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Funkcjonowanie podmiotów ekonomii spo ecznej na obszarach 
wiejskich na przyk adzie spó dzielni socjalnych 

Functioning of the social economy in rural areas on the example 
of social cooperatives  

Synopsis. W artykule ukazano funkcjonowanie podmiotów ekonomii spo ecznej na obszarach 

wiejskich na przyk adzie spó dzielni socjalnych. Na podstawie przeprowadzonych bada  

scharakteryzowano 14 jednostek, które okre li y swoj  kondycj  finansow  jako dobr . Analiza 

uzyskanych w pracy wyników pozwala stwierdzi , e znacz c  rol  w tym sukcesie odgrywa 

wielobran owy profil dzia alno ci, wsparcie ze strony organizacji pozarz dowych, wspó praca z 

lokalnym samorz dem oraz dofinansowanie ze rodków krajowych i unijnych.  

S owa kluczowe: ekonomia spo eczna, spó dzielnia socjalna, obszary wiejskie, wsparcie.  

Abstract. The article presents the functioning of social economy in rural areas based on a case study 

of social cooperatives. 14 units were characterized basing on a survey, which had declared their 

financial condition as good. According to the research a key role in this success plays a multiple 

business profile, a support from NGOs, a cooperation with the local self-government and funding 

from national and European funds.  

Key words: social economy, social cooperative, rural areas, support. 

Wst p  

Ekonomia spo eczna to rodzaj przedsi wzi , których celem jest wiadczenie us ug 

lub produkcja dóbr dla jakiej  wspólnoty (szczególnie lokalnej), z przewag  kapita u 

ludzkiego nad kapita em finansowym, systemem zarz dzania niezale nym od sektora 

publicznego oraz demokratycznym funkcjonowaniem [vivat i Tiry 2000]. Trudno mówi  o 

jednym europejskim modelu ekonomii spo ecznej. W ka dym pa stwie model ten 

dostosowany jest do warunków lokalnych. Unijne przedsi biorstwa spo eczne przyjmuj  

formy prawne stowarzysze  i spó dzielni (Szwecja, Finlandia), towarzystw spó dzielczych i 

spó dzielni solidarno ci spo ecznej (W ochy), spó ek (Hiszpania, Belgia, Irlandia, Niemcy), 

towarzystw przemys owych i zwi zków oszcz dno ciowych (Wielka Brytania) [Mierzwa 

2006]. W niektórych krajach unijnych, takich jak Finlandia, Wielka Brytania czy Niemcy 

idea spó dzielczo ci socjalnej nie wyst puje w systemie prawnym, ale jest cz ci  polityki 

organizacji pozarz dowych. W innych krajach Wspólnoty, takich jak np. Grecja lub 

W ochy, spó dzielczo  socjalna posiada nie tylko wsparcie w dzia alno ci organizacji 

pozarz dowych ale równie  w systemie prawnym. Ta tradycja w po czeniu z zapleczem 
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prawnym sta a si  podstaw  dla polskiego ustawodawcy, gdy zacz  on tworzy , na wzór 

modelu w oskiego, spó dzielczo  socjaln  w Polsce [Michalik 2011]. Krajowe podmioty 

ekonomii spo ecznej funkcjonuj  za po rednictwem kilku form instytucjonalno-prawnych, 

do których nale  m.in. stowarzyszenia, fundacje, spó dzielnie, spó dzielnie socjalne, 

zak ady aktywno ci zawodowej i centra integracji spo ecznej. Doskona ym rodkiem na 

zwalczanie bezrobocia i odchodzenie od rolnictwa dla mieszka ców obszarów wiejskich 

okaza y si  by  spó dzielnie socjalne. Wydaje si  to bardzo wa ne szczególnie na terenach 

gmin wiejskich, gdzie trzeba poszukiwa  ró nych róde  zarobkowania aktywizuj c 

jednocze nie rodowisko, w którym ludzie bardzo cz sto poddaj  si  marazmowi i 

zniech ceniu, nie widz c dla siebie mo liwo ci rozwoju. Analizowana forma podmiotów 

jest charakterystyczna dla w oskich obszarów wiejskich. Obecnie we W oszech istnieje 

oko o 4,5 tys. spó dzielni socjalnych, z czego 70% wiadczy us ugi socjalne, a 30% 

prowadzi programy reintegracji spo eczno-zawodowej [Spó dzielnia… 2009]. 

