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Szanowni Państwo !
 Niniejsze opracowanie jest przede wszystkim wystąpie-
niem pokonferencyjnym, które opisuje przebieg „Sądu nad 
ekonomią społeczną” -postępowania przeprowadzonego 
27 czerwca 2013 r. w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej, 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, w ramach pro-
jektu pn. „Rozwój i funkcjonowanie Kujawsko – Pałuckiego 
Centrum Ekonomii Społecznej”. Publikacja przedstawia ko-
lejne etapy konferencji, od samej koncepcji, spotkań robo-
czych i debat nad ekonomią społeczną, analizy SWOT, po 
wystąpienia „strony powodowej” i „obrońców” ekonomii 
społecznej oraz „sentencję” orzeczenia sądu. Spotkanie 
przeprowadzone zostało w oparciu o formułę debaty oks-
fordzkiej z elementami sądu, gdzie rozstrzygającym byli 
wszyscy zaproszeni goście. Konwencja sądu umożliwiła 
przeciwstawienie niekiedy skrajnych opinii, a wystąpienia 
zespołów studenckich po obu stronach postępowania, jak 
i wypowiedzi powołanych „świadków”, były przyczynkiem 
do dyskusji wszystkich gości. Profesjonalny komentarz 
członków loży ekspertów oraz udział moderatora, kiero-
wały nurt dyskusji ku najbardziej istotnym aspektom po-
stępowania. Za stosowne uznano, aby zgromadzeni goście 
-aktorzy sceny ekonomii społecznej, opowiedzieli się za 
którymś z reprezentowanych podczas spotkania podejść. 
Czy ekonomia społeczna spotkała się z aprobatą audyto-
rium, czy może raczej uznana została za byt nie potrzebny 
i zbędny ? Szerzej w niniejszym opracowaniu.
 Ponadto, publikacja odnosi się do aspektu finansowa-
nia ekonomii społecznej. Aktualnie, absolutna większość 
działań na rzecz ekonomii społecznej oraz podmiotów 
ekonomii społecznej prowadzona jest dzięki wsparciu ze 
środków Unii Europejskiej. Opracowanie jest próbą in-
wentaryzacji działań Uczelni Wyższych w obszarze eko-
nomii społecznej, możliwych do finansowania w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Postawione zosta-
ło także pytanie o model interwencji w zakresie ekonomii 
społecznej, który możliwy będzie do sfinansowania przez 
Państwo, po zakończeniu okresu programowania 2014-
2020; model, który zagwarantuje trwałość uzyskanych 
efektów przy jednoczesnej zgodzie społeczeństwa na dal-
sze finansowanie tychże działań.
 Przedmiotem rozważań jest także zarządzanie różno-
rodnością w podmiotach ekonomii społecznej. Przeciw-
działanie dyskryminacji i wykluczeniu w miejscu pracy (czy 
dotyczy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy 
spółdzielni socjalnej) nigdy nie budziło sprzeciwu opinii pu-
blicznej a bardzo często spotykało się z olbrzymią aprobatą.  
Faktycznie jednak, działań realizowanych pod szyldem za-
rządzania różnorodnością jest niewiele. W przypadku pod-
miotów ekonomii społecznej przyjmują one formę szkoleń 
kompetencyjnych z zakresu np. asertywności, delegowania 
zadań, czy prowadzenia rekrutacji osób niepełnosprawnych 
na otwartym rynku pracy. Problem dyskryminacji w miejscu 
pracy lokowany jest więc często na poziomie relacji między 
pracownikami, co prowadzi do ponownego ukrycia spo-
łecznych uwarunkowań, które stoją za samym zjawiskiem.  
Jak ważne jest zarządzanie różnorodnością dla powodze-
nia nowopowstałego podmiotu, wyczytają państwo w ni-
niejszym opracowaniu.
 Ekonomia społeczna od zawsze budziła szereg kontro-
wersji, jednak prawie zawsze, bez względu na sytuację 
gospodarczą, czy opcję polityczną, jej elementy były istot-
nymi instrumentami kształtowania gospodarki i społe-
czeństwa. Mam nadzieję, że wnioski z niniejszej publikacji, 
spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Zachęcamy do 
współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej regionu.

Jacek Lisewski
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Wprowadzenie
Podstawowym celem Kujawsko-Pa-

łuckiego Centrum Ekonomii Społecznej 
(KPCES) w Bydgoszczy są działania na 
rzecz wzmocnienia ekonomii społecz-
nej w naszym regionie. Odbywa się to 
za sprawą różnych inicjatyw, realizacji 
różnorodnych zadań – jest o nich mowa 
w innych częściach tej publikacji.

Jednym z zadań są fora społeczne, 
poświęcone problematyce przedsiębior-
czości społecznej oraz temu wszystkie-
mu, co takiej przedsiębiorczości służy. 
W ramach tego zadania zespół projek-
towy przygotowuje cykl debat lokalnych 
(tzw. Lokalnych Debat nad Ekonomią 
Społeczną) poświęconych wybranym 
zagadnieniom, a przygotowywanych we 
współpracy z lokalnymi stowarzyszenia-
mi i organizacjami społecznymi. Są to też 
konferencje tematyczne – relację z jed-
nej z nich przedstawiono poniżej, jed-
nak w nieco innym, szerszym kształcie.  
De facto przedmiotowa konferencja sta-
ła się bowiem elementem pewnego po-
mysłu edukacyjnego, w który udało nam 
się wciągnąć młodzież studencką.

Założenia merytoryczne  
i organizacyjne

Zastanawiając się nad różnymi kon-
cepcjami organizacyjno-formalnymi kon-
ferencji, którą zakładaliśmy przeprowa-
dzić w połowie roku 2013, wpadliśmy na 
pomysł, by choć trochę zerwać z częstą 
formułą konferencyjną, w trakcie któ-
rej zaproszeni goście będą mieli okazję 
wysłuchać mniej lub bardziej ciekawych 
wystąpień z mównicy. Już poprzednia 
konferencja, która miała miejsce we 
wrześniu 2012 roku, była taką próbą 
ucieczki od „sztampy” – podsumowu-
jąc refleksje oraz efekty debat lokalnych 
skorzystaliśmy wówczas z formuły pane-
lu dyskusyjnego z udziałem moderato-
rów poszczególnych spotkań.

Tym razem podjęliśmy się zadania 
bardziej rozbudowanego – i w wymiarze 
czasowym, i organizacyjnym. Przyjęło to 
postać projektu edukacyjnego z udzia-
łem młodzieży, którego zamknięcie mia-
ło miejsce w trakcie konferencji czerw-
cowej, a poprzedzone zostało kilkoma 
spotkaniami i pracą własną jego uczest-
ników.

Nazwa przedsięwzięcia – „Sąd nad 
ekonomią społeczną” – oddaje jego 
podstawową ideę. Założyliśmy, że cie-
kawe może być przygotowanie quasi-
-sądu nad zjawiskiem ekonomii społecz-
nej, z udziałem „oskarżenia”, „obrony”, 
„świadków”, „ławy przysięgłych”. Wa-
lory takiego pomysłu były różnorakie 
– zwrócę tutaj uwagę na dwa wysuwa-
jące się na pierwszy plan. Z jednej stro-
ny mieliśmy do czynienia z interesującą 
formułą realizacji tego zadania, zarówno 
w fazie przygotowawczej (prac nad przy-
gotowaniem zespołów do przeprowa-
dzenia „sądu”), jak i realizacyjnej (sam 
„sąd” w ramach konferencji). Z drugiej 
strony, włączenie w pomysł studentów 
dostarczyło okazji do osiągnięcia celu 
edukacyjnego, jakim było wyposażenie 
młodzieży w wiedzę na temat przed-
siębiorczości społecznej. Wydaje się to 
szczególnym i dodatkowym uzyskiem 
z wdrożenia tego pomysłu.  

Do realizacji projektu zaprosiliśmy 
członków bydgoskiego oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Ekonomicznego 
(PTE) słusznie zakładając, że może to 
wzmocnić warsztatowo przygotowa-
nia, a później realizację kolejnych kro-
ków w kierunku przygotowania owego 
„sądu”. PTE w przygotowaniach repre-
zentowali: Grzegorz Grześkiewicz, Anna 
Szmyd oraz Ewa Chmara. Na początku 
lutego 2013 roku spotkał się zespół or-
ganizacyjny, by przemyśleć tak samą 
koncepcję „sądu”, jak i kolejne etapy 
działań. W ten sposób zarysował się 
harmonogram projektu, którego pierw-
szym etapem była rekrutacja młodzieży  
do późniejszych zespołów „oskarżenia” 
i „obrony”. 

Przygotowania do sądu  
– krok pierwszy

16 kwietnia 2013 r. w salach Wyższej 
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy odby-
ła się debata lokalna, pn. „Jak można 
zmienić świat? W kierunku przedsię-
biorczości społecznej”. Poprowadziła ją 
Anna Szmyd – członek PTE oraz anima-
tor i doradca Regionalnego Ośrodka EFS 
w Bydgoszczy. Do uczestnictwa została 
zaproszona młodzież studencka, głów-
nie z Wyższej Szkoły Gospodarki, głów-
nie z kierunków „zbliżonych” do ekono-
mii społecznej (byli to przede wszystkim 
studenci ekonomii i socjologii). Celem 
spotkania było zapoznanie młodzieży 
z podstawowymi zagadnieniami ekono-
mii społecznej oraz zwrócenie uwagi na 
wykluczenie społeczne, jako zjawisko 
istotne z różnych punktów widzenia.

Na tym tle zaprezentowane zosta-
ły mechanizmy i instrumenty tkwiące 
w tzw. przedsiębiorczości społecznej. 
W szczególny sposób, bowiem z wyko-
rzystaniem doświadczenia i refleksji za-
proszonej na to spotkanie Zofii Ziemby 
– prezes Spółdzielni Socjalnej „Kreatyw-
ni”, przedstawiona została idea i prak-
tyka spółdzielczości socjalnej. Z. Ziemba 
w swojej  prelekcji zaprezentowała pod-
stawy spółdzielczości, jej uwarunkowa-
nia i problemy w funkcjonowaniu, itp. 
Obecna na sali młodzież zapoznana zo-
stała również z innymi przykładami spół-
dzielczości socjalnej. 

Nasze założenia, dotyczące przyjęcia 
takiego typu programu – debaty, okazały 
się słuszne, a wynikały z wcześniejszych 
już spostrzeżeń na temat stosunkowo 
niewielkiej wiedzy z zakresu ekonomii 
społecznej nie tylko wśród zebranej 
przez nas młodzieży, ale nadal w ogóle 
w społeczeństwie.

Ciekawym rysem tej kwietniowej de-
baty było to, że wśród jej uczestników 
znaleźli się również studenci z Ukrainy 

Sąd nad ekonomią społeczną    
                    relacja z projektu edukacyjnego

Na zdjęciu: Anna Szmyd (PTE) z młodzieżą podczas pierwszego spotkania.
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(studiujący w Bydgoszczy), a także oso-
by niepełnosprawne. I choć w pierw-
szym momencie potraktować to można 
było jako pewne utrudnienie, to szybko 
zauważyliśmy korzyści z takiego wła-
śnie spontanicznego doboru uczestni-
ków do realizacji naszego pomysłu. Dla 
pierwszej grupy był to bowiem czas do-
datkowej refleksji porównawczej pod 
hasłem: na ile obecne są tego rodzaju 
zjawiska w ich kraju macierzystym? Dla 
drugiej grupy zaś – dodatkowy asumpt 
do zainteresowania się alternatyw-
nymi drogami kariery życiowej. To co 
połączyło większość zebranej na tym 
spotkaniu młodzieży, to była chęć za-
angażowania się w naszą propozycję, 
by zrealizować coś zgoła odmiennego  
od typowych zajęć na uczelni.

Przygotowania do sądu  
– krok drugi

Kolejny krokiem była Debata Lokalna, 
pn. „Ekonomia społeczna – analiza SWOT”, 
która miała miejsce 22 maja 2013 r.  
(również w salach WSG w Bydgoszczy). 
Moderatorem spotkania (w części wspól-
nej dla wszystkich uczestników) była Ewa 
Chmara z Regionalnego Ośrodka EFS przy 
PTE w Bydgoszczy.

Tym razem agenda spotkania była już 
wyraźniej zorientowana na cel główny 
projektu, to znaczy przygotowanie sądu. 
W tym dniu miały powstać zręby stra-
tegii „oskarżenia” i „obrony” zjawiska 
przedsiębiorczości społecznej. 

By móc to uczynić, najpierw nastą-
piła synteza głównych założeń ekonomii 
społecznej oraz wstępna próba oceny 
kondycji rozwoju tego sektora z Polsce. 
Ten punkt programu przeprowadzi-
ła jedna z uczestniczek debaty – Anna 
Szmyd (ROEFS/PTE Bydgoszcz).

Istotnym momentem, przygotowu-
jącym do dalszej części spotkania, była 
prezentacja (przeprowadziła ją modera-

torka debaty – Ewa Chmara), pt. „Tech-
nika analityczna  SWOT jako narzędzie do 
oceny ekonomii społecznej”. Dzięki temu 
uczestnicy spotkania „uzbrojeni” zostali 
w instrumentarium przydatne w realiza-
cji tytułowej analizy SWOT dla ekonomii 
społecznej. Na tym etapie praca odby-
wała się w dużej mierze intuicyjnie (takie 
też było nasze założenie – naiwności po-
znawczej członków zespołów), z wiedzą 
nabytą tylko podczas obu opisywanych 
tu spotkań oraz treściami pozyskiwanymi 
na bieżąco w trakcie debaty majowej za 
pośrednictwem internetu. 

W tym celu studenci podzieleni zo-
stali na dwa zespoły warsztatowe, które 
niezależnie od siebie najpierw przygo-
towywały wspomnianą „analizę SWOT 
dla ekonomii społecznej”, by później na 
tej bazie podjąć się kolejnego zadania 
– opracowania strategii „oskarżenia” 
(pierwszy zespół) i „obrony” (drugi ze-
spół) oraz wypracowania pomysłów na 
prezentacje, które miały mieć miejsce na 
konferencji w czerwcu.

Przygotowania do sądu  
– krok trzeci

Od tego momentu zespoły studenc-
kie rozpoczęły samodzielne prace pod 
czujnym okiem swoich opiekunów (czy-
li wspomnianych przedstawicielek PTE 
oraz członków zespołu KPCES) na rzecz 
zebrania „materiału dowodowego”, któ-
ry miał zostać spożytkowany w trakcie 
sądu na czerwcowej konferencji.   

Zdając się na inwencję twórczą mło-
dzieży i godząc się na różne, dowolne 
pomysły w tym zakresie, przyjęliśmy 
jednak pewne ramy i założenia organiza-
cyjne sądu, by zapanować nad jego prze-
biegiem w trakcie konferencji. W przy-
gotowaniu tego pomysłu koncepcyjnie 
chcieliśmy nawiązywać do idei i zasad 
debaty oksfordzkiej, przy czym jednak 
świadomie odstąpiliśmy od pewnych 

jej reguł, by zachować także zakładane 
odniesienia do skojarzeń z procedurami 
sądowymi. 

Podobieństw upatrywać można by 
w zasadniczej konwencji naszej debaty, 
a w tym, w podziale na przeciwników 
i obrońców tez związanych z obecnością 
ekonomii społecznej w działalności spo-
łeczno-gospodarczej naszego regionu. 
Zasadnicze prawo do zabierania głosu 
(tak jak w debacie oksfordzkiej) mieli 
przedstawiciele „oskarżenia” i „obro-
ny”, a także wszyscy pozostali uczestni-
cy konferencji. Jednym pewnym novum 
była obecność na sali „loży ekspertów”, 
pełniącej rolę – by trzymać się pewnej 
symboliki sądowej – rzeczoznawców. 
Dodajmy, że w tej konwencji „ławą przy-
sięgłych” stawali się wszyscy uczestni-
cy sądu: „„prokuratorzy”, „adwokaci”, 
„rzeczoznawcy”, a także każda osoba, 
siedząca na sali – mając swój udział 
w końcowym „wyroku” I tutaj kolejne 
nawiązanie do debaty oksfordzkiej, któ-
rej immanentnym elementem jest gło-
sowanie – takowe również odbyło się 
w trakcie naszej konferencji.

Sąd nad ekonomią społeczną  
– konferencja

27 czerwca 2013 roku w sali Akade-
mickiej Przestrzeni Kulturalnej Wyższej 
Szkoły Gospodarki w  Bydgoszczy (ul. 
Królowej Jadwigi 14, budynek L) odbyła 
się konferencja pt. „Sąd na ekonomią 
społeczną”.  Tak, jak wcześniej pisałem, 
był to finał dla opisywanego powyżej 
projektu edukacyjnego i czas próby, czy 
wcześniej podjęte kroki organizacyjne 
oraz praca z młodzieżą, przyniosły ocze-
kiwany efekt. 

Jednocześnie konferencja ta była jed-
nym z zadań w ramach projektu „Rozwój  
i funkcjonowanie Kujawsko-Pałuckiego 
Centrum Ekonomii Społecznej”. Czerw-
cowe forum stało się okazją do specy-

Loża ekspertówNa zdjęciu: Ewa Chmara (PTE).
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ficznego może w formie, ale jednak pod-
sumowania jakiejś części działań zespołu 
projektowego, w trzecim roku realizacji 
swojego programu. Niezależnie bowiem 
od innych wskaźników i ocen, także i to 
spotkanie dostarczyło pewnej wiedzy 
na temat kondycji ekonomii społecznej 
w regionie kujawsko-pomorskim, a tym 
samym dało asumpt do refleksji na te-
mat efektywności działań KPCES w tym 
wymiarze.

Teraz kilka słów na temat organiza-
cji samej konferencji, w kontekście jej 
uczestników oraz zaproszonych gości. 
Organizacyjno-merytoryczny kształt 
konferencji musiał uwzględniać trzy 
podstawowe elementy – w kolejności 
ich znaczenia: 

1)  charakter i cel projektu „Rozwój 
i funkcjonowanie Kujawsko-Pałuckie-
go Centrum Ekonomii Społecznej”; 

2)  założenia projektu edukacyjnego, 
o którym była i jest mowa w tym ar-
tykule; 

3)  założona formuła konferencji, odwo-
łująca się do symboliki procesu sądo-
wego oraz uwzględniająca niektóre 
cechy debaty oksfordzkiej. 

Wyznaczyły one cele i kierunki rozsy-
łania zaproszeń.

By konwencja sądu „obiektywnego” 
została zachowana uznaliśmy, że w jego 
trakcie nie tylko musi być zapewnione 
„prawo do obrony”, ale też – że wśród 
sądzących powinni się znaleźć przedsta-
wiciele wszystkich trzech sektorów życia 
społecznego: przedsiębiorców, władz 
samorządowych, organizacji pozarzą-
dowych, instytucji pomocy społecznej, 
instytucji rynku pracy oraz tych najbar-
dziej „zainteresowanych” – podmiotów 
ekonomii społecznej (PES). 

Ważnym elementem naszego „sądu” 
miała być też „loża ekspertów”, zbudo-
wana według tego samego klucza – przy-
jęto, że będzie to skład sześcioosobowy, 
po dwie osoby z  każdego sektora gospo-
darki. W efekcie przeprowadzonych roz-
mów. Zaproszenie do „loży ekspertów” 
przyjęli: Dorota Wróblewska (Dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Toruniu), Milena Skopińska (Na-
czelnik Wydziału Zarządzania EFS, De-
partament Spraw Społecznych, Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego), Piotr Terlecki (Prezes 
Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego), 
Marta Szarogroder (Kujawsko-Pomorski 
Związek Pracodawców  i Przedsiębior-
ców), Zofia Ziemba (Prezes Spółdzielni 
Socjalnej „Kreatywni”), Jan M. Grabow-

ski (Prezes Kujawsko-Pomorskiej Fede-
racji Organizacji Pozarządowych).

W tym miejscu wypada również 
ujawnić nazwiska uczestników zespołów 
studenckich, bez których przecież cały 
nasz pomysł nie powiódłby się. Zespół 
„oskarżenia” tworzyli: Michał Dembiń-
ski, Oleksandr Hladkov, Mikołaj Pietrzak, 
Magdalena Rohde, Tamila Sherstiuk. 
W zespole „obrony” zaś wystąpili: Kamil 
Kubicki, Aleksandra Michalik, Mikołaj 
Piekut, AndriiSkryp, Michał Twardowski.

Doceniając i sam pomysł, i idee przy-
świecające temu przedsięwzięciu, kon-
ferencję „Sąd nad ekonomią społeczną” 
objął honorowym patronatem Włady-
sław Kosiniak-Kamysz –  Minister Pracy 
i Polityki Społecznej, a także Wojciech 
Porzych – Starosta Bydgoski. Honory 
gospodarza imprezy pełniły władze Wyż-
szej Szkoły Gospodarki, a spotkanie po-
prowadził Grzegorz Kaczmarek, socjolog 
z Wydziału Studiów Stosowanych WSG. 

1)  Otwarcie konferencji  
– wystąpienia plenarne
W części otwierającej konferencję 

najpierw głos zabrał Jacek Lisewski – kie-
rownik Kujawsko-Pałuckiego Centrum 
Ekonomii Społecznej oraz Ryszard Ma-
ciołek – Prorektor Wyższej Szkoły Go-
spodarki w Bydgoszczy. Pierwszy z nich 
krótko wprowadził zebranych w sądową 
atmosferę spotkania, drugi odwołał się 
do kluczowego pojęcia ekonomii spo-
łecznej, podnosząc zasadniczą jego rolę 
we współczesności, ale też i sygnalizując 
obecność zjawisk o charakterze przed-
siębiorczości społecznej w dalszej histo-
rii rozwoju cywilizacyjnego. 

