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WPROWADZENIE

Jak wiele innych poj�� u�ywanych w naukach społecznych i jednocze�nie 
w publicystyce, „gospodarka (ekonomia) społeczna” jest rozmaicie okre�lana 
i rozumiana. Rozwa�a si� zatem ekonomi� społeczn� jako cz��� dyscypliny 
naukowej, a z drugiej strony jako swoist� praktyk� gospodarowania. Najbardziej 
istotnym elementem wspólnym ró�nych definicji tego zjawiska wydaje si� by�
zwrócenie uwagi na prymat celów społecznych (działanie na rzecz dobra in-
nych) nad �ci�le ekonomicznymi (maksymalizacja zysku). Współczesna debata 
nad gospodark� społeczn� jest odmienna od wcze�niejszych, tocz�cych si� od 
XIX wieku, przy czym odmienno�� ta ujawnia si� we wszystkich najwa�niej-
szych obszarach: kontekst, w ramach jakiego powstaje potrzeba dyskusji, okre-
�lenie celów społecznych, proponowane formy rozwi�zywania najwa�niejszych 
problemów, relacje z pa�stwem i rynkiem, a tak�e oczekiwane efekty makro-
strukturalne. 

Dyskusje te zazwyczaj nabieraj� znaczenia w sytuacjach, gdy efekty polityki 
gospodarczej nie nad��aj� za społecznymi oczekiwaniami. Bardzo skrótowo 
przedstawiaj�c kolejne „powroty” problematyki gospodarki społecznej mo�na 
powiedzie�, �e było to charakterystyczne dla przełomu XIX i XX wieku w ra-
mach debaty nad liberaln� wersj� kapitalizmu i jej skutkami; nast�pnie w wa-
runkach Wielkiego Kryzysu lat trzydziestych XX wieku. Z ówczesnych do-
�wiadcze� francuskich wynikało, �e spółdzielnie nie�le radziły sobie w trudnej 
sytuacji gospodarki, co dało asumpt do rozwa�a� nad rozwojem ró�nego typu 
kooperatyw. Jednak�e zapocz�tkowana przez J. M. Keynesa koncepcja inter-
wencjonizmu pa�stwowego i rozwój welfare state odsun�ły niejako w cie� roz-
wa�ania zwi�zane z gospodark� społeczn� [Ka�mierczak, 2006, s. 95-97]. 

Ju� jednak w latach siedemdziesi�tych XX wieku pojawiły si� rozmaite głosy 
krytyczne dotycz�ce wielu powi�zanych ze sob� kwestii, m.in. krytyki społe-
cze�stwa organizacyjnego, krytyki welfare state, zwłaszcza kosztów jego funk-
cjonowania i negatywnego wpływu na gospodark� rynkow�, a tak�e sposobu 
funkcjonowania społecze�stwa. Zapocz�tkowana przez gło�n� ksi��k� E. Schu-
machera dyskusja prowadzona pod hasłem „małe jest pi�kne” dotyczyła zarów-
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no problemów funkcjonowania społecze�stwa, jak i gospodarki, przeciwdziała-
nia centralizmowi, jak i odradzania si� i wzmacniania lokalizmu. W tym klima-
cie intelektualnym oczywisty był tak�e powrót do debaty publicznej zagadnie�
z zakresu gospodarki społecznej.  

Od lat osiemdziesi�tych ekonomia społeczna i jako szczególna praktyka go-
spodarowania, i jako temat rozwa�a� naukowców i polityków, funkcjonowała 
zarówno w wielu krajach Europy Zachodniej, jak i Stanach Zjednoczonych, 
a w kolejnej dekadzie, w zwi�zku z rozpadem systemu socjalistycznego w kra-
jach bloku wschodniego pojawiła si� w dyskursie publicznym krajów postsocja-
listycznych, w tym m.in. w zapowiadanym w exposé premiera Tadeusza Mazo-
wieckiego rozwoju społecznej gospodarki rynkowej. 

ROLA GOSPODARKI SPOŁECZNEJ W FUNKCJONOWANIU WSPÓŁCZESNYCH

SPOŁECZE�STW

Rozwa�amy tu gospodark� społeczn� jako element systemu ekonomicznego, 
a nie jako dziedzin� refleksji naukowej. Istotn� jej cech� jest tworzenie warun-
ków dla ł�czenia efektywno�ci ekonomicznej z realizowaniem zasady sprawie-
dliwo�ci. Chodzi tu zarówno o okre�lony typ zorganizowania społecze�stwa, 
charakter stosunków społecznych, przemiany mentalno�ci, jak i budowanie po-
rz�dku ekonomicznego. Mówimy tu zatem o demokratycznych regułach �ycia 
społecznego, rozwoju społecze�stwa obywatelskiego oraz o gospodarce rynko-
wej. Gospodarka społeczna opiera si� na warto�ciach podstawowych dla rozwo-
ju demokracji [Social Economy, 2004]: 
− prymat celów indywidualnych i społecznych ponad kapitałem i zyskiem, 
− otwarte i dobrowolne członkostwo, 
− demokratyczna kontrola członków, 
− poł�czenie potrzeb członków/u�ytkowników i/lub potrzeb ogólnych, 
− obrona i realizacja warto�ci solidarno�ci i odpowiedzialno�ci, 
− autonomiczne zarz�dzanie i niezale�no�� od władz publicznych, 
− przeznaczenie wypracowanego zysku do realizacji celów stabilnego rozwoju, 
− realizacja usług dla członków lub usług ogólnych. 

Podmioty gospodarki społecznej odgrywaj� istotn� rol� w integrowaniu spo-
łecze�stwa, realizowaniu programu spójno�ci społecznej, mo�liwo�ci wyrów-
nywania szans uczestniczenia w rozmaitych sferach �ycia społecznego. 

Ideały cywilizacji zachodniej, opartej o koncepcj� wolnego rynku w sferze 
gospodarki, demokratyczne reguły w sferze polityki i funkcjonowanie społe-
cze�stwa obywatelskiego w sferze �ycia społecznego zderzaj� si�, cz�sto bole-
�nie, z funkcjonowaniem gospodarki, pa�stwa i społecze�stwa w praktyce, co 
ujawnia potrzeb� rozwijania rozmaitych mechanizmów koryguj�cych. W rze-
czywisto�ci bowiem z rynku, pozornie dost�pnego dla wszystkich, wypadaj�
pewne osoby czy całe grupy, podlegaj�c marginalizacji i/lub wykluczeniu.  
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Podobnie demokracja, z zało�enia, powinna gwarantowa� mo�liwo�� udziału 
w rz�dzeniu poprzez korzystanie z praw obywatelskich, mo�liwo�� kontroli 
władzy, mo�liwo�� obrony swoich indywidualnych praw jako obywatela pa�-
stwa. Tymczasem wiele grup i jednostek nie uczestniczy w procesach demokra-
tycznego podejmowania decyzji, czasem mniej lub bardziej dobrowolnie rezy-
gnuje z zagwarantowanych konstytucyjnie praw. Obywatele „niemi” czy „cisi”, 
jak to formułowali filozofowie staro�ytnej Grecji, s� obywatelami „zbyteczny-
mi”, jednak we wszystkich epokach, tak�e we współczesnych demokracjach, 
mo�na wskaza� istnienie całej gamy mo�liwo�ci zniech�cania do uczestnictwa 
i pozostawania „na swoim miejscu”. 

