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Definicja przedsi ębiorstwa społecznego we Francji 1 
We Francji uŜywa się raczej terminu „ekonomia społeczna i solidarna”, niŜ  
„przedsiębiorstwo społeczne”. Zawierają się w nim zarówno starsze podmioty 
ekonomii społecznej, jak i nowsze ruchy (dla których przyjęto nazwę „ekonomia 
solidarna”). 
 
Początki idei ekonomi społecznej sięgają XIX wieku, jednak później została ona 
przysłonięta przez spółdzielnie i sektor publiczny. W 1980 pierwsza „Karta Ekonomii 
Społecznej” promowana przez UNIOPSS (Union Nationale des Offices Publiques, 
Sociales et Sanitaires) (Krajową unię urzędów publicznych, społecznych i 
sanitarnych), zdefiniowała ekonomię społeczną niejasnym sformułowaniem, jako 
będącą „na usługach ludzkości”. W 1981 roku Partia Socjalistyczna objęła władzę i 
załoŜyła DIES  (Délégation Interministerielle à  l’Economie Sociale) 
(Międzyministerialne przedstawicielstwo ds. ekonomi społecznej), która definiowała 
ekonomię społeczną poprzez wymienienie moŜliwych form prawnych, jakie przyjmują 
organizacje, tj. jako „spółdzielnie, wspólnoty i towarzystwa” oraz jako takie 
orgfanizacje, które kierują się zasadami poszanowania własności prywatnej, 
demokracji, solidarności i wolontariatu. W 1983 roku załoŜono IDES (Institut de 
Développement de l’Economie Sociale)  (Instytut ds. rozowju ekonomi społecznej) . 
 
W międzyczasie szybko rozwijały się stowarzyszenia i agencje rozwoju lokalnego. W 
latach 80., w odpowiedzi na długotrwałe bezrobocie – pod sztandarem decentralizacji, 
odtwarzania tkanki społecznej, ponownego łączenia gospodarki z jej społecznymi 
korzeniami – powstała économie solidaire (ekonomia solidarna). Dlatego francuski 
rząd zaczął definiować économie sociale et solidaire (ekonomia społeczna i 
solidarna), jako składającą się z róŜnorodnych organizacji, definiowanych czy to 
                                                 
1 Demoustier Danièle, Anselme Denis, Ramisse Marie-Laure, France, w: The enterprises and organizations of 
the third system in the European Union, CIRIEC, Liège, 1999. 
Demoustier, Danièle, ‘Approches récentes de l’économie sociale et solidaire’, in Le Bulletin no. 62, RACINE, 
Paris, January 2004. 
Eme Bernard, Gardin Laurent, Work integration social enterprises in France, EMES, 2002. 
Laville Jean-Louis, France – Social enterprises developing proximity services, w: Borzaga, Carlo i Defourny 
Jacques, The emergence of social enterprise, Routledge, London, 2001. 
Margado Alix, A new co-operative form in France: Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) w: Borzaga, 
Carlo i  Spear Roger, Trends and challenges for co-operatives and social enterprises in developed and transition 
countries, Edizioni 31, Trento, 2004. 
Scanzi Françoise, Soulage François, Hipszman Marcel, Regard sur vingt ans d’histoire de l’économie sociale, 
IDES, Paris, 2004. 
Wywiady z Alix Margado, CGSCOP, Joël Grimaud Racine (biuro pomocy technicznej EQUAL). 
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poprzez ich status prawny (stowarzyszenia, spółdzielni, wspólnot, fundacji), czy teŜ 
poprzez ich działalność i cele (integracja, sprawiedliwy handel). W definicji tej 
uwzględnia się równieŜ pewne wspólne cele tych organizacji, takie jak: wolontariacka 
natura, działanie oparte na demokratycznych zasadach, kierowanie się interesem 
publicznym2.    
Francuski model ma duŜy wpływ na europejskie myślenie o ekonomi społecznej: 
francuskie organizacje są aktywnymi członkami federacji europejskich, a francuscy 
członkowie parlamentu europejskiego wspierają ich rozwój. Francja, w kwestii 
spółdzielni społecznych korzysta równieŜ z doświadczenia innych krajów Unii 
Europejskiej, zwłaszcza z doświadczenia Włoch. Doświadczenie to zostało 
wykorzystane do stworzenia Société Coopérative d’Intérêt Collective (Spółdzielczego 
towarzystwa interesu publicznego) (patrz poniŜej SCIC).   
 
Skala i zasi ęg przedsi ębiorstw społecznych      
Organizacje ekonomii społecznej mają we Francji silną pozycję: w sektorze tym 
pracuje około 7% wszystkich zatrudnionych osób.  

• We Francji istnieje około 1,6 miliona stowarzyszeń, z których aktywnych jest 
około 700 000, a 200 000 mają status publicznie uŜytecznych. Zatrudniają 
one 1,3 miliona ludzi (830 000 etatów), co wynosi 5% całej aktywnej 
zawodowo populacji. Połowa z tych miejsc pracy znajduje się w sektorze 
opieki zdrowotnej.   