„Sądowa” część konferencji poprze-
dzona została dwiema prelekcjami. 
W pierwszej z nich mgr Przemysław Ra-
dziszewski (Instytut Nauk Politycznych 
UKW w Bydgoszczy) przedstawił krótki 
rys historyczny ekonomii społecznej. 
Prelegent zwrócił uwagę na szczególne 
momenty w historii, które warto byłoby 
kojarzyć z rozwojem idei przedsiębior-
czości społecznej.  Sięgając bardzo głę-
boko przykładów tych można by szukać 
w okresie średniowiecza – tu pojawił 
się przykład  gildii kupieckich i rzemieśl-
niczych jako pierwowzoru towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych. Jednak za cha-
rakterystyczny moment w historii ekono-
mii społecznej P. Radziszewski uznał po-
wstanie, za sprawą Stanisława Staszica,  
Towarzystwa Rolniczego Hrubieszow-
skiego – „eksperymentu socjalnego” 
w kształcie fundacji o charakterze spół-
dzielczym, którą, jak to podkreślił prele-

gent, można uznać pierwszą instytucję, 
posiadającą cechy podmiotu ekonomii 
społecznej. Rozkwit tychże podmiotów 
to okres międzywojenny – szereg towa-
rzystw ubezpieczeń wzajemnych, stowa-
rzyszeń, fundacji, spółdzielni, a w ślad 
za tym regulacje prawne (np. ustawa  
o spółdzielniach z 1920 roku), uznają-
ce i  podkreślające wagę zjawiska. Wy-
buch II wojny światowej zatrzymał roz-
wój przedsiębiorczości społecznej, a po 
wojnie resztki tej idei skutecznie zostały 
stłumione w okresie stalinizmu. Dopie-
ro wraz z transformacją systemową po 
1989 r. pojawiła się szansa na ponowny 
rozwój przedsiębiorczości społecznej. 

Druga prelekcja, wygłoszona przez dr. 
Stanisława Dorobka (Instytut Ekonomii  
i Zarządzania WSG), zorientowana zosta-
ła na niektóre wątki statystyczno-eko-
nomiczne przedsiębiorczości społecznej 
w naszym regionie, w aspekcie porów-
nawczym w odniesieniu do wybranych 
przykładów z innych regionów kraju 
oraz z zagranicy. Prelegent rozpoczął 
swoje wystąpienie od kilku dywagacji 
terminologicznych oraz rozważań defi-
nicyjnych, dotyczących zasad oraz pod-
stawowych cech ekonomii społecznej, 
by zaraz po tym podjąć wątek obecności 
ekonomii społecznej w innych krajach 
Europy – pojawiły się tutaj przykłady 
z Francji, Belgii, Włoch, Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii. Po takim wprowadzeniu 
S. Dorobek dokonał krótkiej diagnozy 
obecności ekonomii społecznej w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim, w kon-
tekście rynku pracy i stanu zatrudnie-
nia. Autor skonfrontował też ten stan  
z innym regionem – małopolskim, uzna-
wanym za lidera w obszarze wdrażania 
idei przedsiębiorczości społecznej.

2)  Wystąpienie oskarżenia
Na tle dwóch otwierających prelekcji 

tematycznych odbył się „sąd” nad eko-
nomią społeczną. Głos zabrali przedsta-
wiciele „oskarżenia”. 

Tamila Sherstiuk zaprezentowała 
najpierw ogólne założenia wystąpienia 
swojego zespołu oraz prezentacji mate-
riału dowodowego. W kontekście wy-
łaniających się dwóch możliwych linii 
oskarżenia: 

a) „ekonomia społeczna jest wcale nie 
potrzebna”, 

b) „ekonomia społeczna jest niezbędna, 
ale w dzisiejszym wydaniu nie działa na 
wystarczająco dobrym poziomie” – nasi 
prokuratorzy przyjęli „trzecią drogę”, 
łączącą obie wcześniej wymienione. 
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Pierwszym powołanym przez proku-

ratorów świadkiem był Robert Lauks, 
Kierownik Centrum Przedsiębiorczości 
Studenckiej WSG, który już na samym 
początku zgłosił trzy tezy, które później 
zaczął wypełniać argumentacją: 

1)  Ekonomia społeczna w ogóle nie jest 
potrzebna; 

2)  Działania, podejmowane przez PES 
mogą być z powodzeniem realizo-
wane przez drugi sektor oraz sektor 
publiczny; 

3)  Pomoc, która kierowana jest do PES, 
kierowana jest też do sektora drugie-
go (i w domyśle: nie trzeba jej kiero-
wać gdzie indziej), a poza tym wspar-
cie to jest szkodliwe w skutkach.

R. Lauks w trakcie swojego wystąpie-
nia postawił pytanie: Dlaczego władza 
publiczna musi pomagać (szczególnie 
w formie bezzwrotnej) w zakładaniu 
działalności gospodarczej? i odpowiada-
jąc uznał, iż wspomaganie przedsiębior-
czości społecznej jest zaburzeniem zasa-
dy konkurencyjności, gdyż wspomaganie 
PES może odbijać się na działalności 
podmiotów już istniejących. W rozwinię-
ciu swojej wypowiedzi świadek oskarże-
nia pod analizę poddał następujące tezy: 

–  większość PES nie stanowi wyzwa-
nia dla gospodarki XXI wieku – mało 
z nich zajmuje się nowoczesnymi 
technologiami, innowacjami;

–  w zamyśle PES miały wypełniać 
„lukę” na rynku oferując coś, cze-
go jeszcze nie ma albo jest mało; 
w praktyce zaś tak nie jest – często 
PES powstając stanowią konkurencję 
dla już istniejących podmiotów;

–  funkcjonowanie PES wiąże się z ob-
niżoną jakością oferowanych usług 
(jak prelegent sam stwierdził: znam 
kilka przykładów, w których działal-
ność konkretnych PES kojarzy się ze 
źle wykonanymi usługami).

Świadek przytoczył też myśl Miltona 
Friedmana: Jedyną społeczną odpowie-
dzialnością biznesu jest odpowiedzial-
ność za pomnażanie zysków (ang. The 
socialresponsibility of business is to in-
creaseprofits), która według niego jest 
kwintesencją argumentacji przeciw spo-
łecznej przedsiębiorczości.

Na pytanie o argumenty za tezą 
o niskiej jakości usług świadczonych 
przez PES Robert Lauks przywołał kwe-
stię, tzw. klauzul społecznych, które nie 
są w praktyce stosowane przez sektor 
publiczny z obawy (takie są pobieżne 
ustalenia świadka na podstawie rozmów  
z przedstawicielami tego sektora) przed 

jakością usług oferowanych przez pod-
mioty, które mogłyby z dobrodziejstwa 
tych klauzul socjalnych skorzystać.

Kolejnym powołanym przez „oskar-
żenie” świadkiem był Paweł Biały, przed-
siębiorca, współzałożyciel Wytwórni 
Form Tanecznych „Tańcownia” w Byd-
goszczy. Na początku świadek dookreślił 
swój status ujawniając, że z jednej stro-
ny prowadzi działalność gospodarczą, 
z drugiej zaś jest członkiem organizacji 
pozarządowej. Jak stwierdził, ta okolicz-
ność daje szansę na konfrontację przed-
siębiorczości społecznej z klasycznie 
prowadzoną działalnością gospodarczą. 
Paweł Biały w swojej wypowiedzi starał 
się odnieść do dwóch pytań: Czy ekono-
mia społeczna powinna funkcjonować 
w obecnym kształcie? oraz:  Czy pod-
mioty ekonomii społecznej nie zaburzają 
konkurencji na rynku gospodarczym?

Dla dookreślenia ram przyjętej argu-
mentacji świadek posłużył się słowami 
Jerzego Hausnera (z publikacji „Ekono-
mia społeczna jako kategoria rozwoju”), 
które osadzają pojęcie ekonomii spo-
łecznej w triadzie innych pojęć: gospo-
darka rynkowa – społeczeństwo oby-
watelskie – państwo demokratyczne. 
W dalszej części swojej wypowiedzi P. 
Biały przytoczył 4 podstawowe wyróż-
niki ekonomii społecznej, odnosząc je 
porównawczo do gospodarki rynkowej: 
a)  solidarność i spójność społeczna, 
b) odpowiedzialność społeczna i zaan-

gażowanie, 
c)  demokracja i uczestnictwo, 
d) autonomia i niezależność. 

Zwrócił uwagę na podobieństwa, ale 
też i różnice w zakresie ww. cech, podwa-
żając m.in. kwestię autonomii i niezależ-
ności podmiotów ekonomii społecznej.

Wypowiedź P. Białego wywołała se-
rię pytań oraz komentarzy, tak ze strony 

„loży ekspertów”, zespołu „obrony”, jak 
i z widowni. 

Trzecim świadkiem oskarżenia 
w „procesie” była dr Małgorzata Zamoj-
ska z Instytutu Socjologii UMK w Toru-
niu. Już na samym początku prelegentka 
podkreśliła, że jej poglądy w kwestiach 
ekonomicznych są socjaldemokratyczne, 
a w trakcie zajęć ze studentami popula-
ryzuje idee ekonomii społecznej oraz, 
że zagadnienia związane z przedsiębior-
czością społeczną są przedmiotem jej 
dociekań naukowych. Swoją obecność 
w charakterze świadka „oskarżenia” wy-
tłumaczyła udziałem w realizacji pewne-
go projektu badawczego, którego wyniki 
obnażają w jakimś stopniu niedostatki 
i mankamenty w funkcjonowaniu PES. 

M. Zamojska zaprezentowała w swo-
im wystąpieniu fragmenty raportu 
z kompleksowego badania sektora eko-
nomii społecznej w regionie kujawsko-
-pomorskim, zrealizowanego w 2011 r. 
w ramach projektu systemowego ROPS 
w Toruniu, pn. „Akademia pomocy i in-
tegracji społecznej – wsparcie kadr”. Na 
podstawie przeprowadzonych badań 
(zrealizowanych m.in. w oparciu o tech-
niki sondażowe) M. Zamojska przed-
stawiła powody, dla których podmioty 
ekonomii społecznej zawieszają bądź 
likwidują swoją działalność:  

–  zbyt mała, niesystemowa pomoc sa-
morządu,

–  zbyt mała wiedza samorządu na te-
mat ekonomii społecznej,

–  zbyt małe środki na uruchamianie 
działalności gospodarczej przez PES,

–  zbyt mała wiarygodność kredyto-
biorcza dla banków, 

–  brak lub zbyt mało zleceń dla PES,

–  wygórowane oczekiwania finansowe 
członków PES,

Na zdjęciu: Tamila Sherstiuk z zespołu „oskarżenia”. Na zdjęciu: Robert Lauks (WSG).
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–  braki w przygotowaniu osób podej-
mujących taką działalność (niewłaści-
wa kultura organizacyjna, brak wie-
dzy o podstawowych instrumentach 
marketingowych).

Na pytanie o ocenę „natury” wy-
mienionych przyczyn likwidacji dzia-
łań podmiotów ekonomii społecznej  
M. Zamojska w pierwszej kolejności 
zwróciła uwagę na mankamenty  wdra-
żania rozwiązań proponowanych ekono-
mii społecznej. Z kolei na pytanie o skalę 
problemu (tj. o ilość likwidowanych PES 
w stosunku do innych rodzajów działal-
ności gospodarczej) świadek w pierwszej 
kolejności wskazała na trudność w pozy-
skiwaniu obiektywnych danych, po czym 
podała szacunkowo, że omawiane tutaj 
zjawisko może dotyczyć o 10-15% czę-
ściej sektora ekonomii społecznej.

Ostatnim świadkiem była Justyna 
Ratajczak, Dyrektor Akademickiego In-
kubatora Przedsiębiorczości (AIP) przy 
WSG. Tutaj na początku uczestnicy kon-
ferencji usłyszeli wytłumaczenie, z ja-
kich powodów zaproszony gość pojawił 
się w charakterze świadka oskarżenia. 
Będąc reprezentantem fundacji (Fun-
dacji Akademickich Inkubatorów Przed-
siębiorczości) J. Ratajczak przedstawiła 
tezę, iż istnieją już na rynku takie orga-
nizacje/fundacje (przykładem jest pod-
miot przez nią reprezentowany), które 
mogą zastępować działania PES. 

Fundacja AIP działa na polskim rynku 
od 2004 roku, kiedy nie było zbyt wie-
lu alternatyw wsparcia dla osób chcą-
cych założyć działalność gospodarczą. 
Inkubatory dają osobowość prawną, 
co oznacza, że można prowadzić dzia-
łalność gospodarczą posługując się da-
nymi rejestrowymi AIP, nie płacąc przy 
tym składek na ubezpieczenia społeczne 
(przez dwa lata) oraz korzystając z usług 
księgowych oraz prawnych ww. fundacji. 
Z obecności na rynku takiej formy wspar-
cia jaką oferuje AIP prelegentka wypro-
wadziła tezę, iż nie ma potrzeby genero-
wać kolejnych, innych form wsparcia dla 
osób zagrożonych wykluczeniem. Aka-
demickie Inkubatory Przedsiębiorczości 
powstają przy uczelniach całej Polski,  
w Bydgoszczy są trzy biura: przy Wyższej 
Szkole Gospodarki, przy Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego oraz przy Uniwer-
sytecie Technologiczno-Przyrodniczym. 
Z oferty AIP od 2004 roku skorzystało 
w kraju ponad 8000 firm, w tej chwili 
działa ich 1300 (w Bydgoszczy – 80).

J. Ratajczak krytycznie wypowiedzia-
ła się o wsparciu finansowym udziela-
nym w ramach funduszy unijnych, które 
– zdaniem świadka – częściej upośledza-

ją, niż stymulują do efektywnej działal-
ności gospodarczej.

Jak wszystkie do tej pory wystąpienia 
świadków, tak i ta wypowiedź spotkała 
się z licznymi pytaniami oraz komenta-
rzami osób zebranych na sali. 

Ostatni materiał dowodowy zespołu 
oskarżenia stanowił zapis sondy ulicznej, 
przeprowadzonej pod kątem uzyskania 
odpowiedzi na pytania: 1) Co to jest eko-
nomia społeczna?, 2)  Jakie są skojarze-
nia z pojęciem „spółdzielnia socjalna”? 

Celem prezentacji tego materiału 
byłą próba dowiedzenia tezy, iż pojęcie 
ekonomii społecznej nie jest wystarczają-
co dobrze rozpoznawane w świadomości 
społecznej, co mogłoby pośrednio dowo-
dzić niskiej skuteczności działań podmio-
tów wspierających aktywność PES.

3) Wystąpienie obrony
Po przerwie głos przejął zespół obro-

ny, który w swoim programie miał rów-
nież przesłuchanie świadków, jak też 
prezentację wcześniej przygotowanych 
materiałów (dźwiękowego zapisu sondy 
ulicznej). 

Klucz doboru świadków wydawał 
się dość oczywisty – kto, jak nie przed-
stawiciel praktyki ekonomii społecznej, 
lepiej zaświadczy zarówno o słuszności 
idei, jak i realnych zyskach i korzyściach 
z działań w obszarze przedsiębiorczości 
społecznej?  

Pierwszym świadkiem był Michał 
Walczak – prezes zarządu „Hotel City”  
w Bydgoszczy. Zapytany został o mo-
tywy, jakie skłoniły zespół zarządzający 
do stworzenia zakładu pracy chronio-
nej. M. Walczak podniósł istotną kwe-
stię, jaka jest jego zdaniem szczególnie 
ważna, obok względów natury ekono-
micznej – czyli korzyści dla pracodawcy 
płynących z zatrudniania osób niepeł-

nosprawnych. Jego zdaniem obecność 
osób niepełnosprawnych w zespole pra-
cowniczym wpływa korzystnie na rozwój 
i kształtowanie inteligencji emocjonalnej 
– szczególnie ważnej w pracy w obsza-
rze usług społecznych. Miejsca pracy 
dla takich osób jest wiele – zarówno te 
„eksponowane”, jak recepcjonista, bar-
man, kelner, jak też i te „niewidoczne”, 
np. obsługa pokoi, nie mniej ważnych 
dla sprawnego funkcjonowania hotelu. 
Mimo, że – jak twierdzi świadek – ko-
rzyści (przywileje) ekonomiczne, jakie 
oferuje państwo, nie idą w kierunku 
propagowania idei zatrudniania nie-
pełnosprawnych, dostrzegane są inne, 
niezaprzeczalne korzyści z takiego za-
trudnienia: osoby niepełnosprawne są 
pracownikami lojalnymi i szczególnie 
odpowiedzialnymi; zależy im na pracy, 
dzięki której mogą się realizować, mogą 
poczuć swoją wartość w świecie peł-
nosprawnych. W hotelu zatrudnionych 
jest na chwilę obecną 49 osób niepełno-
sprawnych (o różnym stopniu niepełno-
sprawności). 

Padło też pytanie o udział hotelu jako 
partnera w „Programie Animacji Młodych 
Osób Niepełnosprawnych PAMON”. M. 
Walczak podkreślił walory tego projektu, 
wśród których można zwrócić uwagę na 
oferowane przez hotel staże zawodowe 
(wraz ze stypendium), będące spraw-
dzianem umiejętności dla młodych nie-
pełnosprawnych osób, chcących odna-
leźć się na lokalnym rynku pracy.

Drugim świadkiem obrony była Bar-
bara Wiśniewska, prezes Spółdzielni So-
cjalnej TV Żnin – internetowej telewizji, 
w którą zaangażowało się pięć młodych 
osób, z wyższym wykształceniem, któ-
re połączyła wspólna cecha – wszystkie 
były osobami bezrobotnymi.

Uczestnicy konferencji wysłuchali 
krótkiej jak na razie historii spółdziel-
ni (ITV Żnin działa od stycznia 2013 r.), 

Na zdjęciu: Michał Walczak (prezes zarządu „Hotel City”).
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a także pierwszych refleksji związanych 
z funkcjonowaniem tego podmiotu 
ekonomii społecznej na rynku lokal-
nym. Projekt stworzenia internetowej 
telewizji wyszedł od jednej z osób 
uczestniczących w programie wspar-
cia w obszarze ekonomii społecznej, 
realizowanym przez Fundację Ekspert-
-Kujawy (z siedzibą w Inowrocławiu).  
Do swojego pomysłu przekonała ona 
pozostałe cztery osoby, gdyż jednooso-
bowa działalność nie mogłaby się rozwi-
jać na taką skalę jak działanie zespołu. 
Istotnym czynnikiem było też to, że dzię-
ki dofinansowaniu, jakie mogli uzyskać 
wszyscy realizatorzy pomysłu, pojawiła 
się szansa na zakup profesjonalnego 
sprzętu, niezbędnego dla funkcjonowa-
nia lokalnej telewizji.

Pomysł takiego profilu spółdzielni 
socjalnej wydaje się być nowatorski, 
rzadko podejmowany w skali kraju. Już 
po półrocznym okresie funkcjonowania 
można powiedzieć, że internetowa te-
lewizja spotkała się z pozytywnym od-
biorem nie tylko mieszkańców Żnina, ale 
całego regionu Pałuk. Warto w uzupeł-
nieniu dodać, że obok działalności tele-
wizyjnej spółdzielnia prowadzi również 
biuro rachunkowe, korzystając z kompe-
tencji swoich członków. Choć, jak powie-
działa B. Wiśniewska, biuro rachunkowe 
nie generuje na razie przychodów, to 
jednak pokazuje to dodatkową jakość 
działań w ramach spółdzielczości so-
cjalnej, która w takim wymiarze pozwa-
la spożytkować szersze zasoby wiedzy  
i umiejętności osób, przystępujących 
do takiej inicjatywy, a także stworzyć 
alternatywne ścieżki działalności gospo-
darczej (zwiększając tym samym swoje 
szanse na rynku pracy). 

Trzecim i ostatnim świadkiem obro-
ny byłą Agnieszka Juchcińska – członkini 
Spółdzielni Socjalnej „Kreatywni” (repre-
zentowanej już na sali przez Zofię Ziem-
bę, prezeski tej spółdzielni, zasiadającej 
w „loży ekspertów”). 

Spółdzielnia „Kreatywni” powstała 
w 2009 roku i jest pierwszą spółdzielnią 
Socjalną w Polsce założoną tylko przez 
osoby niepełnosprawne (w gronie zało-
życieli znalazło się wówczas 8 osób nie-
pełnosprawnych). Pewnym wskaźnikiem 
rozwoju jest fakt, że w obecnym roku 
(2013) spółdzielnia ta skupia 40 człon-
ków, a daje zatrudnienie w sumie 55 
osobom. Nadal też zasadnicza większość 
składu osobowego to niepełnosprawni, 
którzy w zasadzie mieli możliwości zna-
lezienia pracy na otwartym rynku.

Zakres usług świadczonych przez 
„Kreatywnych” jest szeroki: usługi opie-

kuńcze, catering, organizacja imprez 
okolicznościowych, sprzątanie, pielę-
gnacja zieleni, poligrafia, doradztwo 
prawne, obsługa księgowo-kadrowa, 
szkolenia. A. Juchcińska nie tylko przed-
stawiła podstawowy rys działalności 
swojej spółdzielni, ale też starała się 
podzielić refleksją na temat ograniczeń, 
niedostatków, jakie mogą towarzyszyć 
(i czasem towarzyszą) takim działaniom. 
Wspomniała o słabnącej czasem moty-
wacji do pracy, o gasnącym czasem po-
czuciu odpowiedzialności za realizację 
zadań. Jednak z pełną mocą podkreśliła, 
iż zjawiska te nie różnią się od tych reje-
strowanych w innych formach działalno-
ści gospodarczej oraz , że właśnie współ-
odpowiedzialność pozostałych członków 
spółdzielni socjalnej jest szczególnym 
zabezpieczeniem na takie okoliczności, 
harmonizującym codzienność pracy.

Lista trzech świadków nie zamykała 
programu zespołu obrony, bowiem po-
między wystąpieniami ww. osób poja-
wił się zapis audiowizualny dwóch sond 
ulicznych (przeprowadzonych na ulicach 
Bydgoszczy oraz w Leśnym Parku Kultu-
ry i Wypoczynku w Myślęcinku), których 
celem było – podobnie jak w przypadku 
sondy przeprowadzonej przez zespół 
oskarżenia – dowiedzenie swoich racji, 
w tym przypadku pokazanie szerokie-
go zainteresowania przedsiębiorczością 
społeczną mieszkańców Bydgoszczy oraz 
poparcia dla idei ekonomii społecznej. 

Nie można też powiedzieć, że na 
przedstawicielu Spółdzielni Socjalnej 
„Kreatywni” zamknęła się lista świad-
ków, bowiem o głos z sali poprosiła Han-
na Beyer – prezes Spółdzielni Socjalnej 
„Wspólnota” z Mroczy (w powiecie na-
kielskim), która spontanicznie dała świa-
dectwo znaczenia ekonomii społecznej 
w jej życiu osobistym oraz kilku innych 
związanych z nią osób. Zdecydowały się 
one skorzystać z oferty Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mroczy i w efekcie w mar-
cu 2011 roku zarejestrowały pierwszy 
w ich okolicy podmiot ekonomii społecz-
nej – spółdzielnię socjalną, która w swo-
jej ofercie ma przede wszystkim usługi 
opiekuńcze i porządkowe. Wymowa jej 
słów była wyraźna, podnosząca wagę 
działań promujących przedsiębiorczość 
społeczną jako sposób na aktywizację 
społeczno-zawodową bezrobotnych.

