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Wstęp
Celem niniejszego Przewodnika jest dostarczenie wiedzy, dotyczącej zakładania  

i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Przewodnik ten jest adresowany 

do samorządu lokalnego, instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych, które w 

swej działalności pragną łagodzić istotne problemy społecznego wykluczenia 

i marginalizowania jednostek i grup w swoim lokalnym środowisku.

W  Polsce  istnieje  bogata,  sięgająca  XIX  wieku  tradycja  spółdzielczości,  ruchów 

samopomocowych,  pomocy  sąsiedzkiej  oraz  działalności  licznych  stowarzyszeń 

zmierzających do poprawy sytuacji osób biednych, bezrobotnych, bezdomnych, 

nieposiadających  żadnych  kwalifikacji  zawodowych.  Działalność  ta  rozwijała  się 

szczególnie intensywnie w okresie międzywojennym, ale także później, w zmienionych 

realiach ustrojowych powojennej Polski. Okres ten charakteryzował się wprzęgnięciem 

wszelkich inicjatyw w tym zakresie, w system państwowej gospodarki1. Spowodowało 

to, między innymi do dziś trwającą,  niechęć do spółdzielczości utożsamianej 

z  przymusem,  nieefektywnością,  brakiem  rzeczywistego  podejmowania  kwestii 

społecznych.

Przeobrażenia  systemowe  umożliwiły  powrót  do  tradycji  oddolnego  kreowania 

pożądanych  zmian  społecznych.  To  nowe  postrzeganie  rzeczywistości  społecznej, 

umożliwiło  dostrzeżenie  potencjału  ekonomii  społecznej  w  procesie  rozwoju 

społecznego. Ekonomia społeczna to działalność gospodarcza akcentująca nadrzędność 

celów społecznych nad działalnością nastawioną na zysk.

Innowacyjność,  przyjętych  rozwiązań,  polega  na  realizacji  modelu  przechodzenia 

osób  wykluczonych  społecznie  poprzez  kolejne  elementy  systemu  prawno-

instytucjonalnego, aż do pełnej niezależności zawodowej, ekonomicznej i społecznej.

W  Przewodniku zostały  omówione  między  innymi  takie  zagadnienia,  jak  sposób 

definiowania ekonomii społecznej, zasady diagnozowania społecznego, rola samorządu 

społecznego  w  rozwoju  ekonomii  społecznej,  zasady  zakładania  przedsiębiorstw 

społecznych.  W  Przewodniku zawarto  dwa  przykłady  przedsiębiorstw  społecznych 

1 Por.: J.Hausner, Ekonomia społeczna i rozwój, (w:) Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery 

rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, pod. red. A.Gizy-Poleszczuk i J.Hausnera, Warszawa 2008.
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działających  w  Polsce.  Pierwszy  jest  krótką  charakterystyką  Centrum  Integracji 

Społecznej w Barlinku, drugi zaś odnosi się do Spółdzielni Socjalnej „Od Nowa” 

w Chełmnie. 

Dobór  tych  przykładów  nie  jest  przypadkowy.  Projekt,  w  ramach  którego 

opracowany  został  niniejszy  Przewodnik, nakierowany  jest  na  utworzenie  spółdzielni 

socjalnych  w  oparciu  o  już  działające  centra  integracji  społecznej  na  terenie 

województwa zachodniopomorskiego. Z tego też względu, w prezentowanej publikacji 

zamieszczono formularze służące do rejestracji spółdzielni socjalnej.
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1. Pojęcie ekonomii społecznej
W tej części autorzy odpowiadają na kilka podstawowych pytań dotyczących istoty  
ekonomii społecznej.  Co to jest  ekonomia społeczna? W jaki sposób funkcjonuje  
w innych krajach? Jakie są możliwości rozwoju ekonomii społecznej w Polsce?

1.1. Definicja ekonomii społecznej

Ekonomia  społeczna  jest  pojęciem  dobrze  znanym  w  krajach  „starej  Unii 

Europejskiej”, choć rozumienie jej przesłanek nie jest jednoznaczne2. 

Różnice postrzegania  ekonomii  społecznej  wynikają  zarówno  z  odmiennych 

perspektyw teoretycznych, praktycznych, jak i odmiennych doświadczeń historycznych 

i  legislacyjnych.  Jak słusznie  zwracają  uwagę J.Defourny i  P.Develtere,  istnieją  dwa 

zasadnicze podejścia do ujmowania ekonomii społecznej: prawno-instytucjonalne

i normatywne3.

Pierwszy sposób definiowania łączy się z wyznaczaniem prawnych reguł określania 

ekonomii społecznej. Definicja ta ma charakter wyliczająco-opisowy. Zabieg ten polega 

na wskazaniu podmiotów zaliczanych do „ekonomii  społecznej”.  Podmiotami  tymi  są 

spółdzielnie, organizacje samopomocowe oraz stowarzyszenia.

W podobny sposób definiowana  jest  ekonomia  społeczna  przez  Europejską  Stałą 

Konferencję Spółdzielni, Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych, Organizacji i Fundacji 

(CEP-CMAP). Ekonomia społeczna – według Konferencji - „to podmioty gospodarcze

 i społeczne aktywne we wszystkich sektorach. Wyróżniają się one ze względu na swoje 

cele  oraz  szczególną  formę  przedsiębiorczości.  Ekonomia  społeczna  obejmuje  takie  

podmioty jak: spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia

i fundacje. Przedsiębiorstwa te działają w poszczególnych obszarach, takich jak: opieka  

społeczna, usługi dla społeczeństwa, zdrowie, banki, ubezpieczenia, produkcja rolnicza,  

2 Kowalczyk  B.,  Ekonomia  społeczna  w pomocy  społecznej  w  Polsce  w walce  z  wykluczeniem 

społecznym, w: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne, 

Potrzeby praktyki, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2008.
3 Defourny  J.,  Develtere  P.  (2008),  Ekonomia  społeczna:  ogólnoświatowy  trzeci  sektor,  (w:) 

Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, wybór J.J.Wygnański, 
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sprawy  konsumentów,  praca  stowarzyszeń,  sektor  mieszkaniowy,  handel,  usługi  

sąsiedzkie, kształcenie i szkolenie, kultura, sport i aktywność w czasie wolnym”4.

Drugie  podejście,  normatywne,  kładzie  nacisk  na  reguły,  które  określają  cechy 

charakterystyczne  przedsiębiorstw  społecznych,  realizowane  przez  nie  funkcje  oraz 

wewnętrzną  organizację.  J.Defourny  i  P.Develtere,  w  związku  z  takim  podejściem, 

ekonomię  społeczną  definiują  następująco:  „ekonomia  społeczna  obejmuje  wszelkie 

rodzaje  działalności  gospodarczej  prowadzonej  przez  przedsiębiorstwa,  głównie  

spółdzielnie,  stowarzyszenia  i  towarzystwa  świadczeń  wzajemnych,  które  w  swoich 

normach etycznych przestrzegają następujących zasad:

1. przedkładanie służby członkom lub wspólnocie ponad zysk;

2. autonomiczne zarządzanie;

3. demokratyczny proces decyzyjny;

4. prymat ludzi i pracy nad kapitałem przy dystrybucji dochodów”5.

Ryc. 1. Ekonomia społeczna w ujęciu sektorowym.
Źródło: Opracowanie własne.

4 Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci sektor” 2005, nr 2.
5 Ibid. s. 27.
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Ekonomia  społeczna  może  być  realizowana  w  każdym  sektorze  gospodarki: 

publicznym, prywatnym oraz w sektorze organizacji pozarządowych, który do realizacji 

tych zadań jest szczególnie predysponowany.

Zawarty w cytowanych definicjach potencjał ekonomii społecznej doskonale ilustrują 

doświadczenia  państw,  w  których  idea  ta  jest  realizowana  w  praktyce. Dotyczy  to 

zwłaszcza działalności podmiotów ekonomii społecznej we Włoszech, Francji, Stanach 

Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Belgii. 

Działalność przedsiębiorstw ekonomii społecznej, nie tylko w tych krajach, obejmuje 

całe spektrum aktywności gospodarczej służącej rehabilitacji, opiece i pielęgnacji osób 

starych,  niepełnosprawnych,  pielęgnacji  małych  dzieci,  reintegracji  społecznej, 

rehabilitacji, ale także usługami budowlanymi, handlowymi, czy produkcją. Sukcesy tych 

przedsięwzięć są najlepszymi propagatorami ekonomii społecznej. 

W  Anglii  mimo,  że  ekonomia  społeczna  jest  stosunkowo nową ideą,  to  jest  ona 

aktualnie rozpowszechniona i obejmuje szereg organizacji opartych na wolontariacie oraz 

duże przedsiębiorstwa społeczne. Podstawową zasadą przedsiębiorstwa społecznego 

w  doświadczeniach  angielskich,  jest  zasada  ponownego  inwestowania  nadwyżek 

finansowych w realizację celów społecznych, a nie przeznaczanie ich na powiększanie 

zysków wspólników. 

Ta forma ekonomicznego działania w Anglii spotkała się z dużym zainteresowaniem 

społecznym.  Świadczą  o  tym  dane  statystyczne:  w  2006  roku  w  Zjednoczonym 

Królestwie działało około 55 tys. przedsiębiorstw, a ich udział w PKB wynosił 8 mld 

funtów (11,8 mld euro). 

Podobne sukcesy  ekonomia społeczna odnosi w Belgii. Przedsiębiorstwa społeczne 

obejmują tam szerokie spektrum organizacji  i  inicjatyw.  Obecnie sektor ten zatrudnia 

ponad 50 tys. osób, a jego obroty sięgają miliarda euro.

W Belgii,  za  organizacje  działające  w  sektorze  ekonomii  społecznej,  uważa  się: 

zakłady  pracy  chronionej,  społeczne  zakłady  pracy,  centra  i  zakłady  recyclingowe, 

instytucje świadczące usługi sąsiedzkie na rzecz społeczności lokalnych, centra ochrony 

pracy  work-care  centre,  przedsiębiorstwa  przywracające  osoby  bezrobotne  na  rynek 

pracy, spółdzielnie pracy i spółdzielnie przyjazne środowisku itp6. 
6 Ekonomia społeczna od środka. Najlepsze praktyki stosowane w Anglii, Belgii I Polsce, European 

Enterprise Plus (EE+), 2007.
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Belgijska ekonomia społeczna funkcjonuje w oparciu o następujące zasady etyczne: 

- człowiek ważniejszy od kapitału,

- demokratyczny proces podejmowania decyzji,

- przejrzystość działania,

- trwałość, ciągłość działania oraz jakość.

Zasady  te  są  powszechnie  akceptowane  i  stanowią  trwałą  przesłankę  wszelkich 

działań z zakresu ekonomii społecznej7. 

Pozytywnym doświadczeniem Belgii, jest również wsparcie dla inicjatyw ekonomii 

społecznej  ze strony władz lokalnych i  centralnych.  Przykładem tego jest  flamandzka 

organizacja  VOSEC,  która  wspiera  rozwój  inicjatyw  rozpoczynających  działalność8. 

Wsparciu  instytucjonalnemu  towarzyszy  przekonanie  o  słuszności  działań  służących 

równomiernemu  rozwojowi  gospodarczemu,  a  także  rozwojowi  umiejętności 

społecznych.

 Przykłady te nie wyczerpują całego złożonego obszaru zasad, form organizacyjnych 

i podejmowanych działań problemowych we wszystkich krajach rozwijających ekonomię 

społeczną9.

1.2. Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej w Polsce

Istotną  cechą  polskiej  ekonomii  społecznej  jest  jej  instytucjonalny  charakter. 

Ekonomia  społeczna  proponuje  tworzenie  nowych  instytucji,  które  aktywizują  osoby 

wykluczone  lub  zagrożone  wykluczeniem społecznym.  Realizowanie  zadań  ekonomii 

społecznej ułatwiają wprowadzone rozwiązania legislacyjne. 

W Polsce szczególne znaczenie dla rozwoju ekonomii społecznej mają trzy ustawy, 

stanowiące fundament rozwoju tej sfery. Są to:

• Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, 

• Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, 

• Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

7 Ekonomia społeczna od środka, op.cit. s.5.
8 VOSEC  (Flamandzka  Platforma  Ekonomii  Społecznej)  obejmuje  ponad  700  przedsiębiorstw 

społecznych z terenu Flandrii, w których łącznie pracuje ponad 30 tys. osób.
9  Np. w żadnym innym kraju nie ma tak wiele spółdzielni uczniowskich jak w Polsce.
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Przyjęte  rozwiązania  stanowią  w  miarę  zwarty  system  przechodzenia  osób 

wykluczonych społecznie poprzez kolejne etapy, aż do pełnej niezależności zawodowej, 

ekonomicznej  i  społecznej. Ustawy  weszły  w  życie  w  latach  2003-2004.  Stąd 

doświadczenia nowej ekonomii społecznej w Polsce mają krótką tradycję i obszar ten jest 

słabo identyfikowany,  zarówno przez samorząd lokalny,  jak i  w potocznym odbiorze. 

Dotychczasowe  polskie  doświadczenia  przedsiębiorczości  społecznej  obejmują 

następujące podmioty:

• organizacje spółdzielcze i spółdzielnie pracy;

• organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą

• spółdzielnie socjalne

• centra integracji społecznej (CIS)

• zakłady aktywności zawodowej (ZAZ)

Organizacje  spółdzielcze  i  spółdzielnie  pracy – obejmują  bardzo  liczną  kategorię 

podmiotów (w Polsce jest ich ok. 13 tys.), z czego najliczniejsze są spółdzielnie 

mieszkaniowe, konsumenckie (np. „Społem”), spółdzielnie pracy, kółka rolnicze, 

spółdzielnie  uczniowskie,  a  także  banki  spółdzielcze,  spółdzielcze  kasy 

oszczędnościowo-kredytowe.  W  dużym  stopniu  organizacje  te  są  obarczone 

stylem  działania  typowym  dla  stosunków  panujących  w  okresie  realnego 

socjalizmu. Są to więc organizacje w dużym stopniu skostniałe, shierarchizowane, 

autokratyczne, o małym poziomie innowacyjności.

Organizacje pozarządowe obejmują fundacje i stowarzyszenia społeczne. Nazywane są 

często trzecim sektorem, a ich działalność w polskim ustawodawstwie o pożytku 

publicznym i wolontariacie jest charakteryzowana poprzez określenie: „podmioty 

nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu uzyskania 

zysku”.

