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Synospis. W artykule przedstawiono wpływ spółdzielni socjalnych na rozwój przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich. Opisano prawne podstawy funkcjonowania spółdzielni socjalnych, korzyści związane z ich założeniem, 
przedmiot działalności oraz rolę współpracy z organami samorządowymi.

Wstęp
Osoby wykluczone społecznie np. długotrwale bezrobotne, uzależnione, niepełnosprawne stanowią 

znaczny procent naszego społeczeństwa. Dotychczas podejmowane próby ich reintegracji z rynkiem pracy 
przynosiły mierne rezultaty. Dopiero rozwój przedsiębiorczości społecznej, a zwłaszcza dopracowanie 
przepisów o tworzeniu spółdzielni socjalnych wydaje się być dobrym kierunkiem działań. Ustawa o spół-
dzielniach socjalnych z 27 kwietnia 2006 r., a zwłaszcza jej nowelizacja z 7 maja 2009 r. pozwala mieć 
nadzieję, że liczba  i kondycja fi nansowa tych przedsiębiorstw w Polsce ulegnie zmianie na lepsze. Ponad 
20-letnie doświadczenia krajów starej UE, a zwłaszcza Włoch i Finlandii, pokazują że jest to możliwe 
[Mierzwa 2006]. Wydaje się to bardzo ważne szczególnie na terenach gmin wiejskich, gdzie trzeba poszu-
kiwać różnych źródeł zarobkowania aktywizując jednocześnie środowisko, w którym ludzie bardzo często 
poddają się marazmowi i zniechęceniu, nie widząc dla siebie możliwości rozwoju. Doskonałym pomysłem 
na zwalczanie bezrobocia i w pewnym sensie metodą zaspakajania potrzeb najbardziej potrzebujących i 
będących w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców obszarów wiejskich okazały się spółdzielnie socjalne. 

Celem artykułu była analiza powstających na terenie gmin wiejskich wspólnot – podstawy prawne ich 
funkcjonowania, korzyści związane z założeniem, przedmiot działalności oraz możliwości współpracy 
z organami samorządowymi.

Zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnych 
Przedsiębiorstwa społeczne integrujące poprzez pracę mogą być wykorzystywane jako szczególne 

narzędzie polityki zatrudnienia, przyczyniające się w dużym stopniu do uzyskania pozytywnych efektów, 
ukierunkowanych na podnoszenie kwalifi kacji tych grup pracowników, którym najtrudniej jest znaleźć 
pracę [Mierzwa 2006]. Takimi przedsiębiorstwami są spółdzielnie socjalne. Podstawą ich funkcjonowania 
jest Ustawa o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006. Nr 94, poz. 651 z poźn.zm.). Ustawa ma na celu 
wsparcie istniejącego systemu zatrudnienia socjalnego i stworzenie nowych możliwości znalezienia 
pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z treścią art. 2 Ustawy, przedmiotem 
działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem pracy 
własnych członków. Spółdzielnia taka, oprócz działalności gospodarczej działa na rzecz społecznej i 
zawodowej reintegracji jej członków. Ustawa wyjaśnia co należy rozumieć pod tymi pojęciami. Reinte-
gracja społeczna, to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia 
w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. 
Zaś reintegracja zawodowa, to działania mające na celu  odbudowanie i podtrzymanie zdolności do 
samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność 
społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także 
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.). W związku z tym, 
jednym z podstawowych zadań statutowych jest nie tylko wspólna działalność gospodarcza, ale rownież 
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współdziałanie i wzajemne wsparcie  w rozwoju osobistym, społecznym i kompetencjach zawodowych. 
Jest to cecha charakterystyczna i typowa tylko dla tego  rodzaju dzialalności, co ma duże zalety. Ważną 
rolę odgrywa również fakt, że z wypracowanych środków członkowie mogą fi nansować, np. kursy 
zawodowe, zajęcia i poradnictwo rodzinne, wsparcie psychologa, uczestnictwo i organizację imprez 
kulturalnych, jak i wsparcie w zakresie bytowym.

