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  Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podmioty ekonomii społecznej przyczyniają się do wzrostu 

zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową grup szczególnie zagrożonych na rynku pracy. 

Wzmacnianie kapitału ludzkiego oznacza w tym wypadku nie tylko budowanie konkretnych 

kompetencji zawodowych, ale także kształtowanie aktywnych postaw, kultury pracy i poczucia 

wpływu na własne życie. Tym samym przedsiębiorczość społeczna jest istotnym instrumentem 

integracji społecznej. Demokratyczny sposób zarządzania w przedsiębiorstwach społecznych 

przekłada się na poczucie sprawstwa, dając możliwość relatywnie elastycznego budowania 

stosunków pracy, w których zależność zastępowana jest przez współdziałanie dla wspólnego zysku, 

nie tylko w sensie materialnym. Kolejnym ważnym elementem jest budowanie kapitału 

społecznego. Większość działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne ma związek z 

funkcjonowaniem wspólnoty lokalnej, wynika z jej potrzeb i potencjału, zgodnie z zasadą 

pomocniczości. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów przyczynia się do wzmacniania 

konkurencyjności miejscowej gospodarki, a także – docelowo – do zwiększenia dostępności 

usług użyteczności publicznej, zaspakajających ważne potrzeby, których mieszkańcy społeczności 

lokalnych nie są w stanie zaspokoić samodzielnie. 

 

  Zasady spółdzielczości wpisują się w ideę ekonomii społecznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem spółdzielczości socjalnej. Konieczne jest uporządkowanie sfery i zintegrowanie jej 

w ramach regulacji określających funkcje ważne z punktu widzenia polityk publicznych - 

prozatrudnieniowej, usługowej oraz w zakresie rozwoju lokalnego (np. rewitalizacja, zrównoważony 

rozwój, kultura i turystyka, mieszkalnictwo). 

 

Obecnie w Polsce funkcjonuje ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. 

Ustawa reguluje zasady tworzenia oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych uważanych za 

modelowy przykład przedsiębiorstw społecznych. Ustawa o spółdzielniach socjalnych nie zaspokaja 

wszystkich potrzeb związanych z programowaniem i wdrażaniem instrumentów wsparcia sektora 

ekonomii społecznej w Polsce.  

Na przestrzeni lat szczególnie problematyczny okazał się brak spójnej i jednoznacznej 

definicji przedsiębiorstwa społecznego. Pojęcie przedsiębiorstwa społecznego jest stosowane przez 

Komisję Europejską w dokumentach dotyczących rozwoju Unii Europejskiej i w zaleceniach dla 

krajów członkowskich, m.in. w komunikacie Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej  

z 2011 r. Komisja odsyła jednak w szczegółach do ustawodawstwa krajowego. Rozwiązaniem 

mogłoby być stworzenie na poziomie europejskim rekomendacji dla państw członkowskich 

odnośnie do przyjęcia rozwiązań ustawowych w zakresie przedsiębiorczości społecznej czy też 

szerzej – wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej. Propozycja ta była wstępnie omawiana na 

wrześniowym posiedzeniu GECES – grupy ekspertów ds. przedsiębiorczości społecznej, działającej 

przy Komisji Europejskiej. Rekomendacje wskazywałyby jedynie zakres przedmiotowy 

ustawodawstwa w zakresie ekonomii społecznej, nie ingerując w rozwiązania stosowane  

w państwach członkowskich. Różnorodność sektora ekonomii społecznej w państwach 

członkowskich, odmienny sposób definiowania przedsiębiorstw społecznych uniemożliwia 

stworzenie precyzyjnej, uniwersalnej definicji, a tym bardziej rozwiązań prawnych. 

Zdefiniowanie statusu przedsiębiorstwa społecznego w ramach jednej ustawy umożliwi 

podjęcie bardziej efektywnych działań, mających na celu promowanie „marki” przedsiębiorczości 

społecznej, dzięki którym będzie ona łatwiej rozpoznawalna przez konsumentów oraz pozostałych 
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uczestników rynku. MRPiPS przygotowuje założenia regulacji sektora ekonomii społecznej  

i przedsiębiorstw społecznych. Projekt określa zasady wspierania podmiotów ekonomii społecznej  

i przedsiębiorstw społecznych w realizacji zadań publicznych (w tym usług społecznych 

użyteczności publicznej) oraz współpracy administracji publicznej z podmiotami ekonomii 

społecznej i przedsiębiorstwami społecznymi – poprzez wskazanie preferowanych przez władze 

publiczne działań podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. 

Dokumentem integrującym polityki publiczne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na 

poziomie kraju oraz regionów jest Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) 

przyjęty przez Radę Ministrów 12 sierpnia 2014 r. KPRES ma na celu usystematyzowanie 

działań w obszarze ekonomii społecznej w Polsce, wyznaczenie ścieżki rozwoju sektora  

i spowodowanie, że ów rozwój będzie widoczny w wymiarze społecznym  

i ekonomicznym.  

KPRES zakłada m.in. powstanie i utrzymanie 35 tys. miejsc pracy, głównie poprzez wdrożenie 

instrumentów bezzwrotnego wsparcia finansowego na poziomie regionalnym. 

