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WSPIERANIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ NA 

PRZYKŁADZIE INKUBATORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W 

KLUCZACH 
 

 

Wprowadzenie  

Niniejszy artykuł dotyczy przedstawienia modelu wspierania podmiotów ekonomii 

społecznej na przykładzie Inkubatorów Ekonomii Społecznej, które powstały w Kluczach i 

Nowym Sączu w ramach projektu systemowego pt. ABC Gospodarki Społecznej 

finansowanego z POKL w ramach Poddziałania 7.2.1. 

Projekt ABC Gospodarki Społecznej był realizowany w okresie od września 2009 r. do 

grudnia 2010 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie we współpracy ze 

Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” 

oraz Stowarzyszeniem na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych 

„STOPIL”. Działania w ramach Projektu były prowadzone na terenie całego województwa 

małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: olkuskiego, proszowickiego, 

tarnowskiego, nowosądeckiego oraz miast: Krakowa i Nowego Sącza. 

W Projekcie zastosowano innowacyjną metodę coachingu polegającą na udzieleniu 

wsparcia osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią odnaleźć się na 

rynku pracy i zmobilizować do poszukiwania zatrudnienia lub dokształcania się. W 

większości objęto pomocą osoby zajmujące się dzieckiem lub inną osobą wymagającą opieki, 

głównie kobiety oraz osoby z różnym stopniem niepełnosprawności. Trenerzy zatrudnienia 

wspieranego, którzy je aktywizują bazują na doświadczeniach projektu EQUAL „Akademia 

przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”, którego rezultatem było m.in. 

wypracowanie zasad pracy trenera zatrudnienia wspieranego.  

Drugą formą wsparcia było utworzenie dwóch Inkubatorów Ekonomii Społecznej w 

Nowym Sączu oraz Kluczach, których celem było wspieranie działań w zakresie zakładania i 

prowadzenia podmiotów Ekonomii Społecznej w Małopolsce.  

Rezultatami Projektu były między innymi: 

 utworzenie 5 podmiotów aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym 3 spółdzielnie 

socjalne (Spółdzielnia Socjalna „Opoka” w Kluczach, Spółdzielnia Socjalna 

„Zdrojowianka” w Piwnicznej-Zdroju oraz Spółdzielnia Socjalna „Nova” w 



Łososinie Dolnej) oraz 2 stowarzyszenia (Stowarzyszenie „Aktywne Wsparcie” w 

Nowym Sączu oraz Oddział Stowarzyszenia „Klucz” w Pałecznicy);  

 udzielenie wsparcia 1164 osobom wykluczonym społecznie w tym 255 

niepełnosprawnym.  

W IV edycji konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Dobre Praktyki EFS 

2010” projekt „ABC Gospodarki Społecznej” znalazł się w gronie piętnastu projektów 

uhonorowanych tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka 2010”. Z 360 projektów 

zgłoszonych do konkursu tylko dwa z Małopolski zdobyły ten zaszczytny tytuł.  

 

 

1. Uwarunkowania prawne podmiotów gospodarki społecznej 

W naszym prawodawstwie istnieje kilka regulacji dających podstawę do założenia 

przedsiębiorstwa społecznego. Regulacje te, w swych postanowieniach szczegółowych, dają 

ograniczenia, co do dysponowania zyskiem, który może powstać w wyniku działalności 

gospodarczej przedsiębiorstwa oraz określają cele społeczne jakie powinien spełnić zakładany 

podmiot. Te szczegółowe zapisy decydują o spełnieniu warunków koniecznych dla 

funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. 

Definicję organizacji pozarządowej znajduje się w Ustawie o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie
1
. Zgodnie z art. 3 ust. 2 organizacjami pozarządowymi są, 

niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach 

publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki 

nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym 

fundacje i stowarzyszenia z zastrzeżeniem ust. 4 (przepisów tego działu nie stosuje się do 

partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządów 

zawodowych, fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka 

samorządu terytorialnego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej)
2
. Uszczegółowiają te 

zapisy dwa kolejne akty prawne: Ustawa prawo o stowarzyszeniach
3
 oraz Ustawa o 

fundacjach
4
 Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy prawa o stowarzyszeniach „stowarzyszenie opiera 

swą działalność na pracy społecznej swych członków, do prowadzenia swych spraw może 

zatrudniać pracowników”
5
, natomiast art. 34 stwierdza, że „stowarzyszenie może prowadzić 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz. U. 2003, Nr 94 poz. 

873 ze zm. 
2
 Ibidem. 

3
 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 ze zm. 

4
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach, t. jedn. Dz. U. 1991 Nr 46 poz. 203 ze zm. 

5
 Ustaw z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach, op. cit. 



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 członków”
6
. Natomiast w odniesieniu do 

fundacji, jednostka ta „może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących 

realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków 

majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 

1000zł”
7
. 

Kolejnymi aktami prawnymi, ważnymi dla funkcjonowania podmiotów ekonomii 

społecznej w Polsce są ustawy: o spółdzielniach socjalnych
8
, o zatrudnieniu socjalnym

9
, o 

działalności ubezpieczeniowej
10

 oraz o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych
11

.  

