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Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej  
na rzecz rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości społecznej  
w województwie kujawsko-pomorskim
Idee przedsiębiorczości społecznej, po pewnym 

ich wyciszeniu w okresie przed i bezpośrednio 
po II wojnie światowej, pod koniec wieku XX 
zaczęły powracać na rynek gospodarczy oraz na 
grunt polityki społecznej. Ekonomia społeczna 
stała się swoistą alternatywą dla „twardych” eko-
nomicznych rozwiązań problemów społecznych, 
które pojawiły się w rozwiniętych społeczeń-
stwach. Okazało się bowiem, że ani struktury 
państwowe, ani rynek ekonomiczny, nie są w sta-
nie dostępnymi im mechanizmami i infrastruktu-
rą skutecznie przeciwdziałać problemom różnych 
grup społecznych, które generował rozwój cywi-
lizacyjny. „Stare” i „nowe” problemy społeczne 
(np. bezrobocie, bezdomność, ruchy migracyjne, 
starzenie się społeczeństwa, przeobrażenia życia 
rodzinnego), w nasilonej formie stały się dla nich 
prawdziwym wyzwaniem.
 Powrót idei ekonomii społecznej nie jest jed-
nak prostą „kalką” historycznej obecności tego 
ruchu, tylko próbą ewolucyjnego wdrażania „go-
spodarki społecznej”, która ma w naturalny spo-
sób wkomponować się, zreformować i uzupełnić 
istniejące już struktury rynkowe i państwowe1.  
W takim wymiarze ekonomia społeczna spaja 
w naturalny sposób dwa pojęcia: „społeczeń-
stwo obywatelskie” i „empowerment”, koncen-
trując uwagę na rozwoju społeczności lokalnych  
z wykorzystaniem tkwiących w nich siłach spo-
łecznych. Zdolność do samoorganizacji, zdolność 
do podejmowania wspólnych działań na rzecz 
społeczności lokalnej, bez oczekiwania na in-
gerencję i uaktywnianie z zewnątrz, to stara (bo 
samym pojęciem sięgająca czasów starożytnych, 
a koncepcyjnie związana z myślą filozoficzną  
J. Locke’a, czy J. Rousseau) wizja rozwoju społecz-
nego. Drogą do jej urzeczywistnienia jest empo-
werment czyli procesy upodmiotowiania, usa-
modzielniania, czy też wzmacniania lokalnych sił 
społecznych w drodze tzw. aktywnej integracji2.
 I właśnie ekonomia społeczna staje się ob-
szarem empowermentu, zorientowanego przede 
wszystkim na grupy defaworyzowane – jednostki 
i grupy społeczne, które z jakichś powodów znaj-
dują się w sytuacji czasowej deprywacji potrzeb. 
Przede wszystkim na grupy defaworyzowane, 
chociaż celem działań związanych z rozwojem 
idei ekonomii społecznej jest angażowanie w pro-
ces aktywnej integracji także podmiotów ekono-
micznych działających na rynku lokalnym (np. 
aktywność na rzecz tzw. społecznej odpowiedzial-
ności biznesu).
 Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Spo-
łecznej (KPCES) w Bydgoszczy jest podmiotem 
wspierającym rozwój idei przedsiębiorczości 
społecznej w regionie województwa kujawsko-
-pomorskiego. Aktualnie działa ono w ramach 
projektu pn. „Rozwój i funkcjonowanie Kujaw-

1 Zob. A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner, Wprowadzenie 
– ekonomia społeczna i rozwój, [w:] A. Poleszczuk, J. Hausner (red.), 
Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał 
w świetle wyników badań, Warszawa 2008, s. 13-16.
2 Zob. m.in..: A. Olubiński, Praca socjalna. Aspekty  
humanistyczne  i  pedagogiczne. Teoria  i  praktyka, Toruń 2004, 
rozdz. V; M. Rymsza, A. Karwacki, O współczesnej aktywizacji i in-
tegracji – w stronę nowego modelu polityki społecznej?, [w:] K. Wódz 
i in. (red.), Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół 
integracji i aktywizacji zawodowej, Toruń 2012.

sko-Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej” 
(nr WND-POKL.07.02.02-04-018/10), realizo-
wanego przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Byd-
goszczy w partnerstwie z fundacją „Gaudeamus”. 
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2011 
r. i ma trwać do 31 grudnia 2013 r., choć warto 
dodać, że jest on kontynuacją wcześniejszego pro-
jektu uruchamiającego ww. podmiot jako ośrodek 
wspierania ekonomii społecznej (projekt nosił 
wówczas nazwę „Kujawsko-Pałuckie Centrum 
Ekonomii Społecznej – kompleksowe wsparcie 
dla ekonomii społecznej regionu” i był rozpisany 
na okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 
2010 r.).
 Nazwa podmiotu naturalnie kierowała uwagę 
na uruchamianie inicjatyw w regionie Kujaw i Pa-
łuk, jednak z czasem, uznając wagę działań kon-
solidujących siły całego regionu, a także społecz-
ne potrzeby lokalne (niedostatek takich działań  
w niektórych częściach regionu), KPCES rozsze-
rzył swoją aktywność na teren całego wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. 
 Nadrzędnym celem KPCES jest komplek-
sowe wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
na obszarze naszego województwa poprzez stałe 
wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii spo-
łecznej (stymulowanie działań uruchamiających 
przedsiębiorczość społeczną), a także wsparcie 
funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej 
(PES) już istniejących. Swoistą klamrą spajającą te 
zadania jest nieustanna promocja idei ekonomii 
społecznej oraz inicjowanie partnerstw w tym ob-
szarze. Nadal można bowiem zauważyć (także w 
społeczności naszego województwa) stosunkowo 
niski poziom wiedzy na temat przedsiębiorczości 
społecznej oraz płynących z jej strony możliwo-
ści3. Badanie potrzeb szkoleniowo-doradczych 
przeprowadzone wśród beneficjentów pierw-
szego etapu projektu pokazało z jednej strony 
niedostatek takiej oferty dla osób pozostających 
w obszarze wykluczenia społecznego, z drugiej 
strony – wzmocniło przekonanie o sensowności 
prowadzenia takiej działalności (pokazała to m.in 
ewaluacja wcześniej zrealizowanych szkoleń). 
Szczególny niedostatek wiedzy na temat ekono-
mii społecznej zauważa się w rejonach wiejskich 

3 Por. A. Baczko, M. Gumkowska, A. Ogrocka, 
Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, [w:] A. 
Poleszczuk, J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna w Polsce..., op. cit.

i małych miasteczkach. Stąd podjęto decyzję o in-
tensyfikacji działań w tych środowiskach społecz-
nych, angażując do współpracy władze samorzą-
dowe oraz działające na tych terenach organizacje 
pozarządowe (m.in. Lokalne Grupy Działania).
 Poniżej scharakteryzowane zostaną główne 
zadania Kujawsko-Pałuckiego Centrum Ekono-
mii Społecznej. Zanim jednak to nastąpi warto 
wcześniej zaznaczyć, że na potrzeby tych zadań 
stworzony został zespół projektowy, złożony m.in. 
z doradców i trenerów. Osoby te, stając się uczest-
nikami projektu, także są objęte programem 
szkoleń podnoszących ich kompetencje mery-
toryczne. To one realizują podstawowy program 
projektu – szkoleń i doradztwa – ujęty pod wspól-
ną nazwą „Akademii Umiejętności KPCES”.
 W ramach infrastruktury projektowej utwo-
rzone zostały też dwa podmioty rekrutacyjno-
-informacyjne: biuro KPCES oraz tzw. Inkuba-
tor Społecznej Przedsiębiorczości (przy fundacji 
„Gaudeamus” – partnera projektowego), które 
zaangażowane są w realizację zadań wynikających 
z projektu, w tym szczególnie w rekrutację uczest-
ników szkoleń i doradztwa.

Szkolenia dla beneficjentów 
projektu
W ramach projektu (i tzw. „Akademii Umiejęt-
ności KPCES”) realizowane są szkolenia z róż-
norodnej tematyki, mające ułatwić odnalezienie 
się na rynku pracy oraz stymulować do samo-
zatrudnienia z wykorzystaniem instrumentów 
ekonomii społecznej (mowa tutaj przede wszyst-
kim o skierowaniu uwagi na możliwości tkwiące  
w spółdzielczości socjalnej). To wyznaczyło sze-
roki zakres tematyczny szkoleń, obejmujący takie 
zagadnienia jak: prawne podstawy funkcjono-
wania podmiotów ekonomii społecznej (PES), 
zasady finansowania inicjatyw społecznych (po-
zyskiwanie funduszy strukturalnych), księgowość 
komputerowa, rachunkowość i finanse w PES, za-
rządzanie kapitałem ludzkim, fundraising, bizne-
splan, zarządzanie projektami i przedsięwzięcia-
mi społecznymi, międzysektorowa współpraca na 
rzecz rozwoju PES, lider podmiotu ES i przedsię-
wzięć społecznych, diagnoza strategiczna przed-
siębiorstw społecznych i podstawy marketingu, 
kultura organizacyjna PES, PR i komunikacja.
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 Założeniem zespołu projektowego jest prze-
prowadzenie, w okresie od stycznia 2012 roku 
do końca projektu, 120 edycji takich szkoleń. Co 
ważne, prowadzony jest stały monitoring potrzeb 
w tym zakresie, a projekt zakłada możliwość 
względnie elastycznego rozłożenia treści szko-
leniowych tak, by jak najlepiej one odpowiadały 
zgłoszonemu zapotrzebowaniu społecznemu. 
Docelowo szkoleniami ma zostać objętych blisko 
900 osób.

Doradztwo 
Działalność doradcza (drugi element „Akade-
mii...”) realizowana jest z wykorzystaniem poten-
cjału kadrowego, o którym była wcześniej mowa. 
W sumie przewidziano 520 godzin doradztwa  
z zakresu podobnego (i równie szerokiego) do 
tematyki szkoleń. Doradztwo realizowane jest 
od września 2011 roku, dla osób indywidual-
nych, jak i grup. Istnieje również forma tzw. 
doradztwa zamawianego, np. dla organizacji 
pozarządowych – jego celem jest wsparcie funk-
cjonujących podmiotów oraz wzmacnianie ich 
potencjału.  
 Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnym, 
a także możliwościom organizacyjno-finanso-
wym potencjalnych odbiorców naszych usług 
doradczych, zorganizowano – we współpracy 
bądź to z samorządami lokalnymi, bądź z dzia-
łającymi organizacjami pozarządowymi – szereg 
lokalnych punktów doradczych w różnych rejo-
nach województwa (m.in. Brodnica, Bydgoszcz, 
Inowrocław, Kruszwica, Mogilno, Łabiszyn, Ro-
jewo, Skrwilno, Toruń, Tuchola, Żnin). W sytu-
acji zgłoszenia takiej potrzeby eksperci KPCES 
dojeżdżają także do innych miejscowości na 
umówione spotkania doradcze.

Fora plenarne KPCES
 Jak to zostało wcześniej zaznaczone, waż-
nym zadaniem ośrodków wspierających eko-
nomię społeczną jest podejmowanie inicjatyw 
promujących idee przedsiębiorczości społecznej, 
a także stwarzających okazję do zawiązywania 
partnerstw na rzecz rozwoju społeczności lokal-
nych oraz sektora ekonomii społecznej.
 Dlatego też Kujawsko-Pałuckie Centrum 
Ekonomii Społecznej, we współpracy z lokalny-
mi stowarzyszeniami i organizacjami społecz-
nymi, organizuje fora dyskusyjne poświęcone 
szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości 
społecznej. Na użytek naszego projektu przyję-
ły one nazwę Lokalnych Debat nad Ekonomią 
Społeczną – docelowo ma być zorganizowanych  
30 takich debat w różnych miejscach naszego 
województwa. W te chwili jesteśmy w połowie 
realizacji tego zadania – dotychczas zrealizowa-
nych zostało 16 takich Debat, w których uczest-

niczyło blisko 400 osób z różnych grup spo-
łeczno-zawodowych. Miały one bądź charakter 
spotkań skupiających różnych przedstawicieli 
danej społeczności lokalnej, bądź też spotkań te-
matycznych, zorientowanych na jakiś konkretny 
problem społeczny (jak np. debata, która miała 
miejsce 26.03.2012 r. w Bydgoszczy, a była po-
święcona problemom społeczno-zawodowej re-
adaptacji więźniów”).
 W uzupełnieniu warto dodać, że obok tych 
lokalnych forów KPCES organizuje też konfe-
rencje podsumowujące dotychczasowe efekty 
realizacji projektu. Najbliższa z nich odbędzie 
się w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy 
we wrześniu 2012 roku (w ramach obchodów 
Tygodnia z Ekonomią Społeczną) i będzie pod-
sumowaniem zrealizowanych dotychczas Debat 
Lokalnych.

