
LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
- JAK DODAĆ JEJ SKRZYDEŁ 

 

ZBIGNIEW WEJCMAN 

SPLOT 2017 



sektor prywatny, który działa na zasadzie wymiany 
dóbr o równej wartości. Osiąganą w ten sposób 
wartością jest efektywność 
 

sektor publiczny, który działa na zasadzie redystrybucji 
dóbr. Osiąganą w ten sposób wartością jest równość 
 

sektor ekonomii społecznej, który działa na zasadzie 
wspólnotowości, polegającej na wspólnej pracy i 
wspólnej redystrybucji zysku. Osiąganą w ten sposób 
wartością jest solidarność 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA 



PRZYCZYNY ROZWOJU ES 

Ekonomia społeczna praktykowana jest w wielu 
krajach Europy, a także w Ameryce Łacińskiej, Azji i 
Afryce, w USA i Kanadzie. 

• W UE ekonomia społeczna stała się ważnym 
elementem modernizacji polityki społecznej. 
Tradycyjne modele państwa opiekuńczego okazują 
się niewydolne, coraz większe są koszty świadczeń. 

• Przedsiębiorczość społeczna poszukuje rozwiązań 
trwałych, efektywnych i w największym stopniu 
uniezależniających podopiecznych czy środowiska  
 



KORZYŚCI I PRZYSZŁOŚĆ 

 W UE jeszcze niedawno działało łącznie około 900 
tys. PES, wytwarzających ok. 10% PKB w Europie, 
dających ponad 11 mln. miejsc pracy (średnio ok. 6% 
rynku pracy, Polska 1%).  

 ES będzie się rozwijać szybciej niż dotychczas. W 
Europie rezerwy rynku pracy dotyczą przede 
wszystkim sektora usług, zwłaszcza usług społecznych 
- popyt na te usługi będzie rósł. 

 W KPRES przewidziano powstanie 35 tys. miejsc 
pracy w Polsce do 2020 r. 



PODMIOTY EKONOMII 
SPOŁECZNEJ 

 służą celom ponadindywidualnym (wspólnotowym 
lub społecznym), istotniejszym niż generowanie zysku 

 są niezależnie zarządzane 

 są oparte o demokratyczne procesy podejmowania 
decyzji 

 obowiązuje w nich prymat człowieka i pracy nad 
kapitałem i jego dystrybucją 

Cechy charakterystyczne ekonomii społecznej (Borzaga, Defourny, 2001) 

 

 



ES I TRZECI SEKTOR  

• Trzeci sektor oznacza tu szeroką gamę organizacji 
prywatnych mieszczących się miedzy sektorem publicznym a 
rynkiem, które powstają raczej dla zaspokojenia potrzeb 
społecznych aniżeli w celu generowania dochodów dla 
prywatnych inwestorów. 

 Trzeci sektor w ramach idei non-profit pełni rolę bardziej 
filantropijną czy charytatywną (jednokierunkowej 
solidarności), zaś w ujęciu z perspektywy gospodarki 
społecznej trzeci sektor promuje przedsiębiorczość opartą na 
solidarności wzajemnej. 

za: Cezary Miżejewski, Podstawy gospodarki społecznej 



PODMIOTY EKONOMII 
SPOŁECZNEJ 

Pojęcie ekonomii społecznej w krajach Unii Europejskiej 
(specyficznie w Polsce) zawiera w sobie: 

 

 Spółki non-profit, przedsiębiorstwa socjalne, w tym 
spółdzielnie (przede wszystkim socjalne), banki 
socjalne i etyczne, towarzystwa wzajemne oraz 
stowarzyszenia i fundacje, a także KIS i CIS, ZAZ, czy 
wreszcie spółki wodne i partnerstwa lokalne. 

 



OBSZARY ATYWNOŚCI PES   

  



KORZYŚCI Z ES 

 aktywna forma polityki społecznej (promuje aktywne 
działanie i wspiera przedsiębiorczość, integracja społeczna 
przez pracę a nie roszczenia) 

 widoczne efekty w zakresie reintegracji społecznej  
i zawodowej 

 dążenia do pełnego zatrudnienia, tańsza forma polityki 
społecznej dla podatnika (osoby zatrudnione płaca podatki, 
wydają pieniądze itd.) 

 służy do rozwoju lokalnego, kapitału społecznego 
i społeczeństwa obywatelskiego, 

 duże zaangażowanie osób pracujących w sektorze ES 



LOKALNE KORZYŚCI Z ES 

• nowe produkty lub nowa jakość produkowanych dóbr 
(innowacyjny charakter podejmowanych działań, 
uwzględnianie aspektów etycznych, równościowych) 

• nowe metody organizacji i/lub produkcji dóbr lub usług 
(włączanie różnorodnych partnerów, np. samorządu 
lokalnego, przedsiębiorców w tworzenie nowych miejsc 
pracy, zawiązywanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej) 

• włączanie zaangażowania wolontariackiego, stosowanie 
elastycznych formy zatrudnienia/ działania, demokratyczny 
sposób zarządzania przedsięwzięciem  

 