Ustawa o spółdzielniach socjalnych i ustawa o zatrudnieniu socjalnym nie dają 

możliwości swobodnego podziału zysku pomiędzy członkami stowarzyszenia lub członkami 

spółdzielni. Ustawa o spółdzielniach socjalnych daje możliwość powołania i prowadzenia 

specyficznego typu spółdzielni jakim jest spółdzielnia socjalna. Art. 8 ust. 1 stanowi, że 

statutowa działalność spółdzielni socjalnej w części obejmującej działalność w zakresie 

społecznej i zawodowej reintegracji oraz działalność, o której mowa w art. 2 ust 3 

(działalność społeczna i kulturalno oświatowa) nie jest działalnością gospodarczą w 

rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
12

 i może być traktowana jako 

statutowa działalność odpłatna. Statutowa działalność odpłatna wprowadzona jest ustawą o 

działalności pożytku publicznym i wolontariacie i dotyczy realizacji zadań typu pożytku 

publicznego
13

. Ponadto, zysk w spółdzielni socjalnej podlega podziałowi wg algorytmu: 

1) zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 40%, 

2) cele, o których mowa w art. 2 ust 2 i 3 (reintegracja zawodowa, działalność społeczna 

i kulturalno oświatowa) – nie mniej niż 40%, 

3) fundusze inwestycyjne. 

Dodatkowo znajduje się w ustawie zapis, który jednoznacznie zakazuje dzielić nadwyżkę 

bilansową pomiędzy członków spółdzielni socjalnej, a w szczególności nie może być 

                                                 
6
 Ibidem. 
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 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach, op. cit., art. 5 ust. 5. 

8
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. 2006, Nr 94 poz. 651 ze zm. 

9
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 Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. 2003 Nr 124, poz. 1151 ze zm. 
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 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 176 ze zm. 
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych,  Dz.U. 2006, Nr 94 poz. 651 ze zm. 
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 Ibidem. 



przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego, jak również nie może być przeznaczona 

na oprocentowanie udziałów. 

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym określa zasady zatrudnienia socjalnego oraz 

tworzenie i funkcjonowanie Centrów i Klubów Integracji Społecznej, które uzyskują status 

poprzez wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Wojewodę. W art. 9 ust.1 

ustawy znajduje się zapis, że Centrum w ramach reintegracji zawodowej może prowadzić 

działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność w rolnictwie z wyłączeniem 

działalności polegającej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemysłu paliwowego, 

tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów 

alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 0,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych, albo 

z udziałem tych metali
14

. Działalność wytwórcza, handlowa i usługowa nie stanowi 

działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej (art. 9 ust 2). 

W ustawie tej definiuje się właśnie substytut działalności gospodarczej, oraz substytut 

zatrudnienia, jakim jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w formie umowy 

zlecenia. 

Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
15

 stanowi, że „Zakład 

ubezpieczeń może wykonywać działalność ubezpieczeniową w formie spółki akcyjnej albo 

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych”. Ograniczenie w dysponowaniu zyskiem towarzystwa 

zawarte jest w art. 46 ust 10. stanowiący, że „Nadwyżka roczna może być przeznaczona na 

spłatę kapitału zakładowego, o którym mowa w ust 3. (Statut towarzystwa może przewidywać 

spłacanie kapitału zakładowego tylko z nadwyżek rocznych i w okresie tworzenia kapitału 

osobom, które wniosły kapitał zakładowy, lub niespłacanie kapitału zakładowego określonym 

osobom), albo na zwiększenie kapitałów własnych i funduszy członkowskich tworzonych w 

towarzystwie
16

. 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych określa narzędzia do realizacji procesu rehabilitacji tych osób poprzez 

integrację społeczną i zawodową. W art. 10 znajduje się zapis, że do podstawowych form 

aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej, oraz 

turnusach rehabilitacyjnych.
17

 Art. 10a stanowi, że „Warsztat oznacza wyodrębnioną 
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 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz. U. 2003 Nr 122 poz. 1143 ze zm. 
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 Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. 2003 Nr 124, poz. 1151 ze zm. 
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 Ibidem.  
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 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 176 ze zm. 



organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do 

podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w okresie pozyskania, lub 

przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”
18

. Natomiast Art. 29 pkt.1. 

określa warunki na jakich gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja 

społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i 

uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej (ZAZ). Aby mógł powstać 

ZAZ to: 

 co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w jednostce muszą stanowić osoby 

niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy 

pracy (zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, zaliczone do 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, 

upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną); 

 obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy muszą odpowiadać 

przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób 

niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy (pomieszczeń, 

ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich),; 

 zapewniona jest doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi 

rehabilitacyjne. 
19

 

Finansowanie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej w 

znacznym stopniu realizowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Zasada jawności działania jest warunkiem koniecznym do społecznego monitoringu 

funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Wszelkie przywileje wynikające z faktu bycia 

przedsiębiorstwem społecznym lub organizacją pożytku publicznego powinny podlegać 

kontroli zarówno przez organy administracyjne, jak i kontroli społecznej. Obowiązek 

publikacji rocznych sprawozdań finansowych jest jednym z instrumentów tej kontroli. W 

przypadku spółek działających inaczej niż w formie spółki akcyjnej taki obowiązek musi być 

zapisany w umowie spółki. Publikacja sprawozdania merytorycznego, czy finansowego ze 

swojej działalności jest budowaniem wokół marki przedsiębiorstwa zaufania społecznego.  