Zgodnie z ustaw  z dnia 27 kwietnia 2006 o spó dzielniach socjalnych [Ustawa… 

2006] przedmiotem dzia alno ci spó dzielni jest prowadzenie wspólnego przedsi biorstwa 

w oparciu o osobist  prac  cz onków. Spó dzielnia socjalna oprócz dzia alno ci 

gospodarczej dzia a na rzecz spo ecznej i zawodowej reintegracji jej cz onków. W zwi zku 

z tym stanowi form  prawn  podmiotu cz cego cechy przedsi biorstwa oraz organizacji 

pozarz dowej, maj c  umo liwi  jej cz onkom, którymi musz  by  w 50% osoby 

zagro one wykluczeniem spo ecznym, powrót do uregulowanego ycia spo ecznego i 

aktywno ci na rynku pracy. Warto zauwa y , e w przypadku spó dzielni socjalnej zysk 

uzyskany z dzia alno ci tylko w cz ci (zazwyczaj 20%) dzielony jest pomi dzy jej 

cz onków. Pozosta a cz  stanowi specjalny fundusz s u cy wsparciu spo ecznemu 

cz onków spó dzielni, edukacji, organizacji szkole  i podnoszeniu kwalifikacji. Istnieje 

równie  mo liwo  odk adania pieni dzy na poczet przysz ych wynagrodze  dla 

spó dzielców, stanowi ca zabezpieczenie na okres spadku obrotów. Spó dzielnia socjalna 

mo e prowadzi  dzia alno  spo eczn  i o wiatowo-kulturaln  na rzecz swoich cz onków 

oraz ich rodowiska lokalnego, a tak e dzia alno  spo ecznie u yteczn  w sferze zada  

publicznych okre lonych w ustawie o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. 

Praca w spó dzielni, jako praca w zespole, ma du o zalet, np. zwi ksza poczucie 

bezpiecze stwa, motywuje do rozwoju, pozwala na szybsze i sprawniejsze realizowanie 

zada , zwi ksza poczucie odpowiedzialno ci i wiadomo ci roli, jak  odgrywa si  w grupie 

[Mi ejewski 2009].  

Cel i metoda bada   

Celem artyku u jest przedstawienie funkcjonuj cych na terenie obszarów wiejskich 

spó dzielni socjalnych wraz z uwzgl dnieniem uwarunkowa  maj cych wp yw na ich 

rozwój. Badania przeprowadzono na terenie ca ej Polski w okresie od 04.2011 do 06.2011 r. 

Przedmiotem badania by o 14 spó dzielni socjalnych. Ich dobór mia  charakter celowy i 

dotyczy  spó dzielni, które okre li y swoj  kondycj  finansow  jako dobr . Spo ród 30 

wybranych losowo podmiotów funkcjonuj cych na obszarach wiejskich 14 z nich 

stwierdzi o, e nie ma problemów finansowych. Pozosta e 7 spó dzielni okre li o swoj  

kondycj  finansow  jako z , a 9 badanych podmiotów nie udzieli o jednoznacznej 

odpowiedzi. W ród potencjalnych uwarunkowa  maj cych wp yw  na rozwój spó dzielni i 

ekonomiczny sukces zbadano profil dzia alno ci, wsparcie finansowe i pomoc ze strony 
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w adz samorz dowych. Analizy dokonano na podstawie wywiadów przeprowadzonych 

osobi cie oraz drog  telefoniczn  i internetow  z pracownikami spó dzielni. Pytania 

dotyczy y sytuacji finansowej, daty powstania, inicjatora pomys u, profilu dzia alno ci, 

relacji z otoczeniem, wsparcia finansowego, jego róde  i przeznaczenia oraz form 

wspó pracy z samorz dem lokalnym. Badania obj y podmioty funkcjonuj ce na rynku ju  

kilka lat (9 spó dzielni), jak i powsta e dopiero w 2010 roku (6 spó dzielni). 

Wyniki bada   

Wed ug danych Ogólnopolskiego Zwi zku Rewizyjnego Spó dzielni Socjalnych w 

Polsce na dzie  12.09.2011 jest zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze S dowym (KRS) 

373 spó dzielni. Najwi cej w woj. l skim (48), wielkopolskim (41), mazowieckim (39), 

ma opolskim (32) i ódzkim (30). W sze ciu województwach wyst puje rednio oko o 20 

podmiotów tego rodzaju. Tylko 7 spó dzielni socjalnych funkcjonuje w woj. podlaskim i 

wi tokrzyskim. Spo ród spó dzielni dzia aj cych na terenie Polski 89 posiada siedzib  na 

terenie obszarów wiejskich, gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, co stanowi 24% ogó u. 

Najwi ksz  liczb  analizowanych podmiotów ekonomii spo ecznej posiada woj. 

wielkopolskie (14), mazowieckie (10) i l skie (10). W odniesieniu do liczby podmiotów 

funkcjonuj cych w danym województwie najwi ksza ich liczba na obszarach wiejskich 

znajduje si  w woj. opolskim (50%) i podkarpackim (43%). Co trzecia spó dzielnia ma 

swoj  siedzib  w gminie wiejskiej w woj. lubelskim (35%), wielkopolskim (34%) i 

zachodniopomorskim (34%). W pozosta ych województwach swoj  siedzib  na obszarach 

wiejskich ma  zaledwie kilka podmiotów. W woj. wi tokrzyskim i podlaskim funkcjonuje 

tylko 1 spó dzielnia (14% ogó u) a 3 wspólnoty dzia aj  na terenie gmin wiejskich w woj. 

kujawsko-pomorskim (14%) i ódzkim (12%).  

