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1. Rozwój ekonomii spo∏ecznej od Pragi 2002 do Krakowa 2004

Ekonomia spo∏eczna, w ca∏ej swojej ró˝norodnoÊci, jednoczy ekonomiczne, obywa-
telskie i partycypatywne aspekty spo∏eczeƒstwa. Jakkolwiek, jej znaczenie, rola i warto-
Êci sà nadal ignorowane w wielu nowych krajach cz∏onkowskich.

Ta pluralistyczna ekonomia sk∏ada si´ ze spó∏dzielni, towarzystw ubezpieczeƒ wza-
jemnych, stowarzyszeƒ i fundacji, które stanowià 10% ca∏oÊci ekonomii Unii Europej-
skiej. Tego rodzaju przedsi´biorstwa, znane pod nazwà „przedsi´biorstw ekonomii
spo∏ecznej”, majà swój ogromny wk∏ad w rynek wewn´trzny, rozwój lokalny i regional-
ny oraz spójnoÊç spo∏ecznà. By∏o i jest to cz´sto podkreÊlane przez ró˝ne Instytucje
Europejskie.

Istotnie, ekonomia spo∏eczna jest nieod∏àcznym nosicielem stabilnego rozwoju,
opartego na solidarnoÊci, sprawiedliwoÊci i uzasadnionej akceptacji zasad uregulowa-
nego wolnego rynku. Jako przyk∏ad, mo˝emy wspomnieç sukces banków spó∏dziel-
czych, przedsi´biorstw wzajemnych ubezpieczeƒ zdrowotnych, przedsi´biorstw
socjalnych, stowarzyszeƒ, fundacji obywatelskich itp. Co wi´cej, funkcjonowanie eko-
nomii spo∏ecznej jest równie˝ widoczne poza granicami Europy, rozwijajàc si´ m. in.
w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Ameryce ¸aciƒskiej.

Ponadto, dzi´ki swojej dzia∏alnoÊci – która nie nale˝y do sektora publicznego, ani
prywatnego sektora gospodarczego nastawionego na osiàganie zysku i która nie jest
kierowana jedynie ch´cià osiàgni´cia zysku – ekonomia spo∏eczna od ponad wieku jest
modelem edukacji na rzecz demokracji pozwalajàc na zaspokojenie potrzeb obywateli.

Szczególny charakter ekonomii spo∏ecznej polega na tym, i˝ ∏àczy ona doskonale
ekonomicznà skutecznoÊç i spo∏ecznà przedsi´biorczoÊç. Oferuje ona olbrzymi poten-
cja∏ w ramach wspó∏czesnego, pluralistycznego rynku ekonomii spo∏ecznej. Ma to jeszcze
wi´ksze znaczenie w poszerzonej Europie, gdzie jej ró˝norodnoÊç, si∏a i „know – how” sà
narz´dziem na rzecz ulepszenia lub utrzymania jakoÊci ˝ycia wszystkich obywateli.
Ekonomia spo∏eczna b´dzie zatem odgrywa∏a znaczàcà rol´ w sukcesie poszerzenia
Unii Europejskiej, który b´dzie zale˝a∏ zarówno od ekonomicznego jak i spo∏ecznego
wzmocnienia m∏odych demokracji krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej.

Podczas pierwszej konferencji Ekonomii Spo∏ecznej w krajach Europy Ârodko-
wo–Wschodniej „Ekonomia Spo∏eczna Praga 2002”, mogliÊmy obserwowaç, ˝e posze-
rzenie Unii Europejskiej oznacza zarówno szanse ale i nowe wyzwania dla ekonomii
spo∏ecznej. W trakcie tego wydarzenia, podkreÊliliÊmy wag´ tego, aby przedsi´biorstwa
i organizacje ekonomii spo∏ecznej w krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej by∏y
w pe∏ni zintegrowane w ramach Unii Europejskiej.

Cel europejskiej konferencji „Ekonomia Spo∏eczna Kraków 2004” przystaje logicz-
nie do procesu kontynuowania dzia∏aƒ i strategii przyj´tych w Pradze w 2002 r. Konfe-
rencja uwidoczni∏a ró˝ne formy ekonomii spo∏ecznej w Europie i wzmocni∏a
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wspó∏prac´ pomi´dzy ekonomià spo∏ecznà w krajach Europy Ârodkowo – Wschodniej
i Europy Zachodniej poprzez przedyskutowanie takich tematów, jak: odpowiednie ramy
prawne; utworzenie funduszu rozwoju ekonomii spo∏ecznej; dost´p ekonomii spo∏ecz-
nej na Wschodzie do funduszy strukturalnych UE; stabilny rozwój lokalny; banki spó∏-
dzielcze i rozwój obszarów wiejskich; przedsi´biorczoÊç spó∏dzielcza; itp.

Wreszcie doprowadzi∏a ona do procesu uznania ekonomii spo∏ecznej przez nowe kraje
cz∏onkowskie jako fundamentalnego partnera w dialogu spo∏ecznym i obywatelskim.

„Ekonomia Spo∏eczna Kraków 2004” – zorganizowana pod najwy˝szym patronatem
Rzàdu Polski, Komisji Europejskiej oraz Rzàdów Luksemburga, Belgii, Szwecji i Hisz-
panii – zgromadzi∏a ponad 900 uczestników z poszerzonej Europy i nowych krajów kan-
dydujàcych: obywateli, partnerów spo∏ecznych, przedstawicieli organizacji ekonomii
spo∏ecznej, mened˝erów przedsi´biorstw ekonomii spo∏ecznej, dziennikarzy, przedsta-
wicieli instytucji Wspólnoty Europejskiej, narodowych Ministerstw odpowiedzialnych
za zagadnienia zwiàzane z ekonomià spo∏ecznà, delegatów narodowych ministerstw
pracy i polityki spo∏ecznej, itp.

Zwracamy równie˝ uwag´ na to, i˝ równolegle do konferencji „Ekonomia Spo∏eczna
Kraków 2004”, – z inicjatywy „Trójki Ministrów” (Czech – „Praga 2002”, Polski – „Kra-
ków 2004” i Luksemburga – „Luksemburg 2005”) – najwa˝niejsze wydarzenie politycz-
ne odby∏o si´ w formie spotkania Ministrów odpowiedzialnych za kwestie ekonomii
spo∏ecznej we wszystkich krajach poszerzonej Europy.
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2. Ekonomia spo∏eczna – Karta CEP–CMAF

CEP– CMAF
Conférence Européenne Permanente Europejska Sta∏a Konferencja Spó∏dzielnie,

des Coopératives, Mutualités Towarzystwa Wzajemnych,
Associations et Fondations Stowarzyszeƒ i Fundacji

EKONOMIA SPO¸ECZNA

Ró˝ne formy przedsi´biorczoÊci
Organizacje ekonomii spo∏ecznej1 sà podmiotami gospodarczymi i spo∏ecznymi dzia-

∏ajàcymi we wszystkich sektorach. Sà charakteryzowane w szczególnoÊci poprzez swoje
cele i szczególnà form´ przedsi´biorczoÊci.

Ekonomia spo∏eczna obejmuje organizacje takie jak spó∏dzielnie, towarzystwa ubez-
pieczeƒ wzajemnych, stowarzyszenia i fundacje. Przedsi´biorstwa te sà szczególnie
aktywne w pewnych dziedzinach takich jak ochrona socjalna, us∏ugi socjalne, zdrowie,
banki, ubezpieczenia, produkcja rolnicza, sprawy konsumenckie, praca stowarzyszona,
rzemios∏o, sektor mieszkaniowy, dostawy, us∏ugi dla mieszkaƒców, szkolenie i edukacja,
zakres kultury, dzia∏alnoÊç sportowa i rozrywka.

Nowe inicjatywy sà rozwijane, aby sprostaç wymaganiom wspó∏czesnoÊci (stabilny
rozwój, wzrastajàcy brak zaanga˝owania ze strony s∏u˝b publicznych, integracja spo-
∏eczna, solidarnoÊç pomi´dzy pokoleniami).

Cz´Êç z tych inicjatyw uzyska∏a ju˝ uznanie w prawie, m. in. przedsi´biorstwa z cela-
mi spo∏ecznymi (Belgia), spó∏dzielnie socjalne (W∏ochy), przedsi´biorstwa spó∏dzielcze
dostarczajàce ogólne us∏ugi dla ludnoÊci (Francja) itd.

Wszystkie te inicjatywy nale˝à do zagadnieƒ zwiàzanych z rozwojem polityk Euro-
pejskich (na tematy spo∏eczne, zatrudnienia przedsi´biorstw i przedsi´biorczoÊci, edu-
kacji, badaƒ, rozwoju lokalnego i regionalnego, SOP, zarzàdzaniem przedsi´biorstwami,
itp., do czego aktywnie si´ przyczyniajà.

Cechy szczególne
Prawna forma jednostek ekonomii spo∏ecznej przybiera bardzo ró˝ne formy w ró˝-

nych krajach cz∏onkowskich. Jednak˝e, przedsi´biorstwa te ró˝nià si´ w sposób wyraê-
ny od przedsi´biorstw kapita∏owych dzi´ki pewnym szczególnym cechom, którymi si´
charakteryzujà, a w szczególnoÊci:
asasasasasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasasas
1 Koncepcja ekonomii spo∏ecznej posiada ró˝ne okreÊlenia, u˝ywane w poszczególnych krajach, np. : „Ekonomia soli-
darnoÊciowa” „économie solidaire”, trzeci sektor, CMAF (spó∏dzielnie, stowarzyszenia wzajemne, stowarzyszenia i fun-
dacje) itp.



– Prymat celów indywidualnych i spo∏ecznych ponad kapita∏em,
– Otwarte i dobrowolne cz∏onkostwo,
– Demokratyczna kontrola cz∏onków2,
– Po∏àczenie potrzeb cz∏onków/u˝ytkowników i/lub potrzeb ogólnych,
– Obrona i realizacja wartoÊci solidarnoÊci i odpowiedzialnoÊci,
– Autonomiczne zarzàdzanie i niezale˝noÊç od w∏adz publicznych,
– Wypracowana nadwy˝ka jest wykorzystywana do realizacji celów stabilnego rozwoju,

realizacji us∏ug dla cz∏onków lub us∏ug ogólnych.

Niezaprzeczalna rzeczywistoÊç
Ekonomia spo∏eczna:
– oparta jest na wartoÊciach solidarnoÊci i indywidualnego zaanga˝owania w proces

aktywnego obywatelstwa,
– generuje wysokiej jakoÊci miejsca pracy a przez to podnosi jakoÊç ̋ ycia, jak równie˝ ofe-

ruje ramy w których powstawaç mogà nowe formy przedsi´biorstw i nowe formy pracy,
– odgrywa wa˝nà rol´ w rozwoju lokalnym i spójnoÊci spo∏ecznej,
– jest spo∏ecznie odpowiedzialna,
– jest czynnikiem demokracji,
– posiada swój wk∏ad w stabilnoÊç i pluralizm rynków gospodarczych,
– odpowiada priorytetom Unii Europejskiej i jej strategicznym celom: spójnoÊci spo-

∏ecznej, pe∏nemu zatrudnieniu i walce przeciwko biedzie, demokracji uczestniczàcej,
lepszemu zarzàdzaniu, stabilnemu rozwojowi.

Ekonomia spo∏eczna posiada szerokie fundamenty spo∏eczne i realizuje swoje dzia∏a-
nia przy u˝yciu ró˝norodnych form prawnych, pokazujàc swojà konkurencyjnoÊç i zdol-
noÊç do wzrostu i przystosowania si´ do nowych wyzwaƒ spo∏ecznych i gospodarczych.

Dlatego te˝ jest fundamentalnym komponentem zorganizowanego spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego. Wyra˝a swoje opinie i zajmuje stanowiska dotyczàce rozwoju, wdro˝e-
nia i monitorowania polityk, które majà wp∏yw na ˝ycie obywateli.

Ekonomia spo∏eczna posiada swój szczególny wk∏ad w rozwój pluralistycznego spo-
∏eczeƒstwa i zach´ca do wi´kszego uczestnictwa, demokracji i solidarnoÊci.

Bruksela, 10 kwietnia 2002

3. Ekonomia spo∏eczna w Polsce – podstawowe informacje
Co to jest ekonomia spo∏eczna?

Poj´cie ekonomii spo∏ecznej jest bardzo szerokie i dotyka wielu sfer ˝ycia spo∏eczne-
go. Jednak, chcàc znaleêç wspólny mianownik, mo˝na powiedzieç, ˝e kluczowà zasadà
w tej idei jest prymat dzia∏ania na rzecz ludzi (cz∏onków, podopiecznych) nad maksy-
malizacjà zysku. Oznacza to, ˝e dla jednostek ekonomii spo∏ecznej istotne znaczenie –
obok celu gospodarczego – ma misja spo∏eczna.
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2 Nie dotyczy to fundacji, które nie majà swoich cz∏onków



Podmioty ekonomii spo∏ecznej, zaspokajajàc potrzeby swoich cz∏onków lub pod-
opiecznych, cz´sto wykonujà zadania, z których ani paƒstwo, ani inne podmioty gospo-
darcze nie wywiàzujà si´ w sposób wystarczajàco skuteczny.

Ekonomia spo∏eczna oparta na wartoÊciach solidarnoÊci, partycypacji i samorzàdno-
Êci, odgrywa kluczowà rol´ w spo∏ecznym rozwoju lokalnym. Pozwala wykorzystywaç
zasoby ludzkie w sposób komplementarny do sektora prywatnego i publicznego, zapo-
biega wykluczeniu spo∏ecznemu i ∏agodzi napi´cia spo∏eczne. Mówiàc szerzej: ekono-
mia spo∏eczna wspomaga proces budowania spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.

Ekonomia spo∏eczna odpowiada te˝ priorytetom Unii Europejskiej: spójnoÊci spo-
∏ecznej, pe∏nemu zatrudnieniu i walce przeciwko biedzie, demokracji uczestniczàcej,
lepszemu zarzàdzaniu oraz stabilnemu rozwojowi.

Podmioty ekonomii spo∏ecznej
Instytucje ekonomii spo∏ecznej sà podmiotami gospodarczymi i spo∏ecznymi dzia∏a-

jàcymi we wszystkich sektorach. Mogà one przybieraç ró˝ne formy, wÊród których
wymieniç nale˝y: banki spó∏dzielcze, ubezpieczenia wzajemne, spó∏dzielnie, fundusze
por´czeniowe, przedsi´biorstwa spo∏eczne i socjalne, agencje rozwoju regionalnego,
stowarzyszenia, fundacje. Przedsi´biorstwa te sà szczególnie aktywne w takich obsza-
rach jak: ochrona socjalna, us∏ugi socjalne, zdrowie, banki, ubezpieczenia, produkcja
rolnicza, sprawy konsumenckie, praca stowarzyszona, rzemios∏o, sektor mieszkaniowy,
dostawy, us∏ugi dla mieszkaƒców, szkolenie i edukacja, zakres kultury, sport i rozrywka.

Mimo wieloÊci form prawnych istnieje pewien zespó∏ cech wspólny wszystkim tym
podmiotom:

– pierwszeƒstwo celów indywidualnych i spo∏ecznych ponad zyskiem,
– otwarte i dobrowolne cz∏onkostwo,
– demokratyczna kontrola cz∏onków,
– po∏àczenie potrzeb cz∏onków/u˝ytkowników i/lub potrzeb ogólnych,
– obrona i realizacja wartoÊci solidarnoÊci i odpowiedzialnoÊci,
– autonomiczne zarzàdzanie i niezale˝noÊç od w∏adz publicznych,
– przeznaczanie wypracowanego zysku do realizacji celów stabilnego rozwoju, reali-

zacji s∏ug dla cz∏onków lub us∏ug ogólnych.

Ekonomia spo∏eczna – polskie tradycje
Termin ekonomia spo∏eczna nie jest jeszcze dobrze zakorzeniony w j´zyku polskim,

mimo ˝e Polska ma bogate tradycje w tej dziedzinie.
Zalà˝kami ekonomi spo∏ecznej na ziemiach polskich by∏y powstajàce ju˝ w XVII

wieku „porzàdki ogniowe” – organizacje wzajemnej pomocy przeciwpo˝arowej miesz-
kaƒców miast. Jednak rzeczywistego znaczenia ten sektor gospodarki nabra∏ dopiero po
roku 1860. Wtedy to w zaborze pruskim, w którym rolnictwo by∏o dobrze rozwini´te,
powsta∏y pierwsze stowarzyszenia rolnicze o charakterze samopomocowym. Ich zada-
niem by∏o podnoszenie kultury rolnej, zach´canie do ÊciÊlejszej wspó∏pracy z innymi
warstwami spo∏ecznymi oraz propagowanie polskiej kultury i j´zyka. Od 1861 r. towa-
rzystwa te zrzeszy∏y si´ w Centralnym Towarzystwie Gospodarczym (CTG), którego jed-
nym z twórców oraz prezesów by∏ znany wielkopolski dzia∏acz spo∏eczny
i przemys∏owiec – Hipolit Cegielski.
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W tym zaborze wykszta∏ci∏a si´ tak˝e najstarsza forma spó∏dzielczoÊci na ziemiach
polskich – stowarzyszenia kredytowe.

W latach dziewi´çdziesiàtych XIX wieku w zaborze austriackim rozpoczà∏ si´ ruch
kas oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowych, zrzeszajàcych biednych ch∏opów, zwanych – od
nazwiska inicjatora – kasami Stefczyka. Ich cz∏onkowie zobowiàzani byli do wniesie-
nia niewielkiego wk∏adu i sukcesywnego gromadzenia oszcz´dnoÊci, w zamian za co
uzyskiwali prawo do korzystania z nisko oprocentowanego kredytu. Odpowiedzial-
noÊç cz∏onków za zobowiàzania spó∏dzielni by∏a nieograniczona, a zarzàdy najcz´Êciej
pracowa∏y na rzecz spó∏dzielni nieodp∏atnie.

Pod koniec XIX w. na wsi rozpowszechnione by∏y równie˝ spó∏dzielnie handlowe
oraz spó∏dzielnie przetwórstwa i zbytu produktów rolnych. Ich liczba nie przekracza-
∏a jednak kilkudziesi´ciu.

W okresie mi´dzywojennym polski ruch spó∏dzielczy nale˝a∏ do najbardziej dyna-
micznych w ówczesnej Europie. Wtedy to wykszta∏ci∏y si´ i rozwin´∏y dwie formy, do
dziÊ uznawane za klasyczne mechanizmy ekonomii spo∏ecznej: spó∏dzielnie oraz
towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych.

W tym okresie nast´puje konsolidacja ruchu spó∏dzielczego – spo˝ywcy zjednoczy-
li si´, tworzàc „Spo∏em” – Zwiàzek Spó∏dzielni Spo˝ywców (blisko 1,9 tys. spó∏dziel-
ni z 400 tys. cz∏onków).

Du˝à rol´ mia∏y te˝ organizacje wiejskie (8,5 tys. organizacji z blisko dwoma milio-
nami cz∏onków). WÊród nich istotnà rol´ odgrywa Zwiàzek M∏odzie˝y Wiejskiej
„Wici”. Ta za∏o˝ona w 1928 r. federacja autonomicznych zwiàzków regionalnych pro-
wadzi∏a obok politycznej, szerokà dzia∏alnoÊç kulturalnà i oÊwiatowà: przysposobienie
rolnicze, czytelnie, teatry, chóry, przygotowanie do ˝ycia w rodzinie, sport. Z inicjaty-
wy Zwiàzku powsta∏ te˝ w 1924 r. Uniwersytet Ludowy.
W tym czasie rozwija si´ te˝ spó∏dzielczoÊç mieszkaniowa.

Drugà instytucjà ekonomii spo∏ecznej upowszechnionà w okresie mi´dzywojennym
jest wzajemnoÊç ubezpieczeniowa. W okresie mi´dzywojennym najwa˝niejszà rol´
odgrywa∏a Polska Dyrekcja Ubezpieczeƒ Wzajemnych (od 1927 r. – Powszechny
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Wzajemnych), instytucja publiczna zajmujàca si´ g∏ównie przy-
musowymi ubezpieczeniami majàtkowymi. Sporo by∏o prywatnych towarzystw ubez-
pieczeƒ wzajemnych – zw∏aszcza niewielkich, o zasi´gu lokalnym. Szacuje si´, ˝e
udzia∏ TUW-ów w rynku ubezpieczeƒ przedwojennych zawiera∏ si´ w przedziale
65–80%.

Okres komunizmu to czas zaniku lub karykatury ruchu spó∏dzielczego. Instytucje
ekonomii spo∏ecznej, które przetrwa∏y lata okupacji i zacz´∏y si´ powoli odtwarzaç,
likwidowano lub podporzàdkowywano paƒstwu. RównoczeÊnie wykorzystano przed-
wojenne nazwy i formy organizacyjne, ˝eby tworzyç nowe organizacje pozbawione
jakiejkolwiek autonomii, które z przedwojennymi nie mia∏y nic wspólnego poza nazwà.

Spó∏dzielnie u schy∏ku lat czterdziestych ulega∏y likwidacji lub by∏y podporzàdko-
wywane ustanowionemu przez paƒstwo Centralnemu Zwiàzkowi Spó∏dzielczemu. Zli-
kwidowany zosta∏ Spo∏em, a jego majàtek przej´∏a zale˝na od paƒstwa Centralna
Spó∏dzielnia Spo˝ywców. Zlikwidowano spó∏dzielnie rolniczo-handlowe, a na ich
miejsce stworzono jednolità, uniwersalnà struktur´ spó∏dzielni zaopatrzenia i zbytu
pod nazwà „Samopomoc Ch∏opska”.
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Po roku 1956 nastàpi∏a pewna liberalizacja – powsta∏y rozwiàzania hybrydowe, które
nazywano stowarzyszeniami, spó∏dzielniami i zwiàzkami. Ich dzia∏alnoÊç okaza∏a si´
cz´sto bardzo po˝yteczna. Ze wzgl´du jednak na zale˝noÊç od paƒstwa nie mo˝na tych
organizacji zaliczaç do sektora ekonomii spo∏ecznej.

Dzia∏alnoÊç tego nurtu widoczna jest za to poza oficjalnym obiegiem. Warto wspo-
mnieç powsta∏y w 1976 r. Komitet Obrony Robotników czy Towarzystwo Kursów Nau-
kowych organizujàce wyk∏ady „Uniwersytetu Latajàcego”.

Po roku 1989 odtworzone zosta∏y warunki do reaktywowania dzia∏aƒ z zakresu eko-
nomii spo∏ecznej. Dzia∏ajàce wczeÊniej oficjalnie i nieoficjalne podmioty musia∏y dosto-
sowaç si´ do gospodarki opartej na wolnym rynku. BezpoÊrednia zale˝noÊç od paƒstwa
tych pierwszych oraz Êcis∏e powiàzanie tych drugich z podziemnà dzia∏alnoÊcià politycz-
nà dezawuowa∏y te organizacje jako zalà˝ki ekonomii spo∏ecznej nowej generacji.
Nawiàzanie do tradycji przedwojennych utrudnia∏ natomiast brak ciàg∏oÊci tej tradycji
w spo∏eczeƒstwie polskim.

W ciàgu 15 lat sektor ekonomii spo∏ecznej znacznie si´ rozwinà∏, choç z powodu ró˝-
norodnych form dzia∏ania nie jest skonsolidowany. Najistotniejsze podmioty to:

– organizacje spó∏dzielcze i spó∏dzielnie pracy – w Polsce dzia∏a ok. 13 000 spó∏dziel-
ni w 13 bran˝ach spó∏dzielczych, z czego najbardziej liczne to spó∏dzielnie miesz-
kaniowe, spó∏dzielnie spo˝ywców Spo∏em (konsumenckie), spó∏dzielnie pracy,
spó∏dzielnie kó∏ek rolniczych, spó∏dzielnie rolnicze „Samopomoc Ch∏opska” oraz
spó∏dzielnie uczniowskie, dzia∏ajàce w ró˝nych typach szkó∏, na skal´ niespotykanà
w innych krajach Unii Europejskiej

– BankowoÊç spó∏dzielcza to ponad trzy tysiàce placówek (ok. 1/3 ca∏ego sektora ban-
kowego). Sektor ten przynosi blisko 7% zysków wypracowywanych przez ca∏y sektor
bankowy i reprezentuje ponad 5% wartoÊci jego aktywów. Na 2 mln gospodarstw
rolnych a˝ 1,3 mln ma swój rachunek w bankach spó∏dzielczych. Tylko 5,5%. portfe-
la kredytowego stanowià kredyty zagro˝one (w bankach komercyjnych 17,8%.).

– Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe (SKOK-i) zrzeszajàce ponad
milion cz∏onków. Sieç placówek SKOK jest najwi´kszà co do wielkoÊci wÊród insty-
tucji oferujàcych ludnoÊci us∏ugi finansowe (ponad 1 300 oddzia∏ów w ca∏ej Polsce)
Towarzystwa Ubezpieczeƒ Wzajemnych (TUW-y) – w tej chwili jest w Polsce 9
TUW-ów, co stanowi oko∏o 0,5% rynku ubezpieczeƒ.

– organizacje pozarzàdowe – ponad 40 tys. zarejestrowanych stowarzyszeƒ i fundacji
dajàcych zatrudnienie ok. 1% wszystkich zatrudnionych w gospodarce narodowej.
WÊród szerokiego zakresu pól dzia∏ania pierwsze miejsca zajmujà: sport/ turystyka,
edukacja i wychowanie oraz ochrona zdrowia, rehabilitacja i pomoc niepe∏no-
sprawnym. 38% organizacji deklaruje reprezentowanie i rzecznictwo interesów
swoich cz∏onków lub podopiecznych (dane z 2002 r.)

Ekonomia spo∏eczna w Unii Europejskiej
Trudno mówiç o jednym europejskim modelu ekonomii spo∏ecznej. Jednak w krajach

Unii Europejskiej poj´cie social economy czy économie sociale jest od dawna obecne
na forum debaty publicznej.

Staje si´ to zrozumia∏e w zestawieniu z danymi: ekonomia spo∏eczna odpowiada
8% wszystkich przedsi´biorstw europejskich (ok. miliona przedsi´biorstw i organiza-
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cji wytwarzajàcych 10% produktu krajowego brutto) oraz 10% ca∏kowitego zatrud-
nienia (ponad 10 milionów osób pracujàcych).

Nacisk rosnàcego w si∏´ sektora ekonomii spo∏ecznej spowodowa∏, ˝e zarówno
w prawodawstwie krajowym, jak i europejskim zacz´to wprowadzaç oddzielne regula-
cje dla tego typu dzia∏aƒ.

W wymiarze krajowym „koncepcja” ekonomii spo∏ecznej po raz pierwszy zosta∏a
uznana przez rzàd Francji w 1980 r. Zosta∏a ona nast´pnie przyj´ta przez poszcze-
gólne paƒstwa cz∏onkowskie, pojawi∏y si´ wówczas ministerstwa lub sekretariaty
stanu odpowiedzialne za wyraênie ju˝ okreÊlonà ekonomi´ spo∏ecznà. Mia∏o to miej-
sce w Belgii, Francji, Hiszpanii, W∏oszech, Portugalii, Luksemburgu, Szwecji, Fin-
landii i Wielkiej Brytanii. W 1991 r. we W∏oszech zacz´∏a obowiàzywaç ustawa
o spó∏dzielniach socjalnych, w 1995 Belgowie wprowadzili poj´cie przedsi´biorstwa
„o celach spo∏ecznie u˝ytecznych”, Portugalczycy koncept „spó∏dzielni spo∏ecznej
solidarnoÊci”.

Na poziomie ogólnoeuropejskim coraz cz´Êciej znajdujemy odwo∏anie do idei lub insty-
tucji ekonomii spo∏ecznej w tekstach organów UE oraz organizacji mi´dzynarodowych.

W roku 1997 w Luksemburgu Europejski Szczyt poÊwi´cony zatrudnieniu zainicjo-
wa∏ koordynacj´ polityki zatrudnienia na poziomie europejskim. Przy tej okazji po raz
pierwszy w tekÊcie Rady Ministrów Europejskich nawiàzano wyraênie do ekonomii
spo∏ecznej i wpisano jà do zbioru g∏ównych kierunków polityki na rzecz zatrudnienia
w cz´Êci poÊwi´conej „Przedsi´biorczoÊci”. Paƒstwa cz∏onkowskie powinny od tej
pory przedstawiaç sprawozdanie z dzia∏aƒ podejmowanych w ramach wszystkich
g∏ównych kierunków, a zatem równie˝ inicjatyw w dziedzinie ekonomii spo∏ecznej.

W ramach europejskiej polityki w∏àczania ekonomia spo∏eczna figuruje jako spe-
cyficzna metoda dzia∏ania programu EQUAL. W roku 2003 Unia przyjmuje statut
Europejskiej Spó∏ki Spó∏dzielczej i publikuje Komunikat dla rzàdów i instytucji euro-
pejskich na temat „promocji spó∏dzielczoÊci w Europie”. W koƒcu na poziomie Êwia-
towym ekonomia spo∏eczna zosta∏a uznana przez OCDE (Organizacj´ Wspó∏pracy
i Rozwoju Ekonomicznego) oraz MOP (Mi´dzynarodowa Organizacj´ Pracy).

Przyznanie ekonomii spo∏ecznej szczególnego miejsca w polityce paƒstwowej oraz
mi´dzynarodowej prowadzi do jej stopniowej standaryzacji. Instytucje ekonomii spo-
∏ecznej, chcàc byç partnerem dla instytucji europejskich, ukonstytuowa∏y si´ w Sta∏à
Konferencj´ Ekonomii Spo∏ecznej (CEP– CMAF), z∏àczonà z europejskich ugrupo-
waƒ spó∏dzielni, towarzystw pomocy wzajemnej, stowarzyszeƒ i fundacji oraz krajo-
wych platform ekonomii spo∏ecznej. Instytucja ta pe∏ni rol´ instancji umo˝liwiajàcej
uzgadnianie stanowisk, przedstawianie propozycji i reprezentowanie w kwestiach
dotyczàcych ekonomii spo∏ecznej. To w∏aÊnie CEP– CMAF jest inicjatorem konfe-
rencji ekonomii spo∏ecznej w Pradze (2002) i Krakowie (2004).

Pierwsza Europejska Konferencja Ekonomii Spo∏ecznej – Praga 2002
Jednostki ekonomii spo∏ecznej krajów pi´tnastki dostrzeg∏y wag´ instytucji tego

nurtu w krajach kandydujàcych i koniecznoÊç ich integracji w ju˝ poszerzonej Unii.

I tak obecne tam organizacje ekonomii spo∏ecznej zobowiàza∏y si´ do:
– okreÊlenia i wymiany najlepszych praktyk pomi´dzy organizacjami ekonomii 
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spo∏ecznej w celu jak najlepszego przygotowania integracji tych organizacji
w momencie poszerzenia,

– tworzenia zwiàzków i form wspó∏pracy pomi´dzy Wschodem i Zachodem oraz
zak∏adania koordynowanych sieci, dla których status Europejskiej Spó∏ki Spó∏-
dzielczej, Europejskiego Towarzystwa Pomocy Wzajemnej lub Stowarzyszenia
Europejskiego mog∏yby staç si´ niezb´dnymi instrumentami prawnymi,

– wsparcia w tworzeniu nowego programu europejskiego na rzecz rozwoju ekonomii
spo∏ecznej w nowych paƒstwach przyst´pujàcych do Unii,

– budowania partnerskich relacji pomi´dzy funduszami pomocy wzajemnej, bankami
spó∏dzielczymi i europejskimi instytucjami finansowymi w celu stworzenia fundu-
szu rozwoju na rzecz tworzenia lub rozwoju przedsi´biorstw ekonomii spo∏ecznej
w nowych krajach cz∏onkowskich i przysz∏ych krajach kandydujàcych,

– dba∏oÊci o to, by nowa konstytucja europejska uzna∏a istnienie ekonomii spo∏ecz-
nej i chroni∏a ró˝norodnoÊç form przedsi´biorczoÊci, a tak˝e umo˝liwia∏a istnienie
us∏ug u˝ytecznoÊci ogólnej na zasadzie odst´pstwa od zasad konkurencyjnoÊci,

– wprowadzania poprawek do prawodawstwa poszczególnych krajów w celu tworze-
nia ram prawnych niedyskryminujàcych rozwoju przedsi´biorstw i organizacji eko-
nomii spo∏ecznej,

– kontynuowania procesu majàcego na celu coraz szersze uznanie ekonomii spo∏ecz-
nej przez rzàdy i instytucje europejskie.

4. Ekonomia Spo∏eczna – kluczowy komponent europejskiego modelu gospo-
darczego i spo∏ecznego

Konkluzje II Europejskiej Konferencji Ekonomii Spo∏ecznej w Krajach Europy
Ârodkowo – Wschodniej zorganizowana przez CEP–CMAF „SkutecznoÊç ekonomicz-
na i przedsi´biorczoÊç spo∏eczna”3 Kraków, 27-29 paêdziernik 2004

Musimy zmobilizowaç nasze dzia∏ania, aby:
– Promowaç idee i wartoÊci ekonomii spo∏ecznej poprzez dialog wewn´trzny

i zewn´trzny, g∏ównie przez Europejskà Sta∏à Konferencj´ Spó∏dzielni, Towarzystw
Wzajemnych, Stowarzyszeƒ i Fundacji (CEP–CMAF),

– Promowaç programy sàsiedzkie,
– Wspieraç tworzenie Krajowych platform ekonomii spo∏ecznej,
– Wspieraç ponowne utworzenie Grupy Wewn´trznej ds. Ekonomii Spo∏ecznej

w Parlamencie Europejskim,
– Zwielokrotniç i upowszechniç wymian´ dobrych praktyk,
– Utworzyç Fundusz COOP-EAST – finansowy instrument wzmacniania stabilnego

rozwoju przedsi´biorstw ekonomii spo∏ecznej w nowych krajach cz∏onkowskich.
– Zwalczaç wykluczenie poprzez oferowanie wysokiej jakoÊci miejsc pracy.

Musimy uzyskaç przychylnoÊç w∏adzy publicznej:
– w kwestii szerokiego i instytucjonalnego uznania ekonomii spo∏ecznej:

a) jej roli w osiàgni´ciu celów lizboƒskich i nicejskich,
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b) jako innej formy przedsi´biorczoÊci,
c) jako pe∏noprawnego partnera w dialogu obywatelskim i spo∏ecznym,
d) jako g∏ównego podmiotu, na przyk∏adzie chocia˝by banków spó∏dzielczych

w rozwoju gospodarczym i spo∏ecznym, g∏ównie obszarów wiejskich,
e) wziàç pod uwag´ Ekonomi´ Spo∏ecznà w priorytetach Planu Dzia∏ania UE jak

równie˝ Krajowych Planów Dzia∏ania (respektujàc zasad´ dobrej jakoÊci).

Uznanie poprzez narz´dzia operacyjne:
a) Utworzenie europejskich i krajowych ram prawnych. ,
b) Przygotowanie krajowych badaƒ statystycznych i ustanowienie Obserwato-

rium Ekonomii Spo∏ecznej,
c) Wsparcie Ekonomii Spo∏ecznej w ramach polityki skierowanej do przedsi´-

biorstw UE (szkolenia, dost´p do funduszy itp.),
d) Poprzez krajowe i unijne programy rozwoju spo∏ecznego, lokalnego i regio-

nalnego w których aktywnie wykorzystywane b´dà metody wypracowane
przez ekonomi´ spo∏eczna,

e) Poprzez wsparcie ze strony rzàdów narodowych na rzecz rozwoju ekonomii
spo∏ecznej i utworzenia narz´dzi finansowych dla zach´cenia, wsparcia
i monitorowania rozwoju,

f) Spieni´˝enie filaru ekonomii spo∏ecznej w ramach programów Equal, i uczy-
nienie z niej elementu Funduszy Strukturalnych, jak równie˝ Krajowych Pla-
nów Dzia∏ania w dziedzinie Zatrudnienia (NAPs) i Integracji Spo∏ecznej
(NAPIs).

Europejska Ekonomia Spo∏eczna wzrasta stopniowo, tworzy swoje struktury, a od
czasów I Europejskiej Konferencji w Pradze, sukces obecnego spotkania jest tego
potwierdzeniem. Za dowód niech s∏u˝y liczba 900 uczestników z 31 krajów.

Ekonomia spo∏eczna w swej ró˝norodnoÊci, reprezentuje wieloÊç aspektów wspólnej
wizji. Przedsi´biorstwa Ekonomii Spo∏ecznej (PES) (spó∏dzielnie, towarzystwa wzajem-
ne, stowarzyszenia i fundacje) wyra˝ajà t´ ró˝norodnoÊç poprzez szeroki zakres dzia-
∏alnoÊci w ró˝nych sektorach, poczàwszy od produkcji, dystrybucji, struktur wsparcia
przedsi´biorstw, sektora integracji, bankowego, ubezpieczeniowego, rozrywkowego,
w sztuce... Tak, jak wiele sektorów, które na zewnàtrz mogà si´ wydawaç heterogenicz-
ne. Jednak˝e ekonomia spo∏eczna musi byç mierzona z punktu widzenia ca∏oÊci us∏ug,
które powsta∏y wokó∏ cz∏owieka i aby zaspokoiç jego potrzeby. Nacisk po∏o˝ony jest
tutaj na samego cz∏owieka, który jest powodem tworzenia przez ekonomi´ spo∏ecznà
sieci dzia∏aƒ, chroniàcych go i towarzyszàcych mu w ˝yciu codziennym. Wi´c jeÊli chce-
my, aby system dzia∏a∏, musi zosta∏ spe∏niony jedne podstawowy warunek, a mianowicie
musi istnieç zaanga˝owanie. Mamy w sobie si∏´, która ró˝ni nas od jakiejkolwiek innej
formy dzia∏alnoÊci i jest to w∏aÊnie zaanga˝owanie wszystkich tych, którzy wierzà
w potrzeb´ samo – organizacji w celu walki z wykluczeniem spo∏ecznym.

Debaty w trakcie konferencji umo˝liwi∏y wymian´ poglàdów, przyk∏adów najlepszych
praktyk i nadziei, wreszcie konferencja sta∏a si´ niejako forum wymiany doÊwiadczeƒ
w dziedzinie dzia∏aƒ spo∏ecznych i gospodarczych na europejskà skal´ i o nieocenionej
wadze. Miejsce ekonomii spo∏ecznej jest nadal ignorowane, pomimo, i˝ reprezentuje

16

Ekonomia spo∏eczna – Kraków 2004



ona 8% wszystkich europejskich przedsi´biorstw, zatrudniajàc 10 milionów pracowni-
ków i zrzeszajàc wÊród swoich cz∏onków 25% populacji Unii Europejskiej wÊród któ-
rych sà producenci, konsumenci, osoby oszcz´dzajàce, dzier˝awcy, uprawnieni z tytu∏u
polis ubezpieczeniowych, studenci czy wolontariusze. W nowych krajach cz∏onkow-
skich, oszacowano, i˝ istnieje 15,000 spó∏dzielni, dostarczajàcych ponad 700,000 miejsc
pracy z prawie 15 milionami cz∏onków.

Jak zosta∏o to uj´te w „Karcie Ekonomii Spo∏ecznej CEP–CMAF”4, Sta∏ej Europej-
skiej Konferencji Spó∏dzielni, Towarzystw Wzajemnych, Stowarzyszeƒ i Fundacji.
przedsi´biorstwa ekonomii spo∏ecznej charakteryzujà si´ pierwszeƒstwem celów spo-
∏ecznych przed maksymalizacjà zysku, zwiàzkiem z rozwojem lokalnym i regionalnym,
zdolnoÊcià do wprowadzania w∏aÊciwych rozwiàzaƒ w sferach nieobj´tych dzia∏aniami
paƒstwa lub klasycznych przedsi´biorstw. W oparciu o zasady solidarnoÊci, spójnoÊci
spo∏ecznej, odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej demokratycznej formy zarzàdzania, uczest-
nictwa i niezale˝noÊci, przedsi´biorstwa ekonomii spo∏ecznej na tle plejady przedsi´-
biorstw stanowià uznawanà przez prawo „innà form´ przedsi´biorczoÊci”.

Ekonomia Spo∏eczna posiada mobilizacj´, aby osiàgnàç sukces w Europie

Zatrudnienie
Ekonomia Spo∏eczna, szukajàc wspólnego mianownika dla standardów jakoÊci

zatrudnienia, zdolnoÊci tworzenia i utrzymywania zatrudnienia (w szczególnoÊci dzi´ki
mo˝liwoÊci zwalczenia wykluczenia spo∏ecznego i dyskryminacji poprzez wiele narz´dzi
takich jak partnerstwo publiczne – ekonomia spo∏eczna dla integracji, integracja
poprzez prac´ w przedsi´biorstwach spo∏ecznych, innowacje takie jak spó∏dzielnie akty-
wizacji zawodowej lub takie instrumenty jak w∏oska Compania Finanziaria Industriale,
która przekszta∏ca przedsi´biorstwa w kryzysie w spó∏dzielnie) jest w znacznym stopniu
adwokatem zatrudnienia5 i rzecznikiem jego rozwoju, poÊwi´cajàc si´ rozwojowi lokal-
nemu6, spójnoÊci spo∏ecznej7 oraz – jako wypadkowej poprzednich – wspieraniu euro-
pejskiego modelu spo∏ecznego8. W ten sposób Ekonomia Spo∏eczna odgrywa czynnà
rol´ w realizacji celów lizboƒskich (seminaria A5, A6, A8).