4)  Mowy końcowe  
 oraz wypowiedzi  
 „loży ekspertów”

Zgodnie z duchem „sądu” przy-
szedł czas na mowy końcowe zespołów 
oskarżenia i obrony. Zespół oskarżenia 

przypomniał podstawowe kwestie, ja-
kie podjął i próbował uargumentować 
w trakcie „procesu”. Zasygnalizował na-
stępujące kwestie: 

	Nadal zauważalny jest niewielki za-
sób wiedzy o ekonomii społecznej 
w naszym społeczeństwie – może 
być to zarzut wobec tych instytucji, 
które działają na rynku lokalnym, 
a ich celem jest m.in. promocja eko-
nomii społecznej.

	Zauważalne jest też zjawisko nega-
tywnego naznaczania tych, którzy 
podejmują taką działalność (pejo-
ratywne skojarzenia z nazwą „spół-
dzielnia socjalna”, kojarzenie takiej 
spółdzielczości z „marginesem spo-
łecznym”, itp.).

	Odnosi się wrażenie (także według 
sygnałów płynących od beneficjen-
tów programów na rzecz przed-
siębiorczości społecznej, że środki 
pieniężne z funduszy unijnych są   
niewłaściwie, nie w pełni efektywnie 
wykorzystywane. 

	Intensyfikacja działań związanych 
uruchamianiem przedsiębiorczości 
społecznej może wiązać się z zagro-
żeniem dla wzmocnienia syndromu 
wyuczonej bezradności (nastawienie 
na „branie” dotacji, oczekiwanie na 
pomoc od innych, itp.).

	Ciągle istnieją obawy o niższą jakość 
usług oraz wytwarzanych produktów 
przez PES (co może wiązać się po-
średnio z niskimi kwalifikacjami za-
wodowymi zatrudnionych tam pra-
cowników).

	Historia ekonomii społecznej poka-
zuje, że już wcześniej próbowano 
wykorzystywać podobne mechani-
zmy i sposoby działania społecznego 
– z niewielkim skutkiem.

W związku z tym pojawia się pyta-
nie:  Czy nie lepiej inwestować w zwykłą, 
„normalną” przedsiębiorczość? 

Także i zespół obrony przygoto-
wał podsumowanie swojej linii obrony, 
w którym zasygnalizował, m.in. następu-
jące wątki: 

	Powstające w ramach przedsiębior-
czości społecznej miejsca pracy są 
szczególnie wartościowe, bo otwarte 
dla osób, którym wyjątkowo trudno 
jest wejść na rynek pracy i utrzymać 
się na nim.

	Zatrudnienie w przedsiębiorstwie 
społecznym może zmodyfikować 
wzorzec – zmieniając dotychczaso-
wych klientów instytucji pomocy 
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społecznej w partnerów, aktywnie 
zabiegających o poprawę swojego 
bytu. 

	Efekty zatrudnienia w przedsiębior-
stwie społecznym to nie tylko akty-
wizacja zawodowa, lecz także po-
prawa jakości życia pracowników, 
przejawiająca się upodmiotowie-
niem, lepszą samooceną i zdolnością 
do samookreślenia, wzrostem satys-
fakcji, większym poczuciem własnej 
wartości. 

	Zmiany te mogą się przekładać na dal-
sze korzyści społeczne, takie jak np. 
niższy poziom wydatków na ochro-
nę zdrowia, spadek przestępczości 
i zmniejszenie częstotliwości wystę-
powania problemów rodzinnych. 

	W Polsce diagnozowany jest deficyt 
kapitału społecznego. Rozwój eko-
nomii społecznej może przyczynić się 
do jego wzmacniania. 

	Przedsiębiorstwo społeczne działa 
w konkretnym środowisku społecz-
nym i gospodarczym. Jego powsta-
nie może stanowić istotny impuls 
dla rozwoju miejscowej gospodarki 
i ożywienia lokalnej społeczności. 

	Przedsiębiorstwa społeczne, zapew-
niając lepsze wykorzystanie lokal-
nych zasobów, wzmocnienie konku-
rencyjności miejscowej gospodarki 
i budowanie spójności społecznej na 
poziomie lokalnym, mogą również 
dostarczać usług użyteczności pu-
blicznej, zaspokajających ważne 
potrzeby, których mieszkańcy spo-
łeczności lokalnych nie są w stanie 
zaspokoić samodzielnie. 

Powyższe stwierdzenia znalazły się 
w prezentacji wyświetlanej w trakcie 
wypowiedzi przedstawiciela obrony. 
Niezależnie od tego prelegent sponta-
nicznie wypowiedział kilka refleksji za-
mykających. W nawiązaniu do mowy 
zespołu obrony znamienne słowa wy-
powiedział też moderator konferencji, 
Grzegorz Kaczmarek: „Ekonomia nie jest 
celem samym w sobie, ekonomia ma słu-
żyć człowiekowi, z definicji powinna być 
ekonomią społeczną”. 

Kolejnym i ostatnim etapem były 
wypowiedzi ze strony „loży ekspertów”. 
Jako pierwsza głos zabrała Zofia Ziemba 
(Prezes Spółdzielni Socjalnej „Kreatyw-
ni”), która próbowała jeszcze raz (wcze-
śniej w dyskusji już to miało miejsce) 
złagodzić wymiar zarzutu, dotyczącego 
nikłej świadomości społecznej na temat 
instrumentów ekonomii społecznej. 
Mocno zaakcentowała fakt, że są w spo-

łeczeństwie osoby, które z różnych po-
wodów bez pomocy innych nie znajdą 
pracy i nie będą w stanie samodzielnie 
funkcjonować – to dla nich tworzone są 
te szanse i rozwiązania systemowe. 

Jan M. Grabowski (Prezes Kujawsko-
-Pomorskiej Federacji Organizacji Poza-
rządowych) uznał, że nie warto podej-
mować pytania, czy ekonomia społeczna 
jest potrzebna, gdyż odpowiedź dali sami 
ludzie, którzy zaczęli podejmować takie 
działania. Warto natomiast zastanawiać 
się, jak skutecznie i racjonalnie wspierać 
podmioty ekonomii społecznej.  Poza 
tym zasygnalizował, że uwaga w trakcie 
konferencji skupiła się tak naprawdę na 
jednym typie PES – spółdzielniach socjal-
nych, podczas gdy obok nich funkcjonują 
również inne. Tu wskazał na wyzwanie 
jakie stoją przed szeroką gamą organiza-
cji pozarządowych, wśród których tylko 
niektóre spełniają definicyjne wymogi 
podmiotu ekonomii społecznej (prowa-
dząc działalność gospodarczą). 

Dorota Wróblewska (Dyrektor Re-
gionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Toruniu), wyraziła szczególną apro-
batę dla takiej formuły konferencji oraz 
stwierdziła, że jest ona dowodem, że 
młodzież może rozumieć i zrozumieć 
problematykę ekonomii społecznej. Pod-
niosła – w obronie ekonomi społecznej 
– do idei solidaryzmu społecznego, któ-
ra wydaje się być szczególnym walorem 
wdrażania zadań związanych z przedsię-
biorczością społeczną. Jak stwierdziła, 
ekonomia społeczna dla niektórych ludzi 
staje się szansą dla zachowania godności 
osobistej poprzez stworzenie możliwości 
bycia samodzielnym, względnie nieza-
leżnym. 

Marta Szarogroder (Kujawsko-Po-
morski Związek Pracodawców i Przed-
siębiorców) w swoim krótkim podsumo-
waniu odniosła się do przedstawionego 

podczas konferencji przykładu Akade-
mickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 
jako idealnego połączenia idei solidary-
zmu społecznego i działań na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym  
z ideą przedsiębiorczości. Poza tym zwró-
ciła uwagę na możliwe korzyści płyną-
ce z funkcjonowania takich podmiotów 
ekonomii społecznej (np. w przeznacza-
niu wypracowanego zysku na realizację 
zadań o charakterze społecznym, np. 
działalność bezpłatnego przedszkola, 
czy dofinansowanie działalności lokalnej 
szkoły społecznej).

Na koniec wypowiedział się Piotr 
Terlecki (Prezes Zarządu Izby Przemy-
słowo-Handlowej Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego). Krytycznie ocenił 
wykorzystanie środków unijnych na roz-
wój naszego regionu oraz sam stan tego 
rozwoju, podnosząc wagę kształtowania 
kapitału społecznego jako zadania, które 
winno wieść prym w nadchodzącym cza-
sie. Tym samym zaakcentował znaczenie 
rozwoju podmiotów ekonomii społecz-
nej, a w szczególności spółdzielczości 
socjalnej, jako wskaźnika rozwoju tego 
kapitału.

5)  Dyskusja  
oraz zamknięcie konferencji 
Po wystąpieniach „Loży eksper-

tów” głos został najpierw oddany in-
nym uczestnikom konferencji, a później 
kierownikowi projektu KPCES – Jacko-
wi Lisewskiemu – który w syntetyczny 
sposób zaprezentował wizję rozwoju 
ekonomii społecznej w naszym regionie  
z udziałem Kujawsko-Pałuckiego Cen-
trum Ekonomii Społecznej1. 

1  Obszerniejsza relacja na temat planów doty-
czących dalszego działania KPCES (w tym roku 
i latach następnych) przedstawiona została w od-
rębnym materiale tej publikacji.

Na zdjęciu (od lewej: Marta Szarogroder (Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców), Piotr Terlecki 
(Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego).
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w symboliczny sposób – poprzez pu-
bliczne głosowanie uczestników kon-
ferencji za pośrednictwem uprzednio 
przygotowanych kart (zielonych i czer-
wonych). Zasadniczo dominujący kolor 
zielony kart, uniesionych do góry przez 
wszystkich zebranych, wskazał na apro-
batę i pozytywną ocenę działań w ob-
szarze ekonomii społecznej. Pojedyncze 
czerwone karty były ważnym sygnałem 
pewnego rodzaju niedosytu, wskazują-
cym na konieczność optymalizacji dzia-
łań w zakresie promowania i wspierania 
działań w obszarze ekonomii społecznej.

Na koniec głos zabrał Filip Sikora, 
Kanclerz Wyższej Szkoły Gospodarki  
w Bydgoszczy. Dziękując za przyjęcie za-
proszenia przez licznie zebranych gości 
oraz gratulując udanej konferencji zwró-
cił uwagę na dwie kwestie. W pierwszej 
kolejności podzielił się refleksjami wy-
niesionymi z pobytu na uczelni w Wilnie 
(Kolegium Wileńskie), w trakcie którego 
podjęto decyzję o wymianie doświad-
czeń między uczelniami w zakresie 
programów nowoczesnej edukacji. Jak 
powiedział, Litwini wyrazili głębokie za-
interesowanie działaniami podejmowa-
nymi w ramach WSG, dotyczącymi eko-
nomii społecznej. Drugi temat zawarty 
został w pytaniu: Jaka jest rola uczelni 
rozumianej jako środowiska akademic-
kiego w kreowaniu ekonomi społecznej 
w regionie? Stawiając to pytanie Kanc-
lerz WSG podkreślił rolę debat, takich 
jak konferencja, pn. „Sąd nad ekonomią 
społeczną”, w próbie wypracowania 
takiego spojrzenia i strategii działania 
łączącego promocję przedsiębiorczości 
społecznej z zadaniami stricte akademic-
kimi – dydaktycznymi i badawczymi.

Zakończenie
Na zaprezentowane powyżej treści na-

leży spojrzeć dwojako. Z jednej strony jest  
to sprawozdanie z przebiegu konferen-
cji, poprzedzone opisem tego, co pozo-

stawało w bezpośrednim związku z ideą 
przedsięwzięcia. Happeningowa forma 
spotkania czerwcowego, ubrana w po-
stać quasi-sądowego przedstawienia, 
kazała uwzględnić w tym opisie wcze-
śniejsze kroki organizacyjne i formalne. 
Sama konferencja stała się forum wy-
miany refleksji na temat kondycji ekono-
mii społecznej – dyskusji o tyle ciekawej, 
że odmiennej od tych prowadzonych 
w duchu tradycyjnych sympozjów. 

Z drugiej strony tekst ten miał dostar-
czyć – żywię taką nadzieję – szczególne 
treści o wymiarze metodycznym. W ty-
tule artykułu pojawiło się stwierdzenie 
o projekcie edukacyjnym, bowiem i ta-
kie założenie przyświecało temu pomy-
słowi – wkomponowanemu w realizację 
zadań związanych z projektem KPCES, 
ale też i mającemu dać szansę na spożyt-
kowanie treści w procesie dydaktycznym 
na uczelni. 

Do realizacji „Sądu nad ekonomią 
społeczną” wciągnięci zostali studenci 
(różnych obszarów studiów, ale przede 
wszystkim związanych z ekonomią i so-
cjologią), którzy pod okiem specjalistów 
(członków Polskiego Towarzystwa Eko-
nomicznego oraz doradców z zespołu 
Kujawsko-Pałuckiego Centrum Ekonomii 
Społecznej) przeszli przez ukierunkowa-
ny 40-godzinny kurs dydaktyczny, który 
w efekcie dostarczył elementarnej wiedzy 
z zakresu ekonomii społecznej oraz okazji 
do przećwiczenia praktycznych umiejęt-
ności stosowania analizy SWOT. Sama 
forma spotkania końcowego, która odby-
ła się w ramach konferencji przed oczami 
zaproszonych ekspertów oraz wielu go-
ści, stała się też swoistym poligonem do-
świadczalnym dla ćwiczenia umiejętności 
prowadzenia konstruktywnej dyskusji 
z wykorzystaniem rzeczowych argumen-
tów (stąd moje wcześniejsze odniesienia 
do zasad i charakterystycznych cech tzw. 
debaty oksfordzkiej). 

Wracając do oceny wyniku głosowa-
nia, jakie zostało przeprowadzone na ko-

niec sądu oraz odnosząc się do podsta-
wowego celu konferencji – odpowiedzi 
na pytania związane ze statusem ekono-
mii społecznej w naszym regionie oraz jej 
możliwej współobecności z wolnorynko-
wą działalnością gospodarczą, zacytu-
ję słowa Jerzego Hausnera: „W moim 
przekonaniu w ekonomii społecznej nie 
idzie o to, aby gospodarkę prywatną 
oraz gospodarkę publiczną przenicować 
na „społeczną modłę” i zmienić kapita-
lizm właścicieli (shareholdingcapitalism) 
w kapitalizm interesariuszy (stakehol-
dingcapitalism), co się marzyło wielu 
starym i nowym socjalistom (w tym bry-
tyjskim labourzystom u progu rządów 
Tony Blaira), ale aby umożliwić rozwią-
zywanie, a przynajmniej łagodzenie pro-
blemów społecznych, które nieuchron-
nie generuje rynek i państwo. I jeśli to 
się udaje, choćby częściowo, to niewąt-
pliwie ekonomia społeczna może przy-
czyniać się także do jakiejś modyfikacji 
(ewolucji) gospodarki prywatnej i go-
spodarki publicznej, a tym samym dłu-
gotrwałego rozwoju społeczno-gospo-
darczego. Trafnie podkreśla Kwaśnicki 
(2005, s. 11), że ekonomia społeczna 
jest komplementarna w relacji do ryn-
ku i państwa. Nie jest więc odrębnym 
typem gospodarowania, systemową al-
ternatywą gospodarki prywatnej, lecz 
jej stosunkowo wąskim uzupełnieniem. 
I taką musi pozostać, aby być społeczną: 
nie może ani substytuować, ani wypie-
rać rynku. Co także dotyczy gospodarki 
publicznej”2.

Myślę, że słowa te oddają przeko-
nania wielu uczestników konferencji, 
pn. „Sąd nad ekonomią społeczną” oraz 
stanowiska, które zostały wypracowane, 
bądź ugruntowane w trakcie tego spo-
tkania. Mając świadomość niedostatków 
i niedoskonałości w procedurach wdra-
żania idei przedsiębiorczości społecznej, 
mamy jednocześnie świadomość ko-
nieczności „inwestowania” w ten obszar. 
Uruchamiając bowiem funkcje interwen-
cji socjalnej wobec osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, wywołujemy 
jednocześnie ruch w zakresie samoorga-
nizacji społecznej w stronę realizacji idei 
społeczeństwa obywatelskiego. 

2 J. Hausner, Ekonomia społeczna jako kate-
goria rozwoju, [W:] J. Hausner (red.),Ekonomia 
społeczna a rozwój, Kraków, b.r.w., ISBN: 978-
83-89410-31-3, s. 12, publikacja dostępna pod 
adresem internetowym:  http://www.msap.uek.
krakow.pl/doki/publ/es_ekonomia.pdf.

Paweł Sobierajski
Kujawsko-Pałuckie Centrum  

Ekonomii Społecznej
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Werdykt: za czy przeciw ekonomii społecznej?
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Niniejsze opracowanie jest próbą 
analizy działań uczelni wyższych, jakie 
mogą być podejmowane na rzecz eko-
nomii społecznej ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

W pierwszej części opracowania pod-
jęto próbę definicji ekonomii społecznej, 
wskazano podstawowe zasady funkcjo-
nowania w obszarze ekonomii społecznej 
oraz ujęto podejście akademickie i uczel-
niane do tematu ekonomii społecznej 
regionu. Część druga pracy poświęcona 
jest typom działań w obszarze ekonomii 
społecznej, możliwym do sfinansowania 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Część trzecia, na przykładzie 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgosz-
czy, pokazuje działania uczelni wyższej 
w obszarze ekonomii społecznej, jakie 
możliwe są do sfinansowania ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego (Poddziałanie 
7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki). Część czwarta rozprawy obej-
muje próbę oceny efektywności działań 
możliwych do realizacji przez uczelnie 
wyższe w obszarze ekonomii społecz-
nej, w aspekcie działań wskazanych 
w opracowaniu. Praca zakończona jest 
krótkim podsumowaniem, potwierdza-
jącym słuszność wskazanych kierunków 
i narzędzi interwencji uczelni wyższych 
w obszarze ekonomii społecznej.

Niniejsza praca wskazuje rolę i funk-
cje uczelni wyższej w obszarze ekonomii 
społecznej, jako ośrodka edukacyjnego 
oraz badawczo-rozwojowego. Opraco-
wanie wskazuje także, najbardziej efek-
tywne działania w zakresie inicjowania 
i rozwoju przedsiębiorczości społecznej 
w regionie, jak i możliwość ich finanso-
wania ze środków Unii Europejskiej.

Część I

DEFINICJA  
EKONOMII SPOŁECZNEJ  

W UJĘCIU UCZELNI WYŻSZEJ
Punktem wyjścia do analizy stanu 

rozwoju ekonomii społecznej jest defi-
nicja tego pojęcia.1 Ekonomia społecz-

1  Projekt Kujawsko – Pomorskiego Programu 
na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 
2013 – 2020, Województwo Kujawsko – Pomor-
skie, Toruń, 2012.

na – to jeden ze sposobów określenia 
działalności gospodarczej, która łączy 
w sobie cele społeczne i ekonomiczne.2 
Przedsiębiorstwo społeczne wyznacza 
sobie cele ściśle społeczne, a wypraco-
wane środki przeznacza na działalność 
lub na wspólnotę. Osiąganie maksymal-
nego zysku jest tutaj potrzebą drugorzę-
dową. Powyższy rygor oferuje w zamian 
prowadzenie działalności gospodarczej 
w sposób uproszczony.

Przedsiębiorczość społeczna opiera 
się na zasadzie pomocniczości i solidary-
zmu społecznego wobec osób wykluczo-
nych bądź zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.3 Aktywizacja społeczna 
i zawodowa skoncentrowana wokół 
podmiotów ekonomii społecznej two-
rzy nowy krajobraz gospodarczy i spo-
łeczny Europy, dodajmy – ze sporym 
wsparciem ze strony Unii Europejskiej. 
Przynosi to realne efekty – aktualnie 
w naszym województwie funkcjonuje 
14 spółdzielni socjalnych, 5 zakładów 
aktywności zawodowej, 8 centrów in-
tegracji społecznej, 19 klubów integracji 
społecznej, ponad 40 warsztatów terapii 
zajęciowej oraz liczne organizacje poza-
rządowe, które prowadzą działalność 
gospodarczą.4

W ujęciu uczelni wyższej, ekonomia 
społeczna to ogół działań o charakterze 
społecznym, które związane są z gene-
rowaniem przychodu i przeznaczaniem 
nadwyżki finansowej przede wszystkim 
na działalność statutową, zabezpiecze-
nie interesów członków oraz rozwój 
podmiotu.

Wieloaspektowość i złożoność te-
matyki ekonomii społecznej skłania do 
współpracy, zwłaszcza z samymi pod-
miotami ekonomii społecznej, oraz wy-
pracowania nowych, dostosowanych do 
aktualnych potrzeb rozwiązań, a także 

2  Materiały dotyczące projektu: „W poszuki-
waniu polskiego modelu ekonomii społecznej” 
realizowanego w okresie 2005 – 2008 przez Fun-
dację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
3  Szerzej: Opinia Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno–Społecznego w  sprawie przed-
siębiorczości społecznej i  przedsiębiorstw spo-
łecznych (opinia rozpoznawcza), Bruksela, 26 
października 2011 r.
4  Badania opracowane przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
–Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z  NGO, 
Toruń, 2012.

do usprawnienia modeli już funkcjonują-
cych. Ekonomia społeczna przyczynia się 
do realizacji misji kształtowania społe-
czeństwa obywatelskiego. Niestety, „na-
dal niewielki procent przedsiębiorstw 
społecznych wykorzystuje własny po-
tencjał. Tylko niektóre działają na miarę 
swoich możliwości i oczekiwań otocze-
nia, w tym przede wszystkim klientów. 
Sytuacja powoli się zmienia, jednak trze-
ba stwierdzić, że podmioty ekonomii 
społecznej wciąż nie budzą zaufania i nie 
są brane pod uwagę jako poważny part-
ner biznesowy. Nawet jeśli ktoś docenia 
ich wysiłek, rzadko chce mieć z nimi do 
czynienia na co dzień. A bez tego prze-
cież nie ma mowy o prawdziwej współ-
pracy, szczególnie na linii ekonomia spo-
łeczna – biznes.”5

1. Podmioty  
ekonomii społecznej

Podczas rozmowy o ekonomii spo-
łecznej, bezsprzecznie można wskazać 
funkcjonujące od lat w naszym systemie 
prawnym podmioty „tradycyjne”6, tj.:

-  Organizacje pozarządowe (stowarzy-
szenia i fundacje), w szczególności 
prowadzące działalność gospodarczą 
lub odpłatną działalność pożytku pu-
blicznego,

-  Spółdzielnie,

-  Grupy Producentów Rolnych, 

-  Organizacje gospodarcze i zawodowe,

-  Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych,

-  Ochotnicze Straże Pożarne,

-  Zrzeszenia służące wzajemnej po-
mocy o charakterze ekonomicznym, 
administracyjnym lub społecznym. 