Wreszcie ukształtowanie si� społecze�stwa obywatelskiego powinno stwa-
rza� mo�liwo�ci samoorganizacji obywateli wokół istotnych dla nich celów, 
i ograniczania stopnia podporz�dkowania �ycia społecznego instytucjom pa�-
stwa do niezb�dnego dla ładu społecznego minimum. 

Analizuj�c działania poszczególnych sektorów pa�stwa (zazwyczaj wymie-
nia si� trzy: publiczny, rynkowy i pozarz�dowy) wła�nie ów trzeci wska�emy 
jako niezwykle istotny dla rozwijania dialogu. Decyduj� tu jego charaktery-
styczne cechy: niezale�no�� od władz, oparte na innych podstawach ni� organi-
zacje rynkowe reguły działania – prymat celów społecznych nad zyskiem, do-
browolno�� przyst�pienia i uczestniczenia, samostanowienie. 

Zadania tego sektora wi��� si� przede wszystkim z realizacj� celów ogólno-
społecznych, wspieraniem grup i �rodowisk społecznych, które z rozmaitych 
wzgl�dów maj� słabsz� pozycj� w relacjach z innymi, rozwijaniem kapitału 
społecznego, wzmacnianiem partycypacji społecznej. Pewna cz��� tych zada�
stanowi swoiste uzupełnienie działa� pozostałych sektorów, zwłaszcza te nakie-
rowane na łagodzenie skutków radykalnych przemian, a tak�e na budowanie 
sieci porozumienia. W ramach gospodarki społecznej działaj� m.in. takie orga-
nizacje, jak: spółdzielnie, towarzystwa ubezpiecze� wzajemnych, stowarzysze-
nia i fundacje oraz przedsi�biorstwa społeczne. Ich aktywno�� ogniskuje si�
wokół zabezpieczenia społecznego, bankowo�ci, ubezpiecze�, produkcji rolnej, 
handlu, rzemiosła, usług w miejscu zamieszkania, edukacji, rozmaitych szkole�, 
instytucji kultury, sportu i innych aktywno�ci czasu wolnego [Roelants, 2002, 
s. 7]. 

Mo�na wskaza� pewne wa�ne uwarunkowania – jak okre�la to Ka�mierczak 
– „kluczowe okoliczno�ci” zarówno powrotu problematyki gospodarki społecz-
nej do dyskursu publicznego, jak i rozwoju ró�nego typu działalno�ci praktycz-
nej. Przede wszystkim chodzi tu o problemy bezrobocia i powi�zanego z bezro-
bociem wykluczenia społecznego. W�ród przyczyn tych dwóch zjawisk, stwa-
rzaj�cych bardzo powa�ne wyzwania rozwojowe, mo�na wskaza� rewolucj�
technologiczn� powoduj�c� zmniejszanie si� liczby miejsc pracy, a tak�e proce-
sy globalizacyjne zmieniaj�ce wzory mi�dzynarodowego podziału pracy [Ka�-
mierczak, 2006, s. 98-99]. 
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Współczesne teorie bezrobocia wskazuj� tak�e na fakt, �e na rynku pracy 
mo�na wyodr�bni� co najmniej dwie istotne kategorie pracowników: pierwsza to 
osoby o wysokich kwalifikacjach i wysokiej pozycji zawodowej, cenieni i po-
szukiwani, a zatem maj�cy mo�liwo�� stawiania warunków, druga grupa nato-
miast to osoby o „nierynkowych” kwalifikacjach, niezbyt stabilnej pozycji. O ile 
z pierwsz� grup� przedsi�biorcy musz� si� liczy�, o tyle druga ma niewielkie 
mo�liwo�ci negocjacyjne i cz�sto jest z najbardziej atrakcyjnych obszarów ryn-
ku pracy eliminowana [Kwiatkowski, 2002, s. 201]. Powstaje w ten sposób gru-
pa marginalizowanych uczestników rynku pracy, pozbawionych szans na zaj-
mowanie na nim po��danych pozycji. 

Drugi typ uwarunkowa� zainteresowania gospodark� społeczn� wi��e si� ze 
słabo�ci� pa�stwa w skutecznym rozwi�zywaniu problemów społecznych, 
zwłaszcza opieki nad potrzebuj�cymi, z ró�nych wzgl�dów, pomocy. Koszty, 
które pa�stwo musi ponosi� staj� si� zbyt wysokie w miar� wzrostu liczby osób 
uprawnionych do otrzymywania pomocy i w miar� wzrostu standardów w tej 
dziedzinie.  

Zmniejszyły si� tak�e mo�liwo�ci pa�stwa w kwestii obni�ania bezrobocia 
poprzez pobudzanie popytu, co generowało nowe miejsca pracy. W warunkach 
globalizacji ta strategia nie przynosi zadowalaj�cych efektów, nowe miejsca 
pracy w wyniku zwi�kszania popytu na dobra i usługi mog� przecie� powstawa�
w dowolnym miejscu �wiata (zazwyczaj tam, gdzie koszty pracy s� ni�sze). 
W tych warunkach konieczne było poszukiwanie alternatywnych rozwi�za� dla 
polityki gospodarczej, przede wszystkim stymulowanie rozwoju przedsi�bior-
czo�ci. Z drugiej strony, w warunkach wyczerpywania si� mo�liwo�ci pa�stwa 
w rozwi�zywaniu problemów społecznych poszukiwano nowych rozwi�za�
w zakresie polityki społecznej – zwłaszcza poprzez aktywizowanie osób oczeku-
j�cych pomocy, zach�canie ich do pozostawania lub powrotu na rynek pracy 
[Ka�mierczak, 2006, s. 98-105]. 

Szczególnie istotne jest tu działanie na rzecz zmiany sposobu my�lenia 
(orientacji mentalnej) obywateli, tak, aby odczuwali jako konieczne i oczywiste 
przyjmowanie odpowiedzialno�ci za siebie i dokonywane przez siebie wybory. 
Ta nowa polityka społeczna wymaga swoistej edukacji (czasem re-edukacji) dla 
osi�gania odpowiedniego poziomu aktywnego radzenia sobie z rzeczywisto�ci�, 
umiej�tno�ci wł�czania si� w �ycie społeczne, umiej�tno�ci „bycia obywate-
lem”, a nie „klientem”.  