W świetle prawa liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż 5, natomiast 
liczba członków nie może być większa niż 50. Wprowadzenie limitu ma na celu uniknięcie tworzenia 
podmiotu, w którym traciłby na znaczeniu element współpracy międzyludzkiej, zaufania i solidarności 
będący podstawą funkcjonowania spółdzielni socjalnej. Jak wynika z ustawy członkami spółdzielni 
mogą być osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. W pierwotnej wersji Ustawy 
z 27.04.2006 roku, tylko 20% osób tworzących spółdzielnię mogło nie spełniać tego warunku, jeżeli 
oczywiście mieli umiejętności, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania  fi rmy. Zwiększenie 
tego progu do 50% w nowelizacji Ustawy z 7.05.2009 roku zwiększa szanse  na prowadzenie działalności 
w formie spółdzielni socjalnej. Praca w spółdzielni socjalnej jako praca w zespole ma dużo zalet, np. 
zwiększa poczucie bezpieczeństwa, motywuje do rozwoju, pozwala na szybsze i sprawniejsze realizowa-
nie zadań, zwiększa poczucie odpowiedzialności i świadomości roli jaką odgrywa się w grupie. Receptą 
na sukces funkcjonowania takiego podmiotu są pozytywne cechy osobowościowe jej członków. W celu 
prowadzenia wspólnej działalności należy m.in.: problemy, których nie da się uniknąć rozwiązywać w 
sposób pokojowy, działać wspólnie i mieć do siebie wzajemne zaufanie. Nie zawsze się to udaje. Znane 
są przykłady, gdzie spółdzielcy skarżyli własną spółdzielnię przed sądem pracy działając tym samym 
przeciwko sobie. Jednak przyzwyczajenia z poprzednich lat są niezwykle silne [Miżejewski 2009]. W 
związku tym należy czynić wiele starań, aby je przezwyciężyć i odnieść sukces.

Korzyści związane z założeniem spółdzielni
Tworzący spółdzielnię socjalną powinni mieć świadomość korzyści, jakie może przynieść jej założenie. 

