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Synopsis. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorczości społecznej w Polsce. 
Przedsiębiorczość społeczna przyciąga coraz więcej osób, pieniędzy i uwagi. Jednak wraz z rosnącą jej popularnością 
maleje pewność, co tego, czym właściwie jest przedsiębiorczość społeczna i czym się ona zajmuje.

Wstęp
W artykule przedstawiono dyskusję nad pojęciami: przedsiębiorczość społeczna i przedsiębiorstwo 

społeczne, poprzez opisy przykładowych przedsięwzięć z tego zakresu w Polsce, po przedstawienie 
dalszych kierunków badawczych w tej problematyce.

Przedsiębiorczość społeczna zawiera pewne cechy z dziedziny przedsiębiorczości i działalności chary-
tatywnej, toteż w tych dyscyplinach należy szukać wyjaśnienia tej problematyki. Przedsiębiorca społeczny, 
który jest głównym graczem w przedsiębiorczości społecznej, łączy cel społeczny, który zazwyczaj wiążemy z 
organizacjami non-profi t i cel ekonomiczny, który wiążemy z kreatywnym i dynamicznym aspektem biznesu.

Pojęcie przedsiębiorczości, które było w przeszłości identyfi kowane jedynie z przedsięwzięciami 
zorientowanymi na zysk, zostało zaadoptowane do działalności organizacji obecnych w trzecim sekto-
rze, gdzie istniała potrzeba efektywnego zaspokajania potrzeb społecznych i rozwiązywania problemów 
społecznych. Organizacje non-profi t zdały sobie sprawę, że w pewnym stopniu muszą zachowywać się 
jak fi rmy sektora prywatnego, ponieważ żeby przetrwać w szybko zmieniającym się otoczeniu, muszą 
wprowadzać innowacje przynoszące zmiany w organizacji. Dziś wiele przedsiębiorstw społecznych polega 
głównie na sobie i na tym, co są zdolne same wygenerować, gdyż to stanowi większość ich dochodu, 
który jest jedynie dopełniany przez darowizny i dotacje rządowe.

Celem artykułu było przedstawienie kierunków badań nad przedsiębiorczością społeczną, ponadto 
ukazano rozwój przedsiębiorczości w Polsce. W opracowaniu wykorzystano literaturę z zakresu przed-
siębiorczości oraz informacje zawarte w internecie. Do opracowania materiałów wykorzystano metodę 
opisową i porównawczą oraz technikę tabelaryczną.

Czym jest przedsiebiorczość społeczna?
Zainteresowanie fenomenem przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwa społecznego zaczęło się 

we wczesnych latach 80. XX w. Jej początki można wyjaśnić rosnącym zainteresowaniem interesariuszy 
sektora non-profi t wzmocnieniem wydajności i efektywności ekonomicznej, a w przypadku interesariu-
szy sektora biznesowego – chęcią podjęcia działań w większym stopniu odpowiedzialnych społecznie.

O rozwoju przedsiębiorczości zadecydowały następujące dwa zjawiska w skali makro: kryzys trady-
cyjnego państwa opiekuńczego oraz wzrost konkurencji wewnątrz sektora non-profi t.