Działalność promująca ekonomię 
społeczną w regionie 
 Pod ta nazwą kryje się wielowątkowe zada-
nie promocji idei przedsiębiorczości społecznej 
i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej 
w naszym regionie. W realizację tego zadania 
zaangażowani są wszyscy pracownicy zespołu 
projektowego. W jego ramach podejmowane są 
różne inicjatywy:
•	 Witryna internetowa KPCES (www.kpces.byd.pl). 

Jest to serwis promujący ekonomię spo-
łeczną na kilka sposobów.  Informuje on 
o projekcie oraz o naszej aktualnej ofercie. 
Stanowi też miejsce kontaktu z zespołem 
projektowym, dając też możliwość doko-
nywania zgłoszeń na doradztwo, szkole-
nia czy konferencje. Udostępniamy też 
bezpłatnie serwer dla różnych podmiotów 
lokalnych: fundacji, organizacji pozarządo-
wych lub przedsiębiorstw społecznych, na 
potrzeby własnych witryn informujących o 
swojej działalności.

•	 Newsletter – to powszechna współcześnie 
forma kontaktu z otoczeniem społecznym. 
Cyklicznie wydawany „Newsletter” roz-
syłany jest do osób i podmiotów subskry-
bujących, jest też zamieszczany na naszej 
stronie internetowej.

•	 Działalność publikacyjna. W jej ramach 
wydajemy cyklicznie informatory i broszu-
ry poświęcone tematyce ekonomii społecz-
nej. Są one wydawane w wersji drukowanej 
i kolportowane przy okazji innych zadań 
szczegółowych (doradztwo, szkolenia, de-
baty, konferencje), jak też w wersji elektro-
nicznej, dostępne na naszej stronie interne-
towej. 

•	 Promocja zadaniowa – odbywająca się  
w związku z wcześniej przedstawionymi 
zadaniami, a więc przy okazji szkoleń, do-
radztwa, debat lokalnych. Są to ogłoszenia 
w mediach, plakaty i ulotki, materiały in-
formacyjne w teczkach dla uczestników 
szkoleń, debat, konferencji.

•	 Inne działania – oprócz ww. inicjatyw po-
dejmowane są również inne, nie będące  
w bezpośrednim związku z zadaniami 
szczegółowymi. Należą do nic m.in. artyku-
ły sponsorowane w różnych gazetach i cza-
sopismach, a także kampania outdoorowa  
w małych miejscowościach naszego regionu 
(bannery promujące KPCES i jego ofertę).

Nawet ten skrótowy opis projektu realizowane-
go przez Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii 
Społecznej pokazuje wielowątkowość i komple-
mentarność jego założeń. Rozwój tego podmio-
tu – mowa tutaj o przejściu przez pierwszy etap 
projektu, jakim było utworzenie KPCES oraz 
o kolejnych krokach w etapie właściwym – ma 
wymiar intencjonalny i przebiega w zgodzie  
z zasadami pragmatyki. Najpierw powstała in-
stytucja oraz rozbudowa jej infrastruktury orga-
nizacyjno-merytorycznej. W tym samym czasie 
przeprowadzono diagnozę potrzeb i oczekiwań 
w regionie działania. Wraz z uruchomieniem 
szkoleń i doradztwa dla beneficjentów osta-
tecznych miała miejsce seria szkoleń mająca na 
celu wzmocnienie potencjału merytorycznego 
doradców-trenerów KPCES. Obok działalno-
ści szkoleniowo doradczej uruchomione zo-
stały inne działania promujące idee ekonomii 
społecznej, w tym witryna internetowa, będąca 
istotnym medium łączącym zespół projektowy  
z potencjalnymi i rzeczywistymi odbiorcami na-
szej oferty.
 Wszystko po to, by zakorzenić, tudzież 
wzmocnić idee solidaryzmu, przedsiębiorczości, 
zaangażowania społecznego, odpowiedzialności 
obywatelskiej za swoją „małą ojczyznę”, a więc 
podstawowych wartości będących fundamen-
tem ekonomii społecznej. 
 Jakie są efekty naszej pracy i działania opi-
sywanego projektu? Na pewne wskaźniki zwró-
ciłem uwagę wcześniej. Słyszalne są pozytywne 
oceny w trakcie szkoleń, czy debat lokalnych 
(pokazują to też ankiety ewaluacyjne). Niejed-
nokrotnie dane mi było usłyszeć głosy osób, 
dla których aranżowane przez nas inicjatywy 
były momentem pierwszego (ożywczego – do-
dajmy) kontaktu z ideą przedsiębiorczości spo-
łecznej. Są też sygnały podejmowania działań 
w kierunku rejestracji spółdzielni socjalnej, do 
których – nieskromnie być może to oceniamy 
– „przyłożyliśmy rękę”. Tak czy owak, pozwala 
to na umiarkowany optymizm w ocenie dotych-
czasowych prac Kujawsko-Pałuckiego Centrum 
Ekonomii Społecznej. Na właściwą i bardziej 
kompletną ocenę przyjdzie czas po zakończeniu 
projektu.

Źródła:
Baczko A., Gumkowska M., Ogrocka A., Spo-
łeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w 
Polsce, [w:] A. Poleszczuk, J. Hausner (red.), 
Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, barie-
ry rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, 
Warszawa 2008.

Giza-Poleszczuk A., Hausner J., Wprowadzenie – 
ekonomia społeczna i rozwój, [w:] A. Poleszczuk, 
J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna w Polsce..., 
op. cit. 

Olubiński A., Praca socjalna. Aspekty  humani-
styczne  i  pedagogiczne. Teoria  i  praktyka, Toruń 
2004

Rymsza M., Karwacki A., O współczesnej ak-
tywizacji i integracji – w stronę nowego modelu 
polityki społecznej?, [w:] K. Wódz i in. (red.), 
Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej 
– wokół integracji i aktywizacji zawodowej, To-
ruń 2012.
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Rola Biznes planu w działalności organizacji pozarządowej
Organizacja pozarządowa decydując się na 

prowadzenie działalności gospodarczej 
będzie zmuszona do konkurowania na rynku 
z innymi podmiotami stricte gospodarczymi 
(przedsiębiorstwami). Sama poniekąd staje się 
przedsiębiorstwem, z tą tylko różnicą, że inny 
jest cel prowadzonej działalności. Nie zwalnia to 
jednak NGO z obowiązku podejmowania racjo-
nalnych decyzji dotyczących przedmiotu podej-
mowanej działalności gospodarczej i sposobów 
jej prowadzenia.
 „Za każdym razem kiedy widzisz biznes, któ-
ry odnosi sukces oznacza to, że kiedyś ktoś podjął 
odważną decyzję” (cyt. Peter Drucker). Stwier-
dzenie to pasuje również do działalności gospo-
darczej prowadzonej przez organizacje pozarzą-
dową. Osiągnięcie sukcesu na konkurencyjnym 
rynku nie jest łatwe. Niezbędna jest odwaga, bar-
dzo istotny jest dobry pomysł. Pamiętać jednak 
należy, że dobry pomysł nie wystarczy, konieczna 
jest jeszcze ciężka praca związana przede wszyst-
kim z zaplanowaniem uruchamianej działalności.
 Opracowanie dobrego planu umożliwia 
realizację najbardziej skomplikowanych i da-
lekosiężnych celów, zadań. Jest jak mapa dro-
gowa, która wytycza, ukierunkowuje działania. 
Wprowadza porządek do działania, ograniczając 
niebezpieczeństwo chaosu i jego złych skutków,  
a co z a tym idzie ogranicza ryzyko błędów, strat, 
porażek. Z tych właśnie powodów musimy mieć 
świadomość, że nie można podejmować się 
skomplikowanych i trudnych wyzwań jakim jest 
uruchomienie bądź rozszerzenie prowadzonej 
działalności bez gruntownej analizy sytuacji wyj-
ściowej, określenia sytuacji docelowej i na podsta-
wie określenia planu działania (biznes planu) czy-
li wskazania celów, zadań, terminów i zasobów.

 W prosty sposób można powiedzieć, że 
biznes plan to dokument, który opisuje nowy 
biznes (działalność gospodarczą), jego produkt 
lub usługę oraz sposób wejścia na rynek i finan-
sowanie całej operacji. Szerzej można byłoby 
określić biznes plan jako narzędzie planistycz-
ne wykorzystywane przy ocenie opłacalności 
przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest 
na potrzeby wewnętrzne instytucji, a także jest 
elementem jej komunikacji zewnętrznej.
 Nie ma jednej wyczerpującej definicji biznes 
planu, ale jedno jest pewne biznes plan powinien 
dowodzić, że działalność gospodarcza będzie 
przynosiła dochód wystarczający do pokrycia 
wydatków oraz zysk. Jeżeli opracujemy biznes 
plan nowego przedsięwzięcia i okaże się, że 
przynosić ono będzie nam straty powinniśmy 
ponownie zastanowić się nad naszym planem. 
Być może popełnione zostały błędy, a być może 
nasza usługa lub towar nie będzie wystarczają-
co atrakcyjny (cenowo, jakościowo) w stosunku 
do oferty konkurencji. Nigdy nie powinniśmy 
decydować się na prowadzenie działalności go-
spodarczej, gdy biznes plan wykazuje stratę. Nie 
powinniśmy również przekłamywać danych wej-
ściowych, z których korzystamy tworząc biznes 
plan (zaniżanie kosztów, nadmiernie optymi-
styczne prognozy sprzedaży itd.).
 Opracowanie poprawnego biznes planu wy-
maga od autora (zwykle zespołu autorów) dość 
rozległej wiedzy pochodzącej z szeregu dyscy-
plin ekonomicznych i wiedzy fachowej. Musimy 
znać podstawy marketingu, zarządzania, ra-
chunkowości i finansów, prawa gospodarczego. 
Co równie ważne niezbędna jest umiejętność 
logicznego myślenia i wnioskowania. Czasem 
trudno jest zdobyć wiarygodne informacje (np. 

na temat przyszłego zainteresowania naszym 
produktem/usługą). Wymagany długi okres pla-
nowania (zwykle 3-5 lat) również nie ułatwia 
zadania. Z tego powodu może wydawać się, że 
stworzenie biznes planu jest ponad nasze siły.
Można jednak podejść do opracowania biznes 
planu w zupełnie inny sposób. Jest to łatwe za-
dania ponieważ:
•	 Jest to opis planu, który mamy – który 

wcześniej stworzyliśmy, przemyśleliśmy  
i gruntownie przeanalizowaliśmy

•	 Biznes plan składa się ze standardowych ele-
mentów– możliwość częściowego korzysta-
nia z dostępnych wzorców lub przykładów 
dobrych praktyk. Dostępne są poradniki, 
szkolenia, możliwe jest skorzystanie z bez-
płatnych konsultacji ekspertów zajmujących 
się przedsiębiorczością

•	 Jest to dokument syntetyczny – nie wymaga 
się kilkuset stronnicowych opracować. Przy 
mniej skomplikowanych przedsięwzięciach 
wystarczy kilkanaście stron

•	 Zazwyczaj jest to „nasz” plan – pojawia się 
wówczas bardzo duże zaangażowanie, en-
tuzjazm, ale czasem również emocje, które 
utrudniają trzeźwe i racjonalne spojrzenie, 
na to co tworzymy, opracowujemy

Wysiłek związany z opracowaniem biznes planu 
jest pomocny i będzie bardzo często zwracał się 
wielokrotnie organizacji pozarządowej. Biznes 
plan wykorzystany zostanie do skonkretyzowa-
nia koncepcji działania, ustalenia metod i spo-
sobów osiągania naszych celów przy uwzględ-
nieniu wszystkich istniejących ograniczeń,  
a także kontroli prawidłowego przebiegu re-
alizacji przedsięwzięcia. W wielu sytuacjach 
opracowanie profesjonalnego biznes planu bę-
dzie warunkiem koniecznym do pozyskania 
zewnętrznych źródeł finansowania, szczególnie  
w przypadku projektów związanych z inwesty-
cjami w środki trwałe.