Nowa ekonomia społeczna bazująca 
na przykładach europejskich, to także 

5  Zrób biznes – przewodnik dla przedsiębiorców 
społecznych po współpracy z  biznesem; pod red.  
D. Kownacka, E. Rościszewska, Warszawa, 2012.
6  M. Andrzejewski, Seminarium „Ekonomia 
społeczna w regionie –problemy i perspektywy”, 
19 września 2011.

Europejski Fundusz Społeczny  
jako źródło finansowania działań uczelni wyższej  
w obszarze ekonomii społecznej
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podmioty o ściśle zdefiniowanej struk-
turze i statusie prawnym:

- Spółdzielnie socjalne,

- Centra Integracji Społecznej 

- Zakłady Aktywności Zawodowej,

- Kluby Integracji Społecznej.

Definiując podmioty ekonomii spo-
łecznej nie powinniśmy ograniczać się 
do katalogu zamkniętego. Przyjrzyjmy 
się zatem kryteriom7, jakie spełniają na-
zwane podmioty ekonomii społecznej:

2. Ekonomia społeczna  
– kryteria ekonomiczne:

-  prowadzenie w sposób względnie 
ciągły, regularny działalności w opar-
ciu o instrumenty ekonomiczne;

-  niezależność, suwerenność instytucji 
w stosunku do instytucji publicznych;

-  ponoszenie ryzyka ekonomicznego;

-  istnienie choćby nielicznego płatne-
go personelu.

3. Ekonomia społeczna  
– kryteria społeczne:

-  wyraźna orientacja na społecznie 
użyteczny cel przedsięwzięcia;

- oddolny, obywatelski charakter ini-
cjatywy;

- specyficzny, możliwie demokratycz-
ny system zarządzania;

- możliwie wspólnotowy charakter 
działania;

-  ograniczona dystrybucja zysków.

4. Ekonomia społeczna  
w ujęciu uczelni

Ekonomia społeczna w ujęciu uczel-
ni, to ogół działań o charakterze dzia-
łalności gospodarczej, zmierzający do 
osiągnięcia obydwu celów – wygene-
rowania zysku oraz zagospodarowania 
części wytworzonych środków na dzia-

7 www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225 - 
kryteria wg definicji opracowanej przez pra-
cowników europejskiej sieci badawczej EMES 
(EuropeanResearch Network). Także: Ekonomia 
społeczna w  Programie Operacyjnym Kapitał 
Ludzki, Stała Konferencja Ekonomii Społecznej 
SKES we współpracy z Ogólnopolską Federacją 
Organizacji Pozarządowych oraz w porozumie-
niu z  Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa, 2009.

łalność statutową.8 Zgodnie z powyższą 
definicją, podmiotami ekonomii spo-
łecznej są zarówno podmioty o ściśle 
uregulowanej strukturze, które badacze 
wskazują wprost, jak i organizacje poza-
rządowe prowadzące działalność gospo-
darczą lub odpłatną, lokujące nadwyżkę 
finansową w działania statutowe. Prak-
tyka Wyższej Szkoły Gospodarki w Byd-
goszczy uwidoczniła potrzebę doprecy-
zowania definicji ekonomii społecznej, 
która niejednokrotnie kojarzona jest 
negatywnie, zwłaszcza w odniesieniu 
do pomocy społecznej lub też określa-
na jest mylnie  i zawężająco – w odnie-
sieniu wyłącznie do spółdzielni socjal-
nych. Zaproponowana definicja mieści 
się w kryteriach określonych w ogólnie 
przyjętej definicji ekonomii społecznej, 
wskazanej powyżej.

Część II

EUROPEJSKI FUNDUSZ  
SPOŁECZNY JAKO ŹRÓDŁO  
FINANSOWANIA DZIAŁAŃ  

W OBSZARZE  
EKONOMII SPOŁECZNEJ

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 
jest jednym z funduszy strukturalnych.9 
Nadrzędnym celem funduszy struktural-
nych w ogólności, jest wspieranie tych 
sektorów gospodarki i tych regionów 
Europy, które bez wsparcia zewnętrz-
nego nie są w stanie osiągnąć średnie-
go poziomu właściwego dla całej Unii 
Europejskiej. Funkcjonowanie wsparcia 
w ramach funduszy strukturalnych ma 
przyczynić się do zwiększenia spójności 
społecznej oraz dobrobytu we wszyst-
kich regionach Unii Europejskiej. EFS to 
główne narzędzie finansowe Unii Euro-
pejskiej, w ramach którego wspierane 
jest zatrudnienie w państwach człon-
kowskich oraz promowana jest spójność 
gospodarcza i społeczna. Wydatki EFS 
wynoszą około 10 % całkowitego bu-
dżetu Unii Europejskiej.  EFS przeznacza 
swe środki w szczególności na tworzenie 
nowych i lepszych miejsc pracy w UE. Cel 
ten realizowany jest poprzez współfinan-
sowanie krajowych, regionalnych i lokal-
nych projektów, które przyczyniają się do 
zwiększenia stopy zatrudnienia, polep-
szenia jakości miejsc pracy a także do po-
prawy integracji na rynku pracy, na szcze-
blu krajowym i regionalnym. Europejski 

8  Zgodnie z: Co to jest ekonomia społeczna ?, 
www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225.
9  Europejski Fundusz Społeczny, Inwestowa-
nie w kapitał ludzki, Urząd Oficjalnych Publika-
cji Wspólnot Europejskich. Luksemburg, 2007 r.

Fundusz Społeczny został stworzony na 
mocy Traktatu Rzymskiego ustanawiają-
cego Europejską Wspólnotę Gospodar-
czą, podpisanego w 1957 r. EFS jest więc 
najstarszym funduszem strukturalnym. 
Od samego początku głównym celem EFS 
było zwiększenie poziomu zatrudnienia, 
ale w miarę upływu lat EFS dostosował 
nacisk na poszczególne dziedziny, aby 
stawić czoło nowym wyzwaniom. We 
wczesnych latach powojennych EFS sku-
piał się na zarządzaniu migracjami robot-
ników w Europie. W późniejszym okre-
sie główny nacisk przenosi się na walkę 
z bezrobociem wśród ludzi młodych 
i słabo wykwalifikowanych. W obecnym 
okresie programowania: 2007-2013, EFS 
kieruje swe wsparcie do ludzi, którzy 
mają wyjątkowe trudności w znalezieniu 
pracy: do kobiet, młodzieży, ludzi star-
szych, migrantów oraz osób niepełno-
sprawnych. W Polsce,  w perspektywie 
programowania 2007 – 2013 wydatki 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
są realizowane głównie poprzez Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).

Istnieje szereg działań w obszarze 
ekonomii społecznej, w tym zwłaszcza 
w zakresie inicjowania i rozwoju przed-
siębiorczości społecznej, które możli-
we są do dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
natomiast z uwagi na ograniczone ramy 
niniejszej pracy, przedstawię wybrane 
możliwości w niniejszym zakresie. Szcze-
gółowy Opis Priorytetów Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 201310, 
w ramach priorytetu VII. Promocja inte-
gracji społecznej, wskazuje typy działań, 
które ukierunkowane są na:

-  zwiększenie szans w znalezieniu za-
trudnienia przez osoby wykluczone 
lub zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym z co najmniej jednego powo-
du, o których mowa w art. 7 ustawy  
o pomocy społecznej11,

-  wyrównywanie deficytów wynikają-
cych z braku dostępu do określonych 
dóbr i usług, braku odpowiednich 
kwalifikacji lub innych czynników 
powodujących ograniczenie szans 
określonych grup społecznych na 
równoprawny z większością społe-
czeństwa udział w życiu rodzinnym, 
społecznym i zawodowym,

-  eliminowanie barier organizacyj-
nych, prawnych i psychologicznych, 

10  Szczegółowy Opis Priorytetów Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowa Strate-
gia Spójności, Warszawa, 1 lipca 2012 r.
11  Ustawa z  dnia 12 marca 2004 r. o  pomo-
cy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 539 
z późń. zm.
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na jakie napotykają osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym,

-  wsparcie osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym (w tym zwłaszcza 
osób długotrwale bezrobotnych, osób 
niepełnosprawnych, osób opuszcza-
jących placówki wychowawcze i pe-
nitencjarne oraz kobiet objętych dys-
kryminacją wielokrotną z co najmniej 
kilku przyczyn), ukierunkowane na 
reintegrację społeczną i zawodową,

-  tworzenie warunków sprzyjających 
rozwojowi adaptacyjnych form za-
trudnienia, w tym w sektorze ekono-
mii społecznej,

-  wspieranie przedsiębiorczości spo-
łecznej i podmiotów działających na 
rzecz jej rozwoju.

Wsparcie sektora ekonomii społecz-
nej w ramach PO KL, w okresie 2007 
– 2013 ma wywołać ściśle określone 
skutki społeczne. Cele PO KL dla sektora 
ekonomii społecznej skwantyfikowano 
następującymi wskaźnikami:

1. Objęcia 15% klientów instytucji 
pomocy społecznej (którzy jedno-
cześnie: są w wieku aktywności za-
wodowej, nie pracują i korzystają 
z pomocy społecznej) działaniami 
aktywnej integracji.

2. Objęcia 10% klientów instytucji po-
mocy społecznej (w wieku aktywności 
zawodowej) kontraktami socjalnymi.

3. Objęcia 100% pracowników insty-
tucji pomocy i integracji społecznej 
(bezpośrednio zajmujących się ak-
tywną integracją) szkoleniami i inny-
mi formami podnoszenia kwalifikacji.

4. Zapewnienia funkcjonowania insty-
tucji wspierających ekonomię spo-
łeczną (przynajmniej dwie w każdym 
województwie), które otrzymały 
wsparcie ze środków EFS.

5. Osiągniecie minimum 30% udziału 
przychodów własnych w ogólnej war-
tości przychodów jednostek ekono-
mii społecznej, które otrzymały dofi-
nansowanie w ramach priorytetu.

6. Objęcia 149 tys. osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym aktywiza-
cją zawodową i społeczną w ramach 
priorytetu.

7. Wzmocnienia potencjału sektora eko-
nomii społecznej poprzez wsparcie 
300 podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach Priorytetu VII. PO KL, 
z uwagi na specyfikę wsparcia, duża 
część działań zarezerwowana jest dla 
właściwości Regionalnych Ośrodków 

Polityki Społecznej, Ośrodków Pomocy 
Społecznej oraz Powiatowych Centrów 
Pomocy Rodzinie, które finansowane są  
w ramach procedury systemowej. Ist-
nieje jednak szereg działań, których 
realizacji podjąć się mogą wszystkie 
pozostałe podmioty, w tym także oso-
by fizyczne prowadzące działalność go-
spodarczą, a alokacja w tym przypadku 
dzielona jest w drodze ogłaszanych kon-
kursów. Szczególną uwagę w aspekcie 
ekonomii społecznej, należy zwrócić na 
Poddziałanie 7.2.1 PO KL (Aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym), Pod-
działanie 7.2.2 PO KL (Wsparcie ekono-
mii społecznej) oraz Działanie 7.4 PO 
KL ukierunkowane na wsparcie osób 
niepełnosprawnych. Grupą docelową 
wskazanych działań są co do zasady 
osoby niezatrudnione lub zatrudnio-
ne w wieku 15 – 64 lat, zagrożone wy-
kluczeniem społecznym z co najmniej 
jednego powodu spośród wskazanych 
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej12, otoczenie 
osób wykluczonych społecznie, w za-
kresie niezbędnym do aktywizacji tych-
że osób, instytucje pomocy i integracji 
społecznej oraz podmioty integracji 
społecznej i ich pracownicy lub wolon-
tariusze. Twórcy PO KL formułując pro-
gram wsparcia dla podmiotów ekonomii 
społecznej skoncentrowali się na tych 
podmiotach, które kreują miejsca pra-
cy dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym13 (spółdzielni socjalne, CIS, 
KIS, ZAZ, WTZ itp.).

Celem Działania 7.2. PO KL jest po-
prawa dostępu do zatrudnienia osób za-
grożonych wykluczeniem społecznymi, 
rozwijanie sektora ekonomii społecznej. 

W ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL 
możliwe jest finansowanie projektów 
ukierunkowanych na rzecz integracji 
społeczno – zawodowej, obejmujące na-
stępujące typy realizowanych operacji:14

-  wsparcie dla tworzenia i/lub działal-
ności podmiotów integracji społecz-
nej tj. centrów integracji społecznej, 
klubów integracji społecznej, zakła-

12   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 539 
z późń. zm.
13  „Ekonomia społeczna w  Programie 
Operacyjnym Kapitał Ludzki”, Stała Konfe-
rencja Ekonomii Społecznej SKES we współ-
pracy z  Ogólnopolską Federacją Organiza-
cji Pozarządowych oraz w  porozumieniu  
z  Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, War-
szawa, 2009.
14  Szczegółowy Opis Priorytetów Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowa Strate-
gia Spójności, Warszawa, 1 lipca 2012 r.

dów aktywności zawodowej oraz 
podmiotów działających na rzecz 
aktywizacji społeczno-zawodowej 
(których podstawowym zadaniem 
nie jest działalność gospodarcza), 
z wyjątkiem warsztatów terapii zaję-
ciowej,

-  działania prowadzące do poszukiwa-
nia i testowania długookresowych 
źródeł finansowania podmiotów in-
tegracji społecznej, wymienionych 
w typie operacji nr 1,

-  kursy i szkolenia umożliwiające naby-
cie, podniesienie lub zmianę kwalifi-
kacji i kompetencji zawodowych oraz 
rozwijanie umiejętności i kompeten-
cji społecznych, niezbędnych na ryn-
ku pracy,

-  staże, subsydiowane zatrudnienie 
i zajęcia reintegracji zawodowej 
u pracodawcy,

- poradnictwo psychologiczne, psy-
chospołeczne, prowadzące do inte-
gracji społecznej i zawodowej

-  rozwój nowych form i metod wspar-
cia indywidualnego i środowiskowe-
go na rzecz integracji zawodowej 
i społecznej (w tym np. środowisko-
wej pracy socjalnej, centrów akty-
wizacji lokalnej, animacji lokalnej, 
streetworkingu, coachingu, treningu 
pracy), 

-  rozwój usług społecznych przezwy-
ciężających indywidualne bariery 
w integracji społecznej, w tym w po-
wrocie na rynek pracy,

-  wsparcie tworzenia i działalności 
środowiskowych instytucji aktywi-
zujących osoby niepełnosprawne, 
w tym zaburzone psychicznie,

-  promocja i wsparcie wolontariatu, 
w zakresie integracji osób wykluczo-
nych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym,

-  wsparcie dla tworzenia i funkcjono-
wania pozaszkolnych form integra-
cji społecznej młodzieży (świetlice 
środowiskowe, w tym z programem 
socjoterapeutycznym, kluby środo-
wiskowe) połączonych z realizacją 
działań w zakresie reintegracji zawo-
dowej i społecznej,

-  poradnictwo zawodowe oraz po-
średnictwo pracy.

Poddziałanie 7.2.2 PO KL to instru-
ment finansowania ekonomii społecz-
nej sensu stricte. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że realizacja Poddziałania 
7.2.2 PO KL, to próba stworzenia wa-
runków do powstania systemu wsparcia 
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ekonomii społecznej15 –systemu rozu-
mianego funkcjonalnie, a nie definiowa-
nego jako „układ elementów mający 
określoną strukturę, stanowiący logicz-
nie uporządkowaną całość”16. Należy 
wskazać następujące, możliwe do reali-
zacji typy projektów:17

1. Wsparcie dla utworzenia i/lub funk-
cjonowania (w tym wzmocnienia 
potencjału) instytucji wspierających 
ekonomię społeczną, zapewniają-
cych w ramach projektu w sposób 
komplementarny i łączny:

-  dostęp do usług prawnych, księ-
gowych, marketingowych,

-  doradztwo (indywidualne i gru-
powe, m.in. w postaci punktów 
lub centrów doradztwa, inku-
batorów społecznej przedsię-
biorczości tworzących wspólną 
infrastrukturę rozwoju), w tym 
doradztwo w zakresie pozyski-
wania przez podmioty ekonomii 
społecznej zewnętrznych źródeł 
finansowania, np. w postaci po-
życzek,

-  szkolenia umożliwiające uzyska-
nie wiedzy i umiejętności po-
trzebnych do założenia i/lub pro-
wadzenia działalności w sektorze 
ekonomii społecznej,

- usługi wspierające rozwój part-
nerstwa lokalnego na rzecz eko-
nomii społecznej (m.in. poprzez 
budowę sieci współpracy lokal-
nych podmiotów w celu wspie-
rania rozwoju podmiotów ekono-
mii społecznej),

-  promocja ekonomii społecznej 
i zatrudnienia w sektorze ekono-
mii społecznej.

2. Wsparcie na założenie spółdziel-
ni socjalnej, przystąpienie do lub 
zatrudnienie w spółdzielni socjal-
nej poprzez zastosowanie w ra-
mach projektu co najmniej dwóch  
z następujących instrumentów:

-  wsparcie szkoleniowe i doradz-
two (indywidualne i grupowe), 
umożliwiające uzyskanie wiedzy 
i umiejętności potrzebnych do 
założenia i/lub prowadzenia i/lub 

15  H. Guz, Wsparcie sektora ekonomii społecz-
nej w  ramach VII Priorytetu Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Ekonomia 
Społeczna, półrocznik nr 1/2011, Kraków, 2011.
16  System – wg. Słownika Wyrazów Obcych, 
PWN, 2010.
17  Szczegółowy Opis Priorytetów Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowa Strate-
gia Spójności, Warszawa, 1 lipca 2012 r.

przystąpienia i/lub pracy w spół-
dzielni socjalnej, w tym szkolenia 
zawodowe potrzebne do pracy 
w spółdzielni socjalnej,

-  przyznanie środków finansowych 
dla spółdzielni socjalnej na zało-
żenie, przystąpienie do lub za-
trudnienie w spółdzielni socjalnej 
– do wysokości 20 tys. zł na:

-  założyciela - w przypadku spół-
dzielni socjalnych utworzonych 
przez osoby fizyczne,

-  osobę fizyczną, przystępującą do 
spółdzielni socjalnej,

-  osobę zatrudnianą w spółdzielni 
socjalnej zgodnie z art. 5a ust 1 
ustawy o spółdzielniach socjal-
nych w przypadku spółdzielni 
utworzonych przez podmioty,  
o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 
2 i 3 ustawy o spółdzielniach so-
cjalnych,

-  wsparcie pomostowe, obejmują-
ce finansowe wsparcie pomosto-
we połączone z doradztwem oraz 
pomocą w efektywnym wykorzy-
staniu przyznanych środków.

3. Działania prowadzące do poszuki-
wania i testowania długookreso-
wych źródeł finansowania instytucji, 
wspierających ekonomię społeczną 
oraz spółdzielni socjalnych.

W wyniku realizacji wsparcia w ra-
mach Poddziałania 7.2.2 PO KL, w wo-
jewództwie kujawsko – pomorskim 
utworzonych zostało szereg Ośrod-
ków Wspierania Ekonomii Społecznej 
(OWES). Aktualnie funkcjonujące Ośrod-
ki Wspierania Ekonomii Społecznej, 
prowadzą działania na terenie całego 
województwa. Z uwagi na specjalizację 
poszczególnych podmiotów w zakresie 
określonych działań, część z ośrodków 
prowadzi wyłącznie działalność szkole-
niowo – doradczą, czy badawczą, inne 
prowadzą działalność inicjującą przed-
siębiorczość społeczną oraz wspierają 
tworzenie spółdzielni socjalnych, inne 
zaś koncentrują się na promocji ekono-
mii społecznej oraz zatrudnieniu w sek-
torze. Wpływa to negatywnie w zakre-
sie efektywności wsparcia. Z uwagi na 
dużą dowolność w zakresie kształtowa-
niu obszaru terytorialnego i rzeczowego 
projektów na etapie ich sporządzania, 
dzisiaj klient ekonomii społecznej regio-
nu może czuć się zagubiony z uwagi na 
brak jasnej linii demarkacyjnej pomię-
dzy zakresem działań poszczególnych 
ośrodków. 

Jednocześnie, należy zaznaczyć, że 

zakończona została ocena projektów 
złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 
1/POKL/7.2.2/2013.18 W wyniku prze-
prowadzonego konkursu, województwo 
zostało podzielone na 6 subregionów, 
a w każdym z tak utworzonych obsza-
rów funkcjonował będzie jeden Ośro-
dek Wspierania Ekonomii Społecznej. 
Ponadto, każdy ze wskazanych OWES, 
zgodnie z dokumentacją konkursową, 
zobowiązał się do wdrożenia standar-
dów działania OWES w ramach Prioryte-
tu VII. Określonych przez Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej. W tak utworzonej 
strukturze funkcjonowania OWES, zdaje 
się niezbędna silna rola centralna Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej lub 
innego podmiotu, który winien pełnić 
funkcje nadzoru jakości wsparcia oraz 
przede wszystkim koordynować działa-
nia wszystkich OWES. Takie rozwiązanie 
pozytywnie wpłynie w zakresie prze-
pływu informacji i celowości wsparcia 
oraz przyczyni się do efektywniejszego 
wykorzystania środków publicznych. 
Powyższe ma przede wszystkim ułatwić 
klientom ekonomii społecznej korzy-
stanie ze wsparcia. Odtąd, możliwość 
skorzystania ze wsparcia wynikała bę-
dzie z właściwości miejscowej OWES, 
a każdy z ośrodków prowadził będzie 
wsparcie w zbliżonym zakresie przy 
utrzymaniu stosownych standardów 
świadczenia usług.

