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Streszczenie 

Ekonomia społeczna to działalność gospodarcza, która w pierwszej kolejności stawia sobie cele 
społeczne, a ekonomiczne jako drugie. Cele społeczne to głównie przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, łagodzenie bezrobocia, czy też walka z różnego rodzaju patologiami. Tym celom 
służą między innymi przedsiębiorstwa społeczne. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule 
jest przedstawienie istoty ekonomii społecznej, idei powoływania przedsiębiorstw społecznych, 
a także zilustrowania problemu wynikami badań, zarówno dotyczącymi opinii społecznej miesz-
kańców analizowanej gminy, jak i samych pracowników funkcjonujących konkretnych przedsię-
biorstw społecznych. 

Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, gmina Kępice, przedsiębiorstwo społeczne, spółdzielnia 
socjalna, rozwój lokalny. 
 
THE IMPORTANCE OF SOCIAL ENTERPRISES IN MITIGATING THE PROBLEM 

OF UNEMPLOYMENT AND COUNTERACTING SOCIAL EXCLUSION 

Abstract 

Social economy is an economic activity that sets itself social (I) and economic (II) goals. Social 
goals mainly include counteracting social exclusion, mitigating unemployment or combating vari-
ous pathologies. Social enterprises, among others, serve these purposes. The subject of reflection 
in this article is the presentation of the essence of the social economy, the idea of establishing social 
enterprises, as well as illustrating the problem of research results both concerning the social opinion 
of the inhabitants in the analyzed commune, as well as the employees of specific social enterprises.  

Key words: social economy, Commune of Kępice, social enterprise, social cooperative, local de-
velopment. 
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Wstęp 

 

Najważniejszą wartością każdej organizacji jest człowiek, bez względu na jego ambicje, suk-

cesy, porażki, trudności, kłopoty czy różnego rodzaju ułomności. Współczesna cywilizacja nie 

może pomijać tych, którzy z różnych względów nie potrafią sami sobie pomóc. Rozwiązaniu 

takich problemów służą różnego rodzaju organizacje, zarówno publiczne, jak i towarzystwa 

wzajemnej pomocy, organizacje trzeciego sektora, spółdzielnie, fundacje i inne podmioty go-

spodarcze, gdzie nadrzędnym celem jest wymiar społeczny. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie idei przedsiębiorstw społecznych, któ-

rych zadaniem jest wsparcie dla osób bezrobotnych, społecznie wykluczonych, bezradnych 

z własnej winy lub następstw losowych. Dla ilustracji rozważanego problemu posłużono się 

analizą literatury przedmiotu oraz badaniami sondażowymi wśród mieszkańców gminy Kępice, 

jak i pracowników spółdzielni socjalnych funkcjonujących w analizowanej gminie. 

 

Istota ekonomii społecznej  

 

Termin ekonomia społeczna pojawił się w XIX wieku we Francji. Wówczas pod tym pojęciem 

określano te podmioty, które oprócz maksymalizacji zysków, za swój cel stawiały także reali-

zację określonych celów społecznych. Podejście takie było wynikiem krytyki klasycznej eko-

nomii, w konkurencji upatrywano bowiem biedę i wyzysk robotników. Powstały zrzeszenia, 

które miały być pomocne w usuwaniu podziałów między klasami1. Zdaniem badaczy, powstały 

we Francji termin economie socjale powoduje trudności z precyzyjnym przekładem, co prowa-

dzić może nawet do zamieszania. Zwykle pozwala na odróżnienie przedsiębiorstw nie nasta-

wionych na zysk, ale również stosowany jest do odróżnienia go od władz publicznych2. Auto-

rzy zgodnie zauważają, że ekonomia społeczna to działalność gospodarcza, która w pierwszej 

kolejności stawia sobie cele społeczne, a ekonomiczne dopiero w drugiej. Cele społeczne, to 

głównie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zatrudnianych w przedsiębiorstwach 

społecznych, a także korzystających z ich usług3. 

G. Smith i S. Teasdale terminem ekonomia społeczna określają obszerną grupę podmio-

tów. Autorzy do sektora ekonomii społecznej zaliczają: spółdzielnie, towarzystwa wzajemnej 

pomocy, organizacje trzeciego sektora i fundacje, które podejmują działalność gospodarczą dla 

realizacji celów społecznych, a także kasy budowlane, które prowadzą działalność gospodar-

czą, konsumenckie stowarzyszenia handlu, przedsiębiorstwa działające na rzecz społeczności 

                                                           
1 B. Szopa, Teorie ekonomiczne a ekonomia społeczna, [w:] M. Frączak, J. Hausner, S. Mazur (red.), Wokół 

ekonomii społecznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kra-
ków 2012, s. 13. 