Grzegorz GrześkiewiczRys. 1. Proces planowania
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Istota planowania strategicznego
Podmioty ekonomii społecznej chcąc kon-

kurować w gospodarce wolnorynkowej nie 
mogą unikać tworzenia strategii będących szkie-
letem działalności długoterminowej każdej orga-
nizacji. Jeśli konkurowanie w wybranych jednost-
kach ekonomii społecznej jest zbędne, tworzenie 
planu strategicznego może okazać się niezbędne  
dla zachowania spójności w prowadzonej dzia-
łalności.
 Planowanie jest tutaj pierwszą i zarazem 
najważniejszą funkcją kierowniczą, którą musi 
wykonywać organizacja.  Planowanie to działal-
ność szeroko upowszechniona. Stosują ją w swej 
działalności wszystkie organizacje, nie ma jed-
nak dwóch organizacji, które by to robiły w iden-
tyczny sposób. Poniżej przedstawiony rysunek  
(rys. 1), daje ogólny obraz procesu planowania, 
do jakiego organizacje próbują dążyć. Planowa-
nie odbywa się w kontekście określonego otocze-
nia i zrozumienie jego jest pierwszym krokiem  
w tworzeniu planów. Opierając się na zrozumie-
niu otoczenia menedżerowie muszą ustalić, co 
jest misją organizacji. Z misji wypływają równo-
legle strumienie celów strategicznych i planów. 
Strategiczne cele i plany są podstawą dla opra-
cowania planów taktycznych. Natomiast cele  
i plany taktyczne  kształtują cele operacyjne. 
Na koniec – cele i plany każdego szczebla mogą 
być również wykorzystywane jako podstawa 
przyszłej działalności na wszystkich szczeblach 
(Griffin 1999). 
 Zadaniem planowania jest określenie i zbu-
dowanie sytemu planów cząstkowych wyrażo-
nych wartościowo po stronie wydatków i (lub) 
wpływów. W ramach tych planów w formie pi-
semnej ustala się wyznaczone cele oraz działanie 

i środki niezbędne do ich realizacji. Podstawą 
planowania są istniejące zasoby oraz przewidy-
wane w nich zmiany.
Cechy charakterystyczne planowania to (Vollmuth 
1993):
•	 celowość - system  planowania jest uzależ-

niony od obowiązującej w danym czasie 
hierarchii celów, poprzez takie działanie 
można aktywnie kształtować zarządzanie 
organizacją.

•	 sposób kształtowania - rzeczowe, logiczne i 
czasowe następstwo wykonania planowanych 
zadań czyli racjonalny sposób postępowania.

•	 nastawienie na przyszłość - rozpoznawanie 
i podejmowanie działań koniecznych dla 
wykorzystania przyszłych szans lub unik-
nięcia potencjalnych niebezpieczeństw.

•	 tok postępowania - ta cecha odwołuje 
się do zmiennej współzależności planów 
cząstkowych, które narzucają istnienie sta-
łego sprzężenia zwrotnego.

Biorąc pod uwagę hierarchizację celów oraz ho-
ryzont czasowy wyróżniamy następujące rodzaje 
planowania (Strategor 1999):
•	 strategiczne – określa wizję przedsiębior-

stwa i sformułowanie misji będącej funda-
mentem jego funkcjonowania;

•	 operacyjne (operatywne) – definiuje wy-
tyczne planu strategicznego w formie liczb, 
nadając zbiorowy realny wymiar;

•	 plan taktyczny – plan skierowany na osią-
gnięcie celów taktycznych, opracowany dla 
realizacji elementów planu strategicznego;

•	 plan długookresowy – plan obejmujący 
okres wieloletni, być może nawet okres 
kilku dziesięcioleci; najczęściej stosowane 
plany długookresowe to pięcioletnie lub 
dłuższe;

•	 plan średniookresowy – plan obejmujący 
okres od roku do pięciu lat;

•	 plan krótkookresowy – plan obejmujący 
okres  jednoroczny lub krótszy;

•	 plan działania – służy do uruchomienia 
innego planu;

•	 plan realizacji – opracowany w celu zare-
agowania na nieprzewidziane okoliczności.

Jednym ze szczególnych rodzajów planowania 
jest planowanie strategiczne, którego określają 
następujące cechy (Stabryła 2000):
1. Jest podejściem kompleksowym, które łą-

czy proces decyzyjny, odniesiony do zadań 
kluczowych firmy, z analityczno – projek-
cyjnym wymiarem funkcji planowania;

2. Szeroki zakres planowania strategicznego 
obejmuje:
a) programowanie strategiczne:  

- strategie podstawowe  
- strategie dziedzin gospodarowania 
- strategie funkcjonalne

b) opracowanie planów biznesowych
3. Konkretyzuje i uściśla cele firmy;
4. Powinno się wyróżniać kreatywnością, in-

nowacyjnością i adaptacyjnością; 
5. Reprezentuje orientację na zewnątrz, po-

przez spełnianie potrzeb i oczekiwań na-
bywców (społeczeństwa), jak przez pozycję 
przedsiębiorstwa w otoczeniu konkuren-
cyjnym;

6. Jest na ogół planowaniem długotermino-
wym;

7. Jest elementem koordynującym programy  
i plany funkcjonalne.

Planowanie strategiczne podmiotach ekonomii 
społecznej nie jest więc zadaniem jednorazo-
wym, które można zrealizować mobilizując siły i 
 środki do wykonania określonego przedsięwzię-
cia. To  proces, wymagający korygowania i ak-
tualizowania. W rezultacie nigdy nie kończy się, 
ulega modyfikacjom. Jest to związane z koniecz-
nością dostosowań strategii do zmieniających 
się warunków zewnętrznych i wewnętrznych. 
Zmiany dokumentów strategicznych nie powin-
ny być zatem rozumiane w kategoriach błędów, 
lecz traktowane jako nieodzowne elementy tego 
procesu.

Bibliografia
Griffin R. W.,  Podstawy Zarządzania Organiza-
cjami, PWN, Warszawa 1999, str. 199 - 200.
Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii  
i praktyce firmy, PWN, Warszawa – Kraków 
2000, str. 219 – 220.
Strategor, Zarządzanie firmą – strategie, struktu-
ry, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1999, str. 
415 – 444.

Mariusz Barczak
Rys. 1. Proces planowania
Źródło: R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999, str. 200.



BROSZURA INFORMACYJNA nr 4 7

Zasady komunikacji w organizacji pozarządowej

Komunikacja stanowi podstawę skuteczne-
go porozumiewania się. Jest fundamen-

tem dialogu społecznego, sprzyja partnerstwu, 
współpracy oraz wzajemnemu zaufaniu. Umoż-
liwia poznanie, a także zrozumienie potrzeb oraz 
stanowisk innych osób. W procesie komunikacji 
mogą uczestniczyć jednostki, grupy, instytucje. 
 Komunikacja jest ważna dla członków or-
ganizacji pozarządowych, do ich kontaktów 
wewnątrz grupy, a także z otoczeniem. Umiejęt-
ność komunikacji ma wpływ na klimat panujący  
w zespole, co z kolei przekłada się na efektyw-
ność pracy jego członków. Skuteczna komuni-
kacja umożliwia wytworzenie poczucia więzi 
między członkami organizacji, utożsamianie się 
z całym zespołem i wykonywanymi zadaniami. 
Aby realizacja projektów odbywała się bez za-
kłóceń, komunikacja musi być regularna. Ko-
munikacja z otoczeniem ma wpływ na odbiór 
działań podejmowanych przez członków orga-
nizacji. Decyduje o możliwości realizacji projek-
tów partnerskich. 
 Warto, aby członkowie organizacji pozarzą-
dowych znali zasady komunikacji. Dzięki temu 
będą mogli skutecznie dokonywać wymiany in-
formacji, wiedzy, poglądów wewnątrz własnej 
organizacji, a także z otoczeniem. Na temat efek-
tywnej komunikacji powstała bogata literatura 
naukowa. Dotyczy ona głównie komunikacji 
pracowników firm, przedsiębiorstw i instytucji, 
ale te same zasady obowiązują również członków 
organizacji obywatelskich.

Pojęcie komunikacji
Z raportu przeprowadzonego na zlecenie Sto-
warzyszenia Klon/Jawor wynika, że w 2010 r.  
w Polsce zarejestrowanych było 12 tys. fundacji 
i 71 tys. stowarzyszeń (nie licząc Ochotniczych 
Straży Pożarnych, których jest 16 tys.). W związ-
ku z tym, że stowarzyszenia zrzeszają przeciętnie 
35 członków, należy przyjąć, że do organizacji 
pozarządowych należy ok. 3,5 mln  osób. Jed-
nakże przeciętnie jedna trzecia członków stowa-
rzyszeń jest całkowicie bierna i nie uczestniczy w 
działaniach organizacji. Przyczyny braku zaan-
gażowania są różne. Na pewno ważny jest klimat 
panujący w zespole osób, czasem przypadko-
wych, o różnych celach życiowych i osobistych 

interesach, które posiadają pełną swobodę w po-
dejmowaniu decyzji dotyczących działania or-
ganizacji. Istotny jest realizowany cel. Bodźcem 
do działania nie mogą być korzyści materialne, 
gdyż są to organizacje non-profit, ich działalność 
nie jest nastawiona na zysk. Jak wynika z rapor-
tu w niemal wszystkich organizacjach pozarzą-
dowych (97%) członkowie lub przedstawiciele 
władz regularnie pracują na rzecz organizacji, 
nie pobierając za to wynagrodzenia. Nie można 
więc stosować systemu finansowego premiowa-
nia ze efektywną pracę. Jak w tej sytuacji zachę-
cić członków wspólnoty do działania, by zaan-
gażowali się na rzecz realizacji wspólnych celów, 
by w organizacji dobrze się czuli, dobrze o niej 
mówili, i żeby ich działania były dobrze odbiera-
ne przez otoczenie. 
 W tworzeniu harmonii i atmosfery współ-
pracy, życzliwości i otwartości ważną rolę od-
grywa komunikacja wewnętrzna w organizacji, 
pomiędzy jej członkami. Jest tak samo ważna 
w przypadku organizacji charytatywnych i firm 
oraz przedsiębiorstw, bez względu na ich wiel-
kość i czas prowadzonej działalności. 
 Członkowie organizacji utrzymują kontakt 
również z otoczeniem zewnętrznym - m.in. wła-
dzami miasta i gminy, mieszkańcami, innymi 
organizacjami pozarządowymi, jednostkami ad-
ministracji rządowej, organizacjami gospodar-
czymi i politycznymi. Warto zadbać o efektywną 
komunikację również z tymi podmiotami.
 Słowo komunikacja pochodzi z języka łaciń-
skiego, od łac.communicatio, i oznacza wymia-
nę, łączność, rozmowę. Komunikacja nieupo-
rządkowana utrudnia organizacji realizację jej 
celów - odwraca uwagę, zabiera czas, jest źró-
dłem konfliktów.

