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Czym jest 
gospodarka społeczna?

Współczesny rynek pracy jest mocno konkurencyjny, a od pracow-
ników wymaga się posiadania wielu różnorodnych kwalifikacji 
i kompetencji. Rynek pracy jest ponadto bardzo zmienny, co do-
datkowo powoduje rozbieżności między posiadanymi kwalifikacjami 
a oczekiwaniami płynącymi ze strony pracodawców. Nie wszyscy 
potrafią odnaleźć się w tak niepewnych i zmiennych warunkach. 
Praca na otwartym rynku nie jest dla wszystkich. W każdym spo-
łeczeństwie wyróżnić można grupy, które w sposób szczególny na-
rażone są na wykluczenie społeczne, których szanse na znalezienie 
zatrudnienia są mniejsze. Młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy, 
kobiety po długiej przerwie w aktywności zawodowej, osoby 50+, 
które utraciły pracę, długotrwale bezrobotni, osoby wychodzące 
na wolność po odbyciu kary więzienia, osoby niepełnosprawne czy 
uzależnione to grupy, w których ryzyko wykluczenia jest wysokie. 

Gospodarka społeczna (ang. social economy – stąd często używa się 
także określenia ekonomia społeczna) to odpowiedź na rosnący pro-
blem wykluczenia społecznego. Próbuje ona wypełnić lukę między 
mocno konkurencyjnym środowiskiem biznesowym a działalnością 
organizacji non-profit.
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Gospodarkę społeczną od tradycyjnie rozumianego biznesu odróżnia to, 
że obok oczywistych celów ekonomicznych zwraca się uwagę również 
na cele społeczne w tym na przywrócenie na rynek pracy lub umożliwienie 
wejścia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 
Jak pokazują dane statystyczne rynek gospodarki społecznej to obecnie 
„2 miliony przedsiębiorstw społecznych w Europie, stanowiących 10% wszystkich 
przedsiębiorstw w UE. Ponad 11 milionów osób – około 6% pracowników UE – 

– pracuje dla przedsiębiorstw gospodarki społecznej” (strona internetowa Komisji 
Europejskiej, HTTPS://EC.EUROPA.EU/GROWTH/SECTORS/SOCIAL-ECONOMY_EN, styczeń 
2018). Organizacje działające w obszarze gospodarki społecznej mogą mieć 
różną formę prawną oraz prowadzić zróżnicowaną działalność gospodarczą 
od zakładu fryzjerskiego po studio projektowe czy architektoniczne. 

P R Z Y K Ł A D

Browar Spółdzielczy, 
Spółdzielnia Socjalna DALBA

W czerwcu 2014 roku gmina Puck, gmina Krokowa oraz 
Puckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym założyły Spółdzielnię Socjalną „DALBA”. 
Powstały podmiot to wielobranżowe przedsiębiorstwo 
społeczne, które zatrudnia pracowników biorących udział 
w warsztatach terapii zajęciowej. Zatrudnieni w przedsię-
biorstwie społecznym zajmują się między innymi pracami 
ogrodniczymi i sprzątaniem.
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W roku 2015 Spółdzielnia Socjalna „DALBA” uruchomiła swo-
je kolejne przedsięwzięcie społeczne – Browar Spółdzielczy. 
Większość z osób zatrudnionych w Browarze stanowią osoby 
niepełnosprawne, których szanse na znalezienie zatrud-
nienia są ograniczone. Przedsięwzięcie stwarza możliwość 
powrotu na rynek pracy osobom wykluczonym społecznie. 
Realizację celów społecznych i ekonomicznych doskonale 
oddaje hasło: „Piwo, które waży więcej”.

Browar Spółdzielczy w Pucku jest pierwszym w Polsce i szó-
stym na świecie przedsięwzięciem, które przy produkcji piwa 
zatrudnia osoby z upośledzeniami umysłowymi. Powyższa 
inicjatywa doskonale łamie stereotypowe podejście do osób 
z upośledzeniami umysłowymi i dostarcza twardych dowo-
dów, że osoby takie mogą z powodzeniem zostać włączone 
i integrowane ze społeczeństwem.

Materiał powstał na podstawie informacji dostępnych na stronie: 
HTTP://WWW.BROWARSPOLDZIELCZY.COM

Gospodarka społeczna może być rozumiana jako: „narzędzie mobilizacji 
ekonomicznej i społecznej zaniedbanych społeczności lokalnych/obszarów” oraz 
formuła „zwiększania uczestnictwa ich członków/mieszkańców w wymianie 
gospodarczej i życiu publicznym” (Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), Kapitał 
społeczny. Ekonomia społeczna. ISP, Warszawa 2007, s.11).