Podmioty tego typu, działające w sferze socjalnej, ochronie zdrowia, profilaktyce 

społecznej, często nazywane są organizacjami użyteczności publicznej.

W  przypadku  akcentowania  społecznej  partycypacji  i budowania  społecznej 

aktywności,  organizacje  pozarządowe  nazywane  są  stowarzyszeniami 

obywatelskimi. 
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Określane  są  także  mianem  organizacji  wolontarystycznych,  gdyż  ich  praca 

opiera się na nieodpłatnej pracy.

Formy  prawne  stowarzyszenia  i  fundacji  znacznie  różnią  się  między  sobą. 

Stowarzyszenie, definiuje się jako, dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie

o  celach  niezarobkowych.  Dobrowolność  polega  na  swobodzie  tworzenia 

stowarzyszeń, wolności przystępowania do istniejących stowarzyszeń 

oraz nieograniczonej możliwości występowania z nich. Stowarzyszenie powstaje 

w wyniku podjęcia uchwały o założeniu przez członków założycieli, którzy chcą 

wspólnie  działać  i  realizować  wyznaczone  przez  siebie  cele.  W  przypadku 

prowadzenia  działalności  gospodarczej,  konieczne  jest  uzyskanie  osobowości 

prawnej, czyli wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Fundacja  ustanawiana  jest  dla  realizacji  celów  społecznie  lub  gospodarczo 

użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki

i  nauki,  oświata  i  wychowanie,  kultura  i  sztuka,  opieka  i  pomoc  społeczna, 

ochrona środowiska i zabytków. Fundacja powstaje w drodze oświadczenia woli 

przez fundatora o jej ustanowieni i przeznaczeniu określonego majątku

na realizację celu fundacji. Takie oświadczenie  woli powinno zostać złożone w 

formie aktu notarialnego, bądź w treści testamentu. 

W  Polsce,  czynnikiem  stymulującym  rozwój  organizacji  pozarządowych,  jest 

strukturalna presja wywołana ograniczaniem roli sektora publicznego

i przedsiębiorstw po 1989 roku, z jej skutkami w postaci masowego bezrobocia, 

wzrostu ubóstwa oraz ograniczenia usług społecznych. Z tego względu inicjatywy 

trzeciego sektora koncentrowały się w dziedzinie wybranych usług społecznych 

oraz  w  zakresie  reintegracji  społeczno-zawodowej  grup  dotkniętych 

wykluczeniem społecznym. 

Spółdzielnie  socjalne to  rodzaj  spółdzielni  pracy,  których  powstanie,  ustrój  i  sposób 

funkcjonowania  reguluje,  w przeważającej  mierze,  ustawa  z  dnia  26  kwietnia 

2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Stanowi więc spółdzielnia, podmiot ekonomii 

społecznej  łączący  cele  gospodarcze  i społeczne.  Utworzenie  spółdzielni 

socjalnej,  stwarza  osobom zagrożonym  wykluczeniem społecznym,  możliwość 

aktywizacji  zawodowej  poprzez  prowadzenie  własnego  przedsiębiorstwa. 
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Członkowie  spółdzielni  muszą  sprawdzić  się  w  nowych  rolach  społecznych. 

Współpracując, w ramach spółdzielni, mogą mieć wpływ na swoje otoczenie

 i  zdobycie  nowych umiejętności.  Dzięki  współpracy  w  ramach  spółdzielni 

socjalnej,  jej  członkowie  odbudowują  relacje  i  zostają  włączeni  w  proces 

reintegracji społecznej.

Z  racji  stosunkowo  niskiej  znajomości  zagadnień  związanych  ze  spółdzielnią 

socjalną, więcej uwagi zostanie poświęcone temu zagadnieniu w dalszej części 

Przewodnika. 

Centrum Integracji Społecznej może zakładać gmina lub organizacja pozarządowa,

 w ramach swej działalności statutowej. Centra integracji społecznej powoływane 

są w celu reintegracji społecznej osób:

1) bezdomnych, realizujących indywidualny program wychodzenia

 z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

2) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii

 w zakładzie lecznictwa odwykowego;

3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

 po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;

4)  chorych  psychicznie,  w  rozumieniu  przepisów  o  ochronie  zdrowia 

psychicznego;

5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia

 i instytucjach rynku pracy;

6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji

 ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

7)  uchodźców  realizujących  indywidualny  program  integracji,  w  rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej;

8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

 i społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych,  którzy  podlegają 

wykluczeniu  społecznemu  i  ze  względu  na  swoją  sytuację  życiową,  nie  są  w 

stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych
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 i  znajdują  się  w  sytuacji  powodującej  ubóstwo  oraz  uniemożliwiającej lub 

ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym (Art.  

1 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 roku).

Status  centrum  nadaje  w  drodze  decyzji  administracyjnej  wojewoda,  po 

zasięgnięciu  opinii  marszałka  województwa.  Status  jest  przyznawany na okres 

trzech lat.

Poza różnego rodzaju pomocą w znalezieniu zatrudnienia, centrum integracji społecznej 

może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz wytwórczą

 w rolnictwie. 

Najbardziej  popularnymi  formami  działalności  gospodarczej  CIS-ów  są:  prace 

remontowe, prace porządkowe, opieka nad osobami starszymi i dziećmi, krawiectwo, ale 

też hodowla ślimaków, prowadzenie riksz, agroturystyka itp.

Centra integracji społecznej pozwalają na wyrwanie wielu ludzi z kręgu kultury ubóstwa, 

syndromu beznadziei, czy underclass10.

Zakłady  Aktywności  Zawodowej działają  w  Polsce  od  2000  roku  na  podstawie 

Rozporządzenia w sprawie Zakładów Aktywności Zawodowej. Zakład tworzony

 w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia 

niepełnosprawności,  a  także  poprzez  „rehabilitację  zawodową  i  społeczną, 

przygotowania  ich  do  życia  w środowisku oraz  pomocy w realizacji  pełnego, 

niezależne  otwartego,  samodzielnego  i  aktywnego  życia  na  miarę  ich 

indywidualnych możliwości” (Art. 2.1. cyt. ust.).

Zakłady tworzone są głównie przez organizacje pozarządowe. Decyzje w sprawie 

przyznania  statusu  zakładu  aktywności  zawodowej  potwierdzającą  spełnienie 

warunków, wydaje właściwy wojewoda. Wniosek o dofinansowanie ze środków 

Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  pokrycie  kosztów 

utworzenia i działania zakładu, składać należy do marszałka województwa.

Podobnie  jak  w  innych  krajach  europejskich,  polskie  przedsiębiorstwo  społeczne 

utrzymuje  niezależność  od  innych  instytucji,  jest  gotowe  do  podejmowania  ryzyka 

ekonomicznego,  zatrudniania  pracowników  za  wynagrodzeniem,  realizacji  celów 

10 Kowalczyk B., (2008), Ekonomia społeczna w pomocy społecznej w Polsce w … op.cit. s. 40-41.
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społecznych,  włączania  uczestników/beneficjentów  do  zarządzania  oraz  prowadzenia 

ciągłej działalności gospodarczej. 

Polskie doświadczenia z zakresu ekonomii społecznej koncentrują się wokół rynku 

pracy. Nowe uwarunkowania polskiego rynku pracy wpłynęły zwłaszcza na działania

 na rzecz integracji społeczno-zawodowej grup dotkniętych wykluczeniem społecznym 

poprzez  zatrudnienie  socjalne.  Jego  funkcją  jest  tworzenie  miejsc  pracy  poza 

podstawowym rynkiem pracy11.

Niezależnie  od  podejść  teoretycznych  do  ekonomii  społecznej,  jej  niewątpliwym 

potencjałem jest tworzenie kapitału społecznego, rozumianego jako wzmacnianie

 na  poziomie  lokalnym  więzi  społecznych,  poczucia  wzajemnego  zaufania,  uczenia 

współpracy,  zaangażowania  we  wspólne  sprawy.  „Co  więcej,  tego  rodzaju 

przedsiębiorstwo jednocześnie wykorzystuje w swej działalności istniejące już

w społeczności lokalnej zasoby kapitału społecznego. Dzięki temu firma społeczna może 

obniżyć koszty działalności, co zwiększa jej szansę utrzymania się na rynku – także

w sytuacji zatrudnienia osób relatywnie mniej wydajnych”12.

1.3. Obszary ekonomii społecznej 

Dynamika  zmian politycznych, społecznych, kulturowych zapoczątkowała w latach 

dziewięćdziesiątych szereg nowych zjawisk życia społecznego. Podstawą tych zmian był 

nasz akces do wspólnoty państw europejskich oraz funkcjonowanie wolnego rynku. 

Nowe możliwości funkcjonowania na rynku pracy, stworzyły zapotrzebowanie

na  osoby  kreatywne,  potrafiące  podejmować  ryzykowne  decyzje.  Wyznacznikiem 

funkcjonowania wielu osób i grup społecznych stała  się potrzeba odniesienia  sukcesu 

finansowego. Społecznie premiowanymi osobami zostały zatem te, które kreowały wzór 

człowieka sukcesu.

Niestety, taki sposób społecznego funkcjonowania, okazał się barierą dla wielu osób

 i grup słabych społecznie. Jak dowodzi historia, na obrzeżach życia społecznego zawsze 

funkcjonowały osoby, które były marginalizowane i nie były dostosowane społecznie.

11  Leś E., Nowa ekonomia społeczna, „Trzeci Sektor”, 2005, nr 2.
12  Sztark  M.,  Śliwiński  M.,  Jak  założyć  przedsiębiorstwo  społeczne  zakorzenione  lokalnie.  Z 

doświadczeń projektu w stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków, 
2007.
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 W literaturze naukowej od wielu lat funkcjonują więc pojęcia marginalizacji społecznej 

–  ekskluzji  –  wykluczenia  społecznego.  Pojęcia  te  odnoszą  się  do  jednostek  i  grup 

społecznych,  wyłączonych  z  uczestnictwa  w  podstawowych  instytucjach  porządku 

społecznego. Są to osoby niezdolne do funkcjonowania na takim poziomie, który

 w danym kraju uważany jest za dopuszczalne minimum socjalne.

Wykluczenie społeczne jest skutkiem biedy, złej sytuacji materialnej. Jest to proces, 

który  powoduje  takie  negatywne  zjawiska,  jak  uzależnienie  od  pomocy  państwa, 

bierność, wyuczoną bezradność i dziedziczną bezdomność. Jak zauważa K.Faliszek,

w ten sposób zamyka się „zaklęty krąg ubóstwa”, pojawia się specyficzny styl  życia, 

określany przez niektórych badaczy mianem kultury ubóstwa13.

Niebezpieczeństwo  takiego  stanu  rzeczy  może  prowadzić  do  dziedziczenia  przez 

następne  pokolenia  wartości,  norm  i  wzorów  zachowań,  charakterystycznych  dla 

wykluczonych. Długotrwała sytuacja wykluczenia prowadzi następnie do marginalizacji

 i eskalacji przestępczości, dysfunkcjonalności rodziny.

Problemy wykluczenia społecznego są szczególnie trudne, ponieważ wynikają

 z  procesu  trwającego  w  czasie,  a  tym  samym  utrwalają  negatywne  wzory 

funkcjonowania społecznego. 

Analiza  różnych  form  pomocowych  na  rzecz  wykluczonych,  wskazuje  na  niską 

skuteczność tych form, które mają postać świadczeń finansowych. Systematyczna pomoc 

finansowa,  najczęściej  rodzi  nowe  uzależnienia,  jakimi  są  postawy  roszczeniowe 

beneficjentów takiej pomocy. Świadczenia finansowe nie przyczyniają się do reintegracji 

społecznej. 

Problem ten w Polsce dotyka najczęściej następujące kategorie osób:

• osoby  bezrobotne,  zwłaszcza  długotrwale,  kobiety,  osoby  o  niskich 

kwalifikacjach, bez przygotowania zawodowego;

• osoby uzależnione, 

• osoby opuszczające zakład karny;

• osoby niepełnosprawne ruchowo i psychicznie;

• osoby zakażone wirusem HIV;

13  K.Faliszek, Partycypacja i wykluczenie w społeczności lokalnej, w: Praca socjalna wobec nowych 

obszarów wykluczenia społecznego, op.cit.
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• mniejszości narodowe;

• osoby bezdomne.

Problem  wykluczenia  społecznego  dodatkowo  komplikuje  stygmatyzowanie  tych 

problemów.  W  życiu  społecznym  bardzo  często  dewiantem  jest  ten,  kto  został  tak 

nazwany.  Taka  etykieta  uruchamia  całą  lawinę  zachowań i  zdarzeń.  Z biegiem czasu 

dewiant traci społeczne zaufanie, zabezpieczenia społeczne, jest izolowany społecznie

 i  traci  wszelkie  odniesienia.  Efektem  takiego  społecznego  funkcjonowania  jest 

załamanie  się  podstawowych  skryptów  życiowych  „dewianta”  i  coraz  mniejsza 

partycypacja  społeczna.  Osoba  tak  społecznie  postrzegana  z  biegiem  czasu  buduje 

tożsamość dewianta i zaczyna zachowywać się zgodnie z oczekiwaniami innych. 

Wykluczenie społeczne może więc mieć charakter:

• wykluczenia ekonomicznego – wiąże się z biedą, bezrobociem, bezdomnością 

• wykluczenia  ze  sfery  edukacji  i  kultury,  najczęściej  związane  z  brakiem 

środków lub dostępu do edukacji, dobrych szkół czy środków na kształcenie, 

w dużym stopniu ogranicza możliwości jednostki korzystania z dóbr, jakie 

wypracowało społeczeństwo;

• wykluczenia przestrzennego, oznaczającego zamieszkiwanie dzielnic

      o relatywnie gorszych warunkach mieszkaniowych – w slumsach, czy

      w blokowiskach;

• wykluczenia  strukturalnego  –  dotyczy  głównie  osób  niepełnosprawnych, 

mniejszości etnicznych, rasowych czy seksualnych14.

W  języku  potocznym  bardzo  często  problem  wykluczenia  społecznego 

i marginalizacji jest stosowany zamiennie.  Etymologia tych pojęć wskazuje jednak na 

wyrazistą  różnicę  między  grupą  wykluczoną  a  marginalizowaną.  Marginalizacja  –  w 

najczęstszym rozumieniu – oznacza wzory zachowań łamiące normy życia społecznego 

aktualnie  akceptowane  społecznie.  Stąd  można  spotkać  się  z  określeniem  „margines 

społeczny”, co oznacza kogoś gorszego, mającego stygmat dewianta społecznego.

