanie zakïadaniem
przedsiÚbiorstw spoïecznych. Badania przeprowadzone na zlecenie Maïopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Spoïeczny Biznes”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Spoïecznego, w okresie od wrzeĂnia 2007 r. do lutego 2008 r.
5
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w lutym 2008 r., zwrócono uwagÚ na postrzeganie przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne
ich wpïywu na spoïecznoĂÊ lokalnÈ, na osoby objÚte wsparciem, relacje z otoczeniem
instytucjonalnym, moĝliwoĂÊ ekonomizowania siÚ i poĝÈdanego wsparcia publicznego. Badania te przeprowadzono za pomocÈ metod jakoĂciowych, z wykorzystaniem
techniki czÚĂciowo strukturalizowanego wywiadu indywidualnego, przeprowadzonego
z przedstawicielami 28 przedsiÚbiorstw spoïecznych z Maïopolski8.
W niniejszym opracowaniu wykorzystamy tylko te wyniki wskazywanych wyĝej badañ, które pozwolÈ nam zanalizowaÊ relacje podmiotów ekonomii spoïecznej
z ich otoczeniem, obejmujÈcym zarówno spoïecznoĂÊ lokalnÈ jako takÈ, jak i lokalne
i regionalne instytucje publiczne (np. jednostki samorzÈdu lokalnego, instytucje rynku
pracy) oraz podmioty otoczenia rynkowego przedsiÚbiorstw spoïecznych (PES). Przedstawimy, jak przedsiÚbiorstwa spoïeczne postrzegajÈ spoïecznoĂÊ lokalnÈ i – z drugiej
strony – jak mieszkañcy spoïecznoĂci lokalnych postrzegajÈ te przedsiÚbiorstwa. Zwrócimy teĝ uwagÚ na relacje przedsiÚbiorstw spoïecznych z ich lokalnym otoczeniem
rynkowym – innymi przedsiÚbiorstwami i mieszkañcami spoïecznoĂci lokalnych jako
klientami i odbiorcami usïug Ăwiadczonych przez PES. AnalizujÈc te relacje bÚdziemy
zwracaÊ uwagÚ zarówno na ich mocne, jak i sïabe strony, poszukujÈc czynników, które mogÈ wzmacniaÊ dynamizujÈcÈ funkcjÚ przedsiÚbiorstw spoïecznych w stosunku
do rozwoju lokalnego, jak i starajÈc siÚ identyfikowaÊ bariery utrudniajÈce peïnienie
tej funkcji. Wyliczenie zidentyfikowanych barier bÚdzie stanowiïo ostatniÈ czeĂÊ tego
opracowania.

1

1. Diagnoza wspóïpracy PES z otoczeniem
na podstawie wyników badañ
UmiejÚtnoĂÊ korzystania przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne z kapitaïu spoïecznego
znajdujÈcego siÚ w otoczeniu ich dziaïalnoĂci wydaje siÚ byÊ jednym z kluczowych
warunków dla sprawnej realizacji ich celów. Kwestia ta ma tak duĝe znaczenie ze
wzglÚdu na moĝliwoĂÊ poszerzenia wachlarza zasobów posiadanych przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne o dobra i zasoby bÚdÈce w posiadaniu caïej spoïecznoĂci lokalnej9,
co w konsekwencji pozwala osiÈgaÊ wiÚcej i przy niĝszych kosztach. Jednak powstaje pytanie, czy przedsiÚbiorstwa spoïeczne, ale takĝe inne podmioty z ich otoczenia
(mieszkañcy, instytucje publiczne, lokalni przedsiÚbiorcy) podejmujÈ wspóïpracÚ i budujÈ takie sieci wzajemnych relacji, które pozwolÈ im na korzystanie z tych zasobów,
na realizowanie dziÚki nim swoich celów i, w konsekwencji, na rozwój caïej spoïecznoĂci? Jak wyglÈda ta wspóïpraca? Co stanowi o jej sile, a co jest sïaboĂciÈ ograniczajÈcÈ
jej funkcjonowanie i rozwój?
S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne w Maïopolsce. Diagnoza. Badanie przeprowadzone na zlecenie Regionalnego OĂrodka Polityki Spoïecznej,
Kraków 2008.
9
Te zasoby mogÈ byÊ materialne, np.: Ărodki finansowe, lokale, oraz niematerialne, np.: informacje, wiedza czy umiejÚtnoĂci.
8
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AnalizujÈc tÚ problematykÚ, w pierwszej kolejnoĂci warto przyjrzeÊ siÚ wynikom
badañ przeprowadzonych w ramach projektu „Akademia PrzedsiÚbiorczoĂci. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”10, które dotyczÈ samego faktu podejmowania
wspóïpracy z róĝnymi podmiotami. NastÚpnie przedstawione zostanÈ generalne oceny
tej wspóïpracy pod kÈtem jej waĝnoĂci, a takĝe poziomu zadowolenia przedsiÚbiorców
spoïecznych z poszczególnych kontaktów. W dalszej kolejnoĂci zaprezentowane zostanÈ wyniki dotyczÈce tego, jak respondenci rozumiejÈ spoïecznoĂÊ lokalnÈ oraz jakie
podmioty ich zdaniem zawierajÈ siÚ w tej kategorii.
W celu dokonania takiej diagnozy zadano 27 przedstawicielom maïopolskich PES
pytanie, czy wspóïpracujÈ z nastÚpujÈcymi podmiotami:
• instytucjami samorzÈdowymi,
• innymi instytucjami publicznymi11,
• spoïecznoĂciÈ lokalnÈ,
• lokalnymi przedsiÚbiorcami,
• mediami,
• innymi przedsiÚbiorstwami spoïecznymi, z organizacjami pozarzÈdowymi.
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Wykres 1. Liczba PES wspóïpracujÈcych i nie wspóïpracujÈcych z poszczególnymi
kategoriami podmiotów (N=27)
½ródïo: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne... dz. cyt.

Opracowano na podstawie.: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne w Maïopolsce. Diagnoza. Badanie przeprowadzone na zlecenie Regionalnego
OĂrodka Polityki Spoïecznej, Kraków 2008.
11
W badaniu wprowadzono podziaï instytucji publicznych na kategoriÚ „instytucje samorzÈdowe”, które obejmowaïy jednostki samorzÈdów terytorialnych m.in. urzÚdy miast, urzÚdy gmin,
starostwa powiatowe oraz na kategoriÚ „inne instytucje publiczne”, do których zostaïy zaliczone
m.in. urzÚdy pracy i oĂrodki pomocy spoïecznej.
10
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Na powyĝszym wykresie moĝna zauwaĝyÊ, iĝ najwiÚcej podmiotów wskazaïo,
ĝe wspóïpracuje ze spoïecznoĂciÈ lokalnÈ, instytucjami samorzÈdowymi i mediami.
Nieco mniej zadeklarowaïo utrzymywanie kontaktów z lokalnymi przedsiÚbiorcami
i innymi PES. Natomiast najrzadziej przedsiÚbiorstwa spoïeczne wspóïpracujÈ z innymi instytucjami publicznymi (w tej kategorii zawieraïy siÚ np. urzÚdy pracy, oĂrodki
pomocy spoïecznej).
WspóïpracÚ z najwiÚkszÈ liczbÈ partnerów deklarowaïy przedsiÚbiorstwa spoïeczne
prowadzone w ramach dziaïalnoĂci gospodarczej, zwiÈzane z organizacjami pozarzÈdowymi (Ărednio 5). NajmniejszÈ liczbÚ kontaktów z róĝnymi podmiotami z otoczenia
PES utrzymywaïy spóïdzielnie socjalne (Ărednio 3,9).

RACZEJ ZADOWOLENI

inne PES

ZADOWOLENIE

media
społeczność
lokalna
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instytucje
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samorządowe

ANI ZADOWOLENI,
ANI NIEZADOWOLENI
RACZEJ WAŻNA

WAŻNOŚĆ

BARDZO WAŻNA

Wykres 2. WaĝnoĂÊ i zadowolenie ze wspóïpracy z róĝnymi podmiotami (N=27)
½ródïo: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne..., dz. cyt.

Na wykresie 2 zestawiono Ărednie oceny waĝnoĂci wspóïpracy z poszczególnymi podmiotami (oĂ pozioma) z ocenami zadowolenia z tej wspóïpracy (oĂ pionowa).
Najwaĝniejszym partnerem dla PES sÈ instytucje samorzÈdowe – respondenci ocenili
wagÚ wspóïpracy z tym podmiotem najwyĝej. Z kolei waga wspóïpracy z pozostaïymi
podmiotami z otoczenia PES nie róĝni siÚ znaczÈco w ocenach – zostaïa uznana za nieco mniej waĝnÈ, ale jednak istotnÈ.
WĂród ocen zadowolenia dominujÈ oceny umiarkowanie pozytywne. Na pionowej
osi najwyĝej lokuje siÚ kategoria inne PES, co oznacza, ĝe przedsiÚbiorcy spoïeczni
sÈ najbardziej usatysfakcjonowani wspóïpracÈ miÚdzy sobÈ. Warto jednak zauwaĝyÊ,
ĝe relacje te nie sÈ oceniane bezkrytycznie, na co wskazuje fakt, ĝe otrzymaïy one
ocenÚ 4 na 5-stopniowej skali. Nie jest to wiÚc ocena najwyĝsza z moĝliwych. Warto
zwróciÊ uwagÚ na niezbyt wysoki poziom zadowolenia z kontaktów z instytucjami
samorzÈdowymi, które przedsiÚbiorcy spoïeczni uznajÈ za najwaĝniejsze – oceny oscylujÈ nieznacznie powyĝej Ărodka skali (3,5 na 5 stopniowej skali). Najniĝsze oceny
zadowolenia ze wspóïpracy respondenci wyrazili w stosunku do: innych instytucji publicznych oraz lokalnych przedsiÚbiorców.
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Przedstawione powyĝej wyniki badañ, w szczególnoĂci duĝa liczba podmiotów deklarujÈcych wspóïpracÚ z partnerami z lokalnego otoczenia oraz wysoka ocena waĝnoĂci tej wspóïpracy, wskazuje, ĝe przedsiÚbiorstwa spoïeczne majÈ ĂwiadomoĂÊ koniecznoĂci nawiÈzywania takich kontaktów i znaczenia, jakie niesie dla ich dziaïalnoĂci
funkcjonowanie w lokalnej sieci relacji. Jednak stosunkowo niski stopieñ satysfakcji
i zadowolenia z tej wspóïpracy Ăwiadczy o wystÚpowaniu barier utrudniajÈcych kontakty miÚdzy PES, a lokalnymi partnerami. Taki rozděwiÚk miÚdzy tymi dwoma wymiarami wymaga uwaĝnego przyjrzenia siÚ tej problematyce, co bÚdzie przedmiotem
kolejnych czÚĂci opracowania.
Dla celów analitycznych i dla klarownego przedstawienia szczegóïowych wyników
badañ dotyczÈcych form i zakresu wspóïpracy PES z kluczowymi partnerami, wyodrÚbnione zostaïy trzy konteksty, które wyznaczajÈ lokalny horyzont dziaïañ PES – schematyczne ujÚcie tych obszarów dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw spoïecznych wraz z odpowiadajÈcymi im strategicznymi partnerami, przedstawione zostaïo poniĝej. Struktura
zaprezentowanych w kolejnych fragmentach wyników badañ dotyczÈcych wspóïpracy
PES z kluczowymi partnerami bÚdzie odpowiadaïa temu schematowi.

OTOCZENIE SPOŁECZNE
(MIESZKAŃCY,
SPOŁECZNOŚC LOKALNA)

PRZEDSIĘBIORSTWA
SPOŁECZNE

OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE
(INSTYTUCJE
PUBLICZNE)

OTOCZENIE RYNKOWE
(KLIENCI, LOKALNI
PRZEDSIĘBIORCY)

Rysunek 1. Otoczenie dziaïalnoĂci PES
½ródïo: S. Krupnik, B. Worek, Analiza porównawcza popytu... dz. cyt.
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2

2. SpoïecznoĂÊ lokalna z perspektywy PES12
Fakt, iĝ niemal wszystkie z 27 badanych przedsiÚbiorstw zadeklarowaïy wspóïpracÚ
ze spoïecznoĂciÈ lokalnÈ mógïby wskazywaÊ na silne zakorzenienie tych przedsiÚbiorstw
w lokalnym Ărodowisku. Jednak wyniki badañ wskazujÈ na niezwykle interesujÈcy fakt,
a mianowicie, ĝe wiÚkszoĂÊ z nich miaïa duĝe problemy ze spontanicznym okreĂleniem,
co w praktyce oznacza dla nich spoïecznoĂÊ lokalna i jakie podmioty naleĝÈ do tej kategorii. Przykïadem takich kïopotów jest wypowiedě udzielona przez jednego z respondentów: „Nie wiem, jak to ugryěÊ, to wszystko, o czym juĝ mówiliĂmy”.
Wykres poniĝej wskazuje, ĝe wĂród spontanicznie wymienianych odpowiedzi dosyÊ
czÚsto pojawiaï siÚ jedynie samorzÈd lokalny czy teĝ dzielnicowy (wskazaïo go 13
z 27 podmiotów). 8 badanych przedsiÚbiorstw wskazaïo okolicznych przedsiÚbiorców.
Pozostaïe odpowiedzi padaïy jednostkowo. Warte podkreĂlenia jest to, ĝe mieszkañców wymieniono jedynie w dwóch przypadkach (ze wzglÚdu na niewielkÈ liczebnoĂÊ
odpowiedzi zaliczono je do kategorii „inne”). Jednak po dopytaniu badanych przez
ankietera o inne podmioty, okazywaïo siÚ, ĝe wspóïpraca taka ma miejsce w znacznie
wiÚkszej liczbie przypadków niĝ wskazywaïa na to spontaniczna odpowiedě. Ècznie,
w obu pytaniach, uzyskano nastÚpujÈce odpowiedzi: z samorzÈdem wspóïpracuje 16
z 27 PES, po 14 przedsiÚbiorstw zadeklarowaïo kontakty ze szkoïami oraz okolicznymi
przedsiÚbiorstwami, po 12 z organizacjami pozarzÈdowymi oraz innymi PES, a 9 firm
spoïecznych wskazaïo na wspóïpracÚ z parafiÈ lub zwiÈzkami wyznaniowymi. JednÈ
z przyczyn takiej róĝnicy moĝe byÊ wïaĂnie problem z okreĂlaniem, zwïaszcza w przypadku miasta, czym jest spoïecznoĂÊ lokalna i jakie podmioty moĝna do niej zaliczyÊ.
Ze wzglÚdu na to, ĝe wspóïpraca z instytucjami publicznymi, w tym samorzÈdami terytorialnymi, a takĝe wspóïpraca PES z lokalnymi firmami bÚdzie przedmiotem
szczegóïowej analizy w dalszej czÚĂci opracowania, w tym miejscu omówione zostanÈ
pozostaïe kategorie.
NiewÈtpliwie pozytywnym aspektem jest stosunkowo czÚsto podejmowana wspóïpraca ze szkoïami. Z jednej strony, warto zwróciÊ uwagÚ na korzyĂci, jakie czerpiÈ
przedsiÚbiorstwa spoïeczne z tej wspóïpracy: szkoïy bywajÈ klientem PES („Szkoïa
sportowa na jakieĂ wyjazdy poĝycza od nas rowery”), ale czÚĂciej stanowiÈ cenne
zaplecze intelektualne dla inicjatyw podejmowanych przez PES („staramy siÚ, ĝeby
szkoïa coĂ dla nas zrobiïa w sensie jakiĂ wzór, jakaĂ pomoc intelektualna”). Z drugiej
strony, moĝna widzieÊ w tej wspóïpracy sposób na zdobywanie przez uczniów i mïodych ludzi w ogóle, wiedzy o idei przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej. Jest to nieoceniony sposób na przeïamywanie stereotypów i nieufnoĂci w stosunku do beneficjentów
przedsiÚbiorstw spoïecznych i oferowanych przez nie usïug i produktów. Jest to szczególnie waĝne w kontekĂcie omówionych w nastÚpnym punkcie wyników, które dotyczÈ
postrzegania PES z perspektywy spoïecznoĂci lokalnej i kluczowego znaczenia barier
mentalnych dla tworzenia pozytywnego obrazu tych podmiotów.
Wspóïpraca miÚdzy przedsiÚbiorstwami spoïecznymi, a takĝe miÚdzy nimi,
a podmiotami trzeciego sektora, opiera siÚ w duĝej mierze na wymianie zasobów
niematerialnych takich, jak: informacje, wiedza czy doĂwiadczenia („[z innymi PES]
12
Opracowano na podstawie: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne... dz. cyt.
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organizujemy konferencje, na zasadzie staĝów, wymieniamy doĂwiadczenia, my szkolimy praktykantów w zakresie hotelarstwa, a naszych dajemy z zakresu innych, tam,
co majÈ. Tak, ĝe wymieniamy siÚ nie gotówkowo, tylko przekazujemy zasoby wiedzy,
takie bardziej wsparcie”). Jednak przedsiÚbiorstwa spoïeczne czÚsto wspóïpracujÈ takĝe na niwie gospodarczej – kupujÈ od siebie produkty lub usïugi czy zlecajÈ sobie podwykonawstwo. Jak zostaïo wskazane wyĝej, wspóïpraca miÚdzy przedsiÚbiorstwami
spoïecznymi zostaïa oceniona najbardziej pozytywnie przez nie same. Z jednej strony
przyczynÈ moĝe byÊ szeroki zakres tej wspóïpracy, z drugiej zaĂ pozytywne doĂwiadczenia mogÈ skïaniaÊ do podejmowania dalszych inicjatyw w tym kierunku.

z samorządem 13

3

z lokalnymi przedsiębiorcami 6

8

ze szkołami 3

6

11

z organizacjami pozarządowymi 3

7

9

z innymi PES w pobliżu 3

8

9

z paraﬁą, związkami wyznaniowymi 4

9

5

12

z innymi podmiotami 9
0

5

1

10

20

30
tak

40

50 60
%
tak po dopytaniu

11

70

80

90

100

nie

Wykres 3. Wspóïpraca z przedstawicielami spoïecznoĂci lokalnej (N=21)
½ródïo: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne..., dz. cyt.

W przypadku przedsiÚbiorstw spoïecznych funkcjonujÈcych na wsi lub w mniejszych miejscowoĂciach wyraěnie silniejsze byïy ich zwiÈzki z mieszkañcami. W jednej
z podkrakowskich miejscowoĂci powstanie przedsiÚbiorstwa spoïecznego konsultowane byïo ze spoïecznoĂciÈ lokalnÈ. Jest to pozytywny przykïad „wciÈgania” i aktywizowania spoïecznoĂci lokalnej. Mieszkañcy pytani byli o to, czy wystÚpuje zapotrzebowanie na jakieĂ usïugi oraz o akceptowalny poziom cen („SÈ róĝne spotkania
organizowane u nas w centrum, choÊby nawet pisanie biznes planu dla naszej firmy.
SpotykaliĂmy siÚ z takimi osobami, tam byïy zadawane takie pytania, jaki produkt
miaïby tutaj na rynku zapotrzebowanie, jakie usïugi, jakÈ cenÈ pañstwo byliby zainteresowani”). Jednak, jak zostanie to szczegóïowo opisane w dalszej czÚĂci dotyczÈcej
rynkowej dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw spoïecznych, te silniejsze wiÚzi w wiejskich (czy
niewielkich) spoïecznoĂciach, wynikajÈce z osobistej znajomoĂci czïonków, mogÈ byÊ
takĝe ěródïem powaĝnych barier dla dziaïalnoĂci PES.
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Badani wskazywali takĝe, ĝe korzystajÈ z lokalnych zasobów wiedzy eksperckiej
– szczególnym przypadkiem takiej wspóïpracy moĝe byÊ przykïad jednego z przedsiÚbiorstw, które korzystaïo z umiejÚtnoĂci lokalnych artystów do zapewniania wysokiej
jakoĂci oferowanych przez siebie produktów, ale takĝe do promocji swojej dziaïalnoĂci
(„Wspóïpracujemy z artystami w zakresie tej naszej dziaïalnoĂci artystycznej, do promocji, czy do trzymania wysokiej jakoĂci...”).
Wyniki badañ wskazujÈ na stosunkowo szeroki zakres form wspóïpracy przedsiÚbiorstw spoïecznych z parafiami i zwiÈzkami wyznaniowymi. W niektórych przypadkach
wspóïpraca ta miaïa charakter wsparcia infrastrukturalnego, np. poprzez uĝyczanie
pomieszczeñ. Warto jednak zwróciÊ uwagÚ na inny aspekt tej wspóïpracy, a mianowicie na potencjaï zasobu wiedzy, jaki posiada np. proboszcz o wiÚkszoĂci czïonków
lokalnej spoïecznoĂci. W niektórych przypadkach ten potencjaï byï wykorzystany przy
rekrutacji beneficjentów do przedsiÚbiorstw spoïecznych. Jednak to, co szczególnie
warte jest podkreĂlenia w przypadku wspóïpracy z parafiÈ, to moĝliwoĂÊ pozyskania
wsparcia od lokalnego autorytetu i wystÚpowania proboszcza czy ksiÚdza w roli lidera,
który bÚdzie przeïamywaï nieufnoĂÊ i uprzedzenia w stosunku do takich inicjatyw.
(„Parafia nas wspiera duchowo, jest na kaĝdym spotkaniu ksiÈdz, nawet reklamuje
nasze usïugi”).
Z kolei same przedsiÚbiorstwa spoïeczne widzÈ swojÈ rolÚ w spoïecznoĂci lokalnej
gïównie jako inicjatywÚ pozwalajÈcÈ zniwelowaÊ niekorzystne efekty dziaïania mechanizmu rynkowego, czyli zmniejszaÊ poziom lokalnego bezrobocia oraz aktywizowaÊ
i przywracaÊ na rynek pracy osoby marginalizowane, w tym takĝe osoby niepeïnosprawne („Pozwala osobom dïugotrwale bezrobotnym i wykluczonym spoïecznie stanÈÊ na nogi. ZnaleěÊ na wolnym rynku pracÚ”, „[Osoby u nas zatrudnione] pokazujÈ innym osobom niepeïnosprawnym moĝliwoĂci dziaïania”). W dalszej kolejnoĂci
jest to przedsiÚwziÚcie pozwalajÈce zaspokajaÊ inne potrzeby spoïecznoĂci poprzez
dostarczanie na lokalny rynek produktów i usïug.
Wymienione powyĝej pozytywne przykïady dobrowolnie podjÚtej wspóïpracy, chociaĝ nie sÈ powszechnie praktykowane, pozwalajÈ jednak stwierdziÊ, ĝe istnieje zarówno potrzeba wspierania takich inicjatyw, jak i pewien potencjaï, który odpowiednio
zaktywizowany i zagospodarowany (np. przez lokalnych liderów) moĝe staÊ siÚ motorem rozwoju spoïecznoĂci lokalnych. Jednak wyniki przedstawione w dalszej czÚĂci
wskazujÈ, ĝe jest to dopiero poczÈtek drogi.

3

3. PES z perspektywy spoïecznoĂci
lokalnej13
PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne powstajÈ, by sïuĝyÊ spoïecznoĂci lokalnej, co oznacza,
ĝe to mieszkañcy sÈ gïównymi klientami PES i najwaĝniejszym interesariuszem tego
typu organizacji. Jak zatem postrzegane sÈ PES przez mieszkañców lokalnych wspólOpracowano na podstawie: Cracovian International Consultants sp. z o.o., Raport podsumowujÈcy audyty..., dz. cyt.