Przedsiębiorczość społeczna w Europie to przyjęty i starannie rozwijany sposób wykorzystywania 
instrumentów ekonomicznych do realizacji ważnych celów społecznych takich jak: walka z ubóstwem i 
bezrobociem, aktywizacja społeczna osób w trudnej sytuacji życiowej i integracja lokalnych społeczności. 
Jest to działalność, w której celem nadrzędnym nie jest zysk, a realizacja misji na zasadzie solidarności, 
partycypacji i samorządności. Przedsiębiorczość społeczna, to kluczowy element gospodarki społecznej, 
znanej i popularyzowanej w Polsce błędnie (lecz niestety już chyba na stałe) jako ekonomia społeczna. W 
Polsce ekonomia społeczna jest ciągle nowością, ale powoli znajduje swoje miejsce w naszej rzeczywistości, 
zyskując coraz większe zainteresowanie i wsparcie ze strony państwa [www. wiadomości.ngo.pl]. Przed-
siębiorczość społeczna to prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty nienastawione wyłącznie 
na zysk, gdzie cele społeczne liczą się na równi z celami ekonomicznymi lub traktowane są nadrzędnie. 
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Przedsiębiorczość społeczna jest zjawiskiem złożonym, w potocznym rozumieniu obejmuje wiele zjawisk: 
przedsięwzięcia pojedynczych osób zaangażowanych w przeprowadzanie zmian społecznych; przedsięwzię-
cia komercyjne działające w celach społecznych, mających na celu dodanie do społecznej działalności sektora 
non-profi t elementów motywacyjnych sprawdzonych w sektorze for – profi t; aktywność współczesnych 
fi lantropów wspierających portfele „inwestycyjne” przedsięwzięć parabiznesowych; a także organizacje 
non-profi t przekształcające się zgodnie z doświadczeniami czerpanymi ze świata biznesu [Mair i in. 1967].

Zasadnicze różnice pomiędzy przedsiębiorczością a przedsiębiorczością społeczną polegają na pro-
ponowanej ofercie. Dla przedsiębiorcy oferta antycypuje rynek i jest tak zorganizowana, by mu służyć, 
rynek natomiast może sobie pozwolić na nowy produkt lub usługę mające przynieść zysk fi nansowy. Od 
początku oczekuje się, że przedsiębiorca i inwestorzy będą osobiście czerpali zysk fi nansowy. Zysk stanowi 
warunek niezbędny dla trwałości każdego przedsięwzięcia oraz środek do osiągnięcia ostatecznego celu. 

Przedsiębiorca społeczny natomiast nie przewiduje ani nie zajmuje się wytworzeniem znacznego 
zysku fi nansowego dla swoich inwestorów – w większości organizacji dobroczynnych i państwowych 
– czy dla siebie. Celem przedsiębiorcy społecznego jest natomiast wartość w formie korzyści niosących 
ze sobą przemiany, które odnosi całe społeczeństwo albo jego znaczna część. W przeciwieństwie do 
oferty przedsiębiorcy, która zakłada istnienie rynku będącego w stanie zapłacić za innowację, a nawet 
przynieść inwestorom znaczny wzrost, oferta przedsiębiorcy społecznego skierowana jest do zaniedbanej 
lub defaworyzowanej ludności, do której nie docierają świadczenia i która nie ma środków fi nansowych 
i znaczenia politycznego, by samemu osiągnąć korzyści niosące ze sobą przemiany. Nie oznacza to, 
że żelazną zasadą przedsiębiorców społecznych jest stronienie od ofert przynoszących zysk. Działania 
przedsiębiorców społecznych mogą z pewnością wytwarzać dochody i być zorganizowane zarówno w 
formie non-profi t, jak i przynoszących zysk. To, co odróżnia przedsiębiorców społecznych to prymat 
korzyści społecznych określany jako próba „wywarcia wpływu związanego z misją” [Milarczyk 2008].

W przedsiębiorczości społecznej działania gospodarcze są środkiem osiągania celów społecznych, 
przeciwnie niż w konwencjonalnej ekonomii, gdzie zasoby społeczne są narzędziem osiągania celów 
komercyjnych. Przedsiębiorczość społeczna ma trzy składniki [www.ekonomiaspoleczna.pl]: 
 – rozpoznanie stabilnej, lecz z natury niesprawiedliwej równowagi przyczyniającej się do wykluczenia, 

marginalizacji i cierpienia części ludzkości, której brak środków fi nansowych lub znaczenia politycz-
nego nie pozwala, by o własnych siłach osiągać korzyści niosące ze sobą przemiany,

 – rozpoznanie w tej niesprawiedliwej równowadze okazji, opracowanie oferty społecznej i wywieranie 
wpływu przy użyciu natchnienia, kreatywności, bezpośredniego działania, odwagi i hartu, tym samym 
rzucając wyzwanie wobec hegemonii stanu rzeczy,

 – tworzenie nowej, stabilnej równowagi, która wyzwala uwięziony potencjał lub przynosi ulgę w cier-
pieniu grupy docelowej, a poprzez naśladowanie i stworzenie stabilnego ekosystemu wokół nowej 
równowagi, zapewnia lepszą przyszłość grupie docelowej, a nawet całemu społeczeństwu. 