•  6000 spółdzielni łączy 3 miliony członków i zatrudnia około 180 000 osób, w 
tym znajduje się 1500 spółdzielni pracowniczych (SCOP) zatrudniających 
23 000 osób. Cztery spółdzielnie bankowe zatrudniają kolejne 130 000 osób. 

• Istnieje ponad 900 wspólnot zajmujących się opieką zdrowotną, które 
zatrudniają około 57 000 osób. 13 wspólnot ubezpieczeniowych zatrudnia 
21 000 osób. 

• W badania ELEXIES podjętych przez sieć EMES, zidentyfikowano siedem 
typów „integracyjnych działań przedsiębiorstw społecznych” (work integration 
social enterprises) (WISE) (patrz Ramka 1). Tworzone są one po to, aby 
ułatwiać osobom wywodzącym się ze środowisk defaworyzowanych 
wchodzenie na rynek pracy. Cel ten realizowany jest dzięki połączeniu 
zdobywania doświadczenia zawodowego przez beneficjentów, szkoleń i 
pozyskiwania kontraktów społecznych. Razem 2500 przedsiębiorstw oferuje 
około 38 000 pełnoetatowych, równowaŜnych tzw. integracyjnych miejsc 
pracy 3.      

 

                                                 
2 http://www.vie-publique.fr/decouverte_instit/finances/finances_3_3_0_lien.htm 
3 Do siedmiu typów tego rodzaju organizacji, wymienionych w porządku uwzględniających ich liczebność, 
naleŜą: towarzystwa pośrednictwa, przedsiębiorstwa integracyjne, przedsiębiorstwa integracyjne pracy czasowej, 
przedsiębiorstwa sąsiedzkie, zrzeszenia pracodawców na rzecz integracji i podnoszenia kwalifikacji, centra 
przystosowania do aktywnego Ŝycia zawodowego, przedsiębiorstwa pośredniczące.     
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Ramka 1: Typy integracyjnych przedsi ębiorstw społecznych we Francji 
 

Associations intermédiaires (AI, towarzystwa pośrednictwa). Powstały w 1983 
roku, jako sposób nadania oficjalnej formy pracy wykonywanej nielegalnie przez 
osoby długotrwale bezrobotne. Zarejestrowane ustawą z 1987 roku, działają na 
zasadzie biur pośrednictwa pracy. Dostarczają czasowych pracowników, którzy są 
zatrudniani przez okres dłuŜszy niŜ miesiąc w ciągu roku, na stałym kontrakcie 
zapewniającym minimalną pensję. Są oni zwolnieni z opłat związanych z 
ubezpieczeniem. AI są zwolnione z płacenia podatku VAT. Ograniczenia, według 
których AI nie mogły konkurować z sektorem publicznym i prywatnym, zostały 
zniesione w 1998 roku. Niewielka liczba AI oferuje szkolenia. Dochód 
wypracowywany jest w większości dzięki zdobywaniu klientów indywidualnych. W 
2000 roku istniało 1013 AI zatrudniających 182 000 osób, 60% spośród nich 
stanowiły kobiety. Jest to zatrudnienie odpowiadające 17 000 etatów. Ze względu na 
obecnie prowadzoną przez rząd politykę społeczną, ten typ organizacji nieco osłabł.  
 
Entreprise d’insertion  (EI, przedsiębiorstwa integracyjne). Przeszły one z rynku 
chronionego na wolny. W kategorii tej mieszczą się stowarzyszenia (około dwóch 
trzecich), firmy prywatne (około jedna czwarta) i spółdzielnie pracownicze. Oferują 
pracę czasową połączoną ze szkoleniami zawodowymi. Ubiegają się o granty 
pomocowe wysokości 7600 euro rocznie na osobę (dane z 1999 roku). Istnieje około 
860 przedsiębiorstw integracyjnych zatrudniających 4300 pełnoetatowych, stałych 
pracowników oraz 9300 pracowników w trakcie integracji.   
 
Entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI, przedsiębiorstwa 
integracyjne pracy czasowej). Zostały one utworzone przez rząd i od 1998 roku 
korzystają z całkowitego zwolnienia z opłat związanych z ubezpieczeniami 
społecznymi. Przejęły one niektóre z działań wykonywanych przez towarzystwa 
pośrednictwa. Ich celem jest zapewnianie osobom długotrwale bezrobotnym pracy 
czasowej u róŜnych pracodawców oraz monitorowanie osiąganych przez nich, na 
danym stanowisku, wyników. Otrzymują granty pomocowe na pokrycie kosztów 
związanych z zatrudnieniem. Istnieje około 276 ETTI, stale zatrudniających 900 
osób i oferujących 49 000 posad integracyjnych ( 6770 etatów). Mogą one tworzyć 
towarzystwa lub firmy (często są kontrolowane przez towarzystwa). 
 