Gospodarka społeczna mo�e by� okre�lona zatem jako nowe narz�dzie roz-
woju społeczno-gospodarczego, zwłaszcza na szczeblu lokalnym. Warto tu 
przypomnie�, �e we współcze�nie rozwijanych koncepcjach zmiany zwraca si�
uwag� na wa�no�� mikrostruktur społecznych w procesach modernizacji spo-
łecznej. Uruchomienie lokalnych sił społecznych jest warunkiem partycypacji 
społecznej, umo�liwiaj�cej mobilizacj� rozmaitych grup i �rodowisk, cz�sto 
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w przeszło�ci wykluczanych. Rozwija si� w ten sposób samorz�dno�� i podmio-
towo�� społeczno�ci lokalnej [Szczepa�ski, 2006, s. 32-34]. 

Podmioty działaj�ce w ramach gospodarki społecznej realizuj� bardzo istotne 
funkcje wspomagaj�ce ład społeczny i gospodark�, zwłaszcza zbiorowo�ci lo-
kalnych. Reprezentuj� interesy rozmaitych grup i społeczno�ci, �wiadcz� usługi, 
produkuj� dobra dla ró�nych odbiorców, w tym zwłaszcza dla tych najsłabszych 
ekonomicznie, którzy cz�sto nie mieliby inaczej szans na ich nabywanie. Wresz-
cie, podmioty te zajmuj� si� �wiadczeniem pewnych rodzajów pomocy, która 
inaczej byłaby trudno dost�pna [Le�, 2006, s. 5]. Gospodarka społeczna mo�e 
zatem wypełnia� miejsca nieatrakcyjne dla podmiotów gospodarczych nasta-
wionych przede wszystkim na osi�ganie zysku, kreuj�c w ten sposób miejsca 
pracy na rynku lokalnym i dostarczaj�c dobra i usługi, których wytwarzanie, 
z czysto ekonomicznego punktu widzenia, jest nieopłacalne. 

W dyskusji prowadzonej w ramach Pierwszych Ogólnopolskich Spotka�
Ekonomii Społecznej w Krakowie (wrzesie� 2006) wskazano m.in. na fakt, �e 
tradycyjnie gospodarka społeczna wypełniała pewne zadania, które pó�niej sta-
wały si� domen� pa�stwa, na przykład społeczne ruchy edukacyjne, czy towa-
rzystwa ubezpiecze� społecznych. Poniewa� pa�stwo współcze�nie nie zawsze 
radzi sobie z realizacj� takich zada�, mo�na powiedzie�, �e jest to nadal obszar 
do zagospodarowania przez ten sektor [Pałys, 2006].

Nale�y wskaza� jeszcze inne mo�liwe społeczno-kulturowe efekty funkcjo-
nowania podmiotów gospodarki społecznej. Chodzi tu na przykład o kształto-
wanie kompetencji do wa�nych ról społecznych: roli pracownika, konsumenta, 
członka zbiorowo�ci itp. Dotyczy to zwłaszcza osób marginalizowanych czy 
wykluczonych, które cz�sto funkcjonuj� poza głównym nurtem �ycia społeczne-
go, w warunkach znacz�cego ograniczenia interakcji, cz�sto tak�e poza sieci�
wi�zi społecznych (w skrajnych przypadkach nawet wi�zi rodzinnych). W tych 
warunkach dystans społeczno-kulturowy pomi�dzy takimi osobami a rozmaity-
mi grupami społecznymi, instytucjami czy organizacjami mo�e by� tak znaczny, 
�e praktycznie uniemo�liwia samodzielne radzenie sobie z problemem reinte-
gracji. 

Sił� gospodarki społecznej jest opieranie si� na lokalnym kapitale społecz-
nym – istniej�cych powi�zaniach, rozmaitych wi�ziach s�siedzkich, religijnych 
czy etnicznych, wzajemnym zaufaniu osób do siebie i do lokalnych instytucji. 
Jednak�e działanie podmiotów gospodarki społecznej sprzyja pobudzaniu tego 
kapitału, wzmacnianiu go i wzbogacaniu. Zale�no�� ta jest zatem obustronna. 

Instytucje gospodarki społecznej istniej� i działaj� w wielu krajach, tak�e 
w azjatyckich czy afryka�skich, cho� cz�sto ich konkretny kształt ró�ni si� od 
tego, co znane jest pod tym mianem w krajach cywilizacji europejskiej. Cz�sto 
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instytucje te maj� za zadanie pomoc biednym i wykluczonym1. Zastanawiaj�c 
si� jednak nad zagadnieniem mo�liwo�ci skorzystania z do�wiadcze� innych 
krajów nale�y si�ga� przede wszystkim do bli�szych naszym warunkom rozwi�-
za� i praktyk rozwijanych w krajach europejskich. 

Przyjmuje si�, �e w Europie działa ponad 900 tysi�cy ró�nego rodzaju pod-
miotów gospodarki społecznej, ł�cznie wytwarzaj�cych około 10% PKB. Intere-
suj�ce jest spostrze�enie, �e mo�emy dostrzec wyra�ne zró�nicowanie nie tylko 
w skali narodowej, ale przede wszystkim regionalnej. To dodatkowo potwierdza 
tez� o silnych powi�zaniach gospodarki społecznej z lokaln� tradycj�, pozio-
mem rozwoju kapitału społecznego i – zró�nicowanymi w poszczególnych re-
gionach krajów – do�wiadczeniami przedsi�biorczo�ci [Wygna�ski, Fr�czak, 
2006, s. 28-29]. 

Analizuj�c „pola działa�” przedsi�biorstw gospodarki społecznej w krajach 
europejskich nale�y wskaza� przede wszystkim dostarczanie usług publicznych, 
integracyjne zatrudnienie i realizacj� zada� na rzecz dobra wspólnego (na przy-
kład zwi�zane z ochron� �rodowiska naturalnego). Przykłady działa� pierwszego 
rodzaju (community services) mo�na napotka� w całej Europie: na przykład 
w Austrii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii mo�na znale�� przedszkola o charakte-
rze społecznym (prowadzone lub kontrolowane przez rodziców), w Danii tzw. 
„mieszkania wspomagane” dla osób niesamodzielnych, potrzebuj�cych wsparcia 
(a tak�e pewnej kontroli). 

Integracyjne zatrudnienie jest jednym z najwa�niejszych obszarów działania 
w krajach Unii Europejskiej. Przyjmuje ono rozmaite formy, jednak najwa�niej-
szym ich rysem jest d��enie do przygotowania osób maj�cych problemy ze zna-
lezieniem lub utrzymaniem pracy do trwałego wł�czenia si� do rynku pracy. 
Wreszcie kwestie dostarczania dóbr publicznych, czyli działania na rzecz ochro-
ny �rodowiska, promowanie demokracji, kultywowanie lokalnych tradycji i inne 
[Wygna�ski, Fr�czak, 2006, s. 31]. W zale�no�ci od do�wiadcze� historycznych 
danego pa�stwa i jego specyfiki rozwojowej sposób funkcjonowania gospodarki 
społecznej jest odmienny. 