Według Mahlera, marginalizację można zdefiniować dwojako:

14 Tarkowska E., Kategoria wykluczenia społecznego a polskie realia, w: M.Orłowska (red.) Skazani 

na wykluczenie, Warszawa 2005.
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1) jako pozycję społeczną tych grup, które zostały odrzucone na peryferia społeczne 

w wyniku zdominowania przez centrum;

2) jako ambiwalentną pozycję społeczną grup mających równocześnie więcej aniżeli 

jedno powiązanie z innymi grupami społecznymi, lub które są uzależnione od dwóch (lub 

więcej)  różnych  (lub  przeciwstawnych)  kultur,  lub  w  trakcie  przechodzenia  z  jednej 

grupy (kultury) do innej15. 

Problemy  wykluczenia  społecznego  i  marginalizacji  są  bardzo  złożone.  Do  ich 

rozwiązania  konieczne jest  podejście systemowe,  obejmujące działania  z różnych sfer 

życia społecznego. 

Główny ciężar przeciwdziałania powstawaniu i rozszerzaniu się grup marginalnych 

ponosi  państwo.  W interesie  państwa jest  ograniczanie  zasięgu marginalizacji  w celu 

zachowania  spokoju  społecznego  i  stabilności  funkcjonowania  społeczeństwa. 

Bezpośrednim realizatorem polityki  państwa w tym zakresie jest samorząd realizujący 

konkretne zadania określone ustawowo.

15  Cyt. za Kowalak T., Globalizacja gospodarki i problemy społeczne obecnego świata, w: Wokół 

polityki społecznej,  w: K.Głębicka, M.Grewiński (red.) Wokół polityki społecznej, Warszawa 2008.
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2. Rola samorządu lokalnego w rozwoju ekonomii 
społecznej

W rozdziale  tym omówiono istotę  działania  samorządu terytorialnego w Polsce,  
krótko  scharakteryzowano  zadania  ustawowe  samorządu  w  zakresie  pomocy 
społecznej.  Wskazano  także  na  zasady  współpracy  samorządu  z  organizacjami  
pozarządowymi w zakresie realizacji przedsiębiorczości społecznej.

Nowa  ekonomia  społeczna  jest  wyzwaniem  dla  samorządu  lokalnego  w  Polsce. 

Ujawniający się potencjał społeczny, zaangażowanie wielu osób, zwłaszcza działających 

w obrębie  trzeciego sektora,  znajduje nowe ramy prawno-instytucjonalne,  pozwala na 

niwelowanie  istniejących  problemów  wykluczenia  społecznego,  ale  może  również 

stanowić formę profilaktyki  społecznej i skutecznie  zapobiegać skutkom wykluczenia. 

Nowa  perspektywa  ekonomii  społecznej  powinna  być  dostrzegana  przez  kreatorów 

polityki lokalnej, władze samorządowe. 

Poważną barierą partycypacji społecznej jest posługiwanie się pewnymi stereotypami 

społecznymi,  częstą praktyką jest  również naznaczanie społeczne i  ciągle ograniczone 

zaufanie  do  organizacji  społecznych.  To  poważna  bariera  w  budowaniu  kapitału 

społecznego, rozumianego jako wzajemne zaufanie ludzi, uznających wspólne normy i 

tworzących wspólnotę.

Ograniczone  zaufanie  ze  strony  władz  lokalnych  do  inicjatyw  społecznych  ma 

charakter  obustronny.  Stąd zadania  samorządu lokalnego powinny być  realizowane w 

atmosferze wzajemnego zaufania.

Rozwiązania  legislacyjne  obowiązujące  od  początku  lat  dziewięćdziesiątych 

pozwalają samorządowi gminy na dużą swobodę w realizacji własnej polityki społecznej, 

uwzględniającej lokalne uwarunkowania. 

2.1. Samorząd terytorialny

Zgodnie  z  zasadami  ustrojowymi  określonymi  w  Konstytucji  RP,  administracja 

publiczna  charakteryzuje  się:  1/  zasadą  unitarności,  2/  zasadą  decentralizacji  władzy 

publicznej,  3/  zasadą  pomocniczości  (subsydiarności),  4/  zasadą  przysługiwania 
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samorządowi  istotnej  części  zadań  publicznych,  5/  zasadą  domniemania  kompetencji 

samorządu.

Największe  znaczenie  ma  zasada  pomocniczości.  Należy  ją  rozumieć  jako  takie 

rozłożenie zadań, w którym państwo jako całość wykonuje tylko te zadania, które nie 

mogą być zrealizowane przez samych obywateli lub przez ich wspólnoty czy organizacje. 

W praktyce  oznacza to,  że samorząd terytorialny,  będący podstawową i  najpełniejszą 

formą  decentralizacji  administracji,  powoływany  jest  do  wykonywania  zadań 

publicznych w sposób samodzielny i niezależny.

Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) mają odmienną 

od państwa osobowość prawną. Tak więc samorządy wykonują zadania  publiczne we 

własnym  imieniu  i  na  własną  odpowiedzialność,  dysponują  własnym  mieniem  oraz 

prowadzą  samodzielną  gospodarkę  finansową  na  podstawie  budżetu.  Nadzór  nad 

poszczególnymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego  prowadzony jest  na  podstawie 

oceny legalności  (zgodności z prawem) przez organy do tego ustawowo umocowane. 

Samodzielność jednostek samorządowych podlega ochronie sądowej.

Trójstopniowy podział samorządowej administracji terytorialnej na gminy, powiaty i 

województwa nie zakłada hierarchiczności.  Ani samorząd powiatowy, ani wojewódzki 

nie  sprawuje  kontroli  nad  samorządem  gminnym.  Zasadniczym  celem  istnienia  i 

działania  jednostek  samorządu  terytorialnego  jest  zaspokojenie  określonych  potrzeb 

członków wspólnot samorządowych przez realizację - poprzez ich organy - konkretnych 

zadań publicznych jako zadań własnych. Zakres zadań gminy, powiatu i województwa 

jest rozdzielny. Istnieje przy tym zasada domniemania kompetencji gminy. Oznacza ona, 

że wszystkie uprawnienia wyraźnie nie zastrzeżone dla powiatu i województwa stanowią 

domenę gminy.

Wynika z tego, że powiat nie może wykonywać żadnych zadań własnych, które nie 

są  określone  ustawowo  (przeciwnie  niż  gmina,  która  może  podejmować  wszystkie 

zadania nie przypisane kompetencjom innych organów administracji publicznej). Jednak 

wszystkie podmioty samorządu terytorialnego, z wyraźnym rozróżnieniem kompetencji, 

ustawowo realizują m.in.  zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki  prorodzinnej, 

wspierania osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
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2.2. Zadania samorządu w zakresie pomocy społecznej

Zadania  samorządu  z  zakresu  pomocy  społecznej  określa  ustawa  o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz.593 z 2004 r. wraz z późniejszymi  

zmianami).  W  myśl  ustawy,  działania  samorządu  dotyczące  pomocy  społecznej  w 

szczególności  polegają  na  przyznawaniu  i  wypłacaniu  świadczeń,  pracy  socjalnej, 

prowadzeniu  i  rozwoju  niezbędnej  infrastruktury  socjalnej,  analizie  i  ocenie  zjawisk 

rodzących  zapotrzebowanie  na  świadczenia  z  pomocy  społecznej,  realizacji  zadań 

wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych oraz rozwijaniu nowych form pomocy 

społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb (art. 15).

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa nie tylko na 

jednostkach  samorządu  terytorialnego,  ale  także  na  organach  administracji  rządowej 

w zakresie  ustalonym  ustawą.  Jednak  to  gmina  i  powiat  są  zobowiązane  do 

bezpośredniego wykonywania zadań pomocy społecznej  i nie mogą odmówić pomocy 

osobie  potrzebującej  nawet  wtedy,  gdy istnieje  obowiązek  osób fizycznych  lub  osób 

prawnych do zaspokojenia jej niezbędnych potrzeb życiowych.

Do obowiązkowych zadań własnych gminy należy: 

• opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

• sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; 

• udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym; 

• przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  okresowych;  przyznawanie  i  wypłacanie 

zasiłków celowych;  przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  celowych  na  pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; przyznawanie i wypłacanie 

zasiłków  celowych  na  pokrycie  wydatków  na  świadczenia  zdrowotne  osobom 

bezdomnym oraz  innym osobom nie  mającym dochodu i  możliwości  uzyskania 

świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu  Zdrowia;  przyznawanie  zasiłków  celowych  w  formie  biletu 

kredytowanego; 

• opłacanie  składek  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  za  osobę,  która 

zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, 
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osobistej  opieki  nad  długotrwale  lub  ciężko  chorym  członkiem  rodziny  oraz 

wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem; 

• praca socjalna; 

• organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,

w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi; 

• prowadzenie  i  zapewnienie  miejsc  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; 

• tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 

• dożywianie dzieci; 

• sprawienie  pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; kierowanie do domu pomocy 

społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; 

• sporządzanie sprawozdawczości;

• utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.

Ponadto do zadań własnych gminy należy: 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

• przyznawanie  i  wypłacanie  pomocy  na  ekonomiczne  usamodzielnienie  w 

formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

• prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

• podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających

 z  rozeznanych  potrzeb  gminy,  w  tym  tworzenie  i  realizacja  programów 

osłonowych;

• współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert 

pracy oraz informacji  o wolnych miejscach pracy,  upowszechniania informacji  o 

usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Gmina  otrzymuje  z  budżetu  państwa  środki  na  realizację  i  obsługę  tzw.  zadań 

zleconych, do których m.in. należą zadania świadczenia niektórych usług opiekuńczych, 

prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
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 z zaburzeniami psychicznymi. Gmina w sytuacjach wyjątkowych przyznaje i wypłaca 

zasiłki  celowe,  a  także  udziela  schronienia,  posiłku  i  niezbędnego  ubrania 

cudzoziemcom,  którzy  uzyskali  zgodę  na  pobyt  tolerowany  na  terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej.

Z punktu widzenia funkcjonowania systemu ekonomii społecznej ważnym zadaniem 

zleconym gminie, jest realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy 

społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. 

Programy te adresowane są bowiem wprost do osób zagrożonych wykluczeniem

 i marginalizacją.

Zadania  własne powiatu  w zakresie  pomocy społecznej  nie  dublują  zadań  gminy 

i koncentrują się na pomocy osobom niepełnosprawnym, prowadzeniu specjalistycznego 

poradnictwa;  organizowaniu  i  prowadzeniu  ośrodków  adopcyjno-opiekuńczych, 

ośrodków interwencji  kryzysowej;  a także tworzeniu i wdrażaniu programów pomocy 

dziecku i rodzinie.

Do  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  realizowanych  przez  powiat  należy: 

pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 

Podobnie jak gmina, samorząd powiatowy jest odpowiedzialny za realizację zadań 

wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę 

poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Zadania samorządu województwa nie mają już takiego bezpośredniego charakteru 

pracy z potrzebującym – polegają głównie na opracowaniu i realizacji strategii pomocy 

społecznej  oraz  różnego  rodzaju  programów  profilaktycznych  i  rozwiązywania 

problemów społecznych. 

Do zadań samorządu województwa należy także:  organizowanie kształcenia, w tym 

prowadzenie  publicznych  szkół  służb  społecznych  oraz  szkolenia  zawodowego  kadr 

pomocy społecznej; rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych 

programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz 

ograniczania tego zjawiska; inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie 
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pomocy  społecznej;  organizowanie  i  prowadzenie  regionalnych  jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej; prowadzenie banku danych o wolnych miejscach

 w  całodobowych  placówkach opiekuńczo-wychowawczych;  sporządzanie 

sprawozdawczości  oraz  przekazywanie  jej  właściwemu  wojewodzie,  sporządzanie 

bilansu potrzeb w zakresie  pomocy społecznej;  utworzenie  i  utrzymanie  regionalnego 

ośrodka polityki społecznej.

W realizacji  tak rozbudowanych  zadań samorządu ważną rolę  powinna odgrywać 

wszelka  współpraca  instytucjonalna,  w  ramach  której  samorząd  może  powierzać 

realizację tych zadań innym podmiotom. Od lat realizatorami tych zadań są organizacje 

pozarządowe, które podejmują działania w ramach kontraktów, grantów czy dotacji. 

Siłą  rzeczy,  kwestie  pozostające  w sferze  współpracy samorządu z  organizacjami 

pozarządowymi  koncentrują  się wokół  spraw lokalnych,  a w szczególności  dotyczącą 

zaspokojenia  potrzeb  wspólnoty.  Z  tego  względu  organizacje  pozarządowe  są 

najczęstszymi partnerami samorządu w realizacji zadań:

• profilaktyka i ochrona zdrowia

• pomoc społeczna i samopomoc

• oświata, edukacja, wychowanie

• turystyka, rekreacja, sport

• ochrona środowiska

• rozwój lokalny 

• rozwój gospodarczy.

Niestety,  sfera  współpracy  pomiędzy  samorządem  i  organizacjami  społecznymi 

należy nadal w Polsce do najbardziej niedocenianych.

Jak twierdzą D.Górski, P.Fenrych, „w słownych deklaracjach organizacje społeczne 

są zawsze chwalonym partnerem samorządu. W praktyce bywają one traktowane jako 

uciążliwi petenci, których należy się szybko pozbyć. (…) Bywa, ze wartość organizacji 

pozarządowej oceniana jest na podstawie tego, czy dużo taniej  zrobiono coś, na co w 

gminie finansującej ociężałą strukturę potrzeba sporo środków”16.

16  Górski D., Fenrych P., Partycypacja społeczna, [w:] ABC samorządu terytorialnego. Poradnik nie 

tylko dla radnych, (red.: ) D.Górski, Warszawa 2006, s. 123.
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Wyższa  efektywność  organizacji  pozarządowych  wynika  z  lepszej  znajomości 

potrzeb grup mieszkańców, co wynika z dobrego rozpoznania, często opartego

na  autopsji. Jest to często niedoceniany potencjał.

Obowiązkiem każdego samorządu lokalnego powinno więc być:

1. wspomaganie powstawania organizacji pozarządowych, ich systematycznego 

funkcjonowania;

2. zabieganie o rozwiązania korzystne dla obu stron;

3. inicjowanie i wspomaganie ponadlokalnej współpracy

4.  organizacji pozarządowych17.