Régis de quartier  (RQ, przedsiębiorstwa sąsiedzkie) powstały w latach 90. jako 
masowa inicjatywa oddolna, której celem było stworzenie miejsc pracy i poprawienie 
sytuacji na przeŜywających kryzys przedmieściach. Tworzą one stowarzyszenia, 
których celem jest zarządzanie usługami, angaŜują w sposób demokratyczny 
mieszkańców dzielnicy, firmy zajmujące się organizowaniem społecznego 
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zakwaterowania i samorządy. Oferują zarówno czasowe jak i stałe zatrudnienie, w 
takich obszarach jak sprzątanie, konserwacja, opieka nad zielenią oraz prace 
drogowe. Obecnie istnieje 110 przedsiębiorstw sąsiedzkich, które zatrudniają około 
6000 osób (3500 pełnych etatów). Status ten jest chronionym znakiem towarowym, 
a prawa autorskie do tego znaku posiada federacja CNLRQ 4 . Średni dochód 
przedsiębiorstw sąsiedzkich wynosi 400 000 euro rocznie, z czego 80% to dochód 
wypracowany, 20% pochodzi z grantów na działania integracyjne i szkolenia. 
 
Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qua lification  (GEIQ, 
zrzeszenia pracodawców na rzecz integracji i podnoszenia kwalifikacji). Są to 
zrzeszenia firm zatrudniających mniej niŜ 100 pracowników, które dzielą usługi 
między pracowników zatrudnionych przez GEIQ. Prowadzą stosunkowo skuteczną 
integrację i wraz z oferowaniem miejsc pracy zapewniają równieŜ szkolenia, które 
zapewniają uzyskanie określonych kwalifikacji. Nie dostają one grantów na 
integrację, ale otrzymują środki na pokrywanie kosztów administracji i monitoringu. 
Istnieje około 84 GEIQ, które zatrudniają 1250 pracowników.  
 
Centres d’adaptation de la vie active (CAVA, centra przystosowania do 
aktywnego Ŝycia zawodowego). Oferują miejsca pracy dla osób z duŜą 
niepełnosprawnością, w większości zamieszkujących domy opieki społecznej. 
Pracownicy ci zazwyczaj otrzymują zasiłek, a nie pensję. Mogą być zatrudnione 
krótko lub długoterminowo. W przypadku tych miejsc pracy nie istniej bariera 
wydajności związana z koniecznością samofinansowania się przedsięwzięcia. 
Istnieje około 110 CAVA. 
 
Entreprises insérantes (EI przedsiębiorstwa integracyjne) niejednorodna grupa 
« alternatywnych » samointegrujących przedsiębiorstw w obrębie, których znajdują 
się równieŜ spółdzielnie. TakŜe SCICS (patrz poniŜej) mieszczą się w tej kategorii. 
Istnieją liczne alternatywne organizacje finansowe, takie jak „600” lub CIGALES 
(Clubs d’investissement pour une gestion alternative et local de l’épargne) (Kluby 
inwestycyjne na rzecz alternatywnego i lokalnego zarządzania oszczędnościami) i 
mikrokredytowe takie jak ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) 
(Towarzystwo na rzecz prawa i inicjatyw ekonomicznych), które wspiera tego 
rodzaju inicjatywy.   
 
 
Rząd i sektor przedsi ębiorczo ści społecznej 
Francuski rząd postrzega rezultaty osiągane przez sektor ekonomi społecznej jako 
działania na rzecz rozwoju lokalnego, zwłaszcza na terenach wiejskich, które się 
wyludniają oraz w zdegradowanych dzielnicach miejskich. Podobnie postrzegana jest 

                                                 
4 www.cnlrq.org  
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działalność tego sektora na rzecz grup defaworyzowanych i dotkniętych społecznym 
wykluczeniem. Sektor ekonomi społecznej, w największym zakresie, współpracuje z:  

• Délégation Interministerielle à l’Innovation Sociale et à l’Economie Sociale 
(DIES) (Międzyministerialne przedstawicielstwo ds. innowacji społecznych i 
ekonomi społecznej), która w swój zakres uprawnień włącza 
przystosowywanie środowiska do aktywności stowarzyszeń.  

• Caisse des Dépots et Consignations (CDC) (Kasa depozytowa), która zabiega 
o rozwój lokalnych partnerstw i usług. 

• Ministerstwo Zatrudnienia, Pracy i Polityki Społecznej nadzoruje działalność 
firm w zakresie wspierania sektora przedsiębiorczości społecznej.  