Rozwojowi ekonomii społecznej w skali UE sprzyjają ambitne cele, jakie 
planuje się osiągnąć do 2020. Wśród nich dwa szczególnie mocno związane 
są z ekonomią społeczną (na podstawie: Strategia Europa 2020):
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• zatrudnienie - 75% osób w wieku 20-64 będzie zatrudnionych, 
• B+R/innowacje - 3% PKB UE będzie inwestowane  

w sferę B+R/innowacje,
• ubóstwo/wykluczenie społeczne – zmniejszenie liczby osób 

żyjących w ubóstwie lub wykluczonych społecznie  
o minimum 20 milionów.

Zwiększanie poziomu zatrudnienia oraz zmniejszanie ryzyka związanego 
z wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem to jak widać kluczowe kwestie 
dla gospodarki społecznej.

W Y P O W I E D Ź  E K S P E R T A

O potrzebie edukacji na rzecz  
gospodarki społecznej

G ospodarka społeczna daje ogromną przestrzeń dla rozwoju aktywności 
zawodowej osób, które w innym przypadku nie mogłyby sprawdzić 

się w roli pracowników. Stąd o gospodarce społecznej dyskutuje się coraz 
częściej upatrując w niej szansy na integrację społeczną i zmniejszenie 
nierówności społecznych. By móc w pełni wykorzystać potencjał tej idei 
należy zadbać o odpowiednią edukację i przygotowanie do prowadzenia 
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przez przyszłych przedsiębiorców swoich organizacji również na poziomie 
akademickim. O ile na kierunkach ekonomicznych relatywnie wiele miejsca 
poświęca się kwestiom związanym z zarządzaniem przedsiębiorstwem 
inne kierunki takiej możliwości zwykle nie mają a przecież przedsiębior-
cą społecznym może zostać każdy bez względu na studiowany kierunek. 
Osoby zainteresowane prowadzeniem podmiotu ekonomii społecznej 
podobnie jak tradycyjni przedsiębiorcy muszą zostać wyposażeni w wiedzę 
i różnorodne umiejętności potrzebne w biznesie. Dodatkowo, ze względu 
na specyfikę przedsiębiorstw społecznych osobnym wątkiem do omó-
wienia są zagadnienia związane z włączeniem społecznym i innowacjami 
społecznymi. Edukacja w zakresie gospodarki społecznej powinna być 
prowadzona poprzez różnorodne formy i narzędzia włączając w to e-le-
arning. Ważna jest również jej dostępność dla różnych grup społecznych. 
Projekt Open Mind realizowany przez 
zespół z Uniwersytetu Łódzkiego, pró-
buje wyjść naprzeciw takim potrzebom. 
Dzięki platformie edukacyjnej z przygo-
towanego kursu mogą skorzystać stu-
dentki i studenci z różnych kierunków 
studiów. Możliwość uczestnictwa mają 
również osoby nie związane z uczelnią.   

dr Janusz Reichel

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA , 
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
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Co wyróżnia 
gospodarkę społeczną?

Podmioty funkcjonujące w ramach gospodarki społecznej tak samo 
jak organizacje biznesowe mają za zadanie generować zysk i za-
spokajać potrzeby swoich klientów. W tym ujęciu nie różnią się 
od innych jednostek, które muszą aktywnie pozyskiwać chętnych 
do korzystania z oferowanych produktów i usług. Podobnie jak 
typowe przedsiębiorstwa mierzą się z problemami i wyzwaniami 
charakterystycznymi dla konkurencyjnego rynku. To co jest ich 
wartością dodaną to tworzenie miejsc pracy dla osób, które w nor-
malnych warunkach nie miałyby szansy na aktywność zawodo-
wą. Podmioty ekonomii społecznej są zwykle bardziej wrażliwe 
na ochronę środowiska dzięki czemu obok korzyści społecznych 
przynoszą również korzyści środowiskowe, dodatkowo przyczyniają 
się do rozwoju regionu, osiągania celów zrównoważonego rozwoju, 
spójności społecznej i bezpieczeństwa socjalnego.
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P R Z Y K Ł A D

Kuchnia Konfliktu

Jak połączyć zamiłowanie do gastronomii i aktywność 
społeczną? Czy serwowane w restauracji lub barze posiłki 
mogą opowiadać historie ludzi, którzy przybyli do Polski 
z powodu ucieczki przed wojną? Jak pokazuje nowa inicja-
tywa w Warszawie – Kuchnia Konfliktu odpowiedź na oba 
pytania jest twierdząca. Kuchnia Konfliktu to miejsce spo-
tkań wielu kultur i dialogu społecznego. Celem tego pro-
jektu była pozytywna ingerencja w przestrzeń publiczną 
za pomocą czegoś co kochają prawie wszyscy – za pomocą 
jedzenia. W Kuchni Konfliktu można nie tylko spróbować 
smakowitych potraw ale przede wszystkim poznać kulturę 
krajów często objętych konfliktem zbrojnym i nawiązać bez-
pośrednie relacje z uchodźcami i migrantami, który tworzą 
rdzeń tego projektu.   

