
53Przedsiębiorstwa społeczne w strategiach rozwoju gospodarczegoSTOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU
Roczniki Naukowe  ●  tom  XIII  ●  zeszyt  2

Agnieszka M. Bobola
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE W STRATEGIACH ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO

SOCIAL ENTERPRISES IN ECONOMY DEVELOPMENT STRATEGIES

Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne, strategie rozwoju
Key words: social economy, social enterprise, development strategies

Synopsis. Przedsiębiorstwa społeczne to fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki i zakłady aktywności 
zawodowej, które zarabiają żeby większość zysków inwestować w działania społeczne. 
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości rozwoju sektora przedsiębiorstw społecznych,wpisanych we wszystkie 
strategie rozwoju Polski i UE.

Wstęp
Historycznie pojęcie „gospodarka społeczna” ma swoje korzenie w XIX w. i wiąże się z europejskim 

ruchem spółdzielczym i działalnością stowarzyszeniową związaną z ideą spółdzielczości – wspólnoty 
celów i zadań jej członków. W krajach „starej piętnastki” Unii Europejskiej intensywny rozwój nowej 
fali przedsiębiorczości społecznej zaczął się w latach 90. XX wieku. W Polsce natomiast największy ich 
wzrost odnotowano dopiero w ostatnim dziesięcioleciu [Sztark, Śliwiński 2008]. 

Przyczynił się do tego niewątpliwie zapis w przyjętej w 1997 roku Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej mówiący, że: „społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, 
własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę 
ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej” (art. 20). Artykuł ten gwarantuje więc możliwość po-
wstawania i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

Obecne funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej, czyli przedsiębiorstw tzw. trzeciego sektora 
oparte jest o kilka ustaw, które warunkują ich działanie, tj.: Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 
122, poz. 1143 z późn. zm.), Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 
96, poz. 873), Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001) oraz 
Ustawa o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651). spółczesna gospodarka społeczna 
staje się więc skutecznym instrumentem ekonomii w dwóch podstawowych obszarach działania:
 – spójności społecznej (readaptacji/reintegracji społecznej i zawodowej),
 – lokalnego/regionalnego rozwoju [The social economy... 2007].

Zatem przyczynić się do tego może również w swoich założeniach projektowana Ustawa o przedsiębior-
stwie społecznym i przygotowywana nowa Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego [www.ks.mkidn.gov.pl].

Przedsiębiorstwo społeczne w praktyce
Większość organizacji pozarządowych w Polsce opiera swoją działalność o pracę społeczną. Z przeprowa-

dzonych w 2004 roku badań wynika, że tylko co trzecia organizacja zatrudnia płatny personel [Gumkowska, 
Herbst 2005]. Z badań monitoringowych dotyczących współpracy organizacji pozarządowych w gminami 
przeprowadzonych w 2009 roku wynika natomiast, że wykazują one większy stopień realizacji zasad 
współpracy zapisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Monitoring 
współpracy…2009]. Należy zauważyć również, że przy porównaniu wyników z 2008 i 2009 roku, 
pozytywny trend uległ ostatnio spowolnieniu. Dlatego ważnym wskaźnikiem stosunku samorządu do 
współpracy jest już sam fakt i sposób uchwalenia programu współpracy jednostek samorządu terytorial-
nego z organizacjami pozarządowymi, który wymusza na JST Ustawa o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie. Na początku funkcjonowania ustawy samorządy nie zawsze były świadome obowiązku 
przygotowania tego typu dokumentu. W 2004 r. program uchwaliło niewiele ponad połowa gmin. Po 
sześciu latach obowiązywania ustawy, w 2009 r. odsetek samorządów wywiązujących się z tego obo-
wiązku sięgnął już 87% [Przewłocka 2011].
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Zadawalająca wysokość ogólne-
go wskaźnika zależała w dużej mierze 
od jednostek samorządu terytorialne-
go, tj. miast na prawach powiatu lub 
gmin miejskich i wiejsko-miejskich. 
W gminach wiejskich zaledwie co 
piąta gmina nie uchwalała takiego 
programu. 

Należy zwrócić także uwagę na 
fakt, że w połowie gmin uchwalają-
cych program organizacje pozarządo-
we w żaden sposób nie uczestniczyły 
w jego przygotowywaniu (rys. 1), a 
uchwalenie programu współpracy z 
organizacjami to warunek wstępny 
współpracy samorządów z trzecim 
sektorem. 

Współpraca może mieć charakter 
finansowy (zlecanie organizacjom 
zadań publicznych) lub pozafi nan-
sowy (konsultowanie dokumentów, 
wzajemne informowanie się o pro-
wadzonych działaniach, wspólne 
uczestnictwo w projektach itp.) 
[Przewłocka 2011].