13
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not? Jaka jest wiedza mieszkañców na temat przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej oraz jakie
sÈ ich postawy wobec tego typu przedsiÚbiorczoĂci?
Zarówno liderzy lokalni, jak i mieszkañcy gmin, w których powstaïy PES, w zdecydowanej wiÚkszoĂci nie wiedzÈ, co to jest przedsiÚbiorstwo spoïeczne. Niektórzy
próbujÈ kojarzyÊ przymiotnik „spoïeczne” z mniej lub bardziej precyzyjnym celem „sïuĝenia spoïeczeñstwu” („Firma spoïeczna, jak sama nazwa wskazuje, ma sïuĝyÊ spoïeczeñstwu.”), jednak de facto istota przedsiÚbiorstwa spoïecznego jest niezrozumiaïa.
Naleĝy dodaÊ, ĝe przymiotnik „spoïeczna” czÚsto kojarzy siÚ ěle: z dawnymi czasami – gospodarkÈ socjalistycznÈ czy nawet komunizmem lub z niskÈ jakoĂciÈ produktów i usïug oferowanych przez przedsiÚbiorstwo, którego gïównÈ strategiÈ jest „branie
klientów na litoĂÊ” zamiast dbaïoĂÊ o jakoĂÊ oferty. („Tego typu rzeczy juĝ byïy przerabiane, np. te gospodarki komunistyczne”).
Zïe skojarzenia wiÈĝÈ siÚ takĝe z faktem dotowania tego typu organizacji ze Ărodków
publicznych, czy to pañstwowych czy gminnych. Jest to w zdecydowanej wiÚkszoĂci
postrzegane negatywnie, jako reminiscencja socjalizmu oraz „nieczysta gra rynkowa”.
Pojawiaïy siÚ opinie, ĝe dotowanie PES zablokuje podstawowy sens tego typu organizacji – osiÈganie zysku i dÈĝenie do finansowej niezaleĝnoĂci zarówno pracowników,
jak i samego przedsiÚbiorstwa. Dodatkowo, mieszkañcy jednej ze spoïecznoĂci zauwaĝyli, ĝe dotowanie tego typu organizacji z pieniÚdzy publicznych poniekÈd wyklucza
oddolnoĂÊ jej powstawania i autonomiÚ („Po prostu nie jest to, ĝeby czïowiek to sam
zaproponowaï, samodzielnie, tylko ĝe jest to wsparte przez urzÈd gminy, czy jakieĂ
instytucje i tak dalej”).
W tym miejscu pojawiïy siÚ teĝ opinie podwaĝajÈce sens przedsiÚbiorstw, które
sÈ zaleĝne finansowo i nie nastawione na osiÈganie zysku. PodkreĂlana byïa nieracjonalnoĂÊ ekonomiczna przedsiÚwziÚcia i z drugiej strony, negatywny wpïyw na pracownika, który pozbawiony motywacji finansowej czerpanej z udziaïu w zysku przedsiÚbiorstwa nie bÚdzie dÈĝyï do samorozwoju na niwie zawodowej. („To jest nielogiczne!
Jeĝeli zysku nie wypracowuje, to nie ma prawa bycia”, „Dla mnie to nie jest to firma
motywujÈca ludzi do pracy. Jeĝeli nie generuje zysku, to nie jest to firma na tyle rozwojowa, ĝeby czïowiek mógï pokazaÊ tu swoje moĝliwoĂci, mógï siÚ wyróĝniÊ, czy zarobiÊ”).
Przymiotnik „spoïeczny” kojarzy siÚ takĝe z zatrudnianiem osób bÚdÈcych w trudnej sytuacji materialnej i spoïecznej i tu skojarzenia idÈ w dobrym kierunku – jednej
z funkcji PES – zatrudniania grup defaworyzowanych. Respondenci zwracali uwagÚ,
ĝe w PES osoby zagroĝone wykluczeniem spoïecznym podejmujÈ lub powinny podejmowaÊ naukÚ zawodu, ksztaïciÊ siÚ i szukaÊ póěniej pracy na otwartym rynku.
Z tÈ specyfikÈ zatrudnienia zwiÈzane jest teĝ w opinii czÚĂci badanych niskie wynagrodzenie. („(…) to sÈ Ci, którym daje siÚ tÈ szansÚ. GdzieĂ tam nie umieli siÚ pozbieraÊ,
nabaïaganili sobie w ĝyciu, róĝne sÈ zakrÚty, kaĝdy moĝe siÚ w coĂ tam wplÈtaÊ”).
PrzejĂciowy charakter zatrudnienia w PES jest teĝ w opinii mieszkañców sïabÈ
stronÈ przedsiÚbiorstwa, które traci dobrych, „wdroĝonych” w pracÚ pracowników.
(„Ale taka firma, sama siÚ moĝe nie utrzymaÊ. Jeĝeli pracownicy co jakiĂ czas odchodzÈ, a na ich miejsce przychodzÈ nowi, których znów trzeba wszystkiego od poczÈtku
uczyÊ”).
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe spoïeczny charakter, jak i sama nazwa, wyzwalajÈ w mieszkañcach równieĝ dobre skojarzenia. Wymieniana byïa rola tego typu organizacji w ïagodzeniu skutków ubóstwa wĂród mieszkañców spoïecznoĂci lokalnych. PES byïo po-
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dawane jako przykïad „dawania szansy” tym, którzy juĝ byli zepchniÚci na margines.
WĂród pozytywnych opinii wymieniane byïy takie, które kïadïy nacisk na pozytywny
wymiar pracy w zamian za bierne formy wsparcia finansowego udzielane dotychczas
przez oĂrodki pomocy spoïecznej osobom bÚdÈcym w sytuacji kryzysowej. Rola PES,
jako instytucji pomagajÈcej rozwiÈzywaÊ problem ubóstwa i marginalizacji w spoïecznoĂci lokalnej w sposób bardziej aktywny niĝ instytucje publiczne wymaga szczególnego podkreĂlenia. („I dodaïbym jeszcze, ĝe tu, w tej firmie, siÚ uruchamia jakieĂ uĂpione
moĝliwoĂci tych osób. Tym ludziom siÚ nieraz wydawaïo, ĝe on nikomu nie jest potrzebny, ĝe juĝ on jest na tej krawÚdzi...”).
Co ciekawe, ale dajÈce siÚ przewidzieÊ, zarówno wiedza, jak i opinie mieszkañców
na temat PES zaleĝÈ od tego, na ile spoïecznoĂÊ lokalna byïa oddolnie zaangaĝowana
w powoïanie i rozwój przedsiÚbiorstwa. W miejscowoĂci, gdzie PES powstaïo pod
auspicjami wïadz gminnych, zarówno wiedza nt. idei PES byïa mniejsza, jak i opinie
mniej przychylne; co poniektórzy mieszkañcy doszukiwali siÚ w inicjatywie „niejasnej
gry”. Natomiast w drugim przypadku, w którym w tworzenie PES byï zaangaĝowany
bardzo szeroki krÈg osób i organizacji, w tym teĝ wïadze gminne, idea przedsiÚbiorstwa
spoïecznego byïa lepiej odbierana – czÚĂciej dostrzegano misjÚ PES i dobry wpïyw
tego typu rozwiÈzania na rozwój spoïecznoĂci lokalnej, zwracajÈc szczególnie uwagÚ
na funkcje PES, jako „dobrego pracodawcy” – dajÈcego szansÚ na pracÚ i podniesienie kwalifikacji osobom dïugotrwale bezrobotnym, o niewielkich szansach zaistnienia
na otwartym rynku pracy.
Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe relacje mieszkañcy – przedsiÚbiorstwo spoïeczne róĝniÈ siÚ
w zaleĝnoĂci od tego, czy PES zakorzenione jest w maïej spoïecznoĂci – gminie wiejskiej czy w mieĂcie. W niewielkich miejscowoĂciach, gdzie wszyscy siÚ znajÈ, PES
sÈ zupeïnie inaczej odbierane przez spoïecznoĂÊ lokalnÈ – przede wszystkim przez
pryzmat osób w nim pracujÈcych. W maïej miejscowoĂci „nic siÚ nie uchowa” – wszyscy o wszystkim wiedzÈ. WiedzÈ, kto pracuje i za jakie wynagrodzenie, czy pracÚ zdobyï „po znajomoĂciach” itd. Na podstawie „opowieĂci sÈsiada” ludzie wyrabiajÈ sobie
trwaïÈ opiniÚ nie majÈcÈ czÚsto wiele wspólnego z prawdÈ. Sïaby przepïyw informacji
i tworzenie siÚ „plotek” sÈ teĝ, a moĝe przede wszystkim, wynikiem braku zaangaĝowania mieszkañców w tworzenie PES, a wiÚc oddolnoĂci inicjatywy.
Kolejnym powodem braku zakorzenienia PES w spoïecznoĂci lokalnej moĝe byÊ
niejasny i opóěniony przekaz informacji o inicjatywie. Jak wczeĂniej zostaïo wspomniane, waĝne jest teĝ kto i w jaki sposób ten przekaz formuïuje. W maïych miejscowoĂciach niezwykle waĝna jest postawa lidera, lokalnego autorytetu, który wspiera inicjatywÚ i jÈ promuje. Kluczowa rola takiej osoby zostaïa równieĝ uwypuklona w raporcie
z innych badañ przeprowadzonych wĂród mieszkañców gmin, w których powstaïy
PES14. Mieszkañcy zgodnie podkreĂlali, ĝe wzór i zaangaĝowanie osób dziaïajÈcych
w „dobrej sprawie” potrafi zmobilizowaÊ pozostaïych czïonków spoïecznoĂci lokalnej.
(„(…) ja to widzÚ tak, ĝe musi byÊ jakiĂ lider do czegoĂ tam, ma jakiĂ pomysï. Jak inni
widzÈ, ĝe on coĂ robi to siÚ doïÈczajÈ i to nad kaĝdym zadaniem, czy to bÚdzie koĂcióï czy to bÚdzie szkoïa, musi byÊ taki wïaĂnie „rozrusznik”. A jak tego nie ma to tak
wszystko Ăpi, kaĝdy narzeka, ja na ciebie a ty na mnie”).
Akceptacja mieszkañców spoïecznoĂci lokalnej – wiÚksza wiedza i pozytywne opinie na temat idei PES i jego roli w spoïecznoĂci lokalnej zaleĝÈ od oddolnego charakteru przedsiÚwziÚcia i zaangaĝowania liderów lokalnych w powstawanie i rozwój PES.
14

K. Stec, Uwarunkowania aktywnoĂci spoïeczno-gospodarczej... dz. cyt.

276

ODDOLNY CHARAKTER
PRZEDSIĘBIORSTWA
SPOŁECZNEGO

WSPARCIE LIDERÓW
LOKALNYCH DLA IDEI
PRZEDSIĘBIORSTWA
SPOŁECZNEGO

WIEDZA MIESZKAŃCÓW
NA TEMAT SPECYFIKI
I ROLI PES W SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ

POZYTYWNE OPINIE
NA TEMAT ROLI PES
W SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ

Rysunek 2. Rola lidera oraz oddolnego zaangaĝowania mieszkañców w procesie
zakorzenienia PES w spoïecznoĂci lokalnej
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie: Cracovian International Consultants sp. z o.o., Raport
podsumowujÈcy audyty..., dz. cyt.

Nieco inna sytuacja wystÚpuje w mieĂcie, szczególnie tak duĝym jak Kraków. Trudno tu mówiÊ o wiÚziach spoïecznych, jakie wystÚpujÈ w maïych zbiorowoĂciach. Dlatego teĝ uczestnicy zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w Krakowie15, choÊ
znajÈcy Cafe Hamlet prowadzonÈ przez KrakowskÈ FundacjÚ Hamlet, nie wypowiadali
siÚ z takim emocjonalnym zaangaĝowaniem, ani o roli PES w mieĂcie, ani o misji tego
typu przedsiÚwziÚÊ. Bardziej interesowaïy ich zagadnienia zwiÈzane z zasadami dotowania tego typu przedsiÚwziÚÊ oraz jakoĂÊ dostarczanych usïug i produktów. Pojawiï
siÚ wprawdzie wÈtek spoïecznego charakteru i pozytywnej roli, jakÈ spoïeczeñstwo
(polskie, a nie lokalna spoïecznoĂÊ) odniesie z aktywizacji osób zagroĝonych wykluczeniem spoïecznym, jednak byï on poruszany marginalnie. Gïównym tematem byïy
rozwiÈzania formalno-prawne oraz wÈtpliwoĂci badanych, czy powinno siÚ dotowaÊ
firmy spoïeczne z budĝetu pañstwa. („Nie chcÚ, aby wspieraÊ tego typu firmy pieniÚdzmi z naszych podatków. Niech na to idÈ pieniÈdze tych, którzy dajÈ swoje pieniÈdze
wïaĂnie na takie cele, a wiec darczyñcy fundacji. To jest uczciwe i celowe”).
PodsumowujÈc, przedsiÚbiorstwo spoïeczne chcÈc zakorzeniÊ siÚ spoïecznoĂci lokalnej powinno byÊ oddolnÈ inicjatywÈ jak najwiÚkszej liczby czïonków spoïecznoĂci,
w tym liderów lokalnych. Powinno zadbaÊ o dostarczenie mieszkañcom informacji nt.
celów i roli przedsiÚbiorstwa w spoïecznoĂci lokalnej oraz zadbaÊ o wsparcie autorytetów. Powyĝsze dziaïania powinny wpïynÈÊ na zmniejszenie uprzedzeñ mieszkañców
w stosunku do pracowników PES i korzystania z jego oferty. Jednak dla powodzenia
Opracowano na podstawie: Cracovian International Consultants sp. z o.o., Raport podsumowujÈcy audyty..., dz. cyt. W badaniu uczestniczyli przedstawiciele samorzÈdu krakowskiego,
przedstawiciele hotelarzy, przewodnicy po mieĂcie, przedstawiciel biura turystycznego, turyĂci,
przedstawiciele duĝego i Ăredniego biznesu krakowskiego, przedstawiciel instytucji pozarzÈdowej.
W sumie w badaniu fokusowym wziÚïo udziaï 10 osób.

15
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finansowego PES kluczowÈ sprawÈ jest dbanie o wysokie standardy usïug i produktów,
niskÈ cenÚ i zadowolenie klienta.

4

4. Otoczenie rynkowe przedsiÚbiorstw
spoïecznych: perspektywa PES16
Przeprowadzone badania wykazaïy, ĝe przedsiÚbiorstwa spoïeczne to firmy, których zasiÚg gospodarczej dziaïalnoĂci ograniczony jest do rynku lokalnego. WĂród
27 przebadanych przedsiÚbiorstw tylko nieliczne podmioty (4) wskazaïy, ĝe zasiÚg
ich dziaïalnoĂci jest regionalny (obejmuje województwo), tyle samo wskazaïo na zasiÚg
krajowy. W ostatnim przypadku firmy deklarujÈc tak szeroki zasiÚg, swojÈ argumentacjÚ opieraïy gïównie na tym, ĝe klienci pochodzÈ z róĝnych czÚĂci Polski (np. klienci
pensjonatu).
Jednak abstrahujÈc od tych nielicznych przypadków, lokalny charakter dziaïalnoĂci
wiÚkszoĂci przedsiÚbiorstw spoïecznych w duĝej mierze okreĂla teĝ specyfikÚ typowych
klientów tych firm: w zdecydowanej wiÚkszoĂci rekrutujÈ siÚ oni z lokalnego otoczenia
przedsiÚbiorstwa. SÈ to, w zaleĝnoĂci od oferty kaĝdej z firm: okoliczni mieszkañcy,
szkoïy, wspólnoty mieszkaniowe, lokalni przedsiÚbiorcy itp.
Poza wymienionymi podmiotami, stosunkowo duĝÈ grupÚ klientów PES stanowiÈ
instytucje publiczne. SÈ to instytucje samorzÈdów terytorialnych, w tym gminy, urzÚdy
miast, a takĝe instytucje rynku pracy, instytucje pomocy spoïecznej. Jest to wynik
warty zaakcentowania, gdyĝ wskazuje na aspekt rynkowej wspóïpracy miedzy przedsiÚbiorstwami spoïecznymi i instytucjami publicznymi. PodejmujÈc takÈ aktywnoĂÊ
obie strony czerpiÈ korzyĂci i wzajemnie wspierajÈ siÚ w realizacji swoich celów. Jako
przykïad moĝna przytoczyÊ jednÈ z form takiej wspóïpracy, gdzie gminny oĂrodek pomocy spoïecznej zleca firmie spoïecznej opiekÚ nad osobami starszymi lub niepeïnosprawnymi i to on wypïaca wynagrodzenie pracownikom przedsiÚbiorstwa spoïecznego za Ăwiadczone przez nich usïugi.
Analiza wyników badañ pod kÈtem rodzaju dziaïalnoĂci rynkowej przedsiÚbiorstw
spoïecznych pozwala stwierdziÊ, ĝe podmioty te najczÚĂciej (80%) podejmujÈ dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ o charakterze usïugowym. Branĝe, jakie pojawiïy siÚ w tej kategorii
byïy bardzo zróĝnicowane:
• usïugi gastronomiczne lub hotelarsko-gastronomiczne – prowadzenie pensjonatu, kawiarni, restauracji, oferowanie cateringu,
• usïugi opiekuñcze – opieka nad osobami starszymi, dzieÊmi, niepeïnosprawnymi,
• usïugi porzÈdkowe – sprzÈtanie mieszkañ, innych obiektów zamkniÚtych i otwartych,
• pielÚgnacja terenów zielonych – projektowanie i utrzymywanie ogrodów, dziaïek,
terenów miejskich,
• usïugi remontowo-budowlane,
16
Opracowano na podstawie: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne... dz. cyt.
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• usïugi krawieckie – projektowanie i szycie strojów okolicznoĂciowych, estradowych, przeróbki,
• usïugi turystyczne, np. organizowanie wyjazdów dla dzieci, „zielonych szkóï”,
• usïugi transportowe, przeprowadzki,
• usïugi szkoleniowe, prowadzenie warsztatów np. komputerowych.

KLUCZOWI KLIENCI
FIRM SPOŁECZNYCH:

LOKALNE OTOCZENIE PES,
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA:
– okoliczni mieszkańcy
– przedsiębiorcy
– wspólnoty mieszkaniowe
– szkoły

INSTYTUCJE PUBLICZNE:
– urzędy pracy
– GOPS, MOPS
– urzędy miasta
– inne instytucje publiczne

Rysunek 3. Kluczowi klienci przedsiÚbiorstw spoïecznych
½ródïo: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne..., dz. cyt.

ProdukcjÈ zajmuje siÚ okoïo 40% przebadanych przedsiÚbiorstw, mniej wiÚcej
jedna trzecia (32%) zajmuje siÚ handlem. NajczÚĂciej te dwie formy realizowane
sÈ ïÈcznie – przykïadem jest wytwarzanie i sprzedaĝ wyrobów rÚkodzielniczych i artystycznych: prac plastycznych, drobnych przedmiotów okolicznoĂciowych (np. kartki),
ceramiki (wazony, doniczki), produktów z wikliny (kosze, meble). Warto podkreĂliÊ,
ĝe zdecydowana wiÚkszoĂÊ firm stara siÚ zwiÚkszyÊ swój udziaï w rynku poprzez jednoczesnÈ dziaïalnoĂÊ w wielu branĝach. CzÚsto firmy zaznaczaïy, ĝe rozpoczynaïy swojÈ dziaïalnoĂÊ od jednej branĝy i stopniowo poszerzaïy swojÈ ofertÚ o inne branĝe.
Róĝnicowanie swojej oferty jest niewÈtpliwie przejawem ekonomicznej racjonalnoĂci
tych przedsiÚbiorstw. ZwiÚksza ich szanse na przetrwanie na konkurencyjnym rynku
i na osiÈganie zysków, a co za tym idzie, na zwiÚkszanie poziomu swojej ekonomicznej
niezaleĝnoĂci.
AnalizujÈc ekonomicznÈ aktywnoĂÊ przedsiÚbiorstw spoïecznych warto zwróciÊ
uwagÚ na sposób, w jaki firmy spoïeczne same postrzegajÈ swojÈ pozycjÚ konkurencyjnÈ na rynku, na którym dziaïajÈ. Wyniki badañ wskazujÈ, ĝe firmy spoïeczne róĝniÈ
siÚ w tym zakresie ze wzglÚdu na formÚ prawnÈ organizacji.
CIS i ZAZ deklarowaïy, ĝe nie konkurujÈ z innymi firmami na rynku. Przykïadem
jest wypowiedě jednej z osób reprezentujÈcej ZAZ, która stwierdziïa, ĝe co prawda
majÈ duĝÈ konkurencjÚ na rynku, jednak ze wzglÚdu na to, iĝ ich dziaïalnoĂÊ jest do-
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towana, sÈ w dobrej sytuacji i konkurencja nie stanowi dla nich problemu. ZnaczÈcy
stopieñ udziaïu Ărodków publicznych w budĝecie tych przedsiÚbiorstw (ZAZ i CIS)
sprawia, ĝe Ărodki pochodzÈce ze sprzedaĝy produktów czy usïug nie przekïadajÈ siÚ
w znaczÈcy sposób na kondycjÚ przedsiÚbiorstwa, a zatem firmy te nie stajÈ przed
koniecznoĂciÈ podejmowania ryzyka ekonomicznego. Stoi to w sprzecznoĂci z „warunkiem brzegowym bycia przedsiÚbiorstwem spoïecznym [którym] jest, choÊby umiarkowana, ale jednak rzeczywista, gotowoĂÊ do przyjÚcia ryzyka „falsyfikacji” przez
rynek”17. Taka sytuacja moĝe byÊ przykïadem negatywnego wpïywu dotowania firm
spoïecznych na rozwój ekonomii spoïecznej. Staïy i bardzo znaczÈcy dopïyw Ărodków
publicznych hamuje ich dÈĝenia do uzyskania wzglÚdnej niezaleĝnoĂci ekonomicznej
poprzez podejmowanie konkurencyjnych dziaïañ na rynku.
Co wiÚcej, dotowanie firm moĝe negatywnie wpïywaÊ nie tylko na poczucie koniecznoĂci konkurowania z innymi przedsiÚbiorstwami, ale równieĝ moĝe obniĝaÊ motywacjÚ pracowników („Przez te dwanaĂcie miesiÚcy, co byliĂmy finansowani, nie myĂlaïo
siÚ o tym [o rozwoju], bo ta gotówka caïy czas napïywaïa, nie byïo ĝadnych problemów,
nie byïo nic, nie myĂlaïo siÚ o tym (…) Dopóki byliĂmy sponsorowani przez EQUAL,
to wkïad ludzi do pracy byï póïtora procent, bo byïo dofinansowanie i czy siÚ siedziaïo,
czy siÚ pracowaïo, to pensja byïa taka sama.”). Pomimo tego, ĝe kwestia wspierania
przedsiÚbiorstw spoïecznych Ărodkami publicznymi, regulowana na poziomie krajowym, wykracza poza ramy rozwaĝañ prowadzonych w tym opracowaniu, to zwracamy
na niÈ uwagÚ, gdyĝ powyĝsze wyniki wskazujÈ na negatywne i ograniczajÈce oddziaïywanie tych regulacji na poziomie lokalnym. Wydaje siÚ to szczególnie znaczÈce wïaĂnie w kontekĂcie rozwoju lokalnego, w którym jednÈ z kluczowych funkcji ekonomii
spoïecznej powinno byÊ pobudzanie postaw przedsiÚbiorczoĂci.
Odmiennie wyglÈda sytuacja w przypadku spóïdzielni socjalnych oraz firm spoïecznych prowadzonych w ramach dziaïalnoĂci gospodarczej lub odpïatnej dziaïalnoĂci
poĝytku publicznego. Te podmioty, które jak warto zaznaczyÊ, w znacznie mniejszym
stopniu korzystajÈ ze Ărodków publicznych, w wiÚkszoĂci dostrzegajÈ koniecznoĂÊ konkurowania z innymi firmami o podobnym profilu dziaïalnoĂci. ZwracajÈ uwagÚ zarówno
na fakt, ĝe inne firmy sÈ dla nich wyzwaniem i starajÈ siÚ sprostaÊ wymaganiom wolnego rynku udoskonalajÈc swojÈ ofertÚ, ale takĝe na fakt, ĝe firmy spoïeczne równieĝ
mogÈ stanowiÊ silnÈ konkurencjÚ dla pozostaïych przedsiÚbiorców („Jeszcze jak. Konkurujemy z zamoĝnymi przedsiÚbiorcami. JesteĂmy duĝÈ konkurencjÈ, robimy solidnie
nasze prace, nie mamy poprawek. JesteĂmy polecani”). WĂród tych przedsiÚbiorstw
spoïecznych, które starajÈ siÚ konkurowaÊ z innymi przedsiÚbiorstwami, wiÚkszoĂÊ
stosuje róĝne formy promocji swoich produktów lub usïug, najczÚĂciej wykorzystujÈc
do tego: Internet, lokalne media, stosujÈc marketing bezpoĂredni, a takĝe biorÈc udziaï
w lokalnych targach i wystawach. Taka sytuacja wskazuje na ich aktywnÈ postawÚ
proekonomicznÈ.
PrzedsiÚbiorstwa te najczÚĂciej starajÈ siÚ konkurowaÊ jakoĂciÈ i cenÈ produktów,
czyli tymi cechami, które majÈ najwiÚksze znaczenie dla klientów18. Wyniki jednak
wskazujÈ, ĝe bardzo niewiele firm (zaledwie dwie) podkreĂla i korzysta z przewagi
konkurencyjnej, jakÈ jest dodatkowa wartoĂÊ, którÈ otrzymuje klient PES, a mianowiJ. J. Wygnañski, Ekonomia spoïeczna w Polsce – definicje, zastosowania, oczekiwania, wÈtpliwoĂci, Ekonomia Spoïeczna Teksty 2006, s. 22, www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Raport_Otwarcia/Wygnanski_ES.pdf (23.04.08).
18
Por. punkt: PES z punktu widzenia spoïecznoĂci lokalnej jako klienta usïug.
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cie poczucie pomagania innym ludziom, wspierania szczytnego celu („[Oprócz tego,
ĝe produkty] sÈ robione uczciwie i najlepiej jak potrafimy, to jest jednoczeĂnie wspieranie celu, pomoc bezdomnym i osób spoïecznie wykluczonych. Ludzie, którzy korzystajÈ z naszych usïug, które sÈ atrakcyjne cenowo w stosunku do jakoĂci, to dodatkowo
mogÈ mieÊ ĂwiadomoĂÊ, ĝe wspierajÈ szczytny cel”).
Naleĝy jednak podkreĂliÊ fakt, ĝe ta specyfika firm spoïecznych tzn. zatrudnianie
okreĂlonych kategorii pracowników, np. osób niepeïnosprawnych, dïugotrwale bezrobotnych czy osób z problemami psychicznymi, która z jednej strony moĝe byÊ ěródïem
budowania wspomnianej przewagi konkurencyjnej, powoduje jednoczeĂnie znaczÈce
bariery w prowadzeniu dziaïalnoĂci na rynku ze wzglÚdu na stygmatyzacjÚ tych osób,
na nieufnoĂÊ i sceptycyzm klientów co do jakoĂci oferowanych usïug. DoĂwiadczenia
niektórych firm dziaïajÈcych w branĝach szczególnie wraĝliwych na wahania poziomu
zaufania do dostawców usïug, takich jak: opieka nad dzieÊmi, osobami starszymi
czy domem wskazujÈ, ĝe przedsiÚbiorstwa spoïeczne nie byïy w stanie pozyskaÊ wystarczajÈcej liczby klientów i borykaïy siÚ z koniecznoĂciÈ likwidacji dziaïalnoĂci bÈdě
z problemami przebranĝowienia.
Analogiczny mechanizm dziaïa takĝe w przypadku lokalnych przedsiÚbiorców:
brak zaufania co do profesjonalizmu przedsiÚbiorstwa spoïecznego jako partnera biznesowego jest istotnÈ barierÈ w rozwġaniu wspóïpracy miÚdzy firmami. Dodatkowym
utrudnieniem, przed jakim stajÈ przedsiÚbiorstwa spoïeczne (np. w stosunku do dziaïalnoĂci spoïecznej prowadzonej przez fundacjÚ czy stowarzyszanie) jest opór przed
wspieraniem podmiotów, które mniej lub bardziej konkurujÈ na rynku z lokalnymi
przedsiÚbiorcami oraz fakt, ĝe dziaïalnoĂÊ prowadzona w ramach przedsiÚbiorstwa
ma charakter zarobkowy, co czÚsto stwarza wÈtpliwoĂci odnoĂnie rzeczywistych intencji prowadzenia takiej dziaïalnoĂci („firmy, które do tej pory wspieraïy dziaïalnoĂÊ
Stowarzyszenia, w momencie kiedy prosiliĂmy, (...) ĝeby te firmy przeszïy i zawarïy
kontrakty ze spóïkÈ [przedsiÚbiorstwem spoïecznym], zaczÚïy nam mówiÊ, ĝe co innego jest korzystaÊ z usïug Stowarzyszenia (...) niĝ korzystaÊ z usïug firmy, która ma
dziaïaÊ konkurencyjnie, normalnie na rynku. Dlatego, ĝe tu juĝ siÚ pojawia ten aspekt,
ĝe to jest konkurencja, jak ta firma sobie radzi, kto czerpie z niej korzyĂci itd. Ja dïugo
tïumaczyïam (...), ĝe ta spóïka, ma takie cele jak Stowarzyszenie i jedyna róĝnica
jest taka, ĝe ona ma prawo zatrudniaÊ tych beneficjentów (...) ludzie szukajÈ od razu
gdzie tu jest podstÚp”).
PodsumowujÈc, zdaniem przedsiÚbiorców spoïecznych, w otoczeniu rynkowym
PES na poziomie lokalnym kluczowymi barierami utrudniajÈcymi dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ sÈ bariery ĂwiadomoĂciowe: stygmatyzacja, brak akceptacji i zaufania po stronie klientów i partnerów biznesowych („mentalna bariera korzystania z usïug przedsiÚbiorstwa spoïecznego – nie do koñca klienci wiedzÈ co to jest”). Jest to wynik o tyle
niepokojÈcy, iĝ jak powszechnie wiadomo, bariery mentalne i stereotypy sÈ obszarami
najtrudniejszymi do przezwyciÚĝenia. Nie oznacza to, ĝe w ogóle nie podlegajÈ zmianie, jednak proces ten wymaga duĝych wysiïków i konsekwencji w ich podejmowaniu.
W kolejnym rozdziale wskaĝemy zarówno te obszary, które przyczyniajÈ siÚ do generowania nieprzychylnych postaw wobec przedsiÚbiorców spoïecznych jako aktorów
na rynku ekonomicznym, jak i te, które mogÈ byÊ ěródïem dla poszukiwania i budowania ich przewagi konkurencyjnej.
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5. PES z punktu widzenia spoïecznoĂci
lokalnej jako klienta usïug19

5

Jednym z kluczowych wÈtków dla badanych mieszkañców spoïecznoĂci lokalnych
byïa kwestia jakoĂci dostarczanych usïug i produktów, a wiÚc funkcja handlowo-usïugowa PES. Temat ten jest ĂciĂle powiÈzany z odbiorem pracowników PES, a wiÚc stereotypami dotyczÈcymi cech osób dïugotrwale bezrobotnych i niepeïnosprawnych20.
Z badañ ankietowych wĂród mieszkañców gminy Wieprz i Mogilany wynika, ĝe istniejÈ duĝe grupy osób majÈcych uprzedzenia zwiÈzane z korzystaniem z usïug czy produktów dostarczanych przez osoby dïugotrwale bezrobotne i niepeïnosprawne. Dotyczy to zwïaszcza pewnych branĝ, które zostaïy teĝ wybrane przez PES w omawianych
gminach. NajwiÚcej obaw mieszkañcy mieli przed korzystaniem z usïug opiekuñczych,
mimo tego, ĝe zapotrzebowanie na ten rodzaj usïugi jest okreĂlane jako bardzo duĝe.
NieufnoĂÊ dotyczyïa zarówno bezrobotnych, których posÈdzano o niesolidnoĂÊ, alkoholizm, brak kwalifikacji, jak i osób niepeïnosprawnych fizycznie – brak siïy, oraz intelektualnie i psychicznie – nieobliczalnoĂÊ. Co ciekawe, jedna z osób znalazïa „sprytne”
rozwiÈzanie, aby firma opiekuñcza (w tym przypadku spóïdzielnia socjalna zatrudniajÈca kobiety dïugotrwale bezrobotne) skierowaïa swe usïugi poza spoïecznoĂÊ lokalnÈ,
tak by inni, nie znajÈcy osób w niej pracujÈcych, mogli bez oporów korzystaÊ z oferty.
Nie Ăwiadczy to niestety dobrze o postrzeganiu roli PES w rozwiÈzywaniu problemów
(zarówno spoïecznych – pomoc osobom bezrobotnym, jak i rynkowych – istniejÈce zapotrzebowanie na usïugÚ). Inne usïugi, choÊ z mniejszÈ niechÚciÈ, ale teĝ byïy poddawane pod wÈtpliwoĂÊ z racji osób, które miaïy je wykonywaÊ. I tak, zawsze znalazïy siÚ
osoby nieufne wobec usïug gastronomicznych dostarczanych przez w/w grupy, wobec
robót budowlanych czy porzÈdkowych. Co ciekawe, znów moĝna dostrzec zaleĝnoĂÊ
miÚdzy wiÚkszÈ niechÚciÈ do korzystania z usïug opiekuñczych dostarczanych przez
dïugotrwale bezrobotnych w gminie, gdzie firma powstaïa bez oddolnego zaangaĝowania mieszkañców, niĝ w gminie, w której PES byïo tworzone przy szerokim zaangaĝowaniu mieszkañców.
To, co byïo podkreĂlane przez mieszkañców i liderów obydwu gmin oraz respondentów w Krakowie, to waga przypisywana jakoĂci i cenie produktów i usïug dostarczanych przez PES. Nawet najwiÚksza akceptacja idei przedsiÚbiorstwa spoïecznego,
jego roli dla spoïecznoĂci lokalnej, nie przysïoni faktu, ĝe klienci wymagajÈ wysokiej
jakoĂci za rozsÈdnÈ cenÚ. Ten wÈtek byï podkreĂlany na kaĝdym kroku, a szczególnie
uwypuklili go przedsiÚbiorcy rozwaĝajÈc moĝliwoĂÊ wspóïpracy z PES. („Gdyby wĂród
ofert, które napïywajÈ do mnie znalazïa siÚ firma spoïeczna, na pewno zaprosiïabym
jÈ na rozmowÚ. Byïby to dla mnie pozytywny wyróĝnik. W czasie rozmowy musiaïbym
siÚ przekonaÊ, ĝe produkt jest odpowiedniej jakoĂci i w adekwatnej cenie. Musiaïby
speïniaÊ normalne biznesowe kryteria”). Mocno podkreĂlano fakt, ĝe PES nie powinno
byÊ zwolnione z zachowania wysokich standardów w zwiÈzku z tym, ĝe zatrudnia osoOpracowano na podstawie: Cracovian International Consultants sp. z o.o., Raport podsumowujÈcy audyty..., dz. cyt.
20
W opracowaniu omówione sÈ tylko te grupy potencjalnych pracowników, gdyĝ badania przeprowadzane byïy w spoïecznoĂciach lokalnych, w których PES zatrudniajÈ tylko osoby dïugotrwale
bezrobotne i niepeïnosprawne.
19
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by wymagajÈce wsparcia. Najbardziej nagannie byïa odbierana próba „brania klienta
na litoĂÊ” („Nie wolno pochlebiaÊ, nie wolno uczyÊ, ĝe tym, którym siÚ nie powiodïo
– pochlebiaÊ. On musi wiedzieÊ, ĝe to jest konkurencja, zdrowa konkurencja”).
Mieszkañcy spoïecznoĂci lokalnych zwracali uwagÚ, ĝe jedynÈ drogÈ przeïamania
stereotypów dotyczÈcych usïug i produktów wykonywanych przez osoby zagroĝone
wykluczeniem spoïecznym jest wysoka jakoĂÊ i dobra cena oraz pozytywne rekomendacje, gïównie znajomych i autorytetów lokalnych. Najtrudniejsze jest przeïamanie
pierwszych oporów skojarzeniowych i przekonanie siÚ, ĝe firma dba o standardy. Dopiero wtenczas przychodzi moment na etyczny konsumeryzm21, czyli wybór tej oferty,
która poza jakoĂciÈ i cenÈ uwzglÚdnia dodatkowÈ wartoĂÊ, jakÈ jest „spoïeczny zysk”.