Z uwagi na szczególną specyfikę 
wsparcia osób niepełnosprawnych, zde-
cydowano o wyodrębnieniu Działania 
7.4. PO KL w tym zakresie. W ramach 
tego działania, możliwe są do realizacji 
następujące typy czynności:19

1. Programy aktywizacji społeczno-
-zawodowej osób niepełnospraw-
nych, w ramach których dla każde-
go z uczestników przygotowywane 
i realizowane są indywidualne plany 
działania, opracowane w oparciu 
o analizę predyspozycji zawodo-
wych danej osoby niepełnospraw-
nej, obejmujące co najmniej dwie 
formy wsparcia spośród następują-
cych:

-  poradnictwo psychologiczne i psy-
chospołeczne, prowadzące do in-
tegracji społecznej i zawodowej,

-  kursy i szkolenia umożliwiające 
nabycie, podniesienie lub zmianę 
kwalifikacji i kompetencji zawo-
dowych oraz rozwijanie umiejęt-

18  Dostęp w: http://efs.ropstorun.pl/index.
php?id=311. 
19  Szczegółowy Opis Priorytetów Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowa Strate-
gia Spójności, Warszawa, 1 lipca 2012 r.
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ności i kompetencji społecznych, 
niezbędnych na rynku pracy,

-  poradnictwo zawodowe,

-  pośrednictwo pracy,

-  zatrudnienie wspomagane, obej-
mując wsparcie osoby niepełno-
sprawnej przez trenera pracy/
asystenta zawodowego u praco-
dawcy,

-  staże i praktyki zawodowe,

-  subsydiowane zatrudnienie,

-  skierowanie do pracy w Zakładzie 
Aktywności Zawodowej i sfinan-
sowanie kosztów zatrudnienia 
w ZAZ,

- usługi społeczne przezwycięża-
jące indywidualne bariery w in-
tegracji społecznej i powrocie na 
rynek pracy, w tym usługi asy-
stenta osobistego.

2. Działania o charakterze środowisko-
wym, w tym w szczególności działa-
nia edukacyjne i integracyjne, ma-
jące na celu adaptację pracownika 
w środowisku pracy (jedynie łącznie 
z główną grupą docelową, czyli oso-
bami niepełnosprawnymi).

Aktualnie, podstawowym źródłem 
finansowania działań na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej w Polsce, w tym 
zwłaszcza na poziomie regionalnym, 
jest Europejski Fundusz Społeczny.20 
Należy zaznaczyć, że wsparcie Unii Eu-
ropejskiej ma charakter subsydiarny  
i ograniczony, dlatego też tak ważne 
jest, aby możliwie efektywnie wyko-
rzystać środki przeznaczone na ten cel. 
Niezbędne jest zbudowanie systemu 
wsparcia ekonomii społecznej, który 
będzie w przyszłości możliwy do utrzy-
mania ze środków budżetu państwa  
z wyłączeniem funduszy strukturalnych, 
a przy tym umożliwiał będzie inicjowa-
nie i rozwój przedsiębiorczości społecz-
nej. Zdaje się, że cel ten jest możliwy do 
osiągnięcia wyłącznie przy zaangażo-
waniu samorządu, partnerów społecz-
nych i sektora biznesu oraz, że wyma-
ga ciągłych badań i ewaluacji działań. 
Należy uznać, że aktualnie wdrażane 
rozwiązanie oparte na systemie Ośrod-
ków Wspierania Ekonomii Społecznej, 
regionalizacji oraz komplementarnym 
wsparciu w ramach pozostałych kon-
kursów z Priorytetu VII. PO KL, stwarza 
dogodne warunki do rozwoju ekonomii 
społecznej regionu, oraz przyczyni się 

20  Europejski Fundusz Społeczny. Inwestowa-
nie w kapitał ludzki. Urząd Oficjalnych Publika-
cji Wspólnot Europejskich. Luksemburg, 2007 r.

do zwiększenia samodzielności finanso-
wej sektora po zakończeniu bieżącego 
okresu finansowania (2007 – 2013 r.).

Część III

O KUJAWSKO-PAŁUCKIM  
CENTRUM EKONOMII  

SPOŁECZNEJ SŁÓW KILKA
Wyższa Szkoła Gospodarki w Byd-

goszczy to uniwersytet przedsiębiorczo-
ści, realizujący ideę uczelni III genera-
cji.21 Aspiracje akademickie uczelni mają 
wpływ nie tylko na rozwój działalności 
naukowo – dydaktycznej, ale także na 
jej obecność w otoczeniu społecznym 
i gospodarczym. Jednym z ważniejszych 
obszarów zainteresowań Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy jest właśnie 
społeczeństwo i rozwój lokalny. Równo-
legle z utworzeniem w 2005 r. Wydziału 
Społeczno – Ekonomicznego, podjęto 
działania na rzecz społecznej aktywności 
– powołano Inicjator Społeczny, którego 
głównym zadaniem było wsparcie loka-
lowe oraz pomoc organizacyjna dla grup 
nieformalnych i organizacji podejmu-
jących inicjatywy społeczne i kultural-
ne. Intensywne i nieodpłatne działania  
w obszarze ekonomii społecznej zapo-
czątkował projekt, pn. „Kujawsko – Pa-
łuckie Centrum Ekonomii Społecznej 
– kompleksowe wsparcie sektora eko-
nomii społecznej regionu” współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. W ramach tego przedsięwzię-
cia, w okresie październik 2009 – grudzień 
2011, objęto wsparciem szkoleniowo – 
doradczym 877 osób zainteresowanych 
otwarciem bądź prowadzeniem działal-
ności w obszarze ekonomii społecznej. 
Kujawsko – Pałuckie Centrum Ekonomii 
Społecznej (KPCES) na stałe wpisało się 
w katalog podmiotów animujących ob-
szar ekonomii społecznej regionu. Już 
podczas realizacji wspomnianego pro-
jektu, opracowano strategię rozwoju 
Centrum, co zaowocowało pozyska-
niem środków unijnych na jego rozwój  
i dalsze funkcjonowanie. Obecnie, 
działania uczelni w obszarze ekonomii 
społecznej skoncentrowane są wokół 
KPCES, co możliwe jest dzięki współfi-
nansowaniu ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Aktualnie realizowany 
jest projekt, pn. „Rozwój i funkcjono-
wanie Kujawsko – Pałuckiego Centrum 

21  Dane dotyczące działalności Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy pozyskane zostały od 
władz uczelni oraz opublikowane zostały za ich 
zgodą.

Ekonomii Społecznej”, w ramach które-
go realizowanych jest szereg spójnych 
działań zmierzających do komplekso-
wego wsparcia sektora oraz podniesie-
nia konkurencyjności sektora ekonomii 
społecznej regionu. Zakłada się objęcie 
wsparciem ponad 1000 mieszkańców 
regionu.

Na gruncie działalności naukowo – 
dydaktycznej oraz inkubacji przedsię-
wzięć społecznych podjęto próbę anali-
zy stanu III sektora.

1. Próba analizy stanu  
III sektora – województwo 

kujawsko-pomorskie22

1.  W województwie kujawsko – pomor-
skim funkcjonuje obecnie ok. 5600 
organizacji pozarządowych.

2.  Prawie ¼ organizacji regionu jest nie-
aktywna.

3. Część organizacji pozarządowych 
jest niezdolna do działania ze wzglę-
du na braki w infrastrukturze lub 
brak środków na bieżące funkcjono-
wanie.

4.  Część organizacji posiada braki wie-
dzy w zakresie niezbędnym do pra-
widłowego funkcjonowania.

5.  Ponad 1/3 organizacji pozarządo-
wych zajmuje się głównie sportem, 
turystyką lub hobby.

6.  ¼ organizacji pozarządowych po-
wstała w okresie 2006 – 2010.

7.  Brak samodzielności finansowej.

8.  Duże znaczenie funduszy europej-
skich dla III sektora - na początku 
2008 r. zaledwie 20% organizacji 
potwierdziło, że aplikowało o środki 
UE. W latach 2009 i 2010 o fundu-
sze UE aplikowała już ponad jedna 
czwarta NGO, z czego ponad połowa  
z sukcesem.

9. Niski poziom przedsiębiorczości.

10. Praca w organizacjach pozarządo-
wych ma najczęściej charakter nie-
odpłatny.

11. Niewystarczająca promocja.

12. Niska świadomość społeczna nt. eko-
nomii społecznej.

22  J. Lisewski, Fundusze UE szansą dla 
rozwoju Kapitału Ludzkiego na obszarach 
wiejskich – perspektywa beneficjenta, kon-
ferencja w  dn. 29 listopada 2011 r., pn. „Fun-
dusze UE, a  rozwój obszarów wiejskich  
w województwie kujawsko – pomorskim – do-
świadczenia i perspektywy”, Przysiek.
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2. Analiza potrzeb  
szkoleniowo-doradczych  
III sektora województwa  
kujawsko – pomorskiego23

Celem lepszego dostosowania form 
wsparcia osób zainteresowanych otwie-
raniem i prowadzeniem działalności 
w obszarze ekonomii społecznej, uczel-
nia przed przystąpieniem do realizacji 
projektu, przeprowadziła badanie an-
kietowa na grupie prawie 100 przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych oraz 
administracji publicznej. Najważniejsze 
wnioski z przeprowadzonego badania 
kształtują się następująco:

1. Niemal 63% NGO, które wzięły udział 
w badaniu uważa, że bezpłatna ofer-
ta szkoleniowo-doradcza dostępna 
w województwie kujawsko-pomor-
skim nie jest wystarczająca.

2. Dla ponad 60 % wszystkich podmio-
tów niezbędne są szkolenia z zakresu 
zasad finansowania inicjatyw spo-
łecznych na lata 2011-2013, a dla 
niemal połowy z nich z zakresu za-
rządzania projektami i przedsięwzię-
ciami społecznymi (49,7%). Nieco 
mniej wskazuje także konieczność 
podniesienia swojej wiedzy z zakresu 
księgowości komputerowej w NGO 
(45,2 %).

3. Najmniej pożądane są szkolenia z za-
kresu diagnozy strategicznej przed-
siębiorstw społecznych i podstaw 
marketingu (15,5%) oraz fundraisin-
gu (12,9 %).

4. ¾ badanych podmiotów jest zainte-
resowane współpracą w zakresie re-
alizacji projektu „Rozwój i funkcjono-
wanie Kujawsko-Pałuckiego Centrum 
Ekonomii Społecznej”.

5. Dla organizacji pozarządowych naj-
bardziej pożądane jest doradztwo 
z zakresu pozyskiwania funduszy 
strukturalnych (55,55%) oraz doradz-
two finansowe i księgowe (54,32%).     

Ponadto, w ramach dotychczas zre-
alizowanych 70 edycji szkoleniowych, 
uczestnicy wyrażali swoje potrzeby 
szkoleniowo-doradcze w ankietach ewa-
luacyjnych. Wyniki ankiet potwierdzają, 
że przyjęty model interwencji jest sku-
teczny i nadal potrzebny. Okazuje się, 
że mimo nasycenia rynku regionalnego 
szkoleniami, działania szkoleniowo-do-

23  J. Kukowski, Diagnoza potrzeb szkolenio-
wo-doradczych w obszarze ekonomii społecznej 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 
seminarium w dn. 19 września 2011 r., pn. „Eko-
nomia społeczna w  regionie –problemy i  per-
spektywy, Bydgoszcz.

radcze dla sektora ekonomii społecznej 
są nadal potrzebne.

3. Bariery i oczekiwania  
– wnioski z realizacji  

przedsięwzięć społecznych 
Wyższej Szkoły Gospodarki 

w Bydgoszczy24

Wyższa Szkoła Gospodarki w Byd-
goszczy zrealizowała dotychczas kilkana-
ście projektów społecznych, w tym kilka 
projektów skierowanych do osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym.25 
WSG diagnozuje następujące bariery 
rozwoju przedsiębiorczości społecznej 
w regionie:

-  problemy lokalowe w celu utworze-
nia lokalnych punktów doradczych,

-  brak animatorów lokalnych – utrud-
niony dostęp do potencjalnych od-
biorców na obszarach wiejskich,

-  niemożność diagnozowania potrzeb 
szkoleniowo – doradczych lokalnie 
(w małych gminach) z powodu bra-
ków kadrowych i finansowych, po-
trzeba współpracy z samorządami 
lokalnymi,

-  niewystarczająca promocja projektu 
poza głównymi miastami powiato-
wymi,

-  konkurencja ze strony innych OWES,

-  zapytania ofertowe i inne wytyczne 
realizacji projektów PO KL,

-  krytykanctwo.

Klienci Kujawsko – Pałuckiego Cen-
trum Ekonomii Społecznej zgłaszają na-

24  Dane dotyczące działalności Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy pozyskane zostały od 
władz uczelni oraz opublikowane zostały za ich 
zgodą.
25  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 
zrealizowała następujące projekty skierowane 
do osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym:
- „Kujawsko – Pałuckie Centrum Ekonomii 

Społecznej – kompleksowe wsparcie sektora 
ekonomii społecznej regionu” (7.2.2 PO KL),

-  „Inicjator społeczny” (grant współfinansowany 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz 
projekty współfinansowany ze środków 9.5 
PO KL),

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy aktu-
alnie realizuje projekty skierowane do osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym”,
-  Rozwój i  funkcjonowanie Kujawsko – Pałuc-

kiego Centrum Ekonomii Społecznej” (7.2.2 
PO KL),

-  „Nic o nas bez nas” (7.2.1 PO KL),
-  „Program Animacji Młodych Osób Niepełno-

sprawnych PAMON” (7.4 PO KL).

stępujące bariery uczestnictwa w pro-
ponowanych formach wsparcia:26

3. 1. Bariery finansowe  
i organizacyjne:

-  utrudniony dostęp do szkoleń – niekie-
dy istnieje potrzeba dotarcia do miej-
sca szkolenia – doradztwa do 50 km,

- niemożność pogodzenia obowiązków 
domowych i zawodowych z uczest-
nictwem w proponowanych formach 
wsparcia,

-  okresowa frekwencja uzależniona od 
cyklu życia na obszarach wiejskich,

-  wstępna deklaracja, a późniejsza nie-
obecność.

3. 2. Bariery  
psychologiczne:

-  patriarchalny system rodziny,

-  brak motywacji społeczności lokal-
nej do podnoszenia kwalifikacji,

-  nieufność społeczności lokalnej do 
nieodpłatnej, szerokiej oferty szkole-
niowo - doradczej,

-  niska świadomość społeczności lo-
kalnych nt. korzyści ze stowarzysza-
nia się (większa wiarygodność, sku-
teczność i efektywność działań),

-  niska świadomość społeczności lo-
kalnych nt. korzyści z kształcenia się 
przez całe życie,

- niska świadomość społeczności lo-
kalnych nt. korzyści z prowadzenia 
działalności w sektorze ES.

3. 3. Oczekiwania zgłaszane 
przez uczestników/czki  

Ośrodka Wspierania Ekonomii 
Społecznej działającego  

przy Wyższej Szkole  
Gospodarki w Bydgoszczy:27

-  szkolenia i doradztwo dostosowane 
do potrzeb,

26  J. Lisewski, Fundusze UE szansą dla rozwo-
ju Kapitału Ludzkiego na obszarach wiejskich – 
perspektywa beneficjenta, konferencja w  w  dn. 
29 listopada 2011 r., pn. „Fundusze UE, a rozwój 
obszarów wiejskich w  województwie kujawsko 
– pomorskim –doświadczenia i  perspektywy”, 
Przysiek.
27 Dane dotyczące działalności Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy pozyskane zostały od 
władz uczelni oraz opublikowane zostały za ich 
zgodą.
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-  szkolenia i doradztwo niedaleko 

miejsca zamieszkania,

-  kompleksowa i praktyczna pomoc 
przy aplikowaniu o środki finanso-
we zewnętrzne na realizację plano-
wanych  przedsięwzięć (na zasadzie 
mentoringu - pomoc w przygotowa-
niu pomysłu, sporządzeniu aplikacji, 
„przejściu” przez procedurę aplika-
cyjną oraz przeszkolenie w zakresie 
realizacji),

-  organizowanie debat lokalnych 
z opcją dyskusji otwartej,

-  wsparcie w zakresie promocji inicja-
tyw społeczności lokalnych,

-  wsparcie lokalowe w małych gmi-
nach,

-  wsparcie w zakresie prowadzenia 
usług księgowych i prawnych w miej-
scu zamieszkania.

Powyższe znajduje potwierdzenie 
w diagnozie sektora ekonomii społecz-
nej regionu, przeprowadzonej w ramach 
projektu systemowego Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.28

4. Działania  
Kujawsko-Pałuckiego Centrum 

Ekonomii Społecznej,  
jako odpowiedź na potrzeby 

ekonomii społecznej regionu29

Kujawsko-Pałuckie Centrum Eko-
nomii Społecznej jest odpowiedzią na 
potrzeby regionalnego sektora ekono-
mii społecznej, w tym także otoczenia 
sektora (NGO i samorząd terytorialny). 
Proponowane formy wsparcia wynikają 
z dogłębnej diagnozy sektora przepro-
wadzonej w oparciu o dane zastane, 
dostępne wyniki badań ilościowych  
i jakościowych, a także badania własne 
i konsultacje z uczestnikami projek-
tu, pn. „Kujawsko-Pałuckie Centrum 
Ekonomii Społecznej – kompleksowe 
wsparcie sektora ekonomii społecznej 
regionu”. Swoją misję wspierania roz-
woju lokalnego w zakresie ekonomii 
społecznej WSG w Bydgoszczy realizu-
je poprzez szereg działań o charakte-
rze szkoleniowo-doradczym, inicjując 
współpracę lokalną i regionalną oraz  

28  Badanie sektora ekonomii społecznej w re-
gionie kujawsko-pomorskim, w ramach projektu 
systemowego ROPS w  Toruniu, pn. Akademia 
Pomocy i Integracji Społecznej – wsparcie kadr, 
Toruń, 2011.
29  Dane dotyczące działalności Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy pozyskane zostały od 
władz uczelni oraz opublikowane zostały za ich 
zgodą.

kampanie promocyjne. Zróżnicowana 
oferta Kujawsko-Pałuckiego Centrum 
Ekonomii Społecznej pozwala  zapewnić 
pomoc beneficjentom na każdym etapie 
funkcjonowania organizacji. Gwarantuje 
ona wsparcie organizacji od momentu 
powstania grupy inicjatywnej, poprzez 
decyzje o formie prawnej, proces re-
jestracji, aż po komercjalizację działal-
ności i usamodzielnienie finansowe. 
Szczególnie ważną rolę w tym procesie 
odgrywają szkolenia i doradztwo, które 
zasadniczo różnią się formą oraz potrze-
bami, na które odpowiadają.

4. 1. Współpraca  
międzysektorowa

Do tej pory Centrum Ekonomii Spo-
łecznej nawiązało współpracę z kilku-
nastoma samorządami woj., szczegól-
nie wspiera nas Starostwo Powiatowe 
w Toruniu i Bydgoszczy, Urząd Miasta 
w Tucholi, Żninie, Brodnicy oraz lokalne 
grupy działania funkcjonujące na tym 
obszarze – oferujemy organizację lokal-
nych debat, na których przedstawiciele 
sektorów działających lokalnie rozważa-
ją kwestie związane z przedsiębiorczo-
ścią społeczną i rozwojem lokalnym.

4. 2. Szkolenia  
specjalistyczne

Od stycznia 2012 roku Wyższa Szko-
ła Gospodarki w Bydgoszczy, w ramach 
projektu, pn. „Rozwój i funkcjonowanie 
Kujawsko – Pałuckiego Centrum Ekono-
mii Społecznej”, realizuje szkolenia spe-
cjalistyczne dla przedstawicieli sektora 
ekonomii społecznej oraz innych osób, 
które są zainteresowane otwarciem 
lub prowadzeniem działań w obszarze 
ekonomii społecznej regionu. Do końca 
2013 roku w planach do zrealizowania 
jest 114 edycji szkoleniowych na ob-
szarze całego województwa. Poprzez 
wsparcie osób zainteresowanych otwo-
rzeniem lub prowadzeniem działalności 
w obszarze ekonomii społecznej, Cen-
trum aktywizuje społeczności lokalne 
do działania. Wsparcie obejmowani są 
tak członkowie Podmiotów Ekonomii 
Społecznej, jak i przedstawiciele admi-
nistracji publicznej.

W ramach Kujawsko-Pałuckiego 
Centrum Ekonomii Społecznej organizo-
wane są również szkolenia tematyczne. 
Projekt zakłada zrealizowanie 120 edycji 
szkoleniowych,  które odbywają się od 
stycznia 2012 roku do grudnia 2013. Każ-
de ze szkoleń zostanie przeprowadzone 
w wymiarze 16h, zajęcia prowadzone są 

w grupach 15-osobowych z wykorzysta-
niem narzędzi multimedialnych i mate-
riałów dydaktycznych. Dla uczestników 
szkolenia w ramach projektu zapewnio-
ne jest zakwaterowanie, pełne wyżywie-
nie, serwis kawowy oraz zaświadczenie 
uczestnictwa.

Tematyka szkoleń obejmuje takie za-
gadnienia jak:

-  prawne uregulowanie w PES, 

-  zasady finansowania inicjatyw spo-
łecznych, 

-  księgowość komputerowa,

-  rachunkowość i finanse w PES, 

-  zarządzanie kapitałem ludzkim w PES,

-  fundraising,

-  biznesplan,

-  zarządzanie projektami i przedsię-
wzięciami społecznymi,

-  międzysektorowa współpraca na 
rzecz rozwoju PES, 

-  lider podmiotu ES i przedsięwzięć 
społecznych, 

-  diagnoza strategiczna przedsię-
biorstw społecznych i podstawy 
marketingu, 

-  kultura organizacyjna PES,

-  PR i komunikacja.

Oferta szkoleń skierowana jest do:

-  osób fizycznych, które z własnej ini-
cjatywy zainteresowane są usługami 
szkoleniowo – doradczymi z zakresu 
tworzenia i funkcjonowania działalno-
ści w sektorze ekonomii społecznej,

-  przedstawicieli samorządów,

-  członków organizacji pozarządowych,

-  pracowników i przedsiębiorstw eko-
nomii społecznej,

-  zamieszkujących (zameldowani lub 
przebywający z zamiarem stałego 
pobytu)  lub działający, np. zatrud-
nieni, uczący się) na terenie woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego.