 
Délégation Interministerielle à l’Innovation Sociale et à l’Economie Sociale, jest 
częścią Ministerstwa ds. MłodzieŜy, Sportu i Stowarzyszeń. Zatrudnia 14 doradców i 
łączy regiony poprzez pełnomocników związanych z prefektami w regionach i 
departamentach. Administruje Conseil National de la Vie Associative (Krajową radą 
stowarzyszeniową), Conseil Supérieur de la Coopération (WyŜszą radą spóldzielczą) 
oraz Comité Consultatif de L’Economie Sociale (Komitet doradczy ds. ekonomii 
społecznej).  Ostatnio misja DIES została na nowo zdefiniowana, tak aby silniej 
mogła skupiać się na wzmacnianiu finansowego, prawnego i socjalnego otoczenia 
stowarzyszeń. Pomaga w promowaniu ustawodawstwa wspierającego wolontariat, 
poprzez ograniczanie świadczeń na ubezpieczenie społeczne płacone przez 
stowarzyszenia oraz upraszczanie zasad zatrudnienia w niewielkich 
stowarzyszeniach. Projekt ustawy mający ułatwić podjęcie pracy wolontariackiej 
został opublikowany w maju 2005 roku. Inne typy przedsiębiorczości społecznej są 
przedmiotem dyskusji z rządem, podobnie jak rola, która w przyszłości będzie 
odgrywać DIES5.  
Inną waŜną instytucją udzielającą wsparcia przedsiębiorczości społecznej jest Caisse 
des Dépôts et Consignations  (CDC), która, zgodnie z Loi sur l’Initiative Economique 
(ustawą o inicjatywach ekonomicznych) z sierpnia 2003 roku, połączyła swoje 
działania w obszarze wspierania mikroprzedsiębiorstw, ekonomi społecznej i 
decentralizacji w jednym departamencie ds. „Lokalnego partnerstwa i Usług”. CDC 
współpracowała z róŜnymi organizacjami zajmującymi się udzielaniem mikrokredytów, 
takimi jak ADIE, w celu dostarczenia środków finansowych na załoŜenie 20 500 
mikroprzedsiębiorstw. Wspiera równieŜ profesjonalizację i wzmocnienie sektora, a 
takŜe tworzenie sieci na rzecz realizacji projektów podejmowanych przez 
stowarzyszenia. Projekty te muszą mieć zarówno ekonomiczny jak i społeczny cel.  
 

                                                 
5 W lutym 2006 roku został załoŜony nowy departament, DIIESES czyli Délégatin Interministerielle à 
l’Innovation, à l’Experimentation Sociale et à l’Economie Sociale.  
Patrz: http://www.cohesionsociale.gouv.fr/ministere/presentation-organigramme/ministre-emploi-cohesion-
sociale-du-logement-autorite-par-delegation-du-premier-ministre-sur/delegation-interministerielle-innovation-
experimentation-sociale-economie-sociale-diieses-733.html 
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Ministerstwo Zatrudnienia, Pracy i Polityki Społecznej wsparło powstanie ponad 95 
lokalnych agencji rozwoju przedsiębiorstw społecznych działających w istniejących 
strukturach DLA (dispositifs locaux d’accompagnement).  DLA wspiera nowe firmy 
uŜyteczności społecznej poprzez diagnozowanie ich potrzeb i planów biznesowych, a 
takŜe poprzez finansowanie pomocy konsultingowej. CDC wsparło równieŜ 
powstanie rady społecznych przedsiębiorstw w ESSEC oraz publikację, wspólnie z 
Agence de Valorisation des Initiatives Socio-économiques (AVISE) 6  (Agencją 
waloryzacji inicjatyw społeczno-ekonomicznych), Przewodnika przedsiębiorcy 
społecznego.  
 
W odniesieniu do integracyjnej działalności przedsiębiorstw społecznych, EMES 
zauwaŜa skłonność do bardziej komercyjnego podejścia. Odpowiedzią polityczną na 
to zjawisko, według EMES, są próby zmierzające do ujednolicenia róŜnych typów 
organizacji. Ustawa z 29 lipca 1998 roku definiuje L’insertion par l’activité 
économique (IAE) (integrację przez aktywność ekonomiczną) i ustanawia pomoc dla 
projektów zatrudnienia osób przeŜywających społeczne lub zawodowe trudności.  
 
Vouchery na usługi oferowane przez przedsi ębiorstwa społeczne – Chèques 
domiciles      
Francja wprowadziła vouchery na usługi, jako sposób na nieujawnione potrzeby 
dotyczące usług sąsiedzkich i tym samy uregulowania nielegalnej pracy, poprzez 
dofinansowywanie kosztów usług zakupionych przez zatwierdzoną agencję. RównieŜ 
przeznaczanie dofinansowań na określone działania, pozwoliło poprawić warunki 
Ŝycia ubogich osób.  
Od 1997 roku wprowadzono tzw. chèque domicile7 czeki na usługi domowe, które 
umoŜliwiły francuskim gospodarstwom domowym dostęp do, wykonywanych przez 
pracowników agencji, usług: prac domowych, utrzymania zieleni, robienia zakupów, 
opieki nad dziećmi, osobami starszymi, pomocy w nauce. KaŜdy voucher kosztuje 14 
euro, jednak uboŜsze gospodarstwa domowe mogą otrzymać zniŜkę w wysokości od 
50 centymów do 4 euro, w zaleŜności od dochodu, jeśli wykupią więcej niŜ 24 
vouchery na kwartał. Zazwyczaj są one emitowane przez rady pracownicze, 
wspólnoty, fundusze emerytalne, władze lokalne i biura usług społecznych. Plan jest 
realizowany w partnerstwie z wieloma organizacjami, z większościowym kapitałem 
zasilającym spółdzielnię Chèque Déjeuner. Istnieje ponad 75 000 uŜytkowników oraz 
45000 uznanych agencji oferujących tego typu usługi. Agencje te zatrudniają 
300 000 osób. Od 2004 roku roczny obrót wzrósł do 17, 6 milionów euro. 
 