Podmiot ten ma osobowość prawną – nabywa ją z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 
Z faktem tym wiąże się mniejsze ryzyko prowadzenia działności gospodarczej, gdyż członkowie 
odpowiadają za zobowiązania spółdzielni do wysokości swoich udziałów i nie ryzykują swoim własnym 
majątkiem. Poza tym, społdzielcy stosownie do zapisów  w statucie sami ustalają sobie formę zatrud-
nienia w spółdzielni, co powoduje bardziej elastyczne mozliwości zatrudnienia i niższe koszty pracy 
oraz zwiększa konkurencyjność na rynku. Zgodnie z prawem statut spółdzielni może przewidywać 
zatrudnienie wszystkich lub niektórych członków nie na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, lecz 
na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowę zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli jest to uzasadnione 
rodzajem działalności spółdzielni. Wspólnota ma obowiązek równomiernie rozdzielać pracę między 
tych członków, z uwzględenieniem ich kwalifi kacji. Oprócz tego istnieje możliwość szybszego rozwoju 
fi rmy dzięki przeznaczeniu wszystkich zysków na fundusz zasobowy, czyli dokonywanie inwestycji. Z 
założeniem spółdzielni socjalnej wiąże się wiele przywilejów. Oczywiście, jeśli ktoś myśli o założeniu 
spółdzielni tylko z powodu dodatkowych korzyści, to od razu skazuje się na klęskę [Miżejewski 2009]. 
Dodatkowe uprawnienia mogą wspomóc fi rmę na rynku, mogą ułatwić jej działania lub zmniejszyć 
koszty, ale nie zastąpią dobrego pomysłu na funkcjonowanie. Zakładając spółdzielnię, członkowie są 
zwolnieni z opłat za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i ogłoszenie w Monitorze Gospodarczym. 
Opłaty te wynoszą ok. 1500 zł. Jeżeli założyciele są zarejestrowanymi bezrobotnymi mogą  starać się o 
środki na założenie spółdzielni socjalnej z PUP-u. Jest to kwota ok. 12,5 tys. zł na osobę. Można również 
starać  się o przyznanie środków na powstanie spółdzielni z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. 
W ramach poddziałania 7.2.2. tego programu, dotacja przysługuje na założenie spółdzielni socjalnej lub 
przystąpienie do już istniejącej. Jedna osoba może otrzymać 20 tys. zł, ale na całą spółdzielnię nie może 
przypaść więcej niż 200 tys. zł. Osoby ubiegające się o dotację nie mogą w okresie roku przed przystą-
pieniem do projektu mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej. Według informacji Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie z unijnej puli na lata 2007-2013 na 31.01.2011 r. zostało jeszcze 
420 mln zł. Niezwykle ważną kwestią jest możliwość obniżenia kosztów funkcjonowania dzięki refun-
dacji składek na ubezpieczenie społeczne ze środków Funduszu Pracy. Taką refundację można uzyskać 
w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez ko-
lejne 12 miesięcy. Refundacja dokonywana jest w okresach kwartalnych. Możliwa jest też comiesięczna 
zaliczka na opłacanie składek. To bardzo ważne wsparcie. Na jednego pracownika stanowi to kwotę w 
wysokości około 4,5 tys. zł rocznie, czyli w przypadku spółdzielni – 22 tys. zł rocznie. Kwota ta może 
znacznie obniżyć koszty pracy w pierwszym okresie funkcjonowania. Wymaga to jednak porozumienia z 
Powiatowym Urzędem Pracy. Istnieje również możliwość ubiegania  się o wsparcie nie tylko na założenie, 
ale i na funkcjonowanie spółdzielni. W kraju działają Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej, w 
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których można otrzymać dotację na kupno maszyny i doinwestowanie zakładu. W przypadku pomocy 
unijnej można starać się o realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego czyli z Programu 
Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Wsparcie  umożliwia również rządowy Program Operacyjny „Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich”. Dodatkowo działalność spółdzielni socjalnej może być wsparta ze środków 
budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych – gminy, powiatu, województwa. W szczegól-
ności poprzez: dotacje, pożyczki, poręczenia, zrefundowanie kosztów lustracji oraz usługi i doradztwo 
w zakresie fi nansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym. Kolejną korzyścią z 
prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej są zwolnienia  podatkowe. Zwol-
nienie z podatku od osób prawnych (CIT) obejmuje część nadwyżki bilansowej (zgodnie z ustawą co 
najmniej 40%), które decyzją Walnego Zgromadzenia została wydatkowana przez spółdzielnię w danym 
roku podatkowym na działalność związaną z reintegracją społeczną i zawodową w części niezaliczonej do 
kosztów uzyskania przychodu. Spółdzielnia socjalna ma prawo do uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego, w wyniku czego może starać się o 1% podatku dochodowego.

Spółdzielnie socjalne na obszarach wiejskich 
Według danych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Polsce na dzień 