Kuchnia Konfliktu to przede wszystkim przedsiębiorstwo 
społeczne. Miejsce, w którym cudzoziemcy otrzymają wspar-
cie i mogą doświadczyć inkluzji społecznej. Menu oferowane 
w Kuchni Konfliktu zmienia się okresowo i obejmuje potrawy 
praktycznie ze wszystkich zakątków świata. 

Społeczne cele przedsiębiorstwa przejawiają się także 
w nowo podejmowanych inicjatywach. Jedną z nich jest 
nowy program edukacyjno-kulturalny przygotowany przez 
międzynarodowy zespół ludzi. Goście do każdego zamówio-
nego posiłku otrzymują kartkę z opisem osobistej historii mi-
grantów, informacje o sytuacji politycznej w ich ojczyznach 
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lub interesujące fakty związane z kulturą, sztuką i życiem 
społecznym w danym kraju. To silny wkład w integrację spo-
łeczną tych osób.

Materiał powstał na podstawie informacji dostępnych na stronie: 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KUCHNIAKONFLIKTU

Cechy charakterystyczne  
dla podmiotów gospodarki społecznej:

• prymat celów indywidualnych i społecznych nad kapitałem,
• demokratyczna kontrola przez członków,
• kombinacja interesów członków, użytkowników i społeczeństwa,
• stosowanie zasad solidarności i odpowiedzialności,
• reinwestowanie nadwyżki na cele rozwoju 

zrównoważonego, cele członków lub cele społeczne,
• dobrowolne i otwarte członkostwo,
• autonomia zarządzania i niezależność  

od władz publicznych (Social Economy Europe, 
HTTP://WWW.SOCIALECONOMY.EU.ORG/SOCIAL-ECONOMY, kwiecień 2017).

W gospodarce społecznej podkreśla się rolę jednostki oraz jej relacji 
z grupą. Stąd priorytet sfery społecznej nad ekonomiczną oraz branie 
pod uwagę interesu całego społeczeństwa i zaspokajania potrzeb różnych 
grup społecznych.
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W Y P O W I E D Ź  E K S P E R T A

Rola przedsiębiorczości społecznej w promowaniu 
aktywności zawodowej kobiet

A ktualnie sektor przedsiębiorczości społecznej oferuje duże możliwo-
ści związane z pozyskaniem zatrudnienia. Jako pracownik Ośrodka 

Wsparcia Ekonomii Społecznej obserwuję, że większość osób, które ak-
tywnie angażują się w tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych czy 
w zatrudnianie osób w tych podmiotach to kobiety. Obserwacje te potwier-
dzają badania Stowarzyszenia Klon/Jawor „Kondycja sektora organizacji 
pozarządowych w Polsce”, w których czytamy, że 59% pracowników w III 
sektorze stanowią właśnie kobiety. Dlaczego tak się dzieje? Czy dlate-
go, że kobiety są wrażliwsze czy bardziej empatyczne? Czy może dlatego, 
że po prostu trudniej jest im powrócić 
na komercyjny rynek pracy po okresie 
bezrobocia? Przedsiębiorczość społecz-
na łączy te dwa aspekty: prowadząc 
przedsiębiorstwo społeczne możemy 
jednocześnie łączyć realizację misji 
społecznej z realizacją planów i ambi-
cji zawodowych. Nie bez znaczenia jest 
również fakt, że specyfika działań w III 
sektorze pozwala kobietom na łączenie 

Karolina Fijołek

KLUCZOWY DORADCA OGÓLNY  
W OŚRODKU WSPARCIA EKONOMII 

SPOŁECZNEJ CENTRUM KLUCZ 
PROWADZONYM PRZEZ INSTYTUT 

SPRAW OBYWATELSKICH 
( INSPRO). 
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ról społecznych i zawodowych. Uważam, że przedsiębiorczość społeczna 
jest obszarem, w którym kobiety powinny próbować swoich sił jako pra-
cownicy i pracodawcy. 