Podobnie jak w przypadku chèques emploi service (czeki zatrudnienie-usługa), 
istnieje 50% ulga podatkowa od wydanej sumy, na wydatki przekraczające 10 000 
                                                 
6 www.avise.org  
 
7 www.chequedomicile.fr 
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euro rocznie. Jednak chèques domicile mają tę zaletę, Ŝe osoby korzystające z usług 
nie mają Ŝadnych zobowiązań związanych z rolą pracodawcy. Agencja pokrywa 
koszty związane z ubezpieczeniem chorobowym i urlopem, a kontrakt moŜe zostać 
rozwiązany bez uprzedzenia pracownika. Agencja zapewnia zatrudnionej osobie 
ubezpieczenie i szkolenia. Pracodawca moŜe finansować chèques domicile powyŜej 
sumy 1830 euro rocznie, fakt ten uprawnia do zwolnienia z opłat na ubezpieczenie 
społeczne. 
 
Program EQUAL  
Program EQUAL to Inicjatywa Wspólnotowa Europejskiego Funduszu Socjalnego, 
mająca na celu zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.  
 
Program EQUAL jest zarządzany przez róŜne ministerstwa : Ministère de l’Emploi, du 
Travail et da la Cohésion Sociale (Ministerstwo zatrudnienia, pracy i polityki 
społecznej), Délégation Générale à L’Emploi et à la Formation Professionnelle 
(DGEFP) (Przedstawicielstwo ogólne ds. zatrudnienia i szkolnictwa zawodowego), 
Département du Fonds Social Européen et des Programmes Communautaires 
(Departament europejskich funduszy społecznych i programów wspólnotowych). 
 
W trakcie wprowadzania załoŜeń programu EQUAL, Francja kładła główny nacisk na 
stymulowanie lokalnego rozwoju, czy rozwoju obszarów wiejskich, bardziej niŜ na 
budowanie ogólnokrajowych koalicji, nabywaniu przez organizacje kompetencji lub 
uzyskiwaniu wpływu na politykę rządu. Program Wspólnotowej Inicjatywy (CIP) ma 
na celu ograniczenie nierówności w dostępie do usług oraz wspieranie dynamiki 
rozwoju lokalnego. Cele te realizowane są poprzez oferowanie usług dla osób 
indywidualnych (z wyjątkiem opieki domowej), usług dla przedsiębiorstw (poza sferą 
konkurencyjności), oraz usługi wychodzące naprzeciw nowym potrzebom. Powinny 
one przynosić kolektywne korzyści ekonomiczne i być uŜyteczne społecznie. 
 
Adresatami programu nie są tylko instytucje ekonomii społecznej, czyli: spółdzielnie, 
wspólnoty, stowarzyszenia i fundacje – ale wszystkie organizacji, które działają w 
obszarze ekonomii solidarnej – rozumianej jako „sposób zarządzania obszarem, 
który ma na celu promowanie współpracy między róŜnymi sektorami gospodarki i 
róŜnymi podmiotami, po to, aby wspólnie przyczynić się do tworzenia róŜnych działań 
i związków społecznych”. Dlatego program ten dotyczy wszystkich sektorów 
gospodarczych, w tym: gospodarki rynkowej, nierynkowej i niemonetarnej. Aby 
zapewnić dostarczanie usług, jednym z celów programu jest zachęcanie osób, 
mających kwalifikacje do „powrotu do miejsc pochodzenia”. 
 
Wśród podejmowanych działań moŜna wyróŜnić: usługi mające na celu poprawienie 
jakości Ŝycia grup dyskryminowanych, usługi sąsiedzkie (takie jak prowadzenie 
piekarni, sklepów spoŜywczych, kiosków z gazetami) lub publiczne (usługi kulturalne 
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czy poprawiające jakość Ŝycia); punkty obsługi typu „wszystko w jednym okienku”, 
eksperymentowanie z nowymi typami działalności gospodarczej, doskonalenie 
umiejętności, inŜynierię finansową np. fundusze gwarancyjne. Typowym rodzajem 
projektu jest tworzenie punktów obsługi typu „wszystko w jednym okienku” (points 
multiservices) (PMS). Zazwyczaj działają one w wiejskich sklepach, które 
wprowadzają szeroki wachlarz usług, takich jak: faks i Internet. 
 