Rozwój terytorialny i spójnoÊç spo∏eczna
Tam, gdzie „tradycyjne” przedsi´biorstwa zajmujà najbardziej zyskownà cz´Êç rynku,

PES, dzi´ki swojej bliskoÊci do obywateli, zdolnoÊci do innowacji, demokratycznemu spo-
sobowi zarzàdzania, natychmiastowej wizji, wynikajàcej z ich statutu, majà wi´kszà zdol-
noÊç do odpowiedzi na wyzwania zwiàzane z pustoszeniem obszarów wiejskich poprzez
rozwijanie innowacyjnych projektów uczestniczàc tym samym w rozwoju terytorialnym.
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4 Zobacz http: //www. cepcmaf. org/word_folder/CES_EN. doc
5 Wytyczna 10 Decyzji Rady z 22 lipca 2003, odnoszàca si´ do wytycznych na rzecz zatrudnienia paƒstw cz∏onkowskich
(OJ EU L 197 z 5/8/2003)
6 Opinia KR „Partnerstwo pomi´dzy w∏adzami lokalnymi i regionalnymi a ekonomià spo∏ecznà: wk∏ad na rzecz zatrud-
nienia, rozwoju lokalnego i spójnoÊci spo∏ecznej” OJ EU C 192 of 12/8/2002
7 Zobacz konkluzje Europejskiej Konferencji Ekonomii Spo∏ecznej „Ekonomia Spo∏eczna jako narz´dzie integracji
i spójnoÊci spo∏ecznej” Salamanca (Hiszpania) 27/28 maj 2002.
8 Opinia KES 242/2000 na temat „Ekonomi Spo∏ecznej na Jednolitym Rynku” 3/3/2000



Z tego powodu rola banków spó∏dzielczych, towarzystw ubezpieczeƒ wzajemnych
i towarzystw ubezpieczeƒ zdrowotnych jest szczególnie istotna w Krajach Europy Ârod-
kowo – Wschodniej w procesie poszukiwania spójnoÊci gospodarczej, spo∏ecznej i tery-
torialnej (A7).

Kultywowanie tej tradycji dialogu i partnerstwa mo˝e byç wsparte przez w∏àczenie
w publiczny rynek elementu spo∏ecznego, co jest dobrym sposobem stymulowania przed-
si´biorstw ekonomii spo∏ecznej w odpowiedzi na potrzeby obywateli. To daje dobre spra-
wozdanie z ich dzia∏alnoÊci i dowodzi, i˝ oferujà one dobrej jakoÊci us∏ugi z istotnà
wartoÊcià dodanà w regionie w zakresie spójnoÊci spo∏ecznej i stabilnego rozwoju (A5).

SolidarnoÊç na konkurencyjnym rynku
ZdolnoÊç przedsi´biorstw ekonomii spo∏ecznej do wspierania idei solidarnoÊci jest

równie˝ zauwa˝alna w sektorze bankowym, opieki zdrowotnej i ubezpieczeƒ, w którym
towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych, prezentujàce idee ekonomii spo∏ecznej, cieszà
si´ wysokà pozycjà na rynku charakteryzujàcym si´ du˝à konkurencjà. Dzieje si´ tak
dzi´ki mo˝liwoÊci pogodzenia interesów beneficjentów z decyzjami przedsi´biorstwa
i wykszta∏cenia prawdziwych strategii przedsi´biorczoÊci dla zabezpieczenia interesów
ogó∏u, w tym tak˝e najubo˝szych obywateli lub grup, które wymagajà specyficznego
traktowania. Aby taka zgodnoÊç interesów mog∏a zaistnieç, dla przedsi´biorstw – mogà-
cych organizowaç najlepsze i najbardziej dochodowe projekty, stosujàcych zasad´ soli-
darnoÊci na szerokà skal´, anga˝ujàcych stosowne Êrodki finansowe – ma wag´
pierwszorz´dnà, by by∏y one zdolne rozpowszechniaç wzorcowe przyk∏ady i wdra˝aç
strategie wypracowane przez grupy spo∏eczne (A1, A8 A10).

Spo∏eczna OdpowiedzialnoÊç Przedsi´biorstw i sposób zarzàdzania
Dzi´ki wartoÊciom, jakie reprezentuje, takim jak uczestnictwo beneficjentów

i zatrudnionych w dzia∏alnoÊci organizacji; solidarnoÊç; zogniskowanie celów na jedno-
stce ludzkiej – ekonomia spo∏eczna znalaz∏a swoje miejsce w pracach Komisji w zakre-
sie Spo∏ecznej OdpowiedzialnoÊci Przedsi´biorstw (SOP). Organizacje Ekonomii
Spo∏ecznej okreÊli∏y wytyczne dla oceny spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci przedsi´biorstw
i opracowa∏y Europejskà Grup´ ds. SprawozdawczoÊci Spo∏ecznej. Dzi´ki niej ekono-
mia spo∏eczna mo˝e przyczyniç si´ do demokratyzacji funkcjonowania przedsi´biorstw
i Êwiata korporacji, jak równie˝ zrównowa˝onego rozwoju, lepszego zarzàdzania i pro-
ponuje pogodzenie konkurencji, spójnoÊci spo∏ecznej, rozpoznania i rozwoju kwalifika-
cji zawodowych jej pracowników.

SolidarnoÊç gospodarcza
Podczas konferencji w Pradze w 2002 r. , kilka finansowych instytucji ekonomii spo-

∏ecznej opracowa∏o ide´ powo∏ania funduszu rozwoju przedsi´biorstw ekonomii spo-
∏ecznej w krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej. Projekt zakoƒczy∏ si´ podpisaniem
„deklaracji” podczas konferencji Kraków 2004, przewidujàcej powo∏anie Funduszu
COOP–EST (seminarium A2). Je˝eli za∏o˝enie to zostanie zrealizowane, b´dzie to
dobrà wró˝bà dla podmiotów ekonomii spo∏ecznej. Rodzàce si´ Fundusze b´dà oparte
na partnerstwie koordynowanym przez SOFICATRA, w którego sk∏ad wejdà ró˝ne
instytucje finansowe zachodniej i wschodniej Europy. Równolegle prowadzone b´dà
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komplementarne szkolenia dotyczàce Funduszy. Promotorzy Funduszy ju˝ rozpocz´li
projekty pilota˝owe w Polsce, na W´grzech, S∏owacji i ¸otwie, jak równie˝ nawiàzali
kontakty z kilkoma europejskimi i mi´dzynarodowymi instytucjami finansowymi (FEI,
EBRD, IFS, itd.), majàc na celu zbli˝enie funduszy publicznych. Kontakt zostanie tak˝e
nawiàzany z Funduszami Strukturalnymi. Korzystajàc z przyk∏adu w∏oskiego COSIS,
który skorzysta∏ z europejskich grantów globalnych aby powo∏aç fundusze inwestycyjne
dla spó∏dzielni socjalnych, mo˝na wp∏ywaç na powstawanie nowych projektów w krajach
Europy Ârodkowej i Wschodniej (seminaria A2, A12).

Ekonomia spo∏eczna wzywa Instytucje UE i w∏adze krajowe.
CEP–CMAF i organizacje ekonomii spo∏ecznej, bioràce udzia∏ w Konferencji

wzywajà Organy Unii Europejskiej do zwrócenia bacznej uwagi na rol´, którà eko-
nomia spo∏eczna mo˝e odegraç w wykorzystaniu szans p∏ynàcych z akcesji nowych
paƒstw cz∏onkowskich, jak równie˝ w realizacji celów lizboƒskich, w zrównowa˝eniu
wszystkich priorytetów (uczciwej konkurencji, spójnoÊci spo∏ecznej i zrównowa˝o-
nego rozwoju).

Korzystny kontekst prawny
Powodzenie integracji spo∏eczno – gospodarczej rozszerzonej Unii Europejskiej

b´dzie zale˝eç tak˝e od oferowanych przedsi´biorstwom Ekonomii Spo∏ecznej mo˝li-
woÊci rozwoju i spe∏nienia ich konkretnych zadaƒ w przyjaznym Êrodowisku prawnym
i we w∏aÊciwym kontekÊcie kulturowym, z uwzgl´dnieniem ich specyficznej natury.

Niedawna debata na temat Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci dowio-
d∏a braku wiedzy o metodach dzia∏ania spó∏dzielni i towarzystw ubezpieczeƒ wzajem-
nych wÊród mi´dzynarodowych organizacji profesjonalnych, które nie znajdujà
w swoich dzia∏aniach miejsca dla specyfiki przedsi´biorstw ekonomii spo∏ecznej, pomi-
mo ˝e zostanie ona wprowadzona do dorobku prawnego Unii.

Równie wa˝ne jest, by Komisja kontynuowa∏a prace z paƒstwami cz∏onkowskimi
i europejskimi organizacjami ekonomii spo∏ecznej podczas projektowania europejskich
ram prawnych dla europejskich towarzystw ubezpieczeƒ wzajemnych, europejskich sto-
warzyszeƒ i europejskich fundacji. W rzeczywistoÊci w poszerzonej Europie przedsi´bior-
stwa ekonomii spo∏ecznej b´dà coraz cz´Êciej napotykaç potrzeb´ dzia∏ania na nowych
rynkach i poszukiwania nowych wyzwaƒ. W tym celu b´dà musia∏y konstruowaç sieci
i porozumienia z przedsi´biorstwami innych paƒstw cz∏onkowskich. Z wyjàtkiem spó∏-
dzielni, których statut zosta∏ przyj´ty w lipcu 2003 r., przedsi´biorstwa ekonomii spo∏ecz-
nej nie majà narz´dzi prawnych do stymulowania i promocji wspó∏pracy ponadgranicznej.

W∏aÊnie dlatego zwracamy si´ do Komisji Europejskiej z proÊbà o intensyfikacj´ sta-
raƒ nad zakoƒczeniem w najkrótszym mo˝liwym terminie pracy nad przyj´ciem Statutu
Towarzystw Ubezpieczeƒ Wzajemnych i Stowarzyszeƒ Europejskich, do zaanga˝owania
si´ w dzia∏ania na rzecz uchwalenia Statutu Fundacji Europejskiej, a tak˝e sporzàdze-
nia Komunikatu o Towarzystwach Ubezpieczeƒ Wzajemnych w Unii Europejskiej.

Zach´cenie do upowszechniania przyk∏adów dobrych praktyk
Niemniej jest równie istotne, by Komisja opracowa∏a standardy dla krajowych naj-

lepszych praktyk prawnych. Zapowiadane przez Komisj´ wydanie przeglàdu spó∏dzielni
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socjalnych i ich znaczàce upowszechnienie w 10 paƒstwach Unii, na przyk∏adzie w∏oskiej
spó∏dzielni socjalnej, przys∏u˝y si´ lepszemu zrozumieniu procesu rozprzestrzeniania
si´ idei przedsi´biorstw ekonomii spo∏ecznej i pos∏u˝y jako wzór dla tworzenia nowych
przedsi´biorstw ekonomii spo∏ecznej. Na podstawie innych zbiorów dobrych praktyk –
zwiàzanych z politykà podatkowà i dotacjami dla organizacji pozarzàdowych, doÊwiad-
czeniami regionalnych fundacji, spó∏dzielczymi kasami oszcz´dnoÊciowo – kredytowymi
– mo˝na budowaç ramy dla rozwoju przedsi´biorstw i organizacji ekonomii spo∏ecznej,
zw∏aszcza w nowych paƒstwach cz∏onkowskich (seminaria A1, A3, A8, A10).

Dlatego istotne jest równie˝, aby Komisja Europejska zach´ca∏a kraje cz∏onkowskie
do rozwijania krajowych porzàdków prawnych pozwalajàcych na tworzenie przedsi´-
biorstw ekonomii spo∏ecznej, w szczególnoÊci w sektorze ubezpieczeniowym i opieki
zdrowotnej w formie towarzystw ubezpieczeƒ wzajemnych lub spó∏dzielni (A1, A10).

Instytucjonalne uznanie struktur
Zagadnienia i realia ekonomii spo∏ecznej nie sà znane w wystarczajàcym stopniu

Organom Unii Europejskiej, co wymaga podj´cia silniejszej promocji jej idei. Proces
ten powinny wspieraç badania statystyczne nad rzeczywistà sytuacjà ekonomii spo∏ecz-
nej w Unii Europejskiej

Kompetencje zwiàzane z przedsi´biorstwami ekonomii spo∏ecznej sà podzielone
w Komisji Europejskiej mi´dzy Dyrekcj´ Generalnà ds. Przedsi´biorstw (spó∏dzielnie
i towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych) i Dyrekcj´ Generalnà ds. Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych (stowarzyszenia i fundacje). Mówiàc o specyficznej naturze przedsi´biorstw
ekonomii spo∏ecznej i ich pracy na rzecz g∏ównych priorytetów europejskich (takich jak
zrównowa˝ony rozwój), trzeba mieç na uwadze nast´pujàce ich potrzeby:

– du˝o silniejsze zrozumienie problematyki przedsi´biorstw ekonomii spo∏ecznej
przez w/w dyrekcje generalne, w których kwestia przedsi´biorstw ekonomii spo-
∏ecznej cz´sto nie jest uwzgl´dniana,

– lepszà organizacj´ pracy ponadsektorowej – przyk∏adowo poprzez powo∏anie orga-
nu poÊredniczàcego mi´dzy dyrekcjami generalnymi, zajmujàcego si´ ekonomià
spo∏ecznà ca∏oÊciowo.

Osiàgni´cie lepszego zrozumienia tej „innej formy przedsi´biorczoÊci” i uzyskanie
statusu pe∏noprawnego uczestnika przysz∏ego wzmo˝onego dialogu obywatelskiego,
wynikajàcego z art. 47 nowej Konstytucji Unii Europejskiej, jest celem, do którego nale-
˝y dà˝yç9. Dlatego nale˝y przede wszystkim wdro˝yç organizacje ekonomii spo∏ecznej
w dialog na poziomie europejskim.

Europejski dialog obywatelski, wymaga zapewnienia odpowiednich Êrodków finanso-
wych, dla zagwarantowania jego sprawnego funkcjonowania i rozwoju. Dynamiczna
sytuacja wspó∏czesnego rozwoju spo∏ecznego zmusza Europejski Komitet Ekonomicz-
no – Spo∏eczny – który pragnie staç si´ ∏àcznikiem instytucjonalnym ze spo∏eczeƒstwem
obywatelskim – do zrewidowania jego sk∏adu i struktury. Wobec tego za∏o˝enie grupy
wspó∏pracy z organizacjami spo∏eczeƒstwa obywatelskiego jest bardzo ciekawà ideà,
pod warunkiem, ˝e organizacje te b´dà mia∏y odpowiednio szerokie prawa, w tym
prawa inicjatywy. Demokracja uczestniczàca stanowi uzupe∏nienie demokracji przed-
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stawicielskiej, tote˝ istnieje potrzeba zbudowania ÊciÊlejszej wspó∏pracy mi´dzy euro-
pejskim dialogiem obywatelskim a Parlamentem Europejskim. Organizacje ekonomii
spo∏ecznej widzà poÊrednika dla tego procesu w rekonstrukcji Grupy Wewn´trznej ds.
Ekonomii Spo∏ecznej Parlamentu Europejskiego (seminaria A8, A9).

Przedstawiciele europejskiej Ekonomii Spo∏ecznej pragnà byç aktywni i systematycz-
nie zaanga˝owani jako oficjalni uczestnicy europejskiego procesu decyzyjnego, a tak˝e
byç uznawanymi za partnerów spo∏ecznych w europejskim dialogu spo∏ecznym10.
Dodatkowo, nowa rola spo∏ecznych partnerów w polityce wzrostu, zatrudnienia i w∏à-
czenia spo∏ecznego (a w szczególnoÊci ich uczestnictwo w trójstronnych szczytach
zatrudnienia i znaczàcy wk∏ad, który przedsi´biorstwa i organizacje ekonomii spo∏ecz-
nej wnoszà w t´ dziedzin´) wymaga poszerzenia europejskiego dialogu spo∏ecznego.
Taki postulat mo˝e byç odnaleziony tak˝e w nowym Komunikacie Komisji „Partnerstwo
na rzecz zmian w rozszerzonej Europie – Zwi´kszenia wk∏adu w europejski dialog spo-
∏eczny”11. Uzupe∏nia on nawiàzanie dialogów dotyczàcych zagadnieƒ szczególnych
(przedsi´biorstwa spo∏eczne, przedsi´biorstwa integracyjne) oraz sektorowych (spó∏-
dzielnie pracownicze i spó∏dzielnie spo∏eczne, banki spó∏dzielcze i towarzystwa ubez-
pieczeniowe, towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych i towarzystwa opieki zdrowotnej).
Nale˝y to wykorzystaç jako przyk∏ad efektywnego partnerstwa zwiàzków zawodowych
z ekonomià spo∏ecznà, jak w przypadku Andaluzyjskiego Paktu dla Ekonomii Spo∏ecz-
nej lub zamówieƒ publicznych dla przedsi´biorstw integracji spo∏ecznej we Flandrii
(seminarium A6).

Europejska polityka w dziedzinie przedsi´biorstw ekonomii spo∏ecznej i ich sieci
Niezwykle istotne jest, ˝e Europejska polityka na rzecz przedsi´biorstw – na nowo

sformu∏owana w programach ramowych dotyczàcych badaƒ, konkurencji i innowacji –
zapewnia warunki równego traktowania ró˝nym typom przedsi´biorstw. Polityka ta jest
odleg∏a od rzeczywistoÊci, poniewa˝ przedsi´biorstwa ekonomii spo∏ecznej nie sà w∏a-
Êciwie brane pod uwag´. Jej nowa, postulowana zmiana powinna uwzgl´dniaç jednà
z naczelnych zasad projektowania polityki Unii Europejskiej, tj. w∏àczania przewidywa-
nych przedsi´wzi´ç dotyczàcych promocji spó∏dzielni w programy ramowe, z uwzgl´d-
nieniem opinii Komitetu Regionów12, jak równie˝ wniosków p∏ynàcych z seminarium na
temat przedsi´biorczoÊci spó∏dzielczej (seminarium A8).

Nale˝a∏oby – w szczególnoÊci w nowych paƒstwach cz∏onkowskich – promowaç roz-
wój systemów przedsi´biorczoÊci spó∏dzielczej: instrumentów finansowych, równoÊci
grup i sieci przedsi´biorstw, w∏àczajàc w to Spó∏dzielnie Europejskie, centra porad
i wsparcia, powo∏ywane w celu tworzenia i przejmowania przedsi´biorstw przez pra-
cowników; organizacji szkoleniowych i edukacyjnych dla przedsi´biorstw ekonomii spo-
∏ecznej. Ta wa˝na inicjatywa, zapoczàtkowana przez przedsi´biorstwa ekonomii
spo∏ecznej, oferuje mo˝liwoÊci ogólnego rozwoju ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw13
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Wsparcie tworzenia narodowych platform ekonomii spo∏ecznej i sieci przedsi´biorstw
ekonomii spo∏ecznej jest dlatego niezwykle istotna, jeÊli chcemy stworzyç koniecznà
dynamik´ rozwoju, jak równie˝ wzmocniç sieci szkolenia i edukacji na temat prioryte-
tów i rzeczywistoÊci ekonomii spo∏ecznej (A4, A8).

Europejski Komitet Ekonomiczno–Spo∏eczny wyda∏ kilkakrotnie opini´ na rzecz zin-
tegrowanego programu dla przedsi´biorstw ekonomii spo∏ecznej, przewidujàcy szereg
przedsi´wzi´ç, z których podstawowy to powo∏anie „funduszu solidarnoÊci” dla wspie-
rania inicjatyw podejmowanych przez Paƒstwa Cz∏onkowskie14. Komunikat Komisji
o Promowaniu Spó∏dzielni w Europie przewiduje mo˝liwoÊç zawarcia odniesienia do
specyfiki przedsi´biorstw spó∏dzielczych, które umo˝liwi∏oby Spó∏dzielniom dost´p do
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Nale˝y zach´caç w∏adze lokalne, które
poprzez fundusze gwarancyjne zaczynajà Êwiadczyç wsparcie finansowe, do wi´kszego
wk∏adu w rozwój ekonomii spo∏ecznej na poziomie lokalnym (A5).

Programy pochodzàce z Europejskich Funduszy Strukturalnych (w∏àczajàc EQUAL)
powinny byç bardziej otwarte, aby móc wspieraç inicjatywy ekonomii spo∏ecznej, które
realizowane sà w ich ramach (A11, A12).

Ekonomia Spo∏eczna jest kluczowym komponentem tego europejskiego modelu spo-
∏ecznego i gospodarczego. Musi si´ staç jego najlepszym odnoÊnikiem.

5. Konkluzje seminariów tematycznych.
Seminarium 1

Wk∏ad towarzystw ubezpieczeƒ zdrowotnych w ramy poszerzenia Europy.

Druga Konferencja Ekonomii Spo∏ecznej w Krakowie by∏a okazjà dla towarzystw ubez-
pieczeƒ zdrowotnych do spotkania i postawienia pytaƒ o nasz wk∏ad w Europ´ 25 paƒstw.

O ile towarzystwa wzajemne istniejà a ich dzia∏ania, wartoÊci sà zidentyfikowane
i „identyfikowalne” w „starej” Unii, o tyle w nowych krajach cz∏onkowskich jest jeszcze
bardzo wiele rzeczy do zrobienia w kwestii promocji wartoÊci towarzystw wzajemnych.

Przede wszystkim ten warsztat umo˝liwi∏ przedyskutowanie kwestii mobilnoÊci pacjen-
tów, mobilnoÊci, która jest ju˝ dzisiaj rzeczywistoÊcià w ramach Europy 25 paƒstw i która
najprawdopodobniej b´dzie wzrastaç. Seminarium to by∏o równie˝ okazjà do przedsta-
wienia raportu z post´pu prac nad europejskim ustawodawstwem w dziedzinie mobilno-
Êci oraz oczekiwaƒ cz∏onków towarzystw wzajemnych w zakresie kierunków tego post´pu.

Zaprezentowany zosta∏ przyk∏ad najlepszej praktyki z nowych krajów cz∏onkowskich,
przyk∏ad s∏oweƒski, co da∏o mo˝liwoÊç lepszego zidentyfikowania sytuacji w tym kraju,
z punktu widzenia geograficznego (jest to podstawowa informacja, aby zrozumieç silnà
mobilnoÊç S∏oweƒców poza granice kraju w celu nabycia us∏ug medycznych) oraz
z punktu widzenia oferty zawierajàcej mo˝liwoÊci opieki, a˝ wreszcie zaprezentowano
to, co istnieje tam ju˝ w zakresie towarzystw ubezpieczeƒ zdrowotnych.

Widaç z tego wyraênie, i˝ s∏oweƒskie towarzystwa wzajemne, jak w innych krajach
Europy, cierpià z powodu fachowoÊci innych ofert ubezpieczeniowych, ale w przypadku
S∏owenii dochodzi jeszcze problem, i˝ istnieje tam tylko jedno towarzystwo wzajemnych
ubezpieczeƒ zdrowotnych.
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Istnieje wi´c koniecznoÊç, aby wartoÊci towarzystw wzajemnych znacznie efektywniej
propagowanie by∏y w opinii publicznej, jeÊli chcemy doprowadziç do sytuacji, i˝ system
ochrony zdrowia oparty b´dzie na wartoÊciach solidarnoÊci.

Druga cz´Êç seminarium poÊwi´cona by∏a doÊwiadczeniom towarzystw ubezpieczeƒ
zdrowotnych, zdobytym w ramach wspó∏pracy pomi´dzy „starà” a „nowà” Unià. Uda∏o si´
pokazaç, i˝ kilka krajów, jeszcze przed poszerzeniem, ustanowi∏o powiàzania z Krajami
Europy Ârodkowej (przyk∏ad pokazany w trakcie seminarium dotyczy∏ Polski i Bu∏garii).

Towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych z krajów „starej” Unii mia∏y swój swoisty
wk∏ad we wdro˝eniu struktur poÊwi´conych osobom niepe∏nosprawnym w Bu∏garii,
w utworzeniu towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych w Polsce, tworzeniu narz´dzi u∏a-
twiajàcych wymian´ „know-how” pomi´dzy tzw. krajem „szkoleniowcem” a krajem
„szkolonym”, lub nawet wi´cej – monitorowaniem restrukturyzacji rolnictwa w Polsce
i jej spo∏ecznych konsekwencji.

Dlatego mo˝emy byç optymistami w kwestii rozwoju towarzystw ubezpieczeƒ wza-
jemnych w nowych krajach cz∏onkowskich, poniewa˝ jest to wzmocnione przez ju˝ ist-
niejàce partnerstwa i fakt, i˝ zawiàza∏y si´ równie˝ nowe.

Co wi´cej nikt nie wàtpi, i˝ cz∏onkowie towarzystw wzajemnych, którzy sà Êwiadomi
potrzeb promocji wartoÊci, b´dà wspólnie pracowaç na rzecz uznania tych idei tam,
gdzie w∏aÊnie zosta∏y zakorzenione.

Seminarium 2
Deklaracja Krakowska dotyczàca utworzenia Funduszu na rzecz Rozwoju Przedsi´biorstw

Ekonomii Spo∏ecznej w Krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej

Zebrani w Krakowie z okazji drugiej konferencji ekonomii spo∏ecznej w krajach
Europy Ârodkowej i Wschodniej, sygnatariusze niniejszej deklaracji, w nawiàzaniu do
inicjatywy podj´tej dwa lata temu na konferencji ekonomii spo∏ecznej w Pradze przez
CREDIT COOPERATIF, CREDIT MUTUEL, ESFIN, SOFICATRA i COOPFOND,
podj´li decyzj´ o utworzeniu, pod nazwà COOPEST, Funduszu na rzecz rozwoju kra-
jów ostatnio przyj´tych do Unii Europejskiej lub zamierzajàcych wstàpiç do niej w naj-
bli˝szej przysz∏oÊci.

Podejmujàcy t´ inicjatyw´, wyra˝ajà swojà solidarnoÊç z ekonomià spo∏ecznà odra-
dzajàcà si´ w tych krajach. Pragnà uczestniczyç w odbudowie i rozwoju spó∏dzielni,
towarzystw wzajemnej pomocy, stowarzyszeƒ i fundacji po to, by mog∏y one braç udzia∏
w procesie budowania spo∏eczeƒstwa, w którym post´p gospodarczy szed∏by w parze
z post´pem spo∏ecznym.

Federacje, zwiàzki i organizacje reprezentujàce ekonomi´ spo∏ecznà w wy˝ej wymie-
nionych krajach zaproszone zostajà przez sygnatariuszy deklaracji do w∏àczenia si´ w to
przedsi´wzi´cie.

Sygnatariusze oczekujà od instytucji Unii Europejskiej, a w szczególnoÊci od Komisji
Europejskiej, Banku Europejskiego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz
innych mi´dzynarodowych instytucji finansowych i rzàdów i instytucji wy˝ej wymienio-
nych krajów, poparcia tej inicjatywy poprzez udzielenie im niezb´dnej pomocy finanso-
wej w celu osiàgni´cia wytyczonego celu.
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CEL FUNDUSZU
Celem Funduszu jest promowanie i wspieranie dzia∏alnoÊci istniejàcych ju˝ przedsi´-

biorstw, dzia∏anie na rzecz ich rozwoju oraz tworzenia nowych przedsi´biorstw, w kra-
jach, które zosta∏y niedawno przyj´te do Unii Europejskiej lub w tych, które przystàpià
do niej w bliskiej przysz∏oÊci, prze˝ywajàcych, z powodu swej specyfiki, trudnoÊci
w zakresie finansowania.

Fundusz ma za zadanie umo˝liwienie tym przedsi´biorstwom ekonomii spo∏ecznej
zwi´kszenie ich w∏asnych funduszy oraz przystàpienie do finansowania Êrednio i d∏ugo-
terminowego, którego one potrzebujà.

DZIA¸ANIA FUNDUSZU
Dzia∏ania Funduszu zostanà przeprowadzone z uwzgl´dnieniem ró˝nych warunków

krajowych lub lokalnych, w ramach wielopoziomowej wspó∏pracy z parasolowymi insty-
tucjami finansowymi, dysponujàcymi ca∏ym portfelem, który rozdzielany jest przez nie
wed∏ug wczeÊniej ustalonych zasad, pomi´dzy lokalnych poÊredników finansowych, któ-
rzy z kolei przydzielajà Êrodki finansowe przedsi´biorstwom-beneficjentom koƒcowym,
którym si´ one ostatecznie nale˝à.

Dzia∏ania te przybiorà g∏ównie dwie formy: wniesienia funduszy w∏asnych lub quasi
– funduszy w∏asnych w formie po˝yczek podporzàdkowanych, zabezpieczenia i regwa-
rancji po˝yczek bankowych.

Przyj´ty schemat ma na celu u∏atwienie zarzàdzania na szczeblu terenowym oraz uzy-
skanie wi´kszego efektu dêwigni.

ZARZÑDZANIE OPERACYJNE FUNDUSZU
W ramach Funduszu utworzone zostanà: Komitet Sterujàcy skupiajàcy instancje poli-

tyczne, centralny operator finansowy skupiajàcy inwestorów oraz operator do spraw
szkoleƒ majàcy za zadanie udzielanie technicznego wsparcia poÊrednikom finansowym
lokalnym zarzàdzajàcym.

Komitet Sterujàcy okreÊli priorytetowe kierunki polityczne funduszu. B´dzie sk∏ada∏
si´ z przedstawicieli ruchów ekonomii spo∏ecznej Unii Europejskiej, ruchów ekonomii
spo∏ecznej Krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej oraz instytucji europejskich.

Centralny operator finansowy b´dzie sk∏ada∏ si´ z przedstawicieli instytucji uczestni-
czàcych w Funduszu. B´dzie wprowadza∏ w ˝ycie polityk´ ogólnà opracowanà przez
Komitet Sterujàcy. Operator ten b´dzie mia∏ wy∏àcznoÊç na podejmowanie zobowiàzaƒ
finansowych w imieniu Funduszu. B´dzie móg∏, w póêniejszym etapie, przekazaç swoje
uprawnienia operatorom krajowym w sprawach mniej wa˝nych.

Centralny operator finansowy b´dzie mia∏ ponadto za zadanie:
– zbieranie ró˝nych doÊwiadczeƒ na szczeblu krajowym, wybór i wdra˝anie najlepszych,
– praktyk,
– pilotowanie rozwoju sieci,
– organizowanie spotkaƒ lokalnych oraz mi´dzynarodowych partnerów finansowych.

ÂRODKI FINANSOWE FUNDUSZU
Powinny one umo˝liwiç realizacj´ dwóch celów funduszu, którymi sà: wk∏ady

w postaci Êrodków w∏asnych oraz zabezpieczenia.
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Ârodki w∏asne
Na podstawie szacunków sporzàdzonych w oparciu o cz´Êciowe informacje uzyskane

w niektórych krajach (Polska, W´gry, S∏owacja, ¸otwa), w których planowane jest pod-
j´cie dzia∏aƒ, Fundusz ma na celu uruchomienie Êrodków finansowych w wysokoÊci
30 M� na okres najbli˝szych czterech lat oraz w wysokoÊci 100 M� na okres 7-8 lat.

Kwoty te powinny umo˝liwiç, poprzez ich pomna˝anie, osiàgni´cie znacznie wy˝szej
∏àcznej kwoty pomocy finansowej udzielanej przedsi´biorstwom.

Na poczàtek, sygnatariusze zobowiàzujà si´ do wniesienia pierwszej cz´Êci Êrodków
w wysokoÊci 8 M� , cz´Êciowo w formie kapita∏u, a cz´Êciowo w formie po˝yczki pod-
porzàdkowanej, udzia∏u, depozytów lub lokat oprocentowanych przeznaczonych do
wyposa˝enia, w sposób bezpoÊredni lub poÊredni, centralnej struktury finansowej
w Êrodki niezb´dne do uruchomienia pierwszych projektów krajowych.

Ta pierwsza kwota 8 milionów euro b´dzie wyp∏acana w transzach po 2 M� , z przezna-
czeniem na projekty przedstawiane i akceptowane przez instancje funduszu COOPEST.

Zabezpieczenia
Poczàtkowo, planowany mechanizm zabezpieczeƒ b´dzie móg∏ si´ oprzeç na funduszu

gwarancji wzajemnej „Garantie Solidaire”, utworzonym przez CREDIT COOPERATIF
na rzecz FEBEA (Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych).

Negocjacje prowadzone z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) dotyczàce
regwarancji powinny przyczyniç si´ do wyraênego wzrostu aktualnych zdolnoÊci opera-
cyjnych Funduszu.

Instytucje b´dàce inicjatorami Funduszu apelujà do jednostek, które do niego przy-
st´pujà, o udzia∏ w jego finansowaniu.

Sygnatariusze:
CREDIT COOPERATIF – bank spó∏dzielczy (Francja),
CREDIT MUTUEL – bank spó∏dzielczy(Francja)
MACIF – towarzystwo ubezpieczeƒ wzajemnych (Francja)
ESFIN-IDES – spó∏ka venture capital (Francja)
SOFICATRA – europejska spó∏ka venture capital (Belgia)
SEFEA – spó∏ka venture capital (W∏ochy)
BISE BANK – bank (partner krajowy w Polsce)

Seminarium 3
Dostosowane ramy prawne: g∏ówna troska przedsi´biorstw ekonomii spo∏ecznej

To seminarium podzielone by∏o na dwie g∏ówne cz´Êci: pierwsza cz´Êç poÊwi´cona by∏a
prezentacji polskiego kontekstu politycznego i prawnego przedsi´biorstw ekonomii spo-
∏ecznej; druga cz´Êç – roli, którà odegraç majà te formy przedsi´biorstw, np. spó∏dzielnie,
towarzystwa wzajemne, stowarzyszenia i fundacje w europejskim porzàdku prawnym.

Zauwa˝ono, i˝ w Polsce, od kiedy w 2003 r. zosta∏o ustanowione nowe prawo na temat
po˝ytku publicznego/zatrudnienia socjalnego, pokrywajàce szeroki zakres zagadnieƒ,
którego priorytety oparte sà na zasadach dialogu obywatelskiego, ekonomia spo∏eczna
jako ca∏oÊç cieszy si´ pozytywnym klimatem.
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W przypadku spó∏dzielni i kas oszcz´dnoÊciowo –kredytowych, w Êwietle nowego
prawa dostosowanego do standardów UE, w szczególnoÊci do ostatnio przyj´tego 
Statutu Europejskiej Spó∏dzielni, aktualny system podatkowy nadal utrudnia pe∏ne
wykorzystanie tej formy prawnej a nawet zmusza niektóre istniejàce spó∏dzielnie do
zaprzestania swojej dzia∏alnoÊci. Na szcz´Êcie, zarówno banki spó∏dzielcze jak i kasy
oszcz´dnoÊciowo – kredytowe rozwijajà si´ bardzo dynamicznie. Stàd, kluczowà rol´
b´dà mia∏y do odegrania zwiàzki spó∏dzielcze.

PodkreÊlono jednak, i˝ dla sektora jako ca∏oÊci nadal pozostajà pewne przeszkody,
z których najwa˝niejsze sà tendencja prywatyzowania przedsi´biorstw paƒstwowych,
stopieƒ wsparcia publicznego, czy wzrastajàce znaczenie spó∏ek z o. o. jako formy two-
rzenia nowych przedsi´biorstw.

W konkluzjach zarekomendowano monitorowanie ram prawnych ekonomii spo∏ecz-
nej w Polsce, majàc jednak w ÊwiadomoÊci fakt, i˝ samo prawo nie wystarczy – musi ono
jeszcze byç znane w opinii publicznej, stàd ogromna potrzeba programów edukacyjnych.

Porównanie form ekonomii spo∏ecznej w 15 krajach „starej” Unii wskazuje, i˝ euro-
pejski statut jest bardzo pomocny w ujednolicaniu cz´sto bardzo ró˝niàcych si´ od sie-
bie krajowych uregulowaƒ prawnych.

Bli˝sze przyjrzenie si´ pierwszemu statutowi, przyj´temu na szczeblu UE – statutowi
Europejskiej Spó∏dzielni – doprowadza do stwierdzenia, i˝ nadszed∏ dobry moment na
konsolidacj´ europejskiego prawodawstwa spó∏dzielczego. Ostrze˝ono równie˝ przed
negatywnymi konsekwencjami za du˝ej ró˝nicy pomi´dzy wdra˝aniem statutu Europej-
skiego Stowarzyszenia a Europejskiej Spó∏dzielni. Wymieniono wiele pozytywów SES,
a w szczególnoÊci fakt, i˝ mo˝e on ukonstytuowaç zasad´, wykluczajàcà wszystkie przed-
si´biorstwa, które nie dzia∏ajà na zasadach nadanych przez ten statut. Konsekwentnie,
zarekomendowano, aby podjàç promocj´ SES na poziomie administracji publicznej,
wyspecjalizowanych organów, uniwersytetów i w samych spó∏dzielniach.

Poniewa˝ inne podmioty sektora ekonomii spo∏ecznej, takie jak stowarzyszenia,
towarzystwa wzajemne i fundacje, nadal oczekujà na przyj´cie podobnych statutów euro-
pejskich, a poziom zaawansowania prac nad nimi w Komisji Europejskiej jest bardzo
ró˝ny dla ka˝dego z nich, to jednak jest pewne, i˝ przyj´cie oddzielnego statutu dla ka˝-
dej z tych form organizacji, nada im znacznie powa˝niejszà rol´ do odegrania w kwestii
aktywnoÊci na poziomie ponad – narodowym, stworzy synergi´ z partnerami, ale równie˝
wesprze wdro˝enie idei zaanga˝owania obywatelskiego na poziomie europejskim.

Seminarium 4
Edukacja i Szkolenie dla przedsi´biorców Ekonomii Spo∏ecznej

Seminarium poÊwi´cone edukacji i szkoleniu na rzecz Ekonomii Spo∏ecznej podkre-
Êli∏o potrzeby tego rodzaju dzia∏aƒ, a w szczególnoÊci potrzeby cz∏onków – w∏aÊcicieli
i pracowników przedsi´biorstw i organizacji ekonomii spo∏ecznej. Ta specyfikacja bierze
pod uwag´ natur´ tych przedsi´biorstw a bardziej precyzyjnie ich wartoÊci, priorytety
i doÊwiadczenia, które ró˝nià je g∏ównie od tradycyjnych przedsi´biorstw.

Jak wyra˝ona jest ta potrzeba? Jak na nià odpowiemy? Czy modu∏y sà wewn´trzne
czy zewn´trzne?

Seminarium udzieli∏o tylko niewielkiej cz´Êci odpowiedzi na powy˝sze pytania.
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Uczestnicy podzielili wra˝enie, i˝ istnieje wiele rozwiàzaƒ i sà one bardzo rozproszone.
W przypadku edukacji publicznej, zdaliÊmy sobie spraw´, i˝ programy edukacyjne nie

biorà pod uwag´ szczególnych cech ekonomii spo∏ecznej. Nie powinno nas to szokowaç,
poniewa˝ ich g∏ównà rolà jest utrzymywanie dominujàcego modelu.

Majàc ten fakt na uwadze, uczestnicy seminarium podkreÊlili potrzeb´ rozwoju dzia-
∏aƒ badawczych na poziomie europejskim w dziedzinie:

– analizy potrzeb szkoleniowych,
– spisu istniejàcych programów i êróde∏ ich finansowania,
– poszukiwania sieci i projektów utworzonych w ramach instytucji edukacyjnych

i pomi´dzy szkoleniowcami.
Seminarium podkreÊli∏o potrzeb´ wzmocnienia i powiàzania istniejàcych sieci w celu

utworzenia Europejskiego Dyplomu w dziedzinie Ekonomii Spo∏ecznej oraz ratyfikacji
„acquis”, wymiany doÊwiadczeƒ i u∏atwienia mobilnoÊci szkoleniowców i osób szkolonych.

Aby rozwijaç t´ prac´, seminarium zarekomendowa∏o wykorzystanie jako podstawy
wsparcia ju˝ istniejàcych sieci „Europejskiego Uniwersytetu Spó∏dzielczego”, sieci stop-
ni naukowych Europejskiej Ekonomii Spo∏ecznej i sieci DIESIS, które mia∏y ogromny
wk∏ad w organizacj´ seminarium i samej konferencji.