Jak wynika z deklaracji samo-
rządów uczestniczących w badaniu 
w 2009 r., ponad 80% z nich zlecało 
organizacjom zadania publiczne, 
przede wszystkim w formie otwar-
tych konkursów ofert, ale także w 
innych trybach – najczęściej na pod-
stawie Ustawy o pomocy społecznej 
i ustawy o sporcie kwalifi kowanym 
[Monitoring współpracy… 2009]. 
Podobne wyniki dała analiza spra-
wozdań budżetowych jednostek sa-
morządu terytorialnego (rys. 2), które 
wykazały że 86% gmin przekazywało 
środki organizacjom pozarządowym 
(poza utrzymywaniem OSP). Jest to 
poziom zbliżony do notowanego rok 
wcześniej (85%). 

Łączna kwota przekazanych w 2009 r. środków to 1 mld 243 mln zł i jest to kwota o ponad 100 mln 
wyższa niż w roku 2008 [Przewłocka 2011]. 

Przekazywanie pieniędzy w formie wspierania deklarowały wszystkie ankietowane miasta na pra-
wach powiatu, zdecydowana większość gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz mniej niż połowa gmin 
wiejskich. Natomiast powierzanie zadań praktykowane było przez dwie trzecie miast na prawach powiatu 
i około jedną trzecią pozostałych typów gmin [Przewłocka 2011].

Współpraca z organizacjami pozarządowymi najczęściej dotyczy kultury fi zycznej i sportu. W tym 
zakresie z sektorem współpracowały prawie wszystkie miasta i dziewięć na dziesięć gmin wiejskich de-
klarujących przekazywanie organizacjom jakichkolwiek środków (czyli 69% wszystkich gmin wiejskich). 
W gminach miejskich, zwłaszcza w miastach na prawach powiatu, dotacje na inne cele były równie częste, 
jednak na terenach wiejskich sport wyraźnie dominował nad wszystkimi innymi sferami pożytku publicznego. 
Dla ponad jednej czwartej gmin wiejskich dotowanie organizacji sportowych to jedyny sposób współpracy 
fi nansowej z trzecim sektorem. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w gminach miejskich, a zwłaszcza w 
miastach na prawach powiatu, spośród których niemal wszystkie zlecały organizacjom zadania w sferze 
ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, pomocy społecznej, a także działań na rzecz osób niepełno-

Rysunek 2. Odsetek gmin dotujących NGO w latach 2003-2009 (Za 
podstawę wyliczeń wzięto wszystkie gminy)
Figure 2. Percentage of communes supporting NGOs in the years 
2003-2009 (basis of calculations were all communes) 
Źródło: opracowanie własne na postawie sprawozdań budżetowych JST 
Source: own study based on JST data

Rysunek 1. Odsetek gmin uchwalających programy współpracy 
z NGO na lata 2004-2009
Figure 1. Percentage of municipalities to enact programs 
of cooperation with NGOs for the years 2004-2009
Źródło/Source: Przewłocka 2011
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sprawnych. W każdej z tych sfer współpracuje też z sektorem pozarządowym ponad połowa pozostałych 
gmin miejskich [Przewłocka 2011a].

Oprócz współpracy na polu fi nansowym, drugim rodzajem współpracy jaki może wiązać jednostki 
samorządu terytorialnego z NGO jest współpraca pozafi nansowa. 

W 2009 r. współpracę polegającą na wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach dzia-
łalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania działań deklarowało dwie trzecie samorządów, tyle 
samo co rok wcześniej (w 2004 r. było to zaledwie 40%) [Przewłocka 2011].

Przedsiębiorstwa społeczne a strategie
Wszystkie strategie opracowywane w obecnie w Polsce dotyczące takich obszarów, jak rozwój innowa-

cyjności, efektywność gospodarki, kapitału ludzkiego, transportu i regionów oraz zrównoważony rozwój 
wsi i rolnictwa, czy bezpieczeństwo narodowe i energetyczne, środowisko oraz organizacja sprawnego 
państwa mają przyczynić się do realizacji celów rozwojowych kraju określonych w długookresowej i 
średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz umożliwiają wdrożenie zarówno strategicznego dokumentu 
krajowego „Polska 2030”. Wyzwania rozwojowe, jak i unijnej strategii „Europa 2020”.

Dokument „Polska 2030”. Wyzwania rozwojowe wskazuje na konieczność powiązania rozwoju kraju 
z poziomem istniejącego w społeczeństwie kapitału społecznego. Podkreśla, że jakakolwiek zmiana nie 
będzie możliwa bez zwiększenia zainteresowania Polaków dobrem wspólnym, poprawy jakości przestrzeni 
i debaty publicznej, podwyższenia poziomu wzajemnego zaufania, jak również wsparcia aktywności 
obywatelskiej oraz zwiększenia roli potencjału kreatywnego i kulturowego. Do osiągnięcia tych celów 
przyczynić się może również rozwój systemu ekonomii społecznej [Pazderski 2011].