2 G. Smith, S. Teasdale, Ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne i teoria demokracji stowarzysze-

niowej, „Ekonomia Społeczna” 2011, nr 2(3) , s. 122. 
3 A. Gaworska, K. Jędrak, M. Gruntowski, Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej 

w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Matematykom 
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, s. 5, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/ pu-
blic/Biblioteka/2012.2.pdf, [13.02.2018]. 
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lokalnych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, firmy działające w oparciu o za-

sady sprawiedliwego handlu (fair trade), a także towarzystwa budownictwa społecznego, firmy 

pośrednictwa na rynku pracy, lokalne giełdy towarowe, spółdzielnie rolników, spółdzielnie za-

opatrzenia i zbytu, firmy wykonujące usługi na rzecz społeczności lokalnych, spółdzielnie han-

dlu i przetwórstwa, banki czasu, organizacje wolontariackie i spółdzielnie pracownicze4. 
 

Tab. 1. Kryteria społeczne i ekonomiczne przedsiębiorstw ekonomii społecznej 

Ekonomia Społeczna 

Kryteria społeczne Kryteria ekonomiczne 

wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsię-
wzięcia; 

prowadzenie w sposób względnie ciągły, regu-
larny działalności w oparciu o instrumenty eko-
nomiczne; 

oddolny, obywatelski charakter inicjatywy; 
niezależność, suwerenność instytucji w stosunku 
do instytucji publicznych; 

specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządza-
nia; 

ponoszenie ryzyka ekonomicznego; 

możliwie wspólnotowy charakter działania; 
istnienie choćby nielicznego płatnego personelu. 

ograniczona dystrybucja zysków. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ekonomiaspoleczna.pl, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225 
[14.02.2018]. 

 

Zgodnie z definicją EMES5 za przedsiębiorstwo ekonomii społecznej uznaje się działalność 

o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we 

wspólnotę, a nie w celu zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. EMES określa 

kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące 

się w ekonomię społeczną. 

Z kolei CIRIEC6 definiuje ekonomię społeczną w kontekście czterech kryteriów. Zgodnie 

z tą definicją, celem działania ekonomii społecznej jest świadczenie usług na rzecz członków 

organizacji – mowa tutaj o interesie wspólnym, wzajemnym lub na rzecz interesu publicznego, 

czyli społeczności lokalnej. Kolejnym kryterium jest prymat człowieka nad kapitałem. Ekono-

mia społeczna, zgodnie z kryteriami CIRIEC, ma działać w oparciu o zasady demokratyczne. 

Ostatnim punktem wyróżniającym sektor ekonomii społecznej jest niezależność od władz pu-

blicznych7. 

                                                           
4 G. Smith, S. Teasdale, op. cit., s. 122-123. 
5 EMES to sieć badawcza uniwersyteckich centrów badawczych i indywidualnych badaczy, których celem 

jest stopniowe budowanie międzynarodowego korpusu wiedzy teoretycznej i empirycznej, pluralistycznego 
w dyscyplinach i metodologii, wokół koncepcji przedsiębiorstwa społecznego, przedsiębiorczości społecznej, eko-
nomii społecznej, gospodarki solidarnej i innowacji społecznych (emes.net). 

6 CIRIEC (Międzynarodowe Centrum Badań i Informacji Ekonomicznej Społecznej i Spółdzielczej) jest 
międzynarodową pozarządową organizacją naukową. Jego celem jest zapewnienie i promocja gromadzenia infor-
macji, badań naukowych i publikacji prac dotyczących sektorów gospodarki i działań ukierunkowanych na usługi 
świadczone w ogólnym i zbiorowym interesie: działania państwa i regionalnych i lokalnych władz publicznych w 
dziedzinie gospodarki (polityka gospodarcza, regulacje); usługi publiczne; przedsiębiorstwa publiczne i mieszane 
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; gospodarka społeczna: spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych i stowarzyszenia non-profit, (http://www.ciriec.ulg.ac.be/). 

7 G. Smith, S. Teasdale, op. cit., s. 122-123. 
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Zgodnie z zapisem zawartym w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

ekonomia społeczna (której częścią są przedsiębiorstwa społeczne) to sfera aktywności obywa-

telskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: inte-

gracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc 

pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) 

oraz rozwojowi lokalnemu8. 