26.04.2011 r. funkcjonują 324 spółdzielnie socjalne. Najwięcej w woj. śląskim (43), wielkopolskim (37) 
i mazowieckim (32). W pozostałych województwach średnio występuje ok. 18 podmiotów tego rodzaju. 
Tylko 7 spółdzielni socjalnych jest  zarejestrowanych w woj. podlaskim i świętokrzyskim. Spośród spół-
dzielni działających na terenie Polski,  72 ma siedzibę na terenie obszarów wiejskich – gmin wiejskich i 
miejsko-wiejskich, co stanowi 22% ogółu. Największa ilość spółdzielni na obszarach wiejskich znajduje 
się w woj. opolskim (50%), lubelskim (43%), wielkopolskim (38%)  i mazowieckim (34%). W woj. świę-
tokrzyskim i podlaskim funkcjonuje tylko 1 spółdzielnia (14%), w kujawsko-pomorskim – 2 (10%), a 3 
podmioty mają siedzibę na terenie gmin wiejskich w woj.: zachodniopomorskim (18%), pomorskim (18%) 
i łódzkim (11%). Na uwagę zasługuje fakt, że są gminy na terenie których jest zarejestrowanych kilka 
spółdzielni, np. aż cztery społdzielnie istnieją na terenie gminy Byczyna. Na terenie gminy Lwówek Wlkp. 
działa spółdzielnia socjalna w Marszewie i Władysławowie. W Chudobczycach funkcjonują 3 spółdziel-
nie: „KRAM“, „ŚWIT“ i „NADZIEJA“. Wartym odnotowania jest fakt, że pierwsze jeszcze nieformalne 
spółdzielnie socjalne powstały w woj. wielkopolskim. Kluczową rolę w aktywizacji mieszkańców wsi 
i kreowaniu podmiotów ekonomii społecznej na terenie tego województwa odegrała Fundacja Pomocy 
Wzajemnej „Barka“, która w 1997 r. przejęła od AWRSP ziemię i zabudowania po byłym PGR we wsi 
Chudobczyce. „Barka“ stanęła na wysokości zadania. Działania zmierzające do poprawy sytuacji bytowej 
osób wykluczonych miały charakter wielowymiarowy i różnorodny. Okazało się, że byli bezrobotni i 
bezdomni bardzo dobrze sobie radzą z prowadzeniem specjalistycznych hodowli. Z powodzeniem  wzięli 
udział w programie ochrony ginących gatunków zwierząt, np. świni złotnickiej pstrej, owiec rasy białej, 
kóz rasy barwnej uszlachetnionej i kurek zielononóżek kuropatwianych. Zajęli się również prowadzeniem 
szkółki starych odmian drzew owocowych. Ekologia w „Barce“ to także poszukiwanie alternatywnych 
źródeł energii. W 2001 roku powstała tam wytwórnia paliw z rzepaku. Fundacja jest laureatem wielu 
nagród co świadczy o potencjale i możliwościach jej członków. Obecnie członkowie fundacji jeżdżą nie 
tylko po Polsce ale również Ukrainie propagując zakładanie  przedsiębiorstw społecznych.

Przedmiot działalności spółdzielni
Spółdzielnia socjalna to podmiot dający szansę na rozwiązanie wielu problemów, ale jest to również 