17 Tamże, s. 129.
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3. Analiza i diagnoza sytuacji
W rozdziale tym zostanie zdefiniowana diagnoza społeczna, jej rodzaje, źródła
 oraz metodologia diagnozy. 

3.1. Diagnoza społeczna

Każde działanie społeczne powinno być poprzedzone diagnozą społeczną. Pod tym 

pojęciem należy rozumieć rozpoznanie zdarzeń lub sytuacji społecznych, ze względu

 na ich dotkliwość i potrzebę zmian.  W szerokim znaczeniu diagnoza społeczna zbiera 

dane szczegółowe, porządkuje i interpretuje je w celu udzielenia odpowiedzi na pytania: 

„Jak jest? Co to jest? Dlaczego tak jest?”. W życiu codziennym funkcjonują synonimy 

diagnozy społecznej, takie jak analiza i ekspertyza społeczna. 

Znaczenie stosowania diagnozy społecznej opiera się na następujących przesłankach:

1. celowym przekonaniu, że można mieć wpływ na bieg wydarzeń, a tym samym 

przeciwdziałać destrukcyjnym procesom;

2. należy wykorzystywać dorobek naukowy, potencjał środowiska lokalnego, jak 

i praktyczne doświadczenia dla doskonalenia życia społecznego;

3. przeciwdziałanie problemom  oraz  ich  rozwiązywanie  ogranicza  negatywne 

skutki  tych  problemów  (np.  edukacja  w  zakresie  ryzykownych  zachowań 

seksualnych jest zdecydowanie tańsza, od terapii medycznej osób chorych na 

AIDS; zatrudnienie  osoby długotrwale bezrobotnej wpływa na ograniczenie 

patologii życia rodzinnego). 

Każda diagnoza społeczna napotyka szereg metodologicznych problemów.

 Do najważniejszych z nich należą:

1. identyfikacja  modelu  pożądanego  stanu  społecznego  (np.  model 

społeczeństwa obywatelskiego);

2. identyfikacja  problemu  społecznego  -  „problemy  społeczne  nie  stoją  w 

miejscu”,  zmienia  się  ich  dynamika  i  sposób  postrzegania  –  wskazanie 

potrzeb społeczności lokalnych w oparciu o wywiady i analizę danych;
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3. sporządzenie  mapy  instytucji,  zwłaszcza  lokalnych,  działających  na  rzecz 

rozwiązania danego problemu społecznego;

4. właściwa  diagnoza  społecznego kontekstu  problemu,  zwłaszcza  poziomu 

akceptacji  społecznej  dla  proponowanego  rozwiązania,  identyfikacja  grup 

interesów, wskazanie potencjalnych konfliktów; 

5. zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych liderów społeczności lokalnej;

6. diagnozowany problem powinien być oddzielony od systemu wartości osób 

przygotowujących diagnozę.

W praktyce społecznej wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje diagnozy społecznej: 

• diagnoza  historyczno-genetyczna,  która  wskazuje  mechanizmy 

powodujące  powstanie  określonego  problemu  społecznego.  Klasycznym 

przykładem  tego  typu  diagnozy  jest  analiza  efektów  programów 

przeciwdziałania  ubóstwu,  efektem  których  jest  pojawienie  się  nowej 

kategorii  klientów  zależnych  od  instytucji  pomocy  społecznej  tzw. 

„niezatrudnialnych”, z których część marginalizuje się. 

• diagnoza  poznawcza,  stosuje  się  ją  wtedy,  kiedy  brak  jest  wiedzy 

teoretycznej  umożliwiającej  zakwalifikowanie  obserwowanych  zjawisk 

i procesów do właściwej kategorii „problemu społecznego”. 

• diagnoza kreatywna, która polega na animowaniu pożądanych zmian 

społecznych18. 

Wśród  realizowanych  diagnoz  społecznych  dominują  diagnozy  dotyczące 

problematyki  wykluczenia  społecznego.  Jak  stwierdza  J.Czapiński,  większość 

europejskich  i  amerykańskich  badań nad  wykluczeniem społecznym i  szczegółowych 

programów walki z tym zjawiskiem koncentruje się na: 

• analizie i przeciwdziałaniu bezrobociu

• analizie  ubóstwa  i  zróżnicowania  dochodów  oraz  programach  pomocy 

społecznej (wskaźniki ubóstwa subiektywnego i obiektywnego; obiektywny 

wskaźnik  zagrożenia  ubóstwem w UE od  2001:  poniżej  60% mediany  w 

rozkładzie,  dochodów  gospodarstw  domowych  ważonych  —  pierwszy 

dorosły=1, następni członkowie 14+ lat =0,5 i dzieci poniżej 14 lat= 0,3) 

18 Por.: Kubin J., Diagnoza społeczna, w: Encyklopedia socjologii, Tom 1, Warszawa 1998.
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• problemach ludzi niepełnosprawnych

• źródłach i zapobieganiu bezdomności 

• sytuacji dzieci (dziedziczeniu wykluczenia) 

• prawach  społecznych  dla  poszczególnych  grup  ze  szczególnym 

uwzględnieniem, mniejszości (zwłaszcza migracyjnych) 

• polityce regionalnej

• opiece postpenitencjarnej, 

• przestępczych grupach młodzieżowych i subkulturach19. 

Zjawisko wykluczenia społecznego należy do największych zagrożeń społecznych, 

ponieważ może dotyczyć obszarów konsumpcji, uczestnictwa w kulturze, życiu

 w społeczności lokalnym i w polityce.

Ryc. 2. Ogólne ramy analizy wykluczenia społecznego w krajach UE.
Źródło: Diagnoza społeczna 2003, op.cit. s. 237

Jak  pokazuje  schemat  proponowanej  analizy  wykluczenia  społecznego,  diagnoza 

powinna  cechy  społeczno-demograficzne,  poziom  dochodów,  status  aktywności 

zawodowej, wskaźniki zasobów, a także wskaźniki percepcji i satysfakcji.

Diagnozowanie społeczne wymaga więc dużej znajomości metod i technik, którymi 

posługują  się  socjologowie,  statystycy  społeczni  czy  demografowie.  W  praktycznym 

postępowaniu do najczęstszych źródeł wykorzystywanych w diagnozie społecznej należą:

19  Czapiński J.(2004), Wykluczenie społeczne, [w:] Diagnoza społeczna 2003, Czapiński J., Panek 
T. (red.), Warszawa 2004.
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1. sprawozdania i inne dokumenty urzędowe

2. zbiory  danych  statystycznych  dotyczących  społeczeństwa,  gospodarki, 

sytuacji demograficznej

3. wypowiedzi respondentów ankiet i wywiadów

4. obserwacje o różnym poziomie standaryzacji

5. przekazy informacyjne, przekazy medialne, ulotki, informatory itp.

6. dokumenty osobiste (szczególnie pamiętniki)20.

Pozyskiwanie  różnych,  a  przez to  niezależnych  źródeł  danych,  wzmacnia wartość 

diagnozy. Podobnie zastosowanie wielodyscyplinarności, czyli posługiwanie się wieloma 

metodami badawczymi oraz odnoszenie się do dorobku teoretycznego różnych dziedzin 

wiedzy, pozwala na wzbogacenie opracowywanej diagnozy. 

3.2. Wskazówki praktyczne w diagnozie społecznej 

Diagnoza społeczna odnosi się zawsze do konkretnego problemu, stąd trudno przyjąć 

jednolity jej schemat. Każdy problem społeczny posiada własną specyfikę, wymaga więc 

odrębnej procedury postępowania diagnostycznego. 

Przykładem  sposobu  diagnozowania  problemu  społecznego  jest  zawarty  poniżej 

przykład  koncepcyjny  problemy  bezrobocia  wśród  kobiet.  Diagnozowanie  tego 

zagadnienia wymaga następujących działań:

• określenie  skali  problemu  w  aspekcie  ilościowym  i  jakościowym,  czyli 

ustalenie  na  podstawie  dostępnej  statystyki  urzędowej  liczebności  kobiet 

pozostających bez pracy w danej jednostce terytorialnej, ustalenie struktury 

społeczno-demograficznej  ze  względu  na  wiek,  poziom  wykształcenia, 

posiadane  doświadczenia  zawodowe,  staż  pracy,  przyczyny  rozwiązania 

stosunku pracy, okres pozostawania bez pracy oraz ich sytuację rodzinną;

• porównanie sytuacji bezrobotnych kobiet  do innych kategorii  bezrobotnych 

na  lokalnym  rynku  pracy  –  wskazanie  skali  zagrożeń  wykluczenia 

społecznego  oraz  określenie,  na  ile  bezrobotne  kobiety  są  rzeczywiście 

zagrożone społecznym wykluczeniem?
20  Por.:  Sztur-Jaworska  B.(2007),  Diagnoza  i  diagnozowanie  w polityce  społecznej,  w:  Polityka 

społeczna. Podręcznik akademicki, pod red. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., Warszawa 2007, s. 
109-126.
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• analiza oczekiwań w zakresie dalszego funkcjonowania na rynku pracy – np.: 

ustalenie  gotowości bezrobotnych do podjęcia pracy w nowych zawodach, 

gotowość do podjęcia działalności gospodarczej, gotowość

 do przekwalifikowania,  udziału w szkoleniach, preferencje odnośnie czasu 

pracy i dojazdów do pracy, ustalenie oczekiwań związanych z płacą;

• ocena  możliwości stworzenia nowych miejsc pracy dla bezrobotnych kobiet 

na lokalnym rynku pracy lub umożliwienie  podjęcia  pracy poza miejscem 

zamieszkania;

• rozpoznanie oczekiwań pracodawców w stosunku do kobiet  poszukujących 

pracy;

• rozpoznanie  możliwości  pozyskiwania  środków  zewnętrznych  na  rzecz 

przystosowania zawodowego bezrobotnych kobiet;

• zdiagnozowanie  kosztów  bezpośrednich  i  pośrednich  bezrobocia  wśród 

kobiet – koszty pomocy społecznej, niewydolności wychowawczej

 i  edukacyjnej  rodzin,  koszty  społeczne  wynikające  z  dysfunkcjonalności 

życia rodzinnego;

• identyfikacja i analiza silnych i słabych stron realizowanej polityki społecznej 

w danej zbiorowości terytorialnej;

Diagnoza  społeczna  jest  zarówno  elementem  interwencji  podejmowanej  wobec 

poszczególnych  osób,  grup  społecznych,  czy  nawet  całych  społeczności,  jak  i  jest 

zarazem pierwszym etapem pomocy i działań. 

Z praktycznych doświadczeń wynika, że pierwsze spotkanie z podopiecznym,

 a przede wszystkim wytworzona atmosfera emocjonalna tego kontaktu, może wzbudzać 

nadmierne  oczekiwania  zmiany  w  jego  życiu.  Z  tych  też  względów  istotą  diagnozy 

społecznej powinien być konsekwentny plan dalszego działania zmierzającego

 do  niwelowania  diagnozowanych  problemów  społecznych.  Doskonale  problem  ten 

ilustruje schemat pokazujący miejsce diagnozy w praktycznym działaniu. 
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Ryc. 3. Miejsce diagnozy w praktycznym działaniu
Źródło: Sztur-Jaworska B.(2007), Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej, w: Polityka społeczna. Podręcznik 
akademicki, pod red. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., Warszawa 2007, s. 113.

Z przedstawionego diagramu wynika, że diagnoza stanowi podstawę do opracowania 

celów,  programu  działania,  planu  podejmowanych  działań  oraz  realizacji  przyjętych 

celów. Ważna jest także ewaluacja efektów, która powinna mieć charakter ciągły. 

Diagnoza  społeczna  stanowi  więc  źródło  kompleksowego  badania  środowiska 

lokalnego, na bazie której budowany jest scenariusz dalszych działań.
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4. Zakładanie przedsiębiorstwa społecznego
Przy  tworzeniu  podmiotu  ekonomii  społecznej  istnieją  dwie  sytuacje  prawne.  W 
pierwszej  działalność  gospodarczą  podejmuje  podmiot  już  istniejący,  dotyczy  to  
zwłaszcza stowarzyszeń i fundacji, w drugiej konieczne jest przeprowadzenie całego  
procesu od początku. Dotyczy to zwłaszcza spółdzielni socjalnych.

4.1. Prowadzenie działalności gospodarczej przez 
stowarzyszenia i fundacje

Według  szacunków  Stowarzyszenia  Klon/Jawor  około  18%  organizacji 

pozarządowych  prowadzi  w  Polsce  działalność  gospodarczą,  a  27%  zatrudnia  swój 

personel. W skali całego kraju, przy liczbie ponad 60 tys. stowarzyszeń i około 8 tys. 

fundacji daje to znaczący udział w tworzeniu PKB. 

Organizacje  pozarządowe,  poza  realizacją  dla  pożytku  publicznego  swoich  celów 

statutowych, są także ważnym elementem gospodarki narodowej stwarzającym znaczną 

liczbę miejsc pracy. Szacuje się, że w tym sektorze pracuje około 120 tys. osób, z czego 

ponad połowa (65 tys. osób) pracuje na pełnych etatach21.

Jako pozytywne można więc uznać w Polsce coraz częstsze zjawisko prowadzenia 

działalności  gospodarczej  przez  fundacje  i  stowarzyszenia.  Dzieje  się  tak  nie  tylko 

dlatego, że taka działalność jest prawnie dozwolona, ale przede wszystkim dlatego, że 

działalność  gospodarcza  staje  się  dla  stowarzyszeń  i  fundacji  naturalnym  sposobem 

realizacji celów statutowych. Członkowie organizacji pozarządowych mają świadomość, 

że  uzyskanie  niezależności  finansowej  pozwala  im  na  swobodną  realizację  celów 

statutowych.  Ważne jest  także to,  iż  przedmiot  tej  działalności  może  zostać  wybrany 

dowolnie,  jedynie  z  wyłączeniem tych  zakresów działalności,  gdzie  ustawowo prawo 

prowadzenia  działalności  gospodarczej  wskazuje  określone  podmioty.  Prowadzona 

działalność gospodarcza musi być jednak związana z celami statutowymi organizacji.

Regulacja działalności gospodarczej stowarzyszeń i fundacji odbywa się na ogólnych 

zasadach określonych w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz.U. nr 173 poz. 1807 z późn. zm.). Dotyczy to także rejestracji, rozliczania

 i likwidacji działalności.

21 Por. www.badania.ngo.pl
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W  rozumieniu  ustawy  podmiotami,  które  podejmują  działalność  gospodarczą,  są 

przedsiębiorcy, którzy w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

są osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi 

osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi 

we własnym imieniu działalność gospodarczą. 