Idea ekonomii społecznej ściśle związana jest z ideą pomocy. J. Filek, rozważając fenomen 

pomocy doszła do wniosku, że skoro w wyniku rozwoju społeczno-gospodarczego powstały 

grupy wykluczone, zawiodły formy pomocy instytucjonalnej, bo nie są w stanie objąć wszyst-

kich potrzebujących. Ponadto coraz częściej dochodzi do „wypaczenia polegającego na przej-

ściu od pomocy do przemocy”, zrodziła się idea ekonomii społecznej. Jednym z celów jest 

uniknięcie ryzyka przekształcenia pomocy w przemoc. Co ważne, większość zadań ekonomii 

społecznej odwołuje się do dobrowolności, do wzajemnej pomocy, do przekładania celów spo-

łecznych nad ekonomiczne, do wspólnoty opartej na pomocy wzajemnej. Ideą ekonomii spo-

łecznej jest również kształtowanie w podopiecznych odpowiedzialności9. 

Ekonomia społeczna doskonale służy budowie demokracji uczestniczącej, między innymi 

poprzez integrację społeczności lokalnych, stanowi również bardzo istotny element wzrostu 

zatrudnienia. Rola ekonomii społecznej jest o tyle ważna, że przy zatrudnieniu często brane są 

pod uwagę osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, powracające na rynek pracy. Sta-

nowi również istotny instrument procesu integracji społecznej, opartej na budowaniu wspólnot, 

idei dobrowolności i solidarności10. 
 

Idea przedsiębiorstwa społecznego 

 

Jak zgodnie podkreślają autorzy, pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie, stąd często 

definicja ekonomii społecznej ograniczana jest do przedsiębiorstwa społecznego, które okre-

ślane jest często jako rdzeń, oś ekonomii społecznej. Termin przedsiębiorstwo społeczne po-

wstał pod koniec XX wieku. Zdaniem G. Smitha i S. Teasdale służyć ma wyeksponowaniu no-

wych rodzajów podmiotów ekonomii społecznej, charakteryzujących się bardziej innowacyj-

nymi zachowaniami przejawiającymi się w zakresie tworzenia nowych form organizacyjnych 

i usług. Przedsiębiorstwa takie same wypracowują przychody, nie podlegają w ten sposób wła-

dzom publicznym, charakteryzują się większą przedsiębiorczością i skłonnością do podejmo-

wania ryzyka. Definicja przedsiębiorstwa społecznego powinna zawierać demokratyczny styl 

zarządzania, przedstawicielstwo i udział klientów, mieć partycypacyjny charakter, który anga-

żuje osoby objęte działalnością tego przedsiębiorstwa, dlatego przedsiębiorstwo społeczne 

spełnia cechy i mieści się obszernej definicji ekonomii społecznej11. 
                                                           

8 Uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą 
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Monitor Polski, Warszawa, 24 września 2014 r. poz. 811. 

9 J. Filek, Rozważania wokół fenomenu pomocy, „Ekonomia Społeczna” 2011, nr 2(3), s. 19. 
10 J. Hausner, Ekonomia Społeczna jako kategoria rozwoju, [w:] J. Hausner (red), Ekonomia społeczna a roz-

wój, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 15. 
11 G. Smith, S. Teasdale, op. cit., s. 122-123. 
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J. Hausner i N. Laurisz próbując zdefiniować termin przedsiębiorstwo społeczne, zwracają 

uwagę na wiele prób sformułowania takiej definicji. Rząd brytyjski w 2002 roku na swoje po-

trzeby przyjął definicję, zgodnie z którą przedsiębiorstwo społeczne to działalność gospodar-

cza, która wyznacza sobie cele ściśle społeczne i która inwestuje ponownie nadwyżki zależnie 

od tych celów w działalność lub we wspólnotę, zamiast kierować się potrzebą osiągania mak-

symalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub właścicieli. Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej 

to także określenie wszystkich podmiotów gospodarczych, które mają społeczny cel, nie są 

zorientowane na tworzenie i dystrybucję kapitału oraz mają demokratyczną, wymierną i opartą 

na wspólnym zarządzaniu strukturę. J. Hausner i N. Laurisz zwracają przy tym uwagę na lo-

kalne korzyści tworzenia przedsiębiorstw społecznych, które mają służyć integracji społecznej 

właśnie w skali lokalnej. W przedsiębiorstwie społecznym stosunki własnościowe powinny być 

podporządkowane interesom interesariuszy, a zarządzanie powinno się opierać na partnerstwie 

i partycypacji. Zdaniem autorów do funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego niezbędna 

jest demokratyczna kontrola ze strony interesariuszy, a wytworzona nadwyżka i skumulowany 

kapitał nie powinny być przywłaszczane indywidualnie, lecz służyć wypełnieniu określonej 

misji społecznej12. 

W Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, przedsiębiorstwo społeczne okre-

ślono jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wyodrębniony pod względem orga-

nizacyjnym i rachunkowym, którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób zagro-

żonych wykluczeniem społecznym. 

Przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bi-

lansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na 

wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części 

na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnie-

niowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, 

w której działa przedsiębiorstwo; jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku 

spółdzielni) albo co najmniej posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników 

lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami. 

W Polsce brak jest obecnie rozwiązań ustawowych regulujących status przedsiębiorstwa 

społecznego13. Dokumentami zawierającymi definicje przedsiębiorstwa społecznego są: Kra-

jowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej z 201414 roku oraz Wytyczne Ministra Rozwoju 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

                                                           
12 J. Hausner, N. Laurisz, Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo spo-

łeczne. Konceptualizacja, [w:] J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2008, s. 13-14. 

13 Rekomendacje w zakresie weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego z dn. 26.04.2017 r., 
https://efs.mrpips.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/9329/Rekomendacje-MRPiPS-i-MR-w-zakresie-weryfika-
cji-statusu-przedsiebiorstwa-spolecznego.pdf [01.05.2018]. 

14 Krajowy Program rozwoju Ekonomii Społecznej, Monitor Polski, Warszawa, 24 września 2014 r. Poz. 
811, s.18. 
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Rozwoju Regionalnego na lata 2014-202015. Zarówno Wytyczne, jak i Krajowy Program Roz-

woju Ekonomii Społecznej podlegają nieustannym nowelizacjom. Ostatnia nowelizacja weszła 

w życie 31 marca 2018 roku16. 
 

Przedsiębiorstwa społeczne w percepcji badanych 

 

Badania sondażowe przeprowadzono w gminie Kępice wśród mieszkańców gminy, jak i pra-

cowników spółdzielni socjalnych. Gmina Kępice położona jest w północnej Polsce, w zachod-

nim obszarze województwa pomorskiego, powiatu Słupskiego. W skład gminy wchodzi miasto 

Kępice jako główny ośrodek gospodarczy i kulturalno-społeczny oraz 17 sołectw. Zajmuje 

29 305 ha. Przeważający obszar gminy zajmują lasy, stanowiące 63% powierzchni (średnio 

w powicie 36,1%). Tereny użytków rolnych to zaledwie 31% powierzchni gminy. Liczbę lud-

ności szacuje się na 9376 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 32 osoby na 1km2. W latach 2012-

2016 następuje ciągły ujemny przyrost ludności. Stopa bezrobocia w 2016 roku wynosiła 

16,8%. Znaczny odsetek mieszkańców utrzymuje się głównie z niezarobkowych świadczeń, 

między innymi z świadczenia z pomocy społecznej. Wśród ludności tzw. „po pegeerowskiej” 

można zauważyć apatię i frustrację z powodu trudności w znalezieniu pracy, czego przyczyną 

jest wiek oraz wąska specjalizacja tych osób. W strukturze gospodarczej przeważają małe jed-

noosobowe oraz kilkuosobowe firmy. W 2016 roku było zarejestrowanych 771 podmiotów go-

spodarczych. Gmina Kępice należy do grupy najbiedniejszych gmin w powiecie słupskim i na-

leży do grona 500 najsłabszych strukturalnie gmin całego kraju. Mimo trudnej sytuacji ekono-

micznej Gmina Kępice inwestuje w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem spo-

łecznym i niepełnosprawnych, realizując ambitne projekty, mające na celu podnoszenie przez 

mieszkańców kwalifikacji zawodowych, uzyskania nowych zawodów, odbywania stażów za-

granicznych, czy też pomoc w otwieraniu nowych firm. Dzięki takim projektom ponad 80 osób 

otworzyło własną działalność gospodarczą. Spółdzielnie socjalne w gminie zatrudniają od 5 do 

23 pracowników. Spółdzielnie aktywnie promują ideę ekonomii społecznej zatrudniając osoby, 

które opuściły zakłady karne, mające problemy alkoholowe, czy też osoby, którym niewiele lat 

brakuje do uzyskania emerytury. Istotnym działaniem gminy są inwestycje w kapitał ludzki, 

stąd powstały na terenie gminy cztery przedsiębiorstwa społeczne: Spółdzielnia Socjalna „Ra-

zem”, „Teraz My”, „My dla Was” oraz „Zielony Punkt”. Zakres działalności spółdzielni so-

cjalnych obejmuje prace budowlane, sprzątanie klatek schodowych, prowadzenie stołówek, 

przechowywanie, przetwarzanie oraz konserwowanie produktów żywnościowych, odbiorem 

nieczystości, zbiórką i segregacją odpadów komunalnych. Dla przykładu Spółdzielnia „Razem” 

uzyskała zlecenie na likwidację Barszczu Sosnowskiego na sumę 8000 000 zł, czy też budowę 

                                                           
15 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego na lata 2014-2020, Warszawa 26 maja 2015 r., https://www.power.gov.pl/ media/4599/wytyczne_CT_9.pdf 
[01.05. 2018]. 