A zatem, cele programu Equal we Francji w dość znacznym stopniu róŜnią się od 
jego załoŜeń w takich krajach jak Wielka Brytania czy Niemcy. We Francji wiele 
Partnerstw dla Rozwoju ma lokalny zakres. W pierwszej rundzie programu Equal, 
spośród 28 Partnerstw, partnerstwa ponadnarodowe były budowane przede 
wszystkim z krajami południowymi, czyli Włochami i Hiszpanią.  
 
Francja załoŜyła narodową grupę tematyczną poświęconą ekonomi społecznej. W 
2003 roku doszło do spotkania dwóch grup roboczych – ds. mierzalnej wartości 
dodanej i rozpowszechnienia oraz ds. kapitalizacji – jednak nie zyskały one 
szerszego rozgłosu i nie były popierane przez instytucję zarządzającą. Zostały 
równieŜ podjęte działania w celu ustalenia wspólnego podejścia do kwestii 
upowszechniania rezultatów (Działanie 3.), jednak równieŜ ta inicjatywa upadała ze 
względu na brak lidera. 
 
W drugiej turze programu Equal Ŝaden z tematów dotyczących filarów 
przedsiębiorczości nie został uznany za najwaŜniejszy. Zaoferowano równieŜ 
niewielką pomoc z centrali. Niemniej jednak na ten temat zostało przeznaczone 18% 
budŜetu (61 milionów euro). Ponad połowa tej sumy – 32 miliony euro – została 
przeznaczona na temat D, czyli ekonomię społeczną. Równocześnie przeznaczono 
18 milionów euro na publiczne i 12 milionów euro na prywatne współfinansowanie, co 
razem daje sumę 60 milionów euro.  Tym samym 80% budŜetu zostało 
przeznaczono na projekty regionalne. W obszarze ekonomii społecznej istnieją 24 
Partnerstwa dla Rozwoju, z których trzy działają na skalę krajową. Jedno z nich 
kierowane jest przez krajową federację spółdzielni pracowniczych CGSCOP 
(Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production) 
(Konfederacja robotniczych spółdzielni społecznych). Jej celem jest uczynienie 
spółdzielni bardziej przyjaznymi dla kobiet oraz ustanowienie trzech „regionalnych 
siedzib ds. rozwoju przedsiębiorczości, zgodnie z zasadami ekonomi społecznej”. 
Celem federacji jest równieŜ zorganizowanie kilku towarzystw SCIC (patrz niŜej), z 
których jedno będzie pilotaŜować wprowadzanie nowych usługi przeznaczonych dla 
osób starszych, zamieszkujących domy opieki społecznej. Inny projekt, kierowany 
przez spółdzielnię Chèque Déjeuner, dotyczy ustanowienia elektronicznego, 
solidarnościowego środka płatniczego zwanego Sol. Ta forma alternatywnego 
pieniądza mieścić będzie się w karcie magnetycznej i jest spokrewniona z brytyjski 
LETS (local Exchange and trading system) (Lokalny System Wymiany Handlowej).   
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Przykłady polityczne i sektorowe SCIC 8 
Szczególnie interesujący jest wstęp do nowelizacji statusu prawnego przedsiębiorstw 
społecznych Societé coopérative d’interêt colléctive (Spółdzielnia społeczna poŜytku 
publicznego) (SCIC), pochodzący sprzed czterech lat9. SCIC jest prawną realizacją 
idei przedsiębiorstwa społecznego; jest to przedsiębiorstwo, które wypełnia cele 
społeczne. Wspomniane jest w Programie Wspólnotowej Inicjatywy Equal, Ŝe SCIC 
są wartościowymi nośnikami, umoŜliwiającymi rozpowszechnianie usług poŜytku 
publicznego.  
 
Status SCIC został wprowadzony przy pomocy serii relatywnie prostych poprawek w 
istniejącym systemie prawnym 10  odnoszącym się do spółdzielni. Przesuwa ona 
nacisk z formy organizacyjnej przedsiębiorstwa, na jego cel. W ten sposób umoŜliwia 
towarzystwu przekształcenie się w spółdzielnię, bez konieczności zmiany formy 
prawnej. 
 
W porównaniu z istniejącą wcześniej ustawą dotyczącą spółdzielni, główną 
innowacją jest zobowiązanie dotyczące wielu interesariuszy – oznacza to, Ŝe co 
najmniej trzy róŜne grupy muszą być członkami organizacji. Klienci i pracownicy 
muszą tworzyć dwie z tych grup. Pozwala to zagwarantować zarówno zorientowanie 
organizacji na klienta, jak i uczestniczenie pracowników w podejmowaniu decyzji. 
Pozostałe trzy kategorie interesariuszy to: wolontariusze, władze, osoby 
indywidualne oraz organizacje wspierające spółdzielni. Głosowanie odbywa się 
według zasady „jeden członek, jeden głos”. JednakŜe w zgromadzeniach moŜe 
odbywać się ono równieŜ według innych zasad. 
 