Każda osoba w ramach projektu może 
wziąć udział w maksymalnie dwóch róż-
nych szkoleniach. Uczestnikami powyż-
szych szkoleń mogą zostać przedstawi-
ciele podmiotów ekonomii społecznej, 
osoby fizyczne zamierzające utworzyć 
lub skutecznie prowadzić organizację po-
zarządową, a także wszystkie inne osoby, 
które są zainteresowane działalnością 
w obszarze ekonomii społecznej. 
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Szkolenia prowadzone są przez do-
świadczoną kadrę trenerów, którzy zo-
stali wyłonieni w ramach prowadzonej 
w pierwszym etapie projektu rekrutacji. 
Kadra trenerska składająca się z 18 osób 
przed przystąpieniem do prowadzenia 
warsztatów przeszła cykl szkoleń o łącz-
nej liczbie 320 godzin, których celem 
było poniesienie kompetencji trener-
skich i poszerzenie wiedzy jej członków 
na temat ekonomii społecznej. 

Tematyka szkoleń dla kadry trener-
skiej była następująca:

-  prawne aspekty Podmiotów Ekono-
mii Społecznej,

-  zasady finansowania inicjatyw spo-
łecznych,

-  rachunkowość i finanse w PES,

-  motywacja,

-  monitoring i ewaluacja,

-  wyrównywanie szans,

-  polityka równości,

-  zarządzanie,

-  metodyka rozmowy doradczej,

-  poradnictwo skoncentrowane na roz-
wiązaniach,

-  kurs trenerski z wykorzystaniem wi-
deo treningu.

Szkolenia w ramach Kujawsko-Pa-
łuckiego Centrum Ekonomii Społecznej 
cieszą się bardzo dużym zainteresowa-
niem, do końca marca 2013 roku zrekru-
towano 1214 osoby, w tym ponad po-
łowa osób wzięła udział w szkoleniach. 
Uczestnikami szkoleń są zarówno poje-
dynczo zgłaszające się osoby, jak rów-
nież członkowie stowarzyszeń, fundacji, 
spółdzielni socjalnych, urzędnicy oraz 
członkowie LGD. Świadczy to o dużej 
potrzebie podnoszenia wiedzy z zakresu 
ekonomii społecznej, zarówno osób już 
pracujących w tym obszarze, jak również 
osób, które chciałyby lub planują rozpo-
cząć działalność w tym zakresie. 

4. 3. Doradztwo w zakresie 
otwierania i prowadzenia 
działalności w obszarze  

ekonomii społecznej
Interdyscyplinarny zespół trenerów, 

który przeszedł przez cykl szkoleń mery-
torycznych i trenerskich prowadzi spe-
cjalistyczne doradztwo, m.in. z zakresu 
przedsiębiorczości, biznesplanu, fundu-
szy strukturalnych, prawnych aspektów 
funkcjonowania NGO, księgowości i fi-

nansów, ale także kompetencji miękkich. 
Dzięki współpracy z samorządami lokal-
nymi oraz strategicznymi partnerami, od 
września 2011 roku Kujawsko – Pałuckie 
Centrum Ekonomii Społecznej budu-
je sieć lokalnych punktów doradczych, 
m.in. Żnin, Tuchola, Inowrocław, Brod-
nica, Kruszwica. W pierwszej kolejności 
objęte wsparciem doradczym został te 
regiony, w których do tej pory nie było 
prowadzone nieodpłatne doradztwo. 

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekono-
mii Społecznej realizuje doradztwo in-
dywidualne w następujących zakresach 
tematycznych:

-  finanse i księgowość,

-  prawo,

-  pozyskiwanie funduszy struktural-
nych,

-  tworzenie strategii rozwoju i bizne-
splanu,

-  otwieranie i prowadzenie działalno-
ści w obszarze ekonomii społecznej,

-  przedsiębiorczość.

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekono-
mii Społecznej daje możliwość organiza-
cji doradztwa także w innych zakresach, 
indywidualnie dostosowanych do po-
trzeb klienta. Podstawowym warunkiem 
jest uprawdopodobnienie przez samego 
klienta, że udział w doradztwie jest dla 
niego niezbędny do podniesienia wiedzy 
lub umiejętności z zakresu niezbędnego 
do otwarcia lub prowadzenia działalno-
ści w obszarze ekonomii społecznej na 
obszarze województwa kujawsko-po-
morskiego.

Praktyka wskazuje, że z doradztwa 
najczęściej korzystają osoby już zaan-
gażowane w działalność 3 sektora, ale 
szukające możliwości poszerzenia swojej 
wiedzy w zakresie funkcjonowania orga-
nizacji społecznych od strony praktycznej, 
głównie w zakresie aspektów prawnych 
i finansowo-księgowych. Również często 
zapytania pochodzą od osób zaintereso-
wanych utworzeniem organizacji poza-
rządowej – fundacji lub stowarzyszenia. 
Poszukują one informacji dotyczących 
zasad powoływania takich organizacji, 
pomocy w przygotowaniu dokumentacji 
i przeprowadzeniu procesu rejestracji.

Oddzielną grupę beneficjentów sta-
nowią osoby, które poszukują możli-
wości rozwoju swoich już istniejących 
organizacji. Otrzymują one wówczas 
wsparcie doradcze w zakresach pozyski-
wania funduszy oraz strategii rozwoju 
i biznesplanu, co pozwala im na posze-
rzenie źródeł wpływów.

W związku z brakiem ograniczeń 
w zakresie udzielnego wsparcia dorad-
czego dla jednego beneficjenta, możliwe 
jest proponowanie cykli spotkań z eks-
pertami różnych dziedzin. W rozmowie 
z pracownikiem biura KPCES określane 
są potrzeby danej organizacji. Następnie 
ustalane są terminy spotkań z poszcze-
gólnymi ekspertami.

Doradztwo jest usługą komple-
mentarną w stosunku do innych form 
wsparcia sektora ES realizowanych przez 
KPCES. Często zainteresowanie doradz-
twem wynika z chęci poszerzenia wiedzy 
uzyskanej na szkoleniach lub też uczest-
nik doradztwa decyduje się na zorgani-
zowanie szkolenia dla członków swojej 
organizacji. Informacje o działalności do-
radczej Centrum są propagowane przez 
ogłoszenia prasowe, newsletter, za po-
mocą strony internetowej kpces.byd.pl 
i podczas spotkań.

Doradztwo jaki i inne formy wsparcia 
proponowane przez KPCES służą profe-
sjonalizacji zarządzania organizacjami 
z sektora ekonomii społecznej w regio-
nie kujawsko-pomorskim. Spotyka się 
ono z dużym zainteresowaniem benefi-
cjentów, którzy często czują się zgubieni 
w gąszczu przepisów, wymogów formal-
nych i rynkowych. Dzięki takim działa-
niom wiele organizacji zyskuje szanse 
na rozwój, powoływane są nowe, ale co 
najważniejsze pomoc otrzymują osoby 
aktywne, liderzy, bez których trzeci sek-
tor nie mógłby funkcjonować.

4. 4. Rozwój partnerstwa  
lokalnego na rzecz ekonomii 

społecznej, promocja ekonomii 
społecznej oraz zatrudnienia 

w sektorze ekonomii  
społecznej regionu

Wyższa Szkoła Gospodarki w Byd-
goszczy, z uwagi na akademicki charak-
ter swojej działalności, współpracuje 
z licznymi podmiotami. Także w obsza-
rze ekonomi społecznej, uczelnia współ-
pracuje z przedstawicielami trzech sek-
torów. Polityka uczelni oparta o trójkąt 
współpracy pomiędzy sektorem pry-
watnym, publicznym oraz samorządo-
wym przynosi rezultaty. Dzięki zawar-
tym porozumieniom o współpracy oraz 
podjętym realnym działaniom, udało się 
dotrzeć do osób, które zainteresowane 
są działaniem centrum oraz ideą eko-
nomii społecznej, a przede wszystkim 
zintegrować środowisko działające na 
rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz 
szerzej, na rzecz lokalnego rozwoju.
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Do głównych działań na rzecz roz-
woju partnerstwa lokalnego należą 
przede wszystkim lokalne debaty oraz 
konferencje tematyczne. Debaty or-
ganizowane są zawsze we współpracy 
z podmiotem zewnętrznym, które lepiej 
zna specyfikę lokalną sektora ekonomii 
społecznej oraz interesariuszy działań na 
rzecz wspomnianej ekonomii, co umożli-
wia przeprowadzenie dogłębnej analizy 
problemów oraz dostosowanie działań 
do potrzeb lokalnej społeczności. Lokal-
ne debaty przysługują się inicjowaniu 
przedsiębiorczości społecznej, poprzez 
integracyjny charakter spotkań, przy-
czyniają się do zawierania partnerstw 
na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, 
a niekiedy bezpośrednio wpływają na 
utworzenie grup inicjatywnych i podję-
cie pierwszych kroków ku rozpoczęciu 
lub sformalizowaniu działalności osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jednym z zadań Kujawsko-Pałuckie-
go Centrum Ekonomii Społecznej jest 
inicjowanie rozwoju partnerstw w ob-
szarze ekonomii społecznej regionu. 
Dlatego też nawiązywana jest współpra-
ca z wieloma stowarzyszeniami, orga-
nizacjami, fundacjami i innymi podmio-
tami działającymi w obszarze ekonomii 
społecznej. Największy nacisk kładzio-
ny jest na nawiązywanie porozumień 
z urzędami miast, gmin i starostwami 
powiatowymi, ponieważ umożliwia to 
dostęp do większej ilości organizacji po-
zarządowych, które potrzebują wsparcia 
jakie daje KPCES. Ponadto dzięki temu 
Centrum pomaga nawiązać współpracę 
różnym organizacjom z urzędem miasta 
czy gminy. Do tej pory WSG podpisało 
porozumienia o współpracę z następu-
jącymi urzędami:

-  Urząd Gminy w Skrwilnie,

-  Urząd Gminy Żnin, 

-  Urząd Gminy w Radziejowie, 

-  Urząd Miejski w Koronowie, 

-  Starostwo Powiatowe w Toruniu, 

-  Gmina Miasta Brodnicy,

-  Starostwo Powiatowe w Tucholi, 

-  Gmina Miasto Kowal, 

W ramach każdej współpracy zagwa-
rantowano:

-  wyznaczenie doradców, którzy będą 
prowadzili doradztwo indywidualne 
i zbiorowe na potrzeby danego urzę-
du, gminy czy starostwa oraz jego 
mieszkańców,

-  przeprowadzenie szkoleń w obszarze 
ekonomii społecznej oraz zakładanie 

firmy w obszarze ES dla pracowni-
ków urzędu, gminy czy starostwa i/
lub dla jej mieszkańców,

-  organizowania Lokalnych debat nad 
ekonomią społeczną w razie wystą-
pienia takie potrzeby.

Każdy urząd wykorzystuje wsparcie 
KPCES w innej formie. Do tej pory dzię-
ki takiej współpracy udało się utworzyć 
kilka lokalnych punktów doradczych 
w: Brodnicy, Toruniu, Inowrocławiu, 
Bydgoszczy, Żninie i Tucholi. Są to stałe 
punkty i miejsca, w których odbywają 
się dyżury doradców KPCES. Równole-
gle, organizowane jest także doradztwo 
zamawiane, które nie ma charakteru 
stałego a jedynie doraźnej pomocy na 
konkretne zapotrzebowanie. Tego typu 
doradztwo organizowane jest niemalże 
na terenie całego województwa kujaw-
sko-pomorskiego, m.in. w Skrwilnie, 
Mogilnie, Kruszwicy czy Radziejowie.

Zgodnie z ideą networkingu30 i stra-
tegii 3 x K, dla zagwarantowania sukce-
su ekonomii społecznej, niezbędne jest 
zbudowanie sieci współpracy i powiązań 
zarówno pomiędzy podmiotami wspie-
rającymi, jak i powiązań z beneficjenta-
mi pomocy. Rozwój ekonomii społecznej 
wymaga budowania relacji, wymiany 
informacji, zasobów, wzajemnego po-
parcia i możliwości na bazie korzystnej 
sieci kontaktów.31 Sukces ekonomii 
społecznej jest możliwy wyłącznie przy 
pełnym wykorzystaniu kapitału tegoż 
sektora. Przedsiębiorstwa społeczne 
mają coś, co może być ich niezbywal-
nym kapitałem, co może je wyróżniać.32  
To autentyczność i wiarygodność oddol-
nej inicjatywy godnej poparcia, bo służą-
cej otoczeniu. Rozwój ekonomii społecz-
nej powinien być oparty na co najmniej 
trzech filarach:

1. Kapitał ludzki (1 K) -profesjonalne 
kadry instytucji wsparcia ekonomii 
społecznej, liderzy lokalni, animato-
rzy, przedstawicie samorządu.

2. Kapitał społeczny (2 K) -wysoka świa-
domość społeczeństwa w zakresie 
korzyści płynących ze wsparcia osób 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym instrumentami ekonomii 
społecznej oraz zgoda społeczna na 

30 L. Michelle Tullier , Networking. Jak zna-
leźć pracę i odnieść sukces zawodowy dzięki 
tworzeniu sieci kontaktów, Wydawnictwo Wol-
tersKluwer Polska –OFICYNA, Kraków, 2008.
31  Zrób biznes – przewodnik dla przedsiębior-
ców społecznych po współpracy z biznesem; pod 
red. D.Kownacka, E. Rościszewska, Warszawa, 
2012.
32  Ibidem.

finansowanie tychże działań).

3. Kapitał finansowy (3 K) -finansowa-
nie działań ze środków Unii Europej-
skiej, budżetu państwa oraz budżetu 
samorządowego, a także dążenie 
do samodzielności finansowej pod-
miotów ekonomii społecznej co daje 
gwarancję skuteczności i trwałości 
przyjętego modelu interwencji. 

Należy uznać, że takie narzędzia, jak 
spotkania ze społecznością lokalną, lo-
kalne debaty, targi ekonomii społecznej, 
konferencje, sieciowanie podmiotów 
i zawieranie partnerstw oraz wszelkie 
działania ukierunkowane na promocję 
ekonomii społecznej, czy zatrudnie-
nia w sektorze ekonomii społecznej są 
szczególnie istotne dla rozwoju ekono-
mii społecznej oraz budowania umowy 
społecznej opartej na solidarności, po-
mocniczości, zrozumieniu, świadomo-
ści korzyści i zgodzie dla finansowania 
działań ekonomii społecznej ze środków 
publicznych.

4. 5. Inne wybrane działania 
Kujawsko-Pałuckiego  

Centrum Ekonomii Społecznej
Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekono-

mii Społecznej prowadzi działania w za-
kresie usług marketingowych dla pod-
miotów ekonomii społecznej. Wsparcie 
doradcze w zakresu budowania wize-
runku, PR organizacji jest tu szczegól-
nie istotne. Centrum umożliwia także 
tworzenie wizytówek internetowych dla 
organizacji pozarządowych, prowadzą-
cych działalność gospodarczą lub od-
płatną, co wynika z potrzeby wspierania 
działalności tych organizacji, które mają 
szansę osiągnąć niezależność finanso-
wą. Powyższe jest szczególnie istotne 
z uwagi na zbliżający się koniec bieżące-
go okresu finansowania z UE i niewiedzę  
w zakresie ostatecznych ustaleń co do 
budżetu POKL na lata kolejne.

Ponadto, bezpośrednio w siedzi-
bie bądź poprzez stronę www projektu 
można wypożyczać publikacje z zakresu 
ekonomii społecznej, KPCES prowadzi 
także własną skromną działalność pu-
blikacyjną, wydawane są broszury i inne 
materiały promocyjno – informacyjne, 
które publikowane są w wersji papiero-
wej oraz elektronicznej.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Byd-
goszczy podejmuje także inne działania 
na rzecz promocji ekonomii społecznej 
i zatrudnienia w sektorze ekonomii spo-
łecznej regionu. Dotychczas udało zre-
alizować się kilka dużych przedsięwzięć 
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w tym zakresie, m.in. współpraca z Re-
gionalnym Ośrodkiem Polityki Społecz-
nej w zakresie organizacji 2 i 3 Kujawsko 
– Pomorskiego Forum Ekonomii Spo-
łecznej, dwie kampanie outdoorowe, 
kampanię na portalach społecznościo-
wych, czy emitowanie co miesięcznego 
newslettera.

Część IV

OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ 
UCZELNI WYŻSZEJ W OBSZARZE 

EKONOMII SPOŁECZNEJ
Wyższa Szkoła Gospodarki w Byd-

goszczy jest przede wszystkim dużym 
ośrodkiem akademickim, który pro-
wadzi działalność dydaktyczną, szkole-
niowo – doradczą, konferencyjną oraz 
naukową. Naturalną konsekwencją 
profilu działalności ośrodka akademic-
kiego, było osadzenie działań Kujaw-
sko – Pałuckiego Centrum Ekonomii 
Społecznej pomiędzy podnoszeniem 
wiedzy i umiejętności, działalnością 
badawczo – rozwojową, popularyzacją 
idei ekonomii społecznej a inicjowa-
niem i animowaniem publicznej debaty 
nad ekonomią społeczną. Rolą uczelni 
wyższej w obszarze ekonomii społecz-
nej jest więc przede wszystkim eduka-
cja, debata oraz działalność badawczo-
-rozwojowa. Przyjęty model interwencji 
należy uznać za skuteczny w obszarze 
promocji ekonomii społecznej i zatrud-
nienia w sektorze ekonomii społecznej, 
czego dowodem jest stale rosnące za-
interesowanie oferowanymi formami 
wsparcia. Ponadto, także w zakresie 
wzmocnienia kompetencyjnego, należy 
uznać, że forma dwudniowych szkoleń 
wyjazdowych oraz lokalnych punktów 
doradczych i doradztwa zamawianego 
jest skuteczna, czego dowodzą wyniki 
przeprowadzonej ewaluacji. Niedostat-
kiem w obszarze działań Centrum jest 
brak realnych działań w obszarze two-
rzenia, nadzorowania i wsparcia w za-
kresie funkcjonowania podmiotów eko-
nomii społecznej, zwłaszcza w zakresie 
wsparcia finansowego na zakładanie lub 
przystępowanie do spółdzielni socjal-
nych oraz usług księgowych, prawnych  
i marketingowych. Przedstawiciele 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgosz-
czy uznali, ze tylko kompleksowe wspar-
cie sektora ekonomii społecznej regio-
nu, świadczone na ściśle określonym 
obszarze, obejmujące poza działalno-
ścią szkoleniowo-doradczą, promocyjną 
i permanentną debatą, także działania 
w zakresie tworzenia podmiotów eko-
nomii społecznej i ich obsługi w zakresie 

niezbędnym do ich prawidłowego funk-
cjonowania, da gwarancję skuteczności 
i trwałości wsparcia. 

Powyższe wnioski dały asumpt do 
dalszych działań w obszarze ekonomii 
społecznej oraz do poszerzenia usług 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgosz-
czy w ramach funkcjonującego Kujaw-
sko – Pałuckiego Centrum Ekonomii 
Społecznej. Dalsza analiza doprowadziła 
do opracowania wniosku o dofinanso-
wanie projektów będących kontynuacją 
działań realizowanych w ramach pro-
jektu, pn. „Rozwój i funkcjonowanie Ku-
jawsko – Pałuckiego Centrum Ekonomii 
Społecznej”, jednak wyłącznie na obsza-
rze powiatów inowrocławskiego, mogi-
leńskiego i żnińskiego, które uwzględ-
niają założenia i wnioski przedstawione 
w niniejszym opracowaniu.

Podsumowanie
Opracowanie służy inwentaryzacji 

działań w zakresie ekonomii społecznej 
możliwych do zrealizowania oraz sfinan-
sowania ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz ocenie efektywności na-
rzędzi wykorzystywanych do kreowania  
i realizacji polityki ekonomii społecznej. 
Praca dowodzi, że głównym i podsta-
wowym źródłem finansowania działań 
w obszarze ekonomii społecznej w Pol-
sce jest Europejski Fundusz Społeczny. 
Działania zmierzające do wzmocnienia 
sektora ekonomii społecznej regionu 
oraz jednocześnie do poprawy sytuacji 
osób zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym, są finansowane co do zasady 
w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w 100% 
finansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Nale-
ży ogólnie ocenić, iż dotychczasowe 
działania opisane w niniejszym opra-
cowaniu są skuteczne. Niezbędne jest 
jednak silniejsze skorelowanie działań 
do potrzeb lokalnych społeczności,  
a więc specjalizacja Ośrodków Wspie-
rania Ekonomii Społecznej albo w ob-
szarze merytorycznym, albo w obszarze 
terytorialnym. Ponadto, w celu kom-
pleksowego wsparcia, niezbędne jest 
także uzupełnienie dotychczas ofero-
wanego przez Wyższą Szkołę Gospo-
darki w Bydgoszczy wsparcia o działania 
w zakresie tworzenia /dofinansowania 
nowych podmiotów ekonomii społecz-
nej oraz wsparcia ich funkcjonowania, 
zwłaszcza w zakresie profesjonalnych 
usług prawniczych, księgowych i marke-
tingowych.
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Projekt, pn. „Program Animacji 
Młodych Osób Niepełnosprawnych 
PAMON” realizowany jest w ramach 
priorytetu VII Promocja integracji spo-
łecznej przez Wyższą Szkołę Gospodar-
ki w Bydgoszczy w partnerstwie z Ho-
telem City Sp. z o. o. 

Ideą przewodnią jest aktywizacja 
zawodowa oraz społeczna młodych 
osób niepełnosprawnych i nieza-
trudnionych z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w okresie reali-
zacji od 01 marca 2013 do 31 sierpnia 
2014.

CEL PROJEKTU
Podstawowym celem projektu jest 

aktywizacja społeczno-zawodowa 26 
osób niepełnosprawnych oraz 5 osób 
pozostających w ich otoczeniu (przyja-
ciół, rodziny). To właśnie dla tej grupy 
zostały stworzone liczne działania po-
mocowe, szkolenia, warsztaty oraz sta-
że. Udział w projekcie jest  całkowicie 
BEZPŁATNY.

GRUPA DOCELOWA
•	 Osoby niepełnosprawne: w wieku 

18-25 lat; pozostające bez zatrud-
nienia; zamieszkujące na terenie 
województwa kujawsko-pomorskie-
go.

•	 Osoby z otoczenia osób niepeł-
nosprawnych: w wieku 18-65 lat; 
pozostające bez zatrudnienia; za-
mieszkujące na terenie wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego.