16 http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/nowelizacja-ustawy-o-spoldzielniach-socjalnych-ministerstwo-
objasnia-przepisy,102705.html [01.05.2018]. 



Znaczenie przedsiębiorstw społecznych…                                                187 

 

kanalizacji i wodociągu na kwotę 9 900 000 zł.  W walce z inwazją rośliny „Barszcz Sosnow-

skiego” pracownicy Spółdzielni wykorzystują swoją wiedzę związaną z miejscem zamieszka-

nia, dzięki dobrej orientacji w terenie, pracownicy są w stanie dotrzeć do najmniejszych sku-

pisk, często oddalonych od zabudowań. Na terenie gminy roślina ta pokrywała około 50 ha 

powierzchni. Każdego roku dochodziło do licznych poparzeń mieszkańców, a także zwierząt17. 

Zorganizowane spółdzielnie socjalne korzystają z możliwości udzielenia zamówień publicz-

nych przez jednostki samorządu terytorialnego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych18, związane jest to z procedurą „zamówień in house”19.  

W celu uzyskania informacji jak postrzegana jest działalność spółdzielni socjalnych przez 

mieszkańców gminy dla niniejszego materiału przeprowadzono badania pierwotne oparte na 

sondażu diagnostycznym. W artykule wykorzystano tylko te wyniki, które są istotne dla pod-

jętego problemu. W badaniach uczestniczyło 100 osób. Narzędziem badawczym był kwestio-

nariusz ankiety. Kwestionariusz zawierał 16 pytań zamkniętych ujętych w skalę Likerta i jedno 

otwarte oraz pytania metryczkowe. Dobór próby miał charakter losowy. Badania przeprowa-

dzono w marcu 2018 roku na terenie Gminy Kępice. Ankietowani mieli do wyboru 5 odpowie-

dzi: „zdecydowanie zgadzam się”, „zgadzam się”, „nie mam zdania”, „nie zgadzam się”, „zde-

cydowania nie zgadzam się”. 

Celem badań była ocena działań podejmowanych przez spółdzielnie socjalne. Pytania do-

tyczyły m.in. zadowolenia z usług spółdzielni, możliwości uzyskania pomocy od spółdzielni 

socjalnych, relacji spółdzielni z mieszkańcami, ich integracji oraz wpływu organizacji na roz-

wój lokalny. Natomiast w pytaniu otwartym poproszono ankietowanych o podanie konkretnej 

sytuacji spotkania się z działaniem spółdzielni respondenta (respondent mógł podać kilka przy-

kładów). 

Pytania metryczkowe dotyczyły informacji związanych z wykształceniem, kwalifika-

cjami, wiekiem, płcią, aktywnością ekonomiczną, źródłem utrzymania, uzależnieniem, a także 

konfliktami z prawem mieszkańców. Wśród mieszkańców na pytania odpowiedziało 57 kobiet 

i 43 mężczyzn w większości zamieszkałych na wsi (53 osoby). Na pytania odpowiadali miesz-

kańcy w wieku 25-29 lat (34 osoby), 40-49 lat (27 osób), 30-39 lat (25 osób), 7 osób w wieku 

18-24 lata, 5 osób w wieku 50-59 lat i dwie osoby powyżej 60 lat. Ankietowani to głównie 

osoby z wykształceniem zawodowym – 46 osób i średnim – 41 osób, wykształcenie gimna-

zjalne zaznaczyło 5 osób, wyższe 6 osób, a dwie osoby wykształcenie podstawowe.  

                                                           
17 Dane uzyskano z Urzędu Miejskiego w Kępicach. 
18 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2013 r. poz. 907. 
19 Pojęcie to zostało wykształcone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, obejmuje 

zamówienia udzielane przez instytucje zamawiające podległym sobie podmiotom. Zgodnie z Ustawą o samorzą-
dzie gminnym i Ustawą o gospodarce komunalnej, jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać zadania 
własne tworząc jednostki organizacyjne lub zawierając umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami po-
zarządowymi. Gospodarka komunalna może być zatem prowadzona przez jst, także poprzez powierzenie wyko-
nania określonych zadań osobom trzecim, na podstawie umowy. W przepisach nie wymienia się spółdzielni so-
cjalnych, jednak katalog jednostek organizacyjnych, w ramach których może być prowadzona gospodarka komu-
nalna zawarty w art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, nie jest wyczerpujący. Nie jest zatem wykluczone pro-
wadzenie gospodarki komunalnej za pośrednictwem spółdzielni socjalnej. Z takiej właśnie możliwości korzysta 
gmina Kępice udzielając zamówień Spółdzielni Razem. 
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Wśród respondentów, 16 osób przyznało, że w ich gospodarstwie domowym co najmniej 