Defi nicja przedsiębiorstwa społecznego
Według popularnego ujęcia europejskiej sieci badawczej EMES (European Research Network) za 

przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założe-
niu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia 
dochodu udziałowców czy też właścicieli. W tabeli 1 przedstawiono kryteria społeczne i ekonomiczne, 
którymi powinny charakteryzować się przedsiębiorstwa społeczne.

Tabela 1. Kryteria wyodrębniania przedsiębiorstw społecznych 
Table 1. Criteria for specifi cation of social enterprises

Kryteria ekonomiczne/Economic criteria Kryteria społeczne/Social criteria
Prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny 
działalności w oparciu o instrumentyekonomiczne/
Conducting relatively continuously and regularly 
operation basing on economic instruments
Niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do 
instytucji publicznych/Independency and sovereignty 
of institutions towards public institutions
Ponoszenie ryzyka ekonomicznego/Taking economic 
risk
Istnienie choćby nielicznego płatnego personelu/
Existing at least few paid employees

Wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel 
przedsięwzięcia/Clear orientation for socially useful 
purpose of operation
Oddolny, obywatelski charakter inicjatywy/Grass roots, 
civic character of an initiative
Specyfi czny, możliwie demokratyczny system 
zarządzania/Specifi c, possibly democratic way of 
management
Możliwie wspólnotowy charakter działania/Common 
character of operation as possible
Ograniczona dystrybucja zysków/
Limited distribution of profi ts

Źródło/Source: [www.ekonomiaspołeczna.pl]
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Ten zestaw kryteriów jest defi nicją idealnego przedsiębiorstwa społecznego. Od przedsięwzięć zali-
czanych do tego sektora nie wymaga się zatem spełnienia wszystkich kryteriów, lecz większości z nich.

Przedsiębiorstwa społeczne mogą pełnić bardzo różnorodne funkcje. Należy dodać, że ze względu na 
ciągle jeszcze małą skalę przedsiębiorczości społecznej w Polsce, wiele z opisanych obszarów dopiero 
czeka na rozwinięcie [www.ekonomiaspołeczna.pl]. Przykłady polskich przedsięwzięć: 
1. Integracja społeczna i działalność na rynku pracy – przykładem na tego typu działania jest „Pracownia 

Rzeczy Różnych”, prowadzona przez Fundację SYNAPSIS, której celem jest integracja społeczna 
osób z autyzmem. Tego typu przedsięwzięcia integrują grupy defaworyzowanej jednocześnie stwa-
rzając dla nich miejsca pracy.

2. Dostarczanie usług publicznych – usługi te mają bardzo różnorodny charakter, dla przedsiębiorczości 
społecznej szczególne znaczenie mają:
a) usługi społeczne:
 – usługi edukacyjne (np. Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo”, które żeby utrzymać 

małą wiejską szkołę prowadzi przyszkolny sklep).
 – działania w obszarze szeroko rozumianych usług socjalnych (np. Stowarzyszenie „Być razem”, za-

kładające „Domy Wspólnoty”, gdzie bezdomni początkowo wspierani przez stowarzyszenie biorą 
stopniowo odpowiedzialność za prowadzenie przekazanego im we wspólne użytkowanie domu).

b) usługi techniczne mogą dotyczyć np. utrzymywania zieleni miejskiej i innych prac porządkowych 
związanych z mieniem publicznym (jak np. spółdzielnia socjalna w Piątkowie – dzielnicy Poznania, 
dająca zatrudnienie osobom zalegajacym z płaceniem czynszu). Pokrewne temu są usługi związane 
ze zbieraniem odpadów, ich segregacją i utylizacją (warszawski EKON działając w tym właśnie 
obszarze, daje pracę ponad 800 osobom niepełnosprawnym i chorującym psychicznie).