DLACZEGO ES SIĘ UDAJE 

 jest potrzeba (o to nietrudno…), ale jest i odbiorca 

 pojawia się lider zmiany (osoba, organizacja, środowisko, 
samorząd) z trafnym pomysłem 

 istnieją przeszłe działania (podglebie społeczne, 
wcześniejsze inwestycje społ., udział w projektach) 

 środowisko otwarte na edukację, poznawanie 
doświadczeń innych, czerpanie z sukcesów i błędów 

 Łatwość wdrażania innowacyjnych narzędzi wsparcia 

 Bardziej kultura współpracy, niż kultura rywalizacji 

 

 



ES DLA ROZWOJU WSPÓLNOTY 

• wspólne działania na rzecz rozwoju wspólnoty staje się 
jednym z podstawowych form działalności gospodarczej 
w ramach ekonomii społecznej 

 

• nie chodzi tu tylko o ekonomicznie wąsko rozumiany 
rozwój lokalny, ale rozwój w oparciu o zasoby własne 
(kapitał ludzki i kapitał społeczny), mający coraz większe 
znaczenie  

 

• w tym przypadku zysk liczony jest w efektach dla całej 
wspólnoty 



WARTOŚCI EKONOMII 
SPOŁECZNEJ 

Ekonomia społeczna oznacza: 

 Dla osób indywidualnych - szanse na porzucenie pozycji 
klienta, osoby zależnej od pomocy innych 

 Dla organizacji pozarządowych - umiejętność zdobywania 
środków na własne działania 

 Dla  wspólnot - umiejętność samodzielnego formułowania 
strategii rozwojowych opartych na własnych zasobach 

 

Działania ES mogą być skutecznym mechanizmem odzyskiwania 
oraz ochrony suwerenności i podmiotowości dla osób, instytucji i 
wspólnot.  

 

 



ROZWÓJ WSPÓLNOT 
LOKALNYCH 

Za ten obszar ES najczęściej odpowiadają różnego typu 
struktury międzysektorowe kooperujące jako partnerstwa, 
klastry, zrzeszenia. W innej skali Partnerstwa Lokalne 
zajmują się odnową kapitału społecznego, rewitalizując 
jednocześnie duże fragmenty miast, czy całe terytoria wsi, 
gmin, powiatów. 

 

Ilustracją tego typu kompetencji może być Bałtów, mała 
miejscowość koło Ostrowca Świętokrzyskiego, którego 
mieszkańcy zastanawiając się, co zrobić z panującymi wokół 
biedą i bezrobociem, wpadli na pomysł stworzenia Parku 
Jurajskiego oraz szlaku wodnego – to był początek. 
 



REWITALIZACJA I AKTYWIZACJA 

 W ramach „Partnerstwa dla Mokotowa” powstało narzędzie 
rewitalizacji i aktywizacji 3 obszarów zaniedbanych 
społecznie na terenie Dzielnicy (Służewiec, Sielce, Wierzbno) 

 W tych rejonach już pracują międzysektorowe partnerstwa 
wspierane (mer./org./fin.) przez Dzielnicę 

 Łączą one różne zasoby w pracy aktywizującej mieszkańców i 
tworzącej infrastrukturę społeczną dla wsparcia działań 
mieszkańców na rzecz zaspakajania ich potrzeb bytowych, 
socjalnych, społecznych, kulturowych 

 



LOKALNE WSPARCIE PES   

• Miejsko-Gminny Program Wspierania Ekonomii Społecznej w 
Powiecie Wałbrzyskim oraz Mieście Świdnica (2008) i Program z 
gminy Żmigród (2009) z woj. dolnośląskiego 

• Uchwała/ program umożliwia PES wynajem od JST lokali po 
preferencyjnych stawkach lokali na działania ekonomizacyjne 

• JST wyodrębnia fundusz (celowy, rezerwowy) na pożyczki 
wewnętrzne, także poręczenia do instytucji zewnętrznych 

• JST zakupuje u PES usługi/ towary w oparciu o ustawę o 
zamówieniach publicznych z zastosowaniem w tych 
zamówieniach klauzule społeczne (preferencje dla PES) 

 



KLAUZULA SPOŁECZNA 
 wprowadzona poprzez zmianę ustawy o spółdzielniach 

socjalnych (art. 29, ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych) umożliwia stosowanie przez zamawiającego 
preferencji dotyczących wykonawców, stosujących 
instrumenty wspomagające pracowników, w szczególności 
należących do grup wykluczonych z rynku pracy.  

 

 Klauzula dotycząca osób niepełnosprawnych, bardziej 
restrykcyjna (art. 22, ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych), umożliwia  zamknięcie ubiegania się o 
zamówienie publicznie wyłącznie do wykonawców, u których 
ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne   

 

 

 



LOKALNE WSPARCIE PES 

 JST jest aktywnym współzałożycielem spółdzielni 
socjalnych zakładanych przez podmioty prawne 

 JST prowadząc lub wspierając finansowo prowadzonych 
przez organizację KIS, CIS, WTZ przyczynia się do 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych 

 JST planuje kilkuletnie zlecanie wybranych zadań 
szczególnie „wrażliwym” PES (np. lokalna spółdzielnia 
socjalna założona przez osoby długotrwale bezrobotne) 
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