jedna osoba jest bezrobotna. Dochód netto na jedna osobę w gospodarstwie to w większości 

przedział pomiędzy 801 a 1000 zł (52 osoby). 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, większość mieszkańców uważa, że stworzenie 

spółdzielni socjalnych to dobry pomysł, aż 80% badanych osób zdecydowanie zgodziło 

się z twierdzeniem, że stworzenie spółdzielni socjalnych to dobry pomysł, 12% zaznaczyło od-

powiedź „zgadzam się”, a 8% nie miało zdania. Badani mieszkańcy również bardzo dobrze 

ocenili wkład spółdzielni socjalnych w walkę z bezrobociem, 77% badanych zdecydowani 

stwierdziło, że spółdzielnie socjalne skutecznie walczą z bezrobociem, 8% zgodziło się z tym 

twierdzeniem, 10% nie miało zdania, a 5% nie zgodziło się z tym twierdzeniem. Większość 

badanych mieszkańców uważa, że spółdzielnie socjalne integrują się z mieszkańcami (67% ba-

danych zdecydowanie zgodziło się z tym twierdzeniem, 22% zgodziło się, 9% nie miało zdania, 

2% nie zgodziło się). Na pytanie, czy pracownicy spółdzielni wywiązują się z obietnic, więk-

szość ankietowanych − 71% nie miało zdania, 11% badanych zdecydowanie zgodziło się z tym 

twierdzeniem, 16% zgodziło się, 1% nie zgodziło się, zdecydowanie nie zgodziła się jedna 

osoba (1% badanych). Mieszkańcy w większości bardzo dobrze wypowiedzieli się na temat 

relacji ze spółdzielniami. Jak wynika z przeprowadzonych badań, 49% respondentów zdecydo-

wanie zgodziło się z twierdzeniem, że relacje spółdzielnie socjalne − mieszkańcy są pozytywne, 

15% zgodziło się z tym twierdzeniem, 32% nie miało zdania, 4% nie zgodziło się z tym zda-

niem. Wybrane wyniki badań przedstawiono na rysunku 1. 

Najczęściej usługi spółdzielni socjalnych mieszkańcy kojarzą z utrzymaniem zieleni 

w Kępicach. Natomiast 62 osoby kojarzą pracę spółdzielni z likwidacją Barszczu Sosnow-

skiego. Stosunkowo mało, bo 48 razy skojarzono pracę spółdzielni z wywozem nieczystości, 

być może wynika to z faktu, że Spółdzielnia „Zielony Punkt” działa na rynku dopiero od kilku 

miesięcy. 

Druga część badań skierowana była do pracowników spółdzielni socjalnych i dotyczyła 

opinii pracowników o działalności spółdzielni socjalnych. Ankieta skierowana do pracowni-

ków spółdzielni zawierała 10 stwierdzeń zamkniętych, na które ankietowani mieli do wyboru 

5 odpowiedzi: „zdecydowanie zgadzam się”, „zgadzam się”, „nie mam zdania”, „nie zgadzam 

się”, „zdecydowanie się nie zgadzam”, oraz jedno pytanie otwarte dotyczące oczekiwań 

od Spółdzielni. Wśród 20 ankietowanych pracowników spółdzielni, 13 to mężczyźni. Więk-

szość ankietowanych pracowników przedsiębiorstw społecznych to mieszkańcy zamieszkali na 

wsi (15 osób). Ankietowani to w większości osoby z wykształceniem zawodowym – 10 osób, 

podstawowym – 4 osoby, 5 z wykształceniem średnim i jeden z ukończonym gimnazjum. Spo-

śród 20 osób, 6 to osoby niepełnosprawne, 1 osoba opuściła zakład karny, 8 osób przyznało się 

do problemów z nadużywaniem alkoholu, 5 osób ma pod opieką małoletnie dzieci. Wszyscy 

ankietowani przed podjęciem pracy w spółdzielni byli osobami bezrobotnymi. Badani pracow-

nicy spółdzielni socjalnych to w większości osoby w wieku 50-59 lat (13 osób), wiek powyżej 

60 roku życia zaznaczyły 4 osoby, wśród badanych pracowników spółdzielni jedna osoba za-

deklarowała wiek w przedziale 40-49 lat, jedna 25-29 i jedna w przedziale 18-24. 
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Rys. 1. Opinie mieszkańców gminy Kępice dotyczące działalności spółdzielni socjalnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, spółdzielnie socjalne zatrudniają przede wszyst-

kim osoby w wieku powyżej 50 roku życia, z pewnością wynika to z faktu, że na terenie gminy 