CO OFERUJEMY?
Uczestnictwo w projekcie zapewnia 

różnorodne formy wsparcia:

•	 3 miesięczny staż zawodowy wraz ze 
stypendium w wysokości 1500,00zł 
brutto dla wszystkich 31 uczestni-
ków projektu;

•	 pełen pakiet szkoleniowy (materia-
ły i podręczniki);

•	 catering;

•	 zwrot kosztów dojazdu;

•	 7 uczestników projektu otrzyma 3 
miesięczne zatrudnienie.

PODSTAWOWE  
DANE PROJEKTU

1. Tytuł: Program Animacji Młodych 
Osób Niepełnosprawnych PAMON

2. Okres realizacji:  
01.03.2013r. – 31.08.2014r.

3. Obszar realizacji: woj. kujawsko-
-pomorskie

4. Wartość: 605 461,04 zł

SZKOLENIA I KURSY  
DLA UCZESTNIKÓW

•	 sztuka cateringu, obsługa kelnerska 
i barmańska;

•	 recepcjonista hotelowy;

•	  asystent działu PR i marketing:

•	 pracownik obsługi technicznej;

•	 technika kulinarna; 

•	 utrzymanie czystości w pokojach 
hotelowych; 

•	 pielęgnacja terenów zielonych; 

•	 obsługa klienta; 

•	 profesjonalny pracownik biurowy; 

•	 kurs języka angielskiego.

Ponadto dwa kursy zostaną skiero-
wane do osób ze środowiska osób nie-
pełnosprawnych:

•	 kurs języka migowego;

•	 kurs Asystenta Osobistego Osoby 
Niepełnosprawnej (AOON).

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
Udział w spotkaniach dostosowa-

nych do potrzeb osób niepełnospraw-
nych z zakresu aktywizacji społecznej 
polegającej na:

•	 nabywaniu i rozwijaniu umiejętno-
ści społecznych, takich jak odgry-
wanie ról społecznych, budowanie 
systemu wartości, zaradności i wia-
ry w siebie;

•	 przedstawianiu pozytywnych wzor-
ców osób niepełnosprawnych 
w różnych grupach społecznych; 

•	 rozwoju komunikacji interpersonal-
nej, asertywności, motywacji;

•	 poruszaniu tematyki aktualnych 
zagadnień społeczno-ekonomicz-
nych.

Więcej informacji  
na stronie internetowej projektu: 

www.pamon.byd.pl

lub bezpośrednio w Biurze Projektu:

Wyższa Szkoła Gospodarki  
w Bydgoszczy

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 89

 „Program Animacji Młodych  
   Osób Niepełnosprawnych PAMON”  
  jako przykład aktywizacji społecznej i zawodowej       
        osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Marta Wiśniewska
Program Animacji Młodych  

Osób Niepełnosprawnych
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
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1. Podmioty  
ekonomii społecznej

1.1 Definicja i formy prawne  
podmiotów ekonomii społecznej

Nie ma w naszym kraju prawnie usank-
cjonowanej definicji podmiotów ekonomii 
społecznej. Definicja ta zaproponowana 
została przez sieć EMES (European Rese-
arch Network) od 1996 roku zajmującą 
się badaniami zjawiska przedsiębiorczości 
społecznej. W myśl tej definicji przedsię-
biorstwo społeczne (podmiot ekonomii 
społecznej) to prywatna, autonomiczna 
organizacja dostarczająca produktów 
lub usług na rzecz szerszej społeczności 
(community), której założycielem albo za-
rządzającym jest grupa obywateli i w któ-
rej zakres korzyści materialnych podlega 
ograniczeniom.1 Przedsiębiorstwo spo-
łeczne przywiązuje dużą wagę do swej 
autonomii i gotowość do przyjmowania 
ekonomicznego ryzyka związanego z pro-
wadzoną w sposób ciągły działalnością 
społeczno-ekonomiczną. Podmioty Eko-
nomii Społecznej tworzone są zarówno ze 
środowiska organizacji pozarządowych, 
jak  i spółdzielni czy towarzystw ubezpie-
czeń wzajemnych. 

W literaturze przedmiotu fundacja de-
finiowana jest jako: kapitał lub instytucja 
pozarządowa, której majątek przezna-
czony jest przez jej założyciela na okre-
ślony cel społeczny lub cel gospodarczo 
użyteczny (co istotne z punktu widzenia 
procesu zarządzania - niezarobkowy).2 Za-
łożycielem (fundatorem) może być osoba 
fizyczna, a także osoba prawna. Fundacja 
może prowadzić działalność gospodar-
czą służącą realizacji jej celów, które de-
finiowane są jako społecznie użyteczne. 
Podobny społeczny charakter ma stowa-
rzyszenie, definiowane jako autonomicz-
ne zrzeszenie w celach niezarobkowych 
grupy osób, opierające swoją działalność 
na pracy społecznej członków.3 Stowa-

1  www.emes.net, Więcej nt. modeluteoretycznego 
EMES, Gumkowska, Herbst, Wygnańsk, Raport So-
cial Enterprise: A new model for poverty reduction 
and employment generation (UNDP,EMES 2008).
2  Aktem prawnym, który reguluje problematy-
kę fundacji oraz jej powoływania jest ustawa z dnia  
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 
46, poz. 203 z późn. zm.), nie zawiera ona jednak 
bezpośredniej definicji fundacji, lecz wskazuje jej 
podstawowe cechy.
3  Kwestie działalności stowarzyszeń reguluje usta-
wa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

rzyszenie może zatem prowadzić działal-
ność gospodarczą według ogólnych za-
sad określonych w odrębnych przepisach  
z zastrzeżeniem, że dochód z tej działal-
ności będzie przeznaczony na cele sta-
tutowe, nie będzie przeznaczony do po-
działu między jego członków. Fundacje 
jak i stowarzyszenia prowadzące działal-
ność gospodarczą z chwilą wpisania do 
rejestru przedsiębiorców stają się przed-
siębiorcami w zakresie tej działalności, 
mogą też zakładać jednoosobowe spółki 
kapitałowe. Najbliżej w formie prawnej 
do klasycznego przedsiębiorstwa (spół-
ki), pod względem kontekstu celów jest 
spółdzielnia, w literaturze definiowana 
jakodobrowolne zrzeszenie nieograniczo-
nej liczby osób, o zmiennym składzie oso-
bowym i zmiennym funduszu udziałowym, 
które w interesie swoich członków prowa-
dzi wspólną działalność gospodarczą4. Co 
istotne w kontekście celów podmiotów III 
sektora, spółdzielnia może również pro-
wadzić działalność społeczną i oświatowo-
-kulturalną na rzecz swoich członków i ich 
środowiska. Odnośnie typów możliwych 
do założenia spółdzielni przyjmujemy kry-
teria przedmiotu działalności, dzieląc je 
na mieszkaniowe, handlowe, usługowe 
czy socjalne itd. Innym rodzajem podzia-
łu jest klasyfikacja spółdzielni ze względu 
na funkcję, jaką spełniają w stosunku do 
członków. Przykładowo, jeżeli powiąza-
nie ze spółdzielnią wynika z faktu zaspo-
kojenia określonej potrzeby, to będziemy 
mówić o spółdzielniach konsumenckich, 
często nazywanych spółdzielniami użyt-
kowników. Jeżeli zaś powiązanie to ma 
charakter stosunku pracy, wtedy mowa 
będzie o spółdzielniach pracy5.

Powodem powstawania podmiotów 
ekonomii społecznej najczęściej jest po-
trzeba aktywizacji zawodowej i społecz-
nej osób, pochodzących z grup ryzyka 
zagrożenia wykluczeniem społecznym. 
Jak wskazuje A.Reiske wśród bezpośred-
nich przyczyn wykluczenia mogą znaleźć 
się: wiek, zdrowie, bezdomność, ubó-
stwo, niezaradność, ale także płeć, brak 
doświadczenia, nieaktualne kwalifikacje, 
posiadanie dzieci czy miejsce zamieszka-
nia6. Naturalnym jest, że członkami pod-
miotów ekonomii społecznej są osoby ze 

4 Podmioty ekonomii społecznej, Dostęp w: 
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/435452.
5  Ibidem.
6  A.Reiske, Kompetencje menadżerów w pod-
miotach ekonomii społecznej, Dostęp w: http:// 
www.ie-ries.com.pl/archiwum/artykuly/RIES_ 
201201301407_kompetencje_menedzerow.pdf.

wskazanych grup, które poprzez aktywny 
udział w życiu podmiotu aktywizują się 
zawodowo i społecznie. Jednak sprawa 
się komplikuje, kiedy wobec mnogości 
elementów wykluczenia możemy mieć 
do czynienia z tzw. wykluczeniem wielo-
krotnym, kiedy to przyczyny się kumulu-
ją, albo też występowanie jednych rodzi 
kolejne. Wobec takiej sytuacji konieczne 
staje się umiejętne odniesienie się do 
tych aspektów różnorodności, które czę-
sto nie są widoczne bezpośrednio (tożsa-
mość pierwotna). Będzie to szczególnie 
ważne w kontekście tematu kształtowa-
nia polityki równościowej organizacji, 
gdzie właśnie umiejętność zarządzania 
różnorodnością członków zespołu pod-
miotu ekonomii społecznej stanowić 
będzie źródło przewagi ekonomicznej 
podmiotu i przekładać się będzie na reali-
zację celów firm socjalnych.

1.2 Zarządzanie w podmiotach  
ekonomii społecznej

Kierowanie zasobami ludzkimi to bar-
dzo ważny element podmiotu lub orga-
nizacji, bez względu na to, czy zyski prze-
znaczano są dla właściciela, czy zgodnie 
z założenia PES przeznaczone na cele 
statutowe. Potencjał czynnika ludzkiego 
w podmiotach gospodarczych jest ogrom-
ny i należy stworzyć odpowiednie warunki, 
aby się ujawnił w konkretnych działaniach. 
Każdy z nas funkcjonuje w określonych wa-
runkach, zarówno w pracy zawodowej, jak 
również w życiu osobistym. Bardzo ważne 
jest, aby stworzyć jak najlepsze możliwo-
ści do indywidualnego rozwoju. W związ-
ku z powyższym w trakcie wykonywania 
obowiązków zawodowych ważne jest 
stworzenie „kreatywnego zespołu”, który 
będzie powodował rozwój każdego uczest-
nika tego zespołu w stopniu optymalnym, 
aby wspólnie osiągnąć efekt maksymalny 
z punktu widzenia danej organizacji pracy. 
W tym zakresie nieodzowne jest odpo-
wiednie ukierunkowanie grupy poprzez 
jego lidera-przywódcę.

Menadżer (osoba zarządzająca) jest 
zwierzchnikiem kierującym określonym 
zespołem ludzkim wynikającym z organi-
zacji formalnej. Jego rola sprowadza się 
do tego, by zarządzany przez niego zespół 
osiągnął cel. Autorytet lidera jest wyni-
kiem zarówno względów formalnych, pły-
nących z tytułu zajmowanego stanowiska, 
jak i merytorycznego względu, wynikają-
cego z posiadanych kompetencji, wiedzy 
fachowej i umiejętności kierowania7. Isto-

7 D. Stolarska: Umiejętność wywierania wpły-
wu na ludzi jako kluczowa kompetencja współ-
czesnego menedżera i przywódcy - studium teore-
tyczno-empiryczne, „Economy and Management” 
nr 3/2011, s.183.
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ta autorytetu lidera takiego zespołu pole-
ga na tym, że kierowane przez niego osoby 
pozytywnie oceniają cechy jego charakte-
ru, umysłu, umiejętności i dlatego prze-
konane są o trafności otrzymywanych 
poleceń. Autorytet oparty więc jest na  
zaufaniu i przekonaniu członków zespołu, 
że kieruje on nimi umiejętnie. Tylko taki 
kierownik cieszy się dużym autorytetem, 
który łączy zalety dobrego organizatora 
pracy i takie walory osobiste, jak umie-
jętność współpracy z podległym perso-
nelem, łatwość współżycia z całą załogą, 
a zwłaszcza umiejętność jasnego i kon-
kretnego stawiania zadań przed pracow-
nikami oraz ich ścisłego egzekwowania. 
Nie bez znaczenia jest też rodzaj sprawo-
wania zwierzchnictwa nad grupą pracow-
niczą. Na techniki kierowania składają się 
bardzo szczegółowe i konkretne sposoby 
realizowania zasad kierowania oraz wiele 
różnych bodźców (materialnych i niema-
terialnych) stosowanych przez przełożo-
nych i warunki ich stosowania, by skłonić 
podwładnych do wypełnienia ich zadań. 
Wybór określonej techniki kierowania 
wpływa na skuteczność i ekonomiczność 
działania oraz na osiągnięcie wyznaczo-
nych celów. W kierowaniu na przykład 
pracą ludzi technika kierowania opiera się 
na przesłankach technicznych i fizjologicz-
nych. W tym ujęciu łączone są wymagania 
wobec pracownika, zaznajomienie go z za-
daniami  i sposobami wykonywania kon-
kretnych prac, egzekwowanie należytego 
wykonania zadań oraz stworzenie odpo-
wiednich warunków pracy pod względem 
technicznym. Techniki kierowania dobie-
rane są w zależności od charakteru pra-
cy i tak  w procesie przybierać mogą one 
kształt bardzo wyrafinowanych metod 
opartych na modelach matematycznych 
(np. programowanie liniowe, metody sie-
ciowe) po proste metody, jak mierzenie 
czasu pracy, czy metody kosztowo - efek-
tywnościowe8.

Techniki kierowania zależne są od tre-
ści pracy. Odmienną sprawą jest struktura, 
którą zarządzamy. Klasyczny model struk-
tury organizacyjnej nosi nazwę „drabiny 
korporacyjnej” i jest utożsamiany między 
innymi z tradycyjną hierarchią, pionową 
ścieżką awansu oraz zakłada, że potrzeby 
pracowników nie zmieniają się w czasie.  

Przez kilka lat modelowi hierarchicz-
nemu przeciwstawiano płaską struktu-
rę zarządzania (gwarantującą równość 
wszystkich wobec zadań stawianych ze-
społowi i przypisywanie zadań wynika-
jące nie ze stanowiska ale posiadanych 
kompetencji). Tymczasem wobec wyzwań 
jakie stawia zarządzanie dużą różnorod-

8 J. Uziałko, E. Radosiński, Metody zarządza-
nia zasobami na przykładzie służby zdrowia, Ba-
dania operacyjne i decyzje, Nr 1, 2009

ną grupą i osobami o różnym potencjale, 
konieczne stało się opracowanie modelu 
uwzględniającego złożoność tego syste-
mu. Opracowana  siatka korporacyjna to 
nowy model zarządzania dużą grupą róż-
norodnych pracowników, dający im wiele 
ścieżek rozwoju kariery, dopasowujący 
się do równowagi między karierą i życiem 
prywatnym, a co najważniejsze, zmienia-
jący się wraz  z potrzebami pracowników.9 
Model ten ilustruje poniższy schemat.

Siatka korporacyjna, zwana także „per-
golą korporacyjną” jest strukturą, która 
szczególne znaczenie funkcjonalne będzie 
mieć w podmiotach ekonomii społecznej, 
gdzie potencjał i bariery osób tworzą-
cych układ są szczególnym zasobem. Taka 

9  Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Anna Noemi 
Gryczko, Nowy Świat Pracy, Dostęp w: http://
www.kartaroznorodnosci.pl/public/files/nowy_
swiat_pracy.pdf.

struktura organizacyjne w tym układzie 
gwarantuje szeroki dostęp do informacji, 
motywację zespołową (kolektywną) oraz 
umożliwia integrację członków zespołu.

Oprócz odpowiedniej struktury za-
rządczej, jako pierwszy z istotnych czynni-
ków tworzenia środowiska sprzyjającego, 
w podmiotach ekonomii społecznej  jako 
drugi wskazuje się kompetencje osób za-
rządzających organizacją. Brak kompeten-
cji może stać się największą i najbardziej 
dolegliwą barierą w rozwoju i funkcjono-
waniu PES. Wśród tych barier szczegółowo 
wymienia się, m.in. niewłaściwą postawę 
wobec zespołu, brak pomysłu na motywa-
cję pracowników, a także  brak przepływu 
informacji i zbyt czasochłonne procedury.  
Jedną z istotnych barier jest brak wiedzy 
i rzetelnej samooceny osób kierujących or-
ganizacją. Zdarza się, iż wysoka ocena wła-
snych umiejętności wśród menadżerów, 
nie znajduje odzwierciedlenia (i potwier-

Źródło: Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Anna Noemi Gryczko, Nowy Świat Pracy, dostęp: 
http://www.kartaroznorodnosci.pl/public/files/nowy_swiat_pracy.pdf.

Źródło: Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Anna Noemi Gryczko, Nowy Świat Pracy, dostęp: 
http://www.kartaroznorodnosci.pl/public/files/nowy_swiat_pracy.pdf.
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dzenia) w realnym obrazie funkcjonowania 
organizacji. 

2. Zarządzanie różnorodno-
ścią i przeciwdziałanie  

dyskryminacji w podmiotach 
ekonomii społecznej

2.1. Definicje i pojęcia 

Koncepcja różnorodności (diversity) 
bazuje na poszanowaniu różnic, jakie 
występują między ludźmi. Podstawowe, 
wyodrębnione kategorie różniące ludzi, 
a z którymi spotykamy się najczęściej 
w miejscu pracy to: płeć, wiek, pocho-
dzenie narodowe i etniczne, rasa, religia, 
orientacja seksualna i (nie)pełnospraw-
ność. Zgodnie z przyjętą w psychologii 
społecznej definicją przypisywanie przed-
stawicielom grup społecznych pewnych 
cech i zachowań może powodować wyklu-
czenie tych osób, bądź nierówny dostęp 
do rozmaitych funkcji czy zadań w firmie, 
czy podmiocie ekonomii społecznej.10 
Koncepcja różnorodności rozwinęła się 
jako odpowiedź na wykluczenie społecz-
ne i dyskryminację jednostek w oparciu 
o uprzedzenia i stereotypy. Zgodnie z tą 
koncepcją, różnice pomiędzy pracow-
nikami postrzegane są jako potencjalne 
źródło sukcesu organizacji. Różni ludzie 
poprzez różne biografie, wnoszą do orga-
nizacji nowe perspektywy11. W literaturze 
dotyczącej kwestii diversityspotkać może-
my najczęściej 3 wymiary różnorodności: 
•	 Tożsamość pierwotna (rasa, narodo-

wość, grupa etniczna, płeć, wiek, orien-
tacja seksualna, (nie)pełnosprawność), 

•	 Tożsamość wtórna (wykształcenie, miej-
sce zamieszkania, status rodzinny itp.), 

•	 Tożsamość organizacyjna (staż pracy, 
stanowisko pracy, sektor itp.).

Zarządzanie różnorodnością ozna-
cza dostrzeganie różnic pomiędzy ludź-
mi  w organizacji (i poza nią) i świadome 
rozwijanie strategii, polityk i programów, 
które tworzą klimat dla poszanowania 
i wykorzystania tych różnic na rzecz orga-
nizacji12. Programy takie będą tworzone 

10 A.Wiktorska-Święcka: Strategia zarządzania 
różnorodnością na Dolnym Śląsku, Publikacja: Za-
inwestuj w różnorodność, Dostęp w: http://www.
diversity.com.pl/files/ZwR_StrategiaZarzadzania-
Roznorodnoscia__ AldonaWiktorskaSwiecka.pdf.
11  Firma = różnorodność (zrozumienie, posza-
nowanie, zarządzanie), Zeszyt 2, Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu, Dostęp w: http://odpowiedzial-
nybiznes.pl/public/files/Firma_Roznorodnosc.pdf.
12 W. Walczak, Zarządzanie różnorodnością 
jako podstawa budowania potencjału kapita-
łu ludzkiego organizacji, E-Mentor, Dostęp w: 
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/nu-

w jakimś konkretnym celu. W przypadku 
przedsiębiorstw jest to chęć zwiększenia 
zysku lub zbudowanie odpowiedniego 
wizerunku firmy, natomiast w przypad-
ku podmiotów ekonomii społecznej, cel 
może być na przykład: stworzenie takiego 
środowiska pracy, w którym każda zatrud-
niona osoba czuje się szanowana i doce-
niona i w którym może ona w pełni reali-
zować swój potencjał, co przyczynia się do 
sukcesu organizacji.13 Ze względu na róż-
norodność pracowników w podmiotach 
ekonomii społecznej zarządzenie różno-
rodnością najczęściej identyfikujemy z: 
1. Poszanowaniem odmienności w miej-

scu pracy (z wyjątkiem zachowań, któ-
re nie są akceptowalne w firmie).

2. Wspieraniem współistnienia i współ-
pracy różnorodnych osób w firmie/
organizacji ze względu na określone 
cechy, z poszanowaniem zasad.

3. Zarządzaniem ludźmi z uwzględnie-
niem różnic indywidualnych utożsa-
mianym z dostrzeganiem człowieka 
w pracowniku – z całym jego bagażem, 
życiem osobistym itp.

Wszystkie te określenia wyraźnie pod-
kreślają poszanowanie i zrozumienie dla 
odmienności oraz umiejętne wykorzystanie 
istniejących między pracownikami różnic 
w celu podniesienie efektywności podmio-
tu lub dotarcia do nowej grupy klientów.

2.2. Zarządzanie różnorodnością  
w Polsce i krajach  

wysokorozwiniętych

2.2.1. Zarządzanie różnorodnością  
w krajach wysokorozwiniętych

Prapoczątków idei zarządzania różno-
rodnością można odszukać wśród klasycz-
nych amerykańskich teorii zarządzania. 
Na przełomie wieków XIX i XX M. P. Follet 
(1868-1933) zwróciła uwagę na rolę sto-
sunków międzyludzkich w miejscu pracy. 
Amerykanka jako pierwsza przeciwstawia 
się teorii F. W. Taylora, skupionej silnie na 
wzr ście wydajności organizacji, bez zwra-
cania uwagi na czynnik ludzki i przypisała 
dużą wagę czynnikom psychologicznym. 
Jako główne zasady zarządzania organiza-
cją wskazała14:
–  zindywidualizowany i bezpośredni 

udział lidera;
–  osobiste towarzyszenie wcielanym 

w życie projektom;
–  uwzględnianie wszystkich czynników 

mer/40/id/840.
13  Ibidem.
14 A. Peszko; Podstawy zarządzania organiza-
cjami, AGH, Kraków, 2002

sytuacji, z psychologicznymi włącznie;
–  nieprzerwane i permanentne oddziały-

wanie.