Uczestnicy seminarium wreszcie uznali za interesujàce podj´cie dzia∏aƒ lobbingo-
wych wÊród instytucji UE, rzàdów krajowych, szkoleniowców zwiàzków zawodowych
i organizacji studenckich w celu umieszczenia ekonomii spo∏ecznej jako tematu specy-
ficznych szkoleƒ w szko∏ach i na Uniwersytetach.

Forum REVES i Seminarium 5
Stabilny rozwój lokalny: aktywizacja kapita∏u spo∏ecznego i partnerstwo 

„w∏adze lokalne/ekonomia spo∏eczna”

W ramach Forum REVES i seminarium A5, Pani Urbaniak, i inni mówcy przywo∏ywali
zagadnienia zwiàzane z globalizacjà spo∏eczeƒstw i gospodarek. Nasze spo∏eczeƒstwo
doÊwiadcza ogromnych zmian i jeÊli nie b´dziemy czujni, nastàpià spo∏eczne i ekonomiczne
podzia∏y, które powi´kszà ju˝ istniejàcà przepaÊç pomi´dzy bogatymi i biednymi krajami,
a w ramach naszych terytoriów doprowadzi do wzrostu wykluczenia spo∏ecznego i biedy.
W dzisiejszych czasach konieczne jest dostarczenie nowych rozwiàzaƒ, opartych na nowym
sposobie dzia∏ania, nowych formach przedsi´biorczoÊci, innym modelu ekonomicznym.
ZobaczyliÊmy w ciàgu tych dwóch dni wag´ ekonomii spo∏ecznej w Europie, poprzez liczb´
przedsi´biorstw i miejsc pracy, które ona generuje i kulturowe korzenie „przedsi´biorstw
socjalnych” na tych terytoriach, na których dzia∏ajà, jak równie˝ fakt, i˝ udzielajà one odpo-
wiedzi równie˝ na obawy przedstawicieli wybranych przez spo∏ecznoÊci lokalne. W tym
podejÊciu, sieci i partnerstwa reprezentujà podstawowe êród∏o inicjatyw wÊród przedsi´-
biorstw, podmiotów spo∏ecznych, partnerów gospodarczych, wzmacniajà sieci partnerstwa
publiczno – prywatnego. W tych przedsi´biorstwach, majàcych status ekonomii spo∏ecznej
lub nie, istniejà sposoby dzia∏ania i cele, ró˝niàce je od innych organizacji, poniewa˝ kapita∏
spo∏eczny góruje nad kapita∏em finansowym, a zysk staje si´ tylko narz´dziem a nie celem.
Dzia∏ania oparte na zasadzie solidarnoÊci dokonujà przedefiniowania w relacji klient –
dostawca, pracodawca – pracownik, produkcja – Êrodowisko, bez odsuwania na plan dalszy
skutecznoÊci ekonomicznej powiàzanej ze skutecznoÊcià spo∏ecznà.
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JeÊli mielibyÊmy przedstawiç silne sygna∏y na przysz∏oÊç, by∏yby one nast´pujàce:
– znaczenie lokalnej skali sàsiedzkiej, gdzie realizowana jest wspólna odpowiedzial-

noÊç w stosunku do obywateli, przedsi´biorstw, stowarzyszeƒ, wybranych przedsta-
wicieli w innych typach przedsi´biorstw produkcyjnych, konsumentów, kas
oszcz´dnoÊciowych, inwestycyjnych ale równie˝ demokracji uczestniczàcej i Spo-
∏ecznej OdpowiedzialnoÊci Przedsi´biorstw,

– potrzeba, w ramach silnego partnerstwa publiczno – prywatnego, wdro˝enia narz´-
dzi i praktyk, funduszy gwarancyjnych do wsparcia rozwoju Przedsi´biorstw Eko-
nomii Spo∏ecznej, klauzul socjalnych na rynku publicznym... idzie to w parze ze
wzrostem inicjatyw lokalnych,

– rola zatrudnienia, jak równie˝ dobrej jakoÊci budownictwa socjalnego w ramach
kolektywnych strategii rozwoju w celu zwalczania wykluczenia,

– rewitalizacja rozwoju lokalnego, z punktu widzenia ekonomii spo∏ecznej, która daje
im si∏´ i nadaje sens, poprzez podj´cie wspólnego strategicznego kroku przez eko-
nomi´ spo∏ecznà i w∏adze lokalne.

W tym celu istnieje kilka oczekiwaƒ:
– silne i d∏ugo-terminowe zaanga˝owanie w partnerstwo pomi´dzy w∏adzami lokal-

nymi a podmiotami ekonomii spo∏ecznej na terytoriach nowych krajów cz∏onkow-
skich, aby okreÊliç nasze po∏o˝enie w ramach dokonujàcych si´ zmian spo∏ecznych,

– wzrastajàce uznanie oraz pewna liczba Êrodków przeznaczonych na koncepcj´ Spo-
∏ecznej OdpowiedzialnoÊci Terytoriów w celu osiàgni´cia i rozwijania zasad
„benchmarkingu” w tej dziedzinie pomi´dzy 25 krajami UE,

– przyj´cie odpowiedniego europejskiego statutu stowarzyszenia, fundacji i towarzy-
stwa ubezpieczeƒ wzajemnych dla zwi´kszenia spójnoÊci wspó∏pracy,

– wyobra˝enie sobie pewnego rodzaju europejskiej formalizacji partnerstwa na
wszystkich szczeblach w celu zwi´kszenia ich skutecznoÊci i mo˝liwoÊci wymiany,

– zintegrowaç w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych zdolnoÊci monitoro-
wania narz´dzi strategicznych takich jak fundusze por´czeniowe, spó∏dzielnie pracy,

– wdro˝enie Obserwatorium przyk∏adów najlepszych praktyk w dziedzinie przedsi´-
biorczoÊci i ich wp∏ywu w 25 krajach UE;

Podsumuj´ poprzez stwierdzenie, w sferze naszej pracy wymiana doÊwiadczeƒ
i dobrych praktyk pozwoli∏a nam na podkreÊlenie rzeczywistoÊci, która ma wp∏yw na
nasze codzienne ˝ycie, a gdybyÊmy chcieli to udowodniç, najlepszym dowodem sà nasze
dzia∏ania, rozwój lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich sieci, i wymiana
w celu uzyskania maksymalnego zysku z dzielenia si´ „know–how”, które przez ró˝ne-
go rodzaju przyk∏ady, b´dà mia∏y wk∏ad do wi´kszego i bardziej innowacyjnego ich upo-
wszechniania i które b´dà podstawà budowy kapita∏u spo∏ecznego. Te sieci ju˝ istniejà,
tak jak REVES czy inne, wi´c wa˝ne jest, aby powiàzaç je i wyposa˝yç w Êrodki dla
zwi´kszenia ich efektywnoÊci.
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Seminarium 6 (1 cz´Êç)
RIESI, Relacje przemys∏owe w przedsi´biorstwach ekonomii spo∏ecznej 

(integracja poprzez prac´)15

Spotkania, debaty, wymiana doÊwiadczeƒ i refleksje na temat tego projektu pozwoli∏y
nam na naszkicowanie nast´pujàcych konkluzji/rekomendacji:

– dialog jest kwestià zasadniczà,
– wdro˝enie tego dialogu zale˝y od istniejàcych Êrodków prawnych w ka˝dym kraju

na szczeblu regionalnym i krajowym,
– wszystkie przedsi´biorstwa integracji spo∏eczne, niezale˝nie od historii, spotykajà si´

z tym samym pytaniem: jakie warunki i jaki sposób wdro˝enia dialogu spo∏ecznego
pomaga realizacji misji, spójnoÊci jej pozycji i skutecznoÊci dzia∏aƒ na rzecz obywateli;

Rozwiàzania sà ró˝ne, w szczególnoÊci w nast´pujàcych obszarach:
– misja i cele w∏adz lokalnych i administracji paƒstwowej,
– warunki gospodarki konwencjonalnej i podmioty zainteresowane: zwiàzki zawodo-

we, gospodarka ogólnie, spo∏ecznoÊci lokalne, regionalne i krajowe rynki pracy,
– misja i cele przedsi´biorstw integracji spo∏ecznej, tak jak sà one przez nas definiowane:

a) przedsi´biorstwa których projektem spo∏ecznym jest integracja spo∏eczna
i obywatelstwo,

b) przedsi´biorstwa usytuowane w sercu systemu gospodarczego,
c) przedsi´biorstwa z silnym pedagogicznym wymiarem:

• pedagogika socjalna oparta z jednej strony na prawach i obowiàzkach
osoby zatrudnionej w ramach Kodeksu Pracy i Konwencji Kolektyw-
nych, a z drugiej strony, spo∏ecznoÊci osób przedsi´biorczych,

• pedagogika kszta∏cenia zawodowego, oparta na urzeczywistnieniu
sytuacji, w której zawodowe know – how jest zainicjowane i zastoso-
wane poprzez praktyk´ pracy;

• pedagogika dzia∏aƒ wewn´trznych oparta z jednej strony, na obowiàz-
ku niwelowania przeszkód, a z drugiej strony zarzàdzaniu integracjà
stanowisk pracy;

• pedagogika obywatelstwa oparta na informacji i nauczaniu roli pra-
cowników w ˝yciu i zarzàdzaniu przedsi´biorstwem, na podstawie
doÊwiadczeƒ demokracji ekonomicznej.

Integracja spo∏eczna nie jest potrzebà przejÊciowà. Ma swój wk∏ad w spójnoÊç spo-
∏ecznà i rozwój gospodarczy regionów, narodów i Europy.

Musimy osiàgnàç uznanie, potwierdziç nasz profesjonalizm i promowaç powiàzania
projektów spo∏ecznych i gospodarczych.

29

Ekonomia spo∏eczna – Kraków 2004

asasasasasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasasas
15 REALISE DANS LE CADRE D’UN PROJET SOUTENU PAR LA COMMISSION EUROPEENNE, DG
EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES, ET PAR LA CELLULE FEDERALE D’ECONOMIE SOCIALE BELGE



Seminarium 6 (2 cz´Êç)
Partnerstwa zwiàzki zawodowe/ekonomia spo∏eczna. Dialog Lokalny i Europejski.

ChcielibyÊmy podkreÊliç, ˝e warsztat ten powinien byç postrzegany jako cz´Êç d∏ugofalowe-
go procesu: procesu uznania Ekonomii Spo∏ecznej przez inne podmioty spo∏eczne i polityczne.

Dlatego te˝ nie powinniÊmy rozwa˝aç go jako pierwszej lub ostatniej próby, ale raczej
jako nowej mo˝liwoÊci dostarczenia argumentów dla takiego uznania.

Bioràc to pod uwag´, chcielibyÊmy zasygnalizowaç, i˝ podj´tych zosta∏o ju˝ kilka
milowych kroków w wy˝ej wspomnianym procesie: Europejska Konferencja w Ganda-
wie, Gavle, Salamace, utworzenie CEP–CMAF, ró˝ne stanowiska, opinie i ˝àdania
zgromadzone w ró˝nego rodzaju dokumentach Komitetu Ekonomiczno – Spo∏ecznego
i Komisji Europejskiej w zakresie znaczenia i uznania Ekonomii Spo∏ecznej.

Niemniej jednak, jest jedno wydarzenie, które musi byç podkreÊlone, ze wzgl´du na jego
wp∏yw: Mi´dzynarodowa Konferencja „Ekonomia Spo∏eczna i Dialog Spo∏eczny”, która
odby∏a si´ w styczniu 2004 r. w Sewilli a zosta∏a zorganizowana przez CEPES-Andalucía.
W tym wydarzeniu organizacje uczestniczàce uzgodni∏y koƒcowà deklaracj´ (Deklaracj´
z Sewilli), która wskaza∏a na istnienie kilku przyk∏adów udzia∏u Ekonomii Spo∏ecznej
w Dialogu Spo∏ecznym, m. in. Andaluzyjski Pakt na rzecz Ekonomii Spo∏ecznej.

Dlatego te˝ chcielibyÊmy podkreÊliç w naszej konkluzji wa˝noÊç takiej deklaracji
i chcielibyÊmy przywo∏aç z niej trzy stanowiska:

„[organizacje uczestniczàce] WSKAZUJÑ NA POTRZEB¢ WSPARCIA tych inno-
wacyjnych dzia∏aƒ, jak wspomniane, które podejmowane sà na szczeblach regionalnych,
lokalnych i krajowych w celu wi´kszego zestrukturyzowania dialogu spo∏ecznego
z udzia∏em organizacji Ekonomii Spo∏ecznej i promowania ich w regionach i krajach.
Szczególnie proszà o wsparcie Komisji Europejskiej i przyjmujà propozycj´ podj´cia
badaƒ na temat reprezentacyjnoÊci partnerów spo∏ecznych i propozycji zmian, które
b´dà wynikiem tych badaƒ (jak zosta∏o to zasugerowane w Komunikacie Komisji 
z 26 czerwca 2002 COM (2002).

W tym sensie, i w celu u∏atwienia wdra˝ania tego rodzaju innowacji, WSKAZUJÑ
NA POTRZEB¢ OSIÑGNI¢CIA ujednoliconej reprezentacji ekonomii spo∏ecznej na
wszystkich szczeblach (krajowym, regionalnym i lokalnym). Równie˝, organizacje Eko-
nomii Spo∏ecznej anga˝ujà si´ w celu zmobilizowania swoich êróde∏ aby wesprzeç budo-
w´ narz´dzi uznania partnerów spo∏ecznych w ich krajach i zach´cenia narodzin innych
organizacji ekonomii spo∏ecznej, szczególnie w krajach kandydujàcych do UE i nowych
krajach cz∏onkowskich [... ], jak równie˝ krajach sàsiadujàcych.

˚ÑDAJÑ, aby CEP–CMAF by∏a rozpoznana jako partner spo∏eczny w rozumieniu
artyku∏ów 138-139 Traktatu o Unii Europejskiej. 

Seminarium 7
Banki spó∏dzielcze – partnerzy w rozwoju obszarów wiejskich

– Banki spó∏dzielcze sà integralnà cz´Êcià ekonomii spo∏ecznej. Podobnie jak ruch
ekonomii spo∏ecznej powsta∏y z potrzeby sytuacji celem zaspokajania naturalnych
potrzeb cz∏owieka do godnego ˝ycia, a ponad 150-letnia historia wystawia bankom
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spó∏dzielczym najlepsze referencje do obs∏ugi spo∏ecznoÊci lokalnych,
– Typ relacji pomi´dzy podmiotami ekonomii spo∏ecznej a spo∏ecznoÊciami lokalny-

mi jest gwarancjà trwa∏ego rozwoju. W∏aÊcicielami banków spó∏dzielczych i spó∏-
dzielni rolnych sà zwykli ludzie, przedstawiciele spo∏ecznoÊci lokalnych. Oni
najlepiej znajà potrzeby w∏asnego rynku dlatego te˝ sà w stanie odpowiednio wcze-
Ênie zareagowaç na zaistnia∏y problem i pod tym kàtem planowaç strategie dzia∏a-
nia banku czy tez spó∏dzielni.

– Sprawne banki spó∏dzielcze sà motorami rozwoju tzw. „ma∏ych ojczyzn”. Oferowa-
na przez nie pomoc finansowa, doradztwo oraz wsparcie techniczne przyczyniajà
si´ do podnoszenia jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców wsi oraz ma∏ych oÊrodków miejsko –
gminnych. Poprzez swojà dzia∏alnoÊç kredytowà wnoszà istotny wk∏ad w budow´
infrastruktury, która sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionów.

– Ekonomia spo∏eczna zwi´ksza swojà si∏´ oddzia∏ywania poprzez lokalne partner-
stwo. W kr´gu ich najbli˝szych wspó∏pracowników znajdujà si´ samorzàdy lokalne,
grupy producentów, mali i Êredni przedsi´biorcy, instytucje publiczne i osoby pry-
watne. Ta wielop∏aszczyznowa wspó∏praca sprzyja w∏aÊciwej ocenie sytuacji gospo-
darczej regionu i podejmowaniu dzia∏aƒ z myÊlà o jej systematycznej
i kompleksowej poprawie, pracy „pod wspólnym dachem”.

– Banki spó∏dzielcze sà filarami finansowymi w ruchu ekonomii spo∏ecznej. Fakt ten
powinien zostaç zauwa˝ony przez w∏adze Unii Europejskiej i uwzgl´dniony w jej
polityce rolnej.

– Celem optymalizacji korzyÊci p∏ynàcych z obs∏ugi spo∏ecznoÊci lokalnych przez
banki spó∏dzielcze w krajach Europy Wschodniej nale˝a∏oby stworzyç mechanizmy,
które by im pozwoli∏y na wprowadzenie nowych technologii i zwi´kszenie zdolno-
Êci finansowych. Baga˝ historii banków spó∏dzielczych w tej cz´Êci Europy odcisnà∏
swoje pi´tno na poziomie ich kapitalizacji. Fundusze unijne dla rolnictwa b´dà
lepiej wykorzystane, jeÊli b´dà przep∏ywa∏y przez banki spó∏dzielcze. Dla zwi´ksze-
nia skali obs∏ugi Êrodków unijnych poprzez podmioty, które dzia∏ajà w interesie
spo∏ecznoÊci lokalnych Komisja Europejska powinna uznaç sektor ekonomii spo-
∏ecznej za szczególny sektor gospodarki europejskiej i pod tym kàtem dokonaç
zmian legislacyjnych w zakresie zasad ich funkcjonowania oraz dyscypliny podat-
kowej. Polityka wzgl´dem podmiotów ekonomii spo∏ecznej powinna byç adekwat-
na do ich specyfiki i wk∏adu jaki wnoszà w rozwój regionalny. Dla zwi´kszenia
potencja∏u finansowego banków spó∏dzielczych w krajach Europy Ârodkowej
i Wschodniej Komisja Europejska w swojej polityce pomocowej mog∏aby równie˝
przewidzieç inne formy bezpoÊredniego wsparcia kapita∏owego np. w formie po˝y-
czek podporzàdkowanych, czy ulg podatkowych z tytu∏u dzia∏alnoÊci na rzecz dobra
publicznego.

Seminarium 8:
Przedsi´biorczoÊç spó∏dzielcza: wymiar rozwoju w poszerzonej UE

Jak przyznano w Komunikacie Komisji Europejskiej na temat Promocji Spó∏dziel-
czoÊci i dwóch opiniach Komitetu Ekonomiczno Spo∏ecznego opublikowanych w 2004
r. dotyczàcych z jednej strony tego Komunikatu a z drugiej strony zdolnoÊci przedsi´-
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biorstw ekonomii spo∏ecznej do dostosowania si´ do zmian zwiàzanych z dynamikà
gospodarki, rola przedsi´biorczoÊci spó∏dzielczej jest szczególnie istotna w realizacji
celów strategii lizboƒskiej, w zakresie ich wk∏adu do rozwoju gospodarki, rozwoju regio-
nalnego, zatrudnienia i spójnoÊci spo∏ecznej.

Mo˝emy obserwowaç pewne cechy wspólne w doÊwiadczeniach i przyk∏adach najlep-
szych praktyk zaprezentowanych w trakcie warsztatu. Przede wszystkim, wspólne war-
toÊci i to˝samoÊç (definicja MZS oraz Dyrektywa nr 193 MOP). Po drugie, ÊwiadomoÊç,
i˝ wspó∏praca i wspólne rozwiàzywanie problemów jest najbardziej konkurencyjnym
wyborem. Przeanalizowane przyk∏ady pokaza∏y, i˝ zarówno wartoÊci, jak i ÊwiadomoÊç
sà podstawà tej wizji i misji, jak równie˝ rozwini´ta specyficzna forma zarzàdzania. Te
wszystkie elementy razem tworzà reputacj´ przedsi´biorstw spó∏dzielczych. Niektóre
przyk∏ady pokaza∏y znaczenie rozwijania wiedzy i inwestycji w innowacje (np. DIESIS).
Aby to osiàgnàç, niezb´dne jest rozwijanie kapita∏u ludzkiego i przywództwa opartego
na wspólnych wartoÊciach wspomnianych wy˝ej (np. Mondragon i CGM). Co wi´cej,
zdolnoÊç budowy instrumentów, które budujà kapita∏, przy jednoczesnym czynieniu
cz∏onków bardziej odpowiedzialnymi, jest rzeczà kluczowà zarówno w kwestii produk-
cji innowacji jak i stabilnoÊci dzia∏aƒ, opartych na tych wspólnych wartoÊciach. Defini-
cja OECD strukturalnej konkurencyjnoÊci mo˝e mieç w takim wypadku doskona∏e
zastosowanie do doÊwiadczeƒ przedsi´biorczoÊci spó∏dzielczej. Rozumiana ona jest
jako „interaktywna natura procesu innowacji, systematyczne uwydatnianie technologii,
proces kszta∏cenia powiàzany z innowacyjnoÊcià, ˝ywotne znaczenie kapita∏u ludzkiego,
znaczenie czynników organizacyjnych i instytucjonalnych w innowacyjnoÊci, jak równie˝
kluczowa rola konkurujàcych ze sobà firm”.

Wsparcie rozwoju spó∏dzielni i ich wzmocnienie jako podmiotów, poprzez odpo-
wiedni system regu∏, dost´p do êróde∏ finansowania i sta∏ego dialogu (np. rola CECOP
w stosunku od Instytucji Europejskich), jak równie˝ wymiana informacji, badania i upo-
wszechnianie przyk∏adów najlepszych praktyk (np. ECG), sà konieczne, aby mog∏a
„rozkwitaç” wartoÊç dodana spó∏dzielni. OczywiÊcie, wymaga∏oby to systematycznego
odniesienia si´ do spó∏dzielni w Planach Dzia∏ania UE i jej programach, w celu umiesz-
czenia w liniach bud˝etowych, czego uczestnicy seminarium A8 powa˝nie oczekujà.

Przyk∏ady CFI w ramach prawa Marcora i Fundusz Wzajemny na rzecz promocji
spó∏dzielczoÊci we W∏oszech doprowadzi∏y do znaczàcego zwi´kszenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej i dostarczy∏y odpowiedzi w kwestii wykluczenia spo∏ecznego, poprzez
zaanga˝owanie na rzecz restrukturyzacji i podniesienia poziomu kwalifikacji zawodo-
wych pracowników. DoÊwiadczenia kas oszcz´dnoÊciowo–kredytowych w Polsce
(SKOK) sà równie˝ bardzo znaczàce i inspirujà nowe kraje cz∏onkowskie UE. Dost´p
do bie˝àco aktualizowanej informacji na temat spó∏dzielczoÊci b´dzie istotne w budo-
waniu jakiejkolwiek przysz∏ej polityki wspólnotowej, wi´c w tym celu jak najszybciej
powinien powstaç na poziomie europejskim instrument, w który zaanga˝owane b´dà
same zainteresowane podmioty (np. wyspecjalizowane Obserwatorium). Partnerstwa
i sieci wydajà si´ byç w wielu przypadkach podstawà sprostania konkurencji XXI wieku,
kontynuujàc dostarczanie ˝ywotnych odpowiedzi i odgrywajàc istotnà rol´ w spo∏eczno-
Êciach i regionach, gdzie spó∏dzielnie sà mocno osadzone (np. SKOK, CNS). Grupy
partnerskie, jak te stworzone przez Credit Coopératif i Banques Populaires wydajà si´
byç g∏ównà Êcie˝kà dzia∏ania na ten wiek. Seminarium A8 dostarczy∏o wa˝nych przy-
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k∏adów ze zró˝nicowanych krajów cz∏onkowskich UE pokazujàc, i˝ przedsi´biorczoÊç
spó∏dzielcza jest elastyczna, dynamiczna i mocno zaanga˝owana w przysz∏oÊç Europy,
chocia˝by na przyk∏adzie polskim jak zosta∏o powiedziane przez Pana Stanis∏awa Zyg-
muntowicza. Nie bez przyczyny przetrwa∏y one 100 lat okupacji kraju w XIX wieku
i g∏´bokà transformacj´ gospodarki w 1990 roku. W skrócie, przedsi´biorczoÊç spó∏-
dzielcza jest podstawà pluralistycznej gospodarki i pluralistycznego spo∏eczeƒstwa,
gdzie jedno i drugie z kolei jest bezapelacyjne dla istnienia demokratycznego porzàdku.

Seminarium 9
Miejsce ekonomii spo∏ecznej w dialogu obywatelskim

Mo˝e poÊwiadczyç pewien post´p w odniesieniu do zaanga˝owania ekonomii spo-
∏ecznej w dialog obywatelski.

– chocia˝ mo˝emy naÊwietliç kilka s∏aboÊci w tej dziedzinie:
– post´p dokona∏ si´ w podziale sektorowym i w pewnych dziedzinach polityki, jed-

nak nie ma jeszcze wystarczajàcego podsumowania wp∏ywu polityk na ekonomi´
spo∏ecznà (np. ram prawnych, mi´dzynarodowych standardów rachunkowoÊci,
dost´pu do finansowania itp.),

– w wielu krajach pokrywa on jedynie niektóre komponenty ekonomii spo∏ecznej,
które zinstytucjonalizowa∏y si´ na poziomie lokalnym, krajowym i/lub federalnym
i same ustanowi∏y dialog obywatelski z instytucjami publicznymi,

– obecnie nie istniejà ˝adne regulacje prawne na temat dialogu obywatelskiego na
krajowym czy europejskim poziomie. Jest on wi´c dobrowolny i zale˝y od dobrej
woli przedstawicieli instytucji publicznych,

– dlatego te˝ rekomendujemy ostateczne przyj´cie nowej Konstytucji UE i wdro˝e-
nie artyku∏u 47 na temat demokracji uczestniczàcej.

Przede wszystkim, organizacje spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, a wÊród nich organiza-
cje ekonomii spo∏ecznej, powinny byç konsultowane na temat mechanizmów wdro˝enia
artyku∏u 74.

– zabiegamy równie˝ o wi´kszy stopieƒ przejrzystoÊci w mechanizmach, tematach kon-
sultacji i w organizacjach, które konsultowane sà przez Komisj´ Europejskà:

– aby wesprzeç bardziej przejrzysty proces konsultacji, powinien powstaç punkt kon-
taktowy w Generalnym Sekretariacie Komisji, gromadzàcy informacje na temat
wszystkich konsultacji (bie˝àcych i przysz∏ych).

– dodatkowo, Komisja powinna dostarczyç jasnych i aktualnych informacji o roli,
sk∏adzie i funkcjonowaniu ró˝nych komitetów konsultacyjnych. Ekonomia spo∏ecz-
na powinna posiadaç swoich przedstawicieli w tych komitetach, gdzie sprawy mogà
jej dotyczyç, powinna byç zaanga˝owana w proces konsultacji.

– potrzebna jest linia bud˝etowa dla dialogu obywatelskiego, dla odpowiedniego
wdro˝enia artyku∏u I – 47. Powinna ona zastàpiç aktualny program aktywnego
europejskiego obywatelstwa, który pozwala Komisji na dystrybuowanie funduszy
do niektórych sieci, jednak bez wyraênych i jasnych kryteriów selekcji. Linia ta s∏u-
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˝yç wi´c winna finansowaniu dzia∏aƒ i operacji organizacji spo∏eczeƒstwa obywa-
telskiego szczebla europejskiego takich jak CEP–CMAF i jej komponentów.

– struktura i sk∏ad Komitetu Ekonomiczno Spo∏ecznego (KES) powinna byç prze-
analizowana w tym kierunku, aby europejskie organizacje spo∏eczeƒstwa obywatel-
skiego by∏y w nim reprezentowane. To wzmocni∏oby rol´ przedstawicielskà KES
jako forum dla spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, jakà nadajà mu Traktaty i nowa
Konstytucja.

KES utworzy∏ ostatnio grup´ ∏àczników z organizacjami spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.
Mamy nadziej´, ˝e sk∏ad tej grupy b´dzie poszerzony i ˝e ekonomia spo∏eczna b´dzie
w niej mia∏a w nied∏ugim czasie swojego reprezentanta: reprezentanta CEP–CMAF.

– demokracja uczestniczàca jest komplementarna z demokracjà przedstawicielskà.
Dlatego te˝, relacje pomi´dzy organizacjami ekonomii spo∏ecznej a Parlamentem
Europejskim równie˝ powinny zostaç wzmocnione poprzez ponowne utworzenie
Wewn´trznej Grupy ds. Ekonomii Spo∏ecznej.

– dialog obywatelski nie jest tylko uzupe∏nieniem dialogu spo∏ecznego. Powinien on
mieç równorz´dne miejsce. Zabiegamy, wi´c, o zwi´kszenie roli organizacji ekono-
mii spo∏ecznej w obydwu tych dialogach na szczeblu UE. Obydwa te mechanizmy
sà uzupe∏nieniem demokracji przedstawicielskiej.

Seminarium 10
OryginalnoÊç i skutecznoÊç modelu towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych

– sukces spo∏eczny oraz skutecznoÊç ekonomiczna towarzystw ubezpieczeƒ wzajem-
nych znalaz∏a si´ w sercu dyskusji w ramach Seminarium A10.

– towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych dzia∏ajà na rynku nasàczonym konkurencjà,
w ramach którego zaj´∏y, nie tylko w Europie Zachodniej, ale w wielu innych kra-
jach, bardzo znaczàcà jego cz´Êç.

– dlatego z ka˝dym dniem udowadniajà, i˝ sukces ekonomiczny mo˝e byç rezultatem
polityki spo∏ecznej i opartej na konsumentach w przedsi´biorstwie, które dystrybu-
ujà produkty i us∏ugi, które sà u˝yteczne i dost´pne dla wi´kszej iloÊci jednostek.

– strategie i narz´dzia, które pozwalajà na osiàgní cie sukcesu, sà wybierane przez u˝ytkowni-
ków, bàdê bezpoÊrednio bàdê poprzez spó∏dzielnie, stowarzyszenia czy zwiàzki zawodowe.

– u˝ytkownicy sà realnymi w∏aÊcicielami towarzystw ubezpieczeƒ wzajemnych w Êci-
s∏ym powiàzaniu z ich strukturà.

– sposób dzia∏ania towarzystw ubezpieczeƒ wzajemnych zosta∏ zaprezentowany
w trakcie seminarium w sposób nast´pujàcy:

1) TUW wdra˝ajà sposób dzia∏ania na podstawie ich specyficznych wartoÊci (Karta
EURESA, Maif „Nasze wartoÊci nas zobowiàzujà” „Drzewko wartoÊci”...)

2) Ubezpieczeni cz∏onkowie i partnerzy sà brani pod uwag´ i konsultowani we
wszystkich decyzjach operacyjnych i strategicznych np. Folksam, Maif lub Macif
i inni cz∏onkowie stowarzyszeni w Euresa.

3) Ekonomiczna skutecznoÊç TUW jest powiàzana z ich celami spo∏ecznymi. Jest to
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t∏umaczone poprzez sposób w jaki TUW czynià swe produkty i us∏ugi dost´pnymi,
np. : Macif Sourd (Macif pogrzebowy).

4) Dzia∏ania TUW rozszerzy∏y si´ na takie dziedziny, jak fundusze emerytalne
i oszcz´dnoÊci emerytalne. Przyk∏ady, które mo˝emy wspomnieç to m. in. : utwo-
rzenie Europejskiego Funduszu Etyki.

5) TUW oparte na zasadzie solidarnoÊci przejmujà obszar ubezpieczeƒ. Ta koncep-
cja roli TUW oparta na spo∏eczeƒstwie i obywatelstwie zilustrowana jest poprzez
utworzenie Europejskiego Centrum Fundacji Ekonomii Spo∏ecznej.

6) Tego rodzaju TUW znalaz∏ swój odpowiednik w Krajach Europy Ârodkowo –
Wschodniej, np. : w Polsce, gdzie powstajà takie organizacje, jak: MACIF-ZYCIE
TÜW, TÜW-TÜW and TÜW SKOK.

Jakie sà g∏ówne idee/punkty, które musimy podkreÊliç:
– Jest bardzo istotnym, aby wyniki wypracowane przez towarzystwa ubezpieczeƒ wza-

jemnych, a co za tym idzie ich spo∏eczny i ekonomiczny sukces, by∏y lepiej znane
wÊród partnerów zewn´trznych.

– Narodowe systemy prawne muszà przewidzieç specyficzny statut towarzystwa ubez-
pieczeƒ wzajemnych.

– Europejski Statut Towarzystwa Ubezpieczeƒ Wzajemnych musi zostaç przyj´ty
przez organy Unii Europejskiej.

Seminarium 11
Stan obecny i perspektywy programu EQUAL dla ekonomii spo∏ecznej, w szczególnoÊci

dla nowych krajów cz∏onkowskich.

1. Fakt ogromnej mo˝liwoÊci i wyzwania dla europejskiej ekonomii spo∏ecznej.
Program EQUAL jest Programem Wspólnoty g∏ównie skoncentrowanym na tworze-

nie równego dost´pu do zatrudnienia i tworzeniu stabilnego zatrudnienia równie˝ dla
grup “upoÊledzonych defaworyzowanych”. Zach´ca do tworzenia partnerstw, rozwoju
i upowszechniania innowacji.

Priorytet 1 programu: Zwalczanie dyskryminacji i nierównoÊci na rynku pracy, temat
D: Wzmocnienie gospodarki spo∏ecznej (trzeciego sektora) , a w szczególnoÊci us∏ugi na
rzecz spo∏ecznoÊci lokalnych oraz poprawa jakoÊci miejsc pracy, sta∏ si´ jednym z zasad-
niczych êróde∏ wspólnotowego finansowania ekonomii spo∏ecznej.

W trakcie pierwszej 3 letniej fazy (2001 do 2003) , 167 projektów ekonomii spo∏ecz-
nej w ramach EQUAL zaanga˝owa∏o do wspó∏pracy 1,200 organizacji. By∏y to projek-
ty, skoncentrowane na wsparciu przedsi´biorczoÊci w ramach w∏asnoÊci ekonomii
spo∏ecznej, a w szczególnoÊci podwójnych wymagaƒ dotyczàcych dostarczania wartoÊci
dodanej i wspólnej w∏asnoÊci jak równie˝ zarzàdzanie wspólnymi projektami i strategiami.

Po∏owa tych projektów zaanga˝owana by∏a w globalne wsparcie projektów przedsi´-
biorstw ekonomii spo∏ecznej. Druga zaÊ po∏owa projektów mia∏a na celu w szczególno-
Êci profesjonalizacj´ podejmowanych dzia∏aƒ, systemów zarzàdzania i us∏ug sàsiedzkich.

Druga faza programu EQUAL (2004-2006) na pewno poka˝e zró˝nicowanie organi-
zacji ekonomii spo∏ecznej, które aplikowa∏y w ramach Inicjatywy EQUAL. Od tego
momentu 3 z nowych krajów cz∏onkowskich wybra∏y bud˝ety poÊwi´cone ekonomii spo-
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∏ecznej. Nadal jednak jest to ogromne wyzwanie, poniewa˝ partnerzy projektów gospo-
darki spo∏ecznej nie znajà si´ wystarczajàco dobrze, nie posiadajà wypracowanych
mechanizmów wspó∏pracy na poziomie krajowym, a ju˝ na pewno na poziomie ponad-
narodowym. Te s∏aboÊci wspó∏pracy ponad – narodowej pomi´dzy projektami EQUAL
(spó∏dzielni, towarzystw ubezpieczeƒ wzajemnych i stowarzyszeƒ) majà dwa zasadnicze
powody:

– Ograniczenia krajowe dotyczàce wydatków kwalifikowanych w zakresie wspó∏pracy
ponad – narodowej;

– Podzia∏ programów narodowych a g∏ównie zró˝nicowanie harmonogramów, które
utrudniajà konwergencj´ we wdra˝aniu projektów.

2. Pewne rekomendacje do podj´cia w kierunku zwi´kszenia europejskiej dynamiki
ekonomii spo∏ecznej.

Aby sprostaç wyzwaniu i doprowadziç do wspólnej administracji Programu Wspól-
noty, w∏àczajàc w niego sieci ekonomii spo∏ecznej, nale˝y wprowadziç logiczne do niego
podejÊcie:
– Przede wszystkim potrzebne jest utworzenie jednej lub wi´cej platformy technicznej

i platformy wymiany, jakà jest DIESIS, organizacja utworzona przez organizacje
cz∏onkowskie CECOP;
Jedna lub wi´cej platform, które musza dostarczyç pewnych wspólnych podstaw dla

projektów, np. : dla podsumowania wartoÊci dodanej lub kolektywnej w∏asnoÊci przed-
si´biorstw ekonomii spo∏ecznej; ale równie˝ po to, aby rozpoczàç tworzenie pewnej
marki rynkowej.
Jedna lub wi´cej platform musi pozwoliç na zinstytucjonalizowanie partnerstw EQUAL
ale równie˝ wymian´ doÊwiadczeƒ i przyk∏adów.
– Celem jest równie˝ osiàgni´cie poprzez dzia∏ania lobbingowe ca∏kowitego wsparcia

UE i Komisji:
– Poprzez realne bud˝ety wspó∏pracy ponad – narodowej
– Mo˝liwe powiàzania z innymi programami UE, np. : INTERREG;
– Wdro˝enie tego mechanizmu w reform´ funduszy strukturalnych na lata 

2007 – 2013.
KONKLUZJA:
Wyzwanie: utworzenie faktycznych sieci projektów europejskiej ekonomii spo∏ecznej
w ramach EQUAL. Od nas teraz zale˝y udowodnienie zdolnoÊci ekonomii spo∏ecznej
do wzi´cia udzia∏u we wspó∏-zarzàdzaniu programami UE.

Seminarium 12
Dost´p nowej, wschodniej ekonomii spo∏ecznej do europejskich funduszy strukturalnych

Celem tego warsztatu by∏o uzyskanie przeglàdu ró˝nych form wsparcia, którego mo˝e
oczekiwaç ekonomia spo∏eczna, w szczególnoÊci nowe kraje cz∏onkowskie, 

z Europejskich funduszy strukturalnych.

Warszat pozowli∏ nam, na naszkicowanie nast´pujàcych wniosków:
– Fundusze Strukturalne sà dost´pne dla Ekonomii Spo∏ecznej: to podstawowe

stwierdzenie zosta∏o postawione po to, aby zaprzeczyç fa∏szywemu wra˝eniu, poja-
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wiajàcym si´ wÊród organizacji Ekonomii Spo∏ecznej, i˝ ten rodzaj finansowania
nie jest do nich skierowany bàdê jest ju˝ zarezerwowany dla innych podmiotów. Ist-
niejà przyk∏ady (jak te pokazane w trakcie warsztatu), gdzie organizacje Ekonomii
Spo∏ecznej skorzysta∏y ze sta∏ego wsparcia, które to wsparcie mia∏o ogromny wp∏yw
na sektor.

– To finansowanie wykorzystywane jest g∏ównie w formie programów wsparcia sek-
tora MSP (jest cz´Êcià Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) i przeka-
zywane jest w formie grantów inwestycyjnych, wsparcia na szkolenia, po˝yczek
i gwarancji.

– Istnieje jednak równie˝ wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego,
gdzie Ekonomia Spo∏eczna mo˝e wybraç form´ tego wsparcia.

– Linie bud˝etowe dla Ekonomii Spo∏ecznej nie sà jednak niespodziewane. Sà one
rezultatem systematycznych kontaktów, dyskusji, budowania powiàzaƒ pomi´dzy
sektorem a odpowiednikami w administracji i decydentami politycznymi.

– Wa˝ne jest, jeÊli nie konieczne, dla podmiotów Ekonomii Spo∏ecznej, aby by∏y one
zorganizowane, najlepiej w grupy, sieci lub sektory, aby uzyskaç dost´p do tego
wsparcia, zarówno pod katem uzyskania samego wsparcia, jak i bycia obecnym
w procesie jego programowania.

– Istnieje ryzyko w wykorzystywaniu funduszy UE, takie jak sk∏onnoÊç do zbytniego
biurokratyzowania i wzrost kosztów ogólnych, co prowadzi do uszczerbku na celach
i metodach dzia∏ania Ekonomii Spo∏ecznej. Inne ryzyko stanowi nieodwracalne
narzucenie zmonetaryzowanych powiàzaƒ do sieci i organizacji Ekonomii Spo∏ecz-
nej, które raczej polegajà na powiàzaniach woluntarystycznych.

– Wreszcie, fundusze UE mogà stanowiç pokaêne kwoty i przez to mieç znaczàcy
wp∏yw na wsparcie i rozwój sekotra. Jednak wsparcie to musi zawsze byç rozpatry-
wane jako wsparcie dodatkowe, uzupe∏niajàce. To zawsze pozostanie podstawowym
warunkiem wst´pnym.

– Dost´p do funduszy UE wymaga znaczàcych Êrodków samo w sobie, jak równie˝
w zakresie czasu, umiej´tnoÊci i dost´pu do wspó∏ –finansowania.