podmiot wymagający trafi onego pomysłu na działanie, a przede wszystkim wymagający wzajemnego 
zaufania. Działalność prowadzona na obszarach wiejskich jest bardzo szeroka i obejmuje prawie wszystkie 
branże i rodzaje działania. Część spółdzielni nastawiła się na ekologię i zajmuje się, np.: ekologiczną 
produkcją żywności (Marszewo), produkcją brykietów z ekologicznych surowców (Chudobczyce), 
ekologiczną produkcję oleju roślinnego i makaronu (Chudobczyce), uprawą, suszeniem i konfekcjonowa-
niem ziół (Władysławowo). Dużą popularnością wśród klientów cieszą się produkty zdrowej żywności, 
np. wyrób wędlin i wypiek chleba (Prudnik), produkty regionalne z kuchni kartuzjanów (Węsiory) oraz 
warzywa i owoce (Drużbice). Niektóre spółdzielnie zaczęły prowadzić działalność usługową, m.in.: 
organizację szkoleń (Joniec), usługi hotelarsko-gastronomiczne (Chudobczyce), cateringowe (Błędów), 
opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (Owińska, Margonin, Gaj, Władysławowo), 
fl orystyczne – stroiki, bukiety, palmy (Owińska), krawieckie (Chybie) oraz poligrafi ę i reklamę (Byczyna). 
Kilka spółdzielni postanowiło zająć się wykonywaniem usług związanych z budownictwem i utrzymaniem 
porządku w gminach, np.: usługi konserwatorskie i wykończeniowe (Motycz), uzupełnianie ubytków 
w jezdni (Brzeziny), usługi stolarskie oraz ogrodzenia z drewna i siatki (Lutol Mokry), usługi leśnicze 
(Byczyna), segregacja odpadów (Margonin), zagospodarowanie terenów zielonych i prace porządkowe 
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(Wegorzyno, Byszewy). Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnych okazała się rownież produk-
cja, np.: szklanych ozdób choinkowych i okolicznościowych (Krośnice), odzieży i bielizny pościelowej 
(Łuków), drewna opałowego do kominków (Racula), mebli na zamówienie (Lutol Mokry), zabawek i 
materiałów edukacyjnych do przedszkoli (Prostki). W przypadku produkcji zabawek dla dzieci popyt 
na nie przeszedł najśmielsze oczekiwania członkiń spółdzielni „Stara Szkoła“. Strzałem w dziesiątkę 
okazał się wąż spacerowy. To sześciometrowa, bardzo kolorowa, ortalionowa zabawka z uchwytami, która 
służy do utrzymania porządku na spacerze z dziećmi. Tym wynalazkiem fi rma zyskała klientów z całego 
kraju. Potem pojawiły sie kolejne pomysły: gąbkowe materace i kształtki, suche baseny i spadochrony 
do ćwiczeń ruchowych [Łukaszuk 2009]. Ważną rolę w prowadzeniu spółdzielni socjalnej odgrywa 
działalność związana z turystyką. W tym przypadku pomysłowość członków bazuje na tym, co w danej 
miejscowości się znajduje – osobliwości przyrody, ciekawa historia miejscowości bądź unikalne umie-
jętności jej mieszkańców. Przykładem takiej działalności jest, np.: gród rycerski (Byczyna), zwiedzanie 
fabryki ozdób szklanych (Krośnice) i atrakcje turystyczne w Górach Sowich – narty, kulig, walimskie 