 

2. Finansowanie podmiotów gospodarki społecznej 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 



 

Finansowanie podmiotów gospodarki społecznej może pochodzić z wielu źródeł. 

Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują na otwartym rynku i muszą wpisać się we 

wszystkie reguły, jakie na tym rynku obowiązują, w tym oczywiście w zasadę konkurencji. 

Główne finansowanie opiera się na dotacjach ze strony Budżetu Państwa i budżetu jednostek 

samorządowych. Budżet Państwa i jednostki samorządowe finansują zadania publiczne 

realizowane poprzez konkursy. Kolejnym źródłem finansowania działalności podmiotów 

ekonomii społecznej są środki Unii Europejskiej. Zarówno pochodzące z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, jak i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki te są 

rozdysponowywane także w drodze konkursów. Ważnym instrumentem finansowym 

podmiotów społecznych są ulgi i zwolnienia podatkowe. Następnym źródłem finansowania 

jest ofiarność społeczna i biznesowa min. w postaci darowizn czy też odpisów 1% od podatku 

dochodowego. Kolejnym źródłem finansowania podmiotów ekonomii społecznej jest własna 

działalność gospodarcza. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie wprowadza definicję 

substytutu działalności gospodarczej w przypadku realizacji zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe w ramach działalności statutowej. Podobnie w sferze regulacji 

prawnej dotyczącej Centrów Integracji Społecznej substytut działalności gospodarczej 

wprowadza ustawa o zatrudnieniu socjalnym w art. 9, a także ustawa o spółdzielniach 

socjalnych w art. 8. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na 

podstawie umowy usług, za które nie pobiera się wynagrodzenia. Przy działalności odpłatnej 

pożytku publicznego podmioty gospodarki społecznej pobierają wynagrodzenie za realizację 

zadań publicznych. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprzedaż 

towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z 

działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz 

przystosowania do pracy osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż przedmiotów darowizny 

na cele prowadzenia pożytku publicznego. Wprowadza się ograniczenie także do 

dysponowania dochodem z działalności odpłatnej pożytku publicznego, a mianowicie dochód 

ten służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów 

statutowych. Na szczeblu krajowym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało 

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
20

 Jednym z głównych celów 

programu PO FIO jest wyrównywanie szans organizacji pozarządowych w zakresie 

terytorialnym, potencjału i obszarów wsparcia. Program obejmuje wsparcie we wszystkich 
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 Szczegóły na temat programu są dostępne na stronie www.pozytek.gov.pl w zakładce FIO 

http://www.pozytek.gov.pl/


sferach pożytku publicznego. Jest zgodny ze „Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015”, realizuje 

politykę rozwoju w obszarze rozwoju zachowań prospołecznych wspólnot oraz budowy i 

wzmacniania struktury społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z elementów Strategii jest 

budowanie zintegrowanego i obywatelskiego świadomych wspólnot przede wszystkim na 

poziomie lokalnym. Kolejnym źródłem finansowania podmiotów gospodarki społecznej na 

poziomie krajowym jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem głównym Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. W 

ramach programu wsparciem objęte są następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja 

społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, zagadnienia związane z rozwojem 

zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji 

publicznej oraz partnerskiego państwa, a także promocja postaw zdrowotnych wśród osób 

pracujących. 

Podmioty gospodarki społecznej mogą szczególnie aplikować do Działań i Poddziałań w 

ramach VII Priorytetu POKL.
21

 W ramach konkursów w Poddziałaniu 7.2.1 – aktywizacja 

zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dofinansowane są 

następujące typy projektów: 

 wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i 

działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, 

klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów 

działających na rzecz 

 aktywizacji społeczno – zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest 

działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej. 

 kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i 

kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 staże, subsydionowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; 

 poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do 

integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i 

ich otoczenia; 

 rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz 

integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, 

centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu 

pracy), 
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 rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji 

społecznej w tym w powrocie na rynek pracy, 

 rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, 

 wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby 

niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie, 

 promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej 

młodzieży ( świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, 

kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji 

zawodowej i społecznej, 

 rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju 

zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym. 