Pewne rekomendacje (niekoniecznie tylko dla Ekonomii Spo∏ecznej, ale z których Eko-
nomia Spo∏eczna mo˝e skorzystaç) zosta∏y zidentyfikowane jako:

– Informacja, przejrzystoÊç i widocznoÊç: istnieje potrzeba wÊród pojedynczych Eko-
nomii Spo∏ecznej, aby uzyskaç lepszy przeglàd i zwi´kszyç orientacj´ w sektorze, na
temat ró˝nych mo˝liwoÊci finansowania (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego), wyjaÊnienia procedur,
kwot i systemów zarzàdzania nimi. Równie˝ programowanie musi byç rozciàgni´te na
kilka lat, aby zwi´kszyç widocznoÊç zaanga˝owania w d∏u˝szym okresie czasu.

– Redukcja zale˝noÊci: finansowanie to nie powinno prowadziç do utworzenia zale˝-
noÊci, aby utrzymaç zasad´ dodatkowoÊci Êrodków europejskich.

– Koncentracja: finansowanie nie powinno prowadziç do rozproszenia, aby mog∏o
mieç znaczàcy wp∏yw.

– Zintegrowane podejÊcie: jest ono najbardziej u˝ytecznie wdro˝one poprzez zinte-
growany program dzia∏ania dostosowany do „sektora” (ni˝ raczej do pojedynczych
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„projektów”), przy zastosowaniu metodologii ewaluacji po∏àczonego ze wskaênika-
mi. Spójny wp∏yw, jaki fundusze UE mogà mieç na rozwój sektora, powinien byç
wykorzystany w jak najwi´kszym stopniu. Perspektywiczne podejÊcie mo˝e równie˝
byç pomocnym narz´dziem w rozwoju tego rodzaju myÊlenia strategicznego.

– SzybkoÊç reakcji: zarzàdzanie funduszami UE musi odpowiadaç i dostosowywaç si´
do rzeczywistoÊci. Respektujàc podzia∏ odpowiedzialnoÊci w funduszach UE (oddzie-
lenie programów, p∏atnoÊci, kontrola i wykrywanie oszustw) uwaga powinna byç skie-
rowana na jak najszybsze udzielanie odpowiedzi na sygna∏y pochodzàce z sektora.

6. Wnioski dla administracji publicznej.
Majàc na wzgl´dzie, ˝e Ekonomia Spo∏eczna:

– jest jednym z najskuteczniejszych instrumentów zwalczania bezrobocia oraz two-
rzenia nowych, dobrej jakoÊci miejsc pracy,

– wspiera rozwój przedsi´biorczoÊci oraz innowacyjnoÊci,
– wspiera spójnoÊç i integracj´ spo∏ecznà, oraz zwalcza wykluczenie spo∏eczne,
– ∏agodzi nowe kwestie spo∏eczne, zwiàzane z integracjà uchodêców, uzale˝nieniami,

bezrobociem ludzi m∏odych, wyd∏u˝aniem aktywnoÊci zawodowej.

oraz ˝e podstawowymi kryteriami definiujàcymi obszar Ekonomii Spo∏ecznej sà:

– orientacja na zaspokojenie potrzeb osób tworzàcych podmioty Ekonomii Spo∏ecz-
nej nie na zysk,

– spo∏eczna odpowiedzialnoÊç,
– dzia∏anie na rzecz zrównowa˝onego rozwoju,
– demokratyczna kontrola uczestników nad funkcjonowaniem organizacji,
– przeznaczanie nadwy˝ek na rozwój organizacji,
– wspieranie demokracji oraz spo∏eczeƒstwa obywatelskiego,
– dzia∏anie na rzecz rozwoju lokalnego
– rozwijanie kapita∏u spo∏ecznego,

Administracja publiczna powinna:

III. Podjàç dzia∏ania na rzecz uznania przez wszystkie kraje cz∏onkowskie Ekonomii
Spo∏ecznej.

III. Podjàç dzia∏ania na rzecz wprowadzenia we wszystkich krajach cz∏onkowskich
rozwiàzaƒ, które spowodujà, ˝e w ka˝dym kraju istnieç b´dzie Minister odpo-
wiedzialny za Ekonomi´ Spo∏ecznà.

III. Podjàç dzia∏ania na rzecz jednoznacznego okreÊlenia ram prawnych dopuszczal-
noÊci pomocy publicznej w obszarze ekonomii spo∏ecznej.

Zrealizowanie trzech przedstawionych wy˝ej priorytetów umocni pozycj´ Ekonomii
Spo∏ecznej w rozszerzonej Unii Europejskiej. B´dzie istotnym krokiem w kierunku jej
rozwoju a przez to pomo˝e w osiàganiu celów spo∏ecznych zwiàzanych z ideà Ekonomii
Spo∏ecznej, a jednoczeÊnie wspieraç b´dzie osiàgni´cie przez kraje cz∏onkowskie celów
wyznaczonych w strategii lizboƒskiej.
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Uznanie przez wszystkie kraje cz∏onkowskie Ekonomii Spo∏ecznej oraz wprowadze-
nie we wszystkich krajach cz∏onkowskich urz´du Ministra zapewni Ekonomii Spo∏ecz-
nej umocowanie systemowe, zapewniajàce jej efektywniejsze realizowanie celów
spo∏ecznych oraz budow´ Europy spójnej i zintegrowanej spo∏ecznie.

Zapewnienie na poziomie administracji rzàdowej odpowiedniego wsparcie i odpo-
wiedniego programowania polityki w odniesieniu do Ekonomii Spo∏ecznej powinno byç
istotnym celem dla rzàdów paƒstw cz∏onkowskich.

Obowiàzek umieszczania w Krajowych Planach Dzia∏ania na rzecz Zatrudnienia
dzia∏aƒ zwiàzanych z Ekonomià Spo∏ecznà stanowi wa˝ny dowód na to, ˝e Ekonomia
Spo∏eczna powinna byç uwzgl´dniania w programowaniu polityk na poziomie admini-
stracji rzàdowej.

Wprowadzenie systemowych rozwiàzaƒ dla Ekonomii Spo∏ecznej, nie tylko na szcze-
blu europejskim, ale te˝ zapewnienie odpowiednich instrumentów na poziomie polityk
krajowych stanowi podstawowy element ograniczania barier, na które napotyka rozwój
Ekonomii Spo∏ecznej w poszerzonej Unii Europejskiej.

Wniosek dotyczàcy precyzyjnego uregulowania zasad udzielania pomocy publicznej
wynika z kilku przes∏anek:

a) podmioty Ekonomii Spo∏ecznej dzia∏ajà w pierwszym rz´dzie na rzecz osiàgni´cia
celów spo∏ecznych – nie zaÊ dla zysku,

b) nadwy˝ki ekonomiczne uzyskiwane przez podmioty ekonomii spo∏ecznej sà prze-
znaczane na dalszy rozwój podmiotu,

c) zarzàdzanie podmiotami Ekonomii Spo∏ecznej ma charakter demokratyczny,
oparte jest na otwartym cz∏onkostwie, kryterium podstawowym uczestnictwa nie
jest kryterium ekonomiczne.

Podmioty dzia∏ajàce w obszarze Ekonomii Spo∏ecznej nie stanowià, wi´c podmiotów
gospodarczych, prowadzàcych dzia∏alnoÊç nastawionà na zysk. Nie do koƒca okreÊlone
ramy prawne, zwiàzane z zasadami udzielania pomocy publicznej, mogà w powa˝nym
stopniu utrudniaç rozwój Ekonomii Spo∏ecznej oraz osiàganie przez organizacje w nià
zaanga˝owane ich celów spo∏ecznych.

7. Konkluzje Drugiej Europejskiej Konferencji Ekonomii Spo∏ecznej
SkutecznoÊç ekonomiczna i przedsi´biorczoÊç spo∏eczna

Etienne Pflimlin, Prezydent CCACE16

OczywiÊcie podsumowanie tych trzech dni w ca∏ej gamie propozycji i doÊwiadczeƒ,
jakie zosta∏y pokazane jest swego rodzaju „mission impossible”. Podstawowymi kon-
kluzjami sà te, które ka˝dy z nas z Krakowa wywiezie i które b´dà mia∏y wp∏yw na nasze
dalsze dzia∏ania. JeÊli zaÊ chodzi o konkluzje „oficjalne”, b´dziecie mogli je ju˝ wkrót-
ce zobaczyç na oficjalnej stronie konferencji17. B´dà to pewnego rodzaju kierunki dzia-
∏aƒ, które b´dziecie mogli i musieli wzbogacaç, uzupe∏niaç, krytykowaç i wdra˝aç.
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17 www.krakow2004.coop



Dlatego zaczn´ od cz´Êci naj∏atwiejszej: podzi´kowaƒ dla organizatorów. Przede
wszystkim naszym polskim gospodarzom, w szczególnoÊci Krajowemu Komitetowi
Przygotowawczemu, w tym Krzysztofowi Herbstowi i Januszowi Paszkowskiemu,
a poniewa˝ nie jest mo˝liwe wymienienie wszystkich osób, przede wszystkim chcia∏bym
podzi´kowaç Joannie (Brzozowskiej) i Antoninie (Guarrella), Janowi (Olsson)
i Rainerowi (Schlüter), wszystkim tym, którzy przygotowali, wymyÊlili, zorganizowali,
zaprojektowali tà konferencj´ i stworzyli warunki dla osiàgni´cia sukcesu, a by∏a ona
ogromnym sukcesem. Nie mo˝emy równie˝ zapomnieç o podzi´kowaniu dla spon-
sorów i t∏umaczy. Serdeczne podzi´kowania sk∏adam równie˝ rzàdom narodowym
i instytucjom europejskim, w szczególnoÊci Komisji Europejskiej. Podzi´kowania
nale˝à si´ równie˝ wszystkim uczestnikom – by∏o nas ponad 900 osób z 31 krajów –
mówcom sesji plenarnej i seminariów tematycznych, jak równie˝ spotkaƒ równole-
g∏ych, dzi´kujemy Wam wszystkim za wk∏ad, poprzez swoje zaanga˝owanie, do
naszej kolektywnej pracy. Nie by∏bym w stanie wymieniç Was wszystkich, wi´c nie
wymieni´ nikogo.

Ta druga konferencja jest kolejnym krokiem od czasów Konferencji w Pradze,
zapewniajàcym dynamicznà i udanà równowag´ pomi´dzy ogólnymi i strategicznymi
refleksjami z jednej strony, a konkretnymi przyk∏adami „najlepszych praktyk” i propo-
zycji operacyjnych z drugiej strony. Wszyscy jesteÊmy Êwiadomi, równie˝ tego histo-
rycznego momentu, którego jesteÊmy Êwiadkami. Na poziomie europejskim, tu˝ po
poszerzeniu, z nowym parlamentem, i nied∏ugo nowà Komisjà, a jeÊli to mo˝liwe rów-
nie˝ nowà Konstytucjà. Ale szerzej, na szczeblu Êwiatowym, z nowymi tendencjami,
nowà równowagà, nowym spo∏eczeƒstwem, które poszukuje rozwiàzaƒ i stara si´ zmie-
niç swojà struktur´. W tym kontekÊcie, jestem zaskoczony faktem, i˝ stajà si´ „modny-
mi” koncepcje, które od zawsze nale˝à do naszego modelu przedsi´biorczoÊci,
a mianowicie stabilny rozwój, spo∏eczna odpowiedzialnoÊç przedsi´biorstw, planowa-
nie przestrzenne, zarzàdzanie demokratyczne czy walka z wykluczeniem spo∏ecznym.
My wdra˝amy te zasady, w sposób, w jaki Pan Jourdain pisa∏ wiersze, tzn. tak, i˝ nawet
nie jesteÊmy tego Êwiadomi. Tak, jak inni o tym mówià, ale nie robià, tak my to robimy,
ale cz´sto niewystarczajàco o tym mówimy. Niemniej jednak, niezale˝nie od naszych
ró˝nic, rozbie˝noÊci i ró˝norodnoÊci, posiadamy, dzi´ki naszym wartoÊciom, pewne
cechy wspólne: pasj´ – pasj´, która o˝ywia i anga˝uje wszystkie kobiety i wszystkich
m´˝czyzn, aktywnych w ekonomii spo∏ecznej.

W tym bardzo mobilizujàcym kontekÊcie, pozostaje zadaç sobie pytanie, jakie kie-
runki dzia∏aƒ chcemy wspólnie kontynuowaç (nie b´dà one ani wy∏àczne ani wyczer-
pujàce) aby promowaç nasz model spo∏eczno – ekonomiczny? Niektóre z tych dzia∏aƒ
b´dà le˝a∏y w naszym zakresie, niektóre zaÊ dotyczà w∏adz europejskich i krajowych.

* * *
W odniesieniu do naszych w∏asnych dzia∏aƒ, wspomn´ przede wszystkim te, które

majà charakter ogólny i instytucjonalny (I), zanim podam kilka konkretnych przyk∏a-
dów (II).

I – 1.  Przede wszystkim, nawet jeÊli jest to oczywiste, nale˝y promowaç ide´ Ekonomii
Spo∏ecznej – jej zasady i wartoÊci – poprzez wewn´trzny (pomi´dzy nami)
i zewn´trzny dialog z wszystkimi sektorami i na wszystkich szczeblach w celu

40

Ekonomia spo∏eczna – Kraków 2004



zapewnienia lepszej widocznoÊci na temat roli i rzeczywistoÊci Ekonomii Spo-
∏ecznej, w szczególnoÊci poprzez CEP–CMAF18.
JesteÊmy przecie˝ co najmniej tak, albo nawet bardziej ignorowani, ni˝ nam si´
wydaje. Problem ten musi byç rozwiàzany poprzez mocnà kampani´ informacyj-
nà. Powróc´ jeszcze do tego zagadnienia.

2. Z tym pomys∏em musimy powiàzaç programy sàsiadujàce skierowane do takich
krajów, jak Kraje Ba∏kaƒskie, Bia∏oruÊ, Ukraina... wykorzystujàc specyficzne
podejÊcie, które skierowane jest zarówno do obywateli jak i w∏adz lokalnych.

3. Podtrzymaç tworzenie Krajowych Platform Ekonomii Spo∏ecznej w ka˝dym
kraju UE, wÊród nich równie˝ w Polsce, w Êwietle rezolucji przyj´tej 28 paê-
dziernika, czyli w dniu wczorajszym, przez polski ruch Ekonomii Spo∏ecznej.

4. Wesprzeç ponowne utworzenie Grupy Wewn´trznej Parlamentu Europejskiego
ds. Ekonomii Spo∏ecznej, co jest obecnie w toku.

A bardziej szczegó∏owo:

II – 5.  Zwielokrotniç przyk∏ady najlepszych praktyk – i wymiany doÊwiadczeƒ pomi´-
dzy nami na temat tych przyk∏adów – w zakresie przedsi´biorczoÊci spo∏ecznej
(innowacje, zasoby ludzkie, powiàzania z naszymi cz∏onkami...) we wszystkich
sektorach Ekonomii Spo∏ecznej. Nie ma unikalnego modelu, który zawarty
by∏by w relacjach spó∏dzielczych pomi´dzy Europà Zachodnià a KESW. Mo˝e-
my i musimy wzbogacaç si´ nawzajem naszymi doÊwiadczeniami.

6. Utworzyç Fundusz COOP-EAST, instrument finansowy, który wspomo˝e stabilny
rozwój przedsi´biorstw Ekonomii Spo∏ecznej w nowych krajach cz∏onkowskich.

7. Walczyç przeciwko wykluczeniu poprzez zatrudnienie ∏àczàce solidarnoÊç
i odpowiedzialnoÊç, pomagajàc osobom wykluczonym wejÊç na rynek pracy
a tym samym zach´ciç ich do pomagania innym w ten sam sposób.

* * *
Tego rodzaju dzia∏ania, poprzez przyk∏ady, udowodnià jak przedsi´biorstwa Ekono-

mii Spo∏ecznej przyczyniajà si´ w sposób skuteczny i konkretny do realizacji polityk rzà-
dowych i strategii lizboƒskiej. Dla nas, konkurencyjnoÊç, zatrudnienie i spójnoÊç
spo∏eczna sà jednà niepodzielnà strategià. Dzia∏ania te uzasadniajà nasze ˝àdania w sto-
sunku do w∏adz publicznych, ˝àdania dzia∏aƒ, które muszà byç wdro˝one na wszystkich
szczeblach, w∏àczajàc w ten proces równie˝ wspó∏prac´ pomi´dzy nimi. Celem tych
˝àdaƒ jest doprowadzenie do horyzontalnego uznania Ekonomii Spo∏ecznej (III)
i wdro˝enie ró˝nych êróde∏ grupujàcych t´ identyfikacj´ (IV).

III – 8. Uznanie roli, jakà mo˝e i chce odgrywaç Ekonomia Spo∏eczna w dziedzinie sta-
bilnego rozwoju, szczególnie na szczeblu lokalnym, w celu zrealizowania celów
podj´tych w Lizbonie i Nicei.

9. Pe∏ne uznanie Ekonomii Spo∏ecznej jako innej formy przedsi´biorczoÊci. Oczy-
wiÊcie jesteÊmy cz´Êcià rynku, jednak nasze cele i sposób dzia∏ania znaczàco ró˝nià
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nas od przedsi´biorstw kapitalistycznych. Potwierdza to podstawowà cech´
europejskiej gospodarki, jakà jest pluralizm. Tak jak w polityce, tak i w gospo-
darce, pluralizm, w jednym przypadku w zakresie istnienia partii politycznych,
w drugim zakresie w odniesieniu do formy prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, jest gwarancjà wolnoÊci.

10. Wi´ksze uznanie Ekonomii Spo∏ecznej jako sta∏ego podmiotu w dialogu oby-
watelskim i spo∏ecznym.

11. Uznanie ogromnej roli banków spó∏dzielczych w rozwoju gospodarczym i spo-
∏ecznym, w szczególnoÊci na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz na obszarach
wiejskich, wsz´dzie w Europie, a w szczególnoÊci w Polsce – mo˝emy te zjawi-
ska ju˝ obserwowaç.

12. Faktyczne wzi´cie pod uwag´ Ekonomii Spo∏ecznej w priorytetach dzia∏aƒ UE
i krajowych priorytetach dzia∏aƒ. Nie prosimy o przywileje, ale musimy zapew-
niç, aby krajowe porzàdki prawne i praktyka krajowa weêmie pod uwag´ nasze
cechy szczególne, tak, aby nasze przedsi´biorstwa by∏y traktowane, na podsta-
wie oferty, w taki sam sposób, jak inne przedsi´biorstwa dzia∏ajàce na rynku.
Odnosi si´ to zarówno do przygotowania i opracowania tych zasad, ale równie˝
do zasad ich realizacji, jako przyk∏ad podajàc m. in. us∏ugi po˝ytku publicznego.

Rozwa˝ajàc bardziej konkretne dzia∏ania w kierunku tego uznania:

IV – 13. Pierwszym jest utworzenie, tak szybko, jak to tylko jest mo˝liwe, ram prawnych
dla komponentów Ekonomii Spo∏ecznej:

– Na szczeblu europejskim, Statut Towarzystwa Ubezpieczeƒ Wzajemnych, Sto-
warzyszenia i Fundacji, po przyj´ciu Statutu Europejskiej Spó∏dzielni.

– W tych krajach, gdzie nie istnieje, przyjàç ramy prawne.
Tego rodzaju ramy prawne sà warunkiem koniecznym, ale nie wystarczajàcym,
dla rozwoju Ekonomii Spo∏ecznej w ramach pewnych regulacji. Ich wdro˝enie
zaÊ jest okazjà do podj´cia kampanii informacyjnej wÊród w∏adz publicznych,
opinii publicznej i mediach.

14. Drugie „narz´dzie”, to przygotowanie badaƒ statystycznych, europejskich
i krajowych, przystosowanych do naszych cech szczególnych, a jeszcze szerzej,
wdro˝enie Obserwatorium Ekonomii Spo∏ecznej, jako odnoÊnika kim jesteÊmy
i co robimy. Przy wykorzystaniu tych narz´dzi powinna zostaç przeprowadzo-
na ogromna kampania informacyjna, wewn´trzna i zewn´trzna, instytucjonal-
na i bezpoÊrednia, nadajàca realny wymiar naszym dzia∏aniom od szczebla
lokalnego, które przynoszà korzyÊç pewnym grupom osób marginalizowanych
a˝ do oferty us∏ug na szczeblu krajowym i mi´dzynarodowym, poczynajàc od
mikro-przedsi´biorstw do ogromnych przedsi´biorstw, dzia∏ajàcych w wielu
krajach w ramach i poza Unià Europejskà. W tym samym czasie, nasza obec-
noÊç w instytucjach prywatnych i publicznych, zajmujàcych si´ szkoleniem,
badaniami i edukacjà powinna byç uznana, zatwierdzona i rozwijana.

15. Wsparcie Ekonomii Spo∏ecznej w polityce europejskiej w dziedzinie przedsi´-
biorstw (szkolenie, dost´p do êróde∏ finansowania ...).
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16. Polityki krajowe i programy europejskie w zakresie rozwoju spo∏ecznego,
lokalnego i regionalnego powinny aktywnie wykorzystywaç metody wypraco-
wane przez Ekonomi´ Spo∏ecznà.

17. Wsparcie rzàdów narodowych dla rozwoju Ekonomii Spo∏ecznej poprzez ulep-
szenie i koncentracj´ istniejàcych narz´dzi, wykorzystujàcych jako podstaw´
priorytety, i tworzàcych narz´dzia finansowe dla zach´cenia, utrzymania
i wsparcia tego rozwoju.

18. Spieni´˝enie doÊwiadczeƒ Ekonomii Spo∏ecznej w programie Equal i ich prze-
niesienie na fundusze strukturalne i do Narodowych Planów Dzia∏ania w dzie-
dzinie Zatrudnienia (NAPs) i Narodowych Planów Dzia∏ania w dziedzinie
Integracji Spo∏ecznej (NAPIS).

* * *
Powtarzam z tego miejsca jeszcze raz, i˝ naszà si∏à sà przede wszystkim przyk∏ady,

które pokazujemy: tzn. wartoÊci, priorytety dzia∏aƒ, model funkcjonowania i praktyka
˝ycia codziennego, które zawsze muszà byç spójne ze sobà. Od nich zale˝y, czy my –
ludzie Ekonomii Spo∏ecznej – b´dziemy przekonani o tym, kim jesteÊmy i w co wierzy-
my. Przekonanie do si∏y naszego dzia∏ania, b´dzie dawaç to przekonanie innym. Nasza
si∏a jest wi´c przede wszystkim naszà jednoÊcià. Wi´c w dobie rozbudowujàcej si´ Euro-
py, jej has∏o staje si´ naszym has∏em przewodnim: „jednoÊç w ró˝norodnoÊci” – w naszej
ró˝norodnoÊci, nasza jednoÊç. 

Dzi´kuj´.

* * *
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8. PODSUMOWANIE

Krakowska konferencja bardzo si´ uda∏a. Uczestniczy∏o w niej oko∏o tysiàca cz∏on-
ków instytucji ekonomii spo∏ecznej, z których przewa˝ajàca cz´Êç pochodzi∏a z Europy.
Konferencja pokaza∏a, ˝e ekonomia spo∏eczna jest rosnàcà si∏à w nowych Paƒstwach
Cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

Kwestie zwiàzane z trwajàcà restrukturyzacjà obszarów wiejskich i przemys∏owych
w tych krajach stanowià dla ekonomii socjalnej du˝e wyzwanie.

Konferencja umo˝liwi∏a osobom zaanga˝owanym w problematyk´ ekonomii spo∏ecz-
nej z nowych i starych Paƒstw Cz∏onkowskich nie tylko wymian´ doÊwiadczeƒ, ale tak˝e
podj´cie nowych, konkretnych wspólnych dzia∏aƒ.

Spó∏dzielnie, stowarzyszenia, towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych, fundacje i przed-
si´biorstwa socjalne muszà wypracowaç nowe mo˝liwoÊci reagowania na globalizacj´
i przysz∏e potrzeby spo∏eczne. Lokalne inicjatywy rozwojowe, in˝ynieria finansowa, kszta∏-
cenie ustawiczne i odpowiedzialnoÊç spo∏eczna przedsi´biorstw stanà si´ kamieniami milo-
wymi na drodze realizacji ich strategii osiàgania efektywnoÊci gospodarczej i spo∏ecznej.

Na konferencji obecni byli przedstawiciele kilku rzàdów. Okazali oni wol´ przyj´cia
legislacji i wzmocnienia wsparcia dla aktywnego promowania ekonomii spo∏ecznej,
z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE. Organizacje ekonomii spo∏ecznej
powinny ÊciÊle kontrolowaç realizacj´ tych zobowiàzaƒ, a tak˝e otrzymaç status konsul-
tanta w odniesieniu do unijnej i krajowej polityki ekonomiczno-spo∏ecznej.

W czasie konferencji uda∏o si´ równie˝ skonsolidowaç istniejàce partnerstwo i wspó∏-
prac´ mi´dzy organami lokalnymi i regionalnymi z jednej strony a instytucjami ekono-
mii spo∏ecznej z drugiej, co umo˝liwi rozwój lokalnej pomocy spo∏ecznej.

Konferencja pokaza∏a, ˝e istniejà solidne podstawy do usprawnienia dialogu mi´dzy Komi-
sjà Europejskà i innymi instytucjami unijnymi a organizacjami ekonomii spo∏ecznej w Europie.

Ekonomia spo∏eczna jest istotnym czynnikiem rozwoju demokracji uczestniczàcej,
która z kolei stanowi kluczowy element Traktatu majàcy przybli˝yç Uni´ Europejskà jej
obywatelom. Liczne przyk∏ady przedstawiane na konferencji pokazywa∏y mo˝liwoÊci przy-
czynienia si´ instytucji ekonomii spo∏ecznej do osiàgni´cia przez UE celów strategicznych
zwiàzanych z zatrudnieniem, spójnoÊcià spo∏ecznà czy zrównowa˝onym rozwojem.

Przez kilka kolejnych lat ekonomia spo∏eczna musi koncentrowaç si´ na tych kluczo-
wych kwestiach, które mogà przyczyniç si´ do przysz∏ej integracji Europy. To pozwoli
jaÊniej postrzegaç kluczowà rol´ ekonomii spo∏ecznej jako czynnika umo˝liwiajàcego
spe∏nienie potrzeb obywateli wszystkich krajów w Unii Europejskiej.

Jan Olsson – Przewodniczàcy Europejskiego Komitetu Przygotowawczego
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PRZEDSI¢BIORSTWO SPO¸ECZNE 
W POSZERZONEJ EUROPIE: 

KONCEPCJA I RZECZYWISTOÂå

Jacques DEFOURNY1, koordynator Sieci EMES2

Rosnàca wiedza i uznanie dla ekonomii spo∏ecznej w Europie, ale równie˝ zwi´ksza-
jàce si´ zainteresowanie dynamikà form przedsi´biorczoÊci wykraczajàcych poza kla-
syczne schematy i podejmujàcych wyzwania wspó∏czesnoÊci spowodowa∏y pojawienie
si´ nowej koncepcji, koncepcji przedsi´biorstwa spo∏ecznego. Chocia˝ kilkanaÊcie lat
temu praktycznie nikt o nim nie wspomina∏, poj´cie przedsi´biorstwa spo∏ecznego nie-
zwykle szybko toruje sobie drog´ po obu stronach Atlantyku. W Stanach Zjednoczo-
nych pierwsze znaczàce tego echa da∏y o sobie znaç na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych:
spoÊród innych mo˝liwych wzmianek wymieniç mo˝na „Social Enterprise Initiative”
podj´tà w roku 1993 przez Harvard Business School. Od tej pory inne wielkie uniwer-
sytety (Columbia, Yale, itd.), jak równie˝ ró˝ne fundacje uruchomi∏y programy szkole-
niowe i programy wsparcia dla przedsi´biorstw spo∏ecznych.

W kontekÊcie amerykaƒskim idea przedsi´biorstwa spo∏ecznego pozosta∏a jednak
poj´ciem doÊç szerokim i nieokreÊlonym, okreÊlajàc g∏ównie ró˝ne formy handlowe dzia-
∏alnoÊci gospodarczej s∏u˝àce danemu celowi spo∏ecznemu. Przedsi´biorstwo spo∏eczne
postrzegane jest wówczas jako nowatorska odpowiedê na problemy finansowania orga-
nizacji „non-profit”, które coraz cz´Êciej napotykajà na ograniczenia w zbieraniu darów
prywatnych lub poszukiwaniu subsydiów od instytucji publicznych i fundacji. Koncepcja
ta jest wówczas wykorzystywana do podkreÊlenia innowacyjnego charakteru oraz ryzyka
finansowego podejmowanego w ramach niektórych typów inicjatyw.3

W Europie wspomniana koncepcja pojawi∏a si´ tak˝e na poczàtku lat dziewi´çdzie-
siàtych, w ramach samej istoty ekonomii spo∏ecznej, na poczàtku jako inicjatywa w∏o-
ska, ÊciÊle powiàzana z ruchem spó∏dzielczym. W istocie w roku 1991 Parlament w∏oski
uchwali∏ ustaw´ zapewniajàcà specjalny status „spó∏dzielniom spo∏ecznym”, które
w owym czasie rozwija∏y si´ w sposób zaiste imponujàcy. Spó∏dzielnie te narodzi∏y si´
jako odpowiedê na ca∏y szereg potrzeb niezaspokajanych lub êle rozpoznawanych przez
s∏u˝by publiczne4. Te nowe dynamiczne formy przedsi´biorczoÊci o wymiarze spo∏ecz-
nym obserwowane by∏y i poddawane analizie ju˝ od roku 1990 przez przeglàd o nazwie
„Empresa sociale”.
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w Europie” (1996-1999). Poczàtkowo oznacza∏ on jedynie sieç badaczy okreÊlonà tak przez zleceniodawc´, którym by∏a
Dyrekcja Generalna ds. Badaƒ Komisji Europejskiej, nazwa ta pozosta∏a, gdy sieç kontynuowa∏a prace nad innymi pro-
jektami dotyczàcymi przedsi´biorstw spo∏ecznych i ogólnie ekonomii spo∏ecznej. Obecnie ∏àczy ona dziewi´ç oÊrodków
badawczych wyspecjalizowanych w tych dziedzinach oraz kilku badaczy indywidualnych z ca∏ej Europy.
3 Patrz na przyk∏ad Dees (1998) i Young (2001).
4 Bozarga & Santuari (2001).



Kolejnym etapem spowodowanym wystàpieniem analogicznych inicjatyw, choç
o znacznie skromniejszych rozmiarach, w ró˝nych innych krajach europejskich by∏o
powstanie w roku 1996 europejskiej sieci badaczy zajmujàcych si´ studiami nad poja-
wieniem si´ przedsi´biorstw spo∏ecznych w Europie. Sieç ta, obejmujàca wszystkie pi´t-
naÊcie paƒstw tworzàcych wówczas Uni´ Europejskà dzia∏a∏a przez cztery lata
i stopniowo wypracowa∏a wspólny punkt widzenia przedsi´biorstwa spo∏ecznego.

Niedawno w Zjednoczonym Królestwie zaobserwowano nag∏e przyspieszenie prac:
w roku 2002 rzàd T. Blaira uruchomi∏ „Coalition for Social Enterprise” i utworzy∏
„Social Enterprise Unit” w celu zwi´kszenia wiedzy, a przede wszystkim promowania
przedsi´biorstw spo∏ecznych w ca∏ym kraju. W ramach tej samej inicjatywy Sekretarz ds.
Handlu i Przemys∏u sprawujàca piecz´ nad wspomnianà Jednostkà, zaproponowa∏a
swoja w∏asnà definicj´ przedsi´biorstwa spo∏ecznego, zaÊ w ostatnim czasie stworzono
pierwszy rejestr przedsi´biorstw spo∏ecznych.

Zanim przejdziemy do przedstawienia owych koncepcji przedsi´biorstwa spo∏eczne-
go, przypomnieç nale˝a∏oby, ˝e mo˝e ona byç pojmowana w dwojaki sposób: z jednej
strony oznacza nowe organizacje, jednostki stworzone „ex nihilo”, które traktowaç
mo˝na jako podgrup´ ekonomii spo∏ecznej, z drugiej zaÊ strony mo˝e tak˝e oznaczaç
proces, nowego ducha przedsi´biorczoÊci dotykajàcego i przekszta∏cajàcego wczeÊniej-
sze doÊwiadczenia tego trzeciego sektora. W tym sensie nie nale˝y pojmowaç idei
przedsi´biorstwa spo∏ecznego jako zast´powania istniejàcych koncepcji, lecz raczej jako
nowe Êwiat∏o mogàce wzbogaciç je i podkreÊliç pewne szczególne aspekty dynamizmu
w ramach ekonomii spo∏ecznej lub sektora „non-profit”.

Jasne jest zatem, ˝e nale˝y najpierw przypomnieç najwa˝niejsze sposoby podejÊcia
wypracowane przez ostatnie dwadzieÊcia pi´ç lat dla uchwycenia rzeczywistoÊci trzecie-
go sektora. Nast´pnie spróbujemy zorientowaç si´ w jakiej mierze w ramach tego˝
mo˝emy naprawd´ mówiç o nowego rodzaju przedsi´biorczoÊci spo∏ecznej.

1. Ponowne odkrycie trzeciego sektora
W po∏owie lat siedemdziesiàtych zacz´∏a si´ pojawiaç idea trzeciego sektora z∏o˝onego

z przedsi´biorstw i organizacji nie nale˝àcych ani do klasycznego sektora prywatnego, ani
do sektora publicznego. Niewàtpliwie ich obecnoÊç zaznacza∏a si´ ju˝ mocno w wielu dzie-
dzinach dzia∏alnoÊci, stawa∏y si´ tak˝e przedmiotem prac naukowych lub specyficznej poli-
tyki publicznej. Jednak zebranie wszystkich tych pojedynczych koncepcji i konstrukcji
myÊlowych w celu uzasadnienia takiego po∏àczenia nastàpi∏o niespe∏na trzydzieÊci lat temu.

W Stanach Zjednoczonych to zw∏aszcza prace „Filer Commission” oraz, w roku 1976,
uruchomienie na Uniwersytecie Yale programu zwanego „Program on Nonprofit
Organizations” obejmujàcego 150 badaczy sta∏o si´ decydujàcym krokiem w okreÊleniu
koncepcji nonprofit organizations (NPO) oraz nonprofit sector. Od tego czasu pojawi-
∏a si´ bogata literatura poÊwi´cona NPO w ramach tak zró˝nicowanych dyscyplin jak
ekonomia, socjologia, nauki polityczne, zarzàdzanie, historia, prawo, itd.5
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W Europie ró˝norodnoÊç kontekstów narodowych w wymiarze etycznym, kultural-
nym i ekonomicznym nie pozwoli∏a na równie szybkie i szerokie uÊwiadomienie sobie
istnienia trzeciego sektora. Tym niemniej rzeczywistoÊç ekonomiczna wy∏aniajàca si´
spoza schematów okaza∏a si´ bardzo znaczàca w wi´kszoÊci krajów. Ponadto jej przeja-
wy by∏y zakorzenione w dawnych tradycjach opartych na solidnych podstawach: organi-
zacje typu wzajemnej pomocy czy spó∏dzielni istnia∏y niemal wsz´dzie od ponad stu lat,
podobnie jak liczne inicjatywy ekonomiczne typu stowarzyszeniowego, które równie˝
mia∏y za sobà d∏uga histori´.

W istocie, nie negujàc faktu, ˝e szeroka percepcja spo∏eczna naznaczona jest silnie
kontekstem historycznym w∏aÊciwym dla ka˝dego kraju, mo˝na wysunàç twierdzenie, ˝e
w skali mi´dzynarodowej stopniowo rozpowszechni∏y si´ dwie konceptualizacje trzecie-
go sektora, którym towarzyszy∏y prace statystyczne, dà˝àce do oszacowania jego zna-
czenia ekonomicznego: jedna opiera si´ na ju˝ wspomnianym uj´ciu „nonprofit sector”;
druga, wywodzàca si´ z Francji, wypracowa∏a koncepcj´ ekonomii spo∏ecznej po to, by
zebraç w tych ramach spó∏dzielnie, towarzystwa pomocy wzajemnej i stowarzyszenia6
jak równie˝, coraz cz´Êciej, fundacje7. Chocia˝ na korzyÊç tej pierwszej konceptualiza-
cji przemawia silnie fakt, ˝e od samego poczàtku wyra˝ana jest w j´zyku angielskim,
druga znajduje rosnàcy oddêwi´k w Europie i przejmowana jest na poziomie instytucji
Unii Europejskiej8.

Opracowano tak˝e inne konstrukcje teoretyczne dotyczàce trzeciego sektora, które
znalaz∏y swoje odbicie na poziomie mi´dzynarodowym. Chodzi tu w szczególnoÊci
o podejÊcia majàce na celu trójbiegunowà wizj´ ekonomii, w której owe trzy bieguny
ujmowane sà czasem w kategoriach czynników (przedsi´biorstwa prywatne, Paƒstwo
i gospodarstwa), czasami zaÊ jako logika lub system regulacji wymiany (rynek, redystry-
bucja publiczna i wzajemnoÊç), które z kolei odwo∏ujà si´ do kategorii zasobów 
(handlowych, nie handlowych, lub nie pieni´˝nych). W tego rodzaju sposobie przedsta-
wiania trzeci sektor postrzegany jest raczej jako przestrzeƒ poÊrednia stanowiàca miej-
sce wyrazu poszczególnych biegunów9.

W obecnych czasach znaczenie trzeciego rodzaju jest tak du˝e, ˝e mo˝na zaryzyko-
waç stwierdzenie, i˝ w znacznej mierze jest on ∏àczony z istotnymi funkcjami ekono-
micznymi instytucji publicznych: funkcjà alokacji zasobów w kontekÊcie wytwarzania
licznych dóbr i us∏ug o charakterze niemal zbiorowym (w dziedzinie zdrowia, kultury,
nauczania, dzia∏aƒ socjalnych, us∏ug w najbli˝szym otoczeniu, sportu, wypoczynku,
ochrony Êrodowiska, obrony praw, itd.); funkcjà redystrybucji zasobów z dobrowolnym

47

Przedsi´biorstwo spo∏eczne w poszerzonej europie: koncepcja i rzeczywistoÊç

asasasasasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasasas
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(RECMA) (Przeglàd Studiów na Spóldzielni, Pomocy Wzajemnej i Stowarzyszeƒ), Pary˝.
7 UcieleÊnieniem tej koncepcji jest w szczególnoÊci Conférence Européenne Permanente des Coopératives, Mutualités,
Associations et Fondations (Sta∏a Konferencja Europejska Spó∏dzielni, Towarzystw Pomocy Wzajemnej, Stowarzyszeƒ
i Fundacji) (CEP-CMAF), której celem jest reprezentowanie ca∏oÊci ekonomii spo∏ecznej w skali europejskiej.
8 Od d∏u˝szego czasu istnieje mieszana grupa robocza ds. „ekonomii spo∏ecznej” w ramach Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Spo∏ecznego i w ramach Parlamentu Europejskiego. Ponadto programy dzia∏ania i decyzje europejskiej
Rady Ministrów coraz cz´Êciej odwo∏ujà si´ do ekonomii spo∏ecznej.
9 Patrz na przyk∏ad Evers & Laville (2004).



wk∏adem (w postaci pieni´dzy lub dobrowolnej pracy), do których mobilizujà liczne sto-
warzyszenia przy zachowaniu bezp∏atnoÊci lub niemal ca∏kowitego braku odp∏atnoÊci za
liczne us∏ugi na rzecz populacji zaniedbanych; wreszcie z funkcjà regulacji ˝ycia ekono-
micznego w sytuacjach, gdy na przyk∏ad stowarzyszenia lub spó∏dzielnie spo∏eczne stajà si´
uprzywilejowanymi partnerami instytucji publicznych w przywracaniu do pracy osób bez-
robotnych o niskich kwalifikacjach, którym grozi trwa∏e wykluczenie z obiegu zatrudnienia.

Obecnie wyst´pujàce trwale w licznych krajach zjawisko strukturalnego bezrobocia,
jak równie˝ trudnoÊci, na jakie napotykajà tradycyjne metody dzia∏ania instytucji
publicznych w obliczu nowych wyzwaƒ ekonomicznych i spo∏ecznych w naturalny spo-
sób zmuszajà do zastanowienia si´, w jakiej mierze trzeci sektor mo˝e przyczyniç si´ do
pokonywania tych przeciwieƒstw przejmujàc w niektórych dziedzinach zadania instytu-
cji publicznych.