Model komunikacji językowej 
według Romana Jacobsona
Opierając się na teorii komunikacji Romana 
Jacobsona, w procesie komunikacji językowej 
wyróżniamy 6 elementów. Pierwszy z nich to 
nadawca traktowany jako podmiot wypowiedzi. 
Jest nim osoba posiadająca informacje na dany 
temat, które chce przekazać odbiorcy - adresa-
towi wypowiedzi. Nadawca kieruje do odbiorcy 

komunikat, dostosowany do jego możliwości 
percepcyjnych. Przekaz informacji odbywa się 
w oparciu o kodowanie - przekazanie treści za 
pomocą kodu. Ten zespół znaków - język mó-
wiony i pisany, mowa ciała, symbole - powinien 
być w pełni zrozumiały dla obydwóch stron. Do 
odbiorcy należy dekodowanie, czyli przekłada-
nie odebranych sygnałów na treści. Dla pełnego 
zrozumienia przekazywanych treści ważny jest 
kontekst bezpośrednio nawiązujący do sytuacji 
komunikacyjnej. Przekaz informacji odbywa się 
poprzez kanały komunikacyjne - ustnie (werbal-
nie), pisemnie, wizualnie (schematy, wykresy, 
fotografie), audiowizualnie (nagranie video).
 Efektywną komunikację „face-to-face” za-
pewniają 3 elementy: rozumienie drugiej osoby, 
spojrzenie na własny punkt widzenia z jej per-
spektywy i nawiązanie dialogu. Dzięki pozna-
niu drugiej osoby - sytuacji życiowej, realizo-
wanych celów i aspiracji, łatwiej będzie można 
zrozumieć motywy jej postępowania. Będzie też 
można przewidzieć jej pogląd na zaproponowa-
ne rozwiązania i przygotować satysfakcjonujące 
odpowiedzi. Wcielenie się w punkt widzenia 
drugiej osoby poprzez odkrywanie jej potrzeb  
i problemów oraz analizę jej myśli jest szczegól-
nie przydatne w pojawieniu się sytuacji konflik-
towej. Przyjmowanie różnych punktów widzenia 
zapewnia szerszy pogląd na sytuację i sprzyja 
odkrywaniu nowych rozwiązań. 
 Ważne jest, aby w procesie komunikacji ję-
zykowej nastąpił dialog. Powoduje on, że między 
stronami budzi się zaufanie i chęć współpracy. 
Bez dialogu stron nie ma porozumienia - jedna-
kowego zrozumienia przez wszystkich danej sy-
tuacji lub stanu. Dopiero w oparciu o zrozumie-
nie może nastąpić interakcja. Porozumiewanie 
jest procesem dwustronnym - tak samo ważne 
są informacje przekazywane, jak i otrzymywa-
ne. Wymiana informacji może nastąpić w for-
mie ustnej, pisemnej lub też za pośrednictwem 
mowy ciała. 
 Zdarza się, że przekaz informacji zostaje 
zakłócony szumami komunikacyjnymi. Mogą 
wystąpić zakłócenia mechaniczne, np. nieczy-
telny wydruk tekstu, awaria telefonu. Zakłócenie 
procesu porozumiewania się może być następ-
stwem różnych postaw i przekonań nadawcy 
oraz odbiorcy, użycia niezrozumiałego dla oby-
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dwu stron hermetycznego języka, a także wybo-
ru nieodpowiedniego kanału komunikacyjnego. 
O skutecznej komunikacji mówimy wówczas, 
gdy odbiorca interpretuje komunikat zgodnie  
z intencjami nadawcy.

Funkcje komunikacji  
w organizacji pozarządowej
Członkowie organizacji pozarządowej komuni-
kują się ze sobą w celu realizacji bieżących za-
dań. Następuje to podczas spotkań roboczych  
z udziałem osób bezpośrednio zaangażowanych 
w przedsięwzięcie. Członkowie organizacji mają 
prawo do wyrażania swoich poglądów i opinii, 
a także przedstawiania pomysłów dotyczących 
funkcjonowania organizacji i planów na przy-
szłość. Odbywa się to najczęściej podczas zebrań, 
dyskusji i debat z udziałem wszystkich członków. 
Członkowie organizacji komunikują się ze sobą 
w celu integracji oraz zwiększenia motywacji 
do działania. Ma to miejsce podczas wspólnych 
szkoleń, a także imprez integracyjnych. Ważną 
rolę odgrywa komunikacja porządkowa, pod-
czas której następuje przekazywanie życzeń czy 
pragnień względem rozmówcy. Odbywa się to 
najczęściej poprzez wysłanie e-maila jednako-
wej treści do wszystkich członków, wywiesze-
nie informacji na tablicy ogłoszeń. Istotna jest 
umiejętność motywacji członków organizacji, 
następująca podczas indywidualnych rozmów 
bądź grupowych spotkań. Udzielanie sobie in-
dywidualnego wsparcia sprzyja innowacyjności 
i rozwojowi, natomiast 
wymuszanie podległości i posłuszeństwa wpły-
wa hamująco. Dzięki skutecznej komunikacji 
członkowie chcą ze sobą współpracować. Nato-
miast zachęcanie do współzawodnictwa, klimat 
współpracy niszczy. 
Dla członków organizacji pozarządowej szcze-
gólnie ważne jest poczucie godności osobistej. 
Jeśli na skutek niewłaściwej komunikacji dojdzie 
do jego zaburzenia, nie będą lojalni dla organi-
zacji, która stanie się dla nich wrogiem, z którym 
trzeba walczyć.
Należy pamiętać, że każdy członek organizacji 
pozarządowej ma te same prawa, uprawniony 
jest także do wyrażenia własnej opinii i podjęcia 
decyzji zgodnie ze swoją wolą i przekonaniem. 
W związku z tym w NGO dominuje komuni-
kacja pozioma - partnerska. Choć zdarzają się 
organizacje pozarządowe, w których na co dzień 
przestrzegana jest zhierarchizowana struktura 

formalna (prezes, członkowie zarządu, komisja 
rewizyjna). Obowiązuje wówczas komunikacja 
pionowa. Najczęściej przybiera ona postać pole-
ceń (komunikacja w dół) lub odbywa się w opar-
ciu o sformalizowane procedury przekazywania 
informacji do zarządu (komunikacja w górę). 
Ten rodzaj komunikacji najczęściej występuje w 
sytuacjach, kiedy członkowie organizacji mają 
przekazać zarządowi sprawozdanie z podjętych 
działań lub też kiedy członkowie organizacji  nie 
mogą sobie samodzielnie poradzić z danym pro-
blemem i zwracają się o pomoc do zarządu.
Komunikacja w otoczeniu wewnętrznym or-
ganizacji pozarządowej, pomiędzy członkami, 
organami zarządzającymi, doradczymi i kon-
trolującymi, pracownikami, wolontariuszami 
powinna być prowadzona na bieżąco, w sposób 
szczery i rzetelny, z szacunkiem. Członkowie or-
ganizacji chcą wiedzieć, co dzieje się wewnątrz 
organizacji. Jednolity system komunikacji za-
pewnia szybszy przepływ informacji i ułatwia 
podejmowanie decyzji. Warto więc budować 
sprawną sieć komunikacyjną. W tym celu na-
leży korzystać z różnych narzędzi komunikacji 
wewnętrznej. 

Skuteczna komunikacja 
werbalna i niewerbalna
Bez wątpienia mowa jest podstawowym narzę-
dziem w komunikacji międzyludzkiej. Należy 
mieć jednak na uwadze, że w kontakcie bezpo-
średnim zaledwie 7% informacji przekazujemy za 
pomocą słów (mowy werbalnej), aż 93% odczy-
tujemy wsłuchując się w sposób mówienia inter-
lokutora - ton głosu, tempo mówienia, wysokość 
i natężenie głosu oraz obserwując rozmówcę, na 
podstawie jego wyglądu, gestów, ruchów ciała  
i mimiki (badania Alberta Mehrabiana - 7% czer-
piemy ze słów, 38% z tonu głosu, 55% z mowy 
ciała). Przyjmuje się, że to mowa niewerbalna 
ukazuje rzeczywiste intencje rozmówcy. 
 Do najbardziej ekspresyjnych części ludzkie-
go ciała należy twarz, wyrażająca stany uczuciowo 
- emocjonalne, nastrój, a także reakcje na wypo-
wiedzi i zachowania. Brwi wysoko uniesione od-
czytywane są jako niedowierzanie, uniesione do 
połowy - zdziwienie, obniżone do połowy - zakło-
potanie, obniżone całkowicie - złość. Stany emo-
cjonalne można także określić na podstawie po-
łożenia kącików ust. Uniesione do góry wyrażają 
zadowolenie, opuszczone w dół - przygnębienie.   
 Ważny jest kontakt wzrokowy. Należy go 
utrzymywać przez cały czas trwania rozmowy. 
Unikanie wzroku rozmówcy świadczy o chęci 
ukrycia prawdy.  Nie należy jednak bez przerwy 
patrzeć prosto w oczy interlokutora. Aby zbudo-
wać dobrą relację w czasie rozmowy, czas patrze-
nia na rozmówcę powinien zajmować 60% czasu 
trwania rozmowy.
 Postawa ciała może odzwierciedlać emocje 
rozmówcy. Najodpowiedniejsza jest postawa 
otwarta z lekkim pochyleniem w stronę roz-
mówcy, potwierdzająca szczere zainteresowanie  
tym, co mówi. Również sposób siedzenia jest 
ważny. Należy usiąść wygodnie i pewnie, siada-
nie na brzegu krzesła oznacza niepewność.
 Ułożenie rąk powinno być zharmonizowane 
z całą postawą ciała. Należy unikać krzyżowania 
rąk na piersiach, co jest odbierane jako postawa 
zamknięta, gest obronny charakterystyczny dla 
osób niepewnych. Gestykulacja powinna być 
łagodna i umiarkowana. Zbyt gwałtowna bywa 
odbierana jako przejaw nerwowości. 
Należy unikać przykrywania dłonią ust i dotyka-
nia nosa. Może to być odebrane jako sygnał, że 
osoba nie mówi prawdy.  

Techniki wysławiania się
Efektywna komunikacja interpersonalna to je-
den z kluczy do odniesienia sukcesu przez lidera 
grupy. Przydatne w tym względzie jest przygoto-
wanie retoryczne, zapewniające umiejętność pu-
blicznego wysławiania się, operowania słowami 
tak, aby nadać im moc persfazyjną. Lider będący 
dobrym mówcą będzie przez innych słuchany, 
właściwie rozumiany, aprobowany i długo pa-
miętany. Niektóre osoby już ze swojej natury są 
dobrymi mówcami. Warto doskonalić technikę 
wysławiania się poprzez poznawanie teorii sztu-
ki mówienia, wybór mistrza i naśladowanie go 
oraz samodzielne ćwiczenia. 
Oto przykłady konstrukcji językowych silnie od-
działujących na odbiorcę:
•	 epitet – wyraz uściślający znaczenie rze-

czownika, nadający mu określony odcień 
emocjonalny, na jego podstawie można po-
znać stosunek wypowiadającego do danego 
przedmiotu lub zjawiska, np. „gorzkie słowa”



BROSZURA INFORMACYJNA nr 4 9
•	 synekdocha – określa całość w odniesieniu 

do części, lub odwrotnie - część poprzez 
całość, np. zamiast słowa „policjant” użycie 
wyrażenia „pan władza”,

•	 hiperbolizacja – wyrażanie czegoś z przesa-
dą poprzez np. zwiększenie liczby, o której 
się mówi, np. „Powtarzam wam to już setny 
raz”,

•	 eponim – określenia pochodzące od nazw 
własnych, najczęściej imienia i nazwiska 
znanej osoby (postać historyczna albo fik-
cyjna, człowiek, bóg, heros), miejsca, na-
zwy miejscowości, np. określenie „sodoma 
i gomora”, pochodzące od nazw biblijnych 
miast, jako siedlisko występku, gniazdo 
rozpusty, niemoralności, grzechu, bezboż-
ności

•	 metonimia – polega na zamianie jednego 
wyrazu lub grupy wyrazów na inne, bar-
dziej ostre i obrazowe, np. zamiast okre-
ślenia wydarzenia, podanie „11 września 
zmienił świat”,

•	 eufemizm – służy złagodzeniu dobitności 
ostrego wyrażenia, np. słowo „złodziej” 
zastępuje określenie „człowiek z długimi 
rękoma”,

•	 pleonazm – to powtórzenie tego samego 
dwukrotnie, „podskoczyć do góry”, „spaść 
w dół”   

•	 ironia – pozorna aprobata w postaci ukry-
tej drwiny lub szyderstwa, bywa stosowana 
podczas tzw. „burzy mózgów”.