JAKOŚĆ, CENA,
REKOMENDACJE

DECYZJE
KONSUMENCKIE

STEREOTYPY ZWIĄZANE
Z PRACOWNIKAMI PES

Rysunek 4. Czynniki wpïywajÈce na decyzje konsumenckie czïonków spoïecznoĂci
lokalnych
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie: Cracovian International Consultants sp. z o.o., Raport
podsumowujÈcy audyty..., dz. cyt.

Na powyĝszym schemacie zostaïa zaznaczona pozytywna rola rekomendacji i wysokich standardów produktów i sïug w przeïamywaniu stereotypów zwiÈzanych z usïugami i produktami dostarczanymi przez pracowników PES oraz ich wpïywu na decyzje
konsumenckie mieszkañców spoïecznoĂci lokalnej.

Próba ujÚcia konsumpcji w kategoriach etycznych wyborów – poprzez zakup „gïosuje” siÚ
na okreĂlony sposób traktowania pracowników oraz warunki, w jakich dany towar jest wytwarzany, dystrybuowany, uĝytkowany i utylizowany itp. – www.cebi.pl/texty/konsumeryzm%20kontra%20konsumeryzm.doc (23.04.2008).
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6. Otoczenie instytucjonalno-prawne PES22
Badania przeprowadzone w ramach projektu „Spoïeczny Biznes”23 pokazaïy,
ĝe przedsiÚbiorstwa spoïeczne wĂród kluczowych czynników odnoszÈcych siÚ do lokalnego otoczenia instytucjonalnego, które przyczyniajÈ siÚ do sprawnego funkcjonowania ich dziaïalnoĂci wymieniajÈ: przychylnoĂÊ urzÚdników w stosunku do inicjatyw
podejmowanych przez PES, wiedzÚ tych osób na temat idei przyĂwiecajÈcej przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej i zasad jej funkcjonowania oraz oferowanie wsparcia dopasowanego do specyficznych potrzeb tych podmiotów24. Warto zwróciÊ uwagÚ na wzajemne
powiÈzanie tych czynników, które moĝna scharakteryzowaÊ nastÚpujÈco: nadrzÚdnym
czynnikiem jest tu szeroko pojÚta wiedza na temat przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej.
ZnajomoĂÊ celów realizowanych przez te podmioty w duĝej mierze moĝe warunkowaÊ przychylnoĂÊ wobec podejmowanych przez nie inicjatyw. JednoczeĂnie wiedza
obejmujÈca znajomoĂÊ specyfiki PES i wynikajÈcych z niej problemów daje podstawy
do zaprojektowania i oferowania takiego wsparcia, które w najwiÚkszym stopniu pozwoli na przezwyciÚĝanie tych trudnoĂci.
JednÈ z takich trudnoĂci zidentyfikowanych w badaniu jest brak wiedzy, umiejÚtnoĂci i kompetencji po stronie osób zarzÈdzajÈcych przedsiÚbiorstwami spoïecznymi,
które czÚsto rekrutujÈ siÚ ze Ărodowiska osób zagroĝonych wykluczeniem spoïecznym.
W tej sytuacji, aby byÊ w stanie kierowaÊ dziaïalnoĂciÈ przedsiÚbiorstwa i sprawnie
realizowaÊ jego cele, menedĝerowie potrzebujÈ czÚsto wsparcia informacyjnego i doradczego ze strony instytucji publicznych, ale takĝe odpowiednio zaprojektowanych
szkoleñ, które bÚdÈ odpowiadaïy ich potrzebom zarówno pod kÈtem poziomu przekazywanej wiedzy (stopieñ pogïÚbiania tematu), jak i pod kÈtem tematyki, czyli bÚdÈ
dedykowane problemom PES.
Warto podkreĂliÊ, ĝe oferta szkoleniowa oferowana przedsiÚbiorstwom spoïecznym
przez instytucje publiczne jest oceniana pozytywnie pod wzglÚdem jakoĂci, respondenci oceniali jÈ najczÚĂciej jako raczej dobrÈ. Problemem w tym przypadku jest raczej
dostÚpnoĂÊ tej formy zdobywania wiedzy, którÈ ogranicza koszt szkoleñ i stosunkowo
niewielki wachlarz szkoleñ bezpïatnych.
Sytuacja wyglÈda gorzej w przypadku doradztwa i informacji bezpoĂredniej. Te
dwie formy zdobywania wiedzy, uznane przez badanych za waĝne lub bardzo waĝne,
ocenione zostaïy jednoczeĂnie nisko na skali dostÚpnoĂci i jakoĂci (w obu przypadkach nieco powyĝej 3 na skali 5-punktowej, co odpowiada odpowiedzi ani dobrze,
ani ěle). Badania wskazujÈ, ĝe w przypadku doradztwa, przedsiÚbiorcy postrzegajÈ
nieadekwatnoĂÊ oferty proponowanej przez instytucje publiczne w stosunku do swoich
potrzeb. WskazujÈ na nieelastycznoĂÊ tej oferty i brak moĝliwoĂci staïej wspóïpracy

S. Krupnik, B. Worek, Analiza uwarunkowañ prawnych... dz. cyt.; S. Krupnik, B. Worek,
Analiza porównawcza popytu... dz. cyt.; S. Krupnik, B. Worek, Zainteresowanie zakïadaniem
przedsiÚbiorstw... dz. cyt.
23
S. Krupnik, B. Worek, Analiza porównawcza popytu... dz. cyt.
24
Naleĝy zaznaczyÊ, ĝe w wymienionych czynnikach pominiÚto wysoko oceniany aspekt dostÚpnoĂci wsparcia finansowego – ze wzglÚdu na fakt, ĝe w duĝej mierze jest ono regulowane
poprzez obowiÈzujÈce rozwiÈzania prawne, które wykraczajÈ poza zakres niniejszych rozwaĝañ,
odnoszÈcych siÚ do poziomu lokalnego.
22
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z jednym doradcÈ/mentorem, który byïby zaznajomiony ze specyficznÈ sytuacjÈ konkretnego przedsiÚbiorstwa.
W przypadku niskich ocen uzyskanych przez informacjÚ bezpoĂredniÈ jednÈ
z przyczyn jest fakt, ĝe przedsiÚbiorcy spoïeczni uznajÈ poziom wiedzy i zorientowania
urzÚdników w problematyce przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej za generalnie niezadowalajÈcy. Zdaniem badanych, jest on niewystarczajÈcy do tego stopnia, ĝe jest jednym
z podstawowych czynników utrudniajÈcych wspóïpracÚ z instytucjami publicznymi
i funkcjonowanie przedsiÚbiorstw spoïecznych w ogóle. Skrajnym przykïadem niekompetencji, na który wskazaï jeden z menedĝerów przedsiÚbiorstwa jest sytuacja,
w której urzÚdnicy wydali decyzjÚ podwaĝajÈcÈ swojÈ wïasnÈ, wczeĂniejszÈ opiniÚ,
co skutkowaïo duĝymi problemami dla tego przedsiÚbiorstwa.
Ta sytuacja wskazuje na inny, sygnalizowany juĝ wyĝej problem, a mianowicie
niejasnoĂci, niejednoznacznoĂci i zmiennoĂci przepisów prawnych dotyczÈcych przedsiÚbiorstw spoïecznych. Powoduje to poczucie legislacyjnego chaosu zarówno wĂród
przedsiÚbiorców, którym utrudnia to zarzÈdzanie firmami spoïecznym, wĂród osób
zainteresowanych podejmowaniem nowych inicjatyw na polu ekonomii spoïecznej,
a takĝe wĂród urzÚdników, którzy majÈ problemy z wydawaniem trafnych (i szybkich)
decyzji w sytuacji, kiedy sami nie potrafiÈ odnaleěÊ siÚ w gÈszczu przepisów bÈdě
poprawnie ich zinterpretowaÊ. Warto podkreĂliÊ, ĝe waga czynnika jasnoĂÊ i jednoznacznoĂÊ przepisów prawnych dla sprawnego funkcjonowania PES zostaïa oceniona
najwyĝej ze wszystkich wymienianych kwestii zarówno przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne, jak i przez przedstawicieli instytucji publicznych, podczas gdy ocena zadowolenia z niego byïa najniĝsza (w obu kategoriach: przedsiÚbiorstw spoïecznych i instytucji
publicznych).
Niedostateczny poziom wiedzy urzÚdników w opiniach przedsiÚbiorców moĝe byÊ
takĝe efektem ich poczucia niedoinformowania wynikajÈcego z rozproszenia ěródeï
informacji i niemoĝnoĂci uzyskania kompletnej i wiarygodnej informacji w jednym
miejscu. Kolejna przyczyna leĝy po stronie samych urzÚdników, którzy wskazywali
na mniejsze znaczenie koniecznoĂci zdobywania wiedzy o przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej w stosunku do innych czynników, które majÈ znaczenie dla sprawnego funkcjonowania PES.
Oprócz wiedzy, drugÈ kwestiÈ, która negatywnie rzutuje na kontakty PES z otoczeniem instytucjonalnym, jest – zdaniem badanych – brak przychylnoĂci i chÚci wspóïpracy przedstawicieli jednostek wïadzy samorzÈdowej i innych instytucji publicznych.
InteresujÈcy w tym kontekĂcie jest fakt, ĝe przedstawiciele instytucji publicznych uznali ten czynnik za bardzo waĝny dla sprawnego funkcjonowania PES. Niemniej jednak,
na rozděwiÚk miÚdzy tÈ ocenÈ, a rzeczywistÈ chÚciÈ wspóïpracy wskazuje fakt, ĝe ocena zadowolenia przedsiÚbiorców z tego aspektu byïa na stosunkowo niskim poziomie,
gdyĝ co czwarty badany (25%) okreĂliï, ĝe jest raczej niezadowolony ze wspóïpracy,
a co trzeci (32,7%) wskazaï odpowiedě: ani niezadowolony, ani zadowolony. Podobnie jak w przypadku innych grup otoczenia PES, przyczynÈ takiej sytuacji mogÈ byÊ
bariery mentalne, wynikajÈce z niedostatecznej wiedzy i znajomoĂci celów takiej dziaïalnoĂci – na takÈ sytuacjÚ wskazujÈ wypowiedzi podobne do przytoczonej: „zïe postrzeganie przez urzÚdników. Przekonanie, ĝe spóïdzielnie socjalne tworzÈ narkomani
i alkoholicy”.
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WystÚpowanie opisanych problemów w kontaktach i wspóïpracy PES z otoczeniem
instytucjonalnym potwierdziïy takĝe badania przeprowadzone w ramach projektu „Akademia PrzedsiÚbiorczoĂci. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”25. Badani wskazywali, ĝe instytucje publiczne w niewystarczajÈcym stopniu wspierajÈ ich dziaïalnoĂÊ.
Najbardziej dotkliwy jest ich zdaniem brak pomocy finansowej ze strony samorzÈdów,
który czÚsto wynika z szerszego problemu: nie uwzglÚdniania podmiotów ekonomii
spoïecznej w przygotowywanych planach strategicznych samorzÈdów terytorialnych.
PrzedsiÚbiorcy zwracali uwagÚ takĝe na fakt, ĝe w niektórych przypadkach gmina czy miasto podejmuje inicjatywy wrÚcz konkurencyjne w stosunku do ich rynkowej dziaïalnoĂci, zamiast zlecaÊ ich wykonanie wïaĂnie lokalnym przedsiÚbiorstwom
spoïecznym. Przykïadem takiego dziaïania mogÈ byÊ plany otwarcia wypoĝyczalni rowerów przez miasto, zamiast nawiÈzania wspóïpracy z wypoĝyczalniÈ prowadzonÈ
juĝ w ramach PES.

CHĘĆ
WSPÓŁPRACY,
PRZYCHYLNOŚĆ

WIEDZA,
INFORMACJA
ELASTYCZNE
I KOMPLEKSOWE
WSPARCIE

Rysunek 5. PoĝÈdane elementy we wspóïpracy z otoczeniem instytucjonalnym
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie: S. Krupnik, M. Lulewicz, A. Szczucka, B. Worek,
Bariery rozwoju przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej w Maïopolsce. Podsumowanie wyników badañ,
w: „Spoïeczny Biznes”, MARR S.A., Kraków 2008.

Innym obszarem deficytowym jest brak pomocy infrastrukturalnej np. w postaci udostÚpnienia na preferencyjnych warunkach lokalu do prowadzenia dziaïalnoĂci
25
Por.: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne..., dz.
cyt.
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(„Nawet przy staraniu siÚ o lokal, czy coĂ teĝ ĝadnej pomocy nie otrzymaliĂmy. Przykïadowo, w innych miastach (…) UrzÈd Miasta pomagaï tym spóïdzielniom, dajmy na to,
tam w zdobyciu pomieszczenia (…) a tutaj nic, nic nie otrzymaliĂmy”). Newralgicznym
punktem jest takĝe niewystarczajÈca wspóïpraca z przedsiÚbiorstwami spoïecznymi
ze strony sïuĝb spoïecznych w procesie rekrutacji beneficjentów, które, zdaniem badanych, powinny byÊ w najwyĝszym stopniu zainteresowane wyszukiwaniem i aktywizacjÈ osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
Podsumowaniem oczekiwañ przedsiÚbiorców spoïecznych w stosunku do instytucji
publicznych moĝe byÊ poniĝszy schemat, który przedstawia trzy filary sprawnej wspóïpracy miÚdzy tymi podmiotami.
Na zakoñczenie tej czÚĂci naleĝy jednak podkreĂliÊ, ĝe pomimo wymienionych
powyĝej barier i trudnoĂci wystÚpujÈcych w kontaktach PES z róĝnymi instytucjami,
w wielu przypadkach próby nawiÈzania wspóïpracy koñczÈ siÚ sukcesem, przynoszÈc
obopólne korzyĂci. Jak wskazywaï wykres 1. instytucje publiczne, a w szczególnoĂci
jednostki samorzÈdowe sÈ jednym z gïównych partnerów przedsiÚbiorstw spoïecznych. Wspóïpraca z tymi podmiotami nawiÈzywana jest czÚsto i na róĝnym poziomie
zaangaĝowania. WĂród przykïadów moĝna wymieniÊ: inicjowanie dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstwa, wspólne dziaïania w zakresie finansowania dziaïalnoĂci, pomoc merytorycznÈ, wymianÚ usïug, wsparcie w sprawach formalnych czy administracyjnych.
Inne przykïadowe rodzaje wspóïpracy to uĝyczanie pomieszczeñ, wzajemna promocja,
korzystanie z doĂwiadczenia i zaplecza intelektualnego niektórych grup, zapraszanie
na wydarzenia, podwykonawstwo, wymiana beneficjentów.
Szeroka gama tych form wspóïpracy Ăwiadczy o tym, ĝe rola, jakÈ majÈ instytucje
publiczne do odegrania w przyczynianiu siÚ do rozwoju przedsiÚbiorstw spoïecznych
i sprawnej realizacji ich celów, jest nie do przecenienia. Jest to bowiem rola animatora przedsiÚwziÚÊ podejmowanych na polu ekonomii spoïecznej, ěródïa wsparcia
informacyjno-doradczego, zaplecza wiedzy eksperckiej, a takĝe kluczowego klienta.
Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe wszystkie dziaïania, jakie instytucje publiczne podejmujÈ
w stosunku do PES, powinny byÊ w zgodzie z zasadÈ pomocniczoĂci, a nie konkurencyjnoĂci czy tym bardziej nadrzÚdnoĂci, co stanowiïoby zaprzeczenie samej istoty
przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej.

7

7. Kluczowe bariery we wspóïpracy
SkutecznoĂÊ wysiïków podejmowanych przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne w celu realizowania swojej misji spoïecznej i przyczyniania siÚ do rozwoju lokalnego, w znaczÈcej
mierze warunkowana jest sprawnoĂciÈ wspóïpracy kluczowych partnerów spoïecznych
oraz ich umiejÚtnoĂciÈ eliminowania czynników utrudniajÈcych funkcjonowanie tych
podmiotów i tym samym hamujÈcych ich rozwój. NiewÈtpliwie pierwszym krokiem
w realizacji tych zamierzeñ, jaki, dziÚki szeregowi przeprowadzonych badañ, udaïo siÚ
juĝ wykonaÊ, jest identyfikacja kluczowych barier w dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw spoïecznych oraz najbardziej newralgicznych i deficytowych obszarów wspóïpracy miÚdzy
PES a róĝnymi aktorami o strategicznym znaczeniu dla rozwoju lokalnego.
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WĂród nich, kluczowymi barierami lokujÈcymi siÚ na poziomie krajowym sÈ26:
1. Chaos pojÚciowy zwiÈzany z przedsiÚbiorczoĂciÈ spoïecznÈ – jej ideÈ i rolÈ w polityce spoïecznej i gospodarczej oraz cechami konstytutywnymi. Wpïywa to negatywnie
zarówno na otoczenie instytucjonalne i rynkowe, jak i na samych menedĝerów spoïecznych, którzy „szamoczÈ siÚ” tïumaczÈc, ĝe ich dziaïalnoĂÊ roĝni siÚ od dziaïalnoĂci charytatywnej, ale i od czysto komercyjnej. W praktyce, z powodu niejasnoĂci, które formy
organizacyjno-prawne moĝna wliczyÊ do PES, nierówno traktuje siÚ niektóre podmioty,
a urzÚdnicy nie wiedzÈ, w jaki sposób traktowaÊ generowany przez nie dochód.
2. Skomplikowanie i niestabilnoĂÊ przepisów prawnych dotyczÈcych prowadzenia
przedsiÚbiorstw spoïecznych. Jest to najczÚĂciej przewġajÈcy siÚ wÈtek wszystkich
wypowiedzi menedĝerów spoïecznych. Sytuacja powoduje powszechnie wystÚpujÈce
poczucie niepewnoĂci, które decyzje sÈ sïuszne, a które mogÈ spowodowaÊ bardzo powaĝne konsekwencje (gï. finansowe) dla przedsiÚbiorstwa spoïecznego. Brak jasnych
i stabilnych uregulowañ prawnych stawia w kïopotliwej sytuacji nie tylko przedsiÚbiorców spoïecznych, ale i urzÚdników, wpïywajÈc na paraliĝ decyzyjny.
Na poziomie regionalnym otoczenia PES bariery wiÈĝÈ siÚ z27 szeroko pojÚtym brakiem wiedzy na temat przedsiÚbiorstw spoïecznych, który wystÚpuje zarówno: w obrÚbie spoïecznoĂci lokalnej, po stronie instytucjonalnego otoczenia PES, jak i otoczenia
rynkowego firm spoïecznych. Warto podkreĂliÊ, ĝe problem ten, zwïaszcza w odniesieniu do otoczenia instytucjonalnego, potÚgowany jest przez niejasne przepisy dotyczÈce
przedsiÚbiorstw spoïecznych.

CHAOS
I NIEDOPASOWANIE
PRAWA DO REALIÓW PES

BARIERY
WE WSPÓŁPRACY
Z LOKALNYM OTOCZENIEM

BRAK WIEDZY
(w tym brak znajomości
idei PES)

PO STRONIE
INSTYTUCJONALNEGO
OTOCZENIA PES

PO STRONIE
RYNKOWEGO
OTOCZENIA PES

PO STRONIE
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ

BRAK PRZYCHYLNOŚCI,
AKCEPTACJI DLA INICJATYW
EKONOMII SPOŁECZNEJ
OFEROWANIE
NIEDOPASOWANEGO
DO POTRZEB WSPARCIA

BRAK ZAUFANIA PO STRONIE
POTENCJALNYCH
PARTNERÓW BIZNESOWYCH
STYGMATYZACJA, BRAK
ZAUFANIA PO STRONIE
KLIENTÓW

POSTAWA (m.in. brak
zaangażowania, mała
aktywność)

Rysunek 6. Bariery wspóïpracy PES z otoczeniem lokalnym
½ródïo: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne..., dz. cyt.

Por.: Krupnik S., Lulewicz M., Szczucka A., Worek B., Bariery rozwoju przedsiÚbiorczoĂci...
dz. cyt.; S. Krupnik, B. Worek, Analiza uwarunkowañ prawnych... dz. cyt.
27
Na podstawie: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne..., dz. cyt.
26
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Po stronie instytucjonalnego otoczenia PES ta bariera wiÈĝe siÚ z:
• brakiem wiedzy urzÚdników na temat idei przyĂwiecajÈcej tworzeniu i funkcjonowaniu firm spoïecznych, co zdaniem badanych przekïada siÚ na brak akceptacji
i przychylnoĂci po stronie urzÚdników dla inicjatyw podejmowanych przez PES,
• brakiem wiedzy dotyczÈcej rzeczywistych potrzeb przedsiÚbiorstw spoïecznych,
co skutkuje oferowaniem niedopasowanego do nich wsparcia, zarówno doradczego, jak i finansowego i infrastrukturalnego oraz brakiem odpowiedniej wspóïpracy miÚdzy instytucjami publicznymi a przedsiÚbiorstwami spoïecznymi.
Po stronie rynkowego otoczenia przedsiÚbiorstw spoïecznych, kluczowe sÈ bariery ĂwiadomoĂciowe, które równieĝ po czÚĂci wynikajÈ z niewiedzy i nieznajomoĂci
idei PES. Dla gospodarczego rozwoju firm spoïecznych szczególnie problematyczne
sÈ dwie kwestie:
• brak zaufania po stronie potencjalnych partnerów biznesowych,
• stygmatyzacja, brak zaufania po stronie klientów.
Przedstawione powyĝej podsumowanie dotyczÈce barier we wspóïpracy i tworzeniu sieci partnerów wokóï PES nie ma byÊ oczywiĂcie dowodem na nieskutecznoĂÊ
przedsiÚbiorstw spoïecznych w realizacji swoich kluczowych celów, a tym bardziej
na brak celowoĂci podejmowania takich dziaïañ. Ma byÊ jedynie wskazaniem tych
obszarów, które wymagajÈ zwiÚkszonych wysiïków zmierzajÈcych do odbudowywania spoïecznoĂci lokalnych i zwiÚkszania ich potencjaïu, rozumianego szeroko jako
„umiejÚtnoĂÊ spoïecznoĂci lokalnej do podÈĝania za wïasnymi celami i we wïasnym
kierunku”28.

Zamiast zakoñczenia
W Polsce przedsiÚbiorczoĂÊ spoïeczna, pomimo przedwojennych tradycji, dopiero
buduje swojÈ „potÚgÚ”. Czy faktycznie osiÈgnie tak wysoki stopieñ rozwoju, zróĝnicowania form i funkcji spoïecznych i gospodarczych, jak choÊby w Wielkiej Brytanii,
zaleĝy od wielu zïoĝonych i powiÈzanych ze sobÈ czynników. CzÚĂÊ z nich zostaïa wypunktowana w niniejszym opracowaniu, powstaïym na podstawie szeregu badañ, zarówno wĂród maïopolskich przedsiÚbiorstw spoïecznych, jak i spoïecznoĂci lokalnych,
w których PES funkcjonujÈ. Zmiany, jakie naleĝy dokonaÊ to zarówno zmiany systemowe (m.in. w sferze legislacji, wsparcia finansowego, edukacji), jak i zmiany ĂwiadomoĂciowe – przeïamywanie stereotypów i uprzedzeñ oraz pobudzenie spoïecznej
odpowiedzialnoĂci i aktywnoĂci czïonków spoïecznoĂci lokalnych. Naleĝy zauwaĝyÊ,
ĝe drugi rodzaj niezbÚdnej transformacji, odbywajÈcej siÚ w umysïach ludzi, wymaga
znacznie wiÚcej czasu i pracy.
WracajÈc do roli PES w spoïecznoĂci lokalnej, naleĝy jeszcze raz podkreĂliÊ,
ĝe dziÚki przedsiÚbiorstwu spoïecznemu, mieszkañcy zyskujÈ, nie zawsze sobie to jedS. A. Fawcett et al., Using empowerment theory in collaborative partnership for community
health and development, „American Journal of Community Psychology” Vol. 23, no. 5, 1995,
za: T. Kaěmierczak (red.), Zmiana w spoïecznoĂci lokalnej. Szkice o kapitale spoïecznym w praktyce spoïecznej i nie tylko, ISP, Warszawa 2007, s. 43.
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nak uĂwiadamiajÈc, wïasnÈ inicjatywÚ, która moĝe byÊ przeciwwagÈ lub uzupeïnieniem dla publicznych narzÚdzi rozwiÈzywania problemów w spoïecznoĂci lokalnej.
Nie moĝna pominÈÊ tu wpïywu oddolnoĂci i autonomii dziaïania PES na przeïamanie
niewiary, którÈ posiada wiÚkszoĂci Polaków, ĝe moĝna samodzielnie, bez oglÈdania siÚ
na wïadze, rozwiÈzywaÊ problemy w swoich spoïecznoĂciach lokalnych.