Nie ma oczywiÊcie prostej odpowiedzi na to pytanie, a debata w tej dziedzinie pozo-
staje otwarta. Niektórzy widzà w stowarzyszeniach naturalnych partnerów, którym na
nowo mo˝na by przekazaç obowiàzki ograniczajàc tym samym wydatki publiczne. Zale-
ty na ogó∏ przypisywane prywatnej inicjatywie (elastycznoÊç, szybkoÊç dzia∏ania, kre-
atywnoÊç, budzenie poczucia odpowiedzialnoÊci, …) powinny nieuchronnie powodowaç
jednoczesnà popraw´ Êwiadczonych us∏ug. Inni z kolei obawiajà si´, by trzeci sektor nie
sta∏ si´ narz´dziem polityki prywatyzacji, która doprowadzi∏aby do destabilizacji spo-
∏ecznej oraz utraty spójnoÊci nabytych praw socjalnych. Jeszcze inni podkreÊlajà zw∏asz-
cza fakt, ˝e nasze spo∏eczeƒstwa zmierzajà do nowego okreÊlenia stosunków pomi´dzy
jednostkà, strukturami poÊrednimi spo∏eczeƒstwa obywatelskiego i Paƒstwem.

Tak, czy inaczej wielu jest takich, którzy uwa˝ajà za konieczne przejÊcie od „Welfare
State” do nowego „Welfare Mix”, w którym podzia∏ obowiàzków mi´dzy instytucje
publiczne, producentów prywatnych dà˝àcych do zysku oraz organizacje trzeciego sek-
tora powinien zostaç oparty na nowych za∏o˝eniach.

2. Nowa przedsi´biorczoÊç
Dlaczego mówiç o nowej przedsi´biorczoÊci, a nie po prostu o rozwoju organizacji

„non-profit” lub ekonomii spo∏ecznej? Pytanie to odsy∏a nas bezpoÊrednio do ró˝nych
teorii przedsi´biorczoÊci, których przeglàdu nie zdo∏alibyÊmy dokonaç w tym miejscu.
Zadowolimy si´ zatem odniesieniem do klasycznego dzie∏a J. Schumpetera, dla które-
go rozwój ekonomiczny to „process of carrying out new combinations” w procesie pro-
dukcji10. Jego zdaniem przedsi´biorcy to w∏aÊnie osoby, których funkcja polega na
wprowadzaniu w ˝ycie wspomnianych nowych kombinacji. Przedsi´biorca nie musi byç
koniecznie w∏aÊcicielem przedsi´biorstwa, jednak, dla Schumpetera, wnosi zmiany
przynajmniej na przynajmniej jednej z nast´pujàcych p∏aszczyzn: wprowadzanie nowe-
go produktu lub nowej jakoÊci produktu, wprowadzanie nowej metody produkcji,
otwarcie nowego rynku, zdobycie nowego êród∏a surowców lub odnowienie organizacji
danej bran˝y dzia∏alnoÊci.
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Opierajàc si´ na pracach D. Young (1983) oraz Ch. Badelt (1997), mo˝na zastosowaç
t´ typologi´ do trzeciego sektora i, w ka˝dej ze wspomnianych p∏aszczyzn zastanowiç
si´, w jakiej mierze mo˝liwe jest zidentyfikowanie nowej przedsi´biorczoÊci w ramach
ekonomii spo∏ecznej.

Nowe produkty lub nowa jakoÊç produktu
Liczne analizy trzeciego sektora wykaza∏y ju˝, ˝e cz´sto jest on rozwijany po to, by

odpowiedzieç na potrzeby, na które klasyczny sektor prywatny lub Paƒstwo nie sà w sta-
nie zapewniç zadowalajàcej odpowiedzi11. Niezliczone sà przyk∏ady organizacji, które
wynalaz∏y nowe typy us∏ug po to, by stawiç czo∏a wyzwaniom swoich czasów. Mo˝na
powiedzieç, ˝e w tej mierze dzisiaj, tak jak kiedyÊ wiele z nich rodzi si´ lub narodzi∏o
z dynamiki przedsi´biorczoÊci. Czy jednak dwa ostatnie dziesi´ciolecia majà w sobie coÊ
specyficznego? JesteÊmy zdania, ˝e mo˝na tu mówiç o nowej przedsi´biorczoÊci, bar-
dziej zapewne w Europie ni˝ w Stanach Zjednoczonych, poniewa˝ kryzys naszych
Paƒstw opatrznoÊciowych (w kategoriach bud˝etu, skutecznoÊci i podstaw prawnych)
sprawi∏, ˝e instytucje publiczne w coraz szerszym zakresie pozostawiajà inicjatywom
publicznym znajdowanie odpowiedzi na zagadnienia, z którymi upora∏yby si´ same, gdy
utrzyma∏a si´ koniunktura Trzydziestu Z∏otych Lat. Przypadek Zjednoczonego Króle-
stwa jest tu niewàtpliwie najbardziej uderzajàcy, jednak wi´kszoÊç Paƒstw wchodzàcych
w sk∏ad Unii Europejskiej doÊwiadczy∏o w ró˝nym stopniu tych samych tendencji. I tak
w dwóch dziedzinach uprzywilejowanych przez dzia∏ania Sieci EMES, przywracaniu do
pracy zawodowej osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach oraz us∏ugach na rzecz
osób pojawi∏y si´ znaczàce innowacje zarówno jeÊli chodzi o tworzenie rodzajów dzia-
∏alnoÊci, jak i lepsze dostosowanie us∏ug do potrzeb, na przyk∏ad szkolenie poprzez
prac´, opieka nad ma∏ymi dzieçmi, us∏ugi na rzecz osób starszych czy wreszcie pomoc
na rzecz niektórych kategorii osób pokrzywdzonych (dzieci maltretowanych, uchodê-
ców, imigrantów, …)12.

Tego rodzaju przedsi´biorczoÊç okazuje si´ jeszcze bardziej nowatorska, nawet
w ramach trzeciego sektora, jeÊli wziàç pod uwag´ fakt, ˝e zrywa z doÊç zbiurokratyzo-
wanym i ma∏o innowacyjnym zachowaniem niektórych wielkich organizacji tradycyjnych
(na przyk∏ad najwi´kszych federacji us∏ug spo∏ecznych – Wolhlfahrtsverbände –
w Niemczech).

Nowe metody organizacji i/lub produkcji
W przypadku ekonomii spo∏ecznej cz´sto mamy do czynienia z faktem, i˝ organizuje

ona swojà dzia∏alnoÊç w sposób ró˝nych od tych tradycyjnie obserwowanych w sektorze
prywatnym lub w instytucjach publicznych. Jednak to, co uderza najbardziej w przed-
si´biorstwach spo∏ecznych nowej generacji, to zaanga˝owanie ró˝nego rodzaju partne-
rów, wielu kategorii podmiotów: p∏atni pracownicy, wolontariusze, u˝ytkownicy,
instytucje wspierajàce oraz lokalne instytucje publiczne cz´sto wspó∏istniejà w ramach
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tego samego projektu, podczas gdy klasyczne organizacje ekonomii spo∏ecznej na ogó∏
by∏y tworzone przez bardziej spójne grupy spo∏eczne13. Nawet jeÊli nie jest to Êcis∏ym
tego s∏owa znaczeniu rewolucja procesu produkcji, mamy jednak cz´sto do czynienia
z przekszta∏ceniem sposobu organizacji danej dzia∏alnoÊci. Czasem mo˝na nawet mówiç
o konstrukcji ∏àczàcej w sobie popyt i poda˝, w przypadku, gdy us∏ugodawcy i u˝ytkow-
nicy wspó∏pracujà w organizowaniu i zarzàdzaniu niektórymi rodzaju pobliskich us∏ug.
Stworzenie „˝∏obków rodzicielskich” we Francji lub w Szwecji jest jednym z przyk∏adów
tego rodzaju wspó∏pracy.

Nowe czynniki produkcji
Jeden z najwa˝niejszych, choç obecnych od dawna aspektów charakterystycznych

trzeciego sektora to jego zdolnoÊç mobilizowania do pracy woluntariuszy. Odwo∏ywanie
si´ do woluntariuszy samo w sobie nie jest wi´c ˝adnà innowacjà, nowoÊç tkwi jednak
w licznych niedawno zrodzonych inicjatywach, w ramach których praca woluntariuszy
umo˝liwiajà wytwarzanie dóbr i us∏ug, które wczeÊniej nie by∏y oferowane lub te˝ pos∏u-
giwano si´ przy tym pracà odp∏atnà (w którym to przypadku rzadko chodzi naprawd´
o ten sam „produkt”).

Nale˝y tak˝e odnotowaç, ˝e woluntariat przeszed∏ g∏´bokà transformacj´ w ciàgu
ostatnich dziesi´cioleci: wydaje si´ znacznie mniej dobroczynny ni˝ czterdzieÊci czy
pi´çdziesiàt lat temu, ale te˝ mniej „walczàcy” ni˝ w latach szeÊçdziesiàtych czy sie-
demdziesiàtych. Obecnie woluntariat jest doÊç pragmatyczny i bardziej ukierunkowany
na cele „produkcyjne”, na dzia∏alnoÊç odpowiadajàcà wybranym potrzebom. Nierzadko
zresztà zdarza si´, ˝e funkcja obejmujàca przedsi´biorczoÊç w najbardziej powszechnym
znaczeniu tego s∏owa (uruchomienie dzia∏alnoÊci) spoczywa na woluntariuszach.

JeÊli chodzi o prac´ odp∏atnà, ona tak˝e sta∏a si´ przedmiotem ró˝nego rodzaju inno-
wacji. Z jednej strony wiele organizacji trzeciego sektora znalaz∏y si´ w awangardzie
eksperymentów z ró˝nego rodzaju nietypowymi formami zatrudnienia: zatrudniania
personelu w ramach programów wch∏aniania bezrobocia, rozwoju form semi-wolunta-
riatu lub pracy w niepe∏nym wymiarze godzin itd14. Z drugiej strony mo˝na powiedzieç,
˝e klasyczny status pracowników cz´sto ulega „wzbogaceniu” w przypadku, gdy zostajà
oni uznani pe∏noprawnymi cz∏onkami najwy˝szych w∏adz przedsi´biorstwa spo∏ecznego,
z wynikajàcymi stàd upowa˝nieniami do kontroli i decyzji15.

Nowe relacje rynkowe
W rosnàcej liczbie krajów pojawia si´ tak˝e tendencja do „contracting out” oraz roz-

woju swego rodzaju rynków na niektóre us∏ugi niegdyÊ zapewniane przez instytucje
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13 Owa rosnàca spójnoÊç znajduje swoje odzwierciedlenie w szczególnoÊci w nazewnictwie ró˝nych typów spó∏dzielni lub
towarzystw pomocy wzajemnej: spó∏dzielnia pracowników, spó∏dzielnie rolnicze, towarzystwa pomocy wzajemnej, urz´d-
ników, rzemieÊlników, rolników, itd.
14 Ograniczamy si´ tu do stwierdzenia tych zmian nie utrzymujàc rzecz jasna, ˝e mamy do czynienia z post´pem spo-
∏ecznym.
15 Tak˝e i tu nale˝y zachowaç ostro˝noÊç przy ocenie takiej ewolucji: owo innowacyjne zachowanie w cz´Êci generowa-
ne jest przez same organizacje, mamy jednak do czynienia rónie˝ z reakcjà i dostosowaniem si´ do impulsów lub ogra-
niczeƒ nieod∏àcznie zwiàzanych z politykà publicznà.



publiczne lub przez niedochodowe organizacje prywatne od dawna uprzywilejowane
przez Paƒstwo. W istocie w trosce o redukcj´ kosztów i lepsze dostosowanie us∏ug do
zapotrzebowania u˝ytkowników w∏adze publiczne coraz cz´Êciej pos∏ugujà si´ syste-
mem przetargów. Pozwalajà one konkurowaç ró˝nego rodzaju us∏ugodawcom w celu
uzyskania finansowania publicznego zwiàzanego z realizacjà wczeÊniej okreÊlonych
warunków zamówienia. Najdalej w tym kierunku posz∏y rzàdy angielskich konserwaty-
stów, jednak owo przejÊcie od „systemu opiekuƒczego” do „systemu konkurencyjnego”
wyst´puje obecnie niemal wsz´dzie.

Tak g∏´bokie przeobra˝enia Paƒstwa opatrznoÊciowego muszà oczywiÊcie odbiç przy-
nieÊç powa˝ne konsekwencje na ró˝nych poziomach. Dla naszych celów musimy zado-
woliç si´ podkreÊleniem tego, co dotyczy faktu, i˝ stowarzyszenia nabierajà cech
przedsi´biorstwa w tym znaczeniu, ˝e bardziej upodabniajà si´ do klasycznych przed-
si´biorstw, jak równie˝ cz´Êciowo w znaczeniu „nowych kombinacji” jak je rozumia∏
Schumpeter16:

– ju˝ istniejàce stowarzyszenia odnajdujà si´ w logice konkurencyjnoÊci, w tym tak˝e
czasem z przedsi´biorstwami zarobkowymi, w ramach odpowiedzi na wezwania do
sk∏adania ofert przetargowych;

– tym samym zmuszone sà do wprowadzania lub umacniania w swoich ramach kultury
zarzàdzania w znacznej mierze naÊladujàcej kultur´ obowiàzujàcà w Êrodowisku ryn-
kowym;

– z∏amanie niektórych monopoli paƒstwowych (na przyk∏ad w Szwecji) lub monopoli
wielkich krajowych federacji us∏ug spo∏ecznych (na przyk∏ad w Niemczech) stymuluje
narodziny nowych inicjatyw prywatnych (zarobkowych lub nie) od poczàtku ukierun-
kowanych na taki w∏aÊnie kontekst;

– i wreszcie, last but not least, zarówno w przypadku nowych jak i starych stowarzyszeƒ,
mamy do czynienia ze wzrostem ryzyka ekonomicznego, poniewa˝ ich finansowanie
od tej pory zale˝ne jest od ich zdolnoÊci zdobycia tych swego rodzaju rynków i zaspo-
kojenia potrzeb u˝ytkowników.

Na koniec oczywiste jest, ˝e temu samemu sprzyja rozwój popytu prywatnego prze-
k∏adajàcego si´ na niektóre us∏ugi, które sta∏y si´ dost´pne ze wzgl´du na ciàg∏y wzrost
poziomu ˝ycia znacznej cz´Êci populacji. I tak na przyk∏ad osoby starsze otrzymujàce
zadowalajàce Êwiadczenia emerytalne lub te, które zgromadzi∏y wymierne oszcz´dnoÊci
tworzà nowy rynek, na których jednak panuje du˝a konkurencja.

Nowe formy przedsi´biorczoÊci
Jakby dla potwierdzenia, ˝e naprawd´ mamy do czynienia z nieznanà wczeÊniej

postacià przedsi´biorczoÊci, poszczególne prawodawstwa narodowe zbudowa∏y nowe
ramy prawne, si∏à rzeczy lepiej dostosowane do tego rodzaju inicjatyw, ni˝ tradycyjna
forma stowarzyszenia czy spó∏dzielni.
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WspomnieliÊmy ju˝ o przyj´tym w roku 1991 statucie w∏oskich spó∏dzielni spo∏ecz-
nych. W roku 1995 gia z kolei wprowadzi∏a „spó∏k´ o celu spo∏ecznym „ (SFS), nato-
miast w maju 1999 Portugalia opracowa∏a statut „spó∏dzielni spo∏ecznej z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià”. Podobnie hiszpaƒska ustawa ogólna z roku 1999 dotyczàca spó∏-
dzielni przewiduje od tej pory miejsce dla spó∏dzielni us∏ug spo∏ecznych, a szczegó∏owe
ramy prawne zosta∏y okreÊlone na poziomie poszczególnych regionów. Niedawno
z kolei Francja stworzy∏a statut „spó∏ki spó∏dzielczej interesu zbiorowego „ (SCIC), zaÊ
nowe opracowania prawne wprowadzajàce „community interest company” nied∏ugo
zostanà przyj´te w Zjednoczonym Królestwie.

Ogólnie mówiàc, te nowe ramy prawne majà wesprzeç dynamik´ przedsi´biorczoÊci
i zmys∏u handlowego wpisujàcych si´ w projekt o charakterze spo∏ecznym. Mogà tak˝e
umo˝liwiç sformalizowanie charakteru „multi-stakeholders” licznych inicjatyw poprzez
w∏àczenie do instrumentów ich kontroli ró˝nych uczestników (pracowników p∏atnych,
woluntariuszy, u˝ytkowników). Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e poza W∏ochami, znaczna
cz´Êç przedsi´biorstw spo∏ecznych mieÊci si´ jeszcze w ramach klasycznych statutów
trzeciego sektora.

3. Przedsi´biorstwa klasyfikowane jako „spo∏eczne”
O ile, jak si´ wydaje, mo˝na zidentyfikowaç nowà form´ przedsi´biorczoÊci, do wyja-

Ênienia pozostaje kwestia, dlaczego powinniÊmy okreÊlaç te przedsi´biorstwa jako „spo-
∏eczne”. W szczególnoÊci trzeba zadaç sobie pytanie, czy mo˝na pogodziç te nowe
tendencje ekonomiczne pojawiajàce si´ w zachowaniach tych przedsi´biorstw z ich
oczywistym wymiarem spo∏ecznym.

Wydaje si´, ˝e wymiar ten mo˝e znaleêç swój wyraz na trzech podstawowych pozio-
mach, które odnajdujemy równie˝ w konceptualizacjach trzeciego sektora.

Cele dzia∏alnoÊci
Jednym z kluczowych kryteriów koncepcji ekonomii spo∏ecznej jest „cel polegajàcy

na s∏u˝eniu cz∏onkom lub wspólnocie bardziej ni˝ na osiàganiu zysku”; podejÊcie non-
profit to z kolei nacisk na fakt, ˝e cz∏onkowie lub osoby kierujàce nie mogà w ˝adnym
przypadku otrzymywaç cz´Êci wypracowanych zysków. Chocia˝ ekonomia spo∏eczna nie
wyklucza mo˝liwoÊci ograniczonej dystrybucji zysków na rzecz cz∏onków, w szczególno-
Êci w przypadku spó∏dzielni, nale˝y tu podkreÊliç cechy charakterystyczne ∏àczàce oba
te podejÊcia, wziàwszy pod uwag´, ˝e cechy te odnajdujemy we wszystkich przedsi´-
biorstwach spo∏ecznych: ta wspólna charakterystyka to wymóg (absolutny lub cz´Êcio-
wy), aby zyski wypracowane z dzia∏alnoÊci produkcyjnej zosta∏y „uspo∏ecznione”, to
znaczy, by zosta∏y ponownie zainwestowane w rozwój dzia∏alnoÊci lub wykorzystane dla
dobra osób innych ni˝ te, które sprawujà kontrol´ nad organizacjà.

Zasoby niehandlowe
Jak przed chwilà podkreÊliliÊmy, te dwie koncepcje (sektor non-profit i ekonomia

spo∏eczna) obejmujà wyst´powanie zysków na rzecz zbiorowoÊci lub wybranych grup
docelowych. Zyski te bardzo cz´sto uzasadniajà wyp∏at´ subsydiów. Jest tak równie˝
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w przypadku wi´kszoÊci przedsi´biorstw spo∏ecznych, które sà finansowane jednocze-
Ênie z zasobów handlowych i zasobów niehandlowych, przydzielanych przez instytucje
publiczne w imieniu wspólnoty. Przedsi´biorstwa te korzystajà tak˝e cz´sto z darów pry-
watnych i zasobów nie pieni´˝nych, takich jak praca woluntariuszy.

Specyficzne metody organizacji
Wspólny element ∏àczàcy podejÊcie non-profit i podejÊcie z perspektywy ekonomii

spo∏ecznej to koncepcja, zgodnie z którà organizacje trzeciego sektora sà jednostkami
autonomicznymi, posiadajàcymi w∏asne organy decyzyjne. PodejÊcie z perspektyw eko-
nomii spo∏ecznej k∏adzie tak˝e nacisk na fakt, ˝e proces podejmowania decyzji powi-
nien byç demokratyczny. Tego rodzaju cechy charakterystyczne mo˝na cz´sto odnaleêç
w przedsi´biorstwach spo∏ecznych; w istocie z jednej strony oparte sà one na ogó∏ na
dynamice uczestnictwa, która w∏àcza cz∏onków w proces zarzàdzania i do organów kon-
troli, niezale˝nie od tego, czy cz∏onkowie ci sà pracownikami odp∏atnymi, woluntariu-
szami, u˝ytkownikami czy innego rodzaju partnerami, na przyk∏ad przedstawicielami
lokalnej wspólnoty; z drugiej strony, w∏adza cz∏onków na ogó∏ nie jest proporcjonalna
do posiadanych przez nich udzia∏ów w kapitale. Mamy tu zatem wyraênie do czynienia
z cechami, którà mo˝na okreÊliç jako spo∏eczne.

4. Zmierzajàc do definicji przedsi´biorstwa spo∏ecznego
W obecnych czasach wydaje si´, ˝e dwie definicje przedsi´biorstwa spo∏ecznego rysu-

jà si´ z du˝à wyrazistoÊcià stanowiàc koncepcyjny punkt odniesienia dla wszystkich
innych prac.

Najnowsza z nich to definicja przedstawiona przez rzàd brytyjski w dokumencie opu-
blikowanym w lipcu 2002 i zatytu∏owanym „Social Enterprise”: A Strategy for Success:
„przedsi´biorstwo spo∏eczne to dzia∏alnoÊç gospodarcza (business), która wyznacza
sobie cele ÊciÊle spo∏eczne i która inwestuje ponownie nadwy˝ki zale˝nie od tych celów
w dzia∏alnoÊç lub we wspólnot´, zamiast kierowaç si´ potrzebà osiàgania maksymalne-
go zysku na rzecz akcjonariuszy lub w∏aÊcicieli”17. W tym duchu w ca∏ym kraju prze-
prowadzono ca∏à seri´ prac empirycznych opierajàc si´ na wy˝ej zacytowanej definicji,
podczas gdy do tego czasu wokó∏ tego coraz modniejszego poj´cia wspó∏istnia∏a znacz-
na ró˝norodnoÊç sposobów podejÊcia.

Prace syntetyczne powierzono nast´pnie kancelarii zajmujàcej si´ badaniami18, która
przygotowa∏a raport dla „Social Enterprise Unit”. W raporcie tym zaznaczono, ˝e rzà-
dowa definicja wnios∏a wi´cej jasnoÊci i okreÊlono orientacyjnie liczb´ przedsi´biorstw
spo∏ecznych w Zjednoczonym Królestwie na 5 300. Wymienia on jednak ca∏à seri´
trudnoÊci w kwestii spójnoÊci i porównywalnoÊci umo˝liwiajàcej korzystanie z niej. Aby
zaradziç tym brakom autorzy zaznaczajà, ˝e w niektórych badaniach zajmowano si´ spo-
sobem, w jaki przedsi´biorstwa te funkcjonujà w rzeczywistoÊci. W zwiàzku z tym uznajà,
˝e definicja powinna zostaç roz∏o˝ona na ca∏à seri´ cech charakterystycznych lub wskaê-
nika, które mogà, skuteczniej ni˝ „overall statement”, zostaç u˝yte w celu sporzàdzenia
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zestawienia przedsi´biorstw spo∏ecznych w Zjednoczonym Królestwie. Takie wskaêniki
nale˝a∏yby do trzech podstawowych kategorii: ukierunkowanie na przedsi´biorczoÊç,
cele spo∏eczne oraz spo∏eczny charakter obserwowanej dzia∏alnoÊci19.

Inaczej mówiàc, o ile podejÊcie brytyjskie zas∏uguje tym bardziej na uwag´, ˝e staje
si´ podstawà dla polityki promujàcej w sposób oczywisty przedsi´biorstwo spo∏eczne,
wydaje si´ jednak, ˝e znajduje si´ ona ciàgle na etapie tworzenia. Ponadto, poniewa˝
prace, dla których staje si´ zach´tà mieszczà si´ obecnie w bardzo wyraênie zaznaczo-
nych ramach narodowych, uwa˝amy za rozsàdne, by na obecnym etapie przyznaç pierw-
szeƒstwo podejÊciu opracowywanemu od drugiej po∏owy lat dziewi´çdziesiàtych przez
europejskà Sieç EMES20. By∏o ona w istocie owocem d∏ugiej pracy interdyscyplinarnej
(ekonomia, socjologia, nauki polityczne i zarzàdzanie), ale tak˝e owocem wspó∏pracy
pomi´dzy ró˝nymi tradycjami i wra˝liwoÊciami narodowymi w ∏onie Unii Europejskiej.
Wreszcie podejÊcie to, ukierunkowane przez projekt jednoczeÊnie teoretyczny i empi-
ryczny, od samego poczàtku przedk∏ada∏o identyfikacj´ i objaÊnienie wskaêników nad
elegancj´ dobrze opracowanej definicji.

Ju˝ od roku 1996 Sieç EMES zaj´∏a si´ okreÊlaniem wspólnych kryteriów w celu wyszu-
kania rzeczywistych przypadków, które mog∏yby zostaç nazwane „przedsi´biorstwami
spo∏ecznymi” w ka˝dym z pi´tnastu badanych paƒstw. W taki oto sposób skonstruowano
working definition, b´dàcà przede wszystkim hipotezà roboczà, która nie pretendowa∏a
do globalnego uj´cia rzeczywistoÊci przedsi´biorstw spo∏ecznych. Jednak doÊwiadczenie
pokaza∏o, ˝e owa grupa wskaêników sta∏a si´ solidnà i wiarygodnà ramà konceptualnà.

Omawiane podejÊcie oparte jest na dwóch zestawieniach wskaêników lub kryteriów,
z których jedne majà charakter bardziej ekonomiczny, w innych zaÊ dominuje nuta spo-
∏eczna. Oto te wskaêniki przedstawione w pracach EMES21.

Dla potwierdzenia ekonomicznego i zwiàzanego z przedsi´biorczoÊcià charakteru
omawianych inicjatyw wyró˝niono cztery elementy:

a) Ciàg∏a dzia∏alnoÊç w zakresie produkcji dóbr i/lub us∏ug
Dla przedsi´biorstw spo∏ecznych, w odró˝nieniu od niektórych tradycyjnych organizacji
non-profit, obrona interesów czy redystrybucja pieni´dzy nie stanowià przedmiotu dzia-
∏alnoÊci podstawowej (jak ma to miejsce na przyk∏ad w wielu fundacjach), natomiast sà
bezpoÊrednio zaanga˝owane w sposób ciàg∏y w produkcje dóbr i/lub oferowanie us∏ug
na rzecz osób. Dzia∏alnoÊç produkcyjna stanowi zatem ich racj´ bytu – lub jednà z pod-
stawowych racji bytu – przedsi´biorstw spo∏ecznych.

b) Wysoki stopieƒ niezale˝noÊci
Przedsi´biorstwa spo∏eczne zosta∏y utworzone przez grup´ osób na podstawie ich w∏asnego
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21 Defourny (2001), str. 16-18. Pierwsze prace opublikowane przez EMES datujà si´ na rok 1999, jednak wszystkie oma-
wiane wskaêniki zosta∏y ju˝ okreÊlone w raportach poÊrednich (EMES European Network, 1997 i 1998), które by∏y
w szczególnoÊci wykorzystywane przez OCDE (1999).



projektu i sà one przez osoby te kontrolowane. Mogà one zale˝eç od subsydiów publicz-
nych, jednak nie sà kierowane ani bezpoÊrednio, ani poÊrednio przez instytucje publiczne
czy inne organizacje (federacje, przedsi´biorstwa prywatne, …). Majà one prawo zarów-
no do wyra˝ania swoich opinii („voice”), jak i do zakoƒczenia swojej dzia∏alnoÊci („exit”).

c) Podejmowanie ryzyka ekonomicznego na znaczàcym poziomie
Twórcy przedsi´biorstwa spo∏ecznego ponoszà w ca∏oÊci lub w cz´Êci ryzyko, które jest
z nim nieod∏àcznie zwiàzane. W odró˝nieniu od wi´kszoÊci instytucji publicznych, ich
dro˝noÊç finansowa zale˝y od wysi∏ków dokonywanych przez ich cz∏onków i przez ich
pracowników w celu zapewnienia przedsi´biorstwu wystarczajàcych zasobów.

d) Minimalny poziom zatrudnienia za wynagrodzeniem
Podobnie jak tradycyjne organizacje „non-profit”, przedsi´biorstwa spo∏eczne mogà
korzystaç z zasobów pieni´˝nych lub nie pieni´˝nych, z pracowników odp∏atnych jak
i z woluntariuszy. Jednak dzia∏alnoÊç przedsi´biorstwa spo∏ecznego wymaga minimal-
nego poziomu zatrudnienia za wynagrodzeniem.

Aby okreÊliç spo∏eczny wymiar omawianych inicjatyw po∏o˝ono nacisk na pi´ç wskaêników:

e) Wyraênie okreÊlony cel s∏u˝enia wspólnocie
Jednym z podstawowych celów przedsi´biorstw spo∏ecznych jest s∏u˝enie wspólnocie
lub specyficznej grupie osób. W tej samej perspektywie na charakterystyk´ przedsi´-
biorstw spo∏ecznych sk∏ada si´ ich wola promowania znaczenia odpowiedzialnoÊci spo-
∏ecznej na poziomie lokalnym.

f) Inicjatywa pochodzàca od grupy obywateli
Przedsi´biorstwa spo∏eczne wywodzà si´ ze zbiorowej dynamiki, w którà zaanga˝owane
sà osoby nale˝àce do danej wspólnoty lub grupy podzielajàcej t´ samà wyraênie okre-
Êlonà potrzeb´ lub cel; wymiar ten jest podtrzymywany w perspektywie czasowej w taki
czy inny sposób, nawet jeÊli nie nale˝y lekcewa˝yç znaczenia przywództwa cz´sto spra-
wowanego przez jedna osob´ lub ograniczone grono kierujàcych.

g) Moc decyzyjna nie oparta na w∏asnoÊci kapita∏u
Kryterium to odsy∏a na ogó∏ do zasady „jeden cz∏onek, jeden g∏os”, a przynajmniej pro-
cesu decyzyjnego, w którym prawa g∏osu w ramach zgromadzenia posiadajàcego osta-
tecznà moc decyzyjnà nie sà podzielone w zale˝noÊci od ewentualnego udzia∏u
w kapitale. Ponadto, nawet jeÊli w∏aÊciciele kapita∏u spo∏ecznego sà istotni, moc podej-
mowania decyzji na ogó∏ dzielona jest przez nich z innymi podmiotami.

h) Dynamika oparta na uczestnictwie, obejmujàca poszczególne strony, których dotyczy dzia∏alnoÊç
Reprezentowanie oraz uczestnictwo u˝ytkowników lub klientów, sprawowanie w∏adzy
decyzyjnej przez poszczególne strony uczestniczàce w projekcie oraz zarzàdzanie opar-
te na uczestnictwie stanowià cz´sto istotne cechy charakterystyczne przedsi´biorstw
spo∏ecznych. W wielu przypadkach jednym z celów przedsi´biorstwa spo∏ecznego jest
promowanie demokracji na poziomie lokalnym poprzez dzia∏alnoÊç ekonomicznà.
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i) Ograniczenie dystrybucji zysków
O ile przedsi´biorstwa spo∏eczne mogà byç organizacjami, których cechà charaktery-
stycznà jest absolutne zobowiàzanie do niedokonywania podzia∏u zysków, mogà one
tak˝e stanowiç organizacje, które, podobnie jak spó∏dzielnie w wielu krajach, majà
prawo dokonywaç podzia∏u zysków, jednak w sposób ograniczony – co pozwala uniknàç
zachowaƒ zmierzajàcych do maksymalizacji zysku.

5. W∏aÊciwe korzystanie z podejÊcia „EMES”
Dla w∏aÊciwego zrozumienia i ewentualnie wykorzystywania podejÊcie reprezento-

wane przez Sieç EMES powinno zawieraç w sobie dwa aspekty dodatkowe, z których
pierwszy zosta∏ tu ju˝ podkreÊlony: owe wskaêniki ekonomiczne i spo∏eczne mogà jed-
noczeÊnie umo˝liwiaç zidentyfikowanie wszelkich nowych przedsi´biorstw spo∏ecznych,
mogà jednak równie˝ prowadziç do uznania za przedsi´biorstwa spo∏eczne starszych
organizacji, które zosta∏y poddane rekonfiguracji si∏à nowej dynamiki wewn´trznej.

Inny element okazuje si´ posiadaç jeszcze bardziej fundamentalne znaczenie: wskaê-
niki, które wyliczyliÊmy powy˝ej nie stanowià ca∏oÊci warunków, jakie powinna spe∏niaç
organizacja, aby mog∏a zostaç zakwalifikowana jako przedsi´biorstwo spo∏eczne.
Zamiast tworzyç kryteria normatywne, wskaêniki te opisujà raczej „typ idealny” pozwa-
lajàcy okreÊliç swoje miejsce w galaktyce przedsi´biorstw spo∏ecznych. Nieco na wzór
busoli22, narz´dzie takie mo˝e pomóc badaczowi w usytuowaniu jednostek wobec siebie
i ewentualnie wyznaczeniu granic ca∏oÊci, którà uzna za zbiór przedsi´biorstw spo∏ecz-
nych. I tak na przyk∏ad na pierwszym etapie identyfikacji cz∏onkowie Sieci EMES
wyznaczyli w ramach wspomnianego typu idealnego grup´ „centralnà” oraz grup´ bar-
dziej „peryferyjnà” przedsi´biorstw spo∏ecznych.

Przy zachowaniu tego rodzaju Êrodków ostro˝noÊci podejÊcie reprezentowane przez
EMES mo˝e okazaç si´ owocne w wymiarze empirycznym. I tak badajàc 151 promowa-
nych od dwudziestu lat przez Fundacj´ Kredytu Spó∏dzielczego we Francji, J. F. Drape-
ri (2003) odnalaz∏ w ró˝nym stopniu wi´kszoÊç naszkicowanych tu cech. Podczas gdy
punktem wyjÊcia nie by∏o dla niego wysuwanie wniosków na temat przedsi´biorstw spo-
∏ecznych, to w∏aÊnie jednak ostatecznie uczyni∏ odnoszàc si´ do podejÊcia EMES i pod-
kreÊlajàc zdolnoÊç tych organizmów do innowacyjnoÊci spo∏ecznej.

W tej samej perspektywie badacze EMES przeprowadzili w roku 2003 spis poszczegól-
nych typów przedsi´biorstw spo∏ecznych w dziedzinie szkolenia poprzez prac´ oraz przy-
wracania do zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach. W ramach owych poszukiwaƒ
dotyczàcych dwunastu krajów Unii Europejskiej po∏àczono przedstawione powy˝ej wskaê-
niki z kryteriami w∏aÊciwymi dla tego pola dzia∏alnoÊci po to, by ukuç poj´cie „entreprise
sociale d’insertion – przedsi´biorstwa spo∏ecznego w∏àczajàcego” (ESI) lub „work integra-
tion social enterprise” (WISE). Takie ramy konceptualne pozwoli∏y zidentyfikowaç nie
mniej ni˝ 39 kategorii lub modeli ESI w ramach dwunastu omawianych krajów23.
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6. Kilka przyk∏adów z poszerzonej Unii Europejskiej

Europejska Pi´tnastka
W ramach pierwszych badaƒ (1996–1999)24, obejmujàcych wszystkie kraje Europy

Pi´tnastu badacze Sieci EMES stworzyli sposób podejÊcia opisany w punkcie 4,
a nast´pnie na tej podstawie zaj´li si´ opisywaniem i analizowaniem przedsi´biorstw
spo∏ecznych pojawiajàcych si´ w jednym lub kilku z trzech nast´pujàcych zakresów:
us∏ugi na rzecz osób, szkolenie, ponowne w∏àczenie poprzez prac´ oraz rozwój lokalny.

Pobie˝ne wymienienie kilku z tych fenomenów krajowych pozwala zilustrowaç
powy˝sze opracowania oraz wyodr´bniç najwa˝niejsze tendencje w dziedzinach dzia∏al-
noÊci przedsi´biorstw spo∏ecznych w krajach cz∏onkowskich Unii przed rozszerzeniem
w maju roku 2004.

Przyk∏ady przedsi´biorstw spo∏ecznych w Europie Pi´tnastki
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Dzia∏y

Us∏ugi 
na rzecz osób

Przywracanie 
do 

zatrudnienia
poprzez prac´

Kraj

Austria

Przyk∏ady

„Children’s Groups”: struktury opieki nad ma∏ymi dzieçmi przy silnym zaanga˝o-
waniu rodziców.

Francja

˚∏obki rodzicielskie: struktury opieki nad ma∏ymi dzieçmi w cz´Êci kierowane
i zarzàdzane przez rodziców. ˚∏obki te sà organizowane w ramach sieci krajowej:
Association des Collectifs d’Enfants, de Parents et de Professionnels – Stowarzy-
szenie Dzieci, Rodziców i Pracowników Zawodowych (ACCEP).

Dania
„Opholdssteders” (Mieszkania spo∏eczne): struktury mieszkalne pomyÊlane jako
alternatywa dla tradycyjnych instytucji przeznaczonych dla dzieci i m∏odzie˝y
z trudnoÊciami Nacisk jest tam po∏o˝ony na wychowanie i opiek´.

Zjednoczone
Królestwo

„Home Care Co-ops” (Spó∏dzielnie opieki domowej) zatrudniajàce swoich cz∏on-
ków, g∏ównie kobiety majàce obowiàzki rodzinne, w niepe∏nym wymiarze godzin.

Szwecja
„LKUs”: agencje rozwoju lokalnego o charakterze spó∏dzielni organizowane na
poziomie krajowym (FKU) i dà˝àce do rehabilitacji i w∏àczenia do struktur spo-
∏ecznych osób niepe∏nosprawnych umys∏owo.

W∏ochy
Spó∏dzielnie spo∏eczne typu A, dzia∏ajàce w sektorze zdrowotnym, zajmujàce si´
szkoleniem i us∏ugami na rzecz osób w ramach prawnych, uchwalonych przez Par-
lament krajowy w roku 1991.

Portugalia
„CERCIs”: spó∏dzielnie zajmujàce si´ wychowaniem i rehabilitacjà dzieci niepe∏-
nosprawnych, zebrane od roku 1985 w ramach federacji krajowej.

Belgia

„Przedsi´biorstwa Szkolenia poprzez Prac´” (EFT) i „Przedsi´biorstwa W∏àczania
do Zatrudnienia” (Invoegbedrijven na Pó∏nocy kraju). Te ostatnie, popierane przez
Regiony, sà silnie ukierunkowane rynkowo i oferujà perspektywy zatrudnienia d∏u-
goterminowego.

W∏ochy
Spó∏dzielnie spo∏eczne typu B, aktywne w dziedzinie przywracania do zatrudnienia
populacji w trudnej sytuacji (ramy prawne z roku 1991).



Kraje Europy Ârodkowej i Wschodniej
Rzeczywista sytuacja przedsi´biorstwa spo∏ecznego w krajach Europy Ârodkowej

i Wschodniej (PECO), nie sta∏a si´ jeszcze przedmiotem równie rozleg∏ych badaƒ, jak te,
które prowadzi EMES w Europie Pi´tnastki. Tym niemniej na podstawie dost´pnych infor-
macji25 i ju˝ organizowanych spotkaƒ26, mo˝na nakreÊliç kilka podstawowych tendencji.

Podczas, gdy w krajach zachodnich mamy do czynienia z odnowà przedsi´biorstw
spo∏ecznych, w krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej napotykajà one na pewnà iloÊç
przeszkód27 utrudniajàcych ich rozwój:
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Dzia∏y

Przywracanie 
do 

zatrudnienia
poprzez prac´

Rozwój 
lokalny

Kraj Przyk∏ady

Niemcy

„Soziale Betriebe”: „przedsi´biorstwa spo∏eczne” ukierunkowane na rynek i korzy-
stajàce z czasowej pomocy publicznej. Ich celem jest tworzenie miejsc pracy
i wspieranie rozwoju ekonomicznego przy jednoczesnym dà˝eniu do integracji spo-
∏ecznej i zawodowej osób d∏ugotrwale pozostajàcych bez pracy. Miejsca pracy two-
rzone sà albo w ju˝ istniejàcych przedsi´biorstwach prywatnych, albo w ramach
uruchamiania nowych przedsi´biorstw.

Luksemburg

Stowarzyszenia (i czasem spó∏dzielnie) przywracania do zatrudnienia poprzez
prac´ i dzia∏alnoÊç ekonomicznà, aktywne w tak ró˝nych dziedzinach jak ochrona
Êrodowiska, rolnictwo, budownictwo, recykling odpadów, itd.; wi´kszoÊç to projek-
ty pilota˝owe subsydiowane przez Paƒstwo.

Hiszpania

Przedsi´biorstwa integracji poprzez prac´ osób niepe∏nosprawnych lub osób
wykluczonych z tradycyjnego rynku zatrudnienia. W obu przypadkach tendencja
polega na oferowaniu dost´pu do przejÊciowego zatrudnienia majàcego umo˝liwiç
zintegrowanie omawianych populacji do klasycznego obiegu zamiast d∏ugofalowe-
go tworzenia miejsc pracy „chronionych”.