3. Usługi o charakterze wzajemnym – mogą to być zarówno przedsięwzięcia działające w obszarze 
rynku i konkurencyjne właśnie ze względu na swój wzajemnościowy charakter, np. ubezpieczenia 
wzajemne (Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych), usługi zdrowotno-opiekuńcze, spółdzielnie 
telefoniczne. Są to też alternatywne mechanizmy wymiany, np. Banki Czasu (czyli wzajemne dzielenie 
się kompetencjami i usługami w ramach grupy osób zrzeszonych w Banku) albo systemy barterowe.

4. Usługi na otwartym rynku – za przykład może posłużyć pensjonat „U Pana Cogito”, który zapewnia 
wysokiej jakości obsługę hotelową i cateringową zatrudniając osoby po kryzysach psychicznych i 
przeznaczając zyski ze swojej działalności również na rehabilitację osób niepełnosprawnych.

5. Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych – przykładem jest Bałtów – mała miej-
scowość koło Ostrowca Świętokrzyskiego, którego mieszkańcy, aby zapobiec panującej biedzie i 
bezrobociu – stworzyli Park Jurajski. Oczyścili zarośniętą rzekę i stworzyli na niej szlak wodny, 
którym spływają tratwy z turystami.

6. Działalność handlowa i produkcyjna – przedsiębiorstwa społeczne mogą też podejmować działalność 
produkcyjną, tak jak to robi EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie – największy w Polsce ośrodek dla 
osób uzależnionych od narkotyków, zakoszonych wirusem HIV i chorych na AIDS, gdzie od wielu lat 
prowadzony jest sad ze starymi odmianami polskich drzew owocowych oraz hodowla królików i kur.

Podmioty przedsiebiorczości społecznej w Polsce
Do czynników, które w największym stopniu przyczyniły się do popularyzacji idei i praktyki przed-

siębiorczości społecznej należy niewątpliwie realizacja Europejskiego Programu Inicjatywy Wspólno-
towej EQUAL, który w latach 2004-2008 fi nansował projekty tworzące przedsiębiorstwa społeczne i 
realizujące inne inicjatywy z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Program ten powodował też wzrost 
współpracy sektora pozarządowego z sektorem biznesu oraz administracji publicznej, jako że wszystkie 
projekty musiały być realizowane w międzysektorowych partnerstwach.

Do podmiotów przedsiębiorczości społecznej zalicza się spółdzielnie, w szczególności spółdzielnie 
pracy, stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą, banki spółdzielcze, społeczne 
kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz – określane mianem 
podmiotów nowej ekonomii społecznej – spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady 
aktywności zawodowej, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych i podmiotów statutowo 
nienastawionych na zysk. Strukturę ilościową tych podmiotów w Polsce przedstawiono w tabeli 2. Za 
modelowe przedsiębiorstwo społeczne w Polsce uznaje się spółdzielnię socjalną, których znaczący rozwój 
obserwuje się od 2006 roku (rok przyjęcia ustawy o spółdzielniach socjalnych). W połowie 2010 roku 
liczbę tych spółdzielni szacowano na 151. Za przykład organizacji infrastrukturalnej tego sektora należy 
uznać Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, działający od 2007 r. 

W gospodarce społecznej pokłada się duże nadzieje na skuteczne rozwiązywanie problemów wyklu-
czenia społecznego, zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych, których nie zaspokaja sektor publiczny 
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Tabela 2. Struktura ilościowa podmiotów III sektora w Polsce w 2010 r.
Table 2. Quantitive structuree of the third sector in Poland entities in 2010

Rodzaj organizacji/Sort of organisation Liczba/Number
Organizacje infrastrukturalne/Infrastructural organisation (NGO)  839
NGO działające na rzecz osób bezrobotnych/rynku pracy/NGO operating for the benefi t of 
unemployed/labour market