10

rozwoju
Wspieranie
kapitaïu ludzkiego
przez przedsiÚbiorstwa
spoïeczne w Maïopolsce

Wspieranie rozwoju
kapitaïu ludzkiego
przez przedsiÚbiorstwa
spoïeczne w Maïopolsce
Seweryn Krupnik
Ewa Krzaklewska
Barbara Worek

WstÚp
We wspóïczesnych spoïeczeñstwach kapitaï ludzki odgrywa tak istotnÈ rolÚ, jak
w spoïeczeñstwach tradycyjnych ziemia czy bogactwa naturalne. Od jakoĂci kapitaïu
ludzkiego zaleĝy bowiem poziom rozwoju gospodarczego, innowacyjnoĂÊ gospodarki,
konkurencyjnoĂÊ przedsiÚbiorstw a co za tym idzie, wyĝsza jakoĂÊ ĝycia, wyĝszy poziom rozwoju cywilizacyjnego. Nie dziwi wiÚc, ĝe jakoĂciÈ kapitaïu ludzkiego zajmujÈ
siÚ zarówno ekonomiĂci, specjaliĂci od zarzÈdzania, jak i socjologowie czy eksperci
zajmujÈcy siÚ szeroko rozumianym rozwojem. Kluczowe problemy, jakie rozpatruje siÚ
w tym zakresie dotyczÈ nie tylko pomiaru jakoĂci tego kapitaïu, ale przede wszystkim
moĝliwoĂci wpïywania na poprawÚ tej jakoĂci. Podstawowe pytania z tej dziedziny dotyczÈ tego, jak zmobilizowaÊ istniejÈce zasoby ludzkie, jak poprawiaÊ ich jakoĂÊ i jak
nie dopuszczaÊ do marnotrawienia tych zasobów.
JakoĂÊ kapitaïu ludzkiego jest bez wÈtpienia zwiÈzana z poziomem i jakoĂciÈ wyksztaïcenia – czy teĝ szerzej – kompetencji, jakie posiadajÈ poszczególne jednostki
i caïe zbiorowoĂci ludzkie1. W najgorszej sytuacji pod wzglÚdem jakoĂci tego kapitaïu
sÈ jednostki sïabo wyksztaïcone, ale takĝe osoby o zdezaktualizowanych, nieprzystajÈcych do wymogów nowoczesnej gospodarki, kompetencjach. Poniewaĝ zaĂ jakoĂÊ
kapitaïu ludzkiego, czyli „wiedzy, umiejÚtnoĂci, kompetencji i innych atrybutów poPor. np. OECD, Measuring What People Know: Human Capital Accounting for the Knowledge
Economy, OECD, Paris 1996.

1
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siadanych przez jednostki, które sprzyjajÈ tworzeniu osobistego, spoïecznego i ekonomicznego dobrobytu”2, okreĂla pozycjÚ rynkowÈ jednostki, stanowiÈc jej podstawowy
zasób, jaki moĝe wykorzystaÊ do realizacji róĝnorakich celów, osoby o niskiej jakoĂci
tego kapitaïu bardzo czÚsto naraĝone sÈ na ryzyko wykluczenia spoïecznego, ĝycia
w ubóstwie, marginalizacji. Do grupy tych osób zaliczajÈ siÚ teĝ czÚsto osoby niepeïnosprawne fizycznie czy umysïowo, którym choroba czy wïaĂnie niepeïnosprawnoĂÊ
utrudniïy lub uniemoĝliwiïy zdobycie odpowiednich kwalifikacji, a sytuacja na rynku
pracy nie pozwoliïa na znalezienie odpowiedniego do ich moĝliwoĂci zajÚcia. Osoby te
stajÈ siÚ najczÚĂciej klientami pomocy spoïecznej, od której bardzo czÚsto siÚ uzaleĝniajÈ, a ponadto, wzorce uzaleĝnienia przekazujÈ nastÚpnym pokoleniom, co prowadzi
do dziedziczenia biedy i pogïÚbiania wykluczenia spoïecznego. PatrzÈc z punktu widzenie finansów publicznych, naleĝy podkreĂliÊ, ĝe wydatki na transfery socjalne dla
tych osób i ich rodzin bÚdÈ stanowiïy olbrzymie i wieloletnie obciÈĝenie dla budĝetu
pañstwa i samorzÈdów lokalnych3.
Jakkolwiek trudno liczyÊ na szybkie i satysfakcjonujÈce rozwiÈzanie tego problemu, wydaje siÚ, ĝe klucz do sukcesu leĝy w aktywizacyjnych formach pracy z osobami
dïugotrwale bezrobotnymi, zagroĝonymi wykluczeniem spoïecznym czy juĝ wykluczonymi. Duĝe nadzieje moĝna wiÈzaÊ zwïaszcza z rozwġajÈcÈ siÚ w Polsce, a mogÈcÈ siÚ
juĝ pochwaliÊ sukcesami w Europie i na Ăwiecie, ekonomiÈ spoïecznÈ. PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne, dziaïajÈce w oparciu o zasady ekonomii spoïecznej, stwarzajÈ bowiem
dla osób o niskim kapitale ludzkim moĝliwoĂci zdobywania, rozszerzania czy aktualizowania kompetencji, wykorzystujÈc w tym celu nowoczesne metody uczenia siÚ
i rozwoju, zwïaszcza tak doceniane obecnie podejĂcia, jak uczenie siÚ w miejscu pracy, uczenie siÚ poprzez dziaïanie (learning by doing) czy ïÈczenie uczenia siÚ, pracy
i wsparcia doradczego (coaching)4.
OczywiĂcie oczekiwanie, ĝe ekonomia spoïeczna bÚdzie panaceum na wszelkie
problemy spoïeczne, jest postawÈ caïkowicie naiwnÈ. Jak pisze M. Boni, fascynacja tym nowym narzÚdziem i przekonanie, ĝe za pomocÈ ekonomii spoïecznej moĝna
rozwiÈzaÊ problemy wykluczenia i doprowadziÊ do efektywnej integracji spoïecznej,
mogÈ prowadziÊ do wielu rozczarowañ5. Aby do tych rozczarowañ nie dopuĂciÊ, trzeba zwróciÊ uwagÚ nie tylko na moĝliwoĂci wykorzystania zalet ekonomii spoïecznej,
ale i na wymogi, jakie naleĝy speïniÊ, aby te moĝliwoĂci daïo siÚ urzeczywistniÊ. Kluczowe w tym zakresie jest tworzenie warunków, które pozwolÈ zwiÚkszaÊ efektywnoĂÊ i skutecznoĂÊ zastosowania tego niewÈtpliwie obiecujÈcego narzÚdzia integracji spoïecznej. WĂród tych warunków istotne jest zwrócenie uwagi na kompetencje
i umiejÚtnoĂci osób zarzÈdzajÈcych podmiotami ekonomii spoïecznej i zajmujÈcych
siÚ aktywizacjÈ zawodowÈ oraz kompetencje i wiedzÚ przedstawicieli instytucji, które
przedsiÚwziÚcia z tej dziedziny powinny wspieraÊ.
OECD, The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital, OECD, Paris 2001,
s. 18.
3
Por. M. GuÊ, Wspieranie ekonomii spoïecznej przez administracjÚ publicznÈ, Ekonomia spoïeczna. Teksty 2007.
www.wiadomosci.ngo.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/teksty2007/080304_ES_teskty_
2007_Guc_POL.pdf (15.04.2008).
4
Por. Commission of the European Communities, Memorandum on Lifelong Learning, Brussels
(30.10.2000).
5
M. Boni, Ekonomia spoïeczna – szanse i pokusy, „Ekonomia Spoïeczna” 1/2007.
2
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W niniejszym opracowaniu koncentrujemy siÚ na tym zagadnieniu, wskazujÈc teĝ
jego powiÈzanie z innymi czynnikami wpïywajÈcymi na skutecznoĂÊ osiÈgania celów
przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne (PES). Uznajemy bowiem, ĝe choÊ skutecznoĂÊ dziaïañ PES w zakresie aktywizacji zawodowej osób wykluczonych spoïecznie uzaleĝniona
jest od wielu czynników, to jakoĂÊ kapitaïu ludzkiego w samych PES i w ich otoczeniu
jest czynnikiem o trudnym do przecenienia znaczeniu. Znaczenie to jest szczególnie
duĝe z tego wzglÚdu, ĝe podmioty ekonomii spoïecznej muszÈ sobie radziÊ z dwojakimi
wyzwaniami, które czasem nawet mogÈ wydawaÊ siÚ sprzeczne. Chodzi o wyzwania rynkowe, które nakazujÈ PES dbaÊ o konkurencyjnoĂÊ, zapewniaÊ dobrej jakoĂci usïugi czy produkty, stosowaÊ narzÚdzia komunikacji marketingowej, a z drugiej
strony, o wyzwania zwiÈzane ze specyficznym charakterem ich dziaïalnoĂci, której
celem nie jest generowanie zysku, ale realizowanie celów spoïecznych. Sprostanie
tym wyzwaniom nie jest zadaniem ïatwym, zwïaszcza dla podmiotów, które do tej
pory dziaïaïy przykïadowo tylko w jednym z tych obszarów i to na zupeïnie innych
warunkach, koncentrujÈc siÚ – jak organizacje pozarzÈdowe, a przede wszystkim CIS,
i ZAZ – na realizacji celów spoïecznych czy teĝ – jak niektóre tradycyjne spóïdzielnie
– na realizacji celów ekonomicznych6.
Aby przedstawiÊ nieco szerszy kontekst dla analizy stanu kapitaïu ludzkiego w PES
i ich otoczeniu oraz oddziaïywania PES na kapitaï ludzki osób dïugotrwale bezrobotnych czy zagroĝonych wykluczeniem spoïecznym, omówienie tych zagadnieñ uzupeïnimy szkicowym przedstawieniem uwarunkowañ dziaïalnoĂÊ PES. Takie ujÚcie tej
problematyki pozwoli podjÈÊ próbÚ oszacowania, na ile potencjaï przedsiÚbiorczoĂci
spoïecznej w Maïopolsce stwarza szanse na odegranie znaczÈcej roli w dziaïaniach
na rzecz stymulacji rozwoju kapitaïu ludzkiego wĂród osób zagroĝonych wykluczeniem
spoïecznym.

1. Wymiary potencjaïu przedsiÚbiorczoĂci
spoïecznej w odniesieniu do moĝliwoĂci
poprawy jakoĂci kapitaïu ludzkiego

1

Na potrzeby tego opracowania wyróĝniono dwa poziomy potencjaïu przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej do budowania kapitaïu ludzkiego: zewnÚtrzny i wewnÚtrzny. W ramach poziomu zewnÚtrznego wyróĝniono cztery wymiary:
• zainteresowanie zakïadaniem przedsiÚbiorstw spoïecznych,
• kapitaï spoïeczny rozumiany jako sieÊ powiÈzañ przedsiÚbiorstw spoïecznych
z innymi podmiotami,
• kapitaï ludzki niezbÚdny do wprowadzania rozwiÈzañ systemowych jak i wsparcia ze strony instytucji publicznych,

J. Herbst, Kondycja ekonomii spoïecznej w Polsce 2006, Ekonomia spoïeczna. Teksty 2006.
www.wiadomosci.ngo.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Raport_Otwarcia/Herbst_Kondycja.
pdf (15.04.2008).
6
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• skïonnoĂÊ do uzyskiwania niezaleĝnoĂci finansowej wĂród istniejÈcych przedsiÚbiorstw spoïecznych.
Natomiast na poziomie wewnÚtrznym wyróĝniono kapitaï osób zarzÈdzajÈcych
przedsiÚbiorstwami spoïecznymi oraz wytwarzanie kapitaïu ludzkiego wĂród osób aktywizowanych zawodowo. SzeĂÊ wymiarów potencjaïu zostaïo przedstawionych na poniĝszym schemacie.

ZEWNĘTRZNY

– ZAINTERESOWANIE ZAKŁADANIEM PES
– KAPITAŁ SPOŁECZNY
– KAPITAŁ LUDZKI PO STRONIE
INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
– SKŁONNOŚĆ DO UZYSKIWANIA
NIEZALEŻNOŚCI FINANSOWEJ

WEWNĘTRZNY

– KAPITAŁ LUDZKI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
– GENEROWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO
OSÓB AKTYWIZOWANYCH

Rysunek 1. Wymiary potencjaïu kapitaïu ludzkiego
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Aby przedsiÚbiorczoĂÊ spoïeczna w danym regionie mogïa realizowaÊ stawiane
przed niÈ cele, na kaĝdym z wymienionych wymiarów powinno daÊ siÚ zaobserwowaÊ
warunki sprzyjajÈce tej formie aktywizacji zawodowej. W dalszej czÚĂci opracowania
kaĝdy z wymiarów potencjaïu przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej zostanie opisany w odniesieniu do maïopolskich przedsiÚbiorstw spoïecznych.

2

2. Zainteresowanie zakïadaniem
przedsiÚbiorstw spoïecznych
W ramach badania „Zainteresowania zakïadaniem przedsiÚbiorstw spoïecznych”7
przebadano organizacje pozarzÈdowe zajmujÈce siÚ integracjÈ i aktywizacjÈ spoïecznÈ. PodjÚto próbÚ kontaktu z 183 organizacjami, z czego z 109 (60%) udaïo siÚ
S. Krupnik, B. Worek, Zainteresowanie zakïadaniem przedsiÚbiorstw spoïecznych. Badanie
przeprowadzone na zlecenie Maïopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Kraków 2007. Badanie

7
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przeprowadziÊ krótki wywiad8. SpoĂród podmiotów, które odpowiedziaïy, 55 (50%)
stwierdziïo, ĝe nie sÈ zainteresowani tÈ tematykÈ, 48 (44%) wyraziïo zainteresowanie,
a 6 (6%) zadeklarowaïo, ĝe juĝ sÈ przedsiÚbiorstwem spoïecznym lub zaïoĝyïy przedsiÚbiorstwo spoïeczne. Wyniki wskazaïy wiÚc na istniejÈce zainteresowanie zaïoĝeniem
przedsiÚbiorstw spoïecznych wĂród organizacji pozarzÈdowych. Przy czym zdecydowana wiÚkszoĂÊ spoĂród podmiotów zainteresowanych utworzeniem przedsiÚbiorstwa
spoïecznego, oczekiwaïa wsparcia instytucji publicznych w tym zakresie.
W niektórych przypadkach podmioty, które deklarowaïy brak zainteresowania, podawaïy powody takiej a nie innej odpowiedzi. WskazujÈ one na nastÚpujÈce przyczyny
braku chÚci zaïoĝenia przedsiÚbiorstwa spoïecznego9:
• brak stabilnoĂci rozwiÈzañ prawnych z zakresu polityki spoïecznej/potrzeba przebġania siÚ przez gÈszcz przepisów – „wszyscy zapewne sÈ zainteresowani, tylko
jak przyjdzie zmierzyÊ siÚ z problemami, to i tak siÚ poddadzÈ”,
• niejasnoĂÊ terminologiczna – jak na razie nie ma w praktyce czegoĂ takiego, jak
„przedsiÚbiorstwo spoïeczne",
• przeĂwiadczenie, ĝe organizacje pozarzÈdowe nie powinny zajmowaÊ siÚ dziaïalnoĂciÈ gospodarczÈ – „obawiam siÚ, ĝe sprawa, o której pan pisze, nas nie dotyczy, jako ĝe jesteĂmy organizacjÈ poĝytku publicznego, nie prowadzÈcÈ dziaïalnoĂci gospodarczej, caïkowicie niedochodowÈ”,
• poczucie, ĝe przedsiÚbiorczoĂÊ spoïeczna, to rozwiÈzanie tylko dla duĝych podmiotów – „maïo kto siÚ odwaĝy szczególnie dlatego, ĝe im mniejsze »dochody«
tym ryzyko takiego przedsiÚwziÚcia wiÚksze”.

3

3. Instytucjonalny kapitaï spoïeczny
Diagnoza wspóïpracy PES z ich otoczeniem, sporzÈdzona na podstawie wyników
badañ przeprowadzonych przez pracowników Instytutu Socjologii UJ dla Regionalnego
OĂrodka Polityki Spoïecznej w Krakowie10 zostaïa przedstawiona w innym opracowaniu tej publikacji11. Tu zwróÊmy jednak uwagÚ na wzajemne zróĝnicowanie przedsiÚbiorstw spoïecznych w zakresie wspóïpracy z otoczeniem. Pokazane ono zostaïo
na poniĝszym wykresie, przedstawiajÈcym Ărednie oceny waĝnoĂci i zadowolenia oraz
ankietowe maïopolskich organizacji pozarzÈdowych zrealizowane w okresie od stycznia do lutego
2008 r. Zebrano 109 odpowiedzi.
8
Kontaktowano siÚ drogÈ mailowÈ oraz telefonicznÈ. PrzyczynÈ braku kontaktu z pozostaïymi
organizacjami byïy: zaprzestanie dziaïalnoĂci, brak aktualnych informacji kontaktowych w Internecie, brak osoby kontaktowej pod podanym numerem kontaktowym
9
Warto podkreĂliÊ, ĝe spoĂród ponad 50 podmiotów tylko kilka podaïo przyczyny takiego stanu
rzeczy. Podawane przyczyny nie wyczerpujÈ wiÚc listy moĝliwych barier. Z drugiej jednak strony
potwierdzajÈ one wyniki innych badañ.
10
S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne w Maïopolsce. Diagnoza. Badanie przeprowadzone na zlecenie Regionalnego OĂrodka Polityki Spoïecznej
w Krakowie, Kraków 2008. Badanie jakoĂciowe maïopolskich PES zrealizowane w marcu 2008 r.
Przeprowadzono 28 wywiadów z osobami zarzÈdzajÈcymi przedsiÚbiorstwami spoïecznymi.
11
Por. Bohdziewicz-Lulewicz, Szczucka, Worek, w niniejszym tomie.
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faktu wspóïpracy dla trzech kategorii przedsiÚbiorstw spoïecznych: powoïanych przez
organizacje pozarzÈdowe, spóïdzielni socjalnych oraz ZAZ i CIS. Wszystkie przedsiÚbiorstwa oceniaïy wspóïpracÚ jako waĝnÈ, najbardziej zadowolone ze wspóïpracy byïy
podmioty z pierwszej grupy, a najmniej ZAZ i CIS. CharakterystycznÈ róĝnicÚ moĝna
jednak odnotowaÊ w przypadku Ăredniej liczby kategorii podmiotów z otoczenia, z którym przedsiÚbiorstwa wspóïpracujÈ. O ile spóïdzielnie socjalne oceniaïy wagÚ wspóïpracy tak samo jak przedstawiciele organizacji pozarzÈdowych, to wspóïpracowaïy
z mniejszÈ liczbÈ podmiotów z wïasnego otoczenia.

ŚREDNIE ZADOWOLENIE

RACZEJ ZADOWOLENI

ANI ZADOWOLENI,
ANI NIEZADOWOLENI
RACZEJ WAŻNE

przedsiębiorstwa
organizacji
pozarządowych

spółdzielnie
socjalne

ZAZ, CIS

ŚREDNIA WAŻNOŚĆ

BARDZO WAŻNE

Wykres 1. WaĝnoĂÊ (oĂ pozioma), zadowolenie (oĂ pionowa) i Ărednia liczba
kategorii, z którymi podmioty wspóïpracujÈ (wielkoĂÊ – wartoĂÊ
obok nazwy kategorii) PES wedïug formy prawnej
½ródïo: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne..., dz. cyt.

Wyniki te sugerujÈ wiÚc, ĝe spóïdzielnie socjalne rzadziej nawiÈzujÈ wspóïpracÚ
z innymi podmiotami. Jak wskazaïa jakoĂciowa czÚĂÊ badania, wedïug przedstawicieli spóïdzielni socjalnych ten rzadszy fakt wspóïpracy wynika z braku woli z drugiej
strony: „Nie wspóïpracujÚ tylko dlatego, ĝe nikt nie chce z nami wspóïpracowaÊ”.
JakoĂciowe wyniki badania, jak i sam charakter dziaïalnoĂci ZAZ i CIS, wskazujÈ natomiast, ĝe znaczna czÚĂÊ ich wspóïpracy z podmiotami wynika wprost z bezpoĂredniego
osadzenia w administracji publicznej. Wymaga wiÚc mniejszej aktywnoĂci w zakresie
wspóïpracy.
O ile wiÚc ideaïem przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej sÈ podmioty, które z wïasnej
inicjatywy nawiÈzujÈ czÚstÈ wspóïpracÚ z otoczeniem, to najbliĝsze temu ideaïowi
sÈ firmy organizacji pozarzÈdowych. Spóïdzielnie socjalne czÚĂciej niĝ inne podmioty
majÈ problemy z nawiÈzaniem wspóïpracy, a CIS i ZAZ z racji prawnych uwarunkowañ
odczuwajÈ mniejszÈ presjÚ na aktywnoĂÊ w zakresie nawiÈzywania wspóïpracy.
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CZĘSTSZA WSPÓŁPRACA – RZADSZA WSPÓŁPRACA

SPÓŁDZIELNIE
SOCJALNE

CIS, ZAZ

PRZEDSIĘBIORSTWA
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

WIĘKSZA AKTYWNOŚĆ – MNIEJSZA AKTYWNOŚĆ

Wykres 2. Wpïyw formy prawnej na wspóïpracÚ instytucjonalnÈ
½ródïo: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne..., dz. cyt.

4

4. Kapitaï ludzki w instytucjach publicznych
Jak wskazaïy badania diagnozujÈce stan przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej w Maïopolsce12, jednÈ z kluczowych barier jest brak odpowiedniego podejĂcia ze strony instytucji publicznych do tego zagadnienia. Bariery tego rodzaju wystÚpujÈ na dwóch
podstawowych poziomach wspóïpracy/wsparcia: poĂrednim (krajowym i regionalnym)
i bezpoĂrednim (lokalnym). Na poziomie poĂrednim potrzebna jest z jednej strony
wiedza o polskich/regionalnych uwarunkowaniach zwiÈzanych z przedsiÚbiorczoĂciÈ
S. Krupnik, B. Worek, Analiza porównawcza popytu na umiejÚtnoĂci i kwalifikacje oraz podaĝy
usïug szkoleniowych i doradczych dla przedsiÚbiorstw spoïecznych. Badanie przeprowadzone
na zlecenie Maïopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Kraków 2007. Badanie byïo realizowane w okresie od wrzeĂnia do listopada 2007 r. W ramach badañ jakoĂciowych przeprowadzono
dwa wywiady grupowe z przedstawicielami PES oraz piÚÊ wywiadów eksperckich. W przypadku
iloĂciowej czÚĂci badania zebrano odpowiedzi niemal 100 przedstawicieli maïopolskich przedsiÚbiorstw spoïecznych, a takĝe innych instytucji zainteresowanych zagadnieniem przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej.

12
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wiedza o polskich/regionalnych
uwarunkowaniach
i doświadczeniach
międzynarodowych
wizja przedsiębiorczości
społecznej
tworzenie rozwiązań prawnych
koordynacja wsparcia instytucji
publicznych
lobbowanie na rzecz PES

KAPITAŁ LUDZKI NA POZIOMIE BEZPOŚREDNIM

KAPITAŁ LUDZKI NA POZIOMIE POŚREDNIM

spoïecznÈ oraz o doĂwiadczeniach miÚdzynarodowych. Z tych dwóch elementów powinna wypïywaÊ wizja przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej, która bÚdzie siÚ wyraĝaÊ w odpowiednich rozwiÈzaniach prawnych oraz, takĝe na poziomie regionu, w koordynacji
wsparcia ze strony instytucji publicznych i lobbowaniu instytucji publicznych i opinii
publicznej w zakresie korzyĂci wynikajÈcych z przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej.

wiedza na temat uwarunkowań
działalności PES, korzyści
z ich działalności
przychylność wobec PES
umiejętność wsparcia
szkoleniowo-doradczo-informacyjnego

Rysunek 2. Kapitaï ludzki w obrÚbie instytucji publicznych na poziomie poĂrednim
i bezpoĂrednim
½ródïo: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne..., dz. cyt.

Z kolei na poziomie bezpoĂrednich kontaktów, niezbÚdna jest wiedza urzÚdników,
wspóïpracujÈcych lub wspierajÈcych PES, na temat uwarunkowañ (m.in. prawnych)
dziaïalnoĂci PES i zwiÈzana z tym przychylnoĂÊ wobec tego typu inicjatyw. SyntezÈ
tych dwóch elementów powinna byÊ umiejÚtnoĂÊ adekwatnego wsparcia szkoleniowodoradczo-informacyjnego. Wszystkie elementy niezbÚdnego kapitaïu ludzkiego wĂród
pracowników instytucji publicznych zostaïy przedstawione na powyĝszym rysunku.
Symbolem deficytu kapitaïu ludzkiego wĂród instytucji publicznych sÈ dla PES
rozwiÈzania prawne. W kontakcie poĂrednim z instytucjami publicznymi zastane przez
PES prawo postrzegane jest jako niejasne, nieadekwatne i niekiedy takĝe niestabilne.
Natomiast w kontakcie bezpoĂrednim z instytucjami publicznymi problemem okazuje
siÚ uzyskanie doradztwa w zakresie rozwiÈzañ prawnych. W efekcie spoĂród piÚciu
kluczowych dla funkcjonowania PES zagadnieñ, w ramach badania samych przedsiÚbiorstw spoïecznych jak i instytucji ich otoczenia jasnoĂÊ i jednoznacznoĂÊ przepisów
prawnych oceniona byïa jako kwestia jednoczeĂnie najwaĝniejsza (wynik 4,8 na skali
od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej waĝnÈ a 5 najbardziej waĝnÈ) jak i najmniej
satysfakcjonujÈca (wynik 2,5 skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza zdecydowane niezadowolenie a 5 zdecydowane zadowolenie)13.
WaĝnoĂÊ oceniona na 4,8 a zadowolenie na 2,5 na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza wartoĂÊ
minimalnÈ a 5 wartoĂÊ maksymalnÈ. Tamĝe.

13
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5

5. SkïonnoĂÊ do uzyskiwania niezaleĝnoĂci
finansowej
Jednym z najwaĝniejszych argumentów wykorzystywanych w promowaniu przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej jako najatrakcyjniejszej z punktu widzenia polityki spoïecznej
formy przeciwdziaïania wykluczeniu spoïecznemu jest ïÈczenie celów ekonomicznych
ze spoïecznymi. Warunkiem efektywnoĂci tworzenia przedsiÚbiorstw spoïecznych
jest wiÚc tworzenie siÚ podmiotów, które bÚdÈ niezaleĝne finansowo od instytucji publicznych. Tym samym, jednym z warunków tak rozumianej przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej jest preferowanie przez PES niezaleĝnoĂci finansowej nad uzaleĝnieniem od wsparcia z funduszy publicznych.
W ramach badania, przedstawicieli przedsiÚbiorstw poproszono takĝe o szacunkowe okreĂlenie udziaïu poszczególnych Ărodków w ogólnym budĝecie firmy14. Na poniĝszym wykresie przedstawiono:
• kolorem ciemnym Ăredni procentowy udziaï danego ěródïa finansowania w budĝetach wszystkich przedsiÚbiorstw spoïecznych,
• kolorem jasnym udziaï Ărodków pochodzÈcych z danego ěródïa finansowania dla
tych firm, które zadeklarowaïy korzystanie z nich.
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Wykres 3. ½ródïa finansowania dziaïalnoĂci PES
½ródïo: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne..., dz. cyt.
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe czÚĂÊ firm miaïa problemy z okreĂleniem udziaïu poszczególnych Ărodków
w budĝecie. Wynikaïo to z: a) faktu, iĝ czÚĂÊ przedsiÚbiorstw znajdowaïa siÚ w okresie przejĂciowym miedzy stuprocentowym finansowaniem swojej dziaïalnoĂci ze Ărodków unġnych, a rozpoczÚciem finansowania z wïasnej dziaïalnoĂci gospodarczej (wzglÚdnie z innych ěródeï) oraz b)
problemów z wyodrÚbnianiem z budĝetu jednorazowych dotacji i dofinansowania zwiÈzanego
z rozpoczynaniem dziaïalnoĂci firmy.