Finlandia

„Labour co-ops”: Spó∏dzielnie pracy organizowane na poziomie regionalnym
w dziewi´ciu Cooperative Development Agencies (CDA), stanowià istotnà si∏´
rozwoju dla gospodarki lokalnej i regionalnej. Spó∏dzielnie te ró˝nià si´ od trady-
cyjnych spó∏dzielni pracowniczych o tyle, ˝e proponujà innym przedsi´biorstwom
podwykonawstwo w ramach umiej´tnoÊci swoich cz∏onków.

Holandia

„BuurtBeheer Bedrijven” (BBB): niezale˝ne przedsi´biorstwa bliskiego rozwoju de
oferujàce mieszkaƒcom dzielnic upoÊledzonych mo˝liwoÊç wykonywania w zamian
za wynagrodzenie prac zwiàzanych z utrzymaniem i naprawà mieszkaƒ prywatnych
i wspólnej infrastruktury lub Êwiadczenia us∏ug spo∏ecznych w sàsiedztwie.

Grecja
Spó∏dzielnie turystyczne: spó∏dzielnie tworzone przez kobiety ˝yjàce w strefach
wiejskich o potencjale turystycznym i proponujàce us∏ugi noclegowe, restauracyjne
i w dziedzinie drobnego rzemios∏a.

Irlandia

Przedsi´biorstwa o zró˝nicowanym charakterze prawnym stawiajàce sobie za cel
wspólnotowy rozwój lokalny poprzez dzia∏alnoÊç o ró˝nym charakterze, jak oferta
mieszkaƒ spo∏ecznych, w∏àczanie do zatrudnienia, kredyt (credit unions), us∏ugi
bliskiego zasi´gu, itd.

asasasasasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasasas
25 Ksià˝ka, która ma si´ ukazaç???
26 Jak Konferencja w Prace „Poszerzyç Europ´ Ekonomii Spo∏ecznej” w paêdzierniku 2002.
27 Borzaga & Galera (2004a).



• dominacja „mitu okresu przejÊciowego” który, jak do tej pory, sprzyja∏ prowadze-
niu polityki opartej zdecydowanie na tworzeniu wolnego rynku i niedocenianiu roli
organizacji „odmiennych” jako czynników rozwoju zarówno lokalnego, jak i krajo-
wego;

• sprzeciw kulturowy i swego rodzaju nieufnoÊç polityczna wobec spó∏dzielni:
w wielu krajach w istocie spó∏dzielnie o wczeÊniejszym rodowodzie jawià si´ jako
organizacje zwiàzane z by∏ym re˝imem komunistycznym i nie cieszà si´ dobrym
wizerunkiem w spo∏eczeƒstwie, pomimo tego, ˝e cz´sto powsta∏y przed okresem
rzàdów komunistycznych;

• wielka zale˝noÊç od darczyƒców po∏àczona z ograniczajàcà wizjà roli, jakà mogà
pe∏niç organizacje alternatywne: stwierdziç nale˝y istotnie, ˝e o ile w ramach sto-
warzyszeƒ pojawia si´ wiele organizacji pozarzàdowych, cierpià one cz´sto na dwie
s∏aboÊci. Po pierwsze sà ogromnie zale˝ne od instytucji udzielajàcych funduszy
zewn´trznych – w szczególnoÊci fundacji amerykaƒskich – które majà tendencj´ do
traktowania ich instrumentalnie i powa˝nego ograniczania ich autonomii. Ponad-
to, chocia˝ organizacje pozarzàdowe naprawd´ powstajà z dynamiki stowarzysze-
niowej, cz´sto zdarza si´, ˝e sà nie tyle prawdziwym Êrodkiem wyrazu
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, co wynikiem strategii wynikajàcych z okazji do zdo-
bycia finansowania;

• brak ram prawnych i ustawowych dotyczàcych spó∏dzielni i innych organizacji non-profit;

• ogólny brak zaufania wobec ruchów solidarnoÊciowych – poj´cie to ogranicza si´
najcz´Êciej do ko∏a przyjació∏ i rodziny – oraz koncepcja dzia∏alnoÊci gospodarczej
jako dzia∏alnoÊci ukierunkowanej na poszukiwanie zysku osobistego raczej ni˝
pozytywnych skutków dla wspólnoty;

• dominacja „zaÊciankowej” kultury politycznej wywo∏ujàca u podmiotów ekonomii
spo∏ecznej tendencj´ do ograniczania perspektywy do poszukiwania ich bezpo-
Êredniego interesu;

• trudnoÊci w mobilizowaniu niezb´dnych zasobów.

Niezale˝nie jednak od trudnoÊci napotykanych na p∏aszczyênie kulturowej, politycz-
nej czy prawnej, tradycyjne spó∏dzielnie i nowe organizacje non-profit stanowià rzeczy-
wisty potencja∏ rozwoju.

OÊrodek Rozwoju Lokalnego OCDE28 zaobserwowa∏ w istocie, ˝e spó∏dzielnie
powracajàce do swoich korzeni mogà odgrywaç znaczàcà rol´ w kontekÊcie s∏abo roz-
wini´tych rynków. Taki jest na przyk∏ad przypadek Polski, gdzie obserwuje si´ interesu-
jàce doÊwiadczenia w dziedzinie spó∏dzielni aktywnych w ró˝nych dziedzinach: kredyt,
budownictwo, rolnictwo. Ma to równie˝ miejsce w Estonii, gdzie sektor spó∏dzielczy,
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który zaczà∏ si´ rozwijaç w latach dziewi´çdziesiàtych sta∏ si´ kamieniem w´gielnym
ekonomii spo∏ecznej w szczególnoÊci poprzez utworzenie „Estonian Union of Co-ope-
rative Housing Association”29. Grupuje ona obecnie 7.500 spó∏dzielni budowlanych (na
16.500 organizacji „non-profit” w ca∏ym kraju) osiàgajàc imponujàcy wynik 55% popu-
lacji ˝yjàcej w mieszkaniach wspomnianych spó∏dzielni.

W tym samym czasie nowe formy przedsi´biorczoÊci spo∏ecznej pojawiajà si´ na
Wschodzie i zaczynajà oferowaç us∏ugi interesu ogólnego nadrabiajàce braki systemu
opieki spo∏ecznej. Stowarzyszenia tego typu mo˝na spotkaç we wszystkich krajach
Europy Ârodkowej i Wschodniej. Z wyjàtkiem ¸otwy i Litwy wszystkie te kraje sà miej-
scem dzia∏ania fundacji. ZaÊ oko∏o po∏owa z nich stworzy∏a tak˝e nowà form´ organi-
zacji równoleg∏à do stowarzyszeƒ i fundacji.

Przede wszystkim niektóre kraje wprowadzi∏y rozró˝nienie pomi´dzy organizacjami
„grant-making” oraz organizacjami Êwiadczàcymi us∏ugi. Kraje te okreÊlajà fundacje
jako organizacje „grant-making” i utworzy∏y nowà form´ prawnà dla organizacji poza-
rzàdowych nie powsta∏ych na bazie stowarzyszeƒ, czy b´dà to grant-seeking, czy te˝
„income-generating”. Owe „organizacje pozarzàdowe” to najcz´Êciej organizacje
Êwiadczàce us∏ugi: na przyk∏ad prywatne tale lub te˝ instytuty czy oÊrodki szkoleniowe.
Ta forma organizacji otrzyma∏a w ró˝nych krajach ró˝ne nazwy, na przyk∏ad „spó∏ki
interesu publicznego” w Republice Czeskiej.

Po drugie, oprócz fundacji – która zasadniczo funkcjonuje w perspektywie d∏ugoter-
minowej – wiele krajów utworzy∏o drugà form´ organizacji „grant-making”, a mianowi-
cie „fundusz”. Chorwacja na przyk∏ad odró˝nia fundusz od fundacji poprzez fakt, ˝e ten
pierwszy powinien wyznaczaç sobie cele ograniczone czasowo (poni˝ej 5 lat). Podobnie
Republika Czeska wyró˝nia fundusze, które w przeciwieƒstwie do fundacji nie wyma-
gajà pierwotnej „dotacji”.

Ponadto kilka krajów stworzy∏o fundacje otwarte, wynikajàce ze zbie˝noÊci pomi´dzy
niektórymi stowarzyszeniami i fundacjami. Podobnie jak klasyczne fundacje, owe fun-
dacje otwarte poÊwi´cajà swoje Êrodki dla konkretnej sprawy – najcz´Êciej interesu
ogólnego. Ró˝nià si´ natomiast od klasycznych fundacji tym, ˝e komitet cz∏onków fun-
datorów pozostaje otwarty na nowych wspó∏-fundatorów. Ponadto fundacja otwarta ma
tak˝e mo˝liwoÊç wykluczenia fundatorów nie wype∏niajàcych swoich zobowiàzaƒ.
¸otwa okreÊla fundacje otwarte jako szczególny typ organizacji publicznej. Litewskie
fundusze dobroczynne i pomocowe tak˝e nale˝à do tej kategorii. Fundatorzy fundacji
otwartych uprawnieni sà na ogó∏ do okreÊlania zakresu dzia∏alnoÊci organizacji; na
Litwie i na ¸otwie stanowià oni na przyk∏ad najwy˝szy organ decyzyjny.

Wreszcie nowe formy „non-profit organisations”, zbli˝one do brytyjskiej „Communi-
ty Interest Company” (CIC), otrzyma∏y niedawno ramy prawne w Republice Czeskiej,
na W´grzech i w S∏owacji. Na W´grzech spó∏ki interesu publicznego zaanga˝owa∏y si´
w ofert´ us∏ug publicznych i prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà po to, by zgromadziç
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fundusze przeznaczone na wspomniane us∏ugi. Aby uzyskaç status prawny „wy˝szego
interesu publicznego”, powinny one spe∏niç dwa dodatkowe warunki: proponowaç us∏ugi,
które normalnie nale˝à do kompetencji instytucji publicznych i publikowaç informacje na
temat swojej dzia∏alnoÊci, jak równie˝ rachunki roczne. W takim przypadku owe spó∏ki
interesu publicznego mogà ubiegaç si´ o wi´kszà pomoc ze strony instytucji publicznych
oraz regulacje podatkowe korzystniejsze ni˝ w przypadku innych organizacji „non-profit”.

Krótko mówiàc, wbrew nieod∏àcznym trudnoÊciom, zwiàzanym mi´dzy innymi z pro-
cesem transformacji ekonomicznej, w jaki zaanga˝owa∏y si´ kraje Europy Ârodkowej
i Wschodniej, potencjalny rozwój przedsi´biorstwa spo∏ecznego i ekonomii spo∏ecznej
jest tam trudny do zlekcewa˝enia. Spó∏dzielnia odzyska∏a utracony teren w niektórych
ze swoich tradycyjnych funkcji, zaÊ nowe modele, które pojawi∏y si´ na Wschodzie
potwierdzajà aktualnoÊç modelu przedsi´biorstwa spo∏ecznego. Oczywiste jest, ˝e ana-
lizujàc je trzeba si´ uczyç zarówno na podstawie doÊwiadczeƒ wschodnich jak i zachod-
nich, i to niezale˝nie od trudnoÊci, jakie trzeba b´dzie pokonaç.

7. Wytyczne dla teorii przedsi´biorstwa spo∏ecznego
W ramach ostatniego etapu swoich twórczych poszukiwaƒ Sieç EMES przedstawi∏a

kilka pierwszych kroków na drodze stopniowego tworzenia specyficznej teorii przedsi´-
biorstwa spo∏ecznego30. I tak Bacchiega i Borzaga (2001) pos∏u˝yli si´ narz´dziami ofe-
rowanymi przez teori´ instytucjonalnà organizacji po to, by lepiej ukazaç innowacyjny
charakter przedsi´biorstw spo∏ecznych. Ponadto cechy okreÊlajàce przedsi´biorstwo
spo∏eczne interpretowane sà jako sk∏adowe oryginalnego systemu zach´t z ieniem
potencjalnie sprzecznych celów, do których dà˝à ró˝ne kategorie uczestników (stake-
holders). Ze swojej strony Evers (2001) opracowa∏ bardziej socjo-politycznà analiz´ po
to, by wykazaç, ˝e takà struktur´ „multi-stakeholder – multiple goal” mo˝na zrozumieç
lepiej odwo∏ujàc si´ do poj´cia „kapita∏u spo∏ecznego”. Jego zdaniem produkcja kapi-
ta∏u spo∏ecznego mo˝e tak˝e staç si´ wyraênie okreÊlonym celem organizacji takich jak
przedsi´biorstwo spo∏eczne. JeÊli chodzi o Laville’a i Nyssensa (2001), zaproponowali
oni pewne elementy zintegrowanej teorii „typowego idea∏u” przedsi´biorstwa spo∏ecz-
nego, ∏àczàc jego wymiar ekonomiczny, spo∏eczny i polityczny. Oni tak˝e podkreÊlajà
rol´ kapita∏u spo∏ecznego, gromadzonego i odtwarzanego w specyficznej formie.
Ponadto k∏adà nacisk na wyraênie hybrydowà i z∏o˝onà natur´ zasobów przedsi´bior-
stwa spo∏ecznego, widzàc w tym jego podstawowy atut w obronie przed tendencjami do
„izomorfizmu instytucjonalnego” gro˝àcego wszystkim organizacjom ekonomii spo-
∏ecznej. Wreszcie Borzaga i Solari (2001) zbadali podstawowe wyzwania zarzàdzania,
z którymi majà do czynienia osoby kierujàce i cz∏onkowie przedsi´biorstw spo∏ecznych.
Zastanawiali si´ tak˝e nad ewentualnymi specyficznymi modelami kierowania tymi
przedsi´biorstwami.

W wymiarze teoretycznym mo˝na tak˝e dostrzec w koncepcji przedsi´biorstwa
spo∏ecznego czynnik bardziej zintegrowanego podejÊcia do ca∏ej ekonomii spo∏ecznej.
W istocie w sposobie jej postrzegania wyst´pujà regularnie dwa êród∏a napi´cia trudne
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do unikni´cia. Pierwsze ma swoje êród∏o w znacznej rozbie˝noÊci pomi´dzy przedsi´-
biorstwami kierujàcymi ca∏à swojà produkcj´ na rynek (jak wi´kszoÊç spó∏dzielni w Bel-
gii), oraz stowarzyszeniami, których dzia∏alnoÊç wydaje si´ ma∏o gospodarcza (na
przyk∏ad ruch ludzi m∏odych), których zasoby sà w ca∏oÊci nie handlowe, a nawet nie
pieni´˝ne. Drugie wyst´puje pomi´dzy organizacjami zwanymi organizacjami interesu
wzajemnego (spó∏dzielnie, towarzystwa pomocy wzajemnej i znaczna liczba stowarzy-
szeƒ), których celem jest s∏u˝enie ich cz∏onkom, oraz organizacjami zwanymi organiza-
cjami interesu publicznego, s∏u˝àcymi szerszej zbiorowoÊci (na przyk∏ad walce
z ubóstwem i wy∏àczeniem ze spo∏eczeƒstwa, wspó∏pracy na rzecz rozwoju, ochronie
Êrodowiska, itd.).

Te dwa elementy napi´cia cz´Êciowo ilustruje poni˝szy schemat. Pierwszy z nich
przedstawiony zosta∏ jako wspó∏istnienie dwóch zupe∏nie odr´bnych stref: z jednej strony
strefa tradycji spó∏dzielczej, z której narodzi∏a si´ specyficzna literatura i szko∏y myÊli,
z drugiej, strefa inicjatyw i ruchów stowarzyszeniowych które tak˝e zmobilizowa∏y licz-
nych socjologów i politologów odnajdujàc szczególne êród∏o ˝ywotnoÊci w amerykaƒskich
pràdach non-profit organizations. Drugi element napi´cia jest trudniejszy do przedsta-
wienia, jednak mo˝na go odnaleêç wewnàtrz ka˝dej ze wspomnianych dwóch sfer, gdzie
organizacje interesu wzajemnego zlokalizowane sà na kraƒcach lewym i prawym schema-
tu, podczas gdy organizacje interesu publicznego sytuujà si´ raczej w pobli˝u Êrodka.

Integracyjna rola koncepcji przedsi´biorstwa spo∏ecznego polega przede wszystkim
na tym, ˝e wytwarza ono si∏´ wzajemnego przyciàgania pomi´dzy obydwiema sferami.
Dokonuje tego wyznaczajàc sobie w ka˝dej ze sfer i w ramach organizacji, które przy-
ciàga i ∏àczy w jedno, poniewa˝ w ostatecznoÊci sà sobie bardzo bliskie, wybór statutu
spó∏dzielczego lub stowarzyszeniowego, zale˝nie od postanowieƒ prawnych, jakie ofe-
ruje prawodawstwo danego kraju.

Przedsi´biorstwa spo∏eczne, na skrzy˝owaniu dróg sektorów spó∏dzielczego i „non-profit”
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Nale˝y jeszcze zaznaczyç, ˝e przedsi´biorstwa spo∏eczne wydajà si´ bli˝sze spó∏dziel-
niom pracowniczym ni˝ tradycyjnym spó∏dzielniom u˝ytkowników (cz´sto o du˝ych roz-
miarach), jak pokazujà przyk∏ady „labour co-operatives” w Finlandii, spó∏dzielnie
agroturystyczne w Grecji czy spó∏dzielnie opieki domowej w Zjednoczonym Królestwie.
Tym niemniej niektóre cechy charakterystyczne przedsi´biorstw spo∏ecznych odró˝nia-
jà jej od tradycyjnych spó∏dzielni pracowniczych; i tak, w ich sk∏ad wchodzà cz´sto ró˝ne
typy uczestników, majà te˝ bardziej na wzgl´dzie interes wspólnoty jako ca∏oÊci.

Wreszcie wykropkowane linie sugerujà jeszcze inna perspektyw´ wychodzàc poza
obydwa okr´gi: o ile zdecydowana wi´kszoÊç przedsi´biorstw spo∏ecznych ma postaç
spó∏dzielni lub stowarzyszeƒ, mogà one tak˝e rozwijaç si´ w ramach innych statusów
prawnych (na przyk∏ad w Irlandii lub w przypadku niektórych spó∏ek o celach spo∏ecz-
nych w Belgii). Jest to tym bardziej prawdziwe w niektórych innych krajach, które opra-
cowa∏y zupe∏nie odr´bne ramy prawne przynajmniej dla cz´Êci przedsi´biorstw
spo∏ecznych, takich jak nowa „community interest company” w Zjednoczonym Królestwie.

8. Wnioski
Mamy nadziej´, ˝e uda∏o nam si´ pokazaç ˝e zamiast zast´powaç istniejàce koncep-

cje trzeciego sektora lub stanowiç dla nich konkurencj´, poj´cie przedsi´biorstwa spo-
∏ecznego raczej je wzbogaca, w szczególnoÊci jeÊli chodzi o koncepcj´ ekonomii
spo∏ecznej, obejmujàcà od samego poczàtku zarówno spó∏dzielnie, jak i stowarzysze-
nia31. Jak zobaczyliÊmy, przyczynia si´ ona tak˝e do umocnienia wi´zów w ramach
samej ekonomii spo∏ecznej, której elementy sk∏adowe, takie jak spó∏dzielnie, towarzy-
stwa pomocy wzajemnej i stowarzyszenia cz´sto przeciwstawiane sà sobie w sposób
nieco formalny i statyczny.

Ponadto, o ile nigdy nie brakowa∏o analiz socjo-politycznych z zakresu ekonomii spo-
∏ecznej, bez wàtpienia najwi´cej pozostaje do zrobienia jeÊli chodzi o aspekt ekonomicz-
ny. W ostatnich latach poczyniono znaczne post´py na planie statystyki ekonomicznej32.
Istotne kroki zosta∏y tak˝e uczynione jeÊli chodzi o sposób podejÊcia do specyficznych
wyzwaƒ trzeciego sektora w kwestii zarzàdzania, jak o tym Êwiadczy rozwój programów
szkoleniowych w tej dziedzinie. W tym samym duchu koncepcja przedsi´biorstwa spo-
∏ecznego jaki si´ jako niezastàpiony kamieƒ w´gielny ca∏ej konstrukcji: podkreÊla, ˝e
innowacyjnoÊç spo∏eczna w wielkim stopniu wià˝e si´ z podejmowaniem ryzyka ekono-
micznego a przedsi´biorczoÊç, której promowanie jest tak istotne w regionach wymaga-
jàcych ponownego rozwoju mo˝e przybieraç ró˝norakie formy.

Wreszcie, ze wzgl´du na fakt, ˝e w chwili obecnej kraje Europy Ârodkowej i Wschod-
niej pojawiajà si´ w samym sercu debat poÊwi´conych ekonomii spo∏ecznej, i z racji
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32 W szczególnoÊci w ramach szerokich poszukiwaƒ mi´dzynarodowych na temat sektora „non-profit” koordynowanych
przez amerykaƒski uniwersytet Johns Hopkins. W przypadku Belgii nie sposób nie podkreÊliç pionierskiego charakteru
pierwszego „Rachunku dodatkowego instytucji niedochodowych” opublikowanego przez Bank Narodowy w marcu 2004.



reprezentowanego przez nie szerokiego pola dla praktyk przedsi´biorczoÊci spo∏ecznej,
kraje te ju˝ teraz przyczyniajà si´ do budowania europejskiego przedsi´biorstwa spo-
∏ecznego jutra. Z punktu widzenia Zachodu wa˝ne jest, by nie u∏atwiaç sobie sprawy
stosujàc znane modele analityczne do kontekstów naznaczonych zupe∏nie innà historià
socjo-ekonomicznà i politycznà. W tym wzgl´dzie jest to jednoczeÊnie wyzwanie i obiet-
nica wzbogacenia doÊwiadczeƒ dla badaczy i wszystkich podmiotów zainteresowanych
przedsi´biorstwem spo∏ecznym.
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ANEKS 1.

Katalog dobrych praktyk ekonomii spo∏ecznej w Polsce
Przyk∏ady spó∏dzielni i organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych

w sektorze Ekonomii Spo∏ecznej w Polsce

1. Wst´p
Koncept ekonomii spo∏ecznej jest w Polsce jednoczeÊnie nowy i stary. Jest nowy

w tym sensie, ˝e zarówno zasi´g samego poj´cia jak i liczba przedsi´wzi´ç, które iden-
tyfikujà si´ z nim jest stosunkowo niewielka. Stary – poniewa˝ Polska ma bogate trady-
cje w tej dziedzinie. Warto przypomnieç, ˝e polski ruch spó∏dzielczy, w krótkim mi´-
dzywojennym okresie suwerennoÊci, nale˝a∏ do najbardziej dynamicznych w ówczesnej
Europie. Okres komunizmu, w którym kolektywizm nabiera∏ charakteru przymusowe-
go, os∏abi∏ niestety istotnie idea∏y autentycznego, spontanicznego, kolektywnego dzia-
∏ania. Prze∏om 1989 roku prowadzony pod sztandarem SolidarnoÊci (centralnej warto-
Êci w ekonomii spo∏ecznej) uwolni∏ prywatnà inicjatyw´, umo˝liwi∏ funkcjonowanie
rynku i tym samym odtworzone zosta∏y warunki, w których autentyczna ekonomia spo-
∏eczna mo˝e si´ odradzaç. Proces ten jest jednak wolniejszy ni˝ oczekiwaliÊmy. Posz-
czególne komponenty tego, co okreÊlamy ekonomià spo∏ecznà funkcjonujà cz´sto odse-
parowane od siebie – nieÊwiadome nawet wspólnego mianownika swych dzia∏aƒ.
Instytucje bankowe, ubezpieczenia wzajemne, spó∏dzielnie czy wreszcie tzw. trzeci sek-
tor, same siebie traktujà cz´sto jako instytucje ca∏kowicie odr´bnego typu. W ciàgu
ostatnich 15 lat nie zrealizowano praktycznie ˝adnego wspólnego przedsi´wzi´cia.
Spotkanie w Krakowie b´dzie pierwszym, na którym te instytucje wystàpià obok siebie.
Byç mo˝e z powodu tego rozdrobnienia rozmiary sektora ekonomii spo∏ecznej nie sà
szczególnie imponujàce. Nie znaczy to, ˝e nie ma w tej dziedzinie osiàgni´ç – niektóre
z nich zosta∏y opisane w niniejszej publikacji. Wiele z nich zaprezentowanych zostanie
na krakowskiej konferencji. Polska zrobi∏a te˝ pewne post´py w sferze legislacyjnej –
rok temu uchwalono ustaw´ o zatrudnieniu socjalnym, pr´˝nie rozwijajà si´ SKOKi,
dzia∏ajà TUW’y, powstajà przedsi´biorstwa socjalne itd. Pomimo tego istnienie sektora
ekonomii spo∏ecznej to wcià˝ w Polsce raczej postulat ni˝ rzeczywistoÊç.

Dlaczego w Polsce postulat ten jest taki wa˝ny? Polska porzuci∏a model gospodarki
planowanej. Owo doÊç zresztà gwa∏towne, choç nieuchronne odejÊcie od gospodarki
planowanej na rzecz liberalnego modelu gospodarki rynkowej budzi wiele emocji i spo-
rów politycznych. Trwajà poszukiwania jakiejÊ polskiej „trzeciej drogi”, „spo∏ecznej
gospodarki rynkowej” itd. Równolegle szukamy te˝ w Polsce nowej zasady podzia∏u
pracy mi´dzy administracjà publicznà a organizacjami pozarzàdowymi. Szukamy tak˝e
nowego modelu polityki spo∏ecznej, w której dotychczasowy Êwiadczeniobiorcy mogliby
uzyskaç upodmiotowienie i prac´, a nie wy∏àcznie Êwiadczenia. Szczególnie w tych
ostatnich wysi∏kach ekonomia spo∏eczna stanowi ciekawà propozycj´ ze wzgl´du na
zawarty w niej „sk∏adnik aktywny”. Wa˝ne te˝ jest, ˝e ekonomia spo∏eczna nie dzieli
ludzi i inicjatyw na p∏atnikówi konsumentów podatków, pomagajàcych i podopiecznych,
˝e dostarcza metod na to, aby aktywizowaç i uczyç samozaradnoÊci aktualnych i poten-
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cjalnych podopiecznych ró˝nego rodzaju polityk socjalnych. To szczególnie wa˝ne
w kraju, który miota si´ miedzy paƒstwemza ci´˝kim i jednoczeÊnie niewydolnym,
a z∏ymi przyzwyczajeniami dotyczàcymi jego rozbudowanych, opiekuƒczych funkcji.

OkreÊlenie swojej pozycji w stosunku do ekonomii spo∏ecznej jest te˝, jak si´ zdaje,
szczególnie wa˝ne dla tzw. Trzeciego sektora. Koncept trzeciego sektora by∏ w Polsce
promowany od poczàtku lat 90-ych. W kategoriach wzgl´dnych jest on te˝, jak si´ zdaje,
bardziej popularny ni˝ koncept ekonomii spo∏ecznej. Mi´dzy innymi z tego powodu
trzeci sektor móg∏by stanowiç istotny czynnik rozwoju sektora ekonomii spo∏ecznej
w Polsce. Aby tak si´ sta∏o, musi jednak sprostaç istotnym wyzwaniom zwiàzanym ze
zmianà kultury organizacyjnej (z organizacji opartej g∏ównie o prac´ wolontariuszy
i model filantropijny, w kierunku organizacji, która jest pracodawcà i przedsi´biorcà) .
Konieczne b´dzie tak˝e rozstrzygniecie istotnych kwestii prawnych zwiàzanych z „eko-
nomizowaniem” si´ sektora, konkurencjà na otwartym rynku, regulacjami prawnymi
dotyczàcymi dzia∏alnoÊci gospodarczej i wiele innych.

Mo˝na powiedzieç, ˝e Polska dopiero teraz (po wstàpieniu w struktury UE) rozpo-
czyna poszukiwania w∏aÊciwego dla siebie modelu ekonomii spo∏ecznej. W prezento-
wanymtu katalogu znalaz∏a si´ garÊç przyk∏adów polskich przedsi´wzi´ç z tej dziedziny.
Mimo tego, ˝e jest to z koniecznoÊci wybór bardzo ograniczony i nie mo˝e byç trakto-
wany jako wyczerpujàcy, mamy nadziej´, ˝e czytelnik uzna go za ciekawy.

Jan Jakub Wygnaƒski

2. Spó∏dzielnie
Spó∏dzielczoÊç w Polsce mo˝e poszczyciç si´ ponad wiekowà tradycjà. Pomimo tego,

˝e w okresie transformacji, iloÊç spó∏dzielni dzia∏ajàcych w Polsce uleg∏a znacznemu
zmniejszeniu, to jednak stanowià one nadal ogromnà cz´Êç polskiej gospodarki
i w wielu przypadkach stanowià bardzo dobre przyk∏ady zdolnoÊci dostosowywania si´
do stale zmieniajàcych si´ warunków rynkowych. Jednak trudnoÊci zwiàzane z transfor-
macjà gospodarczà, nie omin´∏y tego sektora gospodarki, a wr´cz przeciwnie, dotkn´∏y
go szczególnie mocno. 

Polskà spó∏dzielczoÊç czeka w ciàgu najbli˝szych kilku lat ogrom pracy gospodarczej,
wychowawczo – organizacyjnej i szkoleniowej. Generalnie chodziç b´dzie przede
wszystkim o podniesienie poziomu jakoÊciowego spó∏dzielczoÊci. Tylko spó∏dzielczoÊci
o znacznie lepszych parametrach jakoÊciowych ni˝ obecnie uda si´ pozyskaç spo∏eczeƒ-
stwo, a zw∏aszcza jego s∏absze i Êrednie ekonomicznie warstwy. W istocie na czo∏o w naj-
bli˝szych latach wysunie si´ zadanie nie tyle odbudowy ekonomicznych pozycji spó∏-
dzielczoÊci w gospodarce narodowej, co zadanie odrodzenia zdolnoÊci ruchu
spó∏dzielczego do tworzenia takich wartoÊci, jak demokracja, równoÊç, uczciwoÊç, spra-
wiedliwoÊç, sp ∏eczna zaradnoÊç oparta na wzajemnej pomocy. Chodzi tu zarówno
o odrodzenie tych wartoÊci wÊród aktywu spó∏dzielczego i wÊród cz∏onków, jak i w spo-
∏eczeƒstwie. Miarà bowiem sukcesu odnoszonego przez spó∏dzielnie nie jest jedynie
kwestia osiàgania jak najlepszych wyników ekonomicznych. Sukces spó∏dzielni mierzo-
ny jest bowiem równie˝ miarà realizacji Mi´dzynarodowych Zasad Spó∏dzielczych 
przyj´tych w 1995 r. przez Mi´dzynarodowy Zwiàzek Spó∏dzielczy, takich jak: dobro-
wolne i powszechne cz∏onkostwo, demokratyczna kontrola cz∏onków i ich ekonomiczne
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uczestnictwo, samorzàdnoÊç i niezale˝noÊç, ciàg∏e inwestowanie w rozwój i kszta∏cenie
cz∏onków spó∏dzielni, wspó∏praca pomi´dzy podmiotami spó∏dzielczymi oraz troska
o spo∏ecznoÊç lokalnà. Ponad wszystkimi tymi zasadami istnieje jedna nadrz´dna, i˝
spó∏dzielnie tworzone sà nie z ch´ci osiàgni´cia zysku, ale po to, aby zaspokoiç potrze-
by swoich cz∏onków.

Joanna Brzozowska – Zwiàzek Lustracyjny Spó∏dzielni Pracy

OWS Spó∏dzielnia Produkcyjno-Handlowa Elementów Zabezpieczajàcych
30-528 Kraków, ul. Hetmaƒska 11, Tel.: (+48 12) 656 00 66,

Fax: (+48 12) 423 57 86, http: www.ows.com.pl
Istnieje od 1948 roku. Obszar dzia∏aƒ: Kraków

Spó∏dzielnia prowadzi dzia∏alnoÊç produkcyjnà. Podstawà jej dzia∏alnoÊci jest zapew-
nienie miejsc pracy jej cz∏onkom. Przez ca∏y okres transformacji gospodarczej, pomimo
trudnych warunków gospodarowania, nie zwalnia∏a pracowników.

W miar´ potrzeb spó∏dzielnia zatrudnia na umowy zlecenie kobiety przebywajàce na
urlopie wychowawczym lub czasowo niepracujàce oraz by∏ych pracowników Spó∏dzielni
przebywajàcych na rentach i emeryturach, dajàc im dodatkowy dochód.

Obok dzia∏alnoÊci gospodarczej Spó∏dzielnia prowadzi dzia∏alnoÊç socjalnà, z której
korzystajà najbardziej potrzebujàcy.

Spó∏dzielnia planuje wzrost poziomu zysku i konkurencyjnoÊci, a poprzez to wzrost
zatrudnienia.

Zak∏ady Farmaceutyczne UNIA Spó∏dzielnia Pracy
00-872 Warszawa, ul. Ch∏odna 56/60, Tel.: (+48 22) 620 90 81,

Fax: (+48 22) 654 90 40, http: www.zfa-unia.com. pl
Istnieje od maja 2004 roku. Obszar dzia∏ania: Wola, dzielnica Warszawy

Spó∏dzielnia prowadzi dzia∏ania zwiàzane z organizowaniem spotkaƒ sportowych,
które wp∏ywajà na ogólnà popraw´ kondycji psychofizycznej. Grup´ docelowà Spó∏-
dzielni stanowià pracownicy Zak∏adów Farmaceutycznych UNIA oraz mieszkaƒcy
(g∏ównie m∏odzie˝) okolicznych ulic w dzielnicy Wola. Spó∏dzielnia dzia∏a na rzecz
ochrony i promocji zdrowia, upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. Jej dzia∏ania
stanowià du˝à szans´ na aktywizacj´ biedniejszych mieszkaƒców z dzielnicy Wola.
Uwzgl´dniajàc potrzeby lokalnej spo∏ecznoÊci przyczynia si´ do przeciwdzia∏ania nar-
komanii i alkoholizmowi wÊród m∏odzie˝y.

Fundacja Rozwoju Spó∏dzielczoÊci Uczniowskiej
Kraków, ul. Plac Na Groblach 7, Tel.: (+48 12) 411 92 54,

Fax: (+48 12) 422 68 48. Istnieje od 1993 roku. Obszar dzia∏ania: Polska

Federacja dzia∏a na rzecz Ogólnopolskiej Rady Spó∏dzielni Uczniowskich, Rad woje-
wódzkich i powiatowych, instruktorów i opiekunów Spó∏dzielni Uczniowskich, ale
przede wszystkim spó∏dzielców, dzia∏ajàcych w spó∏dzielniach uczniowskich. Realizuje:
szkolenia, instrukta˝, sejmiki samorzàdowe Spó∏dzielni Uczniowskich, konkursy.
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Do najwi´kszych osiàgni´ç Spó∏dzielni nale˝y zwi´kszenie stanu iloÊciowego Spó∏dziel-
ni Uczniowskich z 3 do oko∏o 6 tysi´cy.

Spó∏dzielnia przyczynia si´ do rozwoju ekonomi spo∏ecznej w Polsce poprzez:
– uÊwiadomienie potrzeby wspó∏pracy w zakresie ekonomiczno–spo∏ecznym w szko∏ach,
– kszta∏towanie wÊród m∏odzie˝y postaw spo∏ecznych w oparciu o idee spó∏dzielcze.

Zwiàzek Lustracyjny Spó∏dzielni Pracy (ZLSP)
00-680 Warszawa, ul. ˚urawia 47, Tel.: (+48 22) 628 27 63,

Fax: (+48 22) 630 06 27, http: www.zlsp.org.pl
Istnieje od 1991 roku. Obszar dzia∏ania: Polska

Celem ZLSP jest tworzenie warunków rozwoju spó∏dzielni, upowszechnienie idei
spó∏dzielczego gospodarowania, integrowanie Êrodowiska spó∏dzielczego oraz wp∏ywa-
nie na zapewnienie przestrzegania legalnoÊci, gospodarnoÊci i rzetelnoÊci w dzia∏alnoÊci
zrzeszonych podmiotów. ZLSP prowadzi dzia∏alnoÊç ustawowà i statutowà w zakresie:

– lustracji i badania sprawozdaƒ finansowych spó∏dzielni;
– doradztwa, instrukta˝u i szkolenia finansowego, prawnego i samorzàdowego cz∏on-

ków rad nadzorczych, zarzàdów oraz s∏u˝b funkcjonalnych spó∏dzielni pracy i orga-
nizacji spó∏dzielczych;

– kszta∏cenia kadr dla spó∏dzielni oraz wspó∏pracy naukowo- technicznej i dzia∏alno-
Êci wydawniczej, archiwizowania dokumentów zlikwidowanych spó∏dzielni i organi-
zacji spó∏dzielczych;

– integracji gospodarczej i promocji spó∏dzielni pracy w kraju i zagranicà;
– funkcjonowania funduszy samopomocowych, w tym spó∏dzielczego funduszu roz-

woju i spó∏dzielczego funduszu por´czeƒ kredytowych;
– popularyzacji mi´dzynarodowych zasad spó∏dzielczych i tradycji polskiej spó∏dziel-

czoÊci pracy, reprezentowania Êrodowiska spó∏dzielczoÊci pracy w kraju i zagranicà.
Podstawowà grupà docelowà dzia∏alnoÊci ZLSP sà spó∏dzielnie w tym zwiàzku zrze-

szone oraz Êrodowisko, w którym dzia∏ajà.
Zwiàzek zdo∏a∏ zrzeszyç znacznà cz´Êç Êrodowiska spó∏dzielczoÊci pracy, zintegrowaç

go i wspomóc w wytrwaniu i rozwini´ciu si´ w procesie transformacji gospodarczej.
Powo∏a∏ on oÊrodki gospodarcze i szkoleniowe, Agencj´ Rozwoju Spó∏dzielczoÊci,

dwa fundusze: Spó∏dzielczy Fundusz Por´czeƒ Kredytowych oraz Fundusz Pomocy
Spó∏dzielniom. Zaanga˝owa∏ si´ w dzia∏alnoÊç o zasi´gu mi´dzynarodowym, wchodzàc
w struktury Mi´dzynarodowego Zwiàzku Spó∏dzielczego oraz w struktury Europejskiej
Konfederacji Spó∏dzielni Pracy, Spó∏dzielni Socjalnych i Spó∏dzielni Partycypatywnych.

Agencja Rozwoju Spó∏dzielczoÊci (ARS)
Zwiàzek Lustracyjny Spó∏dzielni Pracy

30-646 Kraków, ul. Malborska 65, Tel./Fax: (+48 12) 265 73 90, http: www. zlsp. org. pl,
Istnieje od 2000 roku. Obszar dzia∏ania: województwo ma∏opolskie

ARS jest jednostkà organizacyjnà Zwiàzku Lustracyjnego Spó∏dzielni Pracy (ZLSP),
popularyzujàcà nowatorskie formy dzia∏alnoÊci spó∏dzielczej oraz dzia∏ajàcà na rzecz
powo∏ywania nowych podmiotów spó∏dzielczych.
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Celem Agencji jest wspieranie rozwoju ruchu spó∏dzielczego i podnoszenie jakoÊci
˝ycia spo∏ecznoÊci zamieszkujàcej dany region, a w szczególnoÊci:

– Prezentacja spó∏dzielni jako podmiotu dobrze sprawdzajàcego si´ w gospodarce
rynkowej, mogàcego przyczyniç si´ do rozwoju przedsi´biorczoÊci lokalnej;

– Podejmowanie dzia∏aƒ zmierzajàcych do wspierania istniejàcych podmiotów spó∏-
dzielczych i udzielanie pomocy w procesie przygotowania do integracji z Unià
Europejskà, a nast´pnie sprostania konkurencji na Wspólnym Rynku;

– Promowanie idei samopomocy i solidaryzmu spo∏ecznego;
– Dzia∏ania na rzecz aktywizacji ˝ycia spo∏ecznego, wdra˝anie zasad demokracji eko-

nomicznej i spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci przedsi´biorstw. Istniejà trzy g∏ówne
grupy docelowe dzia∏aƒ podejmowanych przez Agencj´;

a. grupa spó∏dzielców, prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà, którym Agencja
udziela porad, konsultacji, realizuje szkolenia na ich rzecz, przede wszystkim
w celu podnoszenia kwalifikacji itp. ;

b. instytucje rynku pracy i rozwoju lokalnego, wÊród których Agencja promuje
dotychczasowe doÊwiadczenia spó∏dzielczej formy gospodarowania jako instru-
mentu walki z problemami spo∏ecznymi, w szczególnoÊci z problemem bezrobocia
i wykluczenia spo∏ecznego;

c. sami bezrobotni i osoby zagro˝one wykluczeniem, z którymi personel Agencji
wspó∏pracuje, starajàc si´ wskazaç potencjalne mo˝liwoÊci rozwiàzania problemów
i pomóc w faktycznym zrealizowaniu zaplanowanych dzia∏aƒ. Jednym z najwa˝-
niejszych projektów Agencji jest projekt „Spó∏dzielnie uczniowskie i spó∏dzielnie
pracy w procesie walki z bezrobociem wÊród absolwentów”.