Zasady aktywnego słuchania
Należy jednak mieć na uwadze fakt, że najlepsi 
mówcy często swój cel osiągają wcale nie dzięki 
dominacji nad publicznością, lecz przy jej udzia-
le. Język potoczny jest językiem konkretu. Naj-
częściej mówi się o konkretnych osobach, które 
wykonują określone czynności, natomiast wiele 
rzadziej o zjawiskach czy procesach dotyczących 
oderwanych pojęć. Ma to wpływ na dobór słow-
nictwa, powszechnie znanego, wywołującego 
określone skojarzenia. 
Zdaniem Ralpha G. Nicholasa i Leonarda Ste-
vensa skuteczność słowa mówionego zależy 
bardziej od tego, jak ludzie słuchają, niż jak mó-
wią. Pozornie słuchanie nie sprawia trudności. 
Jednak nie każdy posiada umiejętność słuchania 
aktywnego - wymagającego ukierunkowanego 
zaangażowania zarówno nadawcy, jak i odbiorcy 
komunikatu. 
 Bywa że trudność sprawia słuchanie otwarte 
- bez oceniania interlokutora. Nie każdy potrafi 
słuchać świadomie z umiejętnością porównania 
treści komunikatu ze swoją wiedzą, obserwując 
i kontrolując spójność wypowiedzi - czy mowa 
ciała jest zgodna z treścią wypowiedzi. Istotne 
jest słuchanie empatyczne - z nastawieniem na 
zrozumienie emocji osoby mówiącej. 
 Badania wskazują, że w pierwszej fazie roz-
mowy, nawet gdy słuchamy skoncentrowani, od-
bieramy tylko co drugą informację, w kolejnych 
fazach rozmowy nawet tylko 25%. Większość 
osób w kilka dni po wysłuchaniu tego, co usły-
szała, pamięta zaledwie 5% informacji.
 Umiejętność słuchania jest niezwykle waż-
na dla członków organizacji. Pozwala uzyskać 
potrzebne informacje. Słuchanie z otwartością 
i przychylnością sprzyja nawiązywaniu relacji, a 
także utrzymywaniu więzi z innymi. Umożliwia 

wykryć to, co utrudnia grupie osób działalność, 
poznać powody ich niezadowolenia. Proaktyw-
ne słuchanie ułatwia lokalizować problemy i na 
bieżąco je rozwiązywać.
 Efektywnej komunikacji sprzyja znajomość 
technik aktywnego słuchania. Parafrazowanie 
polega na powtarzaniu własnymi słowami tego, 
co – jak nam się wydaje – powiedział rozmówca. 
Parafrazy można zaczynać słowami: „Mówisz, 
że...”, „Jeśli dobrze cię rozumiem, to...”. Parafrazo-
wanie skutecznie zapobiega nieporozumieniom, 
gdyż wszystkie pozyskane informacje na bieżą-
co są potwierdzane, a wątpliwości wyjaśniane. 
Porządkuje myślenie nadawcy i rozumienie 
odbiorcy. Spowalnia rozmowę, dając czas na 
myślenie, sprzyja rozładowaniu emocji. Ułatwia 
ponadto zapamiętanie treści rozmowy. 
 Precyzowanie polega na zadawaniu pytań, 
mających na celu pozyskanie dodatkowych in-
formacji, w celu pełnego zrozumienia przekazy-
wanych treści, np. „Co masz na myśli?”, 
 „Jak to rozumiesz?”. Dla nadawcy komu-
nikatu pytania te stanowią potwierdzenie zain-
teresowania ze strony odbiorcy jego wypowie-
dziami. Powodują też wzrost zainteresowania i 
 zaangażowania adresata.
 Odzwierciedlanie werbalne - upodobnianie 
się do rozmówcy poprzez zbliżone zachowanie 
w zakresie mowy ciała, głosu, języka. Zastoso-
wanie klaryfikacji ułatwia skoncentrowanie się 
na sprawach najważniejszych podczas rozmowy. 
Pomaga uporządkować wypowiedzi, które dla 
odbiorcy stanowią dość chaotyczną informację. 
Polega na stosowaniu sformułowań typu: „Z tego 
co dotychczas zostało powiedziane, wynika że 
...”, „Podsumowując, należy mieć na uwadze...”    
 W kontaktach międzyludzkich należy uni-
kać: rozkazywania, komenderowania, kierowa-

nia, np. „Musisz to zrobić!”, „Oczekuję, że zrobisz 
to tak!”, „To należy zrobić tak”. Negatywny od-
biór wywołuje ostrzeganie, namawianie, groże-
nie, np. „Jeśli tak zrobisz to ...”, „Wiesz, zrób to ...”, 
„Jeśli tego nie zrobisz to...”. Członkowie organi-
zacji nie tolerują moralizowania i pouczania, np. 
„Moim zdaniem powinieneś to zrobić tak...”, „To 
będzie z korzyścią dla ciebie, jeśli zrobisz to tak”. 
Z niechęcią odnoszą się do doradzania, sugero-
wania i proponowania rozwiązań, np. „Radzę ci 
zrobić to tak”, „Ja bym to zrobił tak”, „Uważam, 
że należy zrobić to tak”. Nikt nie lubi osądzania 
i krytykowania, np. „Zrobiłeś to niewłaściwie”, 
„To był twój błąd”.

Metody zadawania pytań
Korzystny wpływ na skuteczność komunikacji 
ma umiejętność zadawania pytań. Dzięki odpo-
wiednio zadanemu pytaniu można zdobyć wie-
dzę, poznać stanowiska w danej sprawie innych 
osób oraz naprowadzić rozmówcę na właściwy 
przedmiot rozważań i tok myślenia. Trzeba mieć 
też na uwadze, że zadając pytania, można wywie-
rać na innych presję. 
 Technikę zadawania krótkich pytań za-
mkniętych, wymagających dokonania wybo-
ru pomiędzy dwoma wariantami odpowiedzi 
„tak” albo „nie” - bez wypowiadania własnych 
przypuszczeń, warto stosować w celu ustale-
nia faktów i rzeczywistego przebiegu zdarzeń, 
kiedy wymagane jest podjęcie decyzji lub do-
konanie wyboru pomiędzy dwiema możliwo-
ściami. Pytania zamknięte umożliwiają bezpo-
średnie sprawdzenie hipotez, np. „Czy zależy ci 
na uczestnictwie w tym spotkaniu?”. Ich użycie 
oznacza, że postawiona została już wcześniej hi-
poteza, której potwierdzenia czy negacji oczeku-
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je rozmówca. Należy mieć na uwadze, że użycie 
szeregu pytań zamkniętych może szybko wywo-
łać znużenie i zniechęcenie - nikt nie lubi, kie-
dy otwarta dyskusja przemienia się w policyjne 
przesłuchanie. Osoby uczestniczące w rozmowie 
mogą się ponadto poczuć zagrożone, co wpłynie 
niekorzystnie na dalsze relacje.
 Pytania otwarte, zaczynające się od słów: 
„Co?”,  „Jak?”, „Dlaczego?”, mają na celu spro-
wokowanie do udzielania obszerniejszych 
odpowiedzi, wymagających większego zaan-
gażowania i wkładu osobistego. Skłaniają do peł-
niejszego wyrażania myśli i opinii. Tym samym 
dostarczają więcej informacji. Sprzyjają również 
nawiązywaniu kontaktów i budowaniu więzi 
międzyludzkich.

Skuteczne udzielanie pochwał  
i krytyki
Dla komunikacji grupowej i organizacyjnej waż-
na jest umiejętność udzielania pochwał i kryty-
kowania.  Często duże tempo pracy powoduje, 
że brakuje czasu na chwalenie innych. Lider or-
ganizacji obawia się reakcji drugiej osoby, która 
po wysłuchaniu pochwały może przestanie się 
już starać. Nie wie też jak sformułować pochwa-
łę, żeby nie zdemotywować innych, a przy okazji 
nie narazić na szwank swojego wizerunku. 
 Zdaniem Edgara Watsona Howe: „Najwięk-
sze upokorzenie w życiu to ciężko pracować nad 
czymś, za co oczekujesz uznania, i nie być za 
to docenionym”. Warto więc udzielać pochwał, 
tym, którzy na to zasłużyli, gdyż pochwały do-
starczają satysfakcji i sprawiają przyjemność. 
Stanowią potwierdzenie przydatności i celowo-
ści działań. Wywołują wzrost poczucia wartości 
i skutecznie motywują do pracy. Zaspakajają 
potrzebę uznania, niezależnie od zajmowanej 
funkcji czy wieku. Pobudzają kreatywność i 
innowacyjność. Budują atmosferę współpracy  
i dają poczucie szacunku. Pochwały wzmacniają 
poczucie współodpowiedzialności za podejmo-
wane działania i przyszłość organizacji. Umac-
niają więzi pomiędzy członkami i organizacją,  
a także dodają sił i wiary w swoje możliwości 
oraz możliwości zespołu. 
 Pochwały należy formułować jasno, jed-
noznacznie i konkretnie, aby osoba chwalona 
wiedziała, co zrobiła dobrze. Warto podkreślić 
jej zalety osobiste, np. sumienność, umiejętność 
pracy w grupie, skrupulatność, zaangażowanie, 
upór, konsekwencję. Pokazać korzyści, wynika-
jące z jej działalności, zarówno dla zespołu, jak 
i dla organizacji. Sposób udzielania pochwały 

zależy od konkretnej sytuacji, kultury organiza-
cyjnej obowiązującej w danej organizacji, a także 
osobowości chwalącego. Może to być krótka roz-
mowa, czy też sympatyczny e-mail.
 Bywają sytuacje, kiedy należy wyrazić nega-
tywne uczucia i podjąć się konstruktywnej kry-
tyki. W tym celu należy odnieść się do konkret-
nej sytuacji czy wydarzenia, bezpośrednio po 
ich wystąpieniu. Istotne jest, aby nie gromadzić  
w sobie negatywnych emocji spowodowanych 
czyimś niewłaściwym zachowaniem i nie wyra-
żać niezadowolenia dopiero wtedy, kiedy przele-
je się czara goryczy, gdyż wtedy osoba krytyko-
wana nie będzie wiedziała, co tak naprawdę było 
niewłaściwego w jej postępowaniu. 
 Podejmując krytykę, warto przewidzieć re-
akcję oponenta. Należy przykładać dużą wagę 
do słów. Tak je dobierać, aby nie urażały i nie na-
ruszały godności osobistej. Warto pamiętać,  że 
słowa „zawsze” i „nigdy” odbierane są jak atak. 
Celowa jest krytyka zachowania, a nie osoby. 
Warto więc oceniające przymiotniki odnoszące 
się do osób zastąpić przysłówkami określającymi 
sposób działania, np. zamiast „Jesteś powolny”, 
lepiej powiedzieć „Wykonujesz to powoli”. Należy 
w sposób jasny i jednoznaczny wyrażać oczekiwa-
nia wobec danej osoby i określać na czym polega 
poprawne wykonanie danego zadania. Przy tej 
okazji warto podkreślić znaczenie danej osoby dla 
organizacji. Zdarza się, że krytyka przyjmuje for-
mę aluzji - gry pozwalającej odreagować emocje 
(złość, frustrację). Nie prowadzi jednak do wy-
jaśnienia problemu. Konstruktywna krytyka ma 
miejsce wtedy, jeśli osoba ją podejmująca jest w 
stanie zapanować nad własnymi emocjami.

Jak wynika z treści pracy poświęconej zasadom 
komunikacji w organizacji pozarządowej, zna-

jomość zasad i reguł komunikacji ma wpływ na 
jakość porozumiewania się z innymi. Konstru-
ując wypowiedź, ustną czy pisemną, warto mieć 
na uwadze teorię komunikacji Romana Jacobso-
na, która określa przebieg procesu komunikacji 
językowej. Okazuje się, że tylko 7% informacji 
przekazywanych jest za pomocą słów (mowy 
werbalnej), natomiast aż 93% odczytywanych 
ze sposobu mówienia interlokutora - jego tonu 
głosu, tempa mówienia, wysokości i natężenia 
głosu oraz obserwacji jego wyglądu, gestów, 
ruchów ciała i mimiki. Dlatego też należy przy-
wiązywać wagę do mowy niewerbalnej. Panować 
nad wyrazem twarzy, która wyraża stany uczu-
ciowo - emocjonalne, nastrój, a także reakcje na 
wypowiedzi i zachowania. Zwracać uwagę na 
kontakt wzrokowy - aby zbudować dobrą relację 

w czasie rozmowy, czas patrzenia na rozmówcę 
powinien zajmować ok. 60% czasu trwania roz-
mowy. Również postawa ciała może odzwiercie-
dlać emocje rozmówcy. Najodpowiedniejsza jest 
postawa otwarta z lekkim pochyleniem w stronę 
rozmówcy, która potwierdza szczere zaintereso-
wanie  tym, co mówi. Gestykulacja powinna być 
łagodna i umiarkowana.
 Lider zespołu powinien doskonalić technikę 
wysławiania, aby inni chcieli go słuchać, właści-
wie rozumieli, aprobowali i długo pamiętali. Do-
brze, gdy zna i stosuje konstrukcje językowe silnie 
oddziałujące na odbiorcę, np. epitet, synekdochę, 
hiperbolizację, eponim, metonimię, pleonazm. 
 Okazuje się, że duży wpływ na skuteczność 
komunikacji ma umiejętność słuchania, zada-
wania pytań, jak również udzielania pochwał  
i krytykowania.
 Zagadnienia poruszone w pracy są istotne 
dla procesu komunikacji dla członków organi-
zacji pozarządowej, ale oczywiście, nie w pełni 
wyczerpują to ważne zagadnienie. 
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Spółdzielnie socjalne 
jako skuteczne narzędzie walki z bezrobociem
Problem defaworyzowanych grup społecz-

