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SŁOWO WSTĘPNE 

Szesnasty numer Przeglądu Nauk Stosowanych ma charakter przeglądowy. 
Składa się na niego dziesięć artykułów, których ogólna tematyka oscyluje wokół 
zagadnień gospodarczych, a w szczególności problematyki rynku pracy, finan-
sowych aspektów działalności przedsiębiorstw, przejawów gospodarki elektro-
nicznej oraz zagadnień społecznych i ich wpływu na rozwój lokalny. Dokonując 
uporządkowania opracowań numeru kierowno się przede wszystkim spójnością 
tematyczną oraz chęcią prezentacji zagadnień wg koncepcji od ogółu do szcze-
gółu. 

W artykule „Kontrowersje wokół reindustrializacji gospodarki” dokonano 
analizy zagadnień związanych z procesem reindustrializacji, która zdaniem au-
torów opracowania jest niezbędna dla zapewnienia trwałego wzrostu gospodar-
czego i pozwoli na przywrócenie zachwianej w ostatnich dekadach równowagi 
pomiędzy usługami a produkcją przemysłową. 

Praca „Teoretyczne podstawy rozwoju przedsiębiorczości” obejmuje analizę 
uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości dokonaną w opraciu o istniejący stan 
wiedzy. Podjęto naukowe rozważania nad różnymi ujęciami stymulowania roz-
woju przedsiębiorczości, w szczególności wyeksponowano podejścia liberalne, 
administracyjne, organizacyjne oraz behawioralne. 

Artykuł „Polskie szkolnictwo wyższe a bieżące potrzeby rynku pracy – anali-
za i ocena” koncentruje się na analizie rynku pracy i zapotrzebowaniu na kom-
petencje absolwentów szkół wyższych. Na tle prezentacji danych statystycznych 
ukazano trendy i realne potrzeby rynku. 

Opracowanie „Wiek i płeć jako determinanty aktywności zawodowej ludności 
w Polsce” dotyczy głównych czynników decydujących o aktywności ekono-
micznej ludności. Dokonano analizy sytuacji zatrudniania w kontekście zróżni-
cowania ze względu na wiek oraz płeć zatrudnionych. Bazując na danych staty-
stycznych ukazano trend, który zarysował się w latach 2005-2015 w Polsce. 

W artykule „Spółdzielnia socjalna jako instrument rozwoju społeczności lo-
kalnych” dokonano analizy formy prowadzenia działalności gospodarczej  
w postaci spółdzielni sojalnej. Ukazano rolę i znaczenie tego podejścia w roz-
woju lokalnym, w szczególności jako sposób przeciwdziałania bezrobociu oraz 
podnoszenia konkurencyjności gospodarki.  

Praca „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na polskim rynku  materiałów 
budowlanych na przykładzie rynku materiałów ściennych oraz systemów odpro-
wadzania spalin” dotyczy bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Analizie 
poddano uwarunkowania ekonomiczne oraz motywy podejmowania w Polsce 
inwestycji przez przedsiębiorstwa zagraniczne. Część empiryczną opracowano 
w opraciu o rynek materiałów budowlanych. 

W opracowaniu „Skuteczność modeli analizy dyskryminacyjnej w przewidy-
waniu bankructwa przedsiębiorstw” podjęto temat wielowskaźnikowej analizy 
finansowej. Scharakteryzowano sytuację finansową przedsiębiorstw i dokonano 



próby oceny skuteczności przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa z wyko-
rzystaniem modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej.  

Artykuł „Charakterystyka polskiego e-konsumenta” koncentruje się na ana-
lizie zachowań konsumenckich w dobie gospodarki elektronicznej ze szczegól-
nym uwzględnieniem motywów kupowania online. Dokonano charakterystyki 
polskiego e-konsumenta w oparciu o dostępne dane statystyczne. 

Opracowanie „Giełdy bitcoina w Polsce” dotyczy bardzo aktualnego zagad-
nienia jakim jest kryptowaluta. Przeprowadzono analizę ofert giełd bitcoina w 
Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań i zagrożeń jakie funkcjonują w obrocie 
walut cyfrowych. 

W pracy „Identyfikacja dostępu do toalet publicznych na przykładzie woje-
wództwa opolskiego” podjęto temat rzadko poruszany w opracowaniach doty-
czących infrastruktury publicznej w Polsce. Analizę empiryczną przeprowadzo-
no na przykładzie wybranego regionu. 

 
 

Marzena Szewczuk-Stępień 
  



Beata SKUBIAK 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO INSTRUMENT 
ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 

Streszczenie: Spółdzielczość socjalna jest wciąż nowatorską formą działalności 
gospodarczej, która dzięki dofinasowaniu ze środków Unii Europejskiej staje się  
z roku na rok coraz popularniejsza. W związku z tą obserwacją rozwój tego typu 
spółdzielczości może zmienić porządek gospodarczy w Polsce, stać się realną alter-
natywą na rynku pracy, a także  przyczynić się  dla rozwoju społeczności lokalnej. 
Spółdzielnie socjalne, z uwagi na ich z natury lokalny i samorządny charakter, sta-
nowią olbrzymią szansę dla lokalnej gospodarki. W związku z powyższym w arty-
kule przedstawiono przydatność funkcjonowania spółdzielni socjalnej zarówno  
w rozwiązywaniu problemów społecznych czy też w rozwoju lokalnej społeczności. 
Ponadto omówiono syntetycznie uwarunkowania rozwoju spółdzielni socjalnych 
oraz korzyści z ich funkcjonowania. 

Słowa kluczowe: spółdzielnia socjalna, ekonomia społeczna, rozwój lokalny. 

THE SOCIAL COOPERATIVE AS AN INSTRUMENT  
OF LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT 

Summary: Social cooperative is still an innovative form of economical activity, 
which thanks to EU funds isbecoming increasingly popular year by year.  
In view of this observation, the development of this type of cooperatives can 
change the economic order in Poland, become a viable alternative to the labor 
market, and contribute to the development of the local community. Because of 
their inherent local nature and self-governing nature, social co-operatives provi-
de an enormous opportunity for the local economy. In view of the above, the 
article presents the usefulness of social co-operative functioning in solving so-
cial problems or in the development of the local community. In addition, the 
development of social cooperatives and their benefits are discussed in a synthe-
sized manner. 

Key words: social cooperative enterprise, social economy, local development. 

1. WPROWADZENIE 

Rozwijający się dynamicznie na świecie sektor gospodarki społecznej sta-
nowi w pewnym stopniu odpowiedź na procesy globalizacji i działalność mię-
dzynarodowych koncernów, dążących do globalnego monopolu [Krasnowolski 
2016: 3].  

Spółdzielcza forma działalności posiada wiele zalet, które w określonych wa-
runkach