Tabela 1. Spó dzielnie socjalne w poszczególnych województwach  

Table 1. The social cooperatives operating in different provinces  

 

Województwo 

Liczba spó dzielni 

socjalnych w danym 

województwie 

% w 

odniesieniu do 

ca ego kraju 

Liczba spó dzielni 

socjalnych na 

obszarach wiejskich 

% w 

odniesieniu do 

województwa 

dolno l skie 22 5,9 6 27 

kujawsko-pomorskie  21 5,6 3 14 

lubelskie 17 4,5 6 35 

lubuskie 14 3,7 4 28 

ódzkie  31 8,3 3 10 

ma opolskie 32 8,6 4 12 

mazowieckie  39          10,4 10 26 

opolskie 12 3,2 6 50 

podkarpackie 14 3,7 6 43 

podlaskie 7 2,0 1 14 

pomorskie 20 5,4 5 25 

l skie 48          13,0 10 21 

wi tokrzyskie 7 2,0 1 14 

warmi sko-mazurskie 25 6,7 5 20 

wielkopolskie  41          11,0 14 34 

zachodniopomorskie 23 6,0 8 34 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych OZRSS  wed ug stanu na dzie  12.09.2011. 
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     Na uwag  zas uguje fakt, e s  gminy, na terenie których jest zarejestrowanych kilka 

spó dzielni, np. a  cztery spó dzielnie istniej  na terenie gminy Byczyna o 10 tysi cach 

mieszka ców. Na terenie gminy Lwówek Wlkp. dzia a spó dzielnia socjalna w Marszewie, 

W adys awowie i Posadówku. W Chudobczycach funkcjonuj  dwie spó dzielnie: "Kram" i 

" wit".  

Trafny wybór profilu dzia alno ci jest jednym z sukcesów przedsi wzi cia 

ekonomicznego. Dzia alno  prowadzona w ramach badanych spó dzielni socjalnych 

obejmuje wiele ró norodnych bran , czasami znacznie si  ró ni cych. Szans  na sukces 

zwi ksza czenie kilku dzia alno ci i atrakcyjno  oferowanych us ug. Wi kszo  

spó dzielni (86%) prowadzi dzia alno  us ugow , która polega na us ugach: cateringowych 

(„Kram”, „ wit”, „Austeria Krokus”, „Skwerek”, „Gród Gotów”, „Dobromir”), 

porz dkowych i piel gnacji zieleni („Marszewo”, „D b”, „Skwerek”); remontowych i 

budowlanych („UHP”, „D b”, „Winda”), opieku czych nad osobami starszymi i 

niepe nosprawnymi („Eko-Farma”, „D b”), stolarskich („Winda”), le nych („Las Vegas”) i 

organizacji szkole  („UHP”).  

Pi  badanych podmiotów (36%) postanowi o prowadzi  dzia alno  zwi zan  z 

ekologi . Prowadz ca hodowl  ro lin i zwierz t spó dzielnia „ wit” ze wsi Chudobczyce 

ma szerokie pole dzia alno ci obejmuj ce programy ochrony bioró norodno ci  wini 

z otnickiej pstrej, starych odmian drzew owocowych, chów kurki rodzimej rasy 

zielononó ki kuropatwianej, hodowl  owiec rasy BMC, kóz rasy alpejskiej, wi  w 

hodowli pastwiskowej, upraw  zbó , warzyw i zió . Gospodarstwo rolne spó dzielni 

socjalnej z Marszewa o powierzchni 16 ha, od 18 lat posiada certyfikat gospodarstwa 

ekologicznego. Uprawia si  w nim warzywa, zbo e (pszenica, owies, yto, orkisz) oraz 

hoduje kury, kaczki, krowy czerwone polskie oraz winie. Wielobran owa spó dzielnia 

„Eko-Farma” z W adys awowa zajmuje si  upraw  ekologiczn  warzyw, prowadzi 

plantacj  czarnej porzeczki, szkó k  drzewek owocowych oraz zielnik s u cy 
propagowaniu i zak adaniu przydomowych upraw zió . Du  popularno ci  w ród klientów 

ciesz  si  produkty zdrowej ywno ci, np. w dliny i chleb (Prudnik), produkty regionalne z 

kuchni Kartuzjanów (W siory) oraz makaron ekologiczny (Chudobczyce).  