nych został dostrzeżony przez kraje Unii Eu-
ropejskiej już na początku lat 90. Podjęto wów-
czas starania w kierunku reorganizacji systemu 
wsparcia dla osób wykluczonych. Zasadniczą 
zmianą było odejście od biernej polityki spo-
łecznej na rzecz aktywnych działań, mających 
na celu czynny udział bezrobotnych w rozwi-
janiu swoich kompetencji oraz wspieraniu się 
wzajemnie przy realizacji celów społecznych i 
ekonomicznych, które prowadzą do polepszenia 
ich sytuacji na rynku pracy. To właśnie stanowi 
główne założenie spółdzielni socjalnych. 
 Wdrażanie idei „praca zamiast zasiłku” jest 
niewątpliwie nowatorskim narzędziem, słu-
żącym zwalczaniu wykluczenia społecznego,  
a w dodatku opierającym się o ideały spółdziel-
czości. Wybór formy spółdzielczej jest jak naj-
bardziej odpowiedni, gdyż łączy zasadę udziału 
członków w zarządzaniu podmiotem z zasadą 
rozwoju tej formy gospodarowania szczególnie 
wtedy, gdy działalność podmiotów typowo fi-
nansowych pozostaje słaba. Dzięki połączeniu 
cech w formie organizacyjnej spółdzielni, moż-
liwe jest jej efektywne wykorzystanie w zwal-
czaniu wykluczenia społecznego1. Pierwotnie 
model spółdzielczości spełniał tylko swój bez-
pośredni cel, czyli zatrudnianie pracowników, 
jednak z czasem stał się także sposobem na 
wymianę kompetencji, a to przekonało państwa 
Unii Europejskiej do rozwoju tej formy przedsię-
biorczości, która skutecznie zwalcza wyklucze-
nie społeczne.
 Kontynuując powyższe rozważania nale-
ży podkreślić, że spółdzielnia socjalna to duża 
szansa dla osób zaliczanych do grup defawory-
zowanych. Jest to propozycja skierowana głów-
nie do osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależ-
nionych, chorych psychicznie, uchodźców czy 
niepełnosprawnych, które z różnych względów 
nie mogą samodzielnie podejmować działalno-
ści gospodarczej. Pragną natomiast podjąć ze-
społowe działania gospodarcze, co pomoże im 
zmniejszyć ryzyko prowadzenia własnego bizne-
su, realizując przy tym cele społeczne.

Początki spółdzielczości  
socjalnej w Polsce
Pomimo że w krajach Europy Zachodniej idea 
spółdzielczości socjalnej wdrożona została już  
w latach 90. XX wieku, to w Polsce ma dość krót-
ką tradycję. Wprowadzono ją w 2004 roku jako 
narzędzie do walki z bezrobociem, skupiając się 
przy tym głównie na obszarach wiejskich2. Nie-
stety wielość przepisów regulujących tę kwestię 
w znacznym stopniu utrudniało zakładanie no-
wych podmiotów. Niezbędne okazało się wów-
czas przyjęcie ujednoliconej ustawy, która mia-
ła określić szczegółowe zadania i kompetencje 
spółdzielni socjalnej, a ponadto zdefiniować jej 
termin. Uznano wówczas, że pojęcie spółdzielni 
socjalnej powinno określać podmiot, który reali-

1 A. Anilin, Warunki rozwoju ekonomii społecznej we 
Francji, Wydawnictwo DnBNord, Warszawa 2008, s.8.
2 Art. 127 ust. 3b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. Nr 89, poz. 
101 z późn. zm.

zuje cele gospodarcze związane z prowadzeniem 
wspólnego przedsięwzięcia, jak i cele społeczne 
związane z reintegracją zawodową oraz społecz-
ną członków takiej organizacji3. 
 Dzięki usankcjonowaniu problematyki 
spółdzielczości socjalnej możliwe było udzie-
lenie wsparcia szczegółowo określonej grupie 
podmiotów. Poza tym stworzono dodatkową 
listę jednostek uprawnionych do tworzenia spół-
dzielni socjalnych, są to m. in. samorządy i orga-
nizacje pozarządowe. Za sprawą wprowadzenia 
tego zapisu pojawiła się możliwość zakładania 
spółdzielni socjalnych nie tylko przez osoby  
z grup defaworyzowanych, ale także przez osoby 
prawne, które w ten sposób mogą służyć społe-
czeństwu. Dobrym rozwiązaniem jest wspiera-
nie społeczności propagujących koncepcję roz-
woju spółdzielczości socjalnej, ponieważ dzięki 
tej pomocy mają one szansę stać się inkubatorem 
dla rozwoju jednostek socjalnych. 
 Warto podkreślić, że budowanie kapitału 
ludzkiego polskiej gospodarki miało swój począ-
tek w połowie lat 90. XX wieku. Wówczas najbar-
dziej istotnymi elementami gospodarki było wy-
kształcenie, wiedza oraz umiejętność twórczego 
myślenia4. Te aspekty zależą w dużej mierze od 
indywidualnych predyspozycji danej grupy spo-
łecznej, jednak powinno się mieć na uwadze fakt 
ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifi-
kacji. W przeciwnym razie może okazać się, że 
nabyta niegdyś wiedza i umiejętności uległy dez-

3 A. Sobol, Społeczne aspekty działalności spółdzielni 
socjalnych, Wydawnictwo OZRSS, Warszawa 2009, s. 8.
4 T. Kasprzak, Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej w 
środowisku lokalnym, Wydawnictwo Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 11.

aktualizacji  i obecnie są nieprzydatne na ryn-
ku pracy. W takiej sytuacji niestety znajduje się 
bardzo wiele osób, stąd też potrzeba tworzenia 
spółdzielni socjalnych, które skutecznie przeciw-
działają takim okolicznościom.

Specyfika spółdzielni socjalnej
Spółdzielnia socjalna to charakterystyczna for-
ma przedsiębiorstwa społecznego, która ma słu-
żyć aktywizacji zawodowej osób wykluczonych, 
skazanych na społeczną i ekonomiczną margi-
nalizację. Spółdzielnie te dają możliwość roz-
poczęcia i kontynuowania działalności przede 
wszystkim osobom, którym trudno działać 
samodzielnie. Podjęcie pracy w spółdzielniach 
socjalnych daje im szansę aktywizacji społecz-
nej i zawodowej, integracji oraz rozwoju swoich 
kwalifikacji. Należy jednak podkreślić, że spół-
dzielnie zrzeszają nie tylko osoby z problemami, 
ale również takie, które mimo że posiadają przy-
gotowanie zawodowe i działały czynnie na ryn-
ku pracy, to obecnie pozostają bez zatrudnienia, 
głównie ze względu na wiek. 
 Budowanie spółdzielni socjalnej to specy-
ficzny proces, różniący się od tworzenia zwykłej 
firmy. Koncepcja stworzenia owej spółdzielni  
jako modelu podmiotu ekonomii społecznej, 
to zazwyczaj realizowanie potrzeb zawodowych 
osób zrzeszonych w spółdzielni, przy stałym 
wsparciu organizacji pozarządowych, samorzą-
du oraz instytucji pomocy społecznej.
 Istnieje szereg aspektów, które różnią spół-
dzielnie socjalne od organizacji komercyjnych. 
Przede wszystkim jest to bardzo silne dążenie do 
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realizacji celów społecznych. Działalność prowa-
dzona przez podmioty ekonomii społecznej nie 
zmierza do osiągnięcia dużych zysków, zwięk-
szania efektywności ekonomicznej i konkuren-
cyjności. Jest to dość nietypowa forma działania 
o innowacyjnym charakterze, która skupia się na 
łączeniu z pozoru sprzecznych dążeń, takich jak 
generowanie zysku przy jednoczesnym wspiera-
niu grup defaworyzowanych. 
 Kolejnym elementem wyróżniającym spół-
dzielnie socjalne jest niewątpliwie duża samo-
dzielność i odpowiedzialność osób, które są  
w nich zrzeszone. Decyzje podejmowane są ko-
lektywnie, a każdy członek posiada jeden głos, 
niezależnie od tego, jaką wielkość udziałów ma w 
spółdzielni. Dzięki tej zasadzie uczestnicy uczą się 
samodzielności, strategicznego planowania oraz 
ponoszenia odpowiedzialności za przedsiębior-
stwo. Członkowie spółdzielni samodzielnie nią 
zarządzają, zajmują się finansami oraz podejmują 
decyzję co do dalszego rozwoju organizacji.  
 Uczestnicy spółdzielni socjalnych wybierają 
zazwyczaj taką płaszczyznę działalności, która 
pozwala im wykorzystać posiadane wykształce-
nie i umiejętności. Dzięki temu mogą tworzyć 
dla siebie miejsca pracy, co daje im szansę na 
zapewnienie bytu sobie i swoim najbliższym. 
Poprzez wejście na rynek pracy osoby wykluczo-
ne mają możliwość nauczenia się współpracy, 
funkcjonowania na danych stanowiskach, na-
bycia szeregu nowych umiejętności, które mogą 
okazać się przydatne także w życiu codziennym. 
Spółdzielnie socjalne to doskonałe narzędzie, 
które nie tylko pomaga walczyć z bezrobociem, 
ale również uczy odpowiednich zachowań orga-
nizacyjnych. Ponadto pozwala osobom wyklu-
czonym odnaleźć się w nowej sytuacji, nie pozo-
stawiając ich samym sobie.   
 Pracownicy podmiotów ekonomii społecz-
nej mają świadomość tego, że chcąc utrzymać się 
na rynku pracy powinni nieustannie podnosić 
swoje kwalifikacje i będąc członkiem spółdziel-
ni, mają taką możliwość. Zazwyczaj uzyskanie 
nowych kompetencji potwierdzone zostaje po-
przez wydanie certyfikatu, ponieważ wszelkie 
kursy organizowane są ze środków europej-
skich5. Dzięki funduszom unijnym możliwe jest 
także realizowanie zajęć warsztatowych. Takie 

5 T. Dudzik, T. Kucharski, Przedsiębiorstwa społeczne 
- dobre praktyki, [w:] J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w 
Polsce. Teoria i praktyka, MSAP UE, Kraków 2008, s. 60.

przedsięwzięcia wpisują się w działania związane 
ze współpracą z lokalną społecznością, która jest 
podstawą ruchu spółdzielczości socjalnej. Pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych na pewno 
poprawia wizerunek takiej spółdzielni jako od-
powiedzialnego podmiotu na lokalnym rynku, 
co stanowi swoistą inwestycję społeczną6. 
 Bardzo cieszy fakt, że instytucji ekonomii 
społecznej powstaje coraz więcej. Z danych 
zgromadzonych przez Ogólnopolski Związek 
Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych wynika, że 
obecnie w skali całego kraju takich podmiotów 
jest już 432 (informacja na dzień 13.02.2012 
r.), co w porównaniu z rokiem ubiegłym ozna-
cza wzrost liczby tych jednostek o niemal 20%7. 
Można zatem stwierdzić, że docenia się działa-
nia czynione przez spółdzielnie socjalne w walce  
z bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Nie 
da się bowiem ukryć, że sytuacja grup defawory-
zowanych na rynku pracy stanowi obecnie bar-
dzo poważny problem. Osoby wykluczone spo-
łecznie tworzą trudną grupę klientów urzędów 
pracy, które zazwyczaj nie posiadają propozycji 
zatrudnienia dla tego rodzaju zainteresowanych. 
W takiej sytuacji sprawdzają się działania podej-
mowane przez spółdzielnie socjalne, które nie 
tylko aktywizują zawodowo, ale też społecznie. 
Ponadto dzięki zatrudnianiu osób wykluczonych 
w podmiotach ekonomii społecznej generuje się 
wiele korzyści. Jedną z nich jest odciążenie sa-
morządowych ośrodków pomocy społecznej, 
zatem następuje spadek liczby wydatków so-
cjalnych. Następnie wspomaga się urzędy pracy, 
znajdując zatrudnienie dla trudnej grupy ich 
podopiecznych. Kolejna korzyść wynikająca z 
działań spółdzielni socjalnej jest niewątpliwie 
istotna dla lokalnej społeczności, gdyż dotyczy 
nowopowstających organizacji, które świadczą 
potrzebne usługi, a tym samym powodują, że 
zwiększa się konkurencyjność na danym rynku. 