sztolnie (Rzeczka). Niektóre podmioty zdecydowały się na działalność handlową, np.: sprzedaż mebli 
sprowadzanych z Niemiec i Francji (Posadówek), sprzedaż sprzętu ogrodniczego (Chudobczyce), a także 
wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego (Prostki). Aby odnieść sukces założyciele spółdzielni powinni szukać 
takich programów, a także nisz, w które przeciętny rolnik lub przedsiębiorca nie wejdzie, gdyż nie będzie 
widział natychmiastowych efektów. Na oryginalny pomysł wpadły bezrobotne członkinie spółdzielni 
„Róża” z mazurskiej  wsi  Skorowity [Filipczyk 2006]. Postanowiły zająć się haftem artystycznym. 
Wśród oferowanych wyrobów znajdują się m.in.: sztandary, godła, herby, proporczyki, obrazy, pocztówki, 
serwety, obrusy i  wyroby szydełkowe. Prace te wykonywane są różnymi technikami, m.in. haftem sztan-
darowym, malarskim, krzyżykowym, richelieu. Wyroby Spółdzielni „Róża“ przeznaczone są zarówno na 
rynek krajowy (urzędy, szkoły, stowarzyszenia, instytucje, obiekty hotelarskie oraz klienci indywidualni), 
jak i rynki zagraniczne (klienci indywidualni, stowarzyszenia). W Węsiorach natomiast kobiety zajęły 
się haftem kaszubskim. Spółdzielnia ze Zbąszynia z siedzibą w Nowym Tomyślu prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie: szkoleń osób bezrobotnych w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych (jako 
pierwsza w Polsce uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych), badań rynku i opinii publicznej 
(zlecenia od fi rm badawczych oraz badania samodzielne). Spółdzielnia ma własną sieć ankieterów na 
terenie kraju. Jej członkowie uczestniczą w wielu szkoleniach z zakresu: gospodarki społecznej, spół-
dzielczości socjalnej, pozyskiwania środków z EFS (Europejskiego Funduszu Socjalnego) [Misiewicz 
2006]. Na nietypowy a praktyczny pomysł wpadła jedna ze spółdzielni w Byczynie, która postanowiła 
montować kolektory słoneczne. Szansę na sukces zwiększa łączenie kilku działalności i atrakcyjność 
oferowanych usług. Spółdzielnia socjalna „Szklany Świat” z Krośnic zajmuje się nie tylko produkcją 
bombek choinkowych – zarabia także przyjmując u siebie wycieczki szkolne, pokazując dzieciom cały 
cykl produkcji bombek. Uczniowie mogą sami je ozdabiać i każdy dostaje bombkę ze swoim imieniem. 
Z myślą o poszerzeniu kręgu odbiorców o klientów z całego kraju, jak i zagranicy większość spółdzielni 
socjalnych oferuje swoje produkty i usługi za pośrednictwem strony internetowej. Udane przedsięwzięcia, 
powodzenie w pracy spółdzielni niewątpliwie przyczynia się do promocji spółdzielczości socjalnej na 
lokalnym rynku pracy. Nic tak bardzo nie wpływa na inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 
jak sprawdzone i dobre przykłady innych, które mogą inspirować do dalszego dzialania. 