Dla 29% badanych przedsi biorstw spo ecznych przedmiotem dzia alno ci, która 

przynosi dochody, okaza a si  produkcja. Spó dzielnia ze wsi Prostki wytwarza zabawki i 

materia y edukacyjne do szkó  i przedszkoli. W  chwili powstania podmiotu oferta 

obejmowa a oko o 18 propozycji, natomiast w chwili obecnej wynosi oko o 300 produktów 

katalogowych. Spó dzielnia stworzy a równie  „Klockolandi ”, miejsce zabaw dla dzieci,  

gdzie skorzysta  mo na z 20 tys. klocków, ciany magnetycznej i ciany do pisania. Poza 

tym spó dzielcy organizuj  warsztaty ceramiczne, malowania na szkle, odlewów 

gipsowych, wykonywania bombek oraz imprezy dla szkó  i przedszkoli. Spó dzielnia 

Socjalna „Skwerek” w W gorzynie oferuje do sprzeda y wykonane w asnor cznie budki i 

karmniki dla ptaków oraz budy dla psów i kotów, a „Winda” z Lutolu Mokrego produkuje 

meble na zamówienie. Podmiot ekonomii spo ecznej „Szklany wiat” z Kro nic zajmuje 

si  nie tylko produkcj  bombek choinkowych, zarabia tak e przyjmuj c u siebie wycieczki 

szkolne i pokazuj c dzieciom ca y cykl produkcji bombek. Uczniowie mog  sami je 

ozdabia  i ka dy dostaje w prezencie bombk  ze swoim imieniem. Jak wynika z 

przeprowadzonego wywiadu, ka dego dnia 6 wycieczek szkolnych zwiedza fabryk  i 

zostaje wyprodukowanych ponad 1000 bombek, na które zamówienia s  nie tylko z Polski, 

ale równie  z Holandii, W och i Niemiec.  
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Dla 36% analizowanych podmiotów wa n  rol  w prowadzeniu spó dzielni socjalnej 

odgrywa dzia alno  zwi zana z turystyk . W tym przypadku pomys owo  cz onków 

bazuje na tym, co w danej miejscowo ci si  znajduje: osobliwo ciach przyrody, ciekawej 

historii miejscowo ci, b d  te  na unikalnych umiej tno ciach jej mieszka ców. 

Przyk adem takiej dzia alno ci jest np. gród rycerski (Byczyna), zwiedzanie fabryki ozdób 

szklanych (Kro nice), gród Gotów, haft kaszubski, specja y kuchni Kartuzjanów (W siory) 

i atrakcje turystyczne w Górach Sowich: narty, kulig, nordic walking, walimskie sztolnie 

(Rzeczka). 

Tabela 2. Charakterystyka badanych spó dzielni socjalnych  

Table 2.   Characteristics of the study of social cooperatives 

Nazwa spó dzielni 

socjalnej 

Nazwa gminy Rok 

powstania 

Rodzaj dzia alno ci 

Us ugowo/ Handlowo/ 

Produkcyjna (UHP)  

Polanowice, 

gmina Byczyna  

2005 us ugi w zakresie prac brukarskich, dekarskich, 

remontowych, budowlanych; prowadzenie szkole  

„Kram” Kwilcz 2005 sklep ogrodniczo-zielarski i us ugi cateringowe 

„ wit“ Chudobczyce 2005 produkcja makaronu ekologicznego, hodowla 

ekologiczna, organizacja imprez i prowadzenie 

hotelu 

„Marszewo” Chudobczyce 2005 gospodarstwo rolne,  us ugi porz dkowe, 

piel gnacja zieleni, pozyskiwanie drewna 

opa owego,  sklep z u ywan  odzie  

„Eko-Farma” W adys awowo 2006 uprawa ekologiczna warzyw, us ugi piel gnacyjne 

dla osób chorych i starszych w ich domach 

„Stara Szko a“ Prostki 2007 produkcja  zabawek i materia ów edukacyjnych do 

szkó  i przedszkoli, organizacja imprez   

„Austeria Krokus“ Rzeczka 2007 prowadzenie pensjonatu 

„Szklany wiat“ Kro nice 2009 produkcja bombek choinkowych, oprowadzanie 

wycieczek 

„D b“ Czerwonak 2009 us ugi zwi zane z opiek  nad osobami starszymi, 

piel gnacja zieleni, prace remontowe i  porz dkowe,  

florystyka 

„Skwerek“ W gorzyno 03.2010 produkcja schronie  dla zwierz t, piel gnacja 

zieleni,  us ugi porz dkowe, dzia alno  

gastronomiczna 

„Gród Gotów“ W siory 07.2010 dzia alno  gastronomiczna  

„Winda“  Lutol Mokry   09.2010 us ugi stolarskie, produkcja mebli, naprawy i 

konserwacje 

„Las Vegas” Nasale, gmina 

Byczyna  

10.2010 us ugi le ne  

„Dobromir” Prudnik 12.2010 wyrób domowych w dlin i pieczywa, prowadzenie 

punktu gastronomicznego  

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada .   

Z my l  o poszerzeniu kr gu odbiorców o klientów z ca ego kraju, jak i zagranicy, 

wi kszo  spó dzielni socjalnych oferuje swoje produkty i us ugi za po rednictwem stron 

internetowych, co przynosi wymierne efekty. Jak wynika z powy szych przyk adów, 

spó dzielnie socjalne na obszarach wiejskich wcale nie musz  by  konkurencj  dla 

prywatnych przedsi biorców, a jedynie wykorzystuj  nisz  jaka powsta a na rynku 

wiadczonych us ug. 