W związku z powyższym podjęto inicjatywę opracowania Strategii Rozwoju Kapitału Społeczne-
go (SRKS), która w kompleksowy sposób przedstawia założenia dotyczące rozwoju kapitału społecznego w 
Polsce. Działania z tego zakresu wpisane zostały w drugi z czterech celów, do których doprowadzić ma reali-
zacja SRKS, tj. „Poprawę mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne”. W 
ramach jego ekonomia społeczna wpisuje się szczególnie w dwa priorytety strategii „Wspieranie mechanizmów 
współpracy instytucji publicznych z obywatelami” oraz „Wzmocnienie integracji i solidarności społecznej”.

Miałoby to pozwolić na zwiększenie skali i zakresu zadań publicznych przekazywanych do realizacji 
organizacjom obywatelskim. Innymi działaniami idącymi w tym samym kierunku miałyby być działania 
wspierające realizację zadań publicznych w partnerstwie publiczno-społecznych oraz stosowanie klauzul 
społecznych w zamówieniach publicznych, pozwalających na uwzględnienie aspektów społecznych przy 
zlecaniu realizacji zadań publicznych 

W ramach priorytetu „Wzmocnienie integra-
cji i solidarności społecznej” wpisano kierunek 
działań odnoszący się literalnie do ekonomii 
społecznej. W ramach tego priorytetu planuje się 
prowadzenie działań wynikających z prac zespołu 
ds. wypracowania rozwiązań systemowych w sfe-
rze ekonomii społecznej. SRKS postuluje wspie-
ranie wypracowanych przez zespół rozwiązań w 
czterech głównych obszarach [Pazderski 2011]:
 – wprowadzenie do porządku prawnego Usta-

wy o przedsiębiorczości społecznej,
 – przygotowanie długofalowego planu rozwo-

ju przedsiębiorczości społecznej,
 – wdrożenie zwrotnych mechanizmów fi nan-

sowania przedsiębiorczości społecznej oraz 
innych form przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu i zawodowemu,

 – przygotowanie i wdrożenie planu edukacji 
w zakresie przedsiębiorczości społecznej, 
w tym skierowanej do dzieci i młodzieży 
poprzez praktyczną edukację przygotowania 
do przedsiębiorczości.
W ramach tego priorytetu proponuje się również wypracowanie i wdrożenie do polityk publicznych 

instrumentów oceny społecznej wartości dodanej przedsięwzięć ekonomicznych, w tym przedsiębiorstw 
społecznych oraz zwiększenie roli samorządów wojewódzkich w programowaniu i realizacji wsparcia 
oraz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. W Strategii zawarte zostały również zapisy dotyczące po-

Rysunek 3. Formy zlecania zadań organizacjom 
pozarządowym przez JST
Figure 3. Forms of delegating tasks to NGOs by 
self-government units
Źródło/Source: Ustawa o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie 
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trzeby poszukiwania innych mechanizmów przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu. 
Przyczynić się do tego mają granty celowe, które będą wspierały projekty testujące nowe rozwiązania.

Podsumowanie
Idea przedsiębiorczości społecznej jest dziś podstawą różnorodnych inicjatyw i działań podejmowanych 

przez przedstawicieli samorządów lokalnych, nauki, polityki, społeczeństwa i biznesu, bowiem pozwala na to 
obecnie funkcjonujący model przedsiębiorstwa społecznego, od którego wymaga się uczestnictwa w polityce 
społeczno-gospodarczej. 

Przedsiębiorstwa społeczne stanowią swoistego rodzaju instrument przezwyciężania ograniczeń w 
produkcji i dostarczaniu usług społecznych (mix economy of supply) [Borzaga 2005]. Dlatego istotne jest, 
by powstawanie ich i funkcjonowanie rozpatrywane było przez pryzmat pełnionych przez nie funkcji w 
warunkach globalnej gospodarki rynkowej:
 – dających możliwość rozwoju wykluczonym lub pomijanym grupom społecznym, 
 – stanowiących mechanizm (re)inwestowania środków wytworzonych przez gospodarkę rynkową w 

rozwój społeczności lokalnych i zachowanie ich wartości kulturowo-przyrodniczych na obszarach 
charakteryzujących się wykluczeniem,

 – przygotowujących ludzi najmniej przystosowanych do życia w globalnej gospodarce do myślenia i działania.
Podsumowując należy stwierdzić, że przyszłość fi rm społecznych w Polsce wiąże się w dużej mierze z wpro-

wadzeniem sprzyjających przepisów prawnych i fi nansowych, które są kluczowe dla rozwoju fi rm społecznych. 
Przyczynić się do tego może także będąca obecnie w fazie konsultacji Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego.
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Summary
Social enterprises are organized in different forms of foundations, associations, social cooperatives, companies 

or vocational rehabilitation facilities. They aim to generate profi ts in order to invest it in social activities. The 
paper aims to provide chances to develop social enterprises’ sector which is a part of both Polish and European 
development strategies.
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