14
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W ramach badania maïopolskich PES15, poproszono je o wskazanie wszystkich
ěródeï, z jakich korzystajÈ. Wyniki dla wszystkich odpowiadajÈcych przedstawiono
na poniĝszym wykresie. Jak widaÊ, najczÚstszym ěródïem finansowania jest wïasna
dziaïalnoĂÊ gospodarcza a najrzadszym sponsorzy.
Jak wskazuje wykres, najwiÚkszÈ czÚĂÊ budĝetu przedsiÚbiorstw spoïecznych stanowiÈ Ărodki pochodzÈce z ich wïasnej dziaïalnoĂci gospodarczej (46%). Kolejnymi
pod wzglÚdem wielkoĂci udziaïu sÈ Ărodki unġne (25% budĝetu), dotacje i inne Ărodki
publiczne (20%), granty (10%) oraz sponsorzy (4%). UwagÚ zwraca duĝa róĝnica
wartoĂci w przypadku Ărodków unġnych. Wskazuje ona, ĝe dla tych niewielu podmiotów, które finansujÈ z nich swojÈ dziaïalnoĂÊ stanowiÈ one niemal wyïÈczne ěródïo
finansowania.
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Wykres 4. ¥redni udziaï w budĝecie Ărodków pochodzÈcych z poszczególnych
ěródeï finansowania dla wszystkich PES i dla korzystajÈcych z danego ěródïa
½ródïo: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne..., dz. cyt.

Warto takĝe zwróciÊ uwagÚ na zróĝnicowanie ěródeï finansowania ze wzglÚdu
na formÚ prawnÈ przedsiÚbiorstwa spoïecznego. Jest ono najbardziej widoczne w przypadku zestawienia ze sobÈ finansowania z wïasnej dziaïalnoĂci gospodarczej oraz korzystania ze Ărodków publicznych i grantów. Jak pokazuje wykres, przedstawiajÈcy
udziaï w budĝecie wspominanych ěródeï finansowanie ze wzglÚdu na formÚ prawnÈ,
z wïasnej dziaïalnoĂci gospodarczej korzystajÈ w najwiÚkszym stopniu spóïdzielnie socjalne, w nieco mniejszym przedsiÚbiorstwo organizacji pozarzÈdowych, a w najmniejszym CIS i ZAZ. Natomiast ze Ărodków publicznych i grantów w najwiÚkszym stopniu
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udział własnej działalności gospodarczej
w budżecie ﬁrmy (%)

korzystajÈ CIS i ZAZ, a w znacznie mniejszym stopniu firmy organizacji pozarzÈdowych
oraz spóïdzielnie socjalne16.
PrzedsiÚbiorców zapytano takĝe, która z wymienionych dwóch opcji w dïugofalowej perspektywie byïaby ich zadaniem korzystniejsza dla PES:
1. Zapewnienie PES stabilnych i staïych ěródeï publicznych, które pozwalaïyby
na uzupeïnianie niedoborów finansowych.
2. Wprowadzenie odpowiednich instrumentów/udogodnieñ umoĝliwiajÈcych przedsiÚbiorstwom spoïecznym uzyskanie finansowej niezaleĝnoĂci dziÚki dochodowi wypracowywanemu w ramach wïasnej dziaïalnoĂci gospodarczej.
Jak wskazuje wykres, zdecydowana wiÚkszoĂÊ przedsiÚbiorstw stwierdziïa, ĝe rozwiÈzaniem korzystniejszym dla realizacji celów PES byïoby dostarczenie takich instrumentów lub zapewnienie takich udogodnieñ, które umoĝliwiaïyby firmom spoïecznym
uzyskanie dochodu dajÈcego finansowÈ niezaleĝnoĂÊ. Wyniki te wskazujÈ na wyraěnÈ
skïonnoĂÊ przedsiÚbiorstw spoïecznych do zwiÚkszania niezaleĝnoĂci finansowej. Warto jednak podkreĂliÊ wpïyw formy prawnej na odpowiedě na to pytanie – ujawniï siÚ
on w przypadku w przypadku CIS i ZAZ. W wiÚkszoĂci opowiedziaïy siÚ one za dostÚpnoĂciÈ stabilnych i staïych ěródeï publicznego wsparcia.
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udział środków publicznych
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w budżecie ﬁrmy (%)
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przedsiębiorstwa organizacji pozarządowych

Wykres 5. Wpïyw formy prawnej na udziaï w budĝecie Ărodków publicznych
i pochodzÈcych z wïasnej dziaïalnoĂci gospodarczej
½ródïo: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne..., dz. cyt.

Tak duĝa róĝnica miÚdzy CIS i ZAZ a pozostaïymi PES stawia pod znakiem zapytania sensownoĂÊ wspólnego klasyfikowania wszystkich tych podmiotów do jednej kategorii przedsiÚbiorstw
spoïecznych. Jest to zagadnienie ĂciĂle zwiÈzane ze opisanÈ wczeĂniej potrzebÈ jasnej wizji
przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej.
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Wykres 6. Wybór dïugoterminowej Ăcieĝki wspierania PES
½ródïo: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne..., dz. cyt.

6. Kapitaï osób zarzÈdzajÈcych
przedsiÚbiorstwami spoïecznymi

6

Po analizie zewnÚtrznego wymiaru potencjaïu przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej moĝemy przystÈpiÊ do opisu wymiaru wewnÚtrznego. PrzedsiÚbiorstwa z jednej strony
wymagajÈ konkretnej wiedzy i kompetencji zarzÈdzajÈcych, z drugiej strony sÈ generatorami wiedzy i dajÈ osobom aktywizowanym zawodowo moĝliwoĂÊ nabycia nowych
umiejÚtnoĂci.
ZarzÈdzajÈcy przedsiÚbiorstwami spoïecznymi sÈ bardzo waĝnym filarem dziaïalnoĂci tych podmiotów. Nie tylko dbajÈ o wypeïnianie celów ekonomicznych przedsiÚbiorstwa, ale takĝe majÈ za zadanie motywowaÊ pracowników oraz sÈ trenerami
dla osób aktywizowanych zawodowo. Dwa gïówne stanowiska w przedsiÚbiorstwach
spoïecznych to menedĝer oraz trener.
Menedĝer, zwany teĝ czÚsto przedsiÚbiorcÈ spoïecznym, jest osobÈ zarzÈdzajÈcÈ danym PES. Nie tylko powinien posiadaÊ umiejÚtnoĂci zwiÈzane z zarzÈdzaniem
przedsiÚbiorstwem per se, ale takĝe mieÊ umiejÚtnoĂci wynikajÈce ze specyfiki zarzÈdzania przedsiÚbiorstwem spoïecznym17. Gïówne umiejÚtnoĂci specyficzne dla tego
sektora to zarzÈdzanie strategiczne ze specjalnym uwzglÚdnieniem grup interesariuszy,
angaĝowanie ich w dziaïania PES, jak równieĝ ciÈgïe monitorowanie i raportowanie
wpïywu PES na grupy beneficjentów. Praca w PES wymaga takĝe ciÈgïego pozyskiwania funduszy na dziaïalnoĂÊ przedsiÚbiorstwa. Szkolenie i wsparcie dla menedĝerów powinno wiÚc z jednej strony obejmowaÊ ksztaïcenie umiejÚtnoĂci potrzebnych
do poruszania siÚ w Ăwiecie biznesu, z drugiej zaĂ, w obszarze szeroko rozumianych
problemów spoïecznych.
Druga grupa pracowników ekonomii spoïecznej to trenerzy. PrzyuczajÈ oni pracowników (osoby aktywizowane zawodowe) do wykonywania pracy, asystujÈ na stanowi17

K. Seweryn, B. Worek, Analiza porównawcza popytu... dz. cyt.
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sku pracy, szkolÈc i monitorujÈc postÚpy w wykonywaniu pracy. Trener do pewnego
stopnia wypeïnia tradycyjnÈ rolÚ brygadzisty, czyli powinien posiadaÊ duĝÈ wiedzÚ
o konkretnym zawodzie. Dodatkowo, jako ĝe celem trenera jest teĝ motywowanie pracownika, powinien on posiadaÊ odpowiednie cechy charakteru, takie jak otwartoĂÊ,
elastycznoĂÊ, zapaï18. Trener speïnia zasadniczÈ funkcjÚ, gdyĝ niska wydajnoĂÊ pracy osób aktywizowanych, wymieniana jako jedna z gïównych wewnÚtrznych barier
dziaïalnoĂci PES, wynika z braku odpowiednich kompetencji i z niskiej motywacji
pracowników19.
Deficyt wiedzy wĂród pracowników PES obu tych kategorii moĝe byÊ czynnikiem
blokujÈcym rozwój danego przedsiÚbiorstwa, a tym samym barierÈ dla pomnaĝania
kapitaïu ludzkiego wĂród osób aktywizowanych zawodowo. Brak wiedzy i odpowiednich kompetencji u osób zarzÈdzajÈcych przedsiÚbiorstwami spoïecznymi jest jednÈ
z najpowaĝniejszych barier rozwoju tego sektora. Jak pokazaïy badania dla ROPS20,
zarzÈdzajÈcy przedsiÚbiorstwami najczÚĂciej nie radzÈ sobie z poruszaniem siÚ w sferze przepisów prawnych. Dlatego teĝ wsparcie w obrÚbie zdobywania wiedzy i umiejÚtnoĂci prawnych byïo jednym z gïównych oczekiwanych form wsparcia przedsiÚbiorstw
spoïecznych. W ramach tej kategorii moĝemy wyróĝniÊ wsparcie informacyjne, szkoleniowe i doradcze.
Jak pokazaïy badania dla Maïopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,21 85%
przedsiÚbiorstw korzystaïo ze szkoleñ jako narzÚdzia do zdobywania informacji
na temat funkcjonowania PES. Blisko trzy czwarte przedstawicieli maïopolskich PES,
zdobywajÈc potrzebnÈ wiedzÚ, posiïkowaïo siÚ informacjÈ drukowanÈ (73%) lub
bezpoĂredniÈ (72%). Z informacji dostÚpnych on-line korzystaïo 63% PES. FormÈ
zdobywania wiedzy, z której badani korzystali najrzadziej, choÊ wciÈĝ doĂÊ czÚsto,
byïo doradztwo – korzystanie zadeklarowaïo 61% badanych. Korzystanie ze szkoleñ
nie róĝniïo siÚ zasadniczo pomiÚdzy podmiotami o róĝnej wielkoĂci, jednak przebadani
eksperci stwierdzili, iĝ „maïe przedsiÚbiorstwa majÈ: a) mniej kadry, która mogïaby poĂwiÚciÊ czas na udziaï w szkoleniach, b) mniej informacji na temat szkoleñ, c) czÚĂciej
zïe doĂwiadczenia ze szkoleñ”22.
NajczÚstszÈ formÈ zdobywania wiedzy i umiejÚtnoĂci przez pracowników PES
sÈ wiÚc szkolenia. Co waĝne, przedsiÚbiorcy stwierdzili, ĝe na rynku dostÚpnych
jest duĝo szkoleñ dotyczÈcych tej problematyki. Wskazali jednak, ĝe poziom tych szkoleñ jest zróĝnicowany (wedïug PES Ărednia ocena szkoleñ na skali od 1 do 5 to 3,7,
co oznacza, iĝ przedstawiciele PES byli raczej zadowoleni ze szkoleñ).
NajczÚĂciej wymieniane przez badanych wady szkoleñ to:
• zbyt teoretyczny charakter,
• zbyt ogólne, nie dostosowane do specyfiki przedsiÚbiorstw spoïecznych,
• niedostosowanie do potrzeb uczestników.
Jak podkreĂlali przebadani przedstawicieli przedsiÚbiorstw spoïecznych, szkolenie, aby wspieraïo efektywne zdobywanie wiedzy i umiejÚtnoĂci, powinno byÊ przede wszystkim praktyczne oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników,
co oznaczaïoby nakierowanie na rozwiÈzywanie konkretnych problemów, z którymi
18
19
20
21
22
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uczestnicy siÚ zetknÈ oraz na ewentualnÈ moĝliwoĂÊ indywidualnych konsultacji z trenerem po szkoleniu. Waĝnym elementem sÈ teĝ kompetencje trenera, który powinien
znaÊ dziaïalnoĂÊ przedsiÚbiorstw spoïecznych nie tylko z teorii, lecz takĝe z praktyki.
Innym waĝnym wnioskiem jaki wynika z opisywanych badañ, jest potrzeba poprawy dostÚpnoĂci i jakoĂci doradztwa i informacji bezpoĂredniej w zdobywaniu wiedzy
przez pracowników PES. Mimo iĝ obie te formy zostaïy uznane za waĝne sposoby
zdobywania wiedzy, ich dostÚpnoĂÊ oraz jakoĂÊ zostaïy ocenione relatywnie nisko. Doradztwo, wedïug badanych, powinno mieÊ formÚ coachingu ze strony doĂwiadczonego
przedsiÚbiorcy i powinno koncentrowaÊ siÚ na faktycznych problemach, które wystÚpujÈ w danym PES oraz strategii rozwoju konkretnego przedsiÚbiorstwa.
Badanych zapytano takĝe o zainteresowanie spotkaniami z przedstawicielami innych PES. SpoĂród respondentów 70% byïo zainteresowanych udziaïem w cyklicznych spotkaniach przedstawicieli przedsiÚbiorstw, organizacji oraz instytucji. Badani
dostrzegali wiÚc potrzebÚ stworzenia swoistego forum, które dawaïoby pracownikom
moĝliwoĂÊ wymiany doĂwiadczeñ oraz stwarzaïoby przestrzeñ do dyskusji o problemach i sposobach ich rozwiÈzania.
PodsumowujÈc sytuacjÚ pracowników przedsiÚbiorstw spoïecznych, naleĝy podkreĂliÊ, ĝe wyraěnie widaÊ potrzebÚ szukania nowych dróg w celu rozwġania kompetencji tej grupy osób. Pracownicy PES potrzebujÈ nowych form zdobywania wiedzy,
jak i – ze wzglÚdu na stosunkowo ubogi zasób doĂwiadczeñ praktycznych w dziedzinie
ekonomii spoïecznej – stworzenia przestrzeni wymiany tych doĂwiadczeñ. Zagadnienie
to jest niezwykle waĝne, bowiem od jakoĂci kompetencji pracowników PES zaleĝy
rozwój wiedzy i umiejÚtnoĂci osób aktywizowanych zawodowo przez PES.

7

7. Aktywizacja zawodowa jako wytwarzanie
kapitaïu ludzkiego
WĂród pracowników PES panuje przekonanie, ĝe najlepszym sposobem na wymiernÈ, trwaïÈ pomoc jest zagwarantowanie pracy odpowiadajÈcej predyspozycjom,
ale i ograniczeniom osób, do których skierowane jest wsparcie23. Zagwarantowanie
pracy to przede wszystkim przygotowanie do peïnienia roli pracownika, czyli zapewnienie zasobu kompetencji i wiedzy dopasowanych do sytuacji w danej branĝy i na danym stanowisku pracy. Proces ten odbywa siÚ wedïug schematu charakterystycznego
dla procesu wspomaganego zatrudniania „zatrudniÊ=>wyszkoliÊ=>utrzymaÊ”24. Zadaniem trenerów jest stworzenie sytuacji, w której klient bÚdzie siÚ efektywnie uczyÊ.
Sytuacja ta róĝni siÚ od sytuacji pracownika w klasycznej firmie na otwartym rynku
pracy, gdzie jego praca traktowana jest jako „wyciÚta z kontekstu”. W PES trener musi
wziÈÊ pod uwagÚ wszystkie sfery ĝycia osoby aktywizowanej: pracÚ, edukacjÚ, rodzinÚ, czas wolny, sytuacjÚ zdrowotnÈ, stan psychiczny, interakcje w grupie.
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JeĂli chodzi o przedsiÚbiorstwa spoïeczne w Maïopolsce, zajmujÈ siÚ one aktywizacjÈ zawodowÈ osób naleĝÈcych do dwóch kategorii: osób dïugotrwale bezrobotnych
(niektóre PES skupiaïy siÚ konkretnie na potrzebach specyficznych grup np. kobiet,
osób w starszym wieku, osób bezdomnych) oraz osób, które mogÈ siÚ spotkaÊ z trudnoĂciami w wejĂciu na rynek pracy (osobami niepeïnosprawnymi, niepeïnosprawnymi
intelektualnie czy teĝ czïonkami spoïecznoĂci romskiej). GïównÈ korzyĂciÈ dla beneficjentów wymienianÈ przez te przedsiÚbiorstwa byïo zapewnienie osobom objÚtym
wsparciem pracy przynoszÈcej korzyĂci materialne (pïaca, utrzymanie), jak i korzyĂci
niematerialne (awans spoïeczny, nowe kwalifikacje poprzez udziaï w szkoleniach itp.).
To wïaĂnie przez pracÚ beneficjenci zdobywajÈ umiejÚtnoĂci konieczne w danej branĝy
czy sektorze, a takĝe, poprzez uczestnictwo w róĝnego rodzaju kursach i szkoleniach,
formalne kwalifikacje25.
Jak wskazaïy wyniki badañ26, praca z osobami aktywizowanymi opiera siÚ na trzech
filarach: pracy, nauce i wsparciu. Podczas codziennej pracy ma miejsce ciÈgïy proces
uczenia siÚ. Nie byïoby to jednak moĝliwe bez wsparcia dopasowanego do sytuacji danego pracownika, np. przystosowanego stanowiska pracy dla osoby niepeïnosprawnej
fizycznie czy pomocy psychologicznej dla osoby dïugotrwale bezrobotnej.

DOCHÓD
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UTRZYMANIE

ZDOBYCIE
UMIEJĘTNOŚCI

AKTYWIZACJA
ZAWODOWA

SATYSFAKCJA
Z PRACY
KORZYŚCI
NIEMATERIALNE

„WYKAZANIE SIĘ”

FUNKCJA
TERAPEUTYCZNA
AWANS
SPOŁECZNY

Rysunek 3. KorzyĂci wynikajÈce z aktywizacji
½ródïo: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne..., dz. cyt.

25
26

S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne... dz. cyt.
Tamĝe.

307

W zaleĝnoĂci od osoby, która objÚta jest pomocÈ i jej specyficznych potrzeb, nacisk
kïadzie siÚ na któryĂ ze wskazanych wyĝej filarów: pracÚ, naukÚ, wsparcie. Sytuacja,
gdy wsparcie miaïo kluczowe znaczenie wystÚpowaïa najczÚĂciej w przypadku pracy
z osobami o duĝym stopniu niepeïnosprawnoĂci czy problemami ze zdrowiem psychicznym (rys. 4a). Praca wskazywana byïa jako gïówny filar dziaïania spóïdzielni
socjalnych, które rzadko majÈ na celu wyprowadzenie pracowników na otwarty rynek
pracy i koncentrujÈ siÚ na celach ekonomicznych przedsiÚbiorstwa (rys. 4b). Filar
nauki jest najwaĝniejszy dla PES, które w perspektywie chcÈ wypuĂciÊ beneficjentów
na otwarty rynek pracy (rys. 4c).
Punktem docelowym procesu zdobywania wiedzy i kompetencji poĝÈdanych w konkretnej branĝy mogïoby byÊ wypuszczenie pracowników na otwarty rynek pracy. Przywoïywane juĝ wielokrotnie badania dla ROPS w Maïopolsce27 pokazaïy, ĝe na 28 PES,
piÚÊ stwierdziïo iĝ aktywizowani pracownicy bÚdÈ zawsze pracowaÊ w danym PES (byïy
to jedynie spóïdzielnie socjalne), zaĂ piÚÊ, iĝ zostanÈ wyprowadzeni na otwarty rynek
pracy. WiÚkszoĂÊ (14) uwaĝaïa obie Ăcieĝki za wïaĂciwe, lecz zaleĝne od umiejÚtnoĂci,
zaangaĝowania i woli osoby aktywizowanej. Jak okreĂliï to zarzÈdzajÈcy przedsiÚbiorstwem pracownik PES zaïoĝonego po 2005 r., dziaïajÈcego poza Krakowem: „Z zaïoĝenia projektu mamy byÊ takÈ pompÈ ssÈco-tïoczÈcÈ. ZasysaÊ osoby z problemami,
a potem wypuszczaÊ je na wolny rynek z nowymi umiejÚtnoĂciami”.
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Rysunek 4. Trzy filary pracy z beneficjentami dla róĝnego typu przedsiÚbiorstw
spoïecznych
½ródïo: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne..., dz. cyt.
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na stałe w PES
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w „zwykłych” ﬁrmach

Wykres 7. Zatrudnienie na staïe w danym PES a wyprowadzenie beneficjentów
na wolny rynek
½ródïo: S. Krupnik, E. Krzaklewska, A. Szczucka, B. Worek, PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne..., dz. cyt.

Jednak jak pokazujÈ wyniki badañ, maïo przedsiÚbiorstw spoïecznych rzeczywiĂcie wypuĂciïo wczeĂniej zatrudnionych beneficjentów na otwarty rynek pracy. Proces
ksztaïcenia okazuje siÚ bardzo dïugi (trwaÊ on moĝe nawet do 2-3 lat): „Z zaïoĝenia
jest tak, ĝe te osoby majÈ przejĂÊ do innego zakïadu (…) Póki co (…) sam ich okres
nauki jest dosyÊ dïugi, dosyÊ sporo trzeba ponieĂÊ nakïadów finansowych” (przedstawiciel ZAZ, dziaïajÈcego poza Krakowem).
Mimo ĝmudnoĂci procesu oraz wielu przeszkód, na jakie trener moĝe napotkaÊ
podczas procesu ksztaïcenia pracownika, w zasadzie wpïyw aktywizacji beneficjentów
jest oceniany jako pozytywny i duĝy. Dostrzega siÚ zmianÚ nie tylko w zakresie zdobytych kompetencji, ale przede wszystkim zmianÚ postawy, nastawienia do pracy i uczenia siÚ, wzrost motywacji, poczucie przywiÈzania do firmy, wzrost poczucia wartoĂci
wïasnej osoby. PrzedsiÚbiorca z CIS spoza Krakowa, podsumowaï to tak: „(...) wïaĂnie poprzez moĝliwoĂÊ uczestniczenia w CIS znacznie poprawiïo siÚ funkcjonowanie
psychospoïeczne tych osób, ewidentnie siÚ poprawiïo”. OczywiĂcie pojawiaïy siÚ teĝ
opinie sceptyczne, w których akcentowano przede wszystkim podejĂcie roszczeniowe
ze strony niektórych beneficjentów.
Oceny wpïywu pracy w przedsiÚbiorstwie na osobÚ aktywizowanÈ zawodowo róĝniïy siÚ w odniesieniu do konkretnych jednostek. Jednak, jak juĝ zostaïo
podkreĂlone, kompetencje zarzÈdzajÈcych i trenerów w duĝym stopniu warunkujÈ powodzenie procesu aktywizacji zawodowej. Potrzeba nie tylko teoretycznej
wiedzy, ale wielu lat doĂwiadczenia, by byÊ w stanie pracowaÊ z osobami o czÚsto trudnej sytuacji ĝyciowej czy warunkach zdrowotnych. Jak wskazywali zwïaszcza zarzÈdzajÈcy spóïdzielniami socjalnymi, czÚsto trud samego prowadzenia
spóïdzielni („papierologii” jak sformuïowaï to jeden z respondentów) nie pozwala
na skupienie uwagi na sytuacji pracowników. Z tej perspektywy zapewnienie zarzÈdzajÈcym dogodnych warunków pracy z punktu widzenia wymogów prawnych
i administracyjnych i wsparcia w tym zakresie jest ĂcieĝkÈ do pomnaĝania kapitaïu
ludzkiego wĂród ich beneficjentów.
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Podsumowanie
Poniĝszy schemat przedstawia bilans potencjaïu przedsiÚbiorstw spoïecznych
do generowania kapitaïu ludzkiego wĂród osób zagroĝonych wykluczeniem spoïecznym. Jak wynika z przedstawionych wyników badañ, do mocnych stron PES w Maïopolsce naleĝy zaliczyÊ zainteresowanie zakïadaniem przedsiÚbiorstw spoïecznych
wĂród przedstawicieli organizacji pozarzÈdowych, skïonnoĂÊ PES do uzyskiwania niezaleĝnoĂci finansowej a takĝe zaangaĝowanie i zdobyte z doĂwiadczenia tych PES,
które odniosïy sukces. Do sïabych stron naleĝÈ natomiast postrzegane braki w zakresie
kapitaïu ludzkiego wĂród osób odpowiedzialnych za pomoc w tworzeniu i powstawaniu przedsiÚbiorstw spoïecznych, sïaboĂÊ kontaktów instytucjonalnych wĂród spóïdzielni socjalnych oraz brak wsparcia doradczego, „szytego na miarÚ”. PodsumowujÈc
i nieco upraszczajÈc ten bilans moĝna stwierdziÊ, ĝe jest duĝo dobrej woli, ale brakuje
umiejÚtnoĂci (czyli kapitaïu ludzkiego).
Do tak sformuïowanej oceny naleĝy jednak poczyniÊ kilka zastrzeĝeñ. Po pierwsze, przedsiÚbiorstwa spoïeczne sÈ podmiotami bardzo zróĝnicowanymi. Wyniki badañ
poddajÈ nawet w wÈtpliwoĂÊ posïugiwanie siÚ terminem przedsiÚbiorstwo spoïeczne
do tak odmiennych podmiotów jak spóïdzielnie socjalne, firmy organizacji pozarzÈdowych oraz CIS i ZAZ.

BRAKI W ZAKRESIE KAPITAŁU LUDZKIEGO
WŚRÓD INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH
ROZWÓJ PES
SŁABOŚĆ KONTAKTÓW INSTYTUCJONALNYCH
SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
BRAK WSPARCIA DORADCZEGO
„SZYTEGO NA MIARĘ”

ZAINTERESOWANIE ZAKŁADANIEM PES
ZAINTERESOWANIE UZYSKANIEM
NIEZALEŻNOŚCI FINANSOWEJ
ZAANGAŻOWANIE I ZDOBYTE
DOŚWIADCZENIE KADRY
ZARZĄDZAJĄCEJ PES

Rysunek 5. Mocne i sïabe strony maïopolskiej przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej
½ródïo: Opracowanie wïasne.
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Po drugie, omówione wyniki badañ przedstawiajÈ perspektywÚ przedsiÚbiorstw
spoïecznych. Jest to warte podkreĂlenia zwïaszcza w przypadku krytycznej oceny
kapitaïu ludzkiego wĂród osób/instytucji odpowiedzialnych za tworzenie warunków
do powstawania i rozwoju przedsiÚbiorstw spoïecznych. Nie wszystkie przedsiÚbiorstwa spoïeczne majÈ informacje o róĝnych podejmowanych dziaïaniach i inicjatywach.
Niektóre zdajÈ siÚ nie dostrzegaÊ efektów tych dziaïañ w swej codziennej dziaïalnoĂci.
Taka ocena moĝe wynikaÊ zarówno z obiektywnego stanu rzeczy, jak i z pewnego stereotypowego postrzegania dziaïañ instytucji publicznych przez respondentów.
Pomimo wskazywanych tutaj sïaboĂci i ograniczeñ maïopolskich doĂwiadczeñ
z ekonomiÈ spoïecznÈ, wydaje siÚ, ĝe zawarty w niej potencjaï do oddziaïywania
na poprawÚ jakoĂci kapitaïu ludzkiego osób zagroĝonych wykluczeniem spoïecznym
jest obiecujÈcy. Kluczowym problemem pozostaje jednak przeksztaïcenie owego potencjaïu w faktyczne moĝliwoĂci dziaïania. Warto mieÊ to na uwadze zwïaszcza teraz, gdy sytuacja na rynku pracy zdaje siÚ sprzyjaÊ podmiotom ekonomii spoïecznej. Relatywnie niskie bezrobocie, problemy ze znalezieniem pracowników w wielu
sektorach gospodarki, wzrost popytu na rynku usïug, stwarzajÈ dobre warunki dla
promowania i upowszechniania ekonomii spoïecznej. Niskie bezrobocie pozwala teĝ
przesunÈÊ zainteresowanie publicznych sïuĝb zatrudnienia z doraěnej obsïugi osób
bezrobotnych na wsparcie aktywizujÈcych form przeciwdziaïania bezrobociu. Podobne
moĝliwoĂci stwarzajÈ dostÚpne w kolejnym okresie programowania Ărodki z PO KL.
Jak juĝ wspomniano, trzeba jednak zadbaÊ o to, aby Ărodki te zostaïy wykorzystane
dla stymulowania rozwoju przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej, a zwïaszcza jej ekonomizacji,
a nie do pogïÚbiania uzaleĝnienia PES od funduszy publicznych czy pomocowych. Tak
bowiem jak uzaleĝnienie osób wykluczonych od pomocy spoïecznej hamuje rozwój
ich kapitaïu ludzkiego, tak uzaleĝnienie PES od publicznych czy pomocowych ěródeï
finansowania ogranicza przedsiÚbiorczoĂÊ tych podmiotów, przeksztaïcajÈc je w beneficjentów wsparcia publicznego.