Jednym z najwa niejszych czynników decyduj cych o sukcesie w badanych 

spó dzielniach socjalnych jest bardzo dobra relacja z w adzami samorz dowymi. Wzajemna 

wspó praca le y w interesie obu stron. Gmina pokrywa wszelkie koszty zwi zane z pomoc  
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spo eczn , a dzi ki tworzonym podmiotom ekonomii spo ecznej wydatków jest mniej. 

Dominuj c  rol  w kreowaniu przedsi biorczo ci spo ecznej odgrywaj  lokalni liderzy, 

którymi mog  by  w a nie przedstawiciele w adz samorz dowych. Z inicjatywy tych 

organów powsta y spó dzielnie w Byczynie, W gorzynie, Czerwonaku i Prudniku. W 

czterech z badanych spó dzielni inicjatorem stworzenia podmiotu okaza a si  organizacja 

pozarz dowa. Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” by a promotorem dla  wspólnoty 

„ wit” i „Kram”. Stowarzyszenie „W siory” zainicjowa o powstanie  spó dzielni „Gród  

Gotów”, a  Spó dzielnia Socjalna „Winda” zosta a za o ona przez Fundacj  „Nasz Dom” 

oraz Stowarzyszenie Zast pczego Rodzicielstwa, Oddzia  w aganiu. Proces wcielania 

ambitnych planów w ycie nie by  wcale prosty, niektóre organizacje pracowa y nad 

przedsi wzi ciem od kilku lat. Kluczow  rol  dla aktywizacji spo ecznej odgrywa 

partnerstwo, np. w gminie Lwówek Wlkp., której powa nym problemem by o bezrobocie 

mieszka ców popegeerowskich wiosek. Z inicjatywy partnerstwa lokalnego, w sk ad 

którego wesz y w adze samorz dowe i 3 organizacje pozarz dowe, powsta y a  3 

spó dzielnie socjalne, które realizuj   us ugi na rzecz spo eczno ci lokalnych. Spó dzielnia  

„Austeria Krokus” powsta a z inicjatywy ma e stwa Szwaja, ale przy silnym wsparciu 

partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Muflon”, w sk ad którego wesz o 12 podmiotów. 

Spó dzielnia „Szklany wiat” powsta a z inicjatywy pracowników upad ej wytwórni 

bombek choinkowych, w adz samorz dowych, Dolno l skiej Fundacji Ekorozwoju i 

Fundacji Doliny Baryczy. Przedsi biorstwo spo eczne ma wi ksze szanse utrzymania si  na 

rynku, rozwoju i wreszcie zakorzenienia w spo eczno ci lokalnej, je li nie jest tworzone 

przez jedn , nawet najbardziej sprawn  instytucj , ale przez partnerstwo lokalne. Ewolucja 

ekonomii spo ecznej w Europie pod a w kierunku kultury partnerstwa  [Ka mierczak I 

Rymsza 2008].  

 

 

 

 

 

 

 

Rys.1. Formy wsparcia ze strony w adz samorz dowych, % 

Fig.1. Forms of support from local authorities, %  

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  w asnych. 
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W wi kszo ci badanych spó dzielni (60%) organy samorz dowe s  zleceniodawcami 

wiadczonych przez podmioty ekonomii spo ecznej us ug. Wspólnota  „Skwerek” wiadczy 

us ugi porz dkowe na rzecz gminy. Zlecenie to dosta a wygrywaj c og oszony przez gmin  

przetarg. Zleceniodawc  dla spó dzielni jest równie  powiat jak i, co najwa niejsze, 

mieszka cy gminy. Wójt gminy Walim zleca „Austerii Krokus” ró ne prace, np. catering 

na spotkania gminne, festyny i inne okazje. Poza tym dzi ki wsparciu w adz 

samorz dowych w Walimskim O rodku Kultury zosta a otwarta galeria sztuki miejscowych 

twórców, która jest prowadzona przez spó dzielców. Spó dzielnia „D b” jest wspierana 

przez gmin  w zakresie prac biurowych, u yczenia miejsca na siedzib , powierzenia opieki 

nad jeziorem oraz zlecania prac w formie bezprzetargowej i przetargowej. Wielobran owa 

spó dzielnia „Eko-Farma” wiadczy us ugi opieku cze dla podopiecznych Gminnego 

O rodka Pomocy Spo ecznej we Lwówku, natomiast spó dzielnia „Marszewo”  realizuje 

prace porz dkowe na rzecz gminy zlecane przez burmistrza. „Las Vegas” ze wsi Nasale  

wiadczy us ugi w zakresie gospodarki le nej dla Nadle nictwa Kluczbork oraz gminnych i 

prywatnych w a cicieli terenów zalesionych, dzi ki czemu regularnie uzyskuje przychody 

wystarczaj ce na pokrycie bie cych p atno ci i wynagrodze  cz onków spó dzielni. 