Na przykład w Niemczech istniej� bogate tradycje gospodarki społecznej, 
obejmuj�cej nie tylko „oczywiste” obszary, takie jak działania w �rodowiskach 
ludzi niepełnosprawnych, seniorów, pomoc dla ubogich rodzin, praca z osobami 
uzale�nionymi, pomoc bezdomnym, zapobieganie wykluczeniom społecznym 

                           
1 Interesuj�cym przykładem takiej instytucji nale��cej do sfery gospodarki społecznej jest Grame-
en Bank, zało�ony przez laureata pokojowej nagrody Nobla za rok 2006 Mohammada Yunusa 
w Bangladeszu. Nie chodziło tu o danie jałmu�ny, ale o stworzenie mo�liwo�ci rozwoju zachowa�
przedsi�biorczych. Wydawałoby si�, �e w warunkach skrajnego ubóstwa jest to niemo�liwe, jed-
nak okazało si�, �e nawet osoby �yj�ce na poziomie „biedy absolutnej” mog� posiada� zabezpie-
czenie, pozwalaj�ce im na skorzystanie z kredytu. Chodzi tu o wi�zi społeczne, a tak�e o reputa-
cj�, jak� dana osoba ma w swoim �rodowisku. Poparcie społeczno�ci jest gwarancj� spłaty kredy-
tu. W ten sposób miliony ubogich klientów banku mogło odzyska� poczucie wpływu na swój los. 
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i minimalizowanie skutków wykluczenia, ale tak�e działania na rzecz edukacji 
rozmaitych �rodowisk, przedsi�wzi�cia kulturalne, praca ze �rodowiskami emi-
granckimi. Niektóre z działaj�cych do dzi� organizacji wywodz� swój rodowód 
z czasów �redniowiecza. W kontynuowaniu i rozwijaniu działa� instytucji go-
spodarki społecznej istotn� rol� odegrały tradycje i wzory kultury chrze�cija�-
skiej, idee obywatelsko�ci i inne wzorce upowszechnione w kulturze niemiec-
kiej. Pa�stwo wspiera instytucje po�ytku publicznego poprzez przywileje podat-
kowe i zagwarantowanie mo�liwo�ci otrzymywania dotacji od osób prywatnych. 
Działa tak�e na rzecz wył�czenia usług społecznych spod działania europejskie-
go prawa dotycz�cego swobody konkurencji. W Niemczech działa tak�e kilka-
na�cie banków wyspecjalizowanych w obsłudze gospodarki społecznej, propo-
nuje si� tak�e rozmaite rozwi�zania dotycz�ce alternatywnych form finansowa-
nia zwrotnego [Balon, 2006]. 

Kwestia finansowania przedsi�wzi�� gospodarki społecznej jest bardzo zło-
�ona i stanowi jedn� z barier rozwoju tego sektora. Nawet w krajach, w których 
jest on relatywnie rozwini�ty istniej� rozmaite problemy z korzystaniem zarów-
no z dotacji z sektora publicznego, jak i zwrotnego finansowania przez sektor 
prywatny, czy inwestycji kapitałowych [Królikowska, 2006, s. 239-247]. Mo�-
liwo�ci korzystania z do�wiadcze� innych krajów europejskich s� zatem ograni-
czone. 

GOSPODARKA SPOŁECZNA W POLSCE. TERA�NIEJSZO	� I PERSPEKTYWY 

ROZWOJOWE

Specyfika historii Polski, zwłaszcza do�wiadczenia okresu zaborów, stworzy-
ły szczególne warunki dla powstawania pewnych inicjatyw obywatelskich, które 
z dzisiejszej perspektywy mog� by� rozwa�ane jako swoista prehistoria polskiej 
gospodarki społecznej. Jeszcze przed zaborami, w okresie rz�dów Stanisława 
Augusta, nast�puj� przemiany rozumienia dobroczynno�ci. Pod wpływem pr�-
dów umysłowych O�wiecenia dobroczynno�� wynikaj�c� z wiary 
w Boga i nakazu „miło�ci bli�niego” zostaje zast�piona dobroczynno�ci� wy-
pływaj�c� z przesłanek „racjonalnych”: konieczno�ci pomocy człowiekowi – 
członkowi społecze�stwa – w wyj�ciu ze stanu n�dzy poprzez danie mu mo�li-
wo�ci pracy [Assorodobraj, 1966, s. 241 i nast.]. 

Była to znacz�ca zmiana w sposobie widzenia obowi�zku wobec ubogich, 
zast�powanie nakazu dawania jałmu�ny nakazem dawania pracy. Kontynuacja 
takich reform, podejmowanych tak�e przez Sejm Czteroletni, podobnie jak in-
nych działania prowadzonych w XVIII wieku, tak�e na wzór rozmaitych insty-
tucji powoływanych w krajach europejskich, w momencie utraty niepodległo�ci 
stała si� niemo�liwa, instytucje polskie zast�powane były rozwi�zaniami pru-
skimi, austriackimi czy rosyjskimi. Powstawały natomiast rozmaite inicjatywy 
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obywatelskie, ł�cz�ce idee walki o polsko�� z ideałami socjalnymi [Le�, 2007, 
s. 19].  

Podczas gdy w innych krajach europejskich powstawanie instytucji gospo-
darki społecznej było powi�zane w ró�ny sposób z procesami industrializacji, 
w Polsce działały czynniki zwi�zane z procesami ochrony dziedzictwa narodo-
wego i szeroko rozumianej walki o niepodległo��. W tych warunkach oczywiste 
było maksymalne ograniczanie współpracy z administracj� pa�stwow� (zabor-
cz�). W pewnym sensie ten sposób postrzegania roli owych podmiotów „obywa-
telskich”, w powi�zaniu z ideałami społecznymi i politycznymi bardziej ni�
z rachunkiem ekonomicznym wpłyn�ł na dalszy rozwój gospodarki społecznej, 
ju� w Polsce niepodległej po roku 1918 [Fr�czak, 2006]. 

Współczesna Polska, w porównaniu do innych krajów europejskich, jest ra-
czej „na dorobku” je�li chodzi o rozwój gospodarki społecznej. Okres II wojny 
�wiatowej, a zwłaszcza ponad pół wieku gospodarki centralnie sterowanej 
i społecze�stwa autorytarnego spowodowały w znacznym zakresie zaprzepasz-
czenie wielowiekowych tradycji. Dane dotycz�ce trzeciego sektora w Polsce s�
raczej szacunkowe ni� dokładne, pewna cz��� formalnie zarejestrowanych insty-
tucji jest w praktyce martwa, istnieje natomiast pewna (trudna do oszacowania) 
liczba nieformalnych i nie rejestrowanych oficjalnie inicjatyw ró�nego rodzaju. 