 2816

Organizacje pożytku publicznego (OPP)/Public benefi t organization 8031
Centra Wolontariatu/Centres of Voluntary Service 107
Centra Aktywności Lokalnej/Centres of Local Activity 64
Fundusze Lokalne/Local Funds 27
Spółdzielnie/Cooperatives 12868
Spółdzielnie socjalne/Social cooperatives 151
Centra Integracji Społecznej/Centres of Social Integration 49
Zakłady aktywności zawodowej/Vocational Development Centres 50
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych/Mutual Insurance Companies     9

Źródło/Source: Niedek 2011

i biznesowy oraz tworzenia trwałych, lokalnych miejsc pracy. Ekonomia społeczna wpisuje się w trend 
tworzenia lokalnego rozwoju, zrównoważonego społecznie, gospodarczo i ekologicznie – jednak w Pol-
sce nie ma ona jednoznacznego umocowania w prawie [ww.ekonomiaspołeczna.pl]. Podmioty ekonomii 
społecznej istnieją na polskim rynku w różnych formach prawnych i funkcjonują w oparciu o różne akty 
legislacyjne, zależne od tych form: Ustawę o spółdzielniach socjalnych, o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Ustawę o fundacjach, prawo o stowarzyszeniach, 
kodeks spółek handlowych itd.

Uważa się, że Polska ma niewykorzystany potencjał w sferze przedsiębiorczości społecznej, a ist-
niejący sektor przedsiębiorstw społecznych cechuje duży niedorozwój w porównaniu z innymi krajami, 
jak np. Włochy, które na tym polu osiągnęły znaczące sukcesy.

Kierunki badań nad przedsiębiorczością społeczną
W ostatnim dziesięcioleciu pojęcie „przedsiębiorczość społeczna” stało się popularne, uchodząc na 

świecie za „nowe zjawisko”, zmieniające nasze myślenie o tworzeniu wartości społecznych. Niektóre z 
tych działań były rzeczywiście zupełnie  nowe, wiele z nich ma jednak dłuższą historię i jedynie zyskało 
szerszą akceptację. Jednak jako dziedzina badań przedsiębiorczość społeczna jest stosunkowo nowym 
zjawiskiem, pod wieloma względami znajduje się w punkcie startowym. Dotychczas studia określane jako 
zarządzanie kwestiami społecznymi dotyczyły działań wielkich międzynarodowych korporacji, a także 
ich programów społecznej odpowiedzialności biznesu i ich realizacji. Żadne wszakże z tych pionierskich 
badań nie zajmowało się tworzeniem nowych organizacji.

Liczni autorzy prac dotyczących przedsiębiorczości dopiero niedawno dostrzegli fakt, że przedsię-
biorcy mogą w swej działalności kierować się czymś więcej niż tylko chęcią zysku. Niektórzy badacze 
zajęli się rolą przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym. Wszystkie te wysiłki stanowiły „zaczyn”, 
na którym wyrosła nauka o przedsiębiorczości społecznej.

Literaturę poświęconą przedsiębiorczości społecznej można podzielić na dwa podstawowe nurty: 
jeden lokujący przedsiębiorczość społeczną w teorii non-profi t, drugi charakteryzujący ją jako nowe 
zjawisko interdyscyplinarne [Perrini, Vurro 1967].

Na jednym biegunie znajdują się autorzy włączający przedsiębiorczość społeczną w zakres badań nad 
organizacjami non-profi t, twierdząc, że koncepcja przedsiębiorczości społecznej może być wyjaśniona 
jako rodzaj „najnowszej innowacji” w dziedzinie funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.  Zgodnie 
z tą teorią, innowacyjność jest nierozerwalnie związana z pojęciem przedsiębiorczości, jest defi niowana 
jako zdolność podmiotów trzeciego sektora do odrodzenia się poprzez doskonalenie działań non-profi t.

Na drugim biegunie można zidentyfi kować zwolenników poszerzonej teorii przedsiębiorczości 
społecznej. Autorzy ci uważają, że zjawisko to może być traktowane jako nowa i niezależna oraz in-
terdyscyplinarna dziedzina badań. Podkreślają społeczną jakość inicjatyw przedsiębiorczych, traktując 
ją jako podstawę tej dziedziny. W tym duchu defi niują przedsiębiorcę społecznego jako innowatora 
zdolnego do wnoszenia aktywnego wkładu w zmiany społeczne, dzięki kreatywności i nastawieniu na 
innowacyjność (typowymi cechami klasycznego procesu przedsiębiorczego). Najważniejszym celem 
jest zmiana społeczna.