Spó dzielnia „Winda” z Lutolu Mokrego wspó pracuje z Gminnym O rodkiem Pomocy 

Spo ecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mi dzyrzeczu. W pi ciu 

przypadkach (36%) w adze lokalne udost pni y spó dzielniom miejsca na siedzib . 

Godnym na ladowania przyk adem jest post powanie starosty milickiego, który wyrazi  

zgod  na oddanie w nieodp atne u ytkowanie spó dzielni socjalnej „Szklany wiat” w 

Kro nicach budynku po dawnym laboratorium przy szpitalu, w którym zmie ci o si  biuro, 

sala dmuchaczy bombek i dekoratorów, magazyn i sklep. Analogiczna sytuacja wyst pi a w 

spó dzielni socjalnej z gminy W siory, gdzie 6 mieszkanek otworzy o punkt 

gastronomiczny „Karczma Podgrodzie”. Wójt gminy Sul czyno nieodp atnie udost pni  

teren na prowadzon  dzia alno  w sezonie letnim obok grodu Gotów, a poza sezonem 

dzi ki pomocy w adz samorz dowych cz onkinie znalaz y lokum w remizie stra ackiej. 

Spó dzielnia „Dobromir” wykonuje swoj  dzia alno  w pomieszczeniach wynaj tych 

przez starostwo. W adze miejskie bez przetargu wynaj y im tak e pomieszczenia w 

centrum Prudnika, gdzie spó dzielcy za o yli punkt gastronomiczny. Dowodem dobrej 

wspó pracy mi dzy jednostkami s  równie  informacje znajduj ce si  na stronach 

internetowych urz du gminy lub miasta na temat podmiotów ekonomii spo ecznej 

funkcjonuj cych na danym terenie. W przypadku badanych spó dzielni taka sytuacja 

wyst puje w  gminie Byczyna, Kwilcz, Lwówek Wlkp., Kro nice, W gorzyno. Dzi ki temu 

8  przedsi biorstw spo ecznych (57%) ma dodatkow  reklam .   

Zgodnie z ustaw  cz onkowie spó dzielni socjalnych maj  prawo do refundacji 

sk adek ZUS oraz mo liwo  dofinansowania w urz dzie pracy do 30% redniej krajowej 

pensji. Spó dzielnie s  zwolnione z op at rejestrowych (wpis do KRS-u oraz do Monitora 

S dowego i Gospodarczego) oraz z podatku od osób prawnych (CIT) w zakresie 

reintegracji. Niestety, mimo zapisów dotycz cych mo liwo ci pozyskania funduszy na 

utworzenie spó dzielni z Powiatowego Urz du Pracy (PUP), a  4 badane spó dzielnie: 

„ wit”, „Kram”, „Marszewo” i „Eko-Farma” jego nie otrzyma y. Brak rodków znacznie 

utrudni  mo liwo ci dzia ania, ale z pomoc  przysz o wsparcie unijne, od 2006 roku 

doradcze, natomiast od 2007 roku finansowe. Pozostali cz onkowie badanych 10 

spó dzielni (71%) o wiadczyli, e otrzymali dotacj  z  PUP na rozpocz cie dzia alno ci. W 

przypadku spó dzielni z W sior pozwoli o to na zakup przyczepy gastronomicznej i 

niezb dnego sprz tu oraz stworzenie miejsca dla go ci. W Byczynie pozyskan  dotacj  
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spó dzielcy przeznaczyli na zakup maszyn oraz sprz tu do prac remontowo-budowlanych, 

m.in. ci gnika z przyczep , samochodu dostawczego, betoniarki i rusztowania. Oprócz 

wsparcia unijnego pi ciu cz onków spó dzielni „Stara Szko a” otrzyma o rodki finansowe 

z PUP w E ku na utworzenie stanowisk pracy. rodki te pozwoli y doposa y  poszczególne 

pracownie oraz zakupi  materia y umo liwiaj ce rozpocz cie produkcji. PUP z obza 

zaoferowa  wsparcie  podmiotu  „Skwerek”, udzielaj c dotacji na za o enie spó dzielni a 

tak e podejmuj c si  refundacji sk adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne. W 

przypadku spó dzielni „Dobromir" urz d pracy przekaza  ka demu ze spó dzielców po 13 

tys. z  na rozpocz cie dzia alno ci. Dzi ki dofinansowaniu z PUP „Szklany wiat” 

wyremontowa  pomieszczenia, zakupi  odpowiedni sprz t i samochód dostawczy.  