W porównaniu do innych krajów europejskich nie s� to wielko�ci imponuj�-
ce. Ponadto w Polsce, ze wzgl�du na odmienn� histori� poszczególnych regio-
nów nale��cych przez ponad sto lat do ró�nych organizmów pa�stwowych, co 
przyczyniło si� do znacz�cych odmienno�ci kulturowych i mentalno�ciowych 
[Karwi�ska, Pucek, 1991], mo�na dostrzec odmienne wzorce tak�e w zakresie 
udziału w trzecim sektorze. W gminach poło�onych na terenach byłego zaboru 
pruskiego i byłego zaboru austriackiego obserwuje si� niemal dwukrotnie wy�-
szy wska�nik aktywno�ci obywatelskiej, mierzonej liczb� zarejestrowanych 
stowarzysze� i fundacji (poza OSP) na 10 tysi�cy mieszka�ców, ni� na terenach 
byłego zaboru rosyjskiego [Herbst, 2006a, s. 4]. 

Przybli�one dane dotycz�ce rozmiarów trzeciego sektora w Polsce oraz li-
czebno�� i stan zatrudnienia najwa�niejszych typów instytucji gospodarki spo-
łecznej przedstawia tabela 1. 

Nowa ekonomia (gospodarka) społeczna rozumiana jest tutaj jako relatywnie 
nowa (w Polsce rozwijaj�ca si� po roku 1989) sfera gospodarki, obejmuj�ca 
instytucje i organizacje ł�cz�ce w sobie cechy przedsi�biorstwa i instytucji po-
�ytku publicznego, a zatem podmiotu realizuj�cego zarówno cele ekonomiczne, 
jak i społeczne. Tworzenie takich przedsi�biorstw dokonuje si� w cz��ci poprzez 
„ekonomicznienie” (dobrowolne lub wymuszone przez sytuacj�) organizacji 
i instytucji pozarz�dowych, w cz��ci poprzez zakładanie takich instytucji przez 
administracj� ró�nego szczebla, w intencji rozwi�zywania problemów społecz-
nych, w cz��ci wreszcie poprzez powstawanie ich od nowa, na przykład w opar-
ciu o wzory takich działa� w innych krajach.  
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Tabela 1. Podstawowe informacje o trzecim sektorze w Polsce 

Typ organizacji 
Liczba zarejestrowanych 

organizacji 
Liczba 

zatrudnionych
Stowarzyszenia 
i fundacje 58 000 120 000
Organizacje samorz�du 
gospodarczego 

5 500 33 000

Spółdzielnie, w tym spół-
dzielnie inwalidów 

12 800
     350

440 000
   55 000

Towarzystwa Ubezpiecze�
Wzajemnych          9         500

Tradycyjna
gospodarka
społeczna 

Inne organizacje 
wzajemno�ciowe       880            ?
Spółdzielnie socjalne         45          320
Zakłady Aktywno�ci 
Zawodowej         35        1700

„Nowa” 
gospodarka 
społeczna  Centra i Kluby Integracji 

Społecznej     35 + 90        500 + ?
 Ogółem Ok. 75 000  Ok. 600 000
�ródło: [Herbst, 2006, s. 7]. 

Przedsi�biorstwa społeczne ł�cz�, jak wspominano, cele społeczne z celami 
ekonomicznymi, przy czym w „mocniejszej” wersji te pierwsze powinny by�
dominuj�ce. Powinny mie� tak�e charakter przedsi�wzi�� „oddolnych”, a człon-
kostwo w nich ł�czy si� z aktywno�ci� na rzecz organizacji i innych. Udział 
w decyzjach oparty jest na zasadzie „jeden człowiek jeden głos”, bez wzgl�du na 
wielko�� udziałów, a wa�n� zasad� jest wł�czanie w zarz�dzanie przedsi�bior-
stwem jego �rodowiska lokalnego.  

Je�li chodzi o kryteria ekonomiczne przedsi�biorstw społecznych, to jako 
najwa�niejsze ich cechy nale�y wymieni�: ponoszenie ryzyka ekonomicznego, 
prowadzenie stałej sprzeda�y dóbr lub usług, zatrudnianie płatnego personelu 
[Herbst, 2006, s. 6-14].  

W �wietle wyników bada� nad sektorem ekonomii społecznej w Polsce w ro-
ku 2006 mo�na wskaza�, �e niespełna 10% organizacji pozarz�dowych w Polsce 
spełnia, przynajmniej w pewnym zakresie, wspomniane wy�ej kryteria przedsi�-
biorstw społecznych. Oznacza to, �e w budowaniu sfery przedsi�biorczo�ci spo-
łecznej jeste�my na etapie stosunkowo wczesnym. Organizacje te, podobnie jak 
cała sfera działalno�ci pozarz�dowej, s� relatywnie młode, znacz�ca wi�kszo��
powstała w ostatnich 3-4 latach (warto tu tak�e wskaza� stosunkowo wysok�
„umieralno��” tych instytucji). 

Organizacje pozarz�dowe s� zlokalizowane przede wszystkim w miastach 
(70%), ponadto istnieje wyra�na zale�no�� mi�dzy wielko�ci� miasta a liczb�
organizacji pozarz�dowych – na terenie najwi�kszych 16 miast działa około 
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40% wszystkich instytucji tego rodzaju. Organizacje o charakterze przedsi�-
biorstw społecznych s� jeszcze bardziej „wielkomiejskie”, a� 60% spo�ród nich 
ma swoj� siedzib� w jednym z miast wojewódzkich. Szczególnie interesuj�ce – 
w kontek�cie mo�liwo�ci rozwi�zywania problemów społecznych poprzez dzia-
łalno�� organizacji pozarz�dowych w ogóle, a przedsi�biorstw społecznych 
(PES) w szczególno�ci – jest rozwa�enie, jakie obszary działania same te insty-
tucje uznaj� za najwa�niejsze (tabela 2). 

Tabela 2. Najwa�niejsze pola działa� organizacji pozarz�dowych i PES w roku 
2006 w Polsce 

Pola działa�

Odsetek 
organizacji 
uznaj�cych 
dane pole 

za najwa�niejsze

Odsetek PES 
uznaj�cych 
dane pole 

za najwa�niejsze 

Odsetek PES 
wskazuj�cych 

dane pole 

Sport turystyka rekreacja hobby 39,2 31,9 37,2 
Kultura i sztuka 12,8 18,3 35,5 
Edukacja i wychowanie 10,3 15.5 60,4 
Usługi socjalne, pomoc społeczna   9,9   5,2 14,6 
Ochrona zdrowia   8,0   5,8 10,2 
Rozwój lokalny w wymiarze społ. 
i materialnym   5,9   2,3 12,0 
Rynek pracy, zatrudnienie, 
aktywizacja zawodowa   2,3    3,5 11,3 
Ochrona �rodowiska    2,2    3,2 14,9 
Sprawy zawodowe, pracownicze, 
bran�owe   1,9    6,4   9,3 
Prawo, prawa człowieka, działalno��
polityczna   1,8    0,0   4,7 
Badania naukowe   1,3    3,5 11,4 
Wsparcie instytucji, organizacji 
pozarz�dowych, inicjatyw 
obywatelskich   1,0    1,1 20,6 
Religia   0,8     0,0   4,5 
Działalno�� mi�dzynarodowa   0,6     0,0  12,3 
Pozostała działalno��   2,0     3,3    5,8 
�ródło: [Herbst, 2006, s. 21]. 