546 Barbara Wyrzykowska

Przedsiębiorczość społeczna (PS) jest nową dziedziną badań naukowych. Kluczem do rozwoju tej 
dziedziny są  intensywne, dokładne i ambitne badania. Przedsiębiorczość społeczna oferuje bogactwo 
wymiarów badawczych, spośród wielu możliwości bardzo istotne znaczenie mają trzy perspektywy badaw-
cze, które ukazują szeroki zakres możliwości pozyskiwania ważnej wiedzy z tego zakresu [Austin 1967]:
 – porównawczy – analiza porównawcza to bardzo ważna i potężna metoda naukowa, PS należy studio-

wać zgodnie z pięcioma wymiarami porównawczymi: czasem, miejscem, formą, sprawcą i działaniem 
praktycznym,

 – korporacyjny – PS obejmuje wiele sektorów i dlatego badając korporacyjną PS, szczególną uwagę 
należy poświęcić czynnikowi społecznemu, coraz silniej przenikającemu do świata biznesu,

 – kolaboracyjny – nie należy zawężać badań do pojedynczych organizacji, należy dostrzec rolę part-
nerstw zawiązywanych do realizacji celów społecznych jako ważnej postaci PS.
Obecnie możemy być świadkami boomu przedsiębiorczości społecznej, gdyż problemy trzeciego sektora, 

ale i rodzące się sposobności sprawiają, że działalność ta jest w fazie rozkwitu. Toteż tematyka przedsiębior-
czości społecznej jest szeroko dyskutowana w kręgach akademickich i przez praktyków z różnych dziedzin.

Wnioski 
1. Przedsiębiorczość społeczna jest działalnością innowacyjną, kreującą wartości społeczne. Różnica 

pomiędzy przedsiębiorczością a współczesną formą przedsiębiorczości społecznej dotyczy trzech 
aspektów. Pierwszym elementem, który wymaga podkreśleni, jest innowacyjność – przedsiębior-
czość jest procesem twórczym, którego celem jest wykorzystywanie istniejących możliwości do 
stworzenia czegoś nowego. Drugim kluczowym aspektem jest tworzenie wartości społecznych – to 
fundamentalny wymiar odróżniający przedsiębiorczość społeczną od przedsiębiorczości komercyjnej. 
Podczas gdy obie formy są społecznie użyteczne, tworzenie wartości społecznych jest jednoznacz-
nym, centralnym czynnikiem sprawczym i siłą przedsiębiorczości społecznej. Trzecim aspektem jest 
miejsce – przedsiębiorczość społeczna przekracza granice sektorów i form organizacyjnych, może 
zaistnieć we wszystkich sektorach oraz w relacjach międzysektorowej współpracy. 

2. Przedsiębiorstwo społeczne najczęściej zawiązywane jest dobrowolnie przez obywateli dla zaspoko-
jenia ich potrzeb – w formie organizacji pozarządowej, spółdzielni socjalnej lub spółki z.o.o. 

3.  Przedsiębiorczość społeczna, jest nowym obiektem badań naukowych. Praktyka przedsiębiorczości 
społecznej wyprzedziła teorię, toteż inicjatywy, mające innowacyjny charakter i wykorzystujące 
przedsiębiorcze możliwości, by rozwiązać problemy społeczne, nie są nowe. Organizacje non-profi t 
od zawsze szukały nowych dróg i innowacyjnych rozwiązań, które pozwoliłyby im zdobywać do-
datkowe środki fi nansowe na prowadzenie działalności.
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Summary
The article presents issues concerning development of the social entrepreneurship in Poland. Social 

entrepreneurship attracts more and more people, much money and attention. However, as it has been getting more and 
more popular, there has been less and less certainty what social entrepreneurship exactly is and what it deals with.
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