Poza dofinansowaniem wynikaj cym z ustawy, od 2006 roku w ramach programu 

Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej (MPiPS) finansowano dzia anie O rodków 

Wsparcia Spó dzielczo ci Socjalnej (OWSS), które udziela y pomocy spó dzielniom 

socjalnym oraz organizacjom pozarz dowym, m.in. w postaci grantów do 20 tys. z . Ta 

forma pomocy odegra a znacz c  rol  dla 6 badanych podmiotów (43%). W 2007 roku  

spó dzielnia UHP z Byczyny uzyska a z OWSS dofinansowanie w kwocie 20 tys. z  na 

projekt „Spó dzielnia socjalna – przedsi biorstwo, które mo e wyrobi  sobie dobr  mark  i 

by  po danym partnerem na rynku pracy”. Pieni dze przeznaczono na zakup narz dzi, 

popraw  warunków BHP i remont pojazdów mechanicznych. Oprócz tego dotacj  

pozyska y podmioty: „Eko-Farma” w kwocie  19 tys. z , za które kupiono sprz t 

ogrodniczy (m.in. system nawadniania kompleksowego dla tuneli foliowych) oraz na 

restrukturyzacj : „Kram” (8,6 tys. z ), „ wit” (6 tys. z ) i Marszewo (8,2 tys. z ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. ród a finansowania badanych spó dzielni socjalnych,%  

Fig.  2. Sources of financing of social cooperatives surveyed,% 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  w asnych  

W kolejnym roku grant otrzyma a znowu spó dzielnia UHP z Byczyny w kwocie 9 

tys. z  na nowy profil dzia ania, tj. us ugi szkoleniowe, oraz „Marszewo” (1,4 tys. z ) i 

„Eko-Farma” (4 tys. z ). W 2009 roku z wielkopolskiego OWSS spó dzielnia „Szklany 

wiat” otrzyma a 8 tys. z  na rozpocz cie dzia alno ci, a „Austeria Krokus” 10 tys. z  na 

restrukturyzacj .  Niestety w 2010 roku MPiPS zlikwidowa o finansowanie O rodków. 
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Istnieje równie  mo liwo  dofinansowania bezpo rednio z ministerstwa. Tym sukcesem 

mo e si  poszczyci  spó dzielnia UHP z Byczyny (7%), której w 2009 roku przyznano 

dotacj  w kwocie 59 020 z . 

Jak wynika z przeprowadzonych bada , oprócz wsparcia krajowego znacz c  rol  dla 

funkcjonowania podmiotów ekonomii spo ecznej odgrywa wsparcie unijne. Wa nym 

ród em finansowania spó dzielni socjalnych s  unijne rodki z Europejskiego Funduszu 

Spo ecznego (EFS) w ramach dwóch programów operacyjnych: Kapita  Ludzki (KL) i 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Wszyscy cz onkowie badanych spó dzielni 

stwierdzili, e uczestniczyli w szkoleniach oraz zaj ciach reintegracji spo ecznej i 

zawodowej organizowanych przez instytucje, których dzia alno  wspierana by a przez 

Uni  Europejsk  w ramach programu operacyjnego Kapita  Ludzki, natomiast 50% 

badanych podmiotów uzyska o wsparcie z unijnego programu FIO. W wyniku tej pomocy 

powsta y 4 spó dzielnie socjalne. Konkretnym efektem szkole  dla bezrobotnych 

mieszka ców gminy Sul czyno by o za o enie spó dzielni socjalnej „Gród Gotów” w 

W siorach, natomiast spó dzielnia z Lutolu Mokrego powsta a w ramach unijnego projektu 

„Przedsi biorstwo Spo eczne WINDA otwarciem drogi zawodowej dla m odzie y z rodzin 

zast pczych”. Mo liwo  zdobycia dotacji na zakup odpowiednich maszyn i urz dze  do 

pracy by a jednym z g ównych powodów, dla którego 7 mieszka ców wsi Nasale 

zdecydowa o si  na za o enie wspólnoty. Spó dzielcy uczestniczyli w unijnym projekcie 

„Rozwój mikroprzedsi biorstw i spó dzielni socjalnych w województwie opolskim”, w 

wyniku którego ka dy z nich dosta  dofinansowanie w kwocie 20 tys. z  oraz wsparcie 

pomostowe w wysoko ci 700 z , wyp acane przez sze  miesi cy. Za pieni dze otrzymane 

z dotacji cz onkowie spó dzielni kupili specjalistyczny sprz t: pi y, kosiarki, wózek do 

adowania drewna, kaski oraz ubrania robocze. Dzi ki realizacji projektu dofinansowanego 

ze rodków FIO w 2009 roku "Aktywno  zawodowa a budowanie oferty turystycznej i 

spo ecznego wsparcia na bazie systemu promocji Doliny Baryczy” w kwocie 28700 z , 7 

cz onków spó dzielni socjalnej „Szklany wiat” poszerzy o swoj  wiedz , umiej tno ci i 

kompetencje w zakresie animacji lokalnej oraz organizacji wydarze  kulturalnych i 

edukacyjnych w ramach imprez plenerowych. Opracowanych i wydrukowanych zosta o 2 

tys. egzemplarzy folderów promuj cych ofert  „Szklanego wiata”. Opracowany zosta  

równie  logotyp spó dzielni, który pojawi  si  na materia ach informacyjnych oraz 

promocyjnych i umo liwi  skuteczniejsz  promocj .  