Inne wyniki uzyskane w tych badaniach wskazuj�, �e przedsi�biorstwa spo-
łeczne we współczesnej Polsce nie wyró�niaj� si� wyra�n� orientacj� na wyko-
rzystanie działalno�ci gospodarczej jako instrumentu słu��cego rozwi�zywaniu 
problemów lokalnych. Organizacje te nie wyró�niaj� si� tak�e jako pracodawcy 
dla �rodowisk szczególnie nara�onych na wykluczenie. Mo�na wi�c powiedzie�, 
jak pisze Herbst, o istnieniu raczej projektu ni� praktyki przedsi�biorczo�ci spo-
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łecznej, cho� w dłu�szej perspektywie mo�na przewidywa� przesuwanie si�
trzeciego sektora w tym wła�nie kierunku [Herbst, 2006, s. 21-30].  

Pisz�c o perspektywach rozwojowych gospodarki społecznej w Polsce nale�y 
zwróci� uwag� na istniej�ce w Polsce tradycje. Nie jest to bez znaczenia dla 
mo�liwo�ci przenoszenia rozwi�za� z innych krajów – polska gospodarka spo-
łeczna powinna poszukiwa� własnej to�samo�ci. Warto tak�e wskaza�, �e 
w krajach, które przyst�piły do UE w 2004 roku rozwój gospodarki społecznej, 
a tak�e społecze�stwa obywatelskiego w ogóle, był (i jest w wielu przypadkach) 
utrudniony. Główny wysiłek został skierowany na budowanie mechanizmów 
rynkowych, indywidualnej przedsi�biorczo�ci [Rosi�ski, 2006, s. 107]. Katego-
ria interesu społecznego w krajach postsocjalistycznych była w pewnym sensie 
„zu�yta moralnie” i cz�sto odrzucana jako element niechcianej przeszło�ci. To 
obci��enie dziedzictwem socjalistycznym stwarzało pewne mentalne bariery 
w akceptacji samej koncepcji gospodarki społecznej. Innym istotnym wyzwaniem, 
jak pisze J. Wygna�ski, jest nadmiar oczekiwa� wobec gospodarki społecznej, 
które nie mog� by� zrealizowane w takim zakresie, jaki byłby po��dany.  

Istotne dla kształtowania si� i rozwoju gospodarki społecznej s� regulacje 
prawne, i w tym zakresie w Polsce podj�to pewne działania wcze�niej ni�
w innych krajach postsocjalistycznych. Dopracowali�my si� odpowiednich, 
wspieraj�cych rozwój przedsi�biorczo�ci społecznej ustaw2, cho� oczywi�cie 
jest tu jeszcze wiele kwestii do rozstrzygni�cia, na przykład problemy wynikaj�-
ce ze swoi�cie hybrydowego charakteru podmiotów gospodarki społecznej (jak 
chocia�by spółdzielnie socjalne). Działalno�� przedsi�biorstw społecznych 
zwi�zana jest z wieloma dziedzinami uregulowa� prawnych, co dodatkowo 
komplikuje proces legislacyjny. Mówimy tu mi�dzy innymi o sferze prawa pra-
cy, pomocy socjalnej, zamówie� publicznych, działalno�ci organizacji pozarz�-
dowych, podatków itd. [Wygna�ski, Fr�czak, 2006, s. 34]. 

Istniej� tak�e pewne mo�liwo�ci wspierania rozwoju przedsi�biorstw gospo-
darki społecznej poprzez wykorzystanie ju� istniej�cych mo�liwo�ci wspierania 
powstawania i rozwoju małych i �rednich przedsi�biorstw, w tym na przykład 
mo�liwo�� korzystania z po�yczek, kredytów czy bezpłatnych szkole�.  

Powiedzmy wreszcie, �e dla rozwoju gospodarki społecznej istotny jest sze-
roki kontekst społeczno-polityczny i gospodarczy, w ramach którego instytucje 
te działaj� i b�d� działały. Chodzi tu o wypracowanie pewnych wzorców współ-
pracy, wspólnego ustalania celów i sposobów ich realizowania. Ten szeroki 
kontekst, to tak�e mo�liwo�ci działania zwi�zane z przynale�no�ci� Polski do 
Unii Europejskiej, w tym chocia�by podejmowanie współpracy regionalnej 
i lokalnej, mo�liwo�� korzystania z istniej�cych w innych krajach europejskich 

                           
2 Przykładowo: Ustawa o działalno�ci po�ytku publicznego i wolontariatu z kwietnia 2003, Usta-
wa o zatrudnieniu socjalnym z czerwca 2003, Ustawa o pomocy społecznej z marca 2004, Ustawa 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z kwietnia 2004. 
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do�wiadcze�, czy wreszcie mo�liwo�� korzystania z funduszy europejskich. Te 
mo�liwo�ci wi��� si� tak�e z licznymi problemami i ograniczeniami. 

AKTUALNE SPOŁECZNE WYZWANIA DLA POLSKI I ROLA GOSPODARKI 

SPOŁECZNEJ W ROZWI
ZYWANIU PROBLEMÓW

Rozwa�aj�c wyzwania rozwojowe dla Polski obecnie i w najbli�szych latach 
nale�y wskaza�, �e obejmuj� one praktycznie wszystkie dziedziny, od wyzwa�
gospodarczych, poprzez polityczne do społecznych i kulturowych. Z punktu 
widzenia problematyki tego opracowania najwa�niejsze s� te dwa ostatnie. 
Przede wszystkim problemem jest du�e zró�nicowanie regionalne mierzone 
wska�nikiem PKB na mieszka�ca. Te zró�nicowania s� szczególnie widoczne 
w perspektywie wie�-miasto i w perspektywie wielko�ci miast. Widoczna jest 
dominuj�ca pozycja Warszawy w tworzeniu PKB (13% w stosunku do produktu 
całego kraju, podczas gdy najmniej znacz�cy podregion ełcki: 0,5%). Dodajmy, 
�e wielkie miasta: Warszawa, Łód�, Kraków, Pozna�, Wrocław oraz Trójmiasto 
wytwarzaj� w sumie a� 26,7% produktu krajowego brutto. Analiza warto�ci 
�rodków trwałych w gospodarce w odniesieniu do liczby mieszka�ców wskazu-
je, �e rzeczywiste zró�nicowanie rozwoju gospodarczego jest jeszcze wi�ksze, 
a pozycja o�rodków metropolitalnych dominuj�ca [Zabezpieczenie społeczne…, 
2006, s. 61-62]. 