 W ramach Poddziałania 7.2.2 – wsparcie ekonomii społecznej, realizowane mogą 

być działania, które dotyczą wsparcia finansowego dla tworzenia i funkcjonowania 

instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi: 

 usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe 

 doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia działalności w sektorze ekonomii 

społecznej, 

 rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 

Finansowanie działań przedsiębiorstw gospodarki społecznej może także być 

realizowane przez prywatne fundusze i fundacje, instrumenty kapitałowe, doręczeniowe oraz 

hybrydowe – łączące w sobie zarówno zaciąganie zobowiązań, jak i dotacje. Teoretycznie 

przedsięwzięcia społeczne w Polsce mogą korzystać ze wszystkich wymienionych wyżej 

instrumentów. W praktyce możliwości te są w znacznej mierze ograniczone. Instytucje 

kredytowe, pożyczkowe i kapitałowe, a także doręczeniowe mają charakter rynkowy i by być 

w zgodzie ze swoim celem działania, nie mogą lokować wierzytelności w słabych 

ekonomicznie i nierealizujących zysku podmiotach. Uruchamianie w Polsce instrumentów 

hybrydowych jest próbą rozwiązania tego problemu dla wybranych przedsięwzięć 

społecznych, których realizacja wymaga działalności gospodarczej. Dobrym, ale w zasadzie 

jedynym przykładem pomocy w dostępie do kapitału pożyczkowego jest budowa mieszkań na 

wynajem o umiarkowanych czynszach (TBS-y) oraz budownictwo socjalne, dla których 



stworzono system ułatwiający zarówno dostęp do kapitału pożyczkowego, jak i zmniejszający 

obciążenia z tytułu zwrotu zaciągniętych zobowiązań.
22

 

Najbardziej – ale nadal słabo – dostosowanym do potrzeb przedsięwzięć społecznych 

instrumentem finansowym są fundusze pożyczkowe i doręczeniowe. W Polsce dla potrzeb 

małych i słabszych ekonomicznie firm, a także organizacji pozarządowych świadomie 

wspierana jest ze środków publicznych infrastruktura finansowa w postaci systemu lokalnych 

i regionalnych funduszy pożyczkowych oraz poręczeniowych. Pierwsze fundusze powstały 

już na początku lat 90-tych z zagranicznych środków publicznych (USAID, Know How Fund, 

Fundusz Mikro, Program TOR 10 – Bank Światowy). W 2002 r. zainicjowany został program 

rządowy „Kapitał dla przedsiębiorczych”, wspierający finansowo uruchamianie i rozwój 

lokalny i regionalny funduszy pożyczkowych i doręczeniowych tworzonych przez władze 

gmin i regionów we współpracy z podmiotami prywatnymi. Od 2004 r. mogą one korzystać 

ze środków unijnych.
23

 

W 2009 r. z inicjatywy Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej oraz Katedry 

Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie narodził 

się pomysł i koncepcja stworzenia Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej. 

Poręczenia oferowane przez Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej skierowane są do 

wszystkich podmiotów, niezależnie od przyjętej formy prawnej, które w swojej działalności 

stawiają sobie cele społeczne. Poręczenie może dotyczyć kredytu, pożyczki, dotacji, w tym na 

wkład i wyposażenie spółdzielni socjalnej, zobowiązań wynikających z transakcji 

handlowych, finansowania wadium przetargowego, finansowania pomostowego dla 

projektów finansowanych ze środków UE. Poręczenie standardowo obejmuje do 70% 

wartości zobowiązania. W szczególnych, uzasadnionych społecznie przypadkach, może 

jednak wzrosnąć nawet do 100%. Kwota poręczenia dla jednego podmiotu nie przekracza 

obecnie ok. 50 tys. zł (10% kapitału funduszu). Większe poręczenia obsługiwane są wspólnie 

z innymi poręczycielami. Maksymalny okres poręczania to 5 lat. Wymagane są 

zabezpieczenia w postaci weksla in blanko wraz z deklaracją wekslową oraz ewentualną 

zgodą współmałżonka.
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Inkubator Ekonomii Społecznej w Kluczach 

 

Misja Inkubatora Ekonomii Społecznej została zdefiniowana jako świadczenie w 

sposób przyjazny, kompleksowy i profesjonalny usług oraz elastyczne reagowanie na 

potrzeby uczestników projektu, wspierając w ten sposób rozwój ekonomii społecznej w 

społeczności lokalnej. Cel główny to: wypracowanie i przetestowanie systemu tworzenia i 

wspierania podmiotów aktywizacji zawodowej i społecznej, jako nowej formy organizacyjnej 

podmiotów gospodarki społecznej. Natomiast celami szczegółowymi były: 

 Wsparcie procesu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej na terenie woj. 

małopolskiego. 

 Długofalowe i komplementarne wsparcie nowo powstałych podmiotów ekonomii 

społecznej. 

 Propagowanie idei ekonomii społecznej w społeczności lokalnej. 

 Edukacja w zakresie materii związanej z podstawami ekonomii społecznej w 

społeczności 

 lokalnej. 

 Tworzenie przychylnego klimatu dla wdrażania zasad ekonomii społecznej w 

środowisku 

 lokalnym. Stymulowanie współpracy instytucji lokalnych celem rozpoczęcia prac 

nad stworzeniem kompleksowych rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie 

podmiotów ekonomi społecznej. 