By móc mówić o działalności gospodarczej, muszą występować łącznie wszystkie 

cechy  wymienione  w  ustawie  o  swobodzie  działalności  gospodarczej.  Organizacja 

pozarządowa  będzie  swą  działalność  realizować  w  sposób:  zorganizowany,  ciągły,  

zarobkowy, zawodowy, we własnym imieniu.

Działalność  zorganizowana  to  taka  działalność,  która  posiada  przewidzianą 

przepisami  formę  organizacyjno-prawną  (np.  fundacja,  stowarzyszenie,  spółka  prawa 

handlowego) oraz struktury, które pozwalają na działalność przewidzianą w statucie lub 

umowie (np. zarząd, komisja rewizyjna, rada nadzorcza). 

Z  kolei  ciągłość  działalności  oznacza,  że  działalność  nie  jest  prowadzona  dla 

poszczególnych, jednostkowych czynności, ale zakłada stałość podejmowanych działań, 

nawet  wówczas  gdy  mamy  do  czynienia  z  działalnością  sezonową.  Działalność 

gospodarcza jest działalnością zarobkową, gdyż ze swojej natury dąży do wytworzenia 

zysku. Należy jednak podkreślić, że w przypadku organizacji pozarządowych, które nie 

są  nastawione  na  osiągnięcie  dochodu  przeznaczonego  do  podziału  między  swoich 

członków lub twórców, zysk ma służyć realizacji celów statutowych.

Kolejną  ważną  cechą  działalności  gospodarczej  jest  jej  zawodowy,  profesjonalny 

charakter,  który  wymaga  od  osób,  które  się  jej  podejmują,  odpowiedniej  wiedzy, 

kwalifikacji  oraz  umiejętności.  Wreszcie  prowadzenie  działalności  gospodarczej  jest 

działaniem  we  własnym  imieniu,  z  czego  wynika,  że  wszelkie  działania  organizacji 

pozarządowej podejmowane są na jego rachunek oraz na jego ryzyko.

Warto  przy  tym  zwrócić  uwagę,  że  działalność  gospodarcza  prowadzona  przez 

organizacje  pozarządowe  jest  formą  działalności  dodatkowej,  pomocniczej  wobec 

podstawowej działalności organizacji, jaką jest działalność statutowa. Takie rozróżnienie 

wynika  z  wprowadzonej  w  ustawie  z  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku 

publicznego  i  o  wolontariacie  regulacji  wprowadzającej  dwa  rodzaje  działalności 

statutowej  prowadzonej  przez  organizacje  pozarządowe:  nieodpłatną  oraz  odpłatną. 
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Przepisy prawa nie przewidują innych form prowadzenia działalności statutowej przez 

organizacje pozarządowe.

4.2. Działalność  gospodarcza  a  forma  prawna  organizacji  
pozarządowej.

Prowadzenie  działalności  gospodarczej  przez  stowarzyszenia  i  fundacje  jest 

dobrowolne i stanowi jedno z ich uprawnień. Występują jednak pewne różnice między 

tymi formami organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  według ogólnych  zasad 

określonych  w  odrębnych  przepisach.  Dochód  z  działalności  gospodarczej 

stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony

 do podziału między jego członków.

Z kolei fundacje mogą podjąć działalność gospodarczą, jeżeli:

• zamiar taki jest określony w statucie, 

• prowadzi  działalność w rozmiarach służących realizacji  celów statutowych 

(działalność gospodarcza musi mieć charakter pomocniczy w stosunku

do działalności statutowej), 

• zapewnia  środki  majątkowe  w  wysokości  co  najmniej  1  000  zł  (należy 

podkreślić,  że  to  minimum musi  zostać  zachowane zarówno w momencie 

rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia), 

• zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy 

Rejestr Sądowy (w momencie wpisu fundacja staje się przedsiębiorcą

 ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z posiadaniem tego statusu).

Ustawa o stowarzyszeniach, podobnie jak ustawa o fundacjach, formułuje warunki, 

na jakich może być prowadzona działalność gospodarcza, nie jest tu jednak wskazana 

kwota  środków  majątkowych,  jakie  stowarzyszenie  musi  przeznaczyć  na  działalność 

gospodarczą.

Natomiast  podobnie  jak ma to  miejsce w przypadku fundacji,  stowarzyszenie, by 

mogło prowadzić działalność gospodarczą, musi określić zamiar jej prowadzenia
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 w  statucie.  Działalność  ta  musi  być  prowadzona  w  rozmiarach  służących  celom 

statutowym oraz musi zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Krajowy Rejestr Sądowy.

Zarówno stowarzyszenia, jak i fundacje,  które zdecydują się na podjęcie działalności 

gospodarczej,  w  swoich  statutach  powinny  określić  rodzaj,  przedmiot  i  zakres 

planowanej  działalności  gospodarczej.  Jako  rodzaj  działalności  należy  wskazać 

działalność usługową, handlową lub produkcyjną.

Organizacje  pozarządowe  mogą  prowadzić  działalność  gospodarczą  w  dwóch 

formach: 

• w formie zakładu, który zostaje finansowo i organizacyjnie wyodrębniony

 z organizacji (np. zakład usługowy połączony z fundacją), 

• bez  wyodrębnienia  organizacyjnego  (w  tym  przypadku  konieczne jest 

wyodrębnienie finansowe z uwagi na zwolnienia podatkowe, które dotyczą 

wyłącznie działalności statutowej).

O  ile  w  przypadku  wyodrębnienia  organizacyjnego jest  to  sposób  prowadzenia 

działalności  gospodarczej,  który  należy  uznać  za  prawidłowy,  to  w  przypadku 

działalności prowadzonej bez wyodrębnienia organizacyjnego może dochodzić do wielu 

problemów czy nawet nadużyć. Zasadniczym problem jest trudność wyodrębnienia zadań 

statutowych  od  gospodarczych.  Dotyczy  to  zarówno  pracowników,  kiedy  praca 

wykonywana jest w związku z realizacją zadań statutowych, a płace pochodzą

 z działalności gospodarczej, jak i z uwagi na przywileje podatkowe, które są zastrzeżone 

wyłącznie na potrzeby działalności statutowej i nie mogą być rozszerzane na działalność 

gospodarczą.

4.3. Rejestracja  działalności  gospodarczej  przez  organizacje 
pozarządowe

Podjęcie  działalności  gospodarczej  przez  fundacje  i  stowarzyszenia  wymaga 

wypełnienia  szeregu  czynności  organizacyjno-prawnych  określonych  prawem.  Przede 

wszystkim,  organizacja  pozarządowa,  która  zamierza  podjąć  działalność  gospodarczą, 

zgodnie z art. 50 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, podlega 

obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców.
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Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem prawnym, podjęcie działalności gospodarczej jest 

możliwe  dopiero  po  uprawomocnieniu  się  postanowienia  o  wpisie  do  rejestru 

przedsiębiorców. 

Stosowny wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego można jednak złożyć dopiero 

po  wypełnieniu  kilku  wymogów  proceduralnych.  Po  pierwsze,  zamiar  prowadzenia 

działalności gospodarczej należy zawrzeć w statucie bądź akcie fundacyjnym organizacji. 

W zależności  od formy prawno-organizacyjnej  –  organem który decyduje  o  podjęciu 

działalności, będzie:

• walne zgromadzenie członków w przypadku stowarzyszenia 

• fundator w przypadku fundacji - w akcie fundacyjnym lub w statucie, o ile w 

statucie zostało zapisane, że ma stosowne uprawnienie w tym zakresie- albo 

uprawnione w statucie organy fundacji.

Drugą  czynnością,  który  należy  podjąć  w  związku  ze  staraniem  się  o  podjęcie 

działalności gospodarczej, jest określenie przedmiotu działalności. Wskazania właściwej 

dziedziny gospodarczej należy dokonać w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności

 i przyporządkowaniem odpowiedniego kodu tej klasyfikacji. Organizacja pozarządowa 

może wybrać przedmiot działalności w sposób dowolny, poza tymi dziedzinami, które są 

zastrzeżone  dla  innych  podmiotów.  Także  w  przypadku,  gdy  obok  działalności 

gospodarczej  prowadzona  jest  statutowa  odpłatna  działalność  gospodarcza,  przedmiot 

działalności nie może być ten sam dla obu typów działalności.

Kolejnym zabiegiem  zbliżającym  do  rejestracji  w  KRS-ie  jest  określenie  formy 

organizacyjnej  organizacji  pozarządowej.  Przepisy  regulujące  działalność  oraz 

funkcjonowanie organizacji pozarządowych nie określają, w jakich formach działalność 

gospodarcza  ma  być  prowadzona,  stąd  w  praktyce  organizacje  wybierają  albo 

wyodrębnienie  organizacyjne  działalności  (zakład  fundacji  lub  stowarzyszenia,  który 

samodzielnie  nie  posiada  osobowości  prawnej)  albo  działalność  niewyodrębnioną 

organizacyjnie (projekt organizacji). 

Po przeprowadzeniu wymienionych czynności, tj. dokonaniu odpowiednich zapisów 

w  statucie  lub  akcie  fundacyjnym,  określeniu  przedmiotu  oraz  formy  prowadzonej 

działalności gospodarczej, organ, który ma uprawnienie do podjęcia decyzji
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 o prowadzeniu  działalności  gospodarczej,  podejmuje odpowiednią uchwałę.  Uchwała 

powinna zawierać wszystkie wcześniej wskazane elementy.

Dopiero po podjęciu uchwały możliwe jest złożenie stosownego wniosku o wpis

 do  Krajowego  Rejestru  Sądowego.  Jest  to  bardzo  ważne,  gdyż  bez  tego  wpisu 

organizacja nie może rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis prowadzenia działalności gospodarczej powinien zostać złożon

 na urzędowym formularzu KRS-W9 wraz z załącznikiem KRS-WM, gdzie określony 

został przedmiot działalności gospodarczej. Przedmiot działalności przewidziany

w  statucie  bądź  akcie  fundacyjnym  powinien  zostać  zamieszczony  w  formularzu, 

niezależnie od tego, czy dana organizacja faktycznie zamierza podjąć każdą

z przewidzianych działalności. 

W  przypadku  gdy  zgłoszenie  następuje  jednocześnie ze  zmianą  statutu,  należy 

dodatkowo  przedłożyć  –  jako  podstawowy  –formularz  KRS-Z20.  Do  wymienionych 

formularzy  wniosków  należy  dołączyć  uchwałę  odpowiednich  władz  o  podjęciu 

działalności  gospodarczej,  tekst  jednolity  statutu,  uwierzytelnione  notarialnie  wzory 

podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu oraz formularz KRS-ZY

 ze wskazaniem numeru identyfikacyjnego REGON.

Zarówno wtedy, gdy wniosek o rejestrację organizacji pozarządowej składany jest 

jednocześnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców, jak i w przypadku wpisu do rejestru 

przedsiębiorców zarejestrowanej wcześniej organizacji, należy uiścić opłatę od wniosku 

w kwocie 1000 zł oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym

 i Gospodarczym w kwocie 500 zł. Należy podkreślić, że nieopłacenie wniosku skutkuje 

jego zwrotem bez rozpatrzenia. Dopuszczalne jest złożenie wniosku o zwolnienie

od kosztów sądowych.

Stowarzyszenie  lub  fundacja od  tego  momentu  staje  się  przedsiębiorstwem,  a  to 

oznacza,  że  należy  obowiązkowo  zgłosić  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej  do 

urzędu skarbowego i  głównego urzędu statystycznego.  Konieczne jest  także składanie 

corocznych sprawozdań finansowych.
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4.4. Zakończenie działalności gospodarczej

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z określonym ryzykiem. 

Podobnie więc jak w przypadku innych przedsiębiorstw, także stowarzyszenia i fundacje 

zagrożone są fiaskiem podejmowanych działań, co prowadzić może do systematycznego 

powiększania strat lub nawet bankructwa organizacji. Organizacje pozarządowe działają 

w normalnych warunkach konkurencyjnych i często nie są w stanie spełnić wymogów 

rynku. W tych trudnych momentach może zaistnieć zaniedbywanie lub wręcz zagrożenie 

dla podstawowej działalności organizacji, jaką jest działalność statutowa. Dla organów 

organizacji może to oznaczać konieczność likwidacji działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy stowarzyszenie lub fundacja posiada duże zaległości płatnicze

 i  organizacja  nie  może  spłacać  zaciągniętych  zobowiązań  może  zostać  podjęte 

postępowanie upadłościowe.

Postępowanie  upadłościowe  zostało uregulowane  w  ustawie  z  28  lutego  2003  r. 

Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 9 kwietnia 2003 r. nr 60 poz. 535). W myśl tej 

ustawy  wniosek  o  ogłoszenie  upadłości  może  zgłosić  dłużnik  lub  każdy  z  jego 

wierzycieli. Wniosek zgłosić może również kurator ustanowiony w stosunku do dłużnika, 

któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro – 

organ udzielający pomocy.

Należy podkreślić, że zgłoszenie wniosku w terminie, który ustawa wyznacza na nie 

później niż dwa tygodnie od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, 

jest o tyle ważne, że osoby na których spoczywa ten obowiązek, odpowiadają za szkodę 

wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w określonym terminie.

W przypadku,  gdy ogłoszono upadłość  obejmującą  likwidację  majątku  upadłego, 

upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać 

wszystkie  dokumenty  dotyczące  jego  działalności,  majątku  oraz  rozliczeń,  w 

szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych

 i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia 

na piśmie,  które składa sędziemu-komisarzowi.  Z dniem ogłoszenia upadłości majątek 

upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego.
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Zadaniem  syndyka  jest  niezwłoczne  objęcie  majątku  upadłego, zarządzanie  nim, 

zabezpieczenie  go  przed  zniszczeniem,  uszkodzeniem lub  zabraniem go  przez  osoby 

postronne oraz jego likwidacja.

Stan upadłości trwa do czasu zakończenia postępowania upadłościowego.

Podstawę do wykreślenia organizacji z rejestru stanowi prawomocne postanowienie 

sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego.

W przypadku podjęcia dobrowolnej decyzji o zakończeniu działalności gospodarczej 

przez  organizację  pozarządową  mamy  do  czynienia  z  likwidacją  działalności 

gospodarczej.  Tak  jak  ma  to  miejsce  w  wypadku  podejmowania  decyzji  o  podjęciu 

działalności  gospodarczej,  organem  uprawnionym  w  zakresie  likwidacji  działalności 

gospodarczej jest walne zgromadzenie członków (w przypadku stowarzyszenia) lub 

w przypadku fundacji, organ wskazany w statucie.