Wprowadzone regulacje prawne11 pozwalają na zatwierdzenie status SCIC na czas 
pięciu lat, a takŜe na cofnięcie go tym czasie, w sytuacji, gdy przedsiębiorstwu nie 
uda się spełnić warunków wymaganych przez status SCIC. Aby zostać 
zakwalifikowanym do tego typu organizacji, SCIC musi przedstawić swoje cele 
„poŜytku publicznego” i jest poddawany audytowi spółdzielczemu. Zgodnie z 
regułami spółdzielczymi, SCIC nie jest organizacją dystrybuującą dobra, czy usługi w 
sposób całkowicie nienastawionych na zysk. Co najmniej 57,5% dochodu musi 
stanowić indywidualną rezerwę, jednak ponaglenia mogą być dostarczane 
interesariuszom, podlegającym, określanej przez prawo, górnej granicy średniego 
dochodu przeznaczanego na prywatne obligacje. Rozpowszechnianie ma charakter 

                                                 
8  Patrz: www.scic.coop. Autor jest wdzięczny Alix Margado z CGSCOP, za podzielenie się doświadczeniem 
dotyczącym SCIC. 
9 Ustawa 2001-624 z 17 lipca 2001 roku. 
10 W szczególności ustawa dotycząca spółdzielni 47-1775 z 1974 roku.  
11 Rozporządzenie 2002-241 z lutego 2002 roku.  
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bezinteresowny, dlatego pozostałe środki przekazywane są organizacjom o 
podobnych celach. 
 
Kapitał nie jest najwaŜniejszym warunkiem, jako Ŝe prawne minimum wynosi 3750 
euro. Publiczne instytucje mogą udzielać wsparcia w wysokości ponad 20% kapitału. 
Finansowanie jest ułatwione przez fakt, Ŝe ustawa rozszerzyła prawa niegłosujących 
podmiotów do udziałów w spółdzielniach zrzeszonych, jako prywatne spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością (SARL), a nie tylko w tych zrzeszonych, jako spółki 
akcyjne (SA).  
 
Do tej pory zostało zarejestrowanych 63 SCIC, z czego 3 upadły12 . Największą 
organizacją tego typu jest AMI (Actions Méditerranéennes pour l’Insertion) 
(Śródziemnomorska akcja na rzecz integracji) w Marsylii. Zatrudnia ona około 60 
pracowników – najmniejsza zatrudnia jedną osobę. Średnia wielkość SCIC to 
przedsiębiorstwo zatrudniające 8 osób. W sumie ten nowy typ przedsiębiorstwa 
oferuje około 500 miejsc pracy. MoŜna spodziewać się w przyszłości stałego, choć 
nie spektakularnego rozwoju tych organizacji. Dość znaczne rozszerzenie 
działalności obejmujące projektowanie terenów zielonych, przetwarzanie odpadków, 
kulturę, edukację, sport, opiekę, zakwaterowanie oraz turystykę społeczną. MoŜna 
spodziewać się, Ŝe w przyszłości moŜliwe będzie wydzielenie grup w sektorach, 
takich jak usługi związane z utrzymaniem otoczenia. Na razie rynek pracy 
integracyjnej zaangaŜował się w takie działania jak: zbieranie odpadków, sortowanie 
śmieci, neutralizacja niebezpiecznych odpadów, takiej jak zuŜyte baterie. W 
działalność tę włączyły się: przedsiębiorstwo Ravi+ w Angoulême, które juŜ od 11 lat 
działa, jako stowarzyszenie, w obszarze przetwarzania odpadków, firma Ricoll w 
Pessac koło Bordeaux, która posiada doświadczenie w biologicznym przetwórstwie 
odpadków, oraz spółdzielnia pracownicza (SCOP) z Krajów Basków. Do partnerów 
mających udział w tym rozwoju naleŜą Rady Regionalne i Departamentalne. Model 
ten moŜe zostać powtórzony w wielu regionach. Inne SCIC są aktywne w sektorze 
ekologicznym, przykładem moŜe być wypalanie cegieł w piecach opalanych 
odpadkami. Środki z Unii Europejskiej nie były przeznaczane na rozwój tego typu. 
 
Innym sektorem, mającym potencjał rozwoju jest informatyka i technologie 
komunikacyjne takie jak otwarte źródła oprogramowania (open source software). 
Godną odnotowania SCIC, w tym obszarze jest firma Websourd13 w Tuluzie, która 
wynalazła oprogramowanie pozwalające osobom niesłyszącym załatwienie spraw 
urzędowych przy uŜyciu języka migowego. Tłumaczenie języka migowego odbywa 
się poprzez monitor i webcam. Przedsiębiorstwo sprzedało tę innowacyjną usługę 
władzom miejskim w Tuluzie, kilku okręgom administracyjnym w ParyŜu i innym 
agencjom publicznym, takim jak Caisse des allocations familiales (Kasa świadczeń 
                                                 
12 Badania nad SCIC zostały przedstawione w czerwcu  2005 roku w ParyŜu; patrz: www:avise.org     
13 www.websourd.org  
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rodzinnych). Inny SCIC Ev@soc z ParyŜa, stworzył oprogramowanie umoŜliwiające 
kontakt między ludźmi niepełnosprawnymi a władzami.  
 