Stworzenie i prowadzenie działalności gospo-
darczej w formie spółdzielni socjalnej jest 

zadaniem złożonym i pełnym wyzwań. Niewąt-
pliwie wymaga sporego zaangażowania, umiejęt-
ności kompromisu, nieustannej walki ze swoimi 
słabościami i budzącymi się obawami. Dlatego 
właśnie niezwykle istotne jest by osoby, które 
podejmują decyzję o założeniu podmiotów eko-

6 A. Sobol, op. cit., s. 21.
7 http://www.ozrss.pl/katalog.htm (13.02.2012 r.).

nomii społecznej nie zostały pozostawione bez 
pomocy ze strony instytucji państwowych.
 Podsumowując powyższe rozważania należy 
podkreślić, że spółdzielnie socjalne to nie tylko 
przedsiębiorstwa społeczne łączące w swojej 
działalności funkcje społeczne i ekonomicz-
ne. To również obszar wymiany doświadczeń  
o ogromnych perspektywach rozwoju. Ponadto 
mogą one stanowić centrum transferu wiedzy, 
umiejętności zarówno między członkami spół-
dzielni, jak i pomiędzy spółdzielnią a admini-
stracją samorządową i przedsiębiorcami. Dzia-
łalność podmiotów ekonomii społecznej jest 
szczególnie korzystna dla administracji, gdyż 
pomaga zrealizować najistotniejszy jej cel, jakim 
jest zmniejszenie bezrobocia. Pomoc w realizacji 
tego zadania jest wyjątkowo cenna z uwagi na 
fakt, że inne formy zwalczania tego zjawiska wy-
dają się być mało skuteczne. Poza tym wydatki 
na cele społeczne, takie jak zasiłki stałe i celowe 
z opieki społecznej, rosną w niezwykle szybkim 
tempie. 
 Spółdzielnie socjalne to doskonałe narzę-
dzie, które nie tylko pomaga walczyć z bezro-
bociem, ale również uczy odpowiednich zacho-
wań organizacyjnych. Ponadto pozwala osobom 
wykluczonym odnaleźć się w nowej sytuacji, nie 
pozostawiając ich samym sobie.  
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Rola społecznej odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu  
współpracy sektora biznesowego z podmiotami ekonomii społecznej

W współczesnej gospodarce rola społecznej 
odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate 

Social Responsibilit), CSR  nabiera coraz większego 
znaczenia, a jednocześnie wywołuje wiele emocji  
i kontrowersji. W Polsce jest to kwestia wciąż nowa 
i niewystarczająco rozpowszechniona, a przecież 
dobrze wykorzystana idea CSR może stać się źró-
dłem korzyści zarówno dla sektora biznesowego 
jak i dla podmiotów ekonomii społecznej.
 Artykuł stanowi zwięzły opis istoty i założeń  
społecznej odpowiedzialność biznesu oraz uka-
zuje  CSR  jako przykład efektywnego narzędzia 
współpracy pomiędzy sektorem biznesowym  
a  podmiotami ekonomii społecznej. Rozważania 
teoretyczne zostały poparte konkretnymi przy-
kładami kampanii społecznych jako egzemplifi-
kacji form współpracy sfery gospodarczej ze sferą 
społeczną.

Istota i założenia CSR
Pierwsze koncepcje społecznej odpowiedzialno-
ści przedsiębiorstw zajmowały się bardziej okre-
śleniem źródeł odpowiedzialności, czego przeja-
wem było skoncentrowanie się raczej na badaniu 
wrażliwości przedsiębiorstw na problemy spo-
łeczne oraz określaniu zasad moralnych w dzia-
łalności przedsiębiorstwa niż na próbie określenia 
zakresu i przedmiotu ponoszonej odpowiedzial-
ności1. Według Andrew Carnegie zobowiązania 
te znajdują wyraz w dwóch regułach: miłosierdzia 
(dobroczynności) i włodarstwa (powiernictwa).
 Jednak prace naukowe na temat corporate 
social responsibility (społecznej odpowiedzial-
ności biznesu) jednakże zaczęły się pojawiać 
dopiero w XX w., a szczególnie w jego drugim 
pięćdziesięcioleciu”. Archie B. Caroll uważa, że 
CSR interesowali się głównie badacze z USA   
i tam właśnie pojawiło się najwięcej publikacji 
omawiających kwestię CSR2. Jego zdaniem za 

1 J. Filek, Wolność i odpowiedzialność w działalności go-
spodarczej, [w:] Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, Gasparski 
W., Lewicka-Strzałecka A., Miller D. (red.), Wyd. WSHE w Łodzi, 
Fundacja „Wiedza i działanie” im. L. Milesa i T. Kotarbińskiego, 
Warszawa 1999, s.111-114.
2 A. B. Carrol. „Corporate Social Responsibility. Evolu-
tion of a Definitional Construct”. Business & Society, Vol. 38 No. 3, 
1999.

„ojca CSR” można uznać Howarda R. Bowena, 
który w 1953 roku opublikował artykuł „Social 
Responsibilities of the Businessman”. Z badań 
Bowena wynika, że istnieje kilkaset dużych 
przedsiębiorstw, które swoim działaniem mogą 
wpływać na życie, pracę, decyzje oraz zachowani 
wielu ludzi. W związku z czym każdy biznesmen 
jest wobec społeczeństwa w pewien sposób od-
powiedzialny, tj. zobowiązany do prowadzenia 
takiej polityki (biznesu), podejmowania takich 
decyzji i takich czynności, które są pożądane - ze 
względu na cele i wartości - z punktu widzenia 
społeczeństwa3. W opinii Carolla  była to pierw-
sza próba sformułowania definicji społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Bowen jednakże 
nie precyzuje jakie czynności są pożądane przez 
społeczeństwo a kwestia osiągania przez firmę 
zysku zepchnięta została na dalszy plan. Pomi-
mo niedoskonałości Bowenowskiej definicji, 
rozpoczął on naukową dyskusję na temat roli 
korporacji w społeczeństwie.
 W 2007 roku ukazała publikacja pt. Społecz-
na odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna 
analiza4. Podstawowym celem tej analizy była 
ocena poziomu realizacji praktyk z zakresu spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate 
Social Responsibility – CSR) wśród firm dzia-
łających w Polsce. Badanie przeprowadzono  
w ramach regionalnej analizy wstępnej CSR  
w 8 krajach: w Polsce, na Węgrzech, Litwie, 
Słowacji, w Chorwacji, Macedonii, Bułgarii  
i Turcji w ramach projektu „Przyspieszenie wdra-
żania praktyk CSR w nowych państwach człon-
kowskich UE i w krajach kandydujących jako 
instrument harmonizacji, konkurencyjności  
i spójności społecznej w UE” wdrażanego przez 
biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. 
Rozwoju (UNDP) i finansowanego przez Ko-
misję Europejską oraz przez Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju.
 Społeczna odpowiedzialność biznesu jest w 
Polsce koncepcją stosunkowo nową, dopiero od 

3 H.R. Bowen „Social responsibilities of the business-
man”, New York: Harper & Row 1953.
4 Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstęp-
na analiza, http:www.globalcompact.org.pl/.../csr_w_polsce_wstep-
na_analiza.pdf (12.02.2012).

niedawna obecną w sferze publicznej. Obecnie 
firmy, organizacje branżowe, organizacje pra-
codawców, jak również organizacje pozarządo-
we, instytucje akademickie i rządowe łączą się 
w celu wspólnego wdrażania CSR w Polsce na 
różne sposoby. Administracja publiczna, liderzy 
polityczni, przedstawiciele mediów, związków 
zawodowych czy największych organizacji pra-
codawców, nie podjęli jeszcze żadnych systema-
tycznych prac, które w wymierny sposób mogły-
by przyczynić się do kształtowania warunków 
niezbędnych do wzmocnienia podstaw społecz-
nej odpowiedzialności polskiej gospodarki5.

Ekonomia społeczna a społeczna 
odpowiedzialność businessu
Pojęcie ekonomi społecznej nazywanej także 
przedsiębiorczością społeczną, czy gospodarką 
społeczną jest bardzo szerokie  i wieloznaczne. 
Pierwsze znamiona ekonomii społecznej można 
doszukać się XIX w. Wtedy to dwóch francuzów, 
D. Demoustier i D. Rousselier, w swoim opra-
cowaniu naukowym wskazali, że idea ekonomii 
społecznej zawiera w sobie m.in. rozszerzenie 
terminu ekonomi politycznej o wytwarzanie 
źródeł istnienia, takich jak oświata czy zdrowie. 
Uznali oni, iż koncepcja ekonomi społecznej to 
uzupełnienie gospodarki rynkowej o gospodar-
kę publiczną. 
 W latach 20. XX w. zostały wprowadzone 
także inne pojęcia a mianowicie: ekonomia so-
lidarnościowa oraz ekonomia spółdzielczości. 
W latach 70 z kolei pojawiło się kolejne pojęcia: 
trzeciego sektora, ekonomi solidarnościowej, 
ekonomii alternatywnej oraz sektora non-profit. 
Taka różnorodność pojęć wymusza ostrożności 
ich stosowania, gdyż pomimo wspólnego pod-
łoża społeczno-ekonomicznego pojęcia te nie są 
tożsame6.
 Za organizacje ekonomii społecznej przyję-
to podmioty gospodarcze i społecznie aktywne 
we wszystkich sektorach. Wyróżniają się one ze 

5 Ibidem, s. 9.
6 Sałustowicz P., Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii 
społecznej, „Ekonomia Społeczna” nr 2/2007, s. 6.
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względu na swoje cele oraz szczególną formę 
przedsiębiorczości. Ekonomia społeczna obej-
muje m.in. takie organizacje jak spółdzielnie, 
stowarzyszenia i fundacje. Organizacje działają 
w  takich obszarach jak pomoc społeczna, usłu-
gi dla społeczeństwa, zdrowie, banki, ubezpie-
czenia, produkcja rolnicza, handel, kształcenie  
i szkolenie, kultura czy sport7.
 Tak więc podmioty ekonomii społecznej 
usytuowane są pomiędzy państwem a rynkiem 
i realizują misję zarówno ekonomiczna jak i 
społeczną, których ostatecznym celem jest nie 
podział zysków, lecz reinwestowanie ich w or-
ganizacje w celu poszerzenie i ugruntowania jej 
działalności oraz jej ogólnej misji8. 
 Rola społecznej odpowiedzialność busi-
nessu w kształtowaniu ekonomii społecznej 
jest znacząca. Nie tylko łączy ona  sferę busi-
nessu z aspektami społecznymi ale przyczynia 
się do tworzenia pewnej postawy, idei, która 
dobrze wykorzystana może przynieść korzyści 
dla funkcjonowania całego społeczeństwa oraz 
gospodarki. Jak słusznie zauważają I. Kuraszko 
i B. Rok, że rozważania wokół społecznej odpo-
wiedzialności biznesu oraz  ekonomii społecznej 
odpowiadają w   rzeczywistości na pytanie jak 
zmienia się i jak powinna się zmieniać podsta-
wowa rola gospodarki, czyli służenie wszystkim 
obywatelom całego świata .
 Istnieje wiele form współpracy pomiędzy  
podmiotami ekonomii społecznej a sferą bizne-

7 Definicja przyjęta za: Europejską Stała Konferencja 
Spółdzielni,  Towarzystw Wzajemnych, Stowarzyszeń i Fundacji, 
BIAŁA KSIĘGA KOMISJI EUROPEJSKIEJ, European Corporate,, 
http://ec.europa.eu/governance (12.02.2012).
8 Definicja przyjęta za: Conference on The Social 
Economy in Central, East and South-East Europe: Emerging Trends 
of Social Innovation and Local Development, 2007. http://www.
oecd.org/document (12.02.2012).

su. Polegają one m.in. na angażowaniu klientów 
przedsiębiorstw w dofinansowywanie określonych 
organizacji, prowadzeniu przez firmy programów 
społecznych oraz dokonywaniu zakupów produk-
tów danej organizacji uczestniczącej w kampanii. 
W Polsce jedną z najbardziej rozpowszechnionio-
nych form współpracy wydają się  kampanie spo-
łeczne, które zostaną opisane poniżej.