Uprawniony organ podejmuje uchwałę o zakończeniu działalności gospodarczej

w  formie  likwidacji.  Podjęcie  takiej  uchwały  pociąga za  sobą  zmiany  w  statucie 

polegające  na  wykreśleniu  zapisów  o  działalności  gospodarczej.  Postępowanie 

likwidacyjne przeprowadza likwidator powoływany uchwałą organu uprawnionego

do podjęcia decyzji o zakończeniu działalności gospodarczej. Likwidatorem może zostać 

członek  bądź  członkowie  zarządu  organizacji  lub  osoba,  która  z  organizacją  nie  jest 

związana. Celem działalności likwidatora jest uregulowanie zobowiązań oraz ściągnięcie 

wszystkich wierzytelności.

Po  zakończeniu  tych  czynności  i  po  zakończeniu  postępowania likwidacyjnego 

likwidator  przekazuje  pozostały  majątek  na  cele  statutowe  organizacji.  Działalność 

likwidatora wraz ze sprawozdaniem likwidacyjnym powinna zostać zatwierdzona przez 

organ powołujący. W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji działalności

 i  przeprowadzeniu  wszystkich  wymaganych  czynności likwidacyjnych  należy  złożyć 

wniosek  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  o  wykreślenie  podmiotu  z  rejestru 

przedsiębiorców.  Wniosek  wraz  z  uchwałą  o  zakończeniu  działalności  gospodarczej, 

tekstem jednolitym statutu,  uchwałą o powołaniu likwidatora  wraz ze sprawozdaniem 

likwidacyjnym należy złożyć na formularzu KRS-X1.
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Informacje o zakończeniu działalności gospodarczej należy także przesłać do Urzędu 

Skarbowego  oraz  Głównego  Urzędu  Statystycznego.  Likwidacja  działalności 

gospodarczej nie pociąga za sobą likwidacji organizacji.

4.5. Procedura zakładania spółdzielni socjalnej

Spółdzielnie socjalne zajmują szczególne miejsce w systemie reintegracji społecznej 

i  zawodowej.  Spółdzielnie  socjalne  są  ostatnim  ogniwem  w  łańcuchu  działań 

zmierzających  do  pełnej  readaptacji  społecznej.  W  zamierzeniach  nowej  polityki 

społecznej  państwa,  spółdzielnie  socjalne  powinny  być  tworzone  przez  osoby,  które 

pozytywnie  przeszły  wstępną  readaptację  w  centrach  integracji  społecznej,  klubach 

integracji społecznej, czy zakładach aktywizacji zawodowej.

Spółdzielnia  socjalna  powinna  być  zatem  tworzona  przez  osoby  posiadające 

wystarczające kwalifikacje społeczne i profesjonalne do planowania, organizowania

 i realizowania normalnej działalności gospodarczej.

Spółdzielnia socjalna zakładana jest w oparciu o ustawę o spółdzielniach socjalnych 

z  dnia  26  kwietnia  2006. W  rozumieniu  prawa  cywilnego  spółdzielnia  jest  osobą 

prawną, ma więc zdolność do czynności prawnych, a zatem może być podmiotem praw

i  obowiązków  oraz  może  za  pomocą  własnych  działań  nabywać  prawa  i obowiązki. 

Spółdzielnie  socjalne,  tak jak inne spółdzielnie  działające  w Polsce,  funkcjonują jako 

przedsiębiorstwa. Współpraca  w  ramach  spółdzielni  socjalnej  pozwala  jej  członkom 

podjąć  w przyszłości  samodzielną  aktywność  zawodową.  Wskazanym  celom 

podporządkowana jest podstawowa działalność spółdzielni (art. 2 ust.2 pkt 1 i art. 2 ust. 2 

pkt  2  ustawy  o  spółdzielniach  socjalnych).  Spółdzielnia  socjalna  może  ponadto 

prowadzić  działalność  społeczną,  kulturalno-  oświatową  oraz  społecznie  użyteczną  - 

zarówno na rzecz swoich członków jak również środowiska lokalnego.

Prowadzenie  spółdzielni  socjalnej  jest  atrakcyjne  ze  względu  na  możliwość 

otrzymania  wsparcia  instytucjonalnego  i  pozyskania  środków  na  prowadzenie 

działalności ze źródeł innych niż wkłady finansowe członków.

Podstawowe wsparcie zapewnia Fundusz Pracy, z którego można starać się o:
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• refundację  składek  na  ubezpieczenie  emerytalne,  rentowe  i  chorobowe 

opłacanych przez pracownika spółdzielni, mającego status osoby bezrobotnej,

• dofinansowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

w podjęciu działalności gospodarczej,

• jednorazowe  wsparcie  dla  osoby  bezrobotnej  będącej  założycielem  lub 

przystępującej do spółdzielni,

Wsparcie  zapewnia  także  PFRON,  z  którego  można  uzyskać  dla  osoby 

niepełnosprawnej środki  na wniesienie wkładu do spółdzielni  socjalnej,  w wysokości 

określonej w umowie zawartej ze starostą. Wsparcie można uzyskać także ze środków, 

którymi  dysponują Ośrodki Wspierania  Spółdzielni  Socjalnych.   Spółdzielnie  socjalne 

mogą ponadto angażować do pracy wolontariuszy, czy ubiegać się o status organizacji 

pożytku  publicznego,  co  daje  szanse  na  uzyskanie1%  podatku  od  osób  fizycznych 

rozliczających się z urzędem skarbowym. 

Ustawa  o  spółdzielniach  socjalnych  wymienia  grupy  osób,  które  mogą  stać  jej 

członkami założycielami oraz grupy osób, które mogą być jej członkami. 

Liczba  założycieli  spółdzielni  socjalnej  nie  może  być  mniejsza  niż  pięć,  jeżeli 

założycielami są osoby fizyczne- i dwóch, jeżeli założycielami są osoby prawne. 

Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, członkami założycielami 

mogą być osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych:

1) bezrobotne,  w rozumieniu  art.  2  ust  1  pkt 2  ustawy z dnia  20 kwietnia  2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001,

 z późn. zm. ),

2) o których mowa w art.  1 ust 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm. ),

3) niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, 

poz. 776, z późn. zm. ),

Spółdzielnię socjalną mogą założyć także:

1) inne osoby niż wskazane wyżej, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% 

ogólnej liczby założycieli, 
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2) organizacje  pozarządowe  w  rozumieniu  przepisów  o  działalności  pożytku 

publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego, 

3) kościelne osoby prawne. 

W przypadku, gdy założycielami spółdzielni socjalnej są organizacje pozarządowe, 

kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego, są one zobowiązane do 

zatrudnienia w spółdzielni co najmniej pięciu osób spośród osób wymienionych w art. 4 

ust.  1, w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego 

Rejestru  Sądowego.  Osoby  zatrudnione  na  takich  zasadach,  po  12  miesiącach 

nieprzerwanego  zatrudnienia  w  spółdzielni  socjalnej,  mają  prawo  do  uzyskania 

członkostwa w spółdzielni socjalnej.

W wypadku osoby fizycznej, aby zostać członkiem założycielem i skutecznie złożyć 

wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, trzeba spełnić także wymóg formalny, 

jakim jest  uzyskanie  zaświadczenia  potwierdzającego przynależność  do jednej  z  grup 

wskazanych wyżej:

• osoby niepełnosprawne – zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności,

• osoby  bezrobotne  -  zaświadczenie  a  statusie  osoby  bezrobotnej 

z powiatowego urzędu pracy,

• osoby uzależnione od alkoholu,  po zakończeniu programu psychoterapii  w 

zakładzie  lecznictwa  -  odwykowego-  zaświadczenie  z  zakładu  lecznictwa 

odwykowego,

• osoby  uzależnione  od  narkotyków  lub  innych  środków  odurzających,  po 

zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej oraz 

osoby chore psychicznie - zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej,

• uchodźcy  realizujący  indywidualny  program  integracji  -  zaświadczenie 

z powiatowego centrum pomocy rodzinie,

• osoby  bezdomne  realizujące  indywidualny  program  wychodzenia 

z bezdomności  oraz osoby zwalniane z zakładu karnego, mające trudności 

w integracji ze środowiskiem - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej.

W przypadku gdy organem założycielskim jest organizacja pozarządowa, kościelna 

osoba  prawna lub jednostka  samorządu  terytorialnego,  niezbędne będzie  przedłożenie 
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uchwały  organu  stanowiącego  jednostki  samorządu  terytorialnego,  kościelnej  osoby 

prawnej lub organizacji pozarządowej o powołaniu spółdzielni socjalnej, 

Liczba  członków spółdzielni  socjalnej  powinna liczyć  nie  mniej  niż  5 osób i  nie 

więcej niż 50 osób. Wyjątek stanowią spółdzielnie powstałe z przekształcenia spółdzielni 

inwalidów czy spółdzielni niewidomych. 

Członkostwo spółdzielni socjalnej mogą nabyć:

1) osoby  fizyczne:  należące  do  grup  mogących  założyć  spółdzielnię  (założyciele 

spółdzielni socjalnej), z tym, że mogą to być także osoby posiadające ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, 

2) inne osoby jeżeli  ich praca na rzecz spółdzielni  socjalnej  wymaga szczególnych 

kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie tej spółdzielni. Liczba tych 

osób, nie może być jednak większa niż 50 % ogólnej liczby członków spółdzielni 

socjalnej.  Przekroczenie  tego  limitu,  trwające  nieprzerwanie  przez  okres  6 

miesięcy,  stanowi bowiem podstawę do postawienia  spółdzielni  socjalnej w stan 

likwidacji. 

3) Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą także nabyć organizacje pozarządowe, 

w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego. 

W przypadku osób fizycznych, członkowie spółdzielni socjalnej i spółdzielnia mają 

obowiązek pozostawania ze sobą w stosunku pracy.  Między spółdzielnią  a członkami 

powinna  być  podpisana  spółdzielcza  umowa  o  pracę,  ewentualnie  umowy  o  pracę 

nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

4.6. Rejestracja spółdzielni 

Założenie  Spółdzielni  socjalnej  powinno  być  poprzedzone  przeprowadzeniem 

niezbędnej  analizy  rynku,  tak  jak  przy  rozpoczęciu  każdej  działalności  gospodarczej 

Osoby zamierzające założyć spółdzielnie socjalną powinny ułożyć biznesplan, rozpoznać 

rynek  i  ocenić  szanse  swojego  powodzenia.  Warto  także  poszukać  wsparcia  w 

organizacjach i instytucjach zewnętrznych. 

Kolejnym krokiem jest  napisanie  statutu spółdzielni.  Napisanie  statutu spółdzielni 

socjalnej  nie  jest  rzeczą  prostą,  dlatego  warto  przyjrzeć  się  dostępnym  wzorom.  Do 
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statutu  można  wprowadzić  wiele  postanowień  odpowiadających  indywidualnym 

potrzebom każdej  nowo utworzonej  spółdzielni.  Ustawa  przewiduje  jednak  elementy 

konieczne, które w każdym statucie znaleźć się muszą. Elementy obligatoryjne to:

a) nazwa  spółdzielni  zawierająca  element,  dzięki  któremu  spółdzielnię  można 

odróżnić  od  innych  działających  na  rynku  oraz  oznaczenie  formy  prawnej 

„Spółdzielnia Socjalna" (np. Radość Spółdzielnia Socjalna), 

b) przedmiot  działalności  spółdzielni  (zgodne z  Polską Klasyfikacją  Działalności)  i 

czas jej działania (jeśli spółdzielni została założona na czas określony), 

c) teren działania, 

d) siedzibę (wystarczy podać miejscowość) 

f) prawa,  obowiązki  oraz  zasady  przyjmowania,  odwoływania,  wykreślania  czy 

wykluczania członków spółdzielni socjalnej,

g) zasady wyboru, odwoływania oraz kompetencje władz spółdzielni socjalnej, w tym: 

zarządu,  walnego  zgromadzenia  członków  (najwyższy  organ  stanowiący 

spółdzielni, w skład którego wchodzą wszyscy jej członkowie) oraz rady nadzorczej 

(organ kontroli wewnętrznej). Rada nadzorcza jest co do zasady wybierana, jeśli 

liczba członków jest większa niż 15 osób. W spółdzielni socjalnej, w której liczba 

członków nie przekracza piętnastu, nie wybiera się rady nadzorczej, chyba że statut 

stanowi  inaczej.  W  takim  przypadku  kompetencje  rady  wykonuje  walne 

zgromadzenie.

h) zasady wprowadzania przez walne zgromadzenie zmian w statucie, 

i) sposób podziału, połączenia się i likwidacji spółdzielni socjalnej, 

j) zasady podziału nadwyżki bilansowej oraz pokrywania strat, 

k) wysokość wpisowego, wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest 

zadeklarować,  terminy  wnoszenia  i  zwrotu  oraz  skutki  niewniesienia  udziału 

w terminie. 

W statucie należy określić wysokość wpisowego, które każdy członek ma obowiązek 

wpłacić w momencie wstąpienia do spółdzielni. Wpisowe to nie podlega zwrotowi.

Po przygotowaniu projektu statutu należy zwołać zebranie założycielskie.  Z obrad 

komitetu założycielskiego należy sporządzić protokół, który podpisują przewodniczący 

i sekretarz, wybrani spośród zebranych.
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Proponowany, przykładowy przebieg zebrania założycielskiego spółdzielni socjalnej: 

1. Przedstawienie celu zebrania oraz uczestników, zebranie podpisów uczestników,

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza,

3. Podjęcie uchwały o powołaniu spółdzielni socjalnej,

4. Dyskusja nad statutem, zgłoszenie uwag i zatwierdzenie ewentualnych poprawek, 

5. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu,

6. Wybór komisji skrutacyjnej (komisja liczy głosy w głosowaniach tajnych)

7. Wybór członków zarządu w glosowaniu tajnym; 

8. Wybór członków rady nadzorczej w głosowaniu tajnym

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie zebrania.

Po  zamknięciu  zebrania  założycielskiego  należy  skompletować  dokumenty 

niezbędne dla złożenia wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dokumenty należy 

skompletować przynajmniej w dwóch oryginalnych egzemplarzach, tak aby po złożeniu 

w sądzie jeden komplet dokumentów pozostał w siedzibie spółdzielni. 