Współpraca z samorządem
Aby realizacja działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości społecznej była efektywniejsza po-

trzebna jest współpraca jak największej liczby podmiotów społecznych, gospodarczych i  samorządowych. 
Współpraca z lokalnym samorządem, nie polega na poszukiwaniu charytatywnego wsparcia ani środków na 
przetrwanie. Rola pomocy może się sprowadzać np. do udostępnienia lokalu na preferencyjnych warunkach 
i przyjaznego traktowania spółdzielni socjalnej przy zamówieniach publicznych. Gmina lub powiat  może 
wprowadzić nawet specjalne preferencje – tzw. „klauzule społeczne”, dające uprawnienia dla podmiotów, 
które zatrudniają osoby bezrobotne, niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym. Ważną rolę 
odgrywa możliwość realizacji zadań publicznych. Na terenie gminy jest bardzo wiele do zrobienia. Spółdziel-
nia socjalna może się zająć, np.: kwestią utrzymywania czystości na terenach wiejskich, zbiórką i segregacją 
odpadów, pielęgnacją terenów zielonych, odśnieżaniem, wypełnianiem ubytków na drogach itp. Przykładem 
dobrej współpracy z władzami lokalnymi jest spółdzielnia socjalna w Byczynie w woj. opolskim. W czerwcu 
2005 roku piętnastoosobowa grupa bezrobotnych zdecydowała się na realizację pomysłu władz lokalnych. 
Z inicjatywy miejscowego burmistrza powstała Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna 
z siedzibą w Polanowicach. Członkowie spółdzielni starali się o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kluczborku. Przeszkodą okazała się niemożność poręczenia, tzn. zabezpieczenia środków fi nansowych. 
Wówczas z pomocą przyszła Rada Miasta Byczyny, poręczając kwotę ponad 100 000 zł. Pozyskaną dotację 
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spółdzielcy przeznaczyli na zakup niezbędnych maszyn oraz sprzętu do prac remontowo-budowlanych: m.in. 
ciągnika z przyczepą, samochodu dostawczego, betoniarki, rusztowania oraz innych drobnych narzędzi. 
Spółdzielnia wykonuje usługi w zakresie prac brukarskich, dekarskich, remontowych oraz budowlanych. 
Większość zleceń pochodzi od władz lokalnych, pozostałe zamówienia spółdzielcy pozyskują samodzielnie, 
dzięki temu kondycja fi nansowa podmiotu nie jest zła [Miżejewski 2009]. Poza działaniami wspierającymi 
wyjątkowo istotne jest  wykorzystywanie instrumentów ekonomii społecznej w planowaniu strategicznym i 
operacyjnym rozwoju lokalnego. Pozwala to zarówno wiązać zasoby fi nansowe i organizacyjne dla wsparcia 
tworzenia takich podmiotów, jak i potem wykorzystywać już powstałe podmioty dla rozwoju społeczności 
lokalnej. W wyniku tego działania realizowane przez spółdzielnie socjalną są zgodne ze strategią rozwoju 
gminy. Przykładem takiej sytuacji jest po raz kolejny gmina Byczyna. Projekt realizowany przez jednostkę 
w ramach budowy średniowiecznego grodu i funkcjonowania w nim polsko-czeskiego centrum szkolenia 
rycerstwa jest jednym z elementów strategii rozwoju gminy. Projekt szkoleniowy Spółdzielni Socjalnej 
Usługowo-Handlowo-Produkcyjnej w Byczynie przyjął nazwę „Miejsca pracy wokół grodu” i kształci osoby 
bezrobotne z terenu Opolszczyzny w zawodach, takich jak: kowalstwo artystyczne, płatnerstwo, tkactwo, 
wikliniarstwo, obsługa ruchu turystycznego, agroturystyka. Tymi działaniami spółdzielnia wspomaga re-
alizacje dwóch celów strategii rozwoju gminy, czyli rozwoju turystyki oraz walkę z bezrobociem [Wiejska 
Spółdzielczość…2010].  Należy działać na rzecz ekonomii społecznej choćby dlatego, że praktycznie to 
gmina w większości pokrywa wszelkie koszty związane z pomocą społeczną, a podmioty tworzone przez 
ekonomię pozwalają ludziom wyjść z tego systemu. Dominującą rolę w kreowaniu przedsiębiorczości spo-
łecznej odgrywają lokalni liderzy, którymi mogą być właśnie przedstawiciele władz samorządowych. Z tego 
założenia wyszła wójt gminy Węgorzyno, która aktywnie włączyła się w powstanie spółdzielni socjalnej. Po 
długich namowach udało jej się przekonać niezbędną liczbę osób z dotychczas pracujących w ramach robót 
publicznych i powstała spółdzielnia „Skwerek”. Wspólnota ta świadczy usługi porządkowe na rzecz gminy. 
Zlecenie to dostała wygrywając ogłoszony przez gminę przetarg. Zleceniodawcą dla spółdzielni jest również 
powiat i co najważniejsze – mieszkańcy gminy. Wsparcie podmiotu zaoferował również Powiatowy Urząd 
Pracy  z Łobza, który m.in. udzielił dotacji na założenie spółdzielni, a także podjął się refundacji składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Godnym naśladowania przykładem jest również postępowanie 
starosty milickiego, który wyraził zgodę na oddanie spółdzielni socjalnej „Szklany Świat” w Krośnicach w 
nieodpłatne użytkowanie budynku po dawnym laboratorium przy szpitalu, w którym zmieściło się biuro, 
sala dmuchaczy bombek i dekoratorów, magazyn i sklep.