Ma on zapewniç m∏odemu pokoleniu w∏aÊciwe przygotowanie do doros∏ego ˝ycia
oraz mo˝liwoÊç podj´cia pracy po zakoƒczeniu szko∏y mi´dzy innymi poprzez za∏o˝enie
spó∏dzielni.

Agencja stara si´ zatrzeç wizerunek spó∏dzielczoÊci jako reliktu przesz∏oÊci, który nie
mo˝e sprawnie dzia∏aç na wolnym rynku. Ukazuje jà jako doskona∏y instrument walki
z bezrobociem i innymi problemami spo∏ecznymi, pokazujàc konkretne przyk∏ady
z ca∏ej Europy a nawet Êwiata.

3. Organizacje pozarzàdowe
Fundacje i stowarzyszenia majà zwykle ÊciÊle zdefiniowany obszar dzia∏aƒ. W przyto-

czonych poni˝ej przyk∏adach zaprezentujemy organizacje wspierajàce instrumenty eko-
nomii spo∏ecznej (Ogólnopolski Zwiàzek Organizacji na Rzecz Zatrudnienia Socjalnego),
jak i dzia∏ajàce na rzecz okreÊlonych odbiorców – na przyk∏ad osób niepe∏nosprawnych.

Instytut Odpowiedzialnego Biznesu (IOB)
15-345 Bia∏ystok, ul. Kr´ta 56E/8, Tel.: (+48 85) 732 91 58 wew. 42, http: www.iob.org.pl

Istnieje od stycznia 2004 roku. Obszar dzia∏aƒ: Polska

BezpoÊrednià grupà docelowà dzia∏aƒ IOB sà: osoby i organizacje chcàce za∏o˝yç
firmy spo∏eczne; ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa; konsumenci. Celem dzia∏aƒ jest upo-
wszechnianie wiedzy zwiàzanej ideà firm spo∏ecznych oraz z OdpowiedzialnoÊcià Spo-
∏ecznà Biznesu.
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Spo∏eczna OdpowiedzialnoÊç Biznesu to filozofia prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, ukierunkowanej na budowanie trwa∏ych i przejrzystych relacji ze wszystkimi stronami
– zarówno klientami, spo∏ecznoÊcià lokalnà, administracjà, partnerami biznesowymi, jak
i pracownikami.

Kwintesencjà spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu sà firmy spo∏eczne. Majà one wspól-
ny cel. Wype∏niajà misj´ spo∏ecznà, cz´sto w reakcji na socjalne i ekonomiczne problemy
zamkni´cie fabryki, spadek lub brak wa˝nej us∏ugi, brak mo˝liwoÊci zatrudnienia. Przedsi´-
biorstwa spo∏eczne ∏àczà cele spo∏eczne z biznesem.

Dotychczasowe osiàgni´cia IOB to:
– Utworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju firm spo∏ecznych – SOAR. W sk∏ad partner-

stwa: PricewaterhouseCoopers, Fundacja Komunikacji Spo∏ecznej, Grupa TROP,
Microfinance Centre, Fundusz Mikro, Polsko-Amerykaƒski Fundusz Po˝yczkowy Ini-
cjatyw Obywatelskich. Celem Partnerstwa jest utworzenie Spo∏ecznie Odpowiedzialne-
go Akceleratora Rozwoju (SOAR), który b´dzie inkubatorem kompleksowo zajmujà-
cym si´ rozwojem firm spo∏ecznych w Polsce;

– Uruchamianie firmy spo∏ecznej „mKlub” – mobilnego klubu konsumenckiego wdra˝a-
jàcego ide´ odpowiedzialnej konsumpcji. Wi´cej informacji na stronie www. mklub. pl;

– Uruchomienie BusinessRouter Club – platformy oferujàcej pomoc ma∏ym i Êrednim
przedsi´biorstwom, zainteresowanym nawiàzaniem kontaktów biznesowych za granicà.
Wi´cej informacji na stronie www.businessrouter-club.com.

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
61-003 Poznaƒ, ul. Êw. Wincentego 6/7, Tel./Fax: (+48 61) 851 66 78, http: www.barka.org.pl

Istnieje od 1989 roku. Obszar dzia∏ania: Polska

Fundacja Barka tworzy modelowe inicjatywy ekonomii spo∏ecznej – spó∏dzielnie
socjalne, i prowadzi aktywny lobbing na rzecz zmiany prawa w Polsce wspierajàcego
spó∏dzielnie socjalne oraz zainicjowa∏a stworzenie struktury krajowej – Ogólnopolskie-
go Zwiàzku Organizacji Na Rzecz Zatrudnienia Socjalnego.

Fundacja w pionierski sposób od kilku lat dzia∏a na rzecz realizacji programów
zatrudnienia socjalnego w Polsce. Od 1996 roku Fundacja prowadzi w Poznaniu Szko∏´
Barki im H. Ch. Kofoeda, która sta∏a si´ dla legislatorów pierwowzorem Centrum Inte-
gracji Spo∏ecznej w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. 

Grup´ docelowà stanowià osoby d∏ugotrwale bezrobotne (w tym osoby bezdomne,
opuszczajàce zak∏ady karne, po leczeniu odwykowym i opuszczajàce domy dziecka
i poprawczaki), organizacje pozarzàdowe zajmujàce si´ aktywizacjà zawodowà i reinte-
gracjà tych osób w powrocie na rynek pracy, jednostki samorzàdu terytorialnego, oÊrodki
pomocy spo∏ecznej, urz´dy pracy, pracodawcy, powiatowe centra pomocy rodzinie, zak∏a-
dy lecznictwa odwykowego, instytucje zajmujàce si´ integracjà uchodêców, koÊcio∏y.

Bioràc pod uwag  ́kilkuletnie doÊwiadczenie w realizacji w warunkach polskich programów Êci-
Êle zwiàzanych z problematykà zatrudnienia socjalnego (przysz∏ych Centrów Integracji Spo∏ecz-
nej, wspó∏pracy z przedsí biorcami – pierwowzór zatrudnienia wspieranego, oraz zaczàtki spó∏-
dzielni socjalnych), Fundacja Barka rozpocz´∏a od roku 2002 dzia∏ania lobbingowe skierowane
do organizacji pozarzàdowych, przedstawicieli administracji publicznej, samorzàdowej i innych
podmiotów na rzecz wpisania promocji zatrudnienia socjalnego do prawodawstwa polskiego.
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Ogólnopolski Zwiàzek Organizacji na Rzecz Zatrudnienia Socjalnego
61-806 Poznaƒ, ul. Êw. Marcin 30/14, Tel./Fax: (+48 61) 851 66 78,

http: www.barka.org.pl/konfederacja/index. html
Istnieje od 2003. Obszar dzia∏ania: Polska

Ogólnopolski Zwiàzek Organizacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego stawia sobie za
zadanie stworzenie systemu promocji Ustawy o zatrudnieniu socjalnym poprzez reali-
zacj´ nast´pujàcych dzia∏aƒ:

– Stworzenie punktu konsultacyjnego w Warszawie zajmujàcego si´ Êwiadczeniem
us∏ug dla podmiotów zainteresowanych stworzeniem Centrów Integracji Spo∏ecznej;

– Stworzenie strony, która zawiera∏a b´dzie wszelkie informacje, opracowania
i publikacje zwiàzane z ustawà o zatrudnieniu socjalnym. Strona zawieraç b´dzie
dokumenty dotyczàce prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania Cen-
trów Integracji Spo∏ecznej.

Fundacja DolnoÊlàski Projekt Spo∏eczny
50-076 Wroc∏aw, ul. Szajnochy 3/3, Tel.: (+48 71) 323 08 62

Istnieje od czerwca 2004 roku. Obszar dzia∏ania: Zakrzów – dzielnica Wroc∏awia

Fundacja opracowuje programy majàce na celu aktywizacj´ spo∏ecznà i zawodowà
bezrobotnych (szczególnie wyrównywanie szans m∏odzie˝y) oraz promocj´ zatrudnienia.

Grupà docelowà dzia∏aƒ Fundacji sà spo∏ecznoÊci lokalne poprzemys∏owych dzielnic
aglomeracji miejskich, pozostajàce bez pracy, zagro˝one zwolnieniami i wykluczeniem
spo∏ecznym.

Pilota˝owy projekt Fundacji „Program Zakrzów – Peryferie Lokomotywà dla Wro-
c∏awia” dotyczy postindustrialnej dzielnicy Wroc∏awia. Wspó∏praca ró˝nych Êrodowisk
ma powstrzymaç degradacj´ ekonomicznà, kulturowà i spo∏ecznà poprzez zapewnienie
lokalnej spo∏ecznoÊci udzia∏u w rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego, tj. upowszech-
nianie narz´dzi i umiej´tnoÊci w pozyskiwaniu informacji dotyczàcych m. in. : przys∏u-
gujàcych praw i obowiàzków obywatelskich, ofert pracy, mo˝liwoÊci podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych, doradztwa zawodowego. Wypracowane techniki i narz´dzia
Fundacja zamierza aplikowaç na inne poprzemys∏owe dzielnice Wroc∏awia, a nast´pnie
Dolnego Âlàska i kraju.

Projekt „Programu Zakrzów” w marcu br. zosta∏ wpisany do Programu Wroc∏aw-
skiego Rynku Pracy 2004-2006.

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyniƒskiego
09-520 ¸àck, ul. Lipowa 6 (woj. Mazowieckie), Tel./Fax: (+48 24) 261 40 54

Istnieje od 1996 roku. Obszar dzia∏ania: powiaty – gostyniƒski, p∏ocki, sochaczewski
i w∏oc∏awski (województwo mazowieckie i kujawsko-pomorskie)

Do najwa˝niejszych celów dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia nale˝y propagowanie i rozwój
turystyki, ochrona Êrodowiska, organizacja przedsi´wzi´ç kulturalnych i sportowych.
Stowarzyszenie:

– koordynuje lokalnà baz´ turystycznà oraz prowadzi akcje promujàce ruch turystyczny;
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– prowadzi ewidencj´ obiektów turystycznych i podmiotów gospodarczych dzia∏ajà-
cych na rzecz turystyki;

– prowadzi dzia∏alnoÊç wydawniczà, szkoleniowà i promocyjnà, kalendarz imprez
kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych;

– wyznacza turystyczne szlaki rowerowe na terenie Gostyniƒsko–W∏oc∏awskiego
Parku Krajobrazowego.

Do wa˝niejszych projektów nale˝y:
– Zainstalowanie przydomowych oczyszczalni Êcieków w ∏àcznej iloÊci 285 szt. 

(1998-1999) ;
– Przygotowanie opracowania „Projekt za∏o˝eƒ do planu zaopatrzenia w ciep∏o,

energi´ elektrycznà i paliwa gazowe dla miast i gmin wchodzàcych w sk∏ad Stowa-
rzyszenia” (2003). KorzyÊcià ekonomicznà jest fakt, i˝ mieszkaƒcy gmin posiadajà-
cych w/w dokument zap∏acà 25% rzeczywistych kosztów przy∏àczenia do sieci ener-
getycznej;

– Utworzenie Stowarzyszenia Kwaterodawców Pojezierza Gostyniƒskiego (2004) .
Dà˝enie do realizacji powy˝szych zadaƒ ma na celu zapewnienie stabilnego rozwoju

lokalnego/regionalnego poprzez szeroko rozumianà walk´ z rosnàcym bezrobociem i ubó-
stwem wÊród spo∏ecznoÊci wiejskiej, stanowiàcym zagro˝enie dla post´pu spo∏ecznego.

Dzia∏ania zwiàzane z rozwojem turystyki na terenie Gostyniƒsko- W∏oc∏awskiego
Parku Krajobrazowego sà skutecznym narz´dziem kreowania zatrudnienia oraz aktyw-
nej walki z bezrobociem. Przychody wygenerowane z turystyki przyczyniajà si´ do pod-
niesienia standardu ˝ycia lokalnej spo∏ecznoÊci oraz pozwalajà na utrzymanie samej wsi
wraz z jej tradycjami i kulturà.

Krakowska Fundacja Hamlet
31-056 Kraków, ul. Józefa 1, Tel.: (+48 12) 429 56 94, 422 12 11, 430 68 31,

Fax: (+48 12) 430 68 31, http: www.hamlet.org.pl
Istnieje od 1992 roku. Obszar dzia∏ania: gmina Kraków 

(cz´Êç dzia∏aƒ ma charakter regionalny)

Fundacja Hamlet powsta∏a z inicjatywy brytyjskiej organizacji Hamlet Trust
(www.hamlettrust.org.uk) oraz pracowników krakowskiej kliniki psychiatrii. Realizuje
program pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez animowanie grup
samopomocy, aktywizacj´ zawodowà, pomoc socjalnà, promocj´ sztuki artystów niepe∏-
nosprawnych psychicznie i intelektualnie.

W 1994 roku Fundacja powo∏a∏a firm´ socjalnà „Cafe Hamlet” w Krakowie przy ul.
Miodowej 9, gdzie osoby opuszczajàce Warsztaty Terapii Zaj´ciowej mogà zdobyç
zatrudnienie i nauczyç si´ zawodu.

Od 1995 roku Fundacja prowadzi Êrodowiskowy dom samopomocy przy ul. Józefa 1
w Krakowie, a od 1997 roku Galeri´ „Sienna 5”, promujàcà sztuk´ artystów cierpiàcych
na zaburzenia psychiczne i niepe∏nosprawnych intelektualnie.

Od 2003 prowadzi pierwsze w Krakowie mieszkanie chronione dla osób niepe∏no-
sprawnych psychicznie.

Fundacja Hamlet uczestniczy czynnie w opracowaniu standardów dotyczàcych Êro-
dowiskowych domów pomocy.
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Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom  Niesprawnym Ruchowo
00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, Tel.: (+48 22) 654 75 51, 697 87 84, http: www.idn.org.pl

Istnieje od 1990 roku. Obszar dzia∏ania: Polska

Najwa˝niejszym zadaniem Fundacji jest aktywizacja zawodowa i spo∏eczna osób ze
znacznà i umiarkowanà niesprawnoÊcià ruchowà – najcz´Êciej osób bezrobotnych
i biernych spo∏ecznie. Dzia∏ania Fundacji odbywajà si´ na trzech poziomach:

Poziom pierwszy – to przekazywanie wiedzy pozwalajàcym osobom niepe∏nospraw-
nym korzystaç z komputera i Internetu. Nabyte kwalifikacje dokumentowane sà certy-
fikatem o walorze europejskim tzw. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL) .

Poziom drugi – to wspó∏tworzenie narz´dzi, u∏atwiajàcych osobom niepe∏nospraw-
nym korzystanie z komputera i Internetu.

Poziom trzeci – promowanie teleedukacji i telepracy poprzez tworzenie narz´dzi e-lear-
ningowych oraz corocznych seminariów „Internet dla niepe∏nosprawnych – dziÊ i jutro”.
Fundacja prowadzi poÊrednictwo telepracy – zarówno telefoniczne jak i internetowe.

W 1996 roku utworzono pierwszy w Polsce interaktywny w´ze∏ Internetu dla Niepe∏-
nosprawnych (IdN1, www.idn.org.pl), dzi´ki któremu Fundacja zapewnia Êrodowisku
bie˝àcà informacj´, wielokierunkowà mo˝liwoÊç wymiany myÊli oraz zdalne nauczanie.
Jest to najstarszy portal internetowy, kierowany do osób niepe∏nosprawnych.

Przez 14 lat dzia∏alnoÊci Fundacji, zrealizowano wiele projektów, nakierowanych na
popraw´ sytuacji osób niepe∏nosprawnych. Konsekwentne stosowanie za∏o˝eƒ aktywi-
zacji zawodowej i komunikacji spo∏ecznej osób niesprawnych ruchowo, doprowadzi∏o
do stworzenia rozwiàzaƒ modelowych, które zosta∏y rozpowszechnione poprzez publi-
kacje i prezentacje na konferencjach i sta∏y si´ wzorem dla innych organizacji.

Fundacja na rzecz umacniania wi´zi rodzinnych i spo∏ecznych SYNAPSIS
02-085 Warszawa, ul. Ondraszka 3, Tel./Fax: (+48 22) 825 86 33, http: www.synapsis.waw.pl

Istnieje od 1989 roku. Obszar dzia∏ania: Polska

Misjà Fundacji SYNAPSIS jest animowanie i organizowanie dzia∏aƒ profesjonal-
nych, spo∏ecznych i obywatelskich na rzecz pomocy rodzinom z problemami zdrowot-
nymi, opiekuƒczymi i edukacyjnymi. Szczególnie wielkim wyzwaniem dla Fundacji jest
zapewnienie wszechstronnej pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom.
Wybrane dzia∏ania Fundacji:

– prowadzenie rzecznictwa interesów osób dotkni´tych autyzmem;
– prowadzenie oÊrodka informacyjno-prawnego dla rodzin osób z autyzmem oraz dla

organizacji zajmujàcych si´ tym problemem;
– systematyczna diagnoza i monitoring sytuacji osób z autyzmem w Polsce – okreso-

we Raporty;
– rozwijanie programu dla doros∏ych przez prowadzenie Klubu FORUM Doros∏ych

Osób  z Autyzmem (aktywne uczestniczenie ponad 25 osób z województwa mazo-
wieckiego w zaj´ciach zwi´kszajàcych ich umiej´tnoÊci funkcjonowania w grupie);

– dzia∏anie Klubu U∏atwionej Komunikacji dla niemówiàcych dzieci i m∏odzie˝y
z autyzmem oraz ich rodzin oraz propagowanie alternatywnych metod porozumie-
wania si´, wydawanie Biuletynu KUK;
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– organizowanie letnich obozów wspinaczki ska∏kowej dla osób z autyzmem i ich rodzin
(skuteczna metoda wspomagajàca rehabilitacj´ spo∏ecznà oraz integrujàca rodziny).

Fundacja SYNAPSIS opracowa∏a zarys koncepcji w∏àczenia spo∏ecznego osób doro-
s∏ych z autyzmem poprzez prac´ w firmie spo∏ecznej. Opracowanie zosta∏o poprzedzone
programem pilota˝owym dotyczàcym pracy osób z autyzmem. Partnerem Fundacji
SYNAPSIS w realizacji tego projektu jest gmina Lesznowola na terenie której powstanie
przedsi´biorstwo, a spo∏ecznoÊç lokalna gminy b´dzie odbiorcà us∏ug przedsi´biorstwa.

Systemowe dzia∏ania Fundacji SYNAPSIS przynios∏y efekt – w kilku miejscach w Polsce
powstajà oÊrodki, które w planach majà integracj´ spo∏ecznà poprzez prac´ osób z auty-
zmem. Cel ten ma szans´ byç zrealizowany w ramach sieci przedsi´biorstw spo∏ecznych
zatrudniajàcych osoby z autyzmem. Dzi´ki dzia∏alnoÊci Porozumienia Autyzm-Polska ist-
nieje realna szansa upowszechniania dobrych praktyk i wymiany doÊwiadczeƒ oraz wspó∏-
dzia∏ania pomi´dzy organizacjami pozarzàdowymi z ca∏ej Polski dzia∏ajàcymi na rzecz adap-
tacji idei firmy spo∏ecznej do specyficznych potrzeb i mo˝liwoÊci osób z autyzmem.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepe∏nosprawnych (POPON)
00-107 Warszawa, ul. Pró˝na 12 A, Tel./Fax: (+48 22) 620 32 02, 654 07 12, http: www.popon.pl

Istnieje od 1995 roku. Obszar dzia∏ania: Polska

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepe∏nosprawnych dzia∏a na rzecz:
– organizacji osób niepe∏nosprawnych, w celu rozwoju szans ich cz∏onków w dzia∏aniach

na rzecz aktywizacji zawodowej, spo∏ecznej i leczniczej osób niepe∏nosprawnych
– inicjowanie i podejmowanie dzia∏aƒ s∏u˝àcych rozwojowi gospodarczemu cz∏onków

Zwiàzku,
– pomaganie osobom niepe∏nosprawnym w poszukiwaniu pracy,
– prowadzenie dzia∏alnoÊci informacyjnej oraz poradnictwa,
– organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz innych dzia∏aƒ z zakresu rehabili-

tacji spo∏ecznej i leczniczej osób niepe∏nosprawnych.
POPON prowadzi szereg portali tematycznych:

– www.popon.pl – przekazywanie aktualnych informacji, opinii, aktów prawnych,
dotyczàcych funkcjonowania zak∏adów pracy chronionej oraz firm zatrudniajàcych
osoby niepe∏nosprawne;

– Internetowa Gie∏da Pracy ON www.praca.on.org.pl;
– Portal Spo∏ecznoÊci ON www.on.org.pl;
– Baza Pracodawców ON www.pracodawcy.on.org.pl;
– Prowadzi równie˝ Centra Pomocy i Informacji dla Osób Niepe∏nosprawnych,

Êwiadczàce bezp∏atnà, specjalistycznà informacj´ za pomocà kontaktu poÊredniego.
Lokalne biura POPON znajdujà si´ w Warszawie, Krakowie, Wroc∏awiu, Zabrzu,

¸odzi, Rzeszowie, Bydgoszczy, Poznaniu.
Organizacja przyczyni∏a si´ do rozwoju ekonomii spo∏ecznej w Polsce poprzez:

– przekazywanie doÊwiadczeƒ Zak∏adów Pracy Chronionej, w tym spó∏dzielni inwa-
lidzkich „otwartemu” rynkowi pracy;

– zabezpieczanie miejsc pracy osób niepe∏nosprawnych, zagro˝onych zlikwidowa-
niem na skutek trudnego procesu transformacji prawa;

– rozwój kadr pracodawców osób niepe∏nosprawnych;
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– promocj´ innowacyjnoÊci, „spo∏eczeƒstwa informatycznego przyk∏adów „dobrych
praktyk” z zakresu integracji spo∏ecznej i zawodowej grup dyskryminowanych w
Êrodowisku przedsi´biorców i osób niepe∏nosprawnych.

Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji (SPI)
00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1, Tel.: (+48 22) 635 13 30,

Fax: (+48 22) 635 11 82, http: www.integracja.org, www.niepelnosprawni.info
Istnieje od 1995 roku. Obszar dzia∏ania: Polska

G∏ównym celem Stowarzyszenia jest realizowanie w Polsce idei integracji spo∏ecznej
osób niepe∏nosprawnych we wszystkich aspektach i relacjach ˝ycia spo∏ecznego. Orga-
nizacja dzi´ki dynamicznemu rozwojowi stanowi dzisiaj liczàcy si´ w Polsce oÊrodek,
skutecznie Êwiadczàc pomoc i wsparcie osobom niepe∏nosprawnym.
Wybrane dzia∏ania i inicjatywy:

– wydawanie „Integracji” – najwi´kszego w Polsce magazynu dla osób niepe∏no-
sprawnych, ich rodzin, przyjació∏ oraz osób zawodowo zajmujàcych si´ problema-
tykà niepe∏nosprawnoÊci;

– tworzenie i prowadzenie kampanii spo∏ecznych, których celem jest szeroko poj´ta
integracja osób niepe∏nosprawnych ze spo∏eczeƒstwem;

– dzia∏ania na rzecz zapobiegania wypadkom (m. in. kolejne, coraz g∏oÊniejsze, edy-
cje, akcja P∏ytka Wyobraênia to Kalectwo www. plytkawyobraznia. pl) ;

– prowadzenie ogólnopolskiego Centrum Informacyjnego dla Osób Niepe∏nosprawnych;
– prowadzenie portalu internetowego dla osób niepe∏nosprawnych i wszystkich zain-

teresowanych sprawami osób niepe∏nosprawnych i niepe∏nosprawnoÊci: www.nie-
pelnosprawni.

Niektóre nagrody przyznane Stowarzyszeniu: Golden World Awards 2001, nomina-
cja do nagrody ONZ za kampani´: „Niepe∏nosprawni – normalna sprawa”; wyró˝nienie
za kampani´ „P∏ytka wyobraênia to kalectwo” na festiwalu Komunikacji Spo∏ecznej
w 2003 roku.

W swojej dotychczasowej dzia∏alnoÊci SPI promowa∏o ekonomi´ spo∏ecznà poprzez
dzia∏alnoÊç informacyjnà. Na ∏amach magazynu Integracja oraz portalu www. niepel-
nosprawni. info ukazywa∏y si´ artyku∏y promujàce tego typu inicjatywy. Ponadto SPI
zaanga˝owa∏o si´ w szereg projektów (krajowych jak i mi´dzynarodowych), majàcych
doprowadziç do powstania firm socjalnych. SPI upatruje w ekonomii spo∏ecznej du˝à
szans´ na popraw´ sytuacji osób niepe∏nosprawnych, dlatego te˝ w planach Stowarzy-
szenia jest daleko idàce zaanga˝owanie w ten temat.

Fundacja „Bank ˚ywnoÊci SOS w Warszawie”
Warszawa, ul. Ksi´cia Ziemowita 51 A, Tel.: (+48 22) 679 04 79,

Fax: (+48 22) 618 27 43, http: www.bzsos.ngo.pl
Istnieje od 1994 roku. Obszar dzia∏ania: województwo mazowieckie

Fundacja dzia∏a na rzecz organizacji i instytucji Êwiadczàcych bezpoÊrednià pomoc
potrzebujàcym, poprzez:

– zorganizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji niewykorzystanej ˝ywnoÊci –
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wyszukiwanie rezerw ˝ywnoÊci produkowanej w nadmiarze i marnotrawionej;
– pomoc ˝ywnoÊciowa dla osób i rodzin najubo˝szych, w szczególnoÊci w rejonach

zagro˝onych bezrobociem – gromadzenie ˝ywnoÊci i jej rozdzia∏ mi´dzy organiza-
cje pozarzàdowe i inne instytucje prowadzàce bezpoÊrednià pomoc potrzebujàcym;

– promowanie w spo∏eczeƒstwie, a w szczególnoÊci wÊród m∏odzie˝y, postawy niedo-
puszczania do marnotrawstwa ˝ywnoÊci – dzia∏alnoÊç edukacyjnà, oÊwiatowà
i wydawniczà dotyczàcà celów dzia∏ania Fundacji;

– udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej instytucjom prowa-
dzàcym dzia∏alnoÊç realizujàcà cele Fundacji.

Wymiernym wskaênikiem skutecznoÊci dzia∏ania Fundacji jest tona˝ i wartoÊç rozdy-
sponowanej ˝ywnoÊci. W 2003 roku uda∏o si´ bezp∏atnie przekazaç na rzecz potrzebu-
jàcych blisko 2559 ton ˝ywnoÊci o ∏àcznej wartoÊci 20 154 509,
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Krzysztof MARGOL ‘‘Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida”
Pl. WolnoÊci 1, 13-100 Nidzica, (089) 625-22-26, 
nida@nida.pl, kmargol@nida.pl

Bogdan SAS Bank Spó∏dzielczy w Wi´cborku
Pl. WolnoÊci 21 89-400 S´pólno, (052) 388-18-88

Lidia MALINOWSKA Bank Spó∏dzielczy w Warce
ul. Warszawska 5, 05-660 Warka, (048) 667-23-11

Jolanta MALICKA NadwiÊlaƒski Bank Spó∏dzielczy
ul. R´bowska 2, 09-450 Wyszogród, (024) 231-12-00, 
nbs@poczta. pop. pl

Zbigniew DRÑ˚KOWSKI Stowarzyszenie Emaus
Kr´˝nica Jara 498, 20-515 Lublin 51, (081) 511-91-31, 
emaus@emaus. lublin. pl

Krystyna BINEK ANGE¸OWA Bank Spó∏dzielczy w Skoczowie
ul. Objazdowa 10 43-430 Skoczów, (033) 857-95-00

Irmina DANI¸OWSKA Krajowy Zwiàzek Banków Spó∏dzielczych
ul. T. Boya-˚eleƒskiego 6 lok 22/23, 00-621 Warszawa, (022) 875-30-41. 
i. danilowska@kzbs. pl

Eugeniusz LASZKIEWICZ Krajowy Zwiàzek Banków Spó∏dzielczych
ul. T. Boya-˚eleƒskiego 6 lok 22/23, 00-621 Warszawa, (022) 875-30-41 i. danilow-
ska@kzbs. pl

Urszula BUDZICH-SZUKA¸A Fundusz Wspó∏pracy
ul. GórnoÊlàska 4A, 00-444 Warszawa, (022) 450-98-49
ula@cofund. org. pl

Ksenia NARANOVICH Bia∏oruska Asocjacja Pracowników Socjalnych
220123 Minsk Box 129 Chicherina 21/521 – Bia∏oruÊ, 0692-211-043
n_ksusha@yahoo. com

Krystyna KIETLI¡SKA Uniwersytet ¸ódzki
ul. Narutowicza 65, 90-131 ¸ódê, (042) 635-51-89
kfib@uni. lodz. pl
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Ewa LEÂ Pracownia Badaƒ Organizacji Non-Profit
Instytut Studiów Politycznych PAN

ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa, (022) 676-83-13
e_les@onet. pl

S∏awomir NA¸¢CZ Pracownia Badaƒ Organizacji Non-Profit
Instytut Studiów Politycznych PAN

ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa, (022) 642-44-08
snalecz@isppan. waw. pl

Adam PIECHOWSKI Krajowa Rada Spó∏dzielcza
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa,  (022) 827-13-16
ncc@krs. com. pl

Jacek MAJCHROWSKI Urzàd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Âwi´tych 3/4, 31-004 Kraków

Jerzy HAUSNER Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Pl. Trzech Krzy˝y 3/5 00-507 Warszawa

Teresa MAJKUSIAK Bank Spó∏dzielczy w Skaryszewie
ul. ˚eromskiego 7A 26-640 Skaryszew, (048) 610-30-26

Zofia CHYRA ROLICZ Akademia Podlaska w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 08-110 Siedlce, (022) 857-31-85
zchr@ap. siedlce. pl chyrol@op. pl

Janina G¸OWACKA Bank Spó∏dzielczy w Ciechanowie
ul. Warszawska 52 06-400 Ciechanów, (023) 671-14-56
bs@ciechanow. pl

Andrzej SZWEJKOWSKI Bank Spó∏dzielczy w Ciechanowie
ul. Warszawska 52 06-400 Ciechanów, (023) 671-14-56
bs@ciechanow. pl

Witold MYSZOR Bank Spó∏dzielczy w Wolbromiu
ul. Krakowska 26 32-340 Wolbrom (032) 644-11-64
bank@BS-Wolbrom. com. pl
Hubert KASZY¡SKI Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii

i Opieki Ârodowiskowej w Krakowie
Pl. Sikorskiego 2/8 31-115 Kraków 
hkaszynski@su. krakow. pl
Jerzy B¸OCHOWIAK Bank Spó∏dzielczy w Pabianicach
ul. Pu∏askiego 8 95-200 Pabianice (042) 225-10-00
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Grzegorz BUCZKOWSKI Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych SKOK
ul. W∏adys∏awa IV 22 81-743 Sopot (058) 550-97-16
tuw@tuwskok. com. pl
Grzegorz BIERECKI Krajowa Spó∏dzielcza Kasa Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowa
ul. W∏adys∏awa IV 22 81-743 Sopot (058) 550-96-00
kskok@skok. pl
Adam JEDLI¡SKI Krajowa Spó∏dzielcza Kasa Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowa
ul. W∏adys∏awa IV 22 81-743 Sopot (058) 550-96-00
kskok@skok. pl
Jaros∏aw BIERECKI Krajowa Spó∏dzielcza Kasa Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowa
ul. W∏adys∏awa IV 22 81-743 Sopot (058) 550-96-00
kskok@skok. pl
Wiktor KAMI¡SKI Krajowa Spó∏dzielcza Kasa Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowa
ul. W∏adys∏awa IV 22 81-743 Sopot (058) 550-96-00
kskok@skok. pl
Alicja MA¸ACZY¡SKA Bank Spó∏dzielczy w Koronowie
Pl. Zwyci´stwa 12 86-010 Koronowo (052) 382-05-61
bank@bskoronowo. com. pl
Alina RAKOWSKA Bank Spó∏dzielczy w Cieszynie
ul. Kochanowskiego 4 43-400 Cieszyn (033) 851-28-20
Jan CZESAK Krakowski Bank Spó∏dzielczy
Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków (012) 428-62-24
Micha∏ RADZIWI¸¸ Towarzystwo Inwestycji Spo∏eczno Ekonomicznych S. A.
ul. Nalewki 8/27 00-158 Warszawa (022) 636-07-40
inwestycje@tise.com.pl
Jolanta KOWALCZYK Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
ul. 1 Maja 6 11-710 Piecki (089) 742-21-44
Adam ZIOMEK Olsztyƒska Szko∏a Biznesu
ul. Murzynowskiego 20 10-684 Olsztyn (089) 542-42-70
adam@osb.edu.pl
Przemys∏aw ROSI¡SKI Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spó∏dzielczoÊci 

i Przedsi´biorczoÊci Lokalnej WAMA-COOP
ul. Ko∏obrzeska 13 pok. 203A 10-444 Olsztyn (089) 533-84-05
wamacoop@wamacoop.olsztyn. pl
Jan P¸OCHARSKI Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spó∏dzielczoÊci 

i Przedsi´biorczoÊci Lokalnej WAMA-COOP
ul. Ko∏obrzeska 13 pok. 203A 10-444 Olsztyn (089) 533-84-05
wamacoop@wamacoop.olsztyn. pl
Rados∏aw T¢CZA Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spó∏dzielczoÊci

i Przedsi´biorczoÊci Lokalnej WAMA-COOP
ul. Ko∏obrzeska 13 pok. 203A 10-444 Olsztyn (089) 533-84-05
wamacoop@wamacoop.olsztyn. pl
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Joanna REZNIK Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spó∏dzielczoÊci
i Przedsi´biorczoÊci Lokalnej WAMA-COOP

ul. Ko∏obrzeska 13 pok. 203A 10-444 Olsztyn (089) 533-84-05
wamacoop@wamacoop. olsztyn. pl
Pawe∏ KRZECZUNOWICZ Polish NGO Office in Brussels – Belgia
Rue De Pascale 4-6 1040 Bruksela – Belgia 32 (0)2 537 93 57
pawelk@eu. ngo. pl eu@eu. ngo. pl
Ton VAN ECK Fundacja Pinel Polska
Rynek G∏ówny 30/7 31-010 Kraków 0600-331-922
TVE@CHELLO. NL
Leszek MICHNO Fundacja Pinel Polska
Rynek G∏ówny 30/7 31-010 Kraków 0600-331-922
FESTINA@GAZETA. PL
Ludwik MIZERA Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
Al. Jana Paw∏a II 13 00-828 Warszawa (022) 620-03-51 wew.250
edyta_bocon@pfron. org. pl
Eugeniusz WILCZY¡SKI Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepe∏nosprawnych
Al. Jana Paw∏a II 13 00-828 Warszawa (022) 620-03-51 wew.250
edyta_bocon@pfron. org. pl
Agnieszka PA¸USEWICZ Instytut Odpowiedzialnego Biznesu
ul. Kr´ta 56E/8 15-345 Bia∏ystok (085) 732-91-58 wew.42
agnieszka. palusewicz@job. org. pl
Jan GASZEWSKI Fundacja Ziemi Bogatyƒskiej „Przyjazne D∏onie”
ul. Bia∏ogórska 2E/1 59-920 Bogatynia 0508-543-904
przyjaznedlonie@o2. pl
Witold WÑSACZ Stowarzyszenie Kobiet „Razem ¸atwiej”
ul. Grunwaldzka 235 43-600 Jaworzno (032) 615-09-78
sk_razem@poczta. onet. pl
Jolanta GAWRY¸KIEWICZ, Bank Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych S. A.
Joanna WARDZI¡SKA
ul. Dubols 5a 00-184 Warszawa (022) 860-11-11
Anna KRÓLIKOWSKA Bank Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych S. A.
ul. Dubols 5a 00-184 Warszawa (022) 860-11-11
anna. krolikowska@bise. pl
W∏odzimierz GRUDZI¡SKI Bank Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych S. A.
ul. Dubols 5a 00-184 Warszawa (022) 860-11-11
anna. krolikowska@bise.pl
Marta ¸AZAROWICZ KOWALIK Instytut Spraw Publicznych (Fundacja)
ul. Szpitalna 5/22 00-031 Warszawa (022) 556-42-73
marta. lazarowicz@isp. org
Mieczys∏aw KUBICZ Handlowa Spó∏dzielnia „JUBILAT”
Al. Krasiƒskiego 1-3 31-111 Kraków (012) 619-33-64
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Ewa Alicja BAJBAK Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki
Celestyna Freineta (Regina Chorn)

ul. ˚wirowa 9 62-200 Gniezno (061) 425-63-71
Robert JASI¡SKI Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
Al. Jana Paw∏a II 13 00-828 Warszawa (022) 620-03-51 wew. 250
edyta_bocon@pfron. org. pl
Jerzy JANKOWSKI Krajowa Rada Spó∏dzielcza
ul. Jasna 1 00-013 Warszawa (022) 827-13-16
ncc@krs. com. pl
Andrzej NOWICKI Krajowy Zwiàzek Banków Spó∏dzielczych
ul. T. Boya-˚eleƒskiego 6 lok 22/23 00-621 Warszawa (022) 875-30-30
i. danilowska@kzbs. pl
Izabela BAJBAK Polskie Stowarzyszenie Animatorow Pedagogiki

Celestyna Freineta (Regina Chorn)
ul. ˚wirowa 9 62-200 Gniezno (061) 425-63-71
Ma∏gorzata KRAMARZ Krajowy Zwiàzek Banków Spó∏dzielczych
ul. T. Boya-˚eleƒskiego 6 lok 22/23 00-621 Warszawa (022) 875-30-30
i. danilowska@kzbs. pl
Pawe∏ KAMI¡SKI NadwiÊlaƒski Bank Spó∏dzielczy
ul. R´bowska 2 09-450 Wyszogród (024) 231-12-00
nbs@poczta. pop. pl
Monika MURA IMC POLSKA Sp. z o. o.
ul. PCK 10/5 40-057 Katowice (032) 257-16-16
MONIKAM@IMCPOLSKA. PL
Marian GRZEGORCZYK Bank Spó∏dzielczy w Przysusze
ul. Grodzka 3 26-400 Przysucha (048) 675-22-42
bank@bsprzysucha. pl
Jolanta BERDYN Spó∏dzielnia Inwalidów „HUTNIK” – Zak∏ad Pracy Chronionej
os. Wandy 21 31-906 Kraków (012) 644-24-67
kadry@odziezochronna. pl
Gabriel CZEKAJ Spó∏dzielnia Inwalidów „HUTNIK” – Zak∏ad Pracy Chronionej
os. Wandy 21 31-906 Kraków (012) 644-24-68
kadry@odziezochronna. pl
Jan MÑCZKA Handlowa Spó∏dzielnia „JUBILAT”
Al. Krasiƒskiego 1-3 31-111 Kraków (012) 619-33-64
Bogumi∏ PRZYBY¸O „NIWA” Rejonowa Spó∏dzielnia „S. CH.” w MyÊlenicach
ul. Kazimierza Wielkiego 58 32-400 MyÊlenice (012) 272-08-64
rsNIWA@poczta. onet. pl
Mieczys∏aw MAJCZAK PKH „PROF-US”
ul. KoÊciuszki 86 30-114 Kraków (012) 618-00-10
prof-us@prof-us. com. pl
Maria MAÂLAK Stomatologiczna Spó∏dzielnia Pracy „DENTYSTYKA”
ul. Kielecka 7a 31-526 Kraków (012) 413-81-33
dentystyka@dentystyka. krakow. pl
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Barbara FAMIELEC Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym Ko∏o w Rymanowie

ul. Dworska 40 38-480 Rymanów (013) 435-66-20
z. k. rymanow@psouu. org. pl
Renata SZWED Zak∏ady Farmaceutyczne „Unia” Spó∏dzielnia Pracy
ul. Ch∏odna 56/60 00-873 Warszawa
Wac∏aw GAW¢DA Chemiczno-Farmaceutyczna Spó∏dzielnia Pracy „ESPEFA”
ul. J. Lea 208 30-133 Kraków (012) 637-87-01 (012) 637-76-12
Boles∏aw DEREBAS Us∏ugowo-Wytwórcza Spó∏dzielnia Pracy „TURBACZ”
ul. Soko∏a 1 34-400 Nowy Targ (018) 266-32-31
Marek N¢DZA Szklarskie Zak∏ady Przetwórcze „Prze∏om”