Innym wa�nym wyzwaniem jest bezrobocie oraz niski współczynnik aktyw-
no�ci zawodowej powy�ej 15-go roku �ycia (55,5%). Chodzi jednak zwłaszcza 
o struktur� przestrzenn� bezrobocia, która od pocz�tku transformacji pozostaje 
nadal taka sama i obejmuje zwłaszcza obszary byłych PGR-ów. Sytuacja w nie-
których regionach pogarsza si� je�li chodzi o bezrobocie i to mimo ogólnego 
jego spadku; mo�na powiedzie�, �e nast�puje tu kumulacja dysfunkcji. 

Zagro�eniem dla spójno�ci społecznej jest realna mo�liwo�� depopulacji 
w ubo�szych, zwłaszcza peryferyjnych regionach. Dotyczy to zwłaszcza wsi 
i innych małych miejscowo�ci na obszarach Opolszczyzny, Pogórza Sudeckiego 
i na „�cianie wschodniej” (na granicy z Białorusi�) [Zabezpieczenie społeczne…, 
2006, s. 50-59]. 

Szczególnie trudnym problemem jest zagro�enie wykluczeniem społecznym, 
dotycz�cym zwłaszcza pewnych �rodowisk: osoby niepełnosprawne, długotrwa-
le bezrobotne, osoby pozostaj�ce trwale w biedzie, imigranci, osoby z nieakcep-
towanych �rodowisk (np. Romowie), osoby uzale�nione czy wywodz�ce si� ze 
�rodowisk, w których nast�piła kumulacja niekorzystnych cech poło�enia spo-
łecznego. Warto tu wskaza�, �e nawet pozostawanie w zatrudnieniu nie chroni 
przed ubóstwem czy bied�. Brak wystarczaj�cych �rodków finansowych powo-
duje, �e wiele rodzin musi ogranicza� zaspokajanie wa�nych społecznie potrzeb 
(w tym tak�e ochron� zdrowia czy potrzeby edukacyjne). W szczególnie złej 
sytuacji znajduj� si� te rodziny, które mieszkaj� na terenach zaniedbanych, 
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ubo�szych, gdzie dost�p do pewnych usług czy dóbr jest znacz�co utrudniony 
i cz�sto wymaga uruchomienia własnej aktywno�ci, postawy przedsi�biorczej. 

Inny problem to nasilaj�ce si� w wielu �rodowiskach zjawiska patologii spo-
łecznej, przyczyniaj�ce si� do dezorganizacji społecznej, obni�ania komfortu 
psychicznego zwi�zanego z brakiem poczucia stabilizacji, poczucia bezpiecze�-
stwa czy doznawaniem anomii. Warto tu tak�e wskaza� wyst�puj�ce patologie 
instytucji, na przykład rodziny czy szkoły, stwarzaj�ce dodatkowe poczucie 
zagro�enia i niepewno�ci. 

Wyzwaniem dla Polski jest tak�e niski poziom kapitału społecznego, wyra�a-
j�cy si� niewielkim stopniem zaufania w stosunkach z innymi i w stosunkach z 
instytucjami, a tak�e mał� aktywno�ci� w stowarzyszeniach czy organizacjach. 
Brak kapitału społecznego utrudnia osi�ganie celów indywidualnych i lokal-
nych, wzmacnia niekorzystne poczucie osamotnienia i bezradno�ci. 

W�ród celów polityki społecznej rz�du na lata 2007-2013 wymieniane s�: 
równy dost�p wszystkich do korzystania z praw społecznych, poprawa warun-
ków funkcjonowania rodzin, wspieranie grup zagro�onych wykluczeniem spo-
łecznym, zapewnienie demokratycznego współuczestnictwa wszystkich obywa-
teli. W praktyce oznacza to mi�dzy innymi aktywn� polityk� społeczn�, kom-
pleksowe działania na rzecz rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepeł-
nosprawnych, budowanie systemów wsparcia dla osób w starszym wieku, 
a tak�e integracj� społeczn� i zawodow� imigrantów [Strategia polityki…, 2005, 
s. 21-22]. 

W d��eniu do rozwi�zywania najwa�niejszych społecznych problemów roz-
wojowych powinny by� podj�te działania dla poprawy infrastruktury rozwojo-
wej, zwłaszcza w małych miasteczkach i wsiach. Działania na rzecz aktywizacji 
zawodowej i społecznej obszarów zagro�onych ubo�eniem i marginalizacj�
powinny obejmowa� nie tylko wielk� skal�, działania systemowe, ale tak�e d�-
�enia na rzecz zmiany wzorów społecznych, rozwijania przedsi�biorczo�ci in-
dywidualnej i lokalnej, uelastycznienia rynku pracy, wzmacniania zasady party-
cypacji społecznej. 

Czy instytucje gospodarki społecznej mog� odegra� znacz�c� rol� w tych 
działaniach? I jakie czynniki b�d� sprzyjały mo�liwo�ci realizacji takich zada�? 
Sam fakt, �e instytucje trzeciego sektora zatrudniaj� znacz�c� liczb� osób (patrz 
tab. 1) nie oznacza automatycznie, �e s� one skutecznym remedium na problemy 
bezrobocia w Polsce. Chodzi tu przede wszystkim o bezrobocie pewnych grup, 
na przykład osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo, a tak�e bezrobo-
cie wyst�puj�ce w pewnych rejonach, gdzie skumulowały si� niekorzystne 
czynniki. 

Osoby zagro�one wykluczeniem społecznym z powodu choroby czy niepeł-
nosprawno�ci potrzebuj� takiego modelu działania, który pozwalałby im na 
utrzymanie pracy, pomimo ró�nych dysfunkcji. Takim rozwi�zaniem mog� by�
firmy społeczne. „S� to podmioty gospodarcze o rynkowej orientacji, które rów-
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nocze�nie respektuj� specyficzne potrzeby osób o słabej zatrudnialno�ci i ni-
skich kwalifikacjach, tworz�c szereg form tymczasowego i stałego zatrudnienia: 
przygotowuj� do pracy na otwartym rynku, pomagaj�c w samozatrudnieniu po-
przez przyuczenie do zawodu (…), rozwijaj� wspierane zatrudnienie w ramach 
otwartego rynku pracy, rozwijaj� odr�bne systemy stabilnego zatrudnienia rów-
noległe wobec rynku” [Banach, 2007, s. 10]. 

Przykładem takiego przedsi�biorstwa jest krakowski hotel „U Pana Cogito”, 
zatrudniaj�cy 21 osób po kryzysach psychicznych. Nie jest to działanie o cha-
rakterze „warsztatów terapeutycznych”, hotel współpracuje mi�dzy innymi 
z hotelami Radisson SAS, Regent, Wilga, Petrus oraz z klubem sportowym „Ko-
rona”, w którym osoby po terapii zostały zatrudnione przy obsłudze nowo 
otwartego basenu, w recepcji i szatniach” [Banach, 2007].  