Duże znaczenie odgrywa  również włączanie się jednostek samorządu lokalnego w działanie Ośrod-
ków Pomocy Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy i PCPR. Poza wsparciem samych podmiotów 
istotne jest silne wsparcie szkoleniowe dla pracowników wyżej wymienionych instytucji, tak by mogli oni 
wspierać powstawanie spółdzielni socjalnych wśród swoich petentów. Owocem takiej dzialalności mogą 
być programy wspierania ekonomii społecznej, których sygnatariuszami są wszystkie urzędy, instytucje i 
organizacje funkcjonujące na terenie danej jednostki samorządowej. Taki dokument powstał np. w gminie 
Żmigród. Na jego mocy utworzono Regionalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej, które 
świadczy bezpłatną pomoc i doradztwo dla osób bezrobotnych zainteresowanych tworzeniem spółdzielni 
socjalnych. Gmina również zdecydowała się na przekazywanie powstającym na jej terenie wspólnotom 
wolnych lokali użytkowych lub obiektów po preferencyjnych stawkach. Co najważniejsze gmina zadekla-
rowała wsparcie powstających spółdzielni poprzez współorganizację przynajmniej jednego szkolenia dla 
członków spółdzielni oraz promowanie ich na materiałach promocyjnych poświęconych sektorowi MŚP 
i ekonomii społecznej. Władze samorządowe zobowiązały się dokonywać spółdzielni socjalnej zleceń 
zadań publicznych, zarówno w formie przetargowej, jak i bezprzetargowej. Powiatowy Urząd Pracy w 
Trzebnicy zobowiązał się m.in. do zabezpieczenia środków fi nansowych dostępnych z Funduszu Pracy dla 
osób zakładających spółdzielnie socjalne oraz do przeprowadzenia minimum raz w roku szkolenia dla osób 
długotrwale bezrobotnych z zakresu ekonomii społecznej i zasad funkcjonowania spółdzielni socjalnych 
[Miżejewski 2009].  Z myślą o zwiększeniu liczby wspólnot w wyniku nowelizacji ustawy, przepisy prawne 
rozszerzyły możliwość założenia spółdzielni socjalnej o trzy podmioty: samorząd terytorialny, organizację 
pozarządową i kościelną osobę prawną. W proces ten może włączyć się kilka podmiotów np. dwie gminy 
lub organizacja pozarządowa z gminą. Tak powstały podmiot ma jednak jeden obowiązek – musi zatrudnić 
co najmniej pięć osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub z innych grup z problemami wymienionymi w 
Ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.). Jeżeli osoby te przepracują 
w tej spółdzielni dwanaście miesięcy, to stają się jej udziałowcami, a tym samym mogą przejąć spółdziel-
nię. Jedną z pierwszych gmin, która zdecydowała się założyć taką spółdzielnię jest przytaczana w tym 
artykule już wielokrotnie wzorcowa gmina Byczyna. Działania ze strony władz samorządowych tej gminy 
zmierzające do aktywizacji zawodowej i społecznej swoich mieszkańców zasługują na wielkie uznanie. 
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Wnioski
1. W Polsce jest zarejestrowanych 324 spółdzielni socjalnych. Tylko co piąta z nich ma swoją siedzibę 

na terenie obszarów wiejskich. Spółdzielnie te stanowią ważny element polskich podmiotów go-
spodarczych, który w wyniku zmian zachodzących w naszym społeczeństwie będzie pełnił coraz 
ważniejszą rolę – nie tylko gospodarczą, ale też społeczną.

2. Zatrudnienie w formie spółdzielni socjalnej jest bardzo skutecznym i społecznie użytecznym sposo-
bem na lokalne zmniejszenie bezrobocia. Spółdzielnia socjalna oparta na wartościach solidarności, 
partycypacji i samorządności odgrywa istotną rolę w rozwoju lokalnym.

3. Przykłady dotychczas powstałych i funkcjonujących  na obszarach wiejskich spółdzielni socjalnych 
ewidentnie dowodzą, ze taka forma aktywizacji zawodowej może z powodzeniem funkcjonować w 
realiach gospodarki rynkowej.

4. Do rozwoju spółdzielni socjalnych niezbędne jest aktywne włączenie się władz samorządowych w 
te działania i to nie tylko poprzez słowne popieranie inicjatyw, ale poprzez realne kroki, takie jak: 
tworzenie inkubatorów ekonomii społecznej, świadome kupowanie usług i wspieranie promocyjne 
swoich podmiotów. 
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Summary
The article presents the importance of the social cooperatives for development enterprise in rural areas. There 

was presented the legal framework for social cooperatives, object of activity and the role of cooperation with local 
authorities.
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