
Ekonomia społeczna
Pieniądze to nie wszystko



Skąd ta ekonomia ?



Gospodarka 
społeczna istnieje 
od setek lat.

Już w czasach 
plemiennych ludzie 
łączą się we 
wspólnoty aby 
zaspakajać swoje 
wspólne potrzeby, 
razem dbać o swoją 
przyszłość, razem 
gospodarzyć.



Rewolucja 
przemysłowa oraz 
rozwój 
mechanizmów 
kapitałowych XIX 
wieku zatarły ten 
model społeczny. 
Gospodarka zaczęła 
wychodzić poza 
struktury rodzinne 
czy lokalne. 
Ludzie zaczęli 
pracować „nie u 
siebie” i „nie dla 
siebie” lecz dla 
„kogoś”.



Wraz z postępem 
przemysłowym szybko 
okazało się że na 
otwartym rynku nie 
wszyscy potrafią na 
równych prawach 
konkurować. 
Stało się to przyczyną 
wykluczania pewnych 
przedsiębiorstw , a co 
za tym idzie prowadziło 
do szerszych 
konsekwencji 
określanych mianem 
wykluczenia 
społecznego.



Negatywne 
konsekwencje 
społeczne rewolucji 
przemysłowej skłoniły 
do podjęcia wysiłków 
powrotu do 
tradycyjnego modelu 
społecznego.
Takiego w którym 
członkowie wspólnoty 
razem kształtują swoją 
rzeczywistość i 
solidarnie wspierają 
słabszych członków 
swojej społeczności.



Po II wojnie światowej 
w Polsce 
doprowadzono do 
upaństwowienia 
ruchu spółdzielczego, 
co spowodowało 
utratę cech ES, takich 
jak niezależność czy 
autonomia działania. 
Powstawały qasi-
spółdzielnie mające 
pozycję 
monopolistyczną i 
będące sterowane 
centralnie



Renesans ES. 

Pod koniec XX wieku 
na skutek kryzysu 
państwa dobrobytu 
(welfare state), kiedy 
okazało się , że 
państwo nie jest w 
stanie zaspakajać 
potrzeb społecznych, 
zaczęto szukać tzw 
„trzeciej drogi”. 
Alternatywy dla 
dotychczasowego 
modelu państwa 
opiekuńczego.



Współczesne  ujęcie 
ekonomii  społecznej



Ekonomia Społeczna jest to działalność ekonomiczna, 
generująca zysk reinwestowany następnie w działania 
społeczne. Uzyskany zarobek nie jest więc celem samym w 
sobie, a jedynie narzędziem do rozwiązywania ważnego 
problemu społecznego.



Kryteria charakterystyczne ES

Ekonomiczne

• Działalność ciągła, 
regularna oparta o 
instrumenty ekonomiczne

• Niezależność, suwerenność 
instytucji w stosunku do 
instytucji publicznych

• Ponoszenie ryzyka 
ekonomicznego

• Zatrudnienie, istnienie 
choćby nielicznego 
personelu

Społeczne

• Wyraźna orientacja na 
społecznie użyteczny cel 
przedsięwzięcia

• Oddolny, obywatelski 
charakter inicjatywy

• Specyficzny, możliwie 
demokratyczny system

• Wspólnotowy charakter 
działania

• Ograniczona dystrybucja 
zysków



Funkcje ES

1.Tworzy miejsca pracy dla osób marginalizowanych społecznie

2.Zagospodarowuje nisze rynkowe poprzez dostarczanie usług (zwłaszcza o 
charakterze społecznym) tam gdzie tradycyjne sektory z różnych przyczyn 
nie potrafią ich dostarczyć.

3.Rozwija kapitał społeczny, zachęca do kooperacji, solidarności lokalnej, 
wzmacnia normy i więzi społeczne w środowisku , w którym działa.

4.Poprzez demokratyczny i aktywizujący charakter rozwija mechanizmy 
społeczeństwa obywatelskiego.

5.Tworzy alternatywę dla dominującego systemu pomocy społecznej 
opartego na świadczeniach.



Ekonomia Społeczna w Polsce



Przedsiębiorstwo Społeczne - przedsiębiorstwo 
prowadzące działalność gospodarczą, które wyznacza 
sobie cele ściśle społeczne i które inwestuje nadwyżki w 
realizację w/w celów. 



Rodzaje przedsiębiorstw społecznych w Polsce:
- NGO prowadzące działalność gospodarczą
- spółdzielnie socjalne (osób fizycznych , osób prawnych)



Obszary 
zainteresowań NGO 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą:
- pomoc społeczna,  
humanitarna
- ochrona zdrowia
- edukacja i 
wychowanie
- sport , turystyka , 
rekreacja
- rozwój lokalny 
- kultury i sztuki



Obszary zainteresowań przedsiębiorstw 
społecznych:

Dostarczenie usług publicznych:

-usługi społeczne (edukacyjne, socjalne, 
opiekuńcze, w ochronie zdrowia)

-usługi techniczne ( obsługa 
funkcjonowania JST i ich zadań 
technicznych)

Dostarczanie usług na otwartym rynku: 

- usługi dla partnerów biznesowych 
(usługi, produkcja, promocja)

- dostarczanie dóbr publicznych i rozwój 
wspólnot lokalnych

- działalność handlowa i produkcyjna



Otoczenie PES

Instytucje wspierające 
merytorycznie i 
finansowo:

- ROES

- OWES

- LGD

Instytucje o charakterze 
integracyjnym:

- WTZ

- ZAZ

- CIS