Skompletowane  dokumenty  są  niezbędne  i  konieczne  dla  bezproblemowego 

przeprowadzenia  procesu  rejestracji  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym,  w  rejestrze 

przedsiębiorców.  Rejestr  prowadzą  w  systemie  informatycznym  sądy  rejonowe (sądy 

gospodarcze),  obejmujące  swoją  właściwością  obszar  województwa  lub  jego  część. 

Rejestracja  nastąpi  w rejestrze  przedsiębiorców,   właściwym ze  względu  na  siedzibę 

spółdzielni socjalnej. Do złożenia wniosku o rejestrację uprawniony jest zarząd.

Wniosek o rejestrację spółdzielni socjalnej składa się na urzędowych formularzach, 

do których dołącza się niezbędne dokumenty. Formularze niezbędne do zarejestrowania 

spółdzielni  socjalnej  można  pobrać  w  siedzibie  właściwego  sądu  bądź  na  stronie 

internetowej  Ministerstwa  Sprawiedliwości  www.ms.gov.pl.  Formularze  zawierają 

wskazówki dotyczące ich wypełniania. 

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub 

ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Wypełnia się pola jasne formularzy.

 We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy 

wstawić  X  w jednym  odpowiednim kwadracie.  Wszystkie  pola,  w  których  nie  będą 

wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
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Formularze podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

Niezbędne formularze: 

1.  KRS-W5 -  podstawowy formularz  służący do  zgłoszenia/rejestracji  spółdzielni 

socjalnej,

2.  KRS-WK-  załącznik  do  formularza  KRS-W5,  służący  do  zgłoszenia  organów 

zarządu  oraz  rady  nadzorczej.  W  formularzy  KRS  –  WK  podajemy  dane  osób 

wchodzących w skład zarządu i rady nadzorczej oraz sposób reprezentacji spółdzielni. 

Ilość formularzy KRS-WK uzależniona jest od liczby członków organów. 

3. KRS-WM - załącznik,  służący do zgłoszenia  zakresu działalności gospodarczej 

(chcąc wypełnić ten formularz trzeba posłużyć się kodami PKD.

Poza załącznikami w postaci wymienionych formularzy KRS, do wniosku KRS-W5 

załączyć należy dokumenty związane z tworzeniem spółdzielni socjalnej, tj:  

1.  listę  członków  założycieli  z  oryginalnymi  podpisami  wszystkich  osób  (lista  

powinna zawierać: imię i nazwisko osoby, adres zamieszkania, PESEL bądź inny 

numer identyfikacyjny, własnoręczny podpis).

2. protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego

 i sekretarza zebrania,

3. uchwały podjęte na zebraniu założycielskim, podpisane przez przewodniczącego

 i sekretarza zebrania,

4. jednolity tekst statutu podpisany przez wszystkich członków spółdzielni socjalnej,

5.  zaświadczenia  potwierdzające,  że  każda  z  osób  zakładających  spółdzielnię  

socjalną ma do tego uprawnienia, czyli należy do jednej z grup, spośród których 

mogą rekrutować się członkowie założyciele,

6. w przypadku gdy organem założycielskim jest organizacja pozarządowa, kościelna 

osoba  prawna  lub  jednostka  samorządu  terytorialnego  -  uchwała  organu  

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, kościelnej osoby prawnej lub 

organizacji pozarządowej o powołaniu spółdzielni socjalnej,

7. dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, 

w których znajduje się siedziba spółdzielni,
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Do  wniosku  dołączyć  należy  także  uwierzytelnione  notarialnie  lub  przed 

pracownikiem  sądu  rejestrowego  złożyć  podpisy  wszystkich  członków  zarządu.  Do 

złożenia wzoru podpisu potrzebny będzie dowód osobisty.

Zgodnie art. 19b ust 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wraz z wnioskiem

o  wpis  lub  zmianę  wpisu  w  rejestrze  przedsiębiorców  wnioskodawca  składa 

dodatkowo:

1)  wniosek  o  wpis  do  krajowego  rejestru  urzędowego  podmiotów  gospodarki  

narodowej (REGON);

2) zgłoszenie  płatnika składek  w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń  

społecznych;

3)  zgłoszenie  identyfikacyjne,  o którym mowa w ustawie z  dnia  13 października  

1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U.          

z  2004 r.  Nr  269, poz.  2681, z  późn.  zm.)  wraz ze wskazaniem właściwego  

naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

Sąd rejestrowy przesyła  z urzędu wnioski i zgłoszenia, o których mowa w ust.  1, 

niezwłocznie,  nie  później  niż  w terminie  3  dni  roboczych  od  dnia  dokonania  wpisu, 

odpowiednio do:

1)  urzędu  statystycznego  województwa,  na  terenie  którego  przedsiębiorca  ma  

siedzibę, oraz

2) wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego - wraz z odpisem 

postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.

Po  uzyskaniu  informacji  o  nadaniu  przedsiębiorcy  numeru  NIP  sąd  rejestrowy 

przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów

 o  systemie  ubezpieczeń  społecznych  do  właściwej  jednostki  terenowej  Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. Powyższe stanowi realizację zasady tzw. „jednego okienka”, 

funkcjonującej od dnia 31 marca 2009 r.

Wniosek o rejestrację należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu 7 dni 

od  dnia  zamknięcia  zebrania  założycielskiego.  Wniosek  można  także  wysłać  listem 

poleconym. W KRS złożyć należy oryginały dokumentów lub poświadczone notarialnie 

kopie.  Wniosek  o wpis  powinien  być  rozpoznany w terminie  7  dni  od daty złożenia 

wniosku. Jest to jednak termin jedynie instrukcyjny i proces rejestracji może
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 w rzeczywistości trwać dłużej. Spółdzielnia socjalna nie płaci za rejestrację w Krajowym 

Rejestrze Sądowym oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W przypadku złożenia wniosku w formie innej niż przy wykorzystaniu urzędowych 

formularzy  bądź  wniosku  nieprawidłowo  wypełnionego,  wniosek  podlega  zwróceniu. 

Jeśli  jednak  zostanie  on  ponownie  złożony  w  terminie  7  dni  od  daty  doręczenia 

zarządzenia  o  zwrocie  i  tym  razem   jest  prawidłowy  -  wywołuje  skutki  od  daty 

pierwotnego zgłoszenia. W razie wystąpienia innych braków, mogą być one uzupełnione 

w terminie  7  dni  od dnia  doręczenia  wezwania do usunięcia  braków. Sąd rejestrowy 

może  także  odmówić  zarejestrowania  spółdzielni  w  sytuacji,  gdy  przedstawione 

dokumenty np. statut, nie są zgodne z obowiązującym prawem. 

W  praktyce,  wnioski  o  wpis  do  rejestru  rozpoznawane  są  przez  referendarzy 

sądowych.  Jeśli  uzna  się,  że  referendarz  sądowy rozpatrujący  wniosek  nie  ma  racji, 

można  odwołać  się  od   postanowienia  w ciągu 7 dni  od  dnia  jego  otrzymania.  Jeśli 

wniesiono skargę - postanowienie referendarza przestaje obowiązywać (traci moc). Sąd 

rejonowy rozpatruje skargę jako sąd I instancji. Jeśli nie zgodzono się również

 z wyrokiem sądu rejonowego, możemy odwołać się (apelacja) do sądu okręgoweg

z uzasadnieniem. Co ważne, apelację wnosi za pośrednictwem sądu rejonowego. 

W przypadku gdy sąd II instancji przyzna racje, skieruje sprawę do sądu rejonowego 

do ponownego rozpoznania. Jeśli natomiast sąd II instancji podtrzyma stanowisko sądu 

rejonowego,  dopuszczalne  jest  wniesienie  skargi  kasacyjnej  do  Sądu  Najwyższego. 

Skargę wnosi się w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania orzeczenia wraz

 z uzasadnieniem. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu II instancji.

4.7. Likwidacja spółdzielni

 Do przejścia w stan likwidacji dochodzi, kiedy:

1) upłynie okres, na który, w myśl statutu, spółdzielnię utworzono,

2) spółdzielnia zaprzestanie używać w nazwie oznaczenia „Spółdzielnia Socjalna",

3) liczba członków zmniejszy się poniżej 5 lub, w przypadku osób prawnych poniżej 

2, bądź liczba ta zwiększy się powyżej 50,
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4) zwiększy się powyżej 50 % ogólnej liczby członków uprawnionych do zakładania 

spółdzielni  socjalnej  (osób  marginalizowanych),  liczba  fachowców,  będących  

członkami ze względu na szczególne kwalifikacje,

5) naruszone zostaną zasady podziału nadwyżki bilansowej, 

W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, której powstanie zostało sfinansowane 

ze środków publicznych, środki pozostające po spłaceniu zobowiązań, złożeniu

 do depozytu sum zabezpieczających należności sporne lub niewymagalne

i  po  wydzieleniu  kwot  przeznaczonych  na  wypłaty  udziałów,  dzieli  się  między  jej 

członków, jednak nie więcej niż 20 % środków, w pozostałej części przekazuje się

na  Fundusz  Pracy.  Jednak  w  przypadku  likwidacji  spółdzielni  socjalnej,  która  nie 

korzystała  ze  środków  Funduszu  Pracy,  środki  te  dzieli  się  w  całości  pomiędzy  jej 

członków.  Walne  zgromadzenie  może  także  podjąć  uchwałę  o  przekazaniu  środków 

określonych   na  rzecz  organizacji  pozarządowych,  realizujących  zadania  określone 

ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

właściwego  związku  rewizyjnego  spółdzielni  socjalnych,  lub  innych  spółdzielni 

socjalnych.
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5. Egzemplifikacja wybranych rozwiązań ekonomii 
społecznej w Polsce

Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Barlinku

Mimo, że obszar ekonomii społecznej jest w Polsce mało rozpoznawalny, to w wielu 

regionach  kraju  przedsiębiorstwa  społeczne  odniosły  sukces.  Najbardziej 

charakterystyczne  dla  nowej  ekonomii  społecznej  są  w  swojej  działalności  centra 

integracji społecznej, które podejmują trud reintegracji społecznej osób wykluczonych. 

Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest Centrum Integracji Społecznej „Przystań” 

w Barlinku,  które  zostało  powołane  w lutym 2006 roku przez  Szczecińską  Fundację 

Talent Promocja Postęp z inspiracji Iwony Żukiert i Janiny Durki – członków zarządu 

Fundacji.  Samo  powołanie  Centrum  zostało  zrealizowane  w  ramach  projektu 

finansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  przy  pomocy  lokalnego 

samorządu, przede wszystkim gminy Barlinek. 

Foto 1. Siedziba Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Barlinku.

Zajęcia dla uczestników Programu odbywają się w każdy dzień powszedni

 w Centrum Edukacyjnym Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Barlinku, 

przy  ulicy  Szosowej.  W  specjalnie  zaadaptowanych  na  cele  szkoleniowe  i  socjalne 

pomieszczeniach prowadzone są zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz działa klub, 
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w którym spotykają się grupy wsparcia. 

Ważnym elementem umożliwiającym funkcjonowanie centrum i zrealizowanie jego 

celów  jest  ścisła  współpraca  z  jednostkami  powiatowymi,  a  także  lokalnymi 

przedsiębiorcami. Partnerami CIS-u są następujące instytucje:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu

4. Urząd Miasta i Gminy Barlinek

5. Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

6. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

7. Centrum  Edukacyjne  Szczecińskiej  Fundacji  Talent  Promocja  Postęp  

w Barlinku

Firmy, które przyjęły uczestników na szkolenia zawodowe:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Barlinku

3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Myśliborzu

4. Przedsiębiorstwo Budowlane JPG sp. z o.o.

5. Krawiectwo Konfekcyjne Waldemar Matyja

6. Loret sp. z o.o.

Foto 2. Uczestnicy zajęć w Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Barlinku.
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Założenie  silnego  partnerstwa  lokalnego  było  podstawowym  warunkiem  sukcesu 

CIS.  Wsparcie  tych  instytucji  świadczy  o  konsolidacji  środowiska  lokalnego  wokół 

rozwiązywania ważnych problemów społecznych. Taka konsolidacja lokalna pełni

co najmniej dwie ważne funkcje. Po pierwsze, uczy integracji społecznej pokazując skalę 

marginalizacji  oraz  indywidualne  przypadki  osób nieprzystosowanych,  po  drugie  zaś, 

zmienia nastawienie, wiedzę i postawy do trudnych problemów społecznych. 

Celem  uruchomienia  CIS-u  w  Barlinku  było  ograniczenie  zjawiska  wykluczenia 

społecznego poprzez usamodzielnienie osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych 

społecznie,  podniesienia  ich  poziomu  kwalifikacji  i  umiejętności  zawodowych, 

zwiększenia aktywności społecznej, pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i powrót

 na rynek pracy.

Uczestnikami  zajęć  organizowanych  w  barlineckim  CIS  są osoby  długotrwale 

bezrobotne,  osoby  po  zakończonej  terapii  od  uzależnień,  osoby  bezdomne  oraz 

zwolnione z zakładów karnych, mające problemy z reintegracją społeczną.

Foto 3. Prace pielęgnacyjne terenów zielonych - CIS „Przystań” w Barlinku.

W  zajęciach  prowadzonych  w  CIS  „Przystań”  biorą  udział  osoby,  które  oprócz 

spełnienia  warunków  podmiotowych  określonych  statutem  podpisały  umowę 

indywidualnego programu zatrudnienia  socjalnego.  Uczestnicy zostali  podzieleni  na 4 

grupy,  w  ramach  których  wyodrębniono  5-osobowe zespoły  wspierane  przez  stałego 

opiekuna. Każdy z uczestników posiada indywidualny program integracji społecznej

 i zawodowej. 
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Celem  szkolenia  jest  zdobycie  oraz  doskonalenie  umiejętności  zawodowych 

uczestników.  Każda  osoba  może  kształcić  się  w  dziedzinie  odpowiadającej  jej 

oczekiwaniom oraz predyspozycjom, mając do wyboru jeden z kilku kierunków:

• usługi profesjonalnego sprzątania

• usługi remontowo-budowlane

• usługi pralnicze i krawieckie

• usługi leśne i utrzymania terenów zieleni

• mała gastronomia.

Foto 4. Prace malarskie - CIS „Przystań” w Barlinku.

Kształcenie  zawodowe  jest prowadzone przy wsparciu lokalnych przedsiębiorców, 

dzięki  którym  oferowane  kierunki  szkolenia  zawodowego  odpowiadają  lokalnym 

potrzebom zatrudnienia.