Niebagateln  rol  dla rozwoju podmiotów ekonomii spo ecznej odegra a Inicjatywa 

Wspólnotowa (IW) EQUAL  finansowana  przez EFS. Z otrzymanego wsparcia w ramach 

tej inicjatywy skorzysta y 4 badane podmioty (29%). Spó dzielnia Socjalna "Stara Szko a" 

O rodek Szkolno - Zawodowy w Prostkach powsta a jako jedna z 7 spó dzielni w Polsce w 

ramach projektu EQUAL „Budujemy nowy Lisków”. Z otrzymanego dofinansowania w 

kwocie 584 tys. z  wyremontowano cz  budynku po starej szkole. Uzyskane rodki 

pozwoli y na odrestaurowanie oraz w du ej cz ci wyposa enie utworzonych pracowni. 

Owocnym okaza  si  projekt  „Ekonomia Spo eczna w Praktyce” prowadzony przez 

Fundacj  „Barka” w partnerstwie z 13 organizacjami i instytucjami. W ramach tej 

inicjatywy wielobran owa spó dzielnia „Eko-Farma” z W adys awowa pozyska a grant z 

konkursu CES Kwilcz w wysoko ci 74 tys. z , który zosta  przeznaczony na wyposa enie 

biura, zakup sprz tu do wiadczenia us ug porz dkowych oraz samochodu osobowo-

dostawczego, niezb dnego przy wiadczeniu us ug opieku czych dla osób starszych i 

chorych. Spó dzielnia „Marszewo” uzyska a wsparcie w wysoko ci 230 tys. z . Pozyskane 

rodki przeznaczono na zakup samochodów dostawczych, ci gników, pi  spalinowych, 
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rozdrabniaczy do drewna i przyczep ci gnikowych, a ponadto zosta y zrefinansowane 

koszty zatrudnienia przez okres 6-ciu miesi cy dla 10 cz onków spó dzielni. W 2007 roku 

Spó dzielnia Socjalna „ wit" otrzyma a grant z CES z Kwilcza w wysoko ci 240 tys. z  na 

rozwój dzia alno ci, z czego 60 tys. z  przeznaczono na modernizacj  i uruchomienie 

makaroniarni, a 180 tys. na remont i wyposa enie hotelu. Powy sze przyk ady dowodz , e  

uzyskane wsparcie finansowe okaza o si  wa nym czynnikiem rozwoju dla badanych 

spó dzielni. 

Wnioski 

 Zgromadzony materia  empiryczny pozwala stwierdzi , e podmioty ekonomii 

spo ecznej nale  do skutecznych instrumentów zwalczania bezrobocia, wspierania 

przedsi biorczo ci i budowania spójno ci spo ecznej na obszarach wiejskich. W 

odniesieniu sukcesu istotne znaczenie odgrywa dywersyfikacja prowadzonej 

dzia alno ci, dostosowana do potrzeb lokalnego rynku. W analizowanych 

spó dzielniach dochodow  okaza a si  dzia alno  zwi zana z us ugami (86%), 

turystyk  (36%), ekologi  (36%) i produkcj  (29%). 

 Kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu spó dzielni socjalnych odgrywaj  w adze 

lokalne, które w badanych przypadkach by y animatorami powstania 

przedsi biorstw spo ecznych (71%), zleceniodawcami (60%) oraz podmiotami 

oferuj cymi wsparcie w postaci np. u yczenia lokali, gruntów (36%), zamieszczania 

materia ów promocyjnych i reklamowych na swoich stronach internetowych (57%). 

 Rozwój przedsi biorczo ci spo ecznej wymaga skoncentrowania wysi ków na 

wykorzystaniu mo liwych do pozyskania rodków finansowych. Znacz c  rol  dla 

analizowanych podmiotów odegra o wsparcie unijne za po rednictwem PO Kapita  

Ludzki (100% badanych spó dzielni), FIO (50%) i IW EQUAL (29%). W 

przypadku róde  krajowych spó dzielnie skorzysta y z dofinansowania z PUP 

(71%), OWSS (43%) i MPiPS (7%).  

 W Polsce funkcjonuj  373 spó dzielnie socjalne, w tym tylko 24% ma swoj  

siedzib  na obszarach wiejskich. W celu zwi kszenia liczby podmiotów ekonomii 

spo ecznej konieczne jest zak adanie partnerstw lokalnych i wzmacnianie kapita u 

ludzkiego, czyli ustawiczna edukacja osób bezpo rednio zainteresowanych 

za o eniem spó dzielni, w adz samorz dowych oraz pracowników s u b 

zatrudnienia i pomocy spo ecznej.  
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