Gwałtowna  ewolucja koncepcji zarzą-
dzania (w tym zarządzania różnorodno-
ścią) w Stanach Zjednoczonych  przypa-
dła połowie XX wieku, kiedy to w głównej 
mierze była instrumentem integracji 
mniejszości na rynku pracy. Zaintereso-
wano się nie tylko mniejszościami naro-
dowymi, ale również zwrócono uwagę na 
potencjał jaki tkwi, chociażby w grupie 
pracowniczej składającej się z członków 
różnych społeczności. W latach 60-tych 
XX wieku nałożyło się to na zróżnico-
wanie społeczeństwa amerykańskiego 
i uprzywilejowanie białych, urodzonych 
w USA mężczyzn. Chcąc przeciwdzia-
łać w latach późniejszych dyskryminacji 
świadomie zaczęto zwiększać repre-
zentację danych mniejszości w kadrze 
pracowniczej. Dbano także o dobrą at-
mosferę pracy i wysoką produktywność.  
W ramach podejścia do zarządzania róż-
norodnością, które miejsce miało w USA, 
możemy powiedzieć, cytując literatu-
rę przedmiotu, że: nie wymogi praw-
ne, moralny obowiązek, czy społeczna 
odpowiedzialność biznesu są głównymi 
argumentami na rzecz wdrożenia zasad 
zarządzania różnorodnością, ale przede 
wszystkim korzyści, jakie odnosi przed-
siębiorstwo z wdrożenia takiej koncepcji 
w postaci zwiększonych zysków15. Odno-
sząc się do podmiotów ekonomii społecz-
nej będzie to miało znaczenie drugorzęd-
ne, jednak z pewnością zróżnicowanie 
pracowników nie powinno być postrze-
gane jako problem w miejscu pracy, ale 
jako źródło sukcesu organizacji (nieko-
niecznie więc sukcesu ekonomicznego, 
np. przekładającego się na większy zysk). 
Podmioty, które nie uwzględnią global-
nych zmian demograficznych i tendencji 
równościowych skazane będą na margi-
nalizację swojej działalności.

Inaczej kwestie zarządzania różnorod-
nością rozwiązano w Europie Zachodniej. 
Najpewniej z braku inicjatyw oddolnych, 
postanowiono stymulować je poprzez 
prawo wspólnotowe. Ono z kolei skon-
centrowało się głównie wokół przeciw-
działania dyskryminacji ze względu na 
płeć, a następnie objęły również inne 
aspekty, takie jak na przykład: wiek, rasę, 
czy orientację seksualną. Następnie opie-
rając się na dyrektywach, państwa Unii 
Europejskiej dokonały wymuszonych 

15  W oparciu o: http://www.pro-diversity.net/
documentation/Diversity%20Management%20
and%20Anti-Discrimination.pdf [W:] Firma = 
różnorodność (zrozumienie, poszanowanie, za-
rządzanie), Zeszyt 2, Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, Dostęp w: http://odpowiedzialnybiz-
nes.pl/public/files/Firma_Roznorodnosc.pdf.
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odgórnie zmian prawa krajowego. Dzie-
ła dokończyła postępująca globalizacja, 
która na przedsiębiorstwach europej-
skich, wymusiła rozwiązania, które od lat 
z powodzeniem stosowane były w przed-
siębiorstwach amerykańskich, przede 
wszystkim z zakresu CSR, w tym zarządza-
nia zróżnicowaniem pracowników.

2.2.2.  Zarządzanie różnorodnością  
w Polsce

Aktualnie w naszym kraju koncep-
cja zarządzania różnorodnością dotyczy 
dużych przedsiębiorstw (rzadziej pod-
miotów ekonomii społecznej) i wynika 
głownie z obecności międzynarodowych 
korporacji oraz nasiliła się w konsekwen-
cji naszej akcesji do Unii Europejskiej. 
Ponadto za pośrednictwem międzynaro-
dowych firm, otwierających swoje przed-
stawicielstwa docierają do nas trendy, 
koncepcje oraz praktyki związane z zarzą-
dzaniem ludźmi i budową kultury korpo-
racyjnej (w większości przypadku niestety 
tylko jako hasła polityki public relations). 
Jednak wobec coraz liczniejszej grupy 
obcokrajowców z państw, gdzie kultura 
lub religia jest diametralnie inna od na-
szej stopniowo do Polski przenoszono 
wzorce zarządzania grupą pracowniczą 
wypracowane na zachodzie. Organiza-
cje i przedsiębiorstwa zaczęły tworzyć 
kodeksy etyczne, które poza klauzulami  
związanym z obligatoryjną troską o naj-
wyższą jakość i pracę zespołową, definio-
wały wartości związane z szacunkiem dla 
innych ludzi i otwartością na różnorod-
ność pracowników16. Zresztą wiele z tych 
rozwiązań już nie jest tylko i wyłącznie 
przejawem dobrej woli organizacji, ale 
wynika ze wspomnianych w poprzednim 
akapicie zmian w prawie krajów człon-
kowskich (w tym Polski), m.in. w obszarze 
przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu 
pracy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że 
nasz kraj stał się beneficjentem progra-
mów unijnych realizowanych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
nakierowanych na promowanie polityki 
równych szans i włączenia społecznego. 
Te czynniki spowodowały zmiany w za-
kresie funkcjonowania w obszarze polityk 
równościowych, przedsiębiorstw i pod-
miotów ekonomii społecznej w Polsce.17 
Działania te najczęściej przybierały formę 
rozmaitych kampanii społecznych, szko-
leń czy publikacji w prasie dot. kwestii 
work-life balance18. Wszystkie te inicja-

16  Ibidem.
17  W. Kieżun, Drogi i bezdroża polskich prze-
mian, Ekotv, Warszawa 2011. 
18  Cyt.: Filozofia work-life balance opiera się 
na zachowaniu równowagi pomiędzy życiem za-
wodowym a  osobistym. Polega na znalezieniu 

tywy nałożyły się na ograniczone zasoby 
pracowników (w latach boomu gospodar-
czego) i poszukiwania nowych rozwiązań 
w zakresie HR dot. pozyskiwania pracow-
ników z grup dotychczas pomijanych na 
rynku pracy (osób starszych, osób niepeł-
nosprawnych, kobiet, które do tej pory 
zajmowały się wychowywaniem dzieci, 
imigrantów czy więźniów). 

2.3. Mechanizm powstawania  
dyskryminacji i uprzedzeń  
wobec grup zagrożonych  
wykluczeniem społecznym

Nasz stosunek do innych osób na-
zywamy postawą. Większość psycholo-
gów jest zgodna, że postawa składa się 
z trzech elementów: poznawczego (my-
śli, przekonania), afektywnego (emocje) 
i behawioralnego (zachowanie). Każda 
więc osoba, która będzie przejawiała 
powziętą z góry wrogość czy niechęć wo-
bec danej grupy społecznej, będzie miała 
określone myśli i poglądy na temat tej 
grupy (czyli stereotypy), będzie odczuwać 
silne emocje negatywne (czyli uprzedze-
nia) i najczęściej będzie się w stosunku do 
niej zachowywać w określony – inny niż 
do pozostałych osób/ grup – sposób, po 
prostu będzie tę osobę dyskryminować19. 
Tym, na co ludzie przede wszystkim zwra-
cają uwagę, kiedy myślą o jakiejś wyróż-
niającej się grupie społecznej, są przeko-
nania, czyli stereotypy. Przez stereotyp 
rozumiemy konstrukcję myślową, zawie-
rającą komponent poznawczy (zwykle 
uproszczony), emocjonalny, behawioral-
ny oraz pewne fałszywe przeświadczenie, 
dotyczące różnych zjawisk, w tym innych 
grup społecznych.20

Przekonania pozostają niezmienne 
podczas naszego kontaktu z obiektem 
(osobą lub grupą), a czasem wręcz prze-
ciwnie, jesteśmy skłonni utwierdzać się 
w naszych przekonaniach na temat da-
nej osoby/ grupy, filtrując rzeczywistość 
pod kątem spodziewanych zachowań 
(przykład: Będąc przekonanym o mniej 
wydajnej pracy osób niepełnosprawnych 
będziemy ich pracę bacznie obserwować 
pod kątem spodziewanej nieefektywno-
ści). Czasem też obronne reakcje osób 
prześladowanych są oceniane przez in-

złotego środka, który pomoże w utrzymaniu od-
powiedniego dystansu do pracy[Za:] K.Łapińska: 
Filozofia work life balance, Dostęp w: http://pra-
ca.gratka.pl/poradnik/art/filozofia-worklife-ba-
lance-11079.html.
19  E. Aronson , D. Wilson Timothy, M. Akert 
Robi, Psychologia społeczna , Zysk i S-ka, 2007.
20  Aronson. E. (2007). Człowiek – istota spo-
łeczna [W:] wikipedia.pl, Dostęp w: http://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Stereotyp, Ponadto: www.stu-
diagender.umk.pl/pliki/derra__stereotypy.ppt.

nych i ta ocena jest wykorzystywana do 
uzasadnienia swojego zachowania wo-
bec danej osoby/ grupy. Co więcej, nasze 
przekonania pozostają niezmienne, mimo 
iż przeczy im doświadczenie. W podręcz-
niku trenerskim wykorzystywanym do 
pracy z różnorodną grupą czytamy: sztyw-
ność, odporność na informacje, które 
przeczą przekonaniom i przeświadczenie 
o ich prawdziwości to charakterystycz-
na cecha stereotypów21. Konsekwencją 
stereotypów są uprzedzenia do kogoś 
lub czegoś. Mówimy o nich wtedy, kie-
dy, jednostka podejmuje ocenę, wyraża 
negatywny osąd bez wcześniejszego do-
świadczenia z daną osobą czy zjawiskiem, 
najczęściej na podstawie fałszywych lub 
niekompletnych informacji22. Uprzedzenia 
wynikają także z utrwalonych w danych 
społeczeństwach czy społecznościach ste-
reotypów. W przypadku osób do czegoś 
uprzedzonych trudno je przekonać do po-
zbycia się uprzedzeń poprzez racjonalną 
argumentację. Model powstawania dys-
kryminacji w organizacjach przedstawia 
poniższy „Łańcuch dyskryminacji”.

Uprzedzenia pojawiają się zarówno na 
poziomie indywidualnych zachowań, jak 
i na poziomie procedur i narzędzi związa-
nych z rekrutacją stosowanych w organi-
zacji, procedur awansu zawodowego, czy 
podejścia do spraw czy godzeniem życia 
zawodowego i osobistego. Mogą ewo-
luować od mikronierówności obejmują-
cych negatywne komentarze, unikanie 
po faktyczną dyskryminację przejawiającą 
się agresją fizyczną i psychiczną. Model 
przedstawiający piramidę nierówności 
oraz drogę jaką organizacja powinna prze-
być do faktycznej równości, przedstawio-
no w oparciu o model teoretyczny poniżej.

2.4. Zarządzanie różnorodnością  
i mechanizmy przeciwdziałania  

dyskryminacji w PES

2.4.1. Diagnoza kultury organizacji 
i stopnia zarządzania  

różnorodnością w PES

Pierwotne badania nad diagnozą kultu-
ry różnorodności w organizacjach rozpoczął 
Fernand Ouellet23 i dotyczyły one kontrolo-
wania przez państwo dynamiki kulturowej 
i adaptacji organizacji do potrzeb różnorod-
nych grup etnicznych. Wskazał on na trzy 

21  Projekt GENDER INDEX: Podręcznik tre-
nerski - Zarządzanie firmą równych szans, Do-
stęp w: www.kartaroznorodnosci.pl.
22  Definicja za: Wikipedia, http://pl.wikipedia.
org/wiki/Uprzedzenie [Za:] Aronson. E. (2005). 
Człowiek - istota społeczna. Warszawa, PWN, s. 279.
23  A. Gillert, Koncepcja uczenia się międzykultu-
rowego, [W:] S. Martinelli, M. Taylor (red.), Ucze-
nie się  międzykulturowe, Warszawa, 2002, s. 17.
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zasadnicze wyznaczniki rozwoju organizacji 
otwartej kulturowo, są to:
– promowanie pluralizmu kulturowego; 
– dostrzegania i dowartościowania 

różnic kulturowych; 
– walka z uprzedzeniem.

Koncepcję rozwinął Milton J. Ben-
nett, który stworzył model rozwoju wraż-
liwości międzykulturowej, w oparciu 
o zdiagnozowane i pogrupowane etapy 
etnocentryczne i etnorelatywistyczne. 
W pierwszym z wymienionych etapów 
różnice kulturowe postrzega się jako 
zagrożenie, dlatego przybiera się w sto-
sunku do nich postawę obronną lub mi-
nimalizuje się ich znaczenie. W skrajnym 
przypadku zaprzecza się ich istnieniu. 
W etapie etnorelatywistycznym różnice 
stają się wyzwaniem, następuje ich ak-
ceptacja, a następnie adaptacja i integra-
cja w kulturę organizacji. Na model M. J. 
Bennetta można też spojrzeć nie jako na 
następujące po sobie etapy, ale jak na 
skalę określającą stopień radzenia sobie 
z różnicami kulturowymi:

Po określeniu już, na którym poziomie 
wrażliwości konieczna jest dalsza analiz, 
obejmująca, m.in. badanie, czy:
1) Świadomość kulturowa jest połączona 

z umiejętnościami międzykulturowymi.
2) Różnice są skorelowane z otwartością 

i zaufaniem.
3) Różnice są traktowane jako ważny za-

sób dla zespołów projektowych i orga-
nizacji jako całości.

Konsekwencją diagnozy dla organiza-
cji jest określenie dalszej polityki wdraża-
nia oraz wskazanie celów kluczowych dla 
organizacji, które podmiot ekonomii spo-
łecznej traktuje priorytetowo. Mecha-
nizm wdrożenia w tego typu podmiotach 
opisuje kolejny rozdział.

2.4.2.  Implementacja polityki  
równych szans i zarządzania  

różnorodnością w PES

Wdrażanie programu zarządzania 
różnorodnością powinniśmy rozpocząć 
od zakomunikowania pracownikom o ge-
nezie i celach działań, planowanych ini-
cjatywach oraz  zakresie zaangażowania 
każdego z interesariuszy W przypadku 
gdy wprowadzona polityka ma również 
kreować pozytywny wizerunek naszej 
organizacji możemy przesłać informację 
na temat faktu wdrożenia programu do 
mediów. Proces wdrożenia zarządzania 
różnorodnością powinien rozpocząć się 
warsztatami dotyczącymi tej tematyki, 
które  powinny obejmować: 
– wyjaśnienie pojęć i wprowadzenie do 

zarządzania różnorodnością, 
– wyjaśnienie kwestii stereotypów, 

uprzedzeń i dyskryminacji, 
– zbudowanie postawy antydyskrymi-

nacyjnej wśród personelu.

W organizacji wprowadzane zmiany 
dotyczyć mogą: 
– procesu rekrutacji i selekcji pracowni-

ków, 
– planowania kariery i rozwoju zawodo-

wego, 
– premiowania i systemu wynagrodzeń, 
– wprowadzania polityk równowagi 

praca-życie, 
– polityk antymobbingowych i przeciw-

działania dyskryminacji. 

Na etapie wdrożenia napotkać mo-
żemy na problemu proceduralne, które 
świadczyć mogą o skłonnościach biu-
rokratycznych osób kierujących, te zaś 
utwierdzać mogą tendencje odtwórcze 
zamiast proinnowacyjnych wśród pra-
cowników. W podmiotach ekonomii 
społecznej typu przedsiębiorstwo spo-
łeczne, w wielu przypadkach menadżero-
wie borykać się także będą z poważnymi 
utrudnieniami, wynikającymi ze specyfiki 
osób zatrudnianych. Ich niskie zwykle 
kompetencje społeczne skutkują niską 
świadomością istniejących obowiązków 
pracowniczych (punktualność, rzetel-
ność, obecność w pracy), czy problemami  
w funkcjonowaniu w grupie (zła komuni-

kacja werbalna, nieumiejętność współ-
pracy, działanie na bazie emocji), więc 
i świadomość kultury różnorodności 
może być niższa. Menadżer społeczny 
obok zwykłych czynności zarządczych 
dot. wdrażanej polityki równościowej 
otrzymuje dodatkowy bagaż w postaci 
skomplikowanych relacji wewnątrz orga-
nizacji.

2.4.3.  Korzyści z zarządzania  
różnorodnością w PES

Potwierdzono, że wprowadzenie 
polityki skutecznego zarządzania różno-
rodnością przynosi profity związane nie 
tylko z zatrudnianiem i zatrzymaniem 
personelu, ale również  innowacyjnością, 
umiejętnością rozwiązywania proble-
mów i zaangażowaniem w sprawy do-
tyczące klienta. Dzięki oszczędnościom 
i kreatywności personelu różnorodność 
nie tylko może się przyczynić do zwięk-
szenia zysków, lecz także może zapewnić 
korzyści pracownikom, którzy dzięki niej 
odczuwają większe zadowolenie z pracy 
i zachowują się bardziej lojalnie. Wśród 
korzyści z wprowadzenia polityk zarzą-
dzania różnorodnością w odniesieniu do 
podmiotów ekonomii społecznej najczę-
ściej wymienia się24:

24  Zarządzanie różnorodnością w miejscu pra-
cy, Dostęp w: http://www.kartaroznorodnosci.
pl/public/files/Zarzadzanieroznorodnosciaw-
miejscupracy-1349342381.pdf.

Źródło: Dominika Cieślikowska, Program warsztatu dla administracji publicznej związanej  
z polityką społeczną dotyczący dyskryminacji wielokrotnej,  
dostęp: http://rownosc.info/index.php/main/index/p740/.
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•	 Impuls do innowacyjnych pomysłów 
– w jednorodnym środowisku istnieje 
zagrożenie wykorzystywania wypraco-
wanych schematów, co może wpływać 
na ograniczenie a wręcz zahamowanie 
innowacyjności

•	 Ubogacanie pracowników – praca 
w różnorodnym środowisku to szansa 
uczenia się od siebie nawzajem. Róż-
nice kulturowe, religijne, związane są 
także z różnym postrzeganiem świa-
ta, podejściem do wielu zagadnień. 
Często związane są także z różnym 
sposobem pracy, czy rozwiązywania 
problemów. 

•	 Dobra atmosfera – dobra atmosfera 
pracy, w której ludzie są otwarci, czu-
ją się docenieni i szanowani sprzyja 
efektywności ich pracy. Pracownik, 
który ma poczucie, że jest ważnym 
i wartościowym pracownikiem, które-
go praca jest doceniana i to ona decy-
duje o jego awansach.

•	 Wpływ na zarządzanie talentami – 
bardziej otwarte środowisko przycią-
ga lepsze, bardziej kreatywne osoby, 
które mają nadzieję, że w tym miejscu 
będą mogły realizować swoje pomy-
sły. Umiejętność wykorzystania róż-
norodnych talentów wpływa na mak-
symalizację zysków firmy

•	 Wizerunek i reputacja – badania po-
twierdzają, iż najlepszą rekomendacją 
dla pracodawcy jest dobra opinia pra-
cowników. Dlatego też zadowoleni 
pracownicy, pracujący w przyjaznej 
atmosferze, niedyskryminowani i sza-
nowani są najlepszym narzędziem bu-
dującym reputację i wizerunek firmy 
wśród przyszłych pracowników, klien-
tów oraz partnerów biznesowych

•	 Korzyści rekrutacyjne – dzięki stoso-
waniu zasad różnorodności, firma wy-
korzystuje w pełni potencjał rynkowy 
zasobów ludzkich. 

•	 Lepsze zarządzanie zmianą – róż-
norodny zespół musi wykazywać się 
większą elastycznością. Praca w tak 
specyficznym środowisku wymaga 

umiejętności dostosowywania się, 
otwartości na zmiany. W dzisiejszej, 
szybko zmieniającej się rzeczywisto-
ści, są to umiejętności niezmiernie 
istotne dla prowadzenia biznesu.

•	 Dostęp do nowych rynków i większa 
świadomość istnienia firmy na rynku 
pracy. – dzięki różnorodnemu per-
sonelowi mamy możliwość poznania 
potrzeb klientów z tych grup, których 
reprezentację stanowi nasz personel.

PODSUMOWANIE
Idea sprawiedliwości legła kiedyś 

u podstaw ekonomii społecznej. Społecz-
na gospodarka rynkowa spełnia swą rolę, 
ale z czasem okazała się niedostosowana 
do zmieniających się warunków współ-
czesnego świata. Chcąc pozostać konku-
rencyjna musi adaptować rozwiązania, 
które wdrażane są przez przedsiębior-
stwa na wolnym rynku. Jest na pewno 
ku temu dobry klimat. Przeciwdziałanie 
dyskryminacji i wykluczeniu w miejscu 
pracy (czy dotyczy to spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, czy spółdzielni 
socjalnej) nigdy nie budziło sprzeciwu 
opinii publicznej a bardzo często spoty-
kało się z olbrzymią aprobatą. Co istotne 
z założeniami tych działań identyfikowa-
li się również sami przedstawiciele II jak 
i III sektora. Praktyka wygląda jednak 
odmiennie. Faktycznych (nie jedynie de-
klaratywnych) działań realizowanych pod 
szyldem zarządzania różnorodnością jest 
niewiele. Może dlatego, że programy 
wspierające różnorodność często skupia-
ją się na poziomie jednostek i polegają 
po prostu na przeprowadzeniu warszta-
tów uwrażliwiających dla pracowników 
i menedżerów. W przypadku podmiotów 
ekonomii społecznej przyjmują one for-
mę szkoleń kompetencyjnych z zakresu 
np. asertywności, delegowania zadań, 
czy prowadzenia rekrutacji osób niepeł-
nosprawnych na otwartym rynku pracy. 
Problem dyskryminacji w miejscu pracy 
lokowany jest więc często na poziomie 
relacji między pracownikami, co prowa-
dzi do ponownego ukrycia społecznych 

uwarunkowań, które stoją za samym zja-
wiskiem. Za zjawiskiem stoją natomiast 
problemy systemowe i prawdziwe. Za-
rządzanie różnorodnością ma na celu je 
niwelować, przekładając zmianę bezpo-
średnio na wymierne korzyści podmiotu 
czy organizacji.
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