 

Specyfika podmiotów ekonomii społecznej dotyczy również reinwesto-
wania zysków. Priorytetem jest znów aktywność społeczna i inwestowa-
nie w rozwój pracowników i społeczności co odróżnia te organizacje od 
tradycyjnych biznesów. Już sama motywacja do rozpoczęcia działalności 
w obszarze gospodarki społecznej (równoczesna orientacja społeczna 
i biznesowa) powoduje, że podmioty funkcjonujące w jej ramach trudno 
jednoznacznie skategoryzować. Tym bardziej, że łączenie obu wymiarów 
obecne jest nie tylko w fazie planowania działań i wyznaczania celów ale 
też przy podziale zysków.

P R Z Y K Ł A D

Owocni
– Przedsiębiorstwo Społeczne

Przedsiębiorstwo społeczne Owocni zajmuje się przede 
wszystkim produkcją i sprzedażą świeżych (jednodniowych 
i tłoczonych) soków owocowych oraz ofertą soków i koktajli 
na imprezach, eventach i wydarzeniach. Oferta obejmuje 
soki na indywidualne zamówienie, zamówienia hurtowe 



GOSPODARKA SPOŁECZNA 
Od pomysłu do biznesu

12

oraz  sprzedaż masową. Możliwość degustacji soków na wie-
lu wydarzeniach i konferencjach powoduje, że ludzie mają 
okazję poznać zalety picia świeżych soków i odkrywać nowe 
smaki. Przedsiębiorstwo korzysta z surowców oferowanych 
lokalnie i wspiera lokalnych rolników.

Owocni promują ponadto zdrowy styl życia podczas warsz-
tatów skierowanych zarówno do dzieci, jak i do dorosłych. 
Uczestnicy poznają zasady gotowania i przygotowywania 
zdrowych posiłków. 

Ich działalność jest wizytówką i reklamą przedsiębiorczości 
społecznej. Owocni organizują wizyty w przedsiębiorstwach 
społecznych i start-upach z Łodzi, Warszawy i z Włoch dla 
osób zainteresowanych tą tematyką.

Materiał powstał na podstawie informacji dostępnych na stronie: 
HTTP://WWW.OWOCNI.ORG



GOSPODARKA SPOŁECZNA 
Od pomysłu do biznesu

13

Różne oblicza  
gospodarki społecznej 

W ramach organizacji działających w obszarze gospodarki społecznej 
panuje dość duża różnorodność i występują w tym zakresie także 
różnice między krajami. Zalicza się do nich np. organizacje pozarzą-
dowe prowadzące działalność gospodarczą bądź odpłatną działalność 
pożytku publicznego jak również specyficzne typy organizacji takie jak 
spółdzielnie socjalne czy przedsiębiorstwa społeczne w sensie ścisłym 
(w niektórych krajach europejskich). Do prowadzenia działalności 
gospodarczej mogą być także wykorzystane tradycyjne przewidziane 
przez prawo formy aktywności gospodarczej jak np. spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością. 

Do organizacji ekonomii społecznej w Polsce możemy zaliczyć: stowa-
rzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną 
działalność pożytku publicznego, spółdzielnie (w tym spółdzielnie 
inwalidów), spółdzielnie socjalne, towarzystwa ubezpieczeń wzajem-
nych i inne organizacje wzajemnościowe, a także inne formy, w których 
może realizować się przedsiębiorczość społeczna, w tym tradycyjne 
formy prowadzenia działalności gospodarczej.
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Biorąc pod uwagę liczebność poszczególnych podmiotów w Polsce najbardziej 
liczną grupą są stowarzyszenia. Do podmiotów ekonomii społecznej zalicza 
się te organizacje, które prowadzą działaność odpłatną pożytku publicznego 
lub działalność gospodarczą. Podobna sytuacja ma miejsce w fundacjach. 
Inną grupą podmiotów są spółdzielnie socjalne, dla których funkcjonują 
odrębne przepisy prawa.

W Y P O W I E D Ź  E K S P E R T A

Możliwości, jakie dają innowacje społeczne  
z perspektywy wymyślania nowych pomysłów 

biznesowych – spojrzenie od strony  
antropologii kulturowej

G dy innowacjom społecznym i biznesowi przygląda się antropolog kul-
turowy, dostrzega przede wszystkim potencjał kryjący się w podejściu 

humanistycznym, jaki wynika z połączenia następujących trzech elementów: 
biznesu – innowacyjności – czynnika ludzkiego, przez który należy rozumieć 
grupy czy kategorie osób oraz kontekst kulturowy, w jakim żyją i jaki tworzą.