11

K luczowe
czynniki rozwoju
przedsiÚbiorczoĂci
spoïecznej

Kluczowe
czynniki rozwoju
przedsiÚbiorczoĂci
spoïecznej
Norbert Laurisz
Stanisïaw Mazur

Niniejsze opracowanie odwoïuje siÚ do wyników badañ empirycznych nad przedsiÚbiorstwami spoïecznymi, przeprowadzonych w ramach projektu Krakowska Inicjatywa
na rzecz Gospodarki Spoïecznej COGITO, realizowanego w zakresie Programu Inicjatywy Wspólnotowej (PIW) EQUAL dla Polski 2004-2006, finansowanego ze Ărodków
Europejskiego Funduszu Spoïecznego.
Condicio sine qua non poprawnoĂci metodologicznej badañ spoïecznych jest m.in.
operacjonalizacja pojÚÊ i zjawisk stanowiÈcych przedmiot badania. WypeïniajÈc to metodologiczne zalecenie, w badaniach przez nas prowadzonych, przyjÚliĂmy rozumienie
przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej i przedsiÚbiorstwa spoïecznego odpowiadajÈce konwencji pojÚciowej zaproponowanej przez J. Hausnera i N. Laurisza1. Kolejnymi elementami przyjÚtej przez nas metodyki badawczej byïo przygotowanie katalogu problemów
badawczych, okreĂlenie wymiarów analizy oraz sformuïowanie pytañ badawczych stanowiÈcych podstawÚ dla opracowania kwestionariusza. Dziaïania te stworzyïy podstawÚ dla przeprowadzenia badañ pilotaĝowych oraz badañ wïaĂciwych.

J. Hausner, N. Laurisz, Czynniki krytyczne tworzenia przedsiÚbiorstw spoïecznych. PrzedsiÚbiorstwo spoïeczne. Konceptualizacja, w: J. Hausner (red.) PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne w Polsce.
Teoria i praktyka, MSAP UEK, Kraków 2008.
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1. Cel, przebieg i zakres badañ
Podstawowym celem badañ byïa identyfikacja czynników kluczowych dla rozwoju
przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej. Badania realizowane byïy w ramach projektu Cogito,
finansowanego ze Ărodków Programu EQUAL. Dla przeprowadzenia badañ przyjÚto
klasycznÈ ĂcieĝkÚ postÚpowania, tj.:
• przygotowanie katalogu problemów badawczych,
• sformuïowanie pytañ badawczych,
• zbudowanie kwestionariusza,
• badania pilotaĝowe,
• badania wïaĂciwe.
Pierwszym etapem, w ramach przygotowywania katalogu problemów badawczych,
byïa identyfikacja przedmiotu oraz obszaru badañ. Kolejnym etapem byïo uporzÈdkowanie i pogrupowanie zagadnieñ, bÚdÈcych szczegóïowymi kategoriami przedmiotu badañ, w ramach trzech zdefiniowanych wymiarów: aksjologii, prakseologii oraz
przyzwolenia spoïecznego. NastÚpnie wyselekcjonowane zostaïy czynniki kluczowe dla
rozwoju przedsiÚbiorstw spoïecznych.
Podziaï na wymiary i podwymiary (czynniki kluczowe) znajduje siÚ w tabeli poniĝej, natomiast szczegóïowy podziaï na wymiary, czynniki kluczowe i wartoĂci je charakteryzujÈce, które zostaïy zdefiniowane w trakcie procesu badawczego, znajduje siÚ
w dalszej czÚĂci raportu.

Tabela 1. Podziaï zakresu badañ na wymiary i czynniki kluczowe rozwoju
przedsiÚbiorstw spoïecznych (PES)
Wymiary

Czynniki krytyczne
obszar dziaïañ

aksjologia

cel dziaïalnoĂci
spoïeczna wartoĂÊ dodana.
finansowy aspekt dziaïalnoĂci PES
zdolnoĂÊ prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej

prakseologia

ludzie w PES
zarzÈdzanie
kadra menedĝerska
partycypacja spoïeczna w dziaïalnoĂci PES
kierunki i formy wspóïpracy

przyzwolenie spoïeczne

otoczenie PES
ocena zewnÚtrzna
metody wsparcia dziaïalnoĂci

½ródïo: Opracowanie wïasne.
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Szczegóïowy podziaï na wymiary, podwymiary i wartoĂci je charakteryzujÈce:
AKSJOLOGIA
1. Obszar dziaïañ:
• obszar dziaïalnoĂci,
• formy dziaïalnoĂci,
• rodzaj dziaïalnoĂci,
• poziom lokalnego zakorzenienia dziaïalnoĂci.
2. Cel dziaïalnoĂci:
• przeciwdziaïanie wykluczeniu spoïecznemu,
• Ăwiadczenie usïug spoïecznych,
• Ăwiadczenie usïug finansowych.
3. Spoïeczna wartoĂÊ dodana (SAV - social added value):
• dziaïania podnoszÈce poziom spoïecznej wartoĂci dodanej,
• kapitaï spoïeczny,
• szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
• oddziaïywanie lokalne.
PRAKSEOLOGIA
4. Finansowy aspekt dziaïalnoĂci PES:
• poziom przychodów,
• poziom stabilnoĂci przychodów,
• ěródïa przychodów,
• poziom dywersyfikacji przychodów,
• poziom i kierunki redystrybucji zysków,
• majÈtek PES,
• przechowywanie Ărodków, rezerwy finansowe, inwestycje.
5. ZdolnoĂÊ prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej:
• umiejÚtnoĂÊ mierzenia i prezentacji spoïecznej wartoĂci dodanej dla przedsiÚwziÚÊ nie generujÈcych przychodu,
• pozyskiwanie Ărodków z funduszy strukturalnych,
• poziom znajomoĂci lokalnego rynku,
• oferta innowacyjna,
• marketing produktu,
• dostÚp do nowoczesnych technologii,
• poziom elastycznoĂÊ dziaïalnoĂci.
6. Ludzie w PES:
• pïatny personel,
• czïonkostwo,
• wolontariat.
7. ZarzÈdzanie:
• posiadanie opracowanej strategii, planu dziaïania na przyszïoĂÊ,
• wyznaczenie celów horyzontalnych prowadzonej dziaïalnoĂci,
• proces decyzyjny,
• sposoby i procedury podejmowania decyzji,
• liczba osób niezbÚdnych do podjÚcia decyzji,
• elastycznoĂÊ, szybkoĂÊ podejmowania decyzji,
• konflikty decyzyjne.
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8. Kadra menedĝerska:
• stabilnoĂÊ kierownictwa oraz wielkoĂÊ kadry menedĝerskiej i jej kompetencje,
• poziom doĂwiadczenia kadry zarzÈdzajÈcej,
• poziom uzaleĝnienia od usïug zewnÚtrznych,
• poziom uzaleĝnienia od pracowników zewnÚtrznych,
• poziom elastycznoĂci, zdolnoĂÊ do zmian Ărodowiska, ěródeï finansowania itd.
PRZYZWOLENIE SPOECZNE
9. Partycypacja spoïeczna w dziaïalnoĂci PES:
• uczestnictwo osób naleĝÈcych do lokalnej spoïecznoĂci w dziaïalnoĂci PES.
10. Kierunki i formy wspóïpracy:
• formalne zwiÈzki pomiÚdzy przedsiÚbiorstwami spoïecznymi,
• nieformalne zwiÈzki pomiÚdzy przedsiÚbiorstwami spoïecznymi,
• wspóïpraca na poziomie celów,
• wspóïpraca wynikajÈca ze statusu PES,
• wspóïpraca z jednostkÈ samorzÈdowÈ,
• wspóïpraca z organizacjami pozarzÈdowymi i niezaleĝnymi ekspertami zewnÚtrznymi,
• wspóïpraca z biznesem,
• wspóïpraca z innymi PES.
11. Otoczenie PES:
• PES w polityce jednostek samorzÈdowych,
• jednostka samorzÈdowa posiada strategiÚ, plan wspóïdziaïania z PES,
• jednostka samorzÈdowa uwzglÚdnia w strategii rozwoju wspóïpracÚ z PES,
• jednostka samorzÈdowa tworzy warunki do rozwoju PES,
• PES posiada moĝliwoĂÊ wspóïtworzenia lokalnej polityki spoïecznej poprzez
udziaï w podejmowaniu decyzji,
• reprezentacja sektora,
• sieci/platformy wspóïpracy PES.
12. Ocena zewnÚtrzna:
• odbiór spoïeczny/wizerunek publiczny,
• poziom zaufania w spoïecznoĂci lokalnej,
• posiadanie akredytacji lub standaryzacji,
• zewnÚtrzna ewaluacja/audyt PES i ich dziaïañ.
13. Metody wsparcia dziaïalnoĂci:
• instrumenty wsparcia,
• struktura instytucjonalna niezbÚdna do wdraĝania instrumentów wsparcia,
• formy wsparcia bezpoĂredniego i poĂredniego,
• istnienie sieci koordynacyjnej i konsultacyjnej,
• istnienie katalogu dobrych praktyk,
• dostÚp do profesjonalnych usïug dla przedsiÚbiorstw,
• poziom obciÈĝenia sprawozdawczoĂciÈ, ksiÚgowoĂciÈ, monitoringiem i ewaluacjÈ,
• uïatwienia formalnoprawne wprowadzone do istniejÈcego instrumentarium wsparcia.
Badania o charakterze pilotaĝowym oraz badania wïaĂciwe, prowadzone byïo
na grupie podmiotów okreĂlajÈcych siÚ jako przedsiÚbiorstwa spoïeczne. W grupie
tej znalazïy siÚ fundacje, stowarzyszenia, spóïdzielnie socjalne, zakïady aktywnoĂci
zawodowej, warsztaty pracy chronionej. Ècznie, badaniem objÚtych zostaïo 50 podmiotów.
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2

2. Przedstawienie wyników badañ
2.1. Wymiar 1 – Aksjologia
Pierwszym etapem prowadzonej analizy, byïa próba scharakteryzowania badanej
grupy przedsiÚbiorstw spoïecznych. Polegaïa ona na okreĂleniu specyfiki badanej grupy, sprecyzowaniu rodzaju i zakresu prowadzonej przez nie dziaïalnoĂci, zidentyfikowaniu przyczyn ich powstania miedzy innymi, poprzez zdefiniowanie realizowanych
celów spoïecznych oraz precyzyjne okreĂlenie korzyĂci, wynikajÈcych z prowadzonej
przez badane przedsiÚbiorstwa dziaïalnoĂci.
Zdecydowana wiÚkszoĂÊ (86%) badanych podmiotów nie ogranicza swojej dziaïalnoĂci do terytorium miasta czy gminy, w których ma siedzibÚ. StarajÈ siÚ one prowadziÊ
dziaïalnoĂÊ, zarówno gospodarczÈ jak i spoïecznÈ, na terenie caïego powiatu czy teĝ caïego województwa – prawie poïowa (46%) spoĂród badanych podmiotów. DziaïalnoĂÊ
spoïeczna czÚĂci z nich wykracza poza granice kraju (24%), natomiast w przypadku
dziaïalnoĂci gospodarczej ma to miejsce tylko w nielicznych przypadkach (4%).
Ponad poïowa (62%) badanych podmiotów jest ĂciĂle powiÈzana z organizacjami pozarzÈdowymi. Organizacje te byïy inicjatorami powstania tych przedsiÚbiorstw
spoïecznych lub teĝ miaïy na ich powstanie najwiÚkszy wpïyw. Aktualnie, przedsiÚbiorstwa te dziaïajÈ na poziomie lokalnym, jako wyodrÚbnione komórki organizacji pozarzÈdowych, odpowiedzialne za dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ. W jednostkowych przypadkach (4% ogóïu) przedsiÚbiorstwa spoïeczne z opisywanej powyĝej grupy, prowadzÈ
dziaïalnoĂÊ jako spóïki z.o.o., których jednym z zaïoĝycieli byïa organizacja pozarzÈdowa. Organizacje pozarzÈdowe sÈ udziaïowcami w takiej spóïce, a wypracowane zyski przeznaczajÈ na dziaïalnoĂÊ statutowÈ, natomiast inni udziaïowcy sÈ zobowiÈzani
do redystrybucji zysku, polegajÈcej na przekazywaniu wypracowanego przez spóïkÚ
zysku, w czÚĂci naleĝnej tym udziaïowcom, na okreĂlone cele spoïeczne. KolejnÈ grupÚ wĂród badanych przedsiÚbiorstw (14%) stanowiïy spóïdzielnie socjalne, natomiast
pozostaïe 24% to podmioty takie, jak zakïady aktywnoĂci zawodowej oraz warsztaty
pracy chronionej. Aĝ 72% badanych podmiotów okreĂliïo swojÈ fazÚ rozwoju jako stabilnÈ, twierdzÈc, ĝe przedsiÚbiorstwo, które reprezentujÈ jest podmiotem rozwiniÚtym,
a zarazem gotowym do poszerzania zakresu przedmiotowego swojej dziaïalnoĂci.
Kolejnym etapem badañ byïa identyfikacja i hierarchizacja celów spoïecznych, realizowanych przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne. W ankiecie zostaïa zaproponowana
szeroka paleta moĝliwych do realizacji celów. Osoby uczestniczÈce w badaniu mogïy
uznaÊ, ĝe przedsiÚbiorstwo spoïeczne przez nie reprezentowane, realizowaïo kilka spoĂród wymienionych w ankiecie celów, stÈd istniaïa moĝliwoĂÊ wielokrotnego wyboru
odpowiedzi. W wyniku tego suma wartoĂci w odpowiedziach nie wynosi 100.
Do podstawowych celów spoïecznych realizowanych przez badane podmioty naleĝÈ:
• aktywizacja wspólnot lokalnych w zakresie realizacji celów spoïecznych i gospodarczych (52% badanych okreĂliïo ten cel jako jeden z podstawowych celów
prowadzonej dziaïalnoĂci, natomiast 38% jako waĝny, ale realizowany w drugiej
kolejnoĂci),
• reintegracja z rynkiem pracy osób wykluczonych oraz ich zatrudnianie (48%
i 34%),
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• tworzenie nowych miejsc pracy w ramach przedsiÚwziÚÊ realizujÈcych cele zarówno ekonomiczne jak i spoïeczne (32% i 34%),
• budowanie i wzmacnianie wiÚzi miÚdzyludzkich (8% i 46%).
Najrzadziej wskazywanym celem byïa realizacja potrzeb spoïecznoĂci lokalnych
poprzez produkcjÚ dóbr i usïug skierowanych do ogóïu spoïecznoĂci, np. w postaci
usïug opiekuñczych (przedszkola, ĝïobki, osoby starsze) lub tzw. usïug sÈsiedzkich.
84% badanych podmiotów w ogóle nie zajmowaïo siÚ tym obszarem dziaïalnoĂci spoïecznej. Jedynie 4% uznaïo ten cel za jeden z celów podstawowych prowadzonej dziaïalnoĂci, natomiast 10% za cel realizowany w drugiej kolejnoĂci.
Jako podstawowe korzyĂci wynikajÈce z dziaïalnoĂci prowadzonej przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne, badane podmioty wskazaïy:
• aktywizacjÚ lokalnej spoïecznoĂci w ograniczaniu zjawiska wykluczenia spoïecznego (68%),
• tworzenie miejsc pracy (62%),
• dostarczanie usïug szkoleniowych osobom pracujÈcym w przedsiÚbiorstwie spoïecznym oraz osobom w inny sposób uczestniczÈcym w dziaïalnoĂci podmiotu
(48%).
ZaskakujÈco maïo wskazañ (8%) dotyczyïo dostarczania dóbr i usïug adresowanych do spoïecznoĂci lokalnych. Moĝe to oznaczaÊ sïabÈ pozycjÚ przedsiÚbiorstw spoïecznych na rynku usïug publicznych lub teĝ wskazywaÊ na ich niezdolnoĂÊ do identyfikacji potrzeb spoïecznych na poziomie lokalnym.

2.2. Wymiar 2 – Prakseologia
Kolejnym etapem badañ byïa analiza dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw spoïecznych
dokonana z perspektywy prakseologicznej. Analizie poddane zostaïy takie czynniki
jak przychody przedsiÚbiorstw, ich stabilnoĂÊ oraz poziom dywersyfikacji. NastÚpnie,
weryfikacji zostaï poddany poziom umiejÚtnoĂci mierzenia niematerialnych korzyĂci
dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw spoïecznych oraz dostÚpnoĂÊ i umiejÚtnoĂÊ posïugiwania siÚ nowoczesnymi technologiami. Ponadto badania objÚïy takie zagadnienie, jak
ludzie w przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej. Ich celem byïo precyzyjne okreĂlenie wielkoĂci
potencjaïu ludzkiego, zaangaĝowanego w dziaïalnoĂÊ badanych przedsiÚbiorstw oraz
poziomu luki pomiÚdzy zapotrzebowaniem na pracÚ a stanem faktycznym.
Podstawowym ěródïem przychodów przedsiÚbiorstw spoïecznych jest prowadzona przez nie dziaïalnoĂÊ gospodarcza – 41% wskazañ. Wysoki udziaï w strukturze
ich przychodów stanowiÈ Ărodki finansowe przekazywane przez samorzÈdy lokalne
(32%) oraz Ărodki pochodzÈce z funduszy europejskich (20%). PozostaïÈ czÚĂÊ przychodów stanowiÈ: wsparcie udzielane przez organizacje pozarzÈdowe (4%), darowizny
od osób fizycznych (2%) oraz darowizny od instytucji i firm (1%). Badane podmioty
uznaïy, ĝe 56% ich przychodów moĝna zakwalifikowaÊ jako stabilne (Ărednia arytmetyczna). Warto zauwaĝyÊ, ĝe odchylenie standardowe wynosi 27,6 co Ăwiadczy o doĂÊ
wysokim stopniu zróĝnicowania deklarowanego poziomu stabilnoĂci przychodów wĂród
badanych przedsiÚbiorstw spoïecznych, potwierdza to wielkoĂÊ rozstÚpu (róĝnica w badanym zbiorze pomiÚdzy skrajnymi wartoĂciami zmiennej) wynoszÈca aĝ 77.
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Wedïug respondentów o stabilnoĂci przychodów przedsiÚbiorstw spoïecznych, decydujÈ przede wszystkim czynniki administracyjne. MogÈ one prowadziÊ do stabilizacji
przychodów przedsiÚbiorstwa, poprzez podpisanie dïugoletnich umów na realizacjÚ
okreĂlonych programów lub Ăwiadczenie usïug publicznych. MogÈ teĝ wpïywaÊ na destabilizacjÚ sytuacji finansowej przedsiÚbiorstw, poprzez czÚste opóěnienia w przekazywaniu naleĝnych im Ărodków.
Ponadto waĝnÈ grupÚ czynników wpïywajÈcych na stabilnoĂÊ przychodów przedsiÚbiorstw spoïecznych tworzÈ: popyt na oferowane przez nie produkty, koniunktura gospodarcza, koszty pracy oraz najmu i utrzymania lokalu. W dalszej kolejnoĂci
wymieniane byïy: skomplikowane procedury prawne, niski poziom kwalifikacji zawodowych pracowników oraz niski poziom wiarygodnoĂci przedsiÚbiorstw spoïecznych
w relacjach z biznesem. ZaskakujÈce jest, ĝe aĝ 86% badanych podmiotów, nie potrafi
zmierzyÊ spoïecznej wartoĂci dodanej dziaïañ, które prowadzÈ.
Wszyscy przedstawiciele badanych podmiotów uznajÈ, ĝe liczba zatrudnianych
przez nich pracowników jest zbyt maïa, aby podmioty te byïy w stanie prowadziÊ
w peïni profesjonalnÈ dziaïalnoĂÊ. Odchylenie stanu poĝÈdanego od faktycznego poziomu zatrudnienia wynosi 36%. Podobnie sytuacja przedstawia siÚ w przypadku liczby
wolontariuszy, wykonujÈcych prace dla przedsiÚbiorstw spoïecznych, przy czym róĝnica pomiÚdzy faktycznÈ liczbÈ wolontariuszy, a liczbÈ poĝÈdanÈ wynosi 68%.
Za pozytywne zjawisko uznaje siÚ rosnÈcy poziom zaangaĝowania czïonków spoïecznoĂci lokalnej w dziaïalnoĂÊ przedsiÚbiorstw spoïecznych. Ponad poïowa z nich
(56%) uznaje ten udziaï za duĝy i bardzo duĝy.

2.3. Wymiar 3 – Przyzwolenie spoïeczne
NastÚpnym etapem przeprowadzonych badañ byïa analiza przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej na pïaszczyěnie przyzwolenia spoïecznego. Scharakteryzowane zostaïy rola
i poziom zaangaĝowania w aktualnie prowadzonÈ dziaïalnoĂÊ przedsiÚbiorstw spoïecznych, inicjatorów ich powstania, okreĂlony zostaï poziom zapotrzebowania badanych podmiotów na usïugi zewnÚtrzne oraz wyodrÚbnione zostaïy podmioty, z którymi
wspóïpraca jest kluczowa. W dalszej kolejnoĂci dokonana zostaïa identyfikacja konstytutywnych form wspóïpracy z wczeĂniej wyselekcjonowanymi podmiotami.
Wpïyw podmiotów zaangaĝowanych w proces powstania i rozwoju przedsiÚbiorstwa spoïecznego, zwanych dalej inicjatorami powstania przedsiÚbiorstw spoïecznych,
na jego aktualnie prowadzonÈ dziaïalnoĂÊ, moĝna uznaÊ za stabilny, mediana ocen
wyniosïa 3 w skali od 1 do 5. Mniej niĝ 10% przedsiÚbiorstw uznaïo, ĝe poziom zaangaĝowania omawianych podmiotów w bieĝÈcÈ dziaïalnoĂÊ przedsiÚbiorstw sektora
ekonomii spoïecznej jest niski. Moĝna zatem wnioskowaÊ, ĝe przedsiÚbiorstwa spoïeczne sÈ traktowane przez inicjatorów ich powstania, jako podmioty autonomiczne,
choÊ, co warto podkreĂliÊ, nie unikajÈ oni odpowiedzialnoĂci za ich losy. Podstawowe
funkcje, jakie aktualnie speïniajÈ w przedsiÚbiorstwach spoïecznych ich inicjatorzy,
to z reguïy funkcje doradcze (64%) i konsultacyjne (52%). Tylko w niewielkiej czÚĂci
przedsiÚbiorstw spoïecznych podmioty te peïniÈ role zarzÈdcze (14%).
Ogromna wiÚkszoĂÊ (86%) badanych podmiotów korzysta z zewnÚtrznych usïug
doradczych. Aĝ 74% ma dostÚp do preferencyjnych usïug zewnÚtrznych, które wspoma-
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gajÈ funkcjonowanie przedsiÚbiorstwa. Podstawowe, preferencyjne usïugi zewnÚtrzne,
dostÚpne przedsiÚbiorstwom spoïecznym, to usïugi szkoleniowe i transportowe, a dla
niektórych, co wynika ze specyfiki prowadzonej dziaïalnoĂci, sÈ to usïugi medyczne.
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Wykres 1. Ocena wspóïpracy przedsiÚbiorstw spoïecznych z róĝnymi podmiotami*
* w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak wspóïpracy, 2 – wspóïpraca jest niewystarczajÈca,
3 – wspóïpraca poprawna, 4 – wspóïpraca dobra, 5 – wspóïpraca bardzo dobra.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie przeprowadzonych badañ.