Otrzymanie nowego statusu było waŜnym czynnikiem w początkowym okresie 
większości tych przedsiębiorstw. Sprawiał on, Ŝe łatwiejsze było zmobilizowanie 
nowych partnerów. Role i cele stały się łatwiejsze, a władze publiczne lepiej 
przygotowane do inwestowania w równość, poza tym, wyraziły chęć zostania 
członkiem stowarzyszenia. Dobrym przykładem jest Okhara w Rousillon (południowy 
region Francji), gdzie Park Narodowy Lubéron stał się członkiem zaraz po 
przekształceniu się w towarzystwo. Kolejnym pozytywnym czynnikiem jest 
transparentność finansowa.  
 
Status ten nie daje dostępu do funduszy inwestycyjnych CGSCOP SOCODEN, które 
w maju zdecydowały się jedynie udzielić poŜyczki spółdzielniom SCIC. Jednak 
fundacja MACIF, Direction du Travail (Kierownictwo pracy),  Caisse des Dépôts et 
Consignations (kasa depozytowa)  zainwestowały w SCIC. CGSCOP (Confédération 
Générale des SCOP) (Konfederacja ogólna SCOP) planuje załoŜenie 
przeznaczonego specjalnie dla SCIC, funduszu kapitałowego.  
 
W odniesieniu do natury SCIC, dla której charakterystyczne jest istnienie wielu 
interesarjuszami, do tej pory nie było zatarć między poszczególnymi członkami. 
Sytuacja taka jednak moŜe zaistnieć po zakończeniu „miesiąca miodowego”. NaleŜy 
zaznaczyć, Ŝe nie wszystkie SCIC spisały zasady porozumiewania się z 
interesariuszami. Czasami woluntariusze zaczynają odczuwać niepokój, kiedy 
uświadamiają sobie, Ŝe w SCIC dzielą władzę z innymi pracownikami. Mamy równieŜ 
dwa przypadki, kiedy to pracownicy przestraszyli się swojej odpowiedzialności za 
sukces lub poraŜkę przedsiębiorstwa.  
 
Wprowadzenie SCIC pod jednym względem było niedopracowane – ulgi podatkowe 
dla tych przedsiębiorstw nie zostały uchwalone (jest to raczej kwestia złego osądu 
politycznego niŜ rzeczywistego sprzeciwu). Początkowo planowano zwolnienie SCIC 
z taxe profesionelle (podatek pracowniczy na rzecz szkoleń zawodowych) jednakŜe 
biorąc pod uwagę niepewną przyszłość tego podatku i jego francuską specyfikę, 
rozwiązanie to nie stanowi ulgi dla wszystkich form przedsiębiorstw społecznych całej 
Europie. Strategia ta moŜe przyjąć formę zwolnienia od podatku, od ubezpieczenia 
społecznego lub zapewnienia preferencyjnego dostępu do rynków. 
 
Coopérative d’activités et d’emploi    
 Coopérative d’activité et d’emploi 14  (spółdzielnie zatrudnienia) zostały niedawno 
ustanowione. Nie posiadają odrębnego statusu prawnego, lecz są formą SCOP 

                                                 
14 http://www.cooperer.coop  
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(société coopérative ouvrière de production, czyli robotnicze spółdzielnie 
pracownicze), która oferuje wspólne usługi administracyjne i wspierające osobom 
samozatrudniającym się, czyni to podobnie, jak inkubator firm.  
Owe „biznesowe i pracownicze spółdzielnie” (business and employement co-
operatives) (BEC) przyczyniły się do powstania nowego aktora gospodarki 
„pracownika przedsiębiorcy”. Istnieją spółdzielnie, których członkowie pomagają 
innym załoŜyć własne, niezaleŜne firmy, poprze trójetapowy proces: 

• Najpierw, osoby te z punktu widzenia administracyjnego pozostają bezrobotni, 
ale rozwijają swoje idee biznesowe pod skrzydłami BEC; 

• Następnie, gdy są podstawy, aby przyjąć, Ŝe przedsiębiorstwo osiągnie 
sukces, osoby te stają się „przedsiębiorcami pobierającymi pensję”, 
zatrudnionymi na podstawie  kontraktu na część etatu. Część ich dochodów 
przekazywanych jest spółdzielni; 

• Wreszcie stają się samowystarczalnymi przedsiębiorcami, dzielącymi się 
własnością i zarządzaniem spółdzielnią. 

 
BBC istnieją obecni równieŜ poza granicami Francji, ich działalność rozszerzyła się 
na Belgię, Szwecję, Maroko i Quebec. Do tej pory pomogły w stworzeniu około 4000 
nowych miejsc pracy. Ta forma spółdzielni odniosła równieŜ sukces wśród rosyjskich 
imigrantów w Finlandii.               
              
 
 
 
      
   
 
 