Do systemu wartości wynikających z koncepcji wolnego rynku, dochodzi za-
tem uwrażliwienie na potrzeby lokalne oraz znajomość środowiska i kultury. 
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Rywalizacja i indywidualny sukces schodzą w ten sposób na dalszy plan. 
Liczy się bardziej adekwatność i spójność z tym, co wiemy o otoczeniu, jakie 
chcielibyśmy zainteresować naszymi wyrobami czy usługami. Ważna jest też 
świadomość, że firma nie działa w społecznej próżni. Skoro jest wypadkową 
różnych trendów i wpływów, na które powinna odpowiadać, by utrzymać 
się na rynku, tak sama również kształtuje tendencje społeczne i wywiera 
wpływ na życie ludzi. Oznacza to, że jest czynnikiem kulturotwórczym, a co 
istotne przy takim podejściu, wzrasta poczucie odpowiedzialności, zatem 
dbanie o równość i różnorodność oraz działanie zgodne z realnymi potrze-
bami grup, wśród których funkcjonuje firma. Nie tyle chodziłoby o kreowa-
nie nieistniejących potrzeb wśród potencjalnych klientów, co o wyczulenie 
na otoczenie społeczne, wiedzę o nim i współpracę z nim, by owe potrzeby 
umieć określić i zaspokoić. Dzięki temu je-
den z głównych aspektów innowacyjności, 
czyli nowość i inność  ma szansę na suk-
ces. Innowacyjność społeczna w biznesie 
nie musi oznaczać wymyślenia wynalazku 
na miarę drugiego koła, a raczej odwagę 
w zmianie perspektywy i wyjście poza ste-
reotypowe spojrzenie na zagadnienie, któ-
re znamy, ale dotychczasowe sposoby jego 
traktowania nie dały nikomu satysfakcji.

Bez względu na formę prawną, na jaką zdecydują się założyciele ważny jest po-
mysł i znalezienie takiej niszy rynkowej, która zapewni, że oferowane produkty 
znajdą akceptację u klientów. Wsparciem dla rozwoju gospodarki społecznej 
są bez wątpienia innowacje społeczne, które pozwalają łaczyć różnorodne 
pomysły i podejścia generując tym samym innowacyjne pomysły biznesowe.

dr hab. Inga Kuźma

PRACOWNIA ANTROPOLOGII 
PRAKTYCZNEJ,  INSTYTUT 

ETNOLOGII  I  ANTROPOLOGII 
KULTUROWEJ,  UNIWERSYTET 

ŁÓDZKI ,  CENTRUM INNOWACJI 
SPOŁECZNYCH UŁ 
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Projekt OPEN MIND to edukacyjny projekt kierowany do studentów zain-
teresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i kompetencji w zakresie przed-
siębiorczości i ekonomii społecznej.  Pełna nazwa projektu to: OPEN MIND 

- gamified platform and open online course in Social Entrepreneurship for 
female learners and students from diverse fields of study.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i interaktywnej platformy elearnin-
gowej z wykorzystaniem mechanizmów gier tzw. grywalizacji oraz kursu online do upo-
wszechniania idei przedsiębiorczości społecznej.  Projekt kierowany jest do studentów 
wszystkich kierunków studiów, a w szczególności do młodych kobiet, zainteresowanych 
tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i wszystkich 
którzy planują w przyszłości założenie tzw. firmy społecznej (Social Startup).  Grywalizacja 
(ang. gamification) jest jednym z najnowszych trendów w środowisku e-learningu, który 
wykorzystuje do projektowania materiałów edukacyjnych mechanizmy z gier komputerowych 
lub fabularnych (w biznesie) w celu zwiększenia zaangażowania i kształtowania postaw, 
w tym przypadku, przedsiębiorczych i obywatelskich, wśród uczestników docelowych.  

Uniwersytet Łódzki jest jednym z 7 partnerów realizujących projekt, który jest koordynowany 
przez VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship z Bułgarii.  Pozostali partne-
rzy zaangażowani w ten projekt to: D.A. Tsenov Academy of Economics, Business Foundation 
for Education oraz 11234 Ltd (z Bułgarii), Shieffield University (z Wielkiej Brytanii), Institute 
for Entrepreneurial Development (z Grecji) oraz University Titu Maioerescu (z Rumunii).

Projekt: 2016-1-BG01-KA203-023754, realizowany z funduszy Komisji Europejskiej  
w ramach programu Erasmus+