 

Zasadniczym wyzwaniem jest jednak uzupełnienie na poziomie krajowym istniejących 

rozwiązań o trwałe mechanizmy finansowania zwrotnego, tj. zapewnienie dostępu m. in. do 

pożyczek, poręczeń i instrumentów innowacyjnych. Instrumenty zwrotne budowane będą na bazie 

doświadczeń z pilotażowego wdrażania funduszu pożyczkowego, uruchomionego w ramach PO KL. 

Budżet projektu wynosi 30 mln zł. Pożyczki udzielane są przedsiębiorstwom społecznym na 

preferencyjnych warunkach. Ważnym elementem pilotażu jest świadczenie doradztwa na rzecz 

podmiotów, które otrzymają pożyczkę.  

W roku bieżącym rozpocznie się realizacja projektu Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej za 

pomocą zwrotnych instrumentów finansowych w ramach Działania 2.9 PO WER, w którym 

kontynuowane będzie udzielanie pożyczek oraz uruchomiony zostanie fundusz reporęczeniowy. 

Budżet projektu opiewa na kwotę 158 900 000 zł. Instrumenty innowacyjne wdrożone zostaną na 

późniejszym etapie realizacji PO WER. 

 

Szansą na wzmocnienie roli przedsiębiorstw społecznych jako dostarczycieli usług 

użyteczności publicznej jest wykorzystanie instrumentu, jakim są klauzule społeczne  

w zamówieniach publicznych. W roku 2015 r. wprowadzono nowy zapis w ustawie o 

spółdzielniach socjalnych – art. 15a, odnoszący się do zakupów poniżej 30 tys. euro, dający 

jednostce sektora finansów publicznych udzielającej takiego zamówienia prawo do wprowadzenia 

zastrzeżenia, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne. 

Trwają prace nad implementacją dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

zamówień publicznych. Zgodnie z brzmieniem nowych dyrektyw, państwa członkowskie mogą 

zastrzec prawo udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla zakładów pracy 

chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób 

niepełnosprawnych lub osób defaworyzowanych, lub mogą przewidzieć możliwość realizacji takich 

zamówień w ramach programów zatrudnienia chronionego, pod warunkiem, że co najmniej 30 % 

osób zatrudnionych przez te zakłady, przez tych wykonawców lub  

w ramach tych programów stanowią pracownicy niepełnosprawni lub pracownicy defaworyzowani. 

Zupełnie nowym rozwiązaniem jest prowadzenie w dyrektywach tzw. reżimu zamówień 

zastrzeżonych na usługi społeczne, zdrowotne i kulturalne. Zgodnie z nowymi regulacjami 

prawnymi w przypadku zamówień publicznych na niektóre usługi tego typu państwa członkowskie 

mają możliwość ustanowienia krajowych przepisów prawnych umożliwiających instytucjom 

zamawiającym zastrzeżenie przedmiotowych zamówień tylko dla podmiotów spełniających 

określone warunki, m.in.:  

  celem organizacji jest realizacja misji w zakresie służby publicznej związanej ze 

świadczeniem usług wskazanych w dyrektywach,  
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 zyski osiągane przez te podmioty są ponownie inwestowane z myślą o osiągnięciu 

celu organizacji, natomiast w przypadku, gdy zyski podlegają dystrybucji lub 

redystrybucji, działania takie następują na podstawie udziałów,  

 struktura zarządzająca lub struktura własnościowa podmiotu realizującego 

zamówienie opiera się na akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji, 

bądź też struktury te wymagają aktywnej partycypacji pracowników, użytkowników 

lub akcjonariuszy. 

 

W KPRES zaplanowano zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej na poziomie regionalnym: usług animacji lokalnej, usług na rzecz tworzenia 

nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz usług na rzecz funkcjonujących przedsiębiorstw. 

Zapewnieniu wysokich standardów świadczenia tych usług służyć będzie kontynuacja wdrażania 

systemu akredytacji oraz standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej 

(AKSES). Posiadanie akredytacji jest warunkiem realizacji usług przez dany podmiot w ramach 

wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych. 

 

Rozpoczęto przygotowanie narzędzi do sprawnego monitorowania wdrażania Krajowego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Powstaną m.in. raporty dotyczące stanu ekonomii 

społecznej. Zakłada się także opracowanie mechanizmów mierzenia oddziaływania społecznego 

podmiotów ekonomii społecznej.  

 

Planuje się przygotowanie rozwiązań edukacyjnych w wymiarze formalnym  

i nieformalnym, jako kluczowych dla kształtowania postaw obywatelskich wśród dzieci  

i młodzieży. Powstanie m.in. zestaw narzędzi służących upowszechnianiu ekonomii  

i przedsiębiorczości społecznej na poziomie edukacji szkolnej, a także adresowanych do 

nauczycieli, ze szczególnym naciskiem na spółdzielczość uczniowską. 

 

KPRES przewiduje ponadto wprowadzenie szeregu innych narzędzi, wspierających rozwój 

sektora ekonomii społecznej, począwszy od rozwijania mechanizmów koordynacji działań 

związanych z rozwojem ekonomii społecznej, przez budowę powiązań kooperacyjnych  

o charakterze krajowym i ponadregionalnym między sferą biznesu, samorządami terytorialnymi, 

sektorem nauki a organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi, w tym 

budowanie krajowych i ponadregionalnych klastrów i systemów franczyzy społecznej, 

wyposażenie w kompetencje i wiedzę w obszarze ekonomii społecznej wybranych interesariuszy, 

po wspieranie budowy i rozwoju istniejących systemów znaków jakości, certyfikacji usług 

świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej. 
 