Kępice działało wiele Państwowych Gospodarstw Rolnych, a po ich likwidacji większość pra-

cowników nie znalazła zatrudnienia. Ankietowani pracownicy spółdzielni socjalnych to 

w większości osoby, których dochód netto przypadający na jednego członka w rodzinie mieści 

się w przedziale 801-1000 zł, spośród 20 badanych pracowników spółdzielni socjalnych, 13 
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osób zadeklarowało taki dochód. Cztery osoby przyznały, że ich dochód to ponad 1001 zł 

na jednego członka rodziny, 2 osoby zadeklarowały, że ich miesięczne dochody mieszczą się 

w przedziale 601-800 zł, a jedna poniżej 600 zł. 

Wyniki opinii pracowników spółdzielni socjalnych przedstawia rysunek 2.  

 
Rys. 2. Opinie pracowników spółdzielni socjalnych zlokalizowanych na terenie gminy Kępice 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

Z przedstawionych opinii pracowników spółdzielni wynika, że większość pracowników 

czuje się spełniona i zadowolona z pracy w spółdzielni socjalnej. 75% badanych zdecydowanie 

zgodziło się z twierdzeniem, że czuje się potrzebnym w spółdzielni, 5% zgodziło się z tym 

stwierdzeniem, a 20% nie miało zdania na ten temat. Spośród badanych 70% zdecydowanie 

stwierdziło, że byłoby skłonnych namówić znajomego do pracy w przedsiębiorstwie społecz-

nym, 25% zgodziło się z tym stwierdzeniem, a 5% nie zgodziło się z tym stwierdzeniem. Wszy-

scy pracownicy spółdzielni socjalnych stwierdzili, że dzięki pracy w przedsiębiorstwie społecz-

nym zdobyli nowe umiejętności, 85% badanych zdecydowanie stwierdziło, że w spółdzielni 
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zdobyło nowe umiejętności, a 15% potwierdziło tę tezę. Najwięcej odpowiedzi „nie mam zda-

nia” padało w pytaniu/stwierdzeniu „Partnerskie relacje sprzyjają rozwojowi”, aż połowa an-

kietowanych nie miało zdania na ten temat, 20% badanych zdecydowanie zgodziło się z tym 

stwierdzeniem, 25% zgodziło się, a 5% nie zgodziło się z tym stwierdzeniem. Na pytanie, czy 

relacje panujące w spółdzielni socjalnej podlegają zasadzie równości, 50% zdecydowanie zgo-

dziło się z tą tezą, 45% badanych zgodziło się, a 5% nie miało zdania. Ankietowani dobrze 

ocenili współpracę z pozostałymi pracownikami, aż 60% badanych zdecydowanie zgodziło 

się z twierdzeniem, że pracownicy spółdzielni socjalnych chętnie przekazują sobie informacje, 

25% zgodziło się z tym twierdzeniem, a 15% nie miało zdania na ten temat. Zróżnicowane 

wyniki osiągnięto przy odpowiedzi na pytanie, czy w spółdzielni występuje zjawisko współza-

wodnictwa, 25% osób zdecydowanie potwierdziło to stwierdzenie, 30% osób potwierdziło, 

10% nie miało zdania, 5% nie zgodziło się z tą tezą, a 30% osób zdecydowanie nie zgodziło 

się. 

Pytanie otwarte dotyczyło oczekiwań pracowników spółdzielni wobec organizacji. Każdy 

z ankietowanych mógł udzielić kilku odpowiedzi. Jak wynika z udzielanych odpowiedzi, więk-

szość pracowników oczekuje wyższych zarobków – 33,9% badanych, 16,9% chciałoby, aby 

wynagrodzenie w większej części motywowało do pracy (oczekują częstszych premii), pracow-

nicy chcieliby również, aby spółdzielnie dysponowały lepszym sprzętem – 11,3% badanych 

i lepszą bazą lokalową – 15% badanych. Również 15% badanych chciałoby, aby praca w spół-

dzielni była lepiej zorganizowana. 

Z udzielonych informacji, zarówno od mieszkańców, jak i pracowników spółdzielni wy-

nika, że utworzenie przedsiębiorstw społecznych ma znaczenie w rozwoju gminy Kępice. 