Na znajdujÈcym siÚ powyĝej wykresie, przedstawiona zostaïa oceny wspóïpracy
przedsiÚbiorstw spoïecznych z róĝnymi podmiotami dziaïajÈcymi w ich otoczeniu. Elementem oceny byïa zarówno analiza iloĂciowa, jak i jakoĂciowa. Przywoïywane dane
wskazujÈ, ĝe najlepsza wspóïpraca istnieje pomiÚdzy sektorem ekonomii spoïecznej
a instytucjami uĝytecznoĂci publicznej (mediana ocen wyniosïa 3,8) oraz administracjÈ samorzÈdowÈ – zarówno lokalnÈ, jak i regionalnÈ (mediana ocen – 3,7). W przeprowadzonych badaniach, przez instytucje uĝytecznoĂci publicznej rozumie siÚ takie
podmioty, jak: oĂrodki zdrowia, pogotowie, policjÚ, straĝ miejskÈ, instytucje prawnicze
i skarbowe, organizacje sportowe, organizacje kulturalne, placówki oĂwiatowe i szkoleniowe, PKP, MPK, PocztÚ PolskÈ. Bardzo wysoko oceniona zostaïa równieĝ wspóïpraca
ze Ărodowiskiem biznesu (3,2). Potwierdza to fakt obserwowanej juĝ wczeĂniej tendencji wzrostowej, spoïecznej odpowiedzialnoĂci biznesu, przejawiajÈcej siÚ gïównie
w zaangaĝowaniu finansowym przedsiÚbiorstw rynkowych w pomoc organizacjom pozarzÈdowym oraz wspieranie inicjatyw spoïecznych, m.in. przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej. Mogïoby to równieĝ ĂwiadczyÊ o tym, iĝ badana grupa przedsiÚbiorstw spoïecznych, dobrze radzi sobie na otwartym rynku i jest traktowana przez przedsiÚbiorstwa
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prywatne jako wartoĂciowy partner, jednak jak wykazaïy dalsze badania, ten aspekt
w relacjach przedsiÚbiorstwa spoïeczne – biznes jest marginalny.
Waĝnym elementem oceny tej wspóïpracy, jest analiza rozkïadu odpowiedzi pozytywnych na temat wspóïpracy z samorzÈdem lokalnym i regionalnym oraz z organizacjami uĝytecznoĂci publicznej. Poziom dolnego kwartyla dla tych trzech zmiennych
oznacza, ĝe 75% zbiorowoĂci pozytywnie ocenia wspóïpracÚ z instytucjami uĝytecznoĂci
publicznej i samorzÈdem. Natomiast uksztaïtowanie mediany dla tych zmiennych pokazuje, ĝe poïowa badanych przedsiÚbiorstw spoïecznych uwaĝa, iĝ wspóïpraca z tymi
podmiotami ukïada siÚ dobrze i bardzo dobrze. ¥wiadczyÊ to moĝe o dobrym przygotowaniu administracji samorzÈdowej do wspóïpracy z sektorem ekonomii spoïecznej.
WiÚksza róĝnica w ocenie, w stosunku do opisanych powyĝej podmiotów, wystÈpiïa
w przypadku biznesu, gdzie wspóïpraca z sektorem, wedïug odpowiedzi przedstawicieli
przedsiÚbiorstw spoïecznych, oceniana jest równie pozytywnie jak w przypadku samorzÈdu i organizacji uĝytecznoĂci publicznej, choÊ juĝ nie tak wysoko.
Na niezadowalajÈcym poziomie ksztaïtowaïy siÚ oceny wspóïpracy z administracjÈ
rzÈdowÈ. Ponadto bardzo nisko oceniono wspóïpracÚ ze Ărodowiskami naukowymi
i zwiÈzkami wyznaniowymi, jedynie 22% ogóïu badanych uznaje wspóïpracÚ z tymi
podmiotami za poprawnÈ lub dobrÈ. Najmniej korzystnie przedstawia siÚ ocena wspóïpracy podmiotów ekonomii spoïecznej z partiami i organizacjami politycznymi – 94%
podmiotów w ogóle nie prowadzi takiej wspóïpracy.
Bardziej wnikliwa analiza wspóïpracy pomiÚdzy przedsiÚbiorstwami spoïecznymi
a poszczególnymi podmiotami, pokazuje ciekawÈ prawidïowoĂÊ: przedsiÚbiorstwa
spoïeczne przyznajÈ wspóïpracy z konkretnym podmiotem wysokie oceny wtedy, kiedy
pytanie badawcze dotyczy wspóïpracy na poziomie ogólnym (przykïadowo: jak przedsiÚbiorstwo spoïeczne ocenia wspóïpracÚ z jednostkÈ samorzÈdowÈ). Natomiast, kiedy
ocenie podlega szczegóïowa forma wspóïpracy, np. wspóïpraca finansowa, przyznawane oceny sÈ zawsze niĝsze, niĝ dla wspóïpracy z danym podmiotem w ogóle.
Brak jest w badanej zbiorowoĂci podmiotów, które nie wspóïpracowaïyby z jednostkÈ samorzÈdowÈ. W przeprowadzonych badaniach, przez jednostkÚ samorzÈdowÈ
rozumiana jest, jakakolwiek jednostka samorzÈdu lokalnego lub regionalna, bÈdě teĝ
podmiot jÈ reprezentujÈcy i realizujÈcy jej politykÚ. Jednak przyznawane oceny dotyczÈce wspóïpracy finansowej oraz wspóïpracy w realizacji i tworzeniu polityki spoïecznej, sÈ bardzo niskie. Poïowa badanych podmiotów wskazuje, ĝe poziom wspóïpracy w tych dziedzinach jest niewystarczajÈcy. Jedynie 25% z ogóïu badanych uwaĝa,
ĝe wspóïpraca w tym zakresie jest poprawna, ponadto ĝaden z podmiotów nie wystawiï którejkolwiek formie wspóïpracy z jednostkÈ samorzÈdowÈ oceny bardzo dobrej.
ObecnoĂÊ przedsiÚbiorstw spoïecznych w relacjach z administracjÈ samorzÈdowÈ odbywa siÚ gïównie poprzez bieĝÈcÈ wymianÚ informacji pomiÚdzy administracjÈ
i przedsiÚbiorstwami spoïecznymi oraz poprzez spotkania pomiÚdzy przedstawicielami
przedsiÚbiorstw spoïecznych, a przedstawicielami samorzÈdu. Duĝo rzadziej wspóïpraca ta przybiera formÚ zlecania zadañ publicznych przedsiÚbiorstwom spoïecznym.
Ogólna tendencja do niĝszego oceniania konkretnych form wspóïpracy jest równieĝ
widoczna w przypadku wspóïdziaïania samych przedsiÚbiorstw spoïecznych. Pomimo
tego, jest to ocena wyĝsza niĝ ta, odnoszÈca siÚ do wspóïpracy przedsiÚbiorstw spoïecznych z jednostkÈ samorzÈdowÈ. Najniĝej oceniana jest wspóïpraca przedsiÚbiorstw
spoïecznych o takim samym statusie prawnym oraz ich wspóïdziaïanie w zakresie
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tworzenia formalnej sieci, wspierajÈcej rozwój i dziaïalnoĂÊ sektora przedsiÚbiorczoĂci
spoïecznej.
Ocena konkretnych form wspóïdziaïania na pïaszczyěnie przedsiÚbiorstwo spoïeczne – organizacja pozarzÈdowa, wskazuje na wysoki stopieñ ich powiÈzania. Najwyĝej
oceniona zostaïa wspóïpraca w zakresie realizacji wspólnych zadañ, zleceñ i projektów. Z jednej strony, jest to efekt realizacji przez organizacje pozarzÈdowe wielu projektów, zwiÈzanych z zakïadaniem przedsiÚbiorstw spoïecznych. Z drugiej zaĂ, wynika to z aktywnoĂci przedsiÚbiorstw spoïecznych w zakresie zakïadania organizacji
pozarzÈdowych, celem zwiÚkszenia moĝliwoĂci korzystania ze Ărodków publicznych.
Do pewnego stopnia potwierdzeniem tej obserwacji jest zjawisko marginalizacji pewnych form wspóïpracy przedsiÚbiorstw spoïecznych i organizacji pozarzÈdowych. Dotyczy to gïównie wykonywania przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne zadañ, czy teĝ usïug
dla organizacji pozarzÈdowych (75% badanych podmiotów wykazuje brak takiej formy
wspóïpracy lub uznaje jÈ za marginalnÈ i niewystarczajÈcÈ).
Podobnie nisko oceniane sÈ przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne konkretne formy
wspóïpracy z podmiotami komercyjnymi. ¥rednia ocen poszczególnych form wspóïpracy Ăwiadczy o niewykorzystywaniu przez biznes potencjaïu sektora ekonomii spoïecznej. RównoczeĂnie wskazuje na wysokie zainteresowanie sektora przedsiÚbiorstw
spoïecznych takÈ wspóïpracÈ. Analiza rozkïadów odpowiedzi dotyczÈcych wspóïpracy
przedsiÚbiorstw spoïecznych z podmiotami rynkowymi, wskazuje na interesujÈce zjawisko. PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne wysoko oceniajÈ ten typ wspóïpracy, który wiÈĝe
siÚ ze zlecaniem im przez firmy okreĂlonych zdañ (mediana ocen wskazuje, ĝe 50%
badanych uznaïo takÈ formÚ wspóïpracy za co najmniej poprawnÈ). Mniej korzystnie
oceniajÈ one wspóïpracÚ, w której to firmy spoïeczne korzystajÈ z usïug komercyjnych
podmiotów rynkowych (50% badanych podmiotów wykazuje brak takiej formy wspóïpracy lub uznaje jÈ za marginalnÈ i niewystarczajÈcÈ).
Interpretacja wyników dotyczÈcych pozostaïych form wspóïpracy biznesu i przedsiÚbiorstw spoïecznych, jasno wskazuje na oczekiwania tych ostatnich. PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne sÈ gïównie nakierowane na dobroczynnoĂÊ, a nie na rynkowe formy
wspóïpracy. Niewiele z badanych przedsiÚbiorstw spoïecznych jest zainteresowanych
rozwojem poprzez komercyjnÈ wspóïpracÚ.
InteresujÈco przedstawiajÈ siÚ równieĝ odpowiedzi, dotyczÈce relacji pomiÚdzy
udziaïem w tworzeniu i realizacji programów spoïecznych a przepïywami finansowymi,
zachodzÈcymi pomiÚdzy przedsiÚbiorstwem spoïecznym i jednostkÈ samorzÈdowÈ.
WiÚkszy poziom aktywnoĂci przedsiÚbiorstw spoïecznych, przekïadaï siÚ w bezpoĂredni sposób na jego zaangaĝowanie w dziaïania samorzÈdu terytorialnego i skutkowaï
m.in. wzrostem finansowego wsparcia ze strony tego ostatniego.
Innym zjawiskiem, choÊ podobnym w swojej naturze, jest wysoki poziom korelacji
pomiÚdzy wspóïpracÈ na poziomie realizacji celów spoïecznych z przedsiÚbiorstwami
prywatnymi, a wspóïpracÈ z biznesem w formie – biznes jako donator. Wysoki poziom
wskaěnika korelacji Ăwiadczy o tym, iĝ wykrystalizowaïy siÚ dwa rodzaje postaw: albo
przedsiÚbiorstwo spoïeczne jest aktywne i dÈĝy do budowania swojej pozycji i samodzielnoĂci, koncentrujÈc siÚ na dziaïalnoĂci gospodarczej, albo przyjmuje postawÚ roszczeniowÈ, oczekujÈc na wsparcie finansowe ze strony podmiotów komercyjnych dla
realizacji swoich celów. Spostrzeĝenia te wskazujÈ na znaczne zróĝnicowanie w grupie
przedsiÚbiorstw spoïecznych. Jedne z nich sÈ przygotowane i gotowe do prowadzenia
dziaïalnoĂci gospodarczej, natomiast inne skupiajÈ siÚ na pozyskaniu Ărodków na re-
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alizacjÚ swoich celów, w sposób zbliĝony do tego, jak czyniÈ to klasyczne organizacje
pozarzÈdowe.
Przeprowadzone badania pokazujÈ równieĝ, ĝe im wyĝszy jest poziom aktywnoĂci
przedsiÚbiorstwa spoïecznego, w zakresie wspóïpracy z innymi podmiotami ekonomii
spoïecznej oraz jednostkami samorzÈdowymi, tym wiÚksza jest skala i intensywnoĂÊ
jego zaangaĝowania we wspóïpracÚ z podmiotami gospodarczymi. Warto jednak zwróciÊ
uwagÚ na pewne odstÚpstwo od tej ogólnej prawidïowoĂci. W przypadku bardzo wysokiego poziomu wspóïpracy przedsiÚbiorstwa spoïecznego z innymi przedsiÚbiorstwami
tego rodzaju, skala i intensywnoĂÊ jego wspóïdziaïania z firmami rynkowymi maleje.

2.4. Bariery rozwoju sektora oraz kluczowe
czynniki rozwoju
Etapem finalnym prowadzonych badañ byïa identyfikacja barier rozwoju przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej oraz selekcja obszarów i czynników, majÈcych kluczowy wpïyw
na rozwój sektora. Na wstÚpie zidentyfikowane zostaïy najbardziej poĝÈdane formy
wsparcia przedsiÚbiorstw spoïecznych, nastÚpnie stworzony zostaï katalog barier rozwoju przedsiÚbiorstw. Elementem koñczÈcym ten etap byïo wyselekcjonowanie i scharakteryzowanie obszarów dziaïañ niezbÚdnych dla polepszenia moĝliwoĂci rozwoju
i powstawania przedsiÚbiorstw spoïecznych.
NajwaĝniejszÈ formÈ wsparcia dla przedsiÚbiorstw spoïecznych sÈ:
• dotacje bezpoĂrednie – 90% podmiotów uznaje jÈ za najbardziej poĝÈdanÈ formÚ
wspierania prowadzonej przez nie dziaïalnoĂci,
• preferencyjne poĝyczki i kredyty – umoĝliwienie przedsiÚbiorstwom spoïecznym
korzystania z funduszy, zwïaszcza podczas utraty pïynnoĂci finansowej, np. w czasie realizacji kolejnych etapów projektów, czy teĝ aplikowania o nowe projekty
(75% pytanych uznaïo tÈ formÚ za bardzo i najbardziej poĝÈdanÈ).
Natomiast niewielka czÚĂÊ badanych podmiotów jest zainteresowana takimi formami wsparcia, jak:
• preferencje przy udzielaniu zamówieñ publicznych dla przedsiÚbiorstw spoïecznych realizujÈcych cele spoïeczne (26%),
• dostÚp do bezpïatnych usïug informacyjnych i doradczych (22%),
• moĝliwoĂÊ korzystania z funduszy gwarancyjnych oraz funduszy porÚczeñ kredytowych (18%).
Tylko nieliczne podmioty objÚte badaniem wyraĝaïy zainteresowanie wprowadzeniem mechanizmów, które stanowiïyby podstawÚ ĂciĂlejszej, komercyjnej wspóïpracy
gospodarczej podmiotów rynkowych z przedsiÚbiorstwami spoïecznymi.
Katalog przeszkód w prowadzeniu dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw spoïecznych
jest szeroki. Do kategorii barier podstawowych zaliczono:
• kumulacjÚ negatywnych cech spoïecznych i ekonomicznych w regionach wiejskich i sïabo zurbanizowanych,
• brak zaufania do inicjatyw podejmowanych przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne,
• niski poziom aktywnoĂci spoïecznoĂci lokalnych,
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• postrzeganie przedsiÚbiorstwa spoïecznego, jako podmiotu dziaïajÈcego w obszarach wykluczenia spoïecznego, a w zwiÈzku z tym oferujÈcego dobra i usïugi
na niskim poziomie,
• brak zaufania spoïecznego dla tworzenia paktów/partnerstwa oraz brak umiejÚtnoĂci wspóïpracowania na rzecz realizacji wspólnych celów,
• brak kooperacji pomiÚdzy przedsiÚbiorstwami spoïecznymi na szczeblu lokalnym,
• 50% badanej populacji uznaje, ĝe sÈ to przeszkody, które znaczÈco utrudniajÈ
prowadzenie dziaïalnoĂci gospodarczej i spoïecznej.
Szczególnie czÚsto wskazywanÈ przez respondentów przeszkodÈ, jest wizerunek
przedsiÚbiorstw spoïecznych (75% respondentów uwaĝa, ĝe jest to przeszkoda, która uniemoĝliwia bÈdě teĝ znaczÈco utrudnia prowadzenie dziaïalnoĂci). Wiele z nich
wyraĝaïo opiniÚ, ĝe o wiele ïatwiej jest znaleěÊ pracownika lub klienta, ukrywajÈc
spoïeczny charakter przedsiÚbiorstwa.
Respondenci zwracali uwagÚ na wystÚpowanie swoistego rodzaju dyskryminacji
przedsiÚbiorstw spoïecznych (odnoszÈc swojÈ sytuacjÚ do podmiotów komercyjnych),
w tym na brak dostÚpu do bezpïatnych lub dofinansowywanych szkoleñ z zakresu
prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej oraz na brak szkoleñ specjalistycznych. Jednym z nielicznych szkoleñ, w których mogÈ braÊ udziaï pracownicy przedsiÚbiorstw
spoïecznych sÈ te, adresowane do organizacji pozarzÈdowych. Jednakĝe profil tych
szkoleñ (nie ujmowanie w nich problematyki przedsiÚbiorczoĂci) powoduje, ĝe szkolenia te sÈ dla nich uĝyteczne w ograniczonym stopniu.
Szczególnym przykïadem nierównego traktowania podmiotów na rynku jest spóïdzielnia socjalna, która, co podkreĂlajÈ przedstawiciele tych podmiotów, musi zatrudniaÊ wyïÈcznie osoby wykluczone lub podlegajÈce ryzyku wykluczenia spoïecznego,
natomiast ze strony pañstwa traktowana jest jak zwykïy podmiot gospodarczy. Takie
traktowanie, w wielu kwestiach dyskwalifikuje spóïdzielnie socjalne w walce o kontrakty, równieĝ w zakresie realizacji usïug publicznych zlecanych przez samorzÈdy,
a nawet przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoïecznej.
Respondenci podkreĂlali równieĝ, ĝe przedsiÚbiorstwo spoïeczne jako quasi przedsiÚbiorstwo, ma maïe szanse na uzyskanie Ărodków inwestycyjnych w ramach funduszy strukturalnych. Prowadzi to do sytuacji, gdzie poprzez realizacjÚ okreĂlonego
projektu, powstaje przedsiÚbiorstwo spoïeczne, które posiada odpowiednich pracowników, nie ma jednak moĝliwoĂci dokonywania inwestycji, co nierzadko skutkuje jego
upadkiem. Sytuacja ta, bardziej korzystnie przedstawia siÚ w odniesieniu do tych
przedsiÚbiorstw spoïecznych, które sÈ powiÈzane z podmiotami trzeciego sektora. Daje
im to moĝliwoĂÊ dodatkowego wsparcia finansowego. Respondenci zwracali równieĝ
uwagÚ, ĝe przedsiÚbiorstwo spoïeczne (np. zaïoĝone w formie prawnej ZAZ) nie moĝe
pozyskiwaÊ Ărodków tak jak podmiot sektora pozarzÈdowego, natomiast przedsiÚbiorstwo powstaïe jako podmiot wyodrÚbniony z organizacji pozarzÈdowej moĝe ze Ărodków tych korzystaÊ.
Za istotnÈ kwestiÚ uznano niemoĝnoĂÊ realizacji jednego z podstawowych celów
dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw spoïecznych, jakim jest przywracanie osób zagroĝonych
wykluczeniem spoïecznym na rynek pracy. Brak moĝliwoĂci preferencyjnego zatrudniania osób wychodzÈcych z sektora ekonomii spoïecznej na otwarty rynek pracy,
implikuje zatrzymanie tych osób w przedsiÚbiorstwach spoïecznych. Dla potencjalnego pracodawcy bardziej opïacalne staje siÚ zatrudnienie osoby bezrobotnej, zareje-
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strowanej w urzÚdzie pracy, niĝ pracownika przedsiÚbiorstwa spoïecznego. Zjawisko
to pogïÚbiane jest przez swoisty rodzaj stygmatyzacji pracowników sektora ekonomii
spoïecznej, jako osób bez kwalifikacji, z ewentualnymi uzaleĝnieniami lub problemami
natury psychicznej lub osobowoĂciowej. Brak preferencji w zatrudnianiu takich osób
oraz brak preferencji dla pracodawców, w sytuacji przeprowadzania szkoleñ lub odbywania staĝu przez osoby z tego sektora, skutecznie blokuje przepïyw pracowników
z sektora ekonomii spoïecznej do otwartego rynku pracy.
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Wykres 2. WartoĂÊ górnego kwartyla zapotrzebowania na szkolenia
* w skali od 1 do 3, gdzie 1 oznacza przydatne, 2 – bardzo potrzebne, 3 – niezbÚdne.
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie przeprowadzonych badañ.

Szereg interesujÈcych informacji pozyskano w odniesieniu do zagadnieñ dotyczÈcych dziaïañ, które naleĝy podjÈÊ, aby wesprzeÊ proces tworzenia przedsiÚbiorstw
spoïecznych. Za najistotniejsze uznano:
• wypracowanie narzÚdzi wsparcia finansowego przedsiÚbiorstw spoïecznych (poïowa badanych uznaïa, ĝe jest to dziaïanie nieodzowne, natomiast 90% badanych stwierdziïo, ĝe dziaïania w tym zakresie znaczÈco przyczyniÈ siÚ do sprawnego funkcjonowania przedsiÚbiorstw spoïecznych),
• wprowadzenie systemu preferencyjnego zatrudnienia (ulgi dla przedsiÚbiorcy,
zwolnienia pracownika z czÚĂci opïat, skïadek) dla osób przechodzÈcych z zatrudnienia w przedsiÚbiorstwach spoïecznych na otwarty rynek pracy,
• tworzenie bazy informacyjnej dotyczÈcej moĝliwoĂci pozyskiwania Ărodków finansowych oraz zarzÈdzania przedsiÚbiorstwem spoïecznym,
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• stworzenie przedsiÚbiorstwom spoïecznym moĝliwoĂci udziaïu w szkoleniach
z zakresu finansów i ksiÚgowoĂci, specjalistycznych szkoleñ odpowiadajÈcy profilowi przedsiÚbiorstwa, szkoleñ z organizacji pracy, prawa, szkoleñ z zakresu
zarzÈdzania, pozyskiwania funduszy UE oraz administracji.
Równie interesujÈce informacje uzyskano w odpowiedzi na pytania dotyczÈce dziaïañ systemowych, sïuĝÈcych wspieraniu przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej. W tym obszarze wskazano:
• potrzebÚ stworzenia ustawy regulujÈcej funkcjonowanie przedsiÚbiorstw spoïecznych oraz podmiotów z nimi wspóïpracujÈcych (96% wskazañ),
• stworzenie instytucjonalnego systemu wsparcia (doradztwo, szkolenia, pomoc
finansowa i rzeczowa) dla przedsiÚbiorstw spoïecznych (60%),
• wïÈczenie przedsiÚbiorstw spoïecznych w system tworzenia, wdraĝania i koordynacji polityki spoïecznej (56%),
• budowanie pozytywnego wizerunku przedsiÚbiorstw spoïecznych oraz promocja
idei przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej (54%),
• uïatwienie przedsiÚbiorstwom spoïecznym dostÚpu do Ărodków z Funduszy
Strukturalnych UE (52%),
• stworzenie przejrzystego systemu pozyskiwania wsparcia, transparentnoĂÊ procesu decyzyjnego, obiektywne kryteria selekcji i weryfikacji (48%).

3

3. Konkluzje
W wyniku przeprowadzonych badañ scharakteryzowane zostaïy dziaïajÈce w Polsce przedsiÚbiorstwa spoïeczne. Charakterystyka ta zostaïa uporzÈdkowana w ramach
trzech zdefiniowanych wymiarów: aksjologii, prakseologii oraz przyzwolenia spoïecznego. W kolejnym etapie badañ, w efekcie wielostopniowej analizy, zidentyfikowane
zostaïy kluczowe czynniki rozwoju przedsiÚbiorstw spoïecznych. Poniĝej przedstawione
zostaïy podstawowe konkluzje bÚdÈce podsumowaniem przeprowadzonych badañ.

3.1. Wymiar 1 – Aksjologia
Analiza potencjaïu i siïy oddziaïywania przedsiÚbiorstw spoïecznych wykazaïa, iĝ
wiÚkszoĂÊ z badanych podmiotów prowadzi dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ i spoïecznÈ, wykraczajÈcÈ poza granice miasta i gminy. ¥wiadczyÊ to moĝe o rosnÈcym potencjale
przedsiÚbiorstw spoïecznych oraz o dobrej kondycji sektora. Moĝna jednak przypuszczaÊ, ĝe ten obraz nie jest jednoznacznym odzwierciedleniem sytuacji sektora. Ponad
poïowa badanych podmiotów jest ĂciĂle powiÈzana z organizacjami pozarzÈdowymi.
Organizacje pozarzÈdowe byïy inicjatorami powstania tych przedsiÚbiorstw lub teĝ
miaïy na ich powstanie najwiÚkszy wpïyw. Aktualnie wiÚkszoĂÊ z tych przedsiÚbiorstw
dziaïa jako wyodrÚbniona komórka organizacji pozarzÈdowej. Moĝna zatem stwierdziÊ,
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ĝe wiÚkszoĂÊ z poĂród dziaïajÈcych przedsiÚbiorstw posiada silnego protektora, który
wspomógï powstanie podmiotu. CzÚsto jego pomoc nie koñczy siÚ na fazie powstania
przedsiÚbiorstwa, lecz trwa przez caïy okres prowadzenia przez niego dziaïalnoĂci.
Moĝna domniemywaÊ, ĝe jednÈ z kluczowych sïaboĂci sektora sÈ problemy, jakie napotykajÈ samodzielnie tworzone przedsiÚbiorstwa spoïeczne, bez lub z niskim poziomem potencjaïu i kapitaïu poczÈtkowego. Taka sytuacja przeïoĝyïa siÚ na powstanie
dysproporcji pomiÚdzy iloĂciÈ i jakoĂciÈ przedsiÚbiorstw spoïecznych, która jest efektem posiadania silnego protektora bÈdě jego braku.
Forma prawna podmiotów okreĂlajÈcych siÚ jako przedsiÚbiorstwa spoïeczne
jest zróĝnicowana. Do tej grupy zaliczajÈ siÚ takie podmioty prawne jak: fundacje,
stowarzyszenia, spóïdzielnie socjalne, zakïady aktywnoĂci zawodowej, warsztaty pracy chronionej. Jako podstawowe cele prowadzonej przez siebie dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstwa spoïeczne wskazujÈ: aktywizacjÚ wspólnot lokalnych w zakresie realizacji
celów spoïecznych i gospodarczych, reintegracjÚ z rynkiem pracy osób wykluczonych
i ich zatrudnianie oraz budowanie i wzmacnianie wiÚzi miÚdzyludzkich. Natomiast
do podstawowych korzyĂci wynikajÈcych z prowadzonych przez nie dziaïañ, badane
podmioty wskazaïy aktywizacjÚ lokalnej spoïecznoĂci w ograniczaniu zjawiska wykluczenia spoïecznego, tworzenie miejsc pracy oraz dostarczanie usïug szkoleniowych
osobom pracujÈcym w przedsiÚbiorstwie spoïecznym oraz osobom uczestniczÈcym
w jego dziaïalnoĂci. Egzemplifikacja celów oraz korzyĂci pïynÈcych z dziaïalnoĂci
przedsiÚbiorstw spoïecznych, Ăwiadczy o ukierunkowaniu sektora na realizacjÚ potrzeb
spoïecznoĂci lokalnych, w których dziaïajÈ. Ich dziaïalnoĂÊ moĝemy scharakteryzowaÊ
jako bezpoĂrednie przeciwdziaïanie wykluczeniu spoïecznemu, poprzez aktywizacjÚ
i pracÚ. Natomiast zmarginalizowanie takiej formy dziaïalnoĂci, jak dostarczanie dóbr
i usïug adresowanych do spoïecznoĂci lokalnych, moĝe oznaczaÊ sïabÈ pozycjÚ przedsiÚbiorstw spoïecznych na rynku usïug publicznych lub teĝ wskazywaÊ na ich niezdolnoĂÊ do identyfikacji potrzeb lokalnych.

3.2. Wymiar 2 – Prakseologia
Analiza finansowego aspektu prowadzonej przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne dziaïalnoĂci wykazaïa, ĝe przychody przedsiÚbiorstw moĝna zakwalifikowaÊ jako stabilne.
BiorÈc pod uwagÚ, ĝe sÈ to opinie subiektywne, uzyskany wynik Ăwiadczy o wysokim poziomie stabilnoĂci przychodów. Naleĝy kaĝdorazowo przypominaÊ, ĝe wykazane wczeĂniej trudnoĂci zwiÈzane z tworzeniem samodzielnych bytów w sektorze,
ĂwiadczÈ o tym, ĝe opisywane wyniki dotyczÈ grupy przedsiÚbiorstw spoïecznych,
które z reguïy dobrze radzÈ sobie na rynku oraz takie, które czÚsto posiadajÈ silnego
protektora, co w konsekwencji moĝe znaczÈco wpïywaÊ na stabilizacjÚ finansowÈ tych
przedsiÚbiorstw. Waĝnym ěródïem przychodów badanych podmiotów jest dziaïalnoĂÊ
gospodarcza, na dalszych miejscach wymieniane byïy Ărodki finansowe, przekazywane
przez samorzÈdy lokalne oraz Ărodki z funduszy europejskich. Wysoki poziom przychodów z dziaïalnoĂci gospodarczej Ăwiadczy o skutecznoĂci zarzÈdzania podmiotami
oraz o ich wysokim stopniu samodzielnoĂci finansowej. Wysoki udziaï przychodów
z dziaïalnoĂci gospodarczej, implikuje uzaleĝnienie ich stabilnoĂci od kilku czynników:
popytu na oferowane przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne produkty, koniunktury gospo-
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darczej, kosztów pracy oraz najmu i utrzymania lokalu. Czynniki te moĝna zaliczyÊ
do kluczowych dla rozwoju przedsiÚbiorstw, choÊ naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe sÈ to elementy
obiektywne, na które przedsiÚbiorstwo ma znikomy wpïyw albo nie ma ĝadnego – jak
w przypadku koniunktury gospodarczej. Natomiast istnieje druga grupa kluczowych
czynników, decydujÈcych o stabilnoĂci finansowej caïego sektora. SÈ to elementy administracyjne, które niestety czÚsto moĝna zaliczyÊ do grupy subiektywnych i uznaniowych. Wpïyw tych czynników moĝe byÊ dwojaki: mogÈ one prowadziÊ do stabilizacji
przychodów przedsiÚbiorstwa, poprzez podpisywanie dïugoletnich umów na realizacjÚ
okreĂlonych programów lub Ăwiadczenie usïug publicznych. MogÈ teĝ wpïywaÊ na destabilizacjÚ ich sytuacji finansowej, poprzez czÚste opóěnienia w przekazywaniu im
Ărodków.
AnalizujÈc wpïyw czynnika ludzkiego na dziaïalnoĂÊ przedsiÚbiorstw spoïecznych,
naleĝy zauwaĝyÊ znaczÈce niedobory zarówno w zatrudnieniu, jak i w liczbie wolontariuszy pracujÈcych na rzecz przedsiÚbiorstwa. Brak chÚtnych do pracy moĝe byÊ
czynnikiem, który wydatnie bÚdzie siÚ przyczyniaï do spowalniania rozwoju przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej. Wartym zauwaĝenia jest fakt, iĝ, wedïug badanych podmiotów,
znacznie wzrasta udziaï i zaangaĝowanie spoïecznoĂci lokalnej w pracach na rzecz
przedsiÚbiorstw spoïecznych, co w dïuĝszej perspektywie czasowej moĝe przyczyniÊ
siÚ do likwidacji niedoboru pracowników.