Spó∏dzielnia Osób Fizycznych”
ul. Mostowa 12 31-061 Kraków
Roman Waldemar JEDYNAK SPO¸EM Powszechna Spó∏dzielnia Spo˝ywców
ul. Powstania Warszawskiego 12 32-020 Wieliczka
Józefa OLEÂ NOWAK SPO¸EM Powszechna Spó∏dzielnia Spo˝ywców
ul. Powstania Warszawskiego 12 32-020 Wieliczka
Micha∏ ZAREMBA Fundacja Rozwoju Spó∏dzielczoÊci Uczniowskiej
ul. Plac na groblach 7 31-101 Kraków (012) 411-92-54
Barbara LEÂNIAK Fundacja Rozwoju Spó∏dzielczoÊci Uczniowskiej
Pl. Na groblach 7 Kraków (012) 633-08-64
Stanis∏aw CZARNIECKI Spó∏dzielnia „Placówka” Bank Informacji o Ksià˝ce
ul. Biskupia 19 Kraków (012) 430-03-53
Katarzyna ZAMOJSKA Spó∏dzielnia „Placówka” Bank Informacji o Ksià˝ce
ul. Biskupia 19 Kraków (012) 430-03-53
Wanda TYRKA Krakowska Odzie˝owa Spó∏dzielnia Pracy „Poldam”
ul. Dekerta 18 30-703 Kraków (012) 656-30-97
Barbara BOBEK Krakowska Odzie˝owa Spó∏dzielnia Pracy „Poldam”
ul. Dekerta 18 30-703 Kraków (012) 656-30-97
Andrzej CICHO¡ Spó∏dzielnia Pracy „Rymarzy”
ul. J. Lea 202 30-133 Kraków (012) 637-06-60 (012) 637-65-80
Anna CIEÂLAK Spó∏dzielnia Pracy „Rymarzy”
ul. Lea 202 30-133 Kraków (012) 637-06-60 (012) 637-65-80
Andrzej ZYBURA Fabryka Kosmetyków „Florina” Spó∏dzielnia Pracy
ul. Fabryczna 20 31-553 Kraków (012) 411-85-00
Ryszard P¢CIKIEWICZ Wytwórnia Sprz´tu Elektroenergetycznego

„AKTYWIZACJA” Spó∏dzielnia Pracy
os. Teatralne 24 31-946 Kraków (012) 644-08-92
Maciej ZATORSKI OWS Spó∏dzielnia Produkcyjno-Handlowa

Elementów Zabezpieczajàcych
ul. Hetmaƒska 11 30-528 Kraków (012) 656-17-76 (012) 656-01-47
m. zatorski@ows. com. pl
Zdzis∏aw ZATORSKI OWS Spó∏dzielnia Produkcyjno-Handlowa

Elementów Zabezpieczajàcych
ul. Hetmaƒska 11 30-528 Kraków (012) 656-17-76 (012) 656-01-47
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W∏odzimierz ROSZCZYNIALSKI Spó∏dzielnia Pracy Nauczycieli Akademickich
„OPTIMA”

ul. Armii Krajowej 4 30-150 Kraków (012) 638-38-66
Bohdan MAKARY Spó∏dzielnia Pracy Nauczycieli Akademickich

„OPTIMA”
ul. Armii Krajowej 4 30-150 Kraków (012) 638-38-66
Bogda KISIEL Fundacja „Fundusz Wspó∏pracy”
ul. GórnoÊlàska 4A 00-444 Warszawa (022) 450-98-18
bogda@cofund. org. pl
Wojciech KEMPISTY Fundacja „Fundusz Wspó∏pracy”
ul. GórnoÊlàska 4A 00-444 Warszawa (022) 625-39-37
WOJTEKK@COFUND. ORG. PL
Krzysztof KSYTA Mazowiecki Bank Regionalny
ul. Elblàska 15/17 01-747 Warszawa (022) 560-04-00
mrbank@mrbank. com. pl
Jaros∏aw PO¸UDNIKIEWICZ Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Poznaƒ
ul. Âw. Wincentego 6/9 61-003 Poznaƒ (061) 877-22-65
Amanda SATTERLY Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Poznaƒ
ul. Âw. Wincentego 6/9 61-003 Poznaƒ (061) 877-22-65
Barbara SADOWSKA Stowarzyszenie Szko∏a Barki
ul. Âw. Wincentego 6/7 61-003 Poznaƒ (061) 851-66-78
Marek JAKUBOWSKI Stowarzyszenie Szko∏a Barki
ul. Âw. Wincentego 6/7 61-003 Poznaƒ (061) 851-66-78
Wojciech ZARZYCKI Ogólnopolski Zwiàzek na Rzecz Integracji Spo∏ecznej
ul. Bydgoska 6/7 61-123 Poznaƒ (061) 851-66-78
Ewa MORKOWSKA Ogólnopolski Zwiàzek na Rzecz Integracji Spo∏ecznej
ul. Bydgoska 6/7 61-123 Poznaƒ (061) 851-66-78
Karolina MIKULSKA Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast

Powiatu Garwoliƒskiego „Wspólnota Powiatowa”, Garwolin
ul. Sikorskiego 39 08-400 Garwolin 600-899-671
wspolnypowiat@interia. pl
Wojciech TUDEK Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast

Powiatu Garwoliƒskiego „Wspólnota Powiatowa”, Garwolin
ul. Sikorskiego 39 08-400 Garwolin 600-899-671
wspolnypowiat@interia. pl
Agnieszka CZAPLA Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Ziemi Jawornickiej, Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30 0607-603-567 (016) 651-40-14 wew. 31
Marzena BUDNIK Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Ziemi Jawornickiej, Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30 0607-603-567 (016) 651-40-14 wew. 31
Dariusz PIWOWARSKI Fundacja na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Spo∏ecznych

„Perspektywy”, Warszawa
ul. Wernyhory 8 02-727 Warszawa (022) 565-23-80
biuro@fundacjaperspektywy. pl
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Lucjan EXNER Fundacja na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Spo∏ecznych
„Perspektywy”, Warszawa

ul. Wernyhory 8 02-727 Warszawa (022) 565-23-80
biuro@fundacjaperspektywy. pl
Pavlina SUCHANKOVA Polska Organizacja Pracodawców

Osób Niepe∏nosprawnych, Warszawa
ul. Pró˝na 12a 00-107 Warszawa (022) 620-32-02
P. SUCHANKOVA@POPON. PL
Iwona PARZY¡SKA Polska Organizacja Pracodawców

Osób Niepe∏nosprawnych, Warszawa
ul. Pró˝na 12a 00-107 Warszawa (022) 620-32-02
Zdzis∏aw KOCHANOWICZ Stowarzyszenie Mazowieckie Centrum

Przedsi´biorczoÊci, Sypniewo
ul. KoÊcielna 13 06-216 Sypniewo (029) 717-79-90
Barbara SIEMI¡SKA Stowarzyszenie Mazowieckie Centrum

Przedsi´biorczoÊci, Sypniewo
ul. KoÊcielna 13 06-216 Sypniewo (029) 717-79-90
Krzysztof HERBST Fundacja Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych, Warszawa
ul. Jezuicka 1/3 00-281 Warszawa (022) 635-62-77
Ilona GOSK Fundacja Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych, Warszawa
ul. Jezuicka 1/3 00-281 Warszawa (022) 635-62-77
Zbigniew POPADIUK Stowarzyszenie Pogotowie Spo∏eczne, Poznaƒ
ul. Bydgoska 6/7 61-123 Poznaƒ (061) 877-22-65
Jakub WYGNA¡SKI Forum Inicjatyw Pozarzàdowych
ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa
Marzena MENDZA Forum Inicjatyw Pozarzàdowych
ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa
Renata KOèLICKA Forum Inicjatyw Pozarzàdowych
ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa
Gra˝yna G¢SICKA Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
ul. Paƒska 81/83 00-834 Warszawa
Dagmir D¸UGOSZ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa
Stanis∏aw ZYGMUNTOWICZ Zwiazek Lustracyjny Spó∏dzielni Pracy, Kraków
ul. Rynek G∏ówny 30 31-010 Kraków (012) 422-70-92
Krzysztof KAèMIERSKI Zwiàzek Lustracyjny Spó∏dzielni Pracy, Lublin
ul. Chopina 14 20-023 Lublin (081) 532-15-03
Janusz PASZKOWSKI Zwiàzek Lustracyjny Spó∏dzielni Pracy, Kraków
ul. Malborska 65 30-646 Kraków (012) 655-50-19
Cezary MI˚EJEWSKI Ministerstwo Polityki Spo∏ecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa
Krzysztof PATER Ministerstwo Polityki Spo∏ecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa
Rafa∏ BANIAK Ministerstwo Polityki Spo∏ecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa
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Krystyna WYRWICKA Ministerstwo Polityki Spo∏ecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa
Krzysztof WI¢CKOWSKI Ministerstwo Polityki Spo∏ecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa
Anna RYCZEK Ministerstwo Polityki Spo∏ecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa
Karol KRETKOWSKI Ministerstwo Polityki Spo∏ecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa
Mariusz DENISIUK Ministerstwo Polityki Spo∏ecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa
Sebastian BIA¸¢CKI Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Pl. Trzech Krzy˝y 3/5 00-507 Warszawa
Agnieszka STERNIK Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Pl. Trzech Krzy˝y 3/5 00-507 Warszawa
Pawe∏ KIC Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Pl. Trzech Krzy˝y 3/5 00-507 Warszawa
Stanis∏awa URBANIAK Urzàd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Âwi´tych 3/4 31-004 Kraków
Mateusz P¸OSKONKA Urzàd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Âwi´tych 3/4 31-004 Kraków
Janusz GRABIASZ Urzàd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Âwi´tych 3/4 31-004 Kraków
Krystyna KOLLBEK Urzàd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Âwi´tych 3/4 31-004 Kraków
Janusz BASTER Urzàd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Âwi´tych 3/4 31-004 Kraków
Jadwiga PAULI Urzàd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Âwi´tych 3/4 31-004 Kraków
Józefa GRODECKA Urzàd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Âwi´tych 3/4 31-004 Kraków
Jagoda GREGULSKA PRESS Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji
Tomasz KOWALSKI „Druga Szansa”, Toruƒ
ul. Wielkie Garbary 15/3 87-100 Toruƒ
Tomasz JU¡CZYK Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji „Druga Szansa”, Toruƒ
ul. Wielkie Garbary 15/3 87-100 Toruƒ
Krystyna DORSZ Stowarzyszenie Regionalny OÊrodek Socjalno-Edukacyjny

„Dla Ludzi i Ârodowiska”, Lubosz”
Chudobczyce 17 64-423 Lubosz
Marcin RZEPKA Stowarzyszenie Regionalny OÊrodek Socjalno-Edukacyjny

„Dla Ludzi i Ârodowiska”, Lubosz
Chudobczyce 17 64-423 Lubosz
Kazimierz KISIEL Stowarzyszenie Wspierania Ma∏ej Przedsi´biorczoÊci
ul. Dembowskiego 2 66-520 Dobiegniew (095) 761-15-40 (095) 763-94-78
gswmp@kki. net. pl
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Arleta ¸UKASIK Stowarzyszenie Wspierania Ma∏ej Przedsi´biorczoÊci
ul. Dembowskiego 2 66-520 Dobiegniew (095) 761-15-40 (095) 763-94-78
Jacek DZIEL Caritas Archidiecezji Gnieênieƒskiej, Gniezno
os. Or∏a Bia∏ego 20 62-200 Gniezno
Agnieszka Anna PIÑTEK Caritas Archidiecezji Gnieênieƒskiej, Gniezno
os. Or∏a Bia∏ego 20 62-200 Gniezno
Sonia RZECZKOWSKA Stowarzyszenie Wspierania Organizacji

Pozarzàdowych „MOST”, Katowice
ul. P. Skargi 6/203 40-091 Katowice
Anna SZELEST Stowarzyszenie Wspierania Organizacji

Pozarzàdowych „MOST”, Katowice
ul. P. Skargi 6/203 40-091 Katowice
Piotr WIENCH Stowarzyszenie Sadyba, Warszawa
ul. Konstanciƒska 3 02-942 Warszawa
Maria ROSO¸OWSKA Stowarzyszenie Sadyba, Warszawa
ul. Konstanciƒska 3 02-942 Warszawa
Maciej KUMOR Fundacja Pokolenia, Tczew
ul. Sobieskiego 10 83-110 Tczew
Waja JAB¸ONKOWSKA Fundacja Pokolenia, Tczew
ul. Sobieskiego 10 83-110 Tczew
Jerzy BOCZO¡ Sieç Wspierania Organizacji Pozarzàdowych SPLOT, Warszawa
ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa
Rafa∏ KLEPACZ Sieç Wspierania Organizacji Pozarzàdowych SPLOT, Warszawa
ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa
Tomasz SADOWSKI Ogólnopolski Zwiàzek Organizacji

na Rzecz Zatrudnienia Socjalnego, Poznaƒ
ul. Âw. Marcina 30/14 61-806 Poznaƒ
Anna MACHALICA Ogólnopolski Zwiàzek Organizacji

na Rzecz Zatrudnienia Socjalnego, Poznaƒ
ul. Âw. Marcina 30/14 61-806 Poznaƒ
Bo˝ena GABRYEL Âlàska Fundacja Wspierania Przedsi´biorczoÊci, Gliwice
ul. Zwyci´stwa 36 44-100 Gliwice
Beata PIECHOCKA Âlàska Fundacja Wspierania Przedsi´biorczoÊci, Gliwice
ul. Zwyci´stwa 36 44-100 Gliwice
Pawe∏ MAKOWIECKI Instytut Odpowiedzialnego Biznesu, Bia∏ystok
ul. Kr´ta 56E/8 15-345 Bia∏ystok
(085) 732-91-58 
Jacek SA¡KO Instytut Odpowiedzialnego Biznesu, Bia∏ystok
ul. Kr´ta 56E/8 15-345 Bia∏ystok
(085) 732-91-58 
Jacek SOJECKI “Fundacja “”Pomó˝ i Ty””, Gdynia”
ul. Morska 244 81-006 Gdynia
Malwina SOJECKA “Fundacja “”Pomó˝ i Ty””, Gdynia”
ul. Morska 244 81-006 Gdynia
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Jolanta KO¸TUN Che∏mskie Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
Osób Niepe∏nosprawnych ze Ârodowiskiem „O godne ˝ycie”, Che∏m

ul. I AWP 29/162 22-100 Che∏m
Katarzyna BARCZYK Che∏mskie Stowarzyszenie na Rzecz Integracji

Osób Niepe∏nosprawnych ze Ârodowiskiem „O godne ˝ycie”, Che∏m
ul. I AWP 29/162 22-100 Che∏m
Anna PIGO¡ Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
Pl. WolnoÊci 1 13-100 Nidzica (089) 625-22-26
nida@nida. pl
Krzysztof LEWANDOWSKI Fundacja „Allternet”, Warszawa
ul. Popie∏uszki 14 01-590 Warszawa
Piotr UZBIAK Fundacja „Allternet”, Warszawa
ul. Popie∏uszki 14 01-590 Warszawa
Piotr SADOWSKI Fundacja Kaliski Inkubator Przedsi´biorczoÊci, Kalisz
ul. Cz´stochowska 25 62-800 Kalisz
Omar SAUDI Fundacja Kaliski Inkubator Przedsi´biorczoÊci, Kalisz
ul. Cz´stochowska 25 62-800 Kalisz
Ma∏gorzata POLAK Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji, Warszawa
ul. Dzielna 1 00-162 Warszawa
Adam SURGA¸ Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji, Warszawa
ul. Dzielna 1 00-162 Warszawa
Marek BORZYSZKOWSKI Grudziàdzkie Centrum Caritas, Grudziàdz
ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziàdz
Rafa∏ PAROL Grudziàdzkie Centrum Caritas, Grudziàdz
ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziàdz
Iwona PI¢TA Fundacja DolnoÊlàski Projekt Spo∏eczny, Wroc∏aw
ul. Szajwochy 50-076 Wroc∏aw
Agnieszka SZEWCZYK Fundacja DolnoÊlàski Projekt Spo∏eczny, Wroc∏aw
ul. Szajwochy 50-076 Wroc∏aw
Krystyna MRUGALSKA Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe∏nosprawnych

z UpoÊledzeniem Umys∏owym-Zarzàd G∏ówny,
Warszawa
Ma∏gorzataLELONKIEWICZ Federacja Polskich Banków ˚ywnoÊci, Warszawa
Al. SolidarnoÊci 101 00-144 Warszawa
Marek BOROWSKI Federacja Polskich Banków ˚ywnoÊci, Warszawa
Al. SolidarnoÊci 101 00-144 Warszawa
Katarzyna SAD¸O Fundacja Rozwoju Spo∏eczeƒstwa Obywatelskiego, Warszawa
ul. Zakopiaƒska 21m3/4 03-934 Warszawa
Piotr FRÑCZAK Fundacja Rozwoju Spo∏eczeƒstwa Obywatelskiego, Warszawa
ul. Zakopiaƒska 21m3/4 03-934 Warszawa
Piotr TOPI¡SKI ˚ywiecka Fundacja Rozwoju
ul. Niwy 8 34-300 ˚ywiec
Gabriela GIBAS ˚ywiecka Fundacja Rozwoju
ul. Niwy 8 34-300 ˚ywiec
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Henryk WUJEC Fundacja Dla Polski, Warszawa
ul. Szpitalna 55 00-031 Warszawa
Micha∏ POLO¡SKI Fundacja Dla Polski, Warszawa
ul. Szpitalna 55 00-031 Warszawa
Aleksandra KOWALSKA Centrum Innowacji Spo∏ecznej SIC, Swarz´dz
ul. Szewska 9 61-760 Poznaƒ
Agnieszka MARCINKIEWICZ Centrum Innowacji Spo∏ecznej SIC, Swarz´dz
ul. Szewska 9 61-760 Poznaƒ
Karolina JAROSZ Dream Team Âwi´tokrzyskie Stowarzyszenie Proeuropejskie, Kielce
ul. L. Staffa 3/17 25-410 Kielce 
Tomasz JAROSZ Dream Team Âwi´tokrzyskie Stowarzyszenie Proeuropejskie, Kielce
ul. L. Staffa 3/17 25-410 Kielce 
Marcin WOJDAT Fundacja „Bank ˚ywnoÊci SOS”, Warszawa
ul. Ks. Ziemowita 51a 03-885 Warszawa
Agata STERZYCKA Fundacja „Bank ˚ywnoÊci SOS”, Warszawa
ul. Ks. Ziemowita 51a 03-885 Warszawa
Karolina CYRAN-JURASZEK Fundacja SYNAPSIS, Warszawa
ul. Ondraszka 3 02-085 Warszawa
Jerzy JO¡CZYK Fundacja SYNAPSIS, Warszawa
ul. Ondraszka 3 02-085 Warszawa
Barbara LIPECKA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació∏ Osób Mniejszych Szans

“Wi´ê”, Szczecin
ul. Krzemienna 50/1 70-742 Szczecin 
Angelika KURBIEL Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació∏ Osób Mniejszych Szans

“Wi´ê”, Szczecin
ul. Krzemienna 50/1 70-742 Szczecin 
Teresa NALEPA Towarzystwo Pomocy im. Âw. Brata Alberta Ko∏o Dynowskie
ul. Ks. O˝oga 12a 36-065 Dynów
Maria WIERZBI¡SKA Towarzystwo Pomocy im. Âw. Brata Alberta Ko∏o Dynowskie
ul. Ks. O˝oga 12a 36-065 Dynów
Andrzej ˚WAWA Wydawnictwo „Zielone Brygady”

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie”
ul. S∏awkowska 12 31-014 Kraków
Daniel DRO˚D˚ Wydawnictwo „Zielone Brygady”

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie”
ul. S∏awkowska 12 31-014 Kraków
S∏awomira WALCZEWSKA Fundacja Kobieca eFKa w Krakowie
ul. Szczepaƒska 3/3 31-011 Kraków
Marta STAWOWY Fundacja Kobieca eFKa w Krakowie
ul. Szczepaƒska 3/3 31-011 Kraków
Jerzy ÂLIWA Fundacja „Dzieci´ce Listy do Âwiata” w Krakowie
ul. Brodziƒskiego 1 30-506 Kraków
Miros∏aw SOBKOWIAK Fundacja „Dzieci´ce Listy do Âwiata” w Krakowie
ul. Brodziƒskiego 1 30-506 Kraków
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Agnieszka LEWONOWSKA-BANACH Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Ârodowiskowej w Krakowie

Pl. Sikorskiego 2/8 31-115 Kraków 
Monika OLENDER Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Psychiatrii i Opieki Ârodowiskowej w Krakowie
Pl. Sikorskiego 2/8 31-115 Kraków 
El˝bieta BANIA Polski Zwiàzek Niewidomych Okr´g Ma∏opolski w Krakowie
ul. Berka Joselewicza 2 31-051 Kraków
Joanna BODUCH Polski Zwiàzek Niewidomych Okr´g Ma∏opolski w Krakowie
ul. Berka Joselewicza 2 31-051 Kraków
Jacek STRYCZEK Stowarzyszenie Wiosna
ul. St. Wysockiej 2c/9 31-580 Kraków 0604-256-414
jstryczek@op. pl
Ewa SOBCZYK Stowarzyszenie Wiosna
ul. St. Wysockiej 2c/9 31-580 Kraków 0602-194-935
sobczykewa@wp. pl
Danuta SZYMO¡SKA OÊrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
os. Górali 5 31-959 Kraków (012) 644-27-65 (012) 643-46-98
Joanna KORNAS OÊrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
os. Górali 5 31-959 Kraków (012) 644-27-65 (012) 643-46-98
¸ucja JAGIELSKA Oddzia∏ Miejski Krakowski Towarzystwo Przyjació∏ Dzieci
ul. Âw. Marka 20/14 31-020 Kraków
(012) 421-78-59 BIURO@tpd. pl
Dorota HUMA Oddzia∏ Miejski Krakowski Towarzystwo Przyjació∏ Dzieci
ul. Âw. Marka 20/14 31-020 Kraków
(012) 421-78-59 BIURO@tpd. pl
Agnieszka SIEJA Stowarzyszenie Bank ˚ywnoÊci
ul. Moniuszki 18/8 31-523 Kraków (012) 411-48-29
Artur JURKOWSKI Stowarzyszenie Bank ˚ywnoÊci
ul. Moniuszki 18/8 31-523 Kraków (012) 411-48-29
Maryla ALEKSIEJEW Krakowska Fundacja Hamlet
ul. Miodowa 9 31-055 Kraków (012) 429-56-94 0600-994-127
hamlet@ceti. pl
Barbara PAJDAK Krakowska Fundacja Hamlet
ul. Miodowa 9 31-055 Kraków (012) 429-56-94 0600-994-127
hamlet@ceti. pl
Agnieszka SIWONIA Akademia Ekonomiczna w Krakowie
ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków
(012) 292-68-99 SIWONIAA@AE. KRAKOW. PL
Dorota KWIECI¡SKA Akademia Ekonomiczna w Krakowie
ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków (012) 292-68-99
KWIECIND@AE. KRAKOW. PL
Anna TODOROWSKA Lekarska Specjalistyczna Spó∏dzielnia Pracy
ul. KoÊciuszki 11 25-310 Kielce (041) 344-57-03
lssp@lssp. apsnet. pl

93

ANEKS 2. Uczestnicy 



Lucjan DÑBROWSKI Lekarska Specjalistyczna Spó∏dzielnia Pracy
ul. KoÊciuszki 11 25-310 Kielce (041) 344-57-03
Bronis∏aw BRZOZOWSKI Ma∏opolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego

zs. w Akademii Rolniczej w Krakowie
ul. Czysta 21 31-121 Kraków (012) 633-15-61
rrbrzozo@cyf-kr. edu. pl
Adam WOJCIECHOWSKI Zak∏ad Us∏ug Socjalnych w Gdaƒsku
ul. Gen. J. Hallera 227a 80-502 Gdaƒsk (058) 343-47-58
Wincenty MIERZWA Spó∏dzielnia Pracy Transportowa SPT
ul. Wodna 2 30-556 Kraków (012) 655-19-81
Roman G¸ODEK Us∏ugowa Spó∏dzielnia Pracy w Jastrz´biu Zdroju
ul. Warmiƒska 2B 44-335 Jastrz´bie Zdrój
(032) 471-37-11 
Danuta S¸OMNICKA Wojewódzka Spó∏dzielnia Pracy Lekarsko-Specjalistyczna

„Zdrowie” w Opolu
ul. KoÊciuszki 27 45-063 Opole (077) 454-39-05
Dorota PIE¡KOWSKA PRESS

Aneta SARNA PRESS

Anna PI¸ATOWICZ PRESS

Joanna BRZOZOWSKA Zwiàzek Lustracyjny Spó∏dzielni Pracy, Kraków
ul. Malborska 65 30-646 Kraków (012) 655-71-01 (012) 265-73-90
arszlsp@poczta. onet. pl
Anna BULKA Zwiàzek Lustracyjny Spó∏dzielni Pracy, Kraków
ul. Malborska 65 30-646 Kraków (012) 655-71-01 (012) 265-73-90
sfpk@poczta. onet. pl
Kamila BOCHEN Zwiàzek Lustracyjny Spó∏dzielni Pracy, Warszawa
ul. ˚urawia 47 00-680 Warszawa (22) 628-27-63
Katarzyna KAèMIERSKA Zwiàzek Lustracyjny Spó∏dzielni Pracy, Lublin
ul. Chopina 14 20-023 Lublin (081) 532-15-03
Agnieszka S¸AWI¡SKA Zwiàzek Lustracyjny Spó∏dzielni Pracy, Katowice
ul. 3 Maja 33 40-097 Katowice (032) 253-82-37
Ewa WSZO¸EK Zwiàzek Lustracyjny Spó∏dzielni Pracy, Kraków
ul. Malborska 65 30-646 Kraków (012) 655-71-01 (012) 265-73-90
Danuta W¢GRZYN Zwiàzek Lustracyjny Spó∏dzielni Pracy, Kraków
ul. Malborska 65 30-646 Kraków (012) 655-71-01 (012) 265-73-90
Magdalena BOBER Fundacja Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych, Warszawa
ul. Jezuicka 1/3 00-281 Warszawa (022) 635-62-77
Magdalena HUSZCZA Fundacja Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych, Warszawa
ul. Jezuicka 1/3 00-281 Warszawa (022) 635-62-77
Natasha HUMPHREY Fundacja Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych, Warszawa
ul. Jezuicka 1/3 00-281 Warszawa (022) 635-62-77
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Anna SIENICKA Fundacja Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych, Warszawa
ul. Jezuicka 1/3 00-281 Warszawa (022) 635-62-77
Grzegorz AUSBURRY Fundacja Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych, Warszawa
ul. Jezuicka 1/3 00-281 Warszawa (022) 635-62-77
Jan HERBST Fundacja Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych, Warszawa
ul. Jezuicka 1/3 00-281 Warszawa (022) 635-62-77
Jacek KRAWCZYK Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
ul. Klonowa 6 00-591 Warszawa (022) 565-20-60
jkrawczyk@prywatni. pl
Alfred DOMAGALSKI Krajowa Rada Spó∏dzielcza
ul. Jasna 1 00-013 Warszawa (022) 827-13-16
ncc@krs. com. pl
Danuta KURO¡ Fundacja „Pomoc Spo∏eczna SOS”
ul. Marsza∏kowska 4/2 00-590 Warszawa (022) 627-20-86
sekretariat@fundsos. netix, pl
Jerzy SZRETER Krajowy Zwiàzek Rewizyjny

Spó∏dzielni Inwalidów i Spó∏dzielni Niewidomych
ul. Ga∏czyƒskiego 4 00-950 Warszawa (022) 827-86-80

Osoby, których nie uj´to na w/w liÊcie: 

VARADI Lajos OTSz – W´gry
Varosmajor U.74 1525 Budapest – W´gry (36)14885900

VAQUIE Pierre Francois FNCUMA – Francja
49 AV. Dela Grande Armee 75116 Paris -Francja (33) 0144175803
pierre-francois. vaquie@cuma. fr

MOREIRA Jose Manuel FENACAM Portugalia
Ruapascoal De Medo 49 1000 232 Lisboa – Portugalia (351) 213136900

GUIDER Herve EACB – Belgia
Rue De L’Industrie 26-38 1040 Brussels – Belgia (32) 22301124
secretariat@eurocoopbanks. coop

Etienne Pliman CREDIT MUTUEL – Francja
88-90 Rue Cardinet 75847 Paris – Francja (33) 144011001
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Banki

Bank Inicjatyw 
Spo∏eczno-Ekonomicznych
ul. Dubois 5a, 00-184 Warszawa,
Tel. (+48 22) 860 11 18, www.bise.pl
Anna Królikowska,
Anna.KROLIKOWSKA@bise.pl

SKOK
ul. W∏adys∏awa IV 22, 81-743 Sopot, 
Tel.(+48 58) 550 96 00, www.skok.pl
Grzegorz Bierecki, kskok@skok.pl.

Zatrudnienie socjalne

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
ul. Êw. Marcin 30/14 , 61-806 Poznaƒ,
Tel.(+48 61) 851 66 78, www.barka.org.pl
Barbara Sadowska,
sadowscy@barka.org.pl

Stowarzyszenie Szko∏a Barki 
im. H.Ch.Kofoeda, Poznaƒ
ul. Êw. Marcin 30/14, 61-806 Poznaƒ 
Tel. (+48 61) 851 66 78 , ww.barka.org.pl
Tomasz Sadowski
sadowscy@barka.org.pl

Stowarzyszenie Pomocy 
im. sw. Franciszka
ul. Targowa 49/51 lok.23, 
03-728 Warszawa, Tel. (+48 22) 619 65 37
www.sw-franciszek.w.pl
Maria Dàbrowska - Majewska
mariaxx@poczta.onet.pl

Fundacja Pomocy Matematykom i Infor-
matykom Niepelnosprawnym Ruchowo
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Tel. (+48 22) 697 87 86, www.idn.org.pl
Stowarzyszenie MONAR
ul. Ho˝a 57, 00-681 Warszawa, 
Tel. (+48 22) 621 28 71, 628 41 46
www.monar.org
Jacek Charmast, info@monar.org

Krakowska Fundacja Hamlet
ul. Józefa 1, 31-056 Kraków, 
Tel. (+48 12) 429 56 94, 422 12 11, 430 68 31
www.hamlet.org.pl
Maryla Aleksiejew, hamlet@ceti.pl 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR
ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa
Tel. (+48 22) 651 88 02, 03, www.far.org.pl
Urszula Stefanowicz, 
urszula.stefanowicz@far.org.pl

Caritas Polska 
Skwer Kard. S. Wyszyƒskiego 9 
01-015 Warszawa
Tel. (+48 22) 334 58 00, www.caritas.pl
Marta Titaniec, mtitaniec@caritas.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepe∏nosprawnych z UpoÊledzeniem 
Umys∏owym
ul. G∏ogowa 2B, 02-639 Warszawa
Tel. (+48 22) 565 23 80, www.psouu.org.pl
Krystyna Mrugal, wyzwanie@free.ngo.pl
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Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3, 302-085 Warszawa
Tel. (+48 22) 825 86 33, www.synapsis.waw.pl
Karolina Cyran-Juraszek, 
karo@synapsis.waw.pl 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR
Inspektowa 1, 02-711 Warszawa
Tel. (+48 22) 651 88 02, 651 88 03
www.far.org.pl
Urszula Stefanowicz
urszula.stefanowicz@far.org.pl

Fundacja Dla Polski
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa 
Tel. (+48 22) 828 91 28, www.fdp.org.pl
Henryk Wujec, henryk.wujec@tise.com.pl

Stowarzyszenie Rodzin 
„Zdrowie Psychiczne”
ul. Miodowa 9, 31-055 Kraków
Tel. (+48 12) 421 17 30
we wtorki godz. 17.00 -19.00

Agnieszka Lewonowska-Banach 
biuro@pcogito.pl

Polska Organizacja Pracodawców Osób
Niepe∏nosprawnych
ul. Pró˝na 12 A, 00-107 Warszawa
Tel. (+48 22) 620 32 02, www.popon.pl
Dariusz Piwowarski,
biuro@fundacjaperspektywy.pl

Serwer MOST.org.pl/ECO.pl
ul. S∏awkowska 12 III p., 
PL 31-014 Kraków
Tel. (+48 12) 422 22 64, 422 21 47, 
0 603 363 721, http://eco.pl
Andrzej Zwawa, zb@eco.pl

Polski Czerwony Krzy˝
ul. Mokotowska 14, 00-950 Warszawa

Tel. (+48 22) 326 12 86, www.pck.org.pl
info@pck.org.pl

Klub Inteligencji Katolickiej 
ul. Kopernika 34; 00-336 Warszawa
Tel. (+48 22) 827 39 39, www.kik.waw.pl
Piotr M. A. Cywiƒski, kik@kik.waw.pl

Biuro Porad Obywatelskich
ul. Ga∏czynskiego 3, 00-362 Warszawa 
Tel. (+48 22) 828 12 95, www.free.ngo.pl/bpo
Ija Ostrowska, bpo@free.ngo.pl

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepe∏no-
sprawnym HIPOTERAPIA 
ul. Nowoursynowska 100,
02-797 Warszawa, Tel. (+48 22) 649 25 02,
www.hipoteria.org
Anna Strumiƒska, 
fundacja@hipoterapia.org

Zak∏ad Doskonalenia Zawodowego 
ul. Podwale 13 pok.13, 00-252 Warszawa 
Tel. (+48 22) 831 00 81 wew. 135 
lub 635 61 74 
www.zdz.edu.pl, info@zdz-wawa.com.pl

Polskie Towarzystwo Pracowników 
Socjalnych
ul. Marsza∏kowska 34/50, 00-554 Warszawa
Tel. (+48 22) 851 12 57, www.ptps.ops.pl
Barbara Kucharska, prezes@ptps.ops.pl 

Etyczne konsumeryzm

Wydawnictwo “Zielone Brygady”
Fundacja Wspierania Inicjatyw 
Ekologicznych
ul. S∏awkowska 12 III p., PL 31-014 Kraków
Tel. (+48 12) 422 22 64, www.zb.eco.pl
Andrzej ˚wawa, zb@eco.pl
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Fundacja „Bank ˚ywnoÊci SOS”
ul. Ks. Ziemowita 51a, 03-885 Warszawa 
Tel. (+48 22) 679 04 79, www.bzsos.ngo.pl
Marcin Wojdat, marcinw@bzsos.ngo.pl

Bank Drugiej R´ki 
ul. Ksi´cia Ziemowita 51a, 
03-885 Warszawa
Tel. (+48 22) 678 86 70, www.bdr.ngo.pl 
bdr@bdr.ngo.pl

Polska Akcja Humanitarna
ul. Szpitalna 5 lok. 3, 00-031 Warszawa 
Tel. (+48 22) 828 88 82, 828 90 86
www.pah.org.pl
Janina Ochojska, pah@pah.org.pl

Federacja Konsumentów 
Pl. Powstaƒców Warszawy 1, 
00-030 Warszawa 
Tel. (+48 22) 827 51 05
www.federacja-konsumentow.org.pl
biuro@federacja-konsumentow.org.pl 

Instytucje WzajemnoÊciowe

Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych 
Spó∏dzielczych Kas Oszcz´dnoÊciowo –
Kredytowych (TUW SKOK)
ul. W∏adys∏awa IV 22, 81-743 Sopot, 
Tel. (+48 58) 550 97 30
www.tuwskok.com.pl
Grzegorz Buczkowski
gbuczkowski@tuwskok.com.pl

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy
„FLANDRIA” 
ul. Andrzeja 8, Inowroc∏aw 88-100 
Tel. (+48 52) 357 47 95
www.flandria.kujawy.com.pl
Ineza Skrzypiec-Sikorska 

Spó∏dzielnie

Zwiàzek Lustracyjny Spó∏dzielni Pracy
ul. ˚urawia 47, 00-680 Warszawa, 
Tel. (+48 22) 630 06 27, www.zlsp.org.pl
Janusz Paszkowski, biuro@zlsp.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spó∏-
dzielczoÊci i Przedsi´biorczoÊci Lokalnej
„WAMA-COOP”

ul. Ko∏obrzeska 13 p. 203 A
Tel. (+48 89) 533 84 05
www.wamacoop.olsztyn.pl
Przemys∏aw Rosiƒski
wamacoop@wamacoop.olsztyn.pl

Rozwój lokalny

Fundacja Inicjatyw 
Spo∏eczno-Ekonomicznych
ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa
Tel. (+48 22) 635 62 77, www.fise.org.pl
Ilona Gosk, Igosk@fise.org.pl

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”
Plac WolnoÊci 1, 13-100 Nidzica, 
Tel. (+48 89) 625 22 26, www.nida.pl
Krzysztof Margol, kmargol@nida.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
ul. Hauke Bosaka 11, 01-540 Warszawa
Tel. (+48 22) 869 92 00, www.frdl.org.pl
Prof. Jerzy Regulski, biuro@frdl.org.pl 

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1 01-022 Warszawa
Tel. (+48 22) 636 25 70 – 75 
www.fww.org.pl
Piotr Szczepaƒski, pszczepanski@fww.org.pl
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Krajowe Stowarzyszenie Agencji 
Rozwoju Regionalnego
ul. Domaniewska 41, bud. MARS kl. A,
pok 708, 02-672 Warszawa
Tel. (+48 22) 874 41 84, www.narda.org.pl
Andrzej Szkudlarek, narda@zigzag.pl 

Centrum Wspierania 
AktywnoÊci Lokalnej 
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
Tel. (+48 22) 828 91 28 wew. 157, 159, 160
www.cal.ngo.pl
Bohdan Skrzypczak, e-mail: cal@cal.ngo.pl

Habitat for Humanity Polska
ul. Âniadeckich 17a/14, 00-654 Warszawa
Tel. (+48 22) 825 90 74, www.habitat.pl
Anna Muszyƒska, poland@habitat.pl

Platformy

Sieç Wspierania Organizacji 
Pozarzàdowych SPLOT
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
Tel. (+48 22) 828 91 28, www.splot.ngo.pl
Rafa∏ Klepacz, rafal.klepacz@splot.ngo.pl

Instytut Odpowiedzialnego Biznesu
ul. Kr´ta 56E/8, 15-345 Bia∏ystok
Tel. (+48 85) 732 91 58, www.iob.org.pl
Pawe∏ Makowiecki,
pawel.makowiecki@iob.org.pl

FIP
ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa 
Tel. (+48 22) 828 91 28, www.fip.ngo.pl
Kuba Wygnaƒski, kuba.wygnanski@klon.org.pl

Ogólnopolska Federacja Organizacji 
Pozarzàdowych 
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

Tel. (+48 22) 828 91 28
www.ofop.engo.pl
Piotr Wyszomirski, ofop@ofop.engo.pl

Centra Wolontariatu
Tel. (+48 22) 635 27 73
www.wolontariat.org.pl
biuro@wolontariat.org.pl 

Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich 
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyƒskiego 6,
01-015 Warszawa 
Tel. (+48 22) 838 80 24 
www.orrk.opoka.org.pl
o. Adam Schulz SJ 
orrk@poczta.opoka.org.pl 

OÊrodki badawcze

Collegium Civitas
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
Tel. (+48 22) 656 71 87 - 89
www.collegium.edu.pl
Ewa Les, Jan Krzysztof Bielecki
e_les@onet.pl

Centrum im. Adama Smitha
Bednarska 16, 00-321 Warszawa
Tel. (+48 22) 828 47 07, www.smith.pl
Anna Szreter-Morys
anna.szreter-morys@smith.pl

Europejska Akademia Socjalna
ul. Szewska 9, 61-760 Poznaƒ
Tel. (+48 61) 855 76 47
www.eas.poznan.prv.pl
Andrzej Grzybowski
Andrzej_Grzybowski@um.poznan.pl

Centrum Analiz 
Spo∏eczno-Ekonomicznych
ul. Sienkiewicza 12, 00-010 Warszawa
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Tel. (+48 22) 622 66 27 lub 828 61 33 
www.case.com.pl
Stanis∏awa Golinowska,
case@case.com.pl

Instytut Badaƒ 
nad Gospodarkà Rynkowà
ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdaƒsk;  
Tel. (+48 58) 341 15 35, www.ibngredu.pl
ibngr@ibngr.edu.pl

Instytut Spraw Publicznych
ul. Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa
Tel. (+48 22) 55 64 260, www.isp.org.pl
prof. Lena Kolarska-Bobiƒska
isp@isp.org.pl

Instytut Stosowanych Nauk Spo∏ecznych 
ul. Nowy Âwiat 69, 00-927 Warszawa
Tel. (+48 22) 826-21-84
www.isns.uw.edu.pl
prof. dr hab. Krzysztof Kiciƒski 
kuba@pilicka.net.pl 

Instytut Rozwoju  S∏u˝b Spo∏ecznych 
ul. Marsza∏kowska 34/50, 
00-554 Warszawa
Tel. (+48 22) 629 40 18, www.irss.and.pl
Krystyna Kocerba
irss@and.pl 
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