Aby prawidłowo zrealizować postawione cele ważnym stało się jasne określenie 

zadań, zaplanowanie działań i dopasowanie właściwych środków/narzędzi umożliwiających 

ich wykonanie. Podzielono zadania pod kątem dwóch wcześniej wyodrębnionych grup 

uczestników projektu z uwzględnieniem obszarów funkcjonowania: 

1) Nowo tworzonych podmiotów ekonomii społecznej. 

2) Podmiotów otoczenia ekonomii społecznej. 

W przypadku pierwszej grupy zaplanowano następujące działania: 

 Przygotowanie i edukacja grup inicjatywnych do założenia podmiotów z zakresu 

ES. 



 Poszukiwanie pomysłów na nowe przedsięwzięcia możliwe do realizacji w 

obszarze Ekonomii Społecznej. 

 Pomoc w zorganizowaniu podmiotu od strony formalno‐ prawnej i logistycznej. 

 Pomoc w opracowaniu biznesplanu, analizy ekonomicznej. 

 Pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i stworzeniu montażu 

finansowego. 

 Wsparcie i rzecznictwo na rzecz podmiotu w instytucjach zewnętrznych. 

 Organizowanie pakietu szkoleń niezbędnych dla podniesienia kwalifikacji. 

Dla podmiotów z otoczenia Ekonomii społecznej wsparcie dotyczyło edukacji ww. grupy w 

zakresie ES.  

W siedzibie Inkubatora udostępniono nieodpłatne pomieszczenia i urządzenia biurowe 

w dla potrzeb nowo tworzących się podmiotów ES. Działanie to było  niezmiernie istotne z 

punktu widzenia każdego nowo tworzącego się podmiotu gospodarczego. W sytuacji, gdy 

ważnym elementem jest racjonalizacja kosztów działalności w początkowej fazie 

funkcjonowania firmy, koszty wynajmu niezbędnych pomieszczeń i zakupu podstawowych 

urządzeń biurowych stanowią istotne obciążenie budżetu firmy. Działanie to w okresie 

trwania projektu było wymiernym wsparciem dla podmiotu ES. 

Konsultacje i doradztwo dla podmiotów ES prowadzone były przez ekspertów 

specjalizujących się w Ekonomii społecznej, marketingu, księgowości, biznes planach oraz 

prawie. 

W ramach doradztwa prowadzonego przez Inkubator ES w Kluczach do 20 listopada 2010 r. 

skorzystało ze wsparcia 91 osób, w tym 44 kobiety. Wśród dotychczasowych uczestników 

było 14 osób długotrwale bezrobotnych (w tym 11 kobiet); 54 osoby nieaktywne zawodowo 

(w tym 23 kobiety) oraz 3 kobiety zatrudnione w organizacji pozarządowej. Wśród tych BO, 

14 uczestników to osoby do 25 roku życia (w tym 6 kobiet) oraz 15 osób niepełnosprawnych 

(w tym 7 kobiet). Spośród 91 BO, 68 zamieszkuje tereny wiejskie (w tym 34 kobiety). 

Największym zainteresowaniem cieszyło się doradztwo dla osób indywidualnych w zakresie 

przedsiębiorczości i biznesplanu - 60 % wszystkich porad. Ponadto udzielono wsparcia 

doradczego w zakresie Ekonomii społecznej - 18%, pomocy prawnej w zakresie tworzenia 

podmiotów ES - 11 % oraz prowadzenia księgowości w podmiotach ES  - 11%.  



 

Założenie Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” w Kluczach 

 

Spółdzielnia została zarejestrowana 29 października 2009 r. Jej powstanie to główny 

efekt działań Inkubatora Ekonomii Społecznej w Kluczach. Działania Inkubatora skorelowane 

zostały z inicjatywami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, przy którym od 

połowy 2008 r. spotykała się grupa osób zainteresowana utworzeniem spółdzielni socjalnej. 

Osoby te w ramach Klubu Integracji Społecznej, a następnie działań Inkubatora ES zostały 

przeszkolone w zakresie przedsiębiorczości społecznej oraz uwarunkowań prawnych 

koniecznych do założenia i funkcjonowania spółdzielni. Jednakże, mimo systematycznego 

wsparcia, większość osób zrezygnowała z przystąpienia do spółdzielni. W pierwszej fazie w 

spotkaniach uczestniczyło 12 osób, ale w marcu 2009 r. zainteresowanie spółdzielnią 

deklarowały już tylko 4 osoby, które jednak indywidualnie również nie były gotowe jej 

zarejestrować. Główne powody, które warunkowały taką postawę to: 

 brak spójnego pomysłu na działanie spółdzielni; 

 brak lidera, który wziąłby na siebie ciężar koordynowania całością; 

 brak możliwości zabezpieczenia dotacji z Funduszu Pracy; 

 brak środków własnych pozwalających wnieść obowiązkowe 15% w stosunku do 

otrzymanej dotacji. 

Ponieważ Gmina Klucze poprzez GOPS cały czas deklarowała wsparcie dla działań 

inicjujących powstanie spółdzielni, w kwietniu 2009 roku, pojawił się pomysł utworzenia jej 

w oparciu o podmioty prawne, w tym Gminę Klucze. Na takie działania pozwalała 

przygotowywana nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych, która dopuszczała 

utworzenie spółdzielni przez podmioty prawne, w tym jednostkę samorządu terytorialnego. 

Przedstawiciele Gminy Klucze zaproponowali także konkretną formę działalności, która 

polegać miała na prowadzeniu kuchni i stołówki przy szkołach w Kluczach. Od marca do 

maja 2009 r. trwały spotkania z radnymi, pracownikami GOPS i Wydziału Edukacji, które 

jednak nie kończyły się konkretnymi decyzjami. Szczególnie radni gminy mieli obawy przed 

przekazaniem majątku gminy, jakim były kuchnia i stołówka, na rzecz spółdzielni. W 

związku z taką sytuacją, z inicjatywy pracowników Inkubatora oraz GOPS doszło do 

spotkania przedstawicieli dwóch stowarzyszeń, aktywnie działających na terenie gminy 

Klucze na rzecz osób wykluczonych. Po kliku spotkaniach władze Stowarzyszenia na Rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju Społeczno - Gospodarczego „Klucz” oraz Chrześcijańskiego 



Stowarzyszenia Dobroczynnego podjęły decyzję o wspólnym powołaniu spółdzielni 

socjalnej, delegując swoich przedstawicieli do rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni. Po 

przygotowaniu Statutu oraz pozostałych dokumentów, w lipcu 2009 r., złożono wniosek do 

Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację. 

Spółdzielnia „OPOKA” prowadzi działalność w zakresie usług gastronomicznych i 

kateringowych oraz szkoleniowych. Dzięki współpracy z Gminą Klucze, Spółdzielnia 

wynajęła kuchnię przy Szkole Podstawowej w Rodakach oraz otrzymała w użyczenie 

samochód przystosowany do działalności kateringowej. Działalność szkoleniowa spółdzielni 

opiera się głównie na współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej przy realizacji projektów 

systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL. Ponadto, na zlecenie Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej, w ramach projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”, 

Spółdzielnia w 2010 r. zorganizowała cykl szkoleń poświęconych tworzeniu spółdzielni 

socjalnych. Spotkania odbywały się cyklicznie przez cały rok w Kluczach oraz w Krakowie. 

Spółdzielnia „Opoka” była również partnerem jednego z projektów Ogólnopolskiego 

Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Jego celem była promocja przedsiębiorczości 

społecznej. Odbiorcami projektu byli przedstawiciele gmin i ośrodków pomocy społecznej z 

całego kraju. W jego ramach odbywały się  wizyty studyjne i warsztaty promujące dobre 

praktyki w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych. 

Na swą działalność Spółdzielnia w 2010 r. otrzymała dotację w kwocie 20 000 zł z 

Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Krakowie. Pieniądze te zostały przeznaczone 

na zakup wyposażenia do kuchni i działalności kateringowej. 

 

Mocne strony Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” 

 

 korzystne regulacje prawne, które dają spółdzielniom pierwszeństwo w ubieganiu 

się o realizację zamówień samorządów; 

 obsługa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Stwarza to możliwość pozyskania 

szerokiego grona klientów już na samym początku działalności, 

 aspekt społeczny; samorządy poprzez zlecenia dla spółdzielni socjalnej poprawiają 

swój wizerunek w sferze promocji ( dbanie o inicjatywy społeczne ) oraz public 

relations czyli kontakt samorządu z partnerami społecznymi jakimi są założyciele 

spółdzielni czyli dwa stowarzyszenia działające na ziemi kluczewskiej. Dzięki temu 

kreują swój wizerunek jako instytucji wrażliwej na problemy społeczne oraz 

wspierającej inicjatywy społeczne. Warto również zauważyć, że obecnie samorządy 



zmuszone są do dokonywania cięć finansowych na pomoc społeczną oraz borykają 

się z rosnącym bezrobociem. 

Wsparcie działalności poprzez zlecenie zadań przyczyni się do stworzeniem 

kilkunastu nowych miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z 

pomocy społecznej, niepełnosprawnych, po 50 roku życia, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, bezdomnych itp. Oferowane ceny usług są bardzo atrakcyjne, dzięki czemu 

samorządy będą mogły zmniejszyć wydatki na ten cel. Spółdzielnia została stworzona przez 

dwa stowarzyszenia, które od dłuższego czasu prowadzą już działalność na terenie powiatu 

olkuskiego. Są one bardzo dobrze znane samorządom oraz posiadają zaplecze techniczne i 

merytoryczne do prowadzenia tego typu działalności. Stowarzyszenia są również 

doświadczone w pracy z osobami wykluczonymi. Posiadają one swego rodzaju markę i cieszą 

się dużym zaufaniem ze strony społeczeństwa. Z pewnością będzie to miało duże znaczenie 

dla naszej działalności. 

Kolejnym istotnym czynnikiem, który w znacznym stopniu ułatwił rozpoczęcie 

działalności jest możliwość ubiegania się o dotacje z projektów systemowych, urzędu pracy 

na zatrudnienie osób wykluczonych oraz o dotację dla nowych członków spółdzielni. Ponadto 

na początku swojej działalności przez rok spółdzielnia korzystała z zaplecza Inkubatora ES w 

Kluczach. Dla spółdzielni oznaczało to możliwość bezpłatnego użytkowania lokalu, 

korzystania z obsługi biurowej i księgowej oraz doradztwa prawnego i marketingowego. Było 

to bardzo pomocne ze względu na brak doświadczenia pracowników w tych dziedzinach. 

 

Słabe strony Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” 

 

To przede wszystkim niskie kwalifikacje pracowników oraz brak doświadczenia w 

prowadzeniu działalności gospodarczej podmiotów zakładających spółdzielnię. Mały kapitał 

założycielski może również utrudnić rozpoczęcie działalności a konkurencja na terenie 

powiatu olkuskiego może stanowić przeszkodę w pozyskaniu klientów. Został jednak 

opracowany plan działania, który pozwoli ograniczyć wpływ tych niekorzystnych czynników 

na działalność spółdzielni. Są to między innymi: 

 stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez uczestnictwo w kursach 

dofinansowywanych w ramach projektów systemowych, 

 udział w szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, 



 korzystanie z dofinansowań Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie 

subsydiowane, oznacza to pozyskanie pracowników, którzy swoim działaniem będą 

wspierali działalność spółdzielni, ale nie będą generować dodatkowe koszty. 

Problem niskiego kapitału założycielskiego spółdzielnia rozwiązała poprzez dotacje 

oraz wsparcie ze strony władz samorządowych. Spółdzielnia już otrzymała w użyczenie 

samochód z przeznaczeniem na działalność kateringową. W 2010 r. pozyskała  65 000 zł 

dotacji na zatrudnienie osób wykluczonych z Powiatowego Urzędu Pracy a w 2011 r. granty 

na projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich. Obecnie Spółdzielnia poszerzyła swoją ofertę o usługi budowlane oraz wyrób 

i sprzedaż rękodzieła a w najbliższej przyszłości  zaoferuje swoim klientom usługi 

opiekuńcze.
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Podsumowanie 

 

Rozwój różnorodnych instytucji czy centrów ekonomii społecznej może poważnie 

wesprzeć proces budowania przejścia od promowanej przez dziesięciolecia idei państwa 

opiekuńczego do nowych form aktywizacji dających możliwości pracy zamiast zasiłku. 

Dotyczy to szczególnie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, co wiąże się z 

długotrwałym bezrobociem, uzależnieniem, niepełnosprawnością czy izolacją społeczną w 

formie bezdomności. 

Rola Inkubatora Ekonomii Społecznej w takim nowym podejściu może być znacząca. 

Szczególnie, że dotychczas ciągle dominujący jest model dawca - biorca, który stawia 

odbiorcę usługi, czyli osoby potrzebującej wsparcia w pozycji zależnej. Niewłaściwa jest też 

relacja opiekuńcza czy paternalistyczna, która prowadzi do zastępowania osoby z grup 

dysfunkcyjnych w podejmowaniu zadań życiowych i odpowiedzialności za swoje życie. 

Istotą ekonomii społecznej jest to, aby dotychczasowi beneficjenci czy uczestnicy programów 

w coraz większym stopniu stawali się współpartnerami, współwłaścicielami i zarządcami 

prowadzonych działań, a nie byli tylko przedmiotem oddziaływań, co prowadzi do 

uzależniania i hamowania procesów usamodzielniania. Jest to wyzwanie dla „Inkubatora” 

oraz dla partnerów lokalnych (dla instytucji publicznych, instytucji gospodarczych i 

organizacji jako instytucjonalnych partnerów społecznych). Często w relacjach z 
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beneficjentami zwyciężają stare nawyki, przyzwyczajenia, oczekiwania i obawy, które rodzą 

lęk przed podjęciem nowych zobowiązań. 

Inna kwestia dotyczy braku wiedzy o instytucjach ekonomii społecznej. W związku z 

tym funkcjonujący system prawny nie jest jeszcze w dostatecznym stopniu wykorzystywany 

dla rozwoju instytucji umożliwiających integrację społeczno-zawodową we wspólnotach 

lokalnych. Minęło kilka lat od wprowadzenia w życie ustawy o działalności pożytku 

publicznego, ustawy o zatrudnieniu socjalnym i o spółdzielniach socjalnych oraz możliwości 

powoływania różnych form działań ekonomicznych w ramach NGO. Jednak dotychczas w 

Polsce powstało, jak na skalę problemów społecznych, stosunkowo niewiele instytucji 

integracji społecznej: 50 centrów integracji społecznej, ok. 150 spółdzielni socjalnych, (z 

których połowa nawet nie podjęła działalności) oraz nieliczne formy działań gospodarczych 

prowadzonych przez NGO. Wszystkie te instytucje napotykają na poważne problemy w 

funkcjonowaniu. Doświadczenia pokazują, że dla rozwoju nowych instytucji Ekonomii 

społecznej konieczne jest utworzenie odpowiedniego systemu wsparcia. Stąd inicjatywa 

utworzenia Inkubatorów Ekonomii Społecznej jest bardzo potrzebna. Rozwijanie systemu 

animacji ES poprzez tworzenie nowych lokalnych usług informacyjnych, doradczych, 

szkoleniowych dla powstających podmiotów ekonomii społecznej ma jednak sens, jeśli 

powstanie odpowiednie otoczenie dla rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej środowisku 

lokalnym. Stąd sugestia, aby pomysł „Inkubatora” rozszerzyć o działania powoływania 

„partnerstw lokalnych” na rzecz integracji oraz kształtowania świadomości społecznej wśród 

partnerów lokalnych umożliwiającej bardziej skuteczne włączenie osób i środowisk 

zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych do głównego nurtu życia społeczno-

ekonomicznego we wspólnocie lokalnej. Wyzwaniem na najbliższe lata jest poprawa 

intensywności i jakości współpracy międzysektorowej, przy zachowaniu przejrzystości i 

zasad etycznych, wspieranie projektów partnerskich itp. Istnieje potrzeba współpracy 

pomiędzy instytucjami wywodzącymi się z tzw. starej ekonomii społecznej jak spółdzielnie 

pracy, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, kasy kredytowo-pożyczkowe, tradycyjne 

organizacje III sektora, a tymi, które należą do tzw. nowej Ekonomii społecznej jak CIS-y, 

spółdzielnie socjalne, spółki z o.o. non-profit czy ZAZ-y.  

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest w Polsce ciągle mało znana. 

Sektor biznesu w Polsce rozwija się dopiero niecałe 20 lat, co skutkuje koncentrowaniem się 

tego sektora głównie na maksymalizacji zysku. Ciągle niewielu jest w Polsce biznesmenów 

zaangażowanych w rozwój społeczny, którzy mówią o zrównoważonym rozwoju jako źródle 

szans, innowacji i przewagi konkurencyjnej firm, a nie jako o szlachetnym uczynku, 



dodatkowym koszcie czy wymuszonym obowiązku. Inkubatory Ekonomii Społecznej 

powinien przyczynić się do kontynuowania debaty publicznej z udziałem biznesu, aby 

kształtować w tym sektorze wiedzę na temat Ekonomii społecznej oraz społecznej 

odpowiedzialności za rozwój społeczny regionu, tak popularną już w Europie i innych 

regionach świata. Pracodawcy nie mają jeszcze dostatecznej wiedzy o instytucjach ekonomii 

społecznej. Często w wielu regionach Polski brakuje organizacji pozarządowych oraz 

przykładów działań Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, spółdzielni 

socjalnych, Zakładów Aktywizacji Zawodowej, partnerstw lokalnych tworzących przyjazne 

środowisko wokół inicjatyw ekonomii społecznej. W związku z tym formy współpracy 

pomiędzy instytucjami ekonomii społecznej a przedsiębiorstwami są w niewielkim stopniu 

rozwinięte, a nawet czasem inicjatywy te są postrzegane jako konkurencyjne. Środowisko 

biznesu powinno zrozumieć, że przedsiębiorstwa społeczne nie stanowią dla firm 

komercyjnych nieuczciwej konkurencji – są raczej sposobem na rozwiązywanie problemów 

społecznych przy użyciu mechanizmów, które biznes uważa za skuteczne. Osoby, które 

znalazły się w trudnościach nie muszą być problemem czy ciężarem w środowisku lokalnym, 

ale mogą stać konsumentami oraz współpracownikami w budowaniu nowych relacji 

społecznych.  

Podsumowując, spółdzielnie socjalne to znakomite narzędzie aktywizacji zawodowej. 

Z jednej strony dają osobom wykluczonym umiejętności zawodowe i uczą funkcjonować w 

społeczeństwie, z drugiej – sytuują ich na otwartym rynku pracy, w sferze działalności czysto 

ekonomicznej. Ponadto, spółdzielnie zatrudniając osoby defaworyzowane zmniejszają liczbę 

klientów urzędów pracy. Nie są one konkurentem służb zatrudnienia, choć korzystają z 

publicznego finansowego wsparcia – są bowiem niezależnymi, samodzielnymi podmiotami 

gospodarczymi, które generują zyski i płacą podatki. Nie wyciągają rąk po pieniądze, 

przeciwnie – ich członkowie uniezależniają się od finansowej pomocy państwa. Udział 

spółdzielni socjalnych w partnerstwach lokalnych może być cenny dla stworzenia 

kompleksowej strategii aktywizacji zawodowej społeczności lokalnych. W takim partnerstwie 

obie strony, z których jedna ma doświadczenie w pracy z ludźmi wykluczonymi, a druga – 

struktury i wiedzę o rynku pracy, mogą się od siebie wiele nauczyć. 
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Streszczenie 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie przykładowego modelu wsparcia 

podmiotów ekonomii społecznej. Na przykładzie Inkubatora Ekonomii Społecznej w 

Kluczach przedstawiono zasady tworzenia i wspierania spółdzielni socjalnych. Opisano także 

uwarunkowania prawne i finansowe podmiotów gospodarki społecznej w Polsce. 
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