3.3. Wymiar 3 – Przyzwolenie spoïeczne
PodsumowujÈc badania w zakresie przyzwolenia spoïecznego, warto odnotowaÊ
fakt waĝnego udziaïu w ĝyciu przedsiÚbiorstw spoïecznych podmiotów, które byïy inicjatorami ich powstania. Potwierdza to wczeĂniejsze spostrzeĝenia dotyczÈce znaczÈcego udziaïu w sukcesie rynkowym przedsiÚbiorstw spoïecznych silnego protektora.
PrzedsiÚbiorstwa spoïeczne sÈ w duĝej mierze uzaleĝnione od usïug zewnÚtrznych,
najczÚĂciej preferencyjnych. StÈd wniosek, ĝe jednym z kluczowych czynników dla
rozwoju sektora jest stworzenie stabilnej i dziaïajÈcej na preferencyjnych zasadach
infrastruktury oferujÈcej usïugi dla przedsiÚbiorstw.
Wspóïpraca przedsiÚbiorstw spoïecznych z podmiotami zewnÚtrznymi oceniana
jest w zróĝnicowany sposób. Ogólnie, wspóïpracÚ tÚ ocenia siÚ wysoko. Przeprowadzone badania pokazujÈ, ĝe im wyĝszy jest poziom aktywnoĂci przedsiÚbiorstwa spoïecznego w zakresie wspóïpracy z innymi podmiotami, tym wiÚksza jest skala i intensywnoĂÊ jego zaangaĝowania na wszystkich pïaszczyznach, we wspóïpracÚ z podmiotami
gospodarczymi. StÈd teĝ, jeĝeli za podstawowy atrybut dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstwa
spoïecznego uznana zostaïa realizacja celów spoïecznych poprzez dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, to najbliĝej wyznaczonego celu znajdujÈ siÚ najaktywniejsze przedsiÚbiorstwa
spoïeczne, których obszary wspóïpracy sÈ najszersze. W tym aspekcie, kluczowym
czynnikiem dla rozwoju przedsiÚbiorstwa spoïecznego jest poziom jego aktywnoĂci
oraz umiejÚtnoĂÊ wspóïpracy z róĝnymi podmiotami.
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3.4. Bariery rozwoju sektora oraz kluczowe
czynniki rozwoju
Za istotne dla rozwoju sektora formy wsparcia, przedstawiciele przedsiÚbiorstw
spoïecznych uznali dotacje bezpoĂrednie, preferencyjne poĝyczki oraz kredyty. Za mniej
istotne uznane zostaïy dostÚp do bezpïatnych usïug informacyjnych i doradczych oraz
moĝliwoĂÊ korzystania z funduszy gwarancyjnych i funduszy porÚczeñ kredytowych.
Zidentyfikowane zostaïy podstawowe bariery rozwoju przedsiÚbiorstw spoïecznych, a zaliczone do nich zostaïy: kumulacja negatywnych cech spoïecznych i ekonomicznych w regionach wiejskich i sïabo zurbanizowanych, brak zaufania do inicjatyw podejmowanych przez przedsiÚbiorstwa spoïeczne, niski poziom aktywnoĂci
spoïecznoĂci lokalnych, brak zaufania spoïecznego dla tworzenia paktów/partnerstwa
i umiejÚtnoĂci wspóïpracowania na rzecz realizacji wspólnych celów oraz brak kooperacji pomiÚdzy przedsiÚbiorstwami spoïecznymi. Szczególnie czÚsto wskazywanym
czynnikiem, wpïywajÈcym bezpoĂrednio na dziaïalnoĂÊ i rozwój przedsiÚbiorstw spoïecznych, jest ich wizerunek. Liczna grupa przedstawicieli badanych przedsiÚbiorstw
spoïecznych wyraziïa opiniÚ, ĝe ïatwiej jest znaleěÊ pracownika lub klienta ukrywajÈc
spoïeczny charakter przedsiÚbiorstwa.
Bardzo waĝnym czynnikiem osïabiajÈcym pozycjÚ przedsiÚbiorstw spoïecznych,
dziaïajÈcych na rynku autonomicznie, jest traktowanie ich w rozumieniu prawa, jako
podmioty sektora pozarzÈdowego. Skutkiem takiego traktowania, jest wystÚpowanie
swoistego rodzaju dyskryminacji przedsiÚbiorstw spoïecznych, w odniesieniu do podmiotów komercyjnych. Ten rodzaj dyskryminacji jest szczególnie widoczny w dostÚpie
do preferencyjnych rodzajów szkoleñ branĝowych oraz w pozyskiwaniu Ărodków pod
inwestycje. W innym przypadku przedsiÚbiorstwa te, nie sÈ uznawane przez prawo
za organizacje pozarzÈdowe i nie mogÈ pozyskiwaÊ Ărodków finansowych tak jak one.
Kluczowym czynnikiem zdefiniowanym na tym etapie badawczym i potwierdzonym
na dalszym, jest brak wyraěnej definicji prawnej podmiotów, dziaïajÈcych w ramach
sektora ekonomii spoïecznej. Najlepszym sposobem na rozwiÈzanie tego problemu,
byïoby stworzenie ustawy regulujÈcej zasady prowadzenia tego typu dziaïalnoĂci.
Ostatnim etapem identyfikacji czynników kluczowych dla rozwoju przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej, byïa subiektywna ocena sytuacji w sektorze ekonomii spoïecznej,
dokonana przez przedstawicieli badanych podmiotów, pozwalajÈca okreĂliÊ, które
z czynników majÈ kluczowe znaczenie dla prowadzonej przez nich dziaïalnoĂci.
Za dziaïania konstytutywne dla rozwoju przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej uznane zostaïy: wypracowanie narzÚdzi wsparcia finansowego, wprowadzenie systemu preferencyjnego zatrudnienia (ulgi dla przedsiÚbiorcy, zwolnienia pracownika z czÚĂci opïat, skïadek)
dla osób przechodzÈcych z zatrudnienia w przedsiÚbiorstwach spoïecznych na otwarty
rynek pracy, tworzenie bazy informacyjnej dotyczÈcej moĝliwoĂci pozyskiwania Ărodków
finansowych oraz stworzenie przedsiÚbiorstwom spoïecznym moĝliwoĂci udziaïu w odpowiednich szkoleniach. Wskazano ponadto na potrzebÚ wypracowania ustawy, regulujÈcej funkcjonowanie przedsiÚbiorstw spoïecznych (potrzeba ta zostaïa zidentyfikowana
juĝ na wczeĂniejszym etapie badañ), stworzenie instytucjonalnego systemu wsparcia,
wïÈczenie przedsiÚbiorstw spoïecznych w system tworzenia, wdraĝania i koordynacji
polityki spoïecznej, budowanie pozytywnego wizerunku przedsiÚbiorstw spoïecznych,
uïatwienie przedsiÚbiorstwom spoïecznym dostÚpu do Ărodków z funduszy strukturalnych UE oraz stworzenie przejrzystego systemu pozyskiwania wsparcia.
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Autorzy

Autorzy

Anna Baczko
absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie kontynuuje
naukÚ na studiach doktoranckich w Zakïadzie Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej IS UW. Uczestniczyïa w licznych projektach badawczych zwiÈzanych
z problematykÈ kapitaïu spoïecznego i ekonomii spoïecznej. Do gïównych obszarów
jej zainteresowañ naukowych naleĝy metodologia badañ spoïecznych (iloĂciowych
i jakoĂciowych), zastosowanie teorii ukïadów zïoĝonych w opisie zjawisk spoïecznych
oraz socjologia miasta.

Marta Bohdziewicz-Lulewicz
absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagielloñskiego. Pracownik Regionalnego OĂrodka Polityki Spoïecznej w Krakowie, jeden z koordynatorów merytorycznych Projektu
IW EQUAL „Akademia PrzedsiÚbiorczoĂci. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”.
W teorii i praktyce zajmuje siÚ ekonomiÈ spoïecznÈ. Jest autorkÈ dwóch publikacji
z dziedziny mierzenia oddziaïywania spoïecznego przedsiÚbiorstw spoïecznych.
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Maciej FrÈczek
absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie (2000). Asystent w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W swojej dziaïalnoĂci naukowej zajmuje siÚ
problematykÈ funkcjonowania rynków pracy (w tym kwestiÈ bezrobocia) oraz analizÈ
polityk publicznych. Autor i wspóïautor publikacji z dziedziny rynku pracy. Uczestnik
wielu projektów zwiÈzanych z rynkiem pracy, rozwojem lokalnym i instytucjonalnym,
ekonomiÈ spoïecznÈ.

Giulia Galera
przygotowuje doktorat w Szkole Studiów MiÚdzynarodowych (School of International
Studies) Uniwersytetu Trydenckiego we Wïoszech. Jej prace badawcze sÈ poĂwiÚcone
analizie wpïywu przedsiÚbiorstw spoïecznych na gospodarki w stadium przejĂciowym,
ze szczególnym uwzglÚdnieniem Polski i Ukrainy. Po ukoñczeniu czteroletnich studiów
w zakresie stosunków miÚdzynarodowych i dyplomacji oraz uzyskaniu stopnia magistra w zakresie organizacji non-profit i przedsiÚbiorstw spoïecznych na ww. uniwersytecie, pracowaïa przez trzy lata w sektorze niekomercyjnym. Od kwietnia 2000 r. jest
pracownikiem naukowym Instytutu na rzecz Rozwoju Organizacji Non-Profit (Institute
for the Development of Non-Profit Organizations, ISSAN), który jest jednym z oĂrodków badawczych Uniwersytetu Trydenckiego. Aktualnie wspóïpracuje z Trydenckim
OĂrodkiem Rozwoju Lokalnego OECD LEED oraz z europejskÈ sieciÈ badawczÈ EMES,
której ISSAN jest czïonkiem zaïoĝycielem. Jej prace badawcze koncentrujÈ siÚ na potencjale przedsiÚbiorstw spoïecznych i organizacji niekomercyjnych w gospodarkach
w stadium przejĂciowym.

Anna Giza-Poleszczuk
doktor habilitowany, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,
gdzie kieruje PracowniÈ Badañ nad Kapitaïem Spoïecznym. Na Uniwersytecie pracuje
od roku 1981. W latach 1994-2005 zajmowaïa siÚ badaniami rynkowymi, marketingiem i komunikacjÈ spoïecznÈ. DoĂwiadczenie wyniesione z prowadzenia praktycznie
zorientowanych badañ spoïecznych oraz przyjaznego przekazywania diagnoz naukowych szerszej publicznoĂci stara siÚ wykorzystaÊ na rzecz zbliĝenia nauki i „praktyki”,
a w szczególnoĂci – na rzecz zwiÚkszenia publicznej wiedzy o kwestiach spoïecznych.
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W sferze teorii, zajmuje siÚ historiÈ i wspóïczesnoĂciÈ rodziny, problematykÈ kapitaïu
spoïecznego i ekonomii spoïecznej. Opublikowaïa ksiÈĝkÚ Rodzina a system spoïeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Napisana wspólnie
z MirosïawÈ Marody ksiÈĝka Przemiany wiÚzi spoïecznych (2004) otrzymaïa prestiĝowÈ nagrodÚ im. Jana Dïugosza. Aktualnie peïni funkcjÚ zastÚpcy dyrektora Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego do spraw naukowych, a jej ambicjÈ jest otwarcie Instytutu na Ăwiat zewnÚtrzny.

Jarosïaw Górniak
doktor habilitowany, prof. UJ, kierownik Zakïadu Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii UJ, prodziekan Wydziaïu Filozoficznego UJ, prof. w Wyĝszej Szkole
Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Socjolog i ekonomista, specjalista w zakresie socjologii gospodarki i organizacji, metod badañ i analizy danych, metodologii
ewaluacji i analizy polityk publicznych. Ekspert Zespoïu koordynacyjnego ds. ewaluacji
ex ante dokumentów unġnych na lata 2007-2013 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Wspóïpracuje jako konsultant takĝe z Departamentem Programowania i Ewaluacji PARP. Konsultant w zakresie programowania i ewaluacji, a takĝe w zakresie badañ
rynku i systemów analiz w zarzÈdzaniu. Od ponad 10 lat konsultant SPSS Polska
w zakresie metodologii badañ i analizy danych, czïonek SPSS Market Advisory Board.
Uczestniczyï w wielu projektach badawczo-analitycznych i ewaluacyjnych, krajowych
i miÚdzynarodowych, m.in., jako czïonek szeĂcioosobowego zespoïu ekspertów wykonywaï ewaluacjÚ miÚdzynarodowego programu UNDP Poverty Strategies Initiative,
obejmujÈcego ponad sto pañstw.

Marta Gumkowska
absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Spoïecznych Uniwersytetu Warszawskiego,
koordynatorka programu „Badania trzeciego sektora” w Stowarzyszeniu Klon/Jawor.
Od 6 lat zajmuje siÚ badaniami organizacji pozarzÈdowych i spoïeczeñstwa obywatelskiego, jest autorkÈ wielu raportów i artykuïów na temat trzeciego sektora i aktywnoĂci
obywatelskiej w Polsce. Koordynowaïa dziaïania badawcze podejmowane w ramach
projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii spoïecznej”.
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Jerzy Hausner
profesor zwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Wydziaï Ekonomii i Stosunków MiÚdzynarodowych), kierownik Katedry Gospodarki i Administracji
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Koordynowaï szereg projektów
badawczych. Uczestniczyï w 6 stypendiach naukowych. W 1994 r. otrzymaï tytuï profesora nauk ekonomicznych, a w 1998 r. zostaï mianowany profesorem zwyczajnym.
Czïonek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 90. peïniï funkcjÚ szefa zespoïu doradców wicepremiera ds. gospodarczych, peïnomocnika rzÈdu ds. reformy zabezpieczenia spoïecznego oraz czïonka Zespoïu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP.
W latach 2001-2005 byï posïem na Sejm RP. W paědzierniku 2001 r. wszedï w skïad
gabinetu Leszka Millera jako minister pracy i polityki spoïecznej. Od stycznia 2003 r.
minister gospodarki, pracy i polityki spoïecznej, a od czerwca 2003 r. takĝe wiceprezes Rady Ministrów. Przygotowaï plan naprawy finansów publicznych (tzw. plan Hausnera). W rzÈdzie Marka Belki (od maja 2004 r. do marca 2005 r.) byï wicepremierem
i ministrem gospodarki i pracy. Koordynowaï wówczas prace nad Narodowym Planem
Rozwoju na lata 2007-2013. Laureat wielu nagród, m.in. nagrody Kisiela oraz nagrody im. Wïadysïawa Grabskiego. Redaktor naczelny kwartalnika „ZarzÈdzanie Publiczne”. Ma w swym dorobku ponad 250 publikacji naukowych.

Jan Herbst
absolwent Wydziaïu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i doktorant
na tym Wydziale. Laureat nagrody im. Floriana Znanieckiego za najlepszÈ pracÚ magisterskÈ w 2003 r. Autor lub wspóïautor kilku ksiÈĝek i kilkudziesiÚciu artykuïów
poĂwiÚconych aktywnoĂci obywatelskiej, trzeciemu sektorowi, spoïeczeñstwu obywatelskiemu. Czïonek zespoïu badawczego Stowarzyszenia Klon/Jawor. Wspóïautor wielu badañ poĂwiÚconych kondycji organizacji pozarzÈdowych, aktywnoĂci spoïecznej,
ekonomii spoïecznej. Czïonek Rady Programowej Kwartalnika „ZarzÈdzanie Publiczne”
oraz zespoïu badawczego „Dobre rzÈdzenie” przy Maïopolskiej Szkole Administracji
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Arkadiusz Jachimowicz
absolwent Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, prezes ElblÈskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw PozarzÈdowych oraz Fundacji ElblÈg. Od kilkunastu
lat pracuje na rzecz sektora pozarzÈdowego – prowadzi szkolenia, doradza, animu-
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je. Jest ekspertem w zakresie organizacji pozarzÈdowych, wspóïpracy samorzÈdów
z organizacjami, tworzenia i zarzÈdzania funduszami lokalnymi. Dziennikarz, redaktor
naczelny pisma „PozarzÈdowiec”. Wiceprezes Rady ElblÈskich Organizacji PozarzÈdowych, czïonek zarzÈdu Rady Organizacji PozarzÈdowych Województwa WarmiñskoMazurskiego, czïonek Rady Programowej Sieci Wspierania Organizacji PozarzÈdowych
SPLOT oraz czïonek zarzÈdu Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce. Autor materiaïów dotyczÈcych sektora pozarzÈdowego, wspóïpracy samorzÈdów terytorialnych z organizacjami pozarzÈdowymi i funduszy lokalnych. Autor, wspóïautor i realizator wielu
projektów na rzecz sektora pozarzÈdowego.

Tomasz Kaěmierczak
socjolog i polityk spoïeczny, adiunkt w Zakïadzie Teorii i Metod Pracy Socjalnej Instytutu Profilaktyki Spoïecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert
Instytutu Spraw Publicznych, gdzie m.in. kierowaï pracami zespoïu badawczego w
ramach projektu „W stronÚ polskiego modelu gospodarki spoïecznej – budujemy nowy
Lisków”. Specjalizuje siÚ w problematyce pracy socjalnej i pomocy spoïecznej. Zaangaĝowany w reformÚ pomocy spoïecznej z 1990 r. (m.in. sekretarz zespoïu ds. reformy
pomocy spoïecznej w ramach rozmów OkrÈgïego Stoïu). Ostatnio opublikowaï m.in.:
T. Kaěmierczak (red.) W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju wiejskich spoïecznoĂci, ISP, Warszawa 2008; M. Rymsza, T. Kaěmierczak (red.) Social
Economy in Poland. Past nad Present, ISP, Warszawa 2008; T. Kaěmierczak, Praca
socjalna: miÚdzy upoĂledzeniem spoïecznym a obywatelskoĂciÈ, Wydawnictwo ¥lÈsk,
Katowice 2006.

Karolina Keler
absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagielloñskiego (2006, specjalnoĂÊ: praca socjalna oraz socjologia gospodarki i badania rynku), doktorantka w Zakïadzie Socjologii
Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii UJ, ponadto wykïadowca w Wyĝszej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane
sÈ gïównie na problematyce zwiÈzanej z metodologiÈ nauk spoïecznych, socjologiÈ
stosowanÈ oraz politykÈ spoïecznÈ, a w szczególnoĂci na zagadnieniu wskaěników
spoïecznych oraz metodologicznej koncepcji wskaěnika. Ma w swoim dorobku publikacje z zakresu metodologii uĝycia wskaěników w diagnozie, ewaluacji i analizie
polityk publicznych, a takĝe dotyczÈce wykluczenia spoïecznego i reklamy spoïecznej. Uczestniczka projektów naukowo-badawczych zwiÈzanych m.in. z wykluczeniem
spoïecznym, rozwojem lokalnym i instytucjonalnym oraz ekonomiÈ spoïecznÈ, w tym
w ewaluacji Dziaïañ 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów
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Ludzkich 2004-2006, dotyczÈcych budowy „Maïopolskiego systemu analiz i programowania polityk rynku pracy” i wykorzystania Systemu Informatycznego POMOST dla
celów diagnostycznych i ewaluacyjnych.

Seweryn Krupnik
absolwent socjologii Uniwersytetu Jagielloñskiego, doktorant w Zakïadzie Socjologii
Gospodarki i Edukacji UJ, wykïadowca w Wyĝszej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera, stypendysta Antioch College i The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship
Fund, w latach 2004-2005 studiowaï na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego
we Frankfurcie. Jego zainteresowania naukowe koncentrujÈ siÚ wokóï metodologii badañ spoïecznych, badañ ewaluacyjnych oraz wsparcia publicznego przedsiÚbiorstw.
Uczestnik wielu projektów badawczych zwiÈzanych m.in. z rozwojem regionalnym,
ksztaïceniem ustawicznym i przedsiÚbiorczoĂciÈ spoïecznÈ.

Ewa Krzaklewska
absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagielloñskim (2006); studiowaïa takĝe w Antioch College (USA) i Universita’ Cattolica w Mediolanie. Obecnie doktorantka w Instytucie Socjologii UJ. W swojej dziaïalnoĂci naukowej zajmuje siÚ procesem wchodzenia
w dorosïoĂÊ w Polsce oraz zwiÈzanymi z nim przemianami demograficznym i kulturowymi. Uczestniczka wielu projektów oraz autorka i wspóïautorka publikacji z dziedziny
edukacji oraz mobilnoĂci, zwïaszcza akademickiej. Dodatkowo zaangaĝowana od lat
w prace mïodzieĝowych organizacji pozarzÈdowych, lokalnych i miÚdzynarodowych.

Norbert Laurisz
absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie (2000), pracownik Wydziaïu ZarzÈdzania Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, asystent w Katedrze Ekonomii i Ekonometrii. W swojej dziaïalnoĂci naukowej zajmuje siÚ problematykÈ funkcjonowania rynku pracy, ekonomiÈ spoïecznÈ
oraz politykÈ spoïecznÈ. Autor i wspóïautor publikacji naukowych m.in. z zakresu rynku pracy, ekonomii spoïecznej i rynku ubezpieczeñ spoïecznych.
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Anna Maïodziñska-Strzeboñska
absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagielloñskiego, doktorantka w Zakïadzie Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagielloñskiego. DziaïalnoĂÊ naukowa dotyczy problematyki badañ ewaluacyjnych, zwïaszcza wykorzystania
metaanalizy w ewaluacji programów spoïecznych. Uczestnik projektów, takĝe miÚdzynarodowych, zwiÈzanych z wyrównywaniem szans na rynku pracy, zapobieganiem
zjawiskom wykluczenia spoïecznego oraz diagnozÈ ksztaïcenia ustawicznego w Polsce.
Autorka i wspóïautorka publikacji o problematyce spoïecznej, szczególnie z dziedziny
wykluczenia spoïecznego oraz aktywnego starzenia siÚ.

Stanisïaw Mazur
doktor nauk politycznych, absolwent Wydziaïu Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego
(specjalnoĂÊ nauki polityczne). Kierownik Centrum Studiów nad GospodarkÈ i AdministracjÈ PublicznÈ Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1996-1997), dyrektor
Maïopolskiej Szkoïy Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
(1997-2004). Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii
Ekonomicznej w Krakowie (od 1999). Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Braï udziaï jako ekspert i koordynator w kilkudziesiÚciu projektach krajowych
i miÚdzynarodowych z zakresu programowania oraz ewaluacji polityk i programów
publicznych, rozwoju lokalnego i regionalnego, jakoĂci rzÈdzenia, komunikacji i partycypacji spoïecznej. Autor kilkudziesiÚciu publikacji naukowych. Autor i wspóïautor
ponad 100 ekspertyz i opracowañ.

Agnieszka Ogrocka
absolwentka Wydziaïu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyïa w projektach badawczych zwiÈzanych m.in. z problematykÈ ekonomii spoïecznej,
organizacji pozarzÈdowych, przedsiÚbiorczoĂci mïodych ludzi. Interesuje siÚ metodologiÈ badañ, ostatnio badañ internetowych, a takĝe szeroko rozumianÈ problematykÈ
wykluczenia. Od kilku lat zwiÈzana jest z zespoïem badañ i analiz jednej z organizacji
pozarzÈdowych, pracuje w miÚdzynarodowej firmie badawczej.
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Jolanta Perek-Biaïas
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoïy Gïównej Handlowej i Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagielloñskiego. Gïówne obszary badawcze to proces starzenia siÚ ludnoĂci i zwiÈzane z tym ekonomiczne konsekwencje,
aktywne starzenie, analiza zachowañ ekonomicznych gospodarstw domowych. Ekspert w zakresie metodologii badañ spoïecznych i ekonomicznych (konsultant w róĝnych projektach dla instytucji publicznych i prywatnych). Autorka okoïo 50 publikacji
z zakresu ekonomii, statystyki, polityki i gerontologii spoïecznej, ale takĝe ewaluacji
i ekonomii spoïecznej (m.in. artykuïy w WiadomoĂciach Statystycznych, Studiach Demograficznych, International Social Science Journal). Koordynowaïa projekty w ramach 5, 6 i obecnie 7 Programu Ramowego UE (ostatni na temat „Aktywizacji osób
starszych w Europie”) oraz uczestniczyïa w projektach z zakresu rynku pracy, wykluczenia spoïecznego oraz ewaluacji na poziomie krajowym i regionalnym. Wspóïpracuje
z Oxford Institute of Ageing oraz z AGE – the European Older People’s Platform.

Izabela Rybka
dr, socjolog, pracownik Programu Polityki Spoïecznej w Instytucie Spraw Publicznych,
ekspert Instytutu Rozwoju Sïuĝb Spoïecznych w projekcie IW EQUAL „W poszukiwaniu
polskiego modelu ekonomii spoïecznej”. Zajmuje siÚ problematykÈ pomocy spoïecznej,
organizacji pozarzÈdowych i przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej.

Marek Rymsza
socjolog, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Spoïecznych Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Programu Polityki Spoïecznej w Instytucie Spraw Publicznych,
gdzie m.in. sprawowaï nadzór merytoryczny nad realizacjÈ projektu „W stronÚ polskiego modelu ekonomii spoïecznej – budujemy nowy Lisków”. Specjalizuje siÚ w
porównawczej polityce spoïecznej w zakresie systemów zabezpieczania spoïecznego,
problematyce sektora obywatelskiego i organizacji pozarzÈdowych, a takĝe przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej. Redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor”. Autor ponad stu
artykuïów opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych. Ostatnio opublikowaï: M. Rymsza, T. Kaěmierczak (red.) Social Economy in Poland. Past
nad Present, ISP, Warszawa 2008; M. Rymsza (red.) Organizacje pozarzÈdowe. Dialog obywatelski. Polityka pañstwa, ISP, Warszawa 2007.

342

Anna Szczucka
absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagielloñskiego. Czïonek zespoïu Centrum
Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. W swojej dziaïalnoĂci naukowej zajmuje siÚ
problematykÈ przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej, ksztaïcenia przez caïe ĝycie oraz analizÈ
polityk publicznych. Uczestniczyïa w projekcie „Analiza porównawcza popytu na umiejÚtnoĂci i kwalifikacje oraz podaĝy usïug szkoleniowych i doradczych dla przedsiÚbiorstw spoïecznych” realizowanym na zlecenia Maïopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., wspóïautorka koncepcji badañ diagnozujÈcych sytuacjÚ przedsiÚbiorstw
spoïecznych w Maïopolsce („PrzedsiÚbiorstwa Spoïeczne w Maïopolsce. Diagnoza”),
realizowanych na zlecenie Regionalnego OĂrodka Polityki Spoïecznej. Wspóïautorka
publikacji dotyczÈcych przedsiÚbiorczoĂci spoïecznej oraz ksztaïcenia ustawicznego.
Obecnie zaangaĝowana w tworzenie koncepcji monitoringu przedsiÚbiorstw spoïecznych w Maïopolsce.

Barbara Worek
adiunkt w Zakïadzie Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii UJ i w Wyĝszej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. DoĂwiadczenie badawcze
zdobywaïa uczestniczÈc w polskich i miÚdzynarodowych projektach badawczych dotyczÈcych partycypacji obywatelskiej, polityk publicznych, wykluczenia spoïecznego,
rynku pracy i ksztaïcenia ustawicznego. Autorka i wspóïautorka publikacji dotyczÈcych zastosowania metod jakoĂciowych w badaniach spoïecznych i marketingowych
oraz licznych raportów badawczych. Prowadzi zajÚcia z metodologii badañ oraz proseminaria i seminaria magisterskie poĂwiÚcone zastosowaniu metod jakoĂciowych
w diagnozie spoïecznej i ewaluacji. Zajmuje siÚ zagadnieniami zwiÈzanymi z ksztaïceniem ustawicznym i jakoĂciÈ kapitaïu ludzkiego.
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