Oprócz  praktycznej  nauki  zawodu  uczestnicy  programu  biorą  udział  w zajęciach 

teoretycznych,  podczas  których  otrzymują  wiedzę  niezbędną  do  samodzielnego 

poruszania się na rynku pracy. Specjaliści przekazują im najważniejsze zagadnienia

 z zakresu prawa pracy, przepisów BHP, technik informacyjnych, ochrony środowiska, 

jak również wiedzę z dziedziny maszynoznawstwa, materiałoznawstwa oraz technologii. 

Ważnym elementem są również zajęcia  uczące aktywnego poszukiwania pracy,  zasad 

przedsiębiorczości oraz aktywnego korzystania z komputera.

Przyspieszeniu procesu reintegracji służy terapia w grupach wsparcia ukierunkowana na 

problemy, z jakimi stykają się uczestnicy programu. 
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W I  edycji  CIS  uczestnicy  brali  udział   w pracy  organizacji  pozarządowych,  co 

pozwoliło im obiektywnie spojrzeć na swoją sytuację życiową, poczuć realną wartość 

wykonywanej pracy a także podnieść samoocenę. W ramach minionego cyklu szkolenia 

każdy  z  uczestników  pracował  przez  10  godzin  na  rzecz  dzieci  oraz  osób 

niepełnosprawnych.

Dla uczestników projektu przewidziano możliwość podjęcia pracy w spółdzielniach 

socjalnych,  których  zakres  działalności  pokrywał  się  będzie  z  zapotrzebowaniem 

mieszkańców powiatu oraz lokalnych przedsiębiorców.

Foto 5. Prace krawieckie- CIS „Przystań” w Barlinku.

Spółdzielnia socjalna „Od Nowa” z Chełmna

Spółdzielnia Socjalna „Od Nowa” należy do grona podmiotów ekonomii społecznej, 

które odniosły sukces22. 

Chełmińska Spółdzielnia Socjalna "Od Nowa" powstała z inspiracji Hanny Góreckiej 

oraz Romana Jakubowskiego (obecnie Prezesa Spółdzielni) w roku 2006. Obojgu groziło 

wykluczenie  społeczne.  Zaczęli  wspólnie  drążyć  temat  spółdzielczości  socjalnej. 

Początkowo mało kto przypuszczał, że będzie to początek nowej historii w ich życiu, jak 

również w życiu sporej  grupy bezrobotnych,  nadaremnie poszukujących pracy.  Grupę 

połączyło poczucie braku szans, bowiem wśród nich były osoby po pięćdziesiątym roku 

22 Źródło: www.socjalna-chelmno.pl oraz www.bezrobocie.org.pl/x/479470
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życia, osoby uzależnione, niepełnosprawne. Postanowili wspólnie utworzyć spółdzielnię 

socjalną.

Pomysł dość wielu osobom wydawał się karkołomny.  Od wielu lat członkowie "Od 

Nowy" żyli tak naprawdę na koszt państwa.

Foto 6. Członkowie założyciele Spółdzielni Socjalnej „Od Nowa” w Chełmnie.

W czasie, kiedy powstawała spółdzielnia "Od Nowa", nie łatwo było znaleźć ludzi, 

którzy profesjonalnie zajmowali się tematem spółdzielczości socjalnej. Często odczuwali 

skutki nieznajomości zagadnienia, a szczególnie dotkliwe było to przy załatwianiu,

 z pozoru prostych, formalności w urzędach, szczególnie podczas rejestracji spółdzielni. 

Na  swej  drodze  spotkali  jednak  dyrektora  chełmińskiego  Powiatowego  Urząd  Pracy, 

którego wiedza i wiara dodawała spółdzielcom skrzydeł, a przede wszystkim pewności 

siebie.

"Od Nowa" otrzymała od Urzędu Pracy w Chełmnie pomoc, o której inni mogą tylko 

pomarzyć.  Na początek 11 członków/kiń zakładających spółdzielnię,  otrzymało ponad 

80.000 zł  dotacji,  dzięki  której  zakupiono podstawowy sprzęt na wyposażenie  brygad 

budowlanych  i  remont  otrzymanej  siedziby.  Jednak  najważniejszymi  zakupami  było 

wyposażenie stolarni, a także dwa samochody: Ford Transit - Max  oraz Ford Mondeo 

combi.

Na  wstępie  zaoferowano  grupie  4-tygodniowe  szkolenie,  gdzie  członkowie 

spółdzielni  mieli  możliwość  wyboru  tematów  i  wykładowców.  Dzięki  temu możliwe 

było zaproszenie na tygodniowe warsztaty Janusza Sulczewskiego z Żarskiej Spółdzielni 
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Socjalnej. Zajęcia odbywały się w gościnnej siedzibie stowarzyszenia "Ludzie-Ludziom", 

gdzie  drzwi  dla  grupy  spółdzielców  były  zawsze  otwarte.  Dzięki  prezesom  tego 

stowarzyszenia, Zbigniewowi Wróblowi i Wojciechowi Strzeleckiemu, członkowie "Od 

Nowy"  mogli  nieodpłatnie  korzystać  nie  tylko  z  internetu,  ale  także  z  telefonu, 

materiałów biurowych, o darmowym udostępnieniu sali nie wspominając.

Działalność usługowa i wytwórcza rozpoczęła się w zimie, ale nie wpłynęło to na 

zmniejszenie  zapału  do  pracy.  Panowie  zajęli  się  pracami  ślusarskimi  oraz 

wykonawstwem  ozdób  ogrodowych  z  drewna,  natomiast  panie  miały  możliwość 

wytwarzania  zniczy.  Wczesną  wiosną  2007  roku  spółdzielnia  otrzymała  pierwsze 

"poważne" zlecenie od osoby prywatnej, zmianę betonowego chodnika na polbruk oraz 

wymianę  ogrodzenia.  Kolejne  zamówienia  zaczęły  napływać  sukcesywnie;  była  to 

wymiana kolejnych chodników, tym razem wokół Urzędu Miasta w Chełmnie, remont 

posadzki  w  gminnej  szkole  w  Kijewie  Królewskim  oraz  na  budowie  domu 

jednorodzinnego koło Grudziądza. Takie były początki.

Foto 7. W okresie zimowym wobec braku zleceń podjęto produkcję ozdób ogrodowych.

Teraz  członkowie/kinie  zarabiają  na  swoje  pensje,  opłacają  składki  ZUS,  płacą 

podatki, nie korzystają ze świadczeń MOPSów, GOPSów. Czy nie o to właśnie chodziło?

Początkowo  spółdzielnia  prowadziła  przede  wszystkim  działalność  remontowo-

budowlaną. Obecnie "Od Nowa" realizuje prace w zakresie:
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• robót  budowlanych  (wodno-kanalizacyjnych  i  centralnego  ogrzewania; 

układania  bruku  i  polbruku;  układania  płytek  ściennych  i  podłogowych; 

wykonywanie ogrodzeń; rozbiórek; robót dekarskich; szpachlowania

 i tynkowania; malowania, tapetowania, układania paneli podłogowych,

• robót ślusarskich,

• produkcji ozdób ogrodowych i studni drewnianych,

• produkcji  zniczy (co  roku Urząd Miasta  Chełmna  – Miasta  Zakochanych, 

zamawia w spółdzielni 5000 zniczy w kształcie serca na Walentynki),

• rękodzielnictwa,

• prowadzenia  szkoleń  i  wykładów  na  temat  zakładania  i  funkcjonowania 

spółdzielni socjalnych,

• opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

• handlu hurtowego i detalicznego wyrobów własnych.

Foto 8. Jedna z ekip budowlanych w trakcie pracy.

Dzięki dotacji z Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów

 i  Spółdzielni  Niewidomych  udało  się  wyposażyć  i  oddać  do  użytku  piętro  siedziby 

Spółdzielni,  dotąd  nieużywane.  W  tym  miejscu  utworzono  schronisko-hostel,  na  40 

miejsc. Remontem zajęli się sami spółdzielcy, finansując również materiały
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do wykończenia pomieszczeń. Prezes spółdzielni liczy, że zainwestowane środki i praca 

niedługo zwrócą się, gdyż oferta jest bardzo konkurencyjna oraz relatywnie niedroga dla 

osób poszukujących miejsca noclegowego.

Obecnie Spółdzielnia  liczy 22 członków i członkiń.  Do końca 2009 roku planuje 

zatrudnić jeszcze 5 osób. Wszyscy są zatrudnieni na spółdzielcze umowy o pracę,

 w pełnym wymiarze godzinowym. 

Spółdzielnia Socjalna "Od Nowa" propaguje swoje działania na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego. Najlepszym tego przykładem są kolejne wizyty studyjne

 w  Chełmnie,  otrzymywanie  grantów  (m.in.  z  FIO)  oraz  współpraca  z  innymi 

podmiotami w celu wykorzystania środków EFS.

W ramach  działania  7.2.2  –  rozwój  ekonomii  społecznej  PO KL,  w  Spółdzielni 

realizowano partnerski projekt „W drodze do ekonomii społecznej XXI wieku”, wraz

 z warszawskim Instytutem Laudator.

"Od Nowa" to najprawdopodobniej  pierwsza spółdzielnia  socjalna,  która ma swój 

klub sportowy. W ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej "Victoria" 

Brzozowo, drużyna piłkarska seniorów bierze udział w rozgrywkach mistrzowskich klasy 

"B". Wszystkie wyniki na tym polu, to sposób na reintegrację społeczną spółdzielców

 i ich rodzin. Do dyspozycji mają duże, pełnowymiarowe boisko sportowe wraz

z zapleczem socjalnym. Na nim, począwszy od wiosny,  spółdzielcy z rodzinami będą 

często przebywać. Mają dobre warunki do uprawiania sportu amatorskiego, gier i zabaw 

na wolnym powietrzu, jest także miejsce na grillowanie i wspólne ognisko. Dzięki dobrej 

współpracy z  Urzędem Gminy w Kijewie  Królewskim,  klub otrzymał  do dyspozycji 

blisko hektar ziemi, przyległej do boiska, która zostanie zagospodarowana,
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6. Szanse i zagrożenia rozwoju ekonomii społecznej 
w Polsce

Dotychczasowe  doświadczenia  państw  korzystających z  ekonomii  społecznej 

upoważniają do dostrzeżenia pozytywnych skutków tych działań w obszarze społecznym 

i ekonomicznym. Na podkreślenie zasługują następujące mocne strony przedsiębiorstw 

społecznych:

• budowanie wspólnoty i tożsamości lokalnej (wspólnoty instytucjonalnej, 

społecznej, integracja społeczna)

• bieżące diagnozowanie problemów społecznych

• budowanie społecznej akceptacji i rozumienia potrzeb osób wykluczonych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym

• rozwinięcie dotychczasowej działalności organizacji pozarządowych

• projektowanie  i  wdrażanie  nowych  programów  wsparcia  społecznego, 

nowe obszary działania

• nowe spojrzenie na problemy społeczne

• zapobieganie  eskalacji  problemów  społecznych  –  diagnostyka  i 

profilaktyka

• aktywizowanie  słabych  grup  społecznych  w  kierunku  ich 

usamodzielnienia

• tworzenie kompleksowych i zindywidualizowanych programów powrotu 

na  rynek  pracy  w  odniesieniu  do  osób  zagrożonych  wykluczeniem  lub 

wykluczonych

• możliwość korzystania z różnych zasobów pracy: zarówno płatnej, jak i 

społecznej

• nabywanie przez beneficjentów nowych umiejętności zawodowych

• promowanie  i  rozwijanie  poczucia  odpowiedzialności  społecznej  we 

wspólnocie lokalnej

• rozwijanie  rynku  lokalnego  poprzez  produkcję  i  dostarczanie  nowych 

usług i produktów 

• rozwój kapitału społecznego wspólnoty
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Należy  jednak  zdawać  sobie  sprawę,  że  wszelkie  przedsięwzięcia  z  obszaru 

przedsiębiorczości  społecznej  mogą  być  utrudnione  ze  względu  na  szereg  barier 

i zagrożeń. Wymienić tu należy m.in.:

• brak stabilnych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej

• tradycja krótkotrwałych, doraźnych działań – brak konsekwencji

• niska wiedza o istocie i sposobie rozwiązywania problemów społecznych

• stygmatyzowanie problemów społecznych

• duża nieufność do wszelkich form przedsiębiorczości społecznej

• funkcjonowanie  stereotypów  utrudniających  sprawne  działanie 

i oddziaływanie w ramach społecznej komunikacji

• niska  aktywność  społeczna,  niska  zdolność  do  samoorganizacji  osób 

zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych

• brak  dostatecznej  wiedzy  organizacji  pozarządowych  o  możliwych 

sposobach działalności i jej finansowania

• ponoszenie znacznego ryzyka ekonomicznego w prowadzeniu działalności

Animatorzy  polityki  społecznej  muszą  pamiętać  o  tym,  że  wszelkie  potrzeby 

społeczności  lokalnej  mogą  być  zaspakajane  tylko  w  prawidłowo  funkcjonującym 

środowisku lokalnym. Efektywne rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku 

lokalnym,  wymaga  pobudzenia  i  wykorzystania  wszelkich  dostępnych  zasobów. 

Środowisko  lokalne  posiada  swój  niepowtarzalny  i  wciąż  niewykorzystany  potencjał 

społeczny  w  kreowaniu  nowych  rozwiązań  i  adaptowaniu  istniejących  wzorów. 

Warunkiem  uaktywnienia  tego  potencjału  jest  rozwój  kapitału  społecznego, 

propagowanie postaw otwartości,  wzajemnego zaufania opierających się na wspólnych 

wartościach i normach społecznych.

Tego  typu  aktywność  społeczną  jest  podstawą  tzw.  „obywatelskiej  polityki 

społecznej”.  Termin  taki  oznacza  „aktywną  działalność  organizacji  pozarządowych, 

podmiotów  gospodarki  społecznej  oraz  innych  inicjatyw  oddolnych,  służącą 

zaspokojeniu potrzeb obywateli oraz łagodzeniu i/lub eliminowaniu kwestii społecznych, 

przy wykorzystaniu potencjału kapitału społecznego w duchu współodpowiedzialności 
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za spójność społeczną i bezpieczeństwo socjalne”23.

23 M.Grewiński, S.Kamiński, Obywatelska polityka społeczna,  Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 

Warszawa 2007, s. 12.
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