Kampanie społeczne jako 
forma współpracy pomiędzy  
podmiotami ekonomii 
społecznej a sferą biznesu
Kampanie społeczne w swym zamiarze mają na 
celu zmianę zachowań lub postaw określonej 
grupy społecznej. Kampanie te, ujmują dogłęb-
nie jeden określony problem i tylko na nim się 
skupiają – Firma Faro w ramach akcji „Czytanie 
do poduszki” promuje czytanie na dobranoc, 
firma Team Solution przeprowadziła kampanię 
”Chroń pliki”, którą nagłaśniały dwa spoty re-
klamowe, IKEA rozpoczęła kampanię „1euro 
to majątek”, Citi Handlowy uruchomił eduka-
cyjny portal ekonomiczny „ZrozumFinanse.pl”, 
firma ZIPP prowadziła ogólnopolską kampanię 
„Kierowco, spójrz w lusterko”, firma Danone  
i jej kampania „Podziel się posiłkiem”, ING Bank 
Śląski wysłał Lwa Lucjana i znane osoby do szpi-
tali dziecięcych w ramach programu „W towa-
rzystwie lwa”. Można by tak wiele wymieniać. 
Cechą odróżniającą spoty reklamowe od kam-
panii społecznych jest także ich koszt. Ponadto 
reklamy swym przekazem ukazują to, co dobre, 
a społeczne wskazują na to co niepożądane, 
mało przyjemne,  wstydliwe, społecznie nieak-

ceptowane, a niekiedy nawet ukazują problem  
w sposób drastyczny. Oba zabiegi choć medial-
nie nagłaśniane mają inne przekazy, mimo, że 
odwołują się do wrażliwości i emocji. Kampanie 
społeczne przyjmują różne postacie i obejmu-
ją praktycznie każdy element życia – edukację, 
pomoc chorym, bezpieczną jazdę samochodem, 
współfinansowanie i wiele innych. Przedsię-
biorstwa prześcigają się w tworzeniu  kampanii  
– a wszystko dla dobra społeczeństwa9. 

W wielu polskich przedsiębiorstwach rola 
społecznej odpowiedzialność biznesu jest 

nadal mało znacząca. Wiele firm nie umie wyko-
rzystać filozofii CSR a pozostali nie znają  korzy-
ści jakie może ona przynieść.
 Pozytywnym wydaje się jednak fakt, że 
niektóre przedsiębiorstwa stosują CSR, co po-
twierdzają przykłady wymienionych w artykule 
działań. Należy zdać sobie sprawę, że większość 
przedsiębiorstw jest nastawiona na generowanie 
zysków, a CSR nie daje przecież korzyści finanso-
wych. Z drugiej jednak strony przedsiębiorstwa 
społecznie odpowiedzialne zyskują cos więcej,  
a mianowicie dobry wizerunek, a to w dobie glo-
balizacji, silnej konkurencji może stanowić nie-
podważalne źródło sukcesu firmy.
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ET-Struct a ekonomia społeczna
Można się zastanawiać jaki właściwie motyw 

przyświeca łączeniu projektu ET-Struct  
z rozważaniami o ekonomii społecznej? Prze-
słanka okazuje się jednak stosunkowo prosta 
– bliższa analiza wskazuje, że podmioty ekono-
mii społecznej są w istocie mikro-trójkątami, 
do wsparcia i utrzymania których dąży projekt 
ET-Struct. Diagnozy braku spójności kształcenia  
i zapotrzebowań rynku pracy, braku funkcjo-
nowania realnych trójbiegunowych podmiotów 
mogących owe niespójności zwalczać, braku na-
wet wyraźnego wskazania ich zapotrzebowania 
i wspierania w dokumentach strategicznych po-
wiatów i województwa kujawsko-pomorskiego, 
pozwalają mimo to wskazać na jeden, faktycznie 
podtrzymujący swoją działalność, „trójkąt”, któ-
ry najogólniej określić można mianem ekonomii 
społecznej, zaś bardziej konkretnie – Kujaw-
sko-Pałuckim Centrum Ekonomii Społecznej.  
W działalności podmiotów ekonomii społecznej 
łączy się bowiem rynek i gospodarka, wsparcie  
i aktywność lokalnych władz oraz rozwój kom-
petencji, a więc sfera edukacyjna.

Ekonomia społeczna
Najważniejsze aspekty ekonomii społecznej, 
jakie wymienia raport „Gospodarka społeczna 
w Unii Europejskiej” obejmują m.in. kwestie 
rozwoju regionalnego, przede wszystkim w za-
kresie uruchamiania i wspierania rozwoju en-
dogennego, a w szczególności poprzez tworzenie  
i rozpowszechnianie kultury przedsiębiorczości. 
Tę regionalną perspektywę oraz kluczowe zna-
czenie rozbudzania i podtrzymywania przedsię-
biorczości ma jako swoje główne charakterysty-
ki także idea projektu ET-Struct, dostrzec więc 
można ideologiczną zbieżność podstaw założeń 
obu działań. Istotna jest także innowacyjność 
jaka stoi za działalnością podmiotów w ramach 
ekonomii społecznej – jest to rozpoznawanie, 
artykułowanie i zaspokajanie nowych potrzeb 
mieszkańców regionu i różnego rodzaju pod-
miotów zbiorowych (tak przedsiębiorstw, jak  
i organizacji, stowarzyszeń, grup nieformalnych 
itp.), a także przekazywanie ich administracji 
publicznej. I wreszcie wskazuje się, że najbar-
dziej widocznym zakresem działań ekonomii 
społecznej jest „regulowanie licznych przejawów 
nierównowagi na rynku pracy”. To właśnie nie-
równowaga związana z niedopasowaniami kom-
petencyjnymi jest sednem projektu ET-Struct,  
a jak widać – także istotnym aspektem gospo-
darki społecznej jako takiej i jej poszczególnych 
aktywności. 
 Działania prowadzone w ramach ekonomii 
społecznej obejmują różnego rodzaju przedsię-
biorstwa społeczne, które charakteryzuje m.in. 
przekazywanie wypracowanej nadwyżki na cele 
społeczne lub na własny rozwój. Jednym z klu-
czowych elementów jest przy tym fakt, że przy-
czyniając się do trwałości zatrudnienia, nawet 
jeśli nie wypracują żadnego zysku, już realizują 
cel społeczny. 
 Praca nie tylko dostarcza środków do życia, 
ale jest polem realizacji własnych potencjałów, 
uzyskiwania szacunku społecznego i poczucia 
przynależności. Wykonywanie pracy prowadzi 
więc nie tylko do zaspokojenia potrzeb byto-
wych, ale i społecznych oraz rozwojowych. Sam 
fakt jej wykonywania powstrzymuje zatracanie 

wielu kompetencji (zawodowych, ale także bar-
dzo ogólnych, społecznych czy też miękkich). 
Zatem praca, której sens dostrzega sam pracują-
cy i jego otoczenie już jest elementem pozytyw-
nym, niezależnie od wysokości wynagrodzenia. 
Szczególnie widać to w kontraście do sytuacji 
długotrwałego bezrobocia, ale i wykonywania 
pracy niskiej jakości, poniżej poziomu kompe-
tencji i bez poczucia bezpieczeństwa, a to czę-
sto charakteryzuje pracę młodych ludzi, wcho-
dzących na rynek pracy jako absolwenci. Samo 
wykonywanie pracy, w tym pracy w ramach 
przedsiębiorstwa społecznego, konserwuje do-
tychczasowe kompetencje - chroni je przed de-
gradacją. 
 Z drugiej strony – jednym z kluczowych 
aspektów wykonywania każdej pracy, a w szcze-
gólności pracy, którą się wykonuje w ramach 
samodzielnie powołanego do istnienia miejsca 
pracy, jest rozwijanie kompetencji. Zdobywanie 
nowych umiejętności to zarazem budowanie 
osobistego kapitału kompetencji, określanego 
często jako kapitał ludzki. Konsekwencją jest 
także podnoszenie samooceny, upewnianie się 
w swoich kompetencjach, budowanie zbioru po-
zytywnych, wzmacniających wspomnień, które 
stanowią niebagatelny kapitał psychologicznej 
pewności siebie. Oczywiście, nie znaczy to, że w 
przedsiębiorstwie społecznym wszystko musi się 
udawać i odnosi ono zawsze sukces, a wszyscy 
jego pracownicy sprawdzają się w ramach jego 
funkcjonowania. Przeciwnie, ponieważ w więk-
szym niż rynkowe formy działalności opiera się 
ono na wkładzie entuzjazmu i gotowości swoich 
założycieli, często wielokrotnie muszą się oni 
zmieniać, zanim wzajemne tarcia pozwolą na 
stworzenie trwałego zespołu. Ale w obu przy-
padkach – pozostania i odejścia, przegranych, 
które nie zmieniły się w porażkę, po stronie 
kompetencji i po stronie wzmocnień psychicz-
nych, można odnotować zysk. 

Podobieństwa i rozszerzenia 
Jak wykazano we wcześniejszych krótkich uza-
sadnieniach, idea ekonomii społecznej i zało-
żenia projektu ET-Struct mają ze sobą więcej 
wspólnego, niż wydawałoby się na pierwszy rzut 
oka. Diagnozy, jakie poczyniono w ramach pro-
jektu mają swoje odniesienie do zakresu działań 
przedsiębiorstw społecznych, te bowiem mogą 
wprost odwołując się do swoich założeń odpo-
wiadania na potrzeby społeczne, odnajdywać  

w nich owe nowe potrzeby. Podobne, jeśli nie 
identyczne, jest kluczowe pole ideowe obu po-
dejść, a jest nim uspójnianie rynku pracy i kom-
petencji pracowników, włączanie w te działania 
struktur decyzyjnych poziomu lokalnego, roz-
budzanie przedsiębiorczości jako sposobu na 
trwałe generowanie miejsc pracy i rozwijanie 
kompetencji. Projekt bardziej bezpośrednio 
nakierowany jest na absolwentów, podczas gdy 
ekonomię społeczną wiąże się raczej z kwestia-
mi wykluczenia społecznego i integracji, pracy 
z osobami z grup defaworyzowanych na rynku 
pracy, często z osobami długotrwale bezrobot-
nymi. Jednak należałoby podkreślić, że taka gru-
pa odbiorców czy też beneficjentów rozbudzania 
aktywności w ramach wspierania ekonomii spo-
łecznej to tylko pewne zawężenie. Łącząc kon-
cepcyjnie te dwa projekty – KPCES i ET-Struct 
chcę jednocześnie wskazać, że w istocie nie ma 
przeciwwskazań do obejmowania przedsiębior-
czością społeczną także aktywności absolwen-
tów czy jeszcze studentów. Ogromne rzesze z 
nich mniej są nastawione na sukces rynkowy, a 
bardziej na potrzeby społeczne – świadczy o tym 
chociażby niesłabnące zainteresowanie różnymi 
obszarami pedagogiki, socjologii czy nauk o kul-
turze. Dla absolwentów tego rodzaju kierunków 
przekazy mające ich skłonić do aktywności biz-
nesowej, do walki o zysk, często wiązanej z wizją 
nieco pierwotnego wciąż jeszcze w Polsce kapi-
talizmu opierającego się na grze o sumie zerowej 
(wygrywam tylko wtedy, gdy ktoś inny przegra – 
choć nie jest to założenie ekonomii liberalnej, w 
której przesłanką każdej transakcji jest obopólna 
korzyść) nie są ani trafne, ani atrakcyjne. Nato-
miast przedsiębiorczość społeczna, zanurzona w 
idee zaspokajania potrzeb społecznych i ich pry-
matu nad zyskiem, jest znacznie bardziej atrak-
cyjna, bo odpowiada na dążenia, jakie wynikają 
z ich systemów wartości. Konieczna jest dla nich 
godna praca, ale dlaczego nie miałaby ona być 
pracą w samodzielnie założonym przedsiębior-
stwie społecznym? 
Ekonomia społeczna i podmioty ekonomii spo-
łecznej są szczególnymi przypadkami trójkątów 
ET-Struct, w faktycznej działalności zbiegają się 
wszystkie wierzchołki – jest bowiem bezpośred-
nie odniesienie do gospodarki, jest bezpośredni, 
często wspierający związek z administracją lo-
kalną, jest wreszcie wymiar rozwoju kompeten-
cji, a więc edukacji formalnej i nieformalnej.

Agnieszka Jeran