Mo�na przytoczy� ró�nego rodzaju argumenty przemawiaj�ce za integracj�
społeczn� i aktywizacja zawodow� osób niepełnosprawnych, zarówno kulturo-
we, jak i moralne czy społeczne. Warto jednak zwróci� uwag� na fakt, �e jest to 
równie� opłacalne w kategoriach ekonomicznych (tabela 3). 

Tabela 3. Koszty pobytu w o�rodkach psychiatrii �rodowiskowej 
Lp. Nazwa instytucji Koszt w przeliczeniu na jeden dzie�
1 	rodowiskowy Dom Samopomocy 22,50 zł
2 Warsztat Terapii Zaj�ciowej 37,00 zł
3 Mieszkanie Chronione 16,00 zł
4 Zakład Aktywno�ci Zawodowej 35,00 zł
5 Szpital Ogólny 88,00 zł
6 Oddział otwarty (dzienny) 56,00 zł

�ródło: [Banach, 2007, s. 35]. 

Wskazany wy�ej przykład pokazuje oczywi�cie tylko niewielki wycinek 
mo�liwo�ci instytucji gospodarki społecznej w kwestii wspomagania reintegracji 
osób z nieakceptowan� przez znaczn� cz��� społecze�stwa dysfunkcj� (zaburze-
nia psychiczne). Podobnie mo�na wskaza� znaczenie instytucji gospodarki spo-
łecznej dla takich �rodowisk, jak: Romowie, osoby trwale bezrobotne i inne, 
pozbawione cech składaj�cych si� na zjawisko okre�lane jako employability

(zdolno�� do pozostawania zatrudnionym).  
Inny wa�ny problem współczesnej Polski to, jak wspomniano wy�ej, stymu-

lowanie rozwoju lokalnego, zwłaszcza w obszarach zagro�onych pauperyzacj�
czy te� marginalizacj�. Gospodarka społeczna mo�e potencjalnie odgrywa�
istotn� rol� w rozwoju lokalnym, je�li jej instytucje oka�� si� zdolne do współ-
pracy z samorz�dami i lokalnym biznesem. 

Mo�na przyj��, jak s�dzi Herbst, bazuj�c na wynikach bada�, �e gospodarka 
społeczna staje si� dodatkowym potencjałem dla rozwoju lokalnego. Wskazuje 
na mo�liwo�� rozwijania instytucji gospodarki społecznej na bazie kapitału spo-
łecznego. Jest to tym wa�niejsze, �e regiony słabo rozwini�te charakteryzuj� si�
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nisk� jako�ci� kapitału ludzkiego i społecznego, a tak�e niedostatkiem partner-
stwa w zarz�dzaniu rozwojem lokalnym [Herbst, 2006]. 

Na koniec nale�y wskaza�, �e wielk� rol� mog� odegra� instytucje gospodar-
ki społecznej w procesach zmiany orientacji mentalnych, nastawie�, a tak�e 
sposobu postrzegania siebie i otaczaj�cej rzeczywisto�ci. Szczególne znaczenie 
gospodarki społecznej polega tu na tworzeniu alternatywnych dróg „stawania si�
przedsi�biorc�”, „stawania si� pracownikiem” czy przyjmowania nastawie�
aktywnych zwi�zanych z poszukiwaniem rozwi�zania, a nie tylko oczekiwaniem 
pomocy. Oznacza to tak�e kształtowanie, w�ród członków, postaw przedsi�bior-
czych i umiej�tno�ci radzenia sobie z sytuacjami niepewno�ci, konkurencji czy 
ryzyka. 
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Streszczenie 

Zagadnienia gospodarki społecznej zazwyczaj nabieraj� znaczenia w sytuacjach, gdy efekty 
polityki gospodarczej nie nad��aj� za społecznymi oczekiwania. Renesans zainteresowania t�
problematyk� nast�pował zatem co najmniej kilkakrotnie w okresie mi�dzy XIX i XXI wiekiem 
przynosz�c rozmaite koncepcje i rozwi�zania odmienne w ró�nych krajach. Taka debata toczyła 
si� tak�e w Polsce. 

Istotn� cech� gospodarki społecznej jest tworzenie warunków dla ł�czenia efektywno�ci eko-
nomicznej z realizowaniem zasady sprawiedliwo�ci. Podmioty gospodarki społecznej odgrywaj�
istotn� rol� w integrowaniu społecze�stwa, realizowaniu programu spójno�ci społecznej, mo�li-
wo�ci wyrównywania szans uczestniczenia w rozmaitych sferach �ycia społecznego. Chodzi tu 
zatem o uzupełnianie działa� pa�stwa w rozwi�zywaniu problemów społecznych, dalej, działania 
na rzecz zmiany sposobu my�lenia, wspomaganie ładu społecznego, zwłaszcza w �rodowiskach 
lokalnych, wreszcie, kształtowanie kompetencji do pełnienia ról społecznych, zwłaszcza w przy-
padku osób marginalizowanych. 

We współczesnej Polsce utrzymuje si� wiele wyzwa� i zagro�e�, zwi�zanych m.in. ze skut-
kami transformacji, które nie mog� by� skutecznie rozwi�zywane przez instytucje pa�stwa. Cho-
dzi tu zwłaszcza o nadmierne rozwarstwienie społeczno-ekonomiczne w wymiarze regionalnym, 
dominacje metropolii przy równoczesnym zapó�nieniu rozwojowym obszarów peryferyjnych. 
Inne wa�ne zjawisko to koncentrowanie si� bezrobocia w pewnych obszarach, a tak�e pojawianie 
si� rozmaitych grup marginalizowanych czy wykluczanych z pełnego udziału w �yciu społecz-
nym. Artykuł skupia si� na mo�liwo�ciach i ograniczeniach sektora gospodarki społecznej 
w rozwi�zywaniu tych problemów. 
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Social Economy and Development Challenges in Modern Poland 

Summary 

The issues of social policy usually become more important while results of economic policy do 
not keep up with social expectances. That is why, the interest in the problems raised at least few 
times in a period between 19th and 20th century, bringing diversified concepts and solutions in 
different countries. The debate took place also in Poland. 

The essential characteristic of social economy constitutes a process of creation frames to com-
bine economic efficiency with realizing the rules of justice. The entities of social economy play 
essential role in society integration, realizing social cohesion program and redeeming chances to 
participate in different spheres of social life. It comes to: complementing the state activity in re-
solving social problems, and also, to taking actions aimed at changing the way of thinking, to 
supporting social order, especially in local communities, and the last but not the least, to shaping 
competences to play social roles, especially by the marginalized persons. 

In modern Poland there are still many challenges and threats connected, among others, with 
the results of transformation that cannot be effectively resolved by the state authorities. It comes to 
excessive socio-economic inequality in the regional dimension, domination of metropolises and 
simultaneous backwardness of the peripheries. Another important phenomena constitutes concen-
tration of unemployment in some specified areas, and also an appearance of different marginalized 
groups or the excluded from the full participation in social life. The paper is focused on the possi-
bilities and barriers of the social economy sector in resolving the above mentioned problems. 
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