Tylko 8, spośród 100 zapytanych osób stwierdziło, że nie miało kontaktu z żadną ze spółdzielni 

socjalnych. Wiedza mieszkańców o realizowanych przez spółdzielnie zadaniach z pewnością 

wynika z częstych informacji pojawiających się w lokalnych mediach, na portalach społeczno-

ściowych i w Internecie. Spółdzielnia „Razem” wzbudzała szczególne zainteresowanie lokal-

nych mediów, ponieważ była jedną z pierwszych w Polsce założonych przez jednostkę samo-

rządu terytorialnego20, a informacja o likwidacji Barszczu Sosnowskiego wiele razy pojawiała 

się w mediach ogólnopolskich: na portal onet.pl21, w telewizji publicznej22, w mediach interne-

towych23, w portalach tematycznych poświęconych rolnictwu24 i wielu innych mediach ogól-

nopolskich i lokalnych. 
 

  

                                                           
20https://archiwum.businessinsider.com.pl/kraj/spoldzielnia-socjalna-zalozona-przez-gmine/7yzdt 

[05.05.2018]. 
21http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/spoldzielnia-socjalna-zalozona-przez-gmine/hv4cr [05.05.2018]. 
22https://www.tvp.info/30838850/barszcz-sosnowskiego-atakuje-na-pomorzu-w-walce-z-trujaca-roslina-

pomoze-dron-wideo [05.05.2018]. 
23http://gryf24.pl/2017/10/03/kepice-walcza-barszczem-sosnowskiego/ [05.05.2018]. 
24http://www.dziennikbaltycki.pl/strefa-agro/wiadomosci/a/dronem-walcza-z-barszczem-sosnow-

skiego,12381040/ [05.05.2018]. 
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Zakończenie 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz, zarówno literatury przedmiotu, jak i badań własnych 

należy uznać, iż przedsiębiorstwa społeczne przyczyniają się do rozwoju środowisk lokalnych 

zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz świadczą usługi na przyzwoitym 

poziomie; praca w spółdzielniach stwarza możliwości rozwoju dla osób w nich zatrudnionych 

poprzez integrację społeczną. Przedsiębiorstwa społeczne przyczyniają się do podnoszenia 

kwalifikacji osób w nich zatrudnionych poprzez organizację szkoleń i kursów dokształcają-

cych. Przedsiębiorstwa socjalne przyczyniają się do walki z wykluczeniem społecznym osób 

długotrwale bezrobotnych, a także z wykluczeniem ze względu na niepełnosprawność, wiek, 

płeć, czy też uzależnienia. 
 
 

Bibliografia 

 

Filek J., Rozważania wokół fenomenu pomocy, „Ekonomia Społeczna” 2011, nr 2(3).  
Gaworska A., Jędrak K., Gruntowski M., Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w or-

ganizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Matematy-
kom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspo-
leczna.pl/public/ Biblioteka/2012.2.pdf, [13.02.2018]. 

Hausner J., Ekonomia Społeczna jako kategoria rozwoju, [w:] J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna a rozwój, 
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007. 

Hausner J., Laurisz N., Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. 

Konceptualizacja, [w:] J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2008. 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225 [14.02.2018]. 
http://www.ciriec.ulg.ac.be/, [13.02.2018]. 
http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/nowelizacja-ustawy-o-spoldzielniach-socjalnych-ministerstwo-obja-

snia-przepisy,102705.html [01.05.2018]. 
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/spoldzielnia-socjalna-zalozona-przez-gmine/hv4cr [05.05.2018]. 
https://archiwum.businessinsider.com.pl/kraj/ spoldzielnia-socjalna-zalozona-przez-gmine/7yzdt [05.05.2018]. 
https://www.tvp.info/30838850/barszcz-sosnowskiego-atakuje-na-pomorzu-w-walce-z-trujaca-roslina-pomoze-

dron-wideo [05.05.2018. 
Krajowy Program rozwoju Ekonomii Społecznej, Monitor Polski, Warszawa, 24 września 2014 r. Poz. 811. 
Rekomendacje w zakresie weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego z dn. 26.04.2017 r.,  

https://efs.mrpips.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/9329/Rekomendacje-MRPiPS-i-MR-w-zakresie-we-
ryfikacji-statusu-przedsiebiorstwa-spolecznego.pdf [01.05.2018]. 

Smith G., Teasdale S., Ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne i teoria demokracji stowarzyszeniowej, 
„Ekonomia Społeczna” 2011, nr 2(3). 

Szopa B., Teorie ekonomiczne a ekonomia społeczna, [w:] M. Frączak, J. Hausner, S. Mazur (red.), Wokół ekono-

mii społecznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kra-
ków 2012. 

Uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy 
Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Monitor Polski, Warszawa, 24 września 2014 r. poz. 811. 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2013 r. poz. 907. 
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzy-

staniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020, Warszawa 26 maja 2015 r.,https://www.power.gov.pl/ media/4599/wytyczne_CT_9.pdf 
[01.05.2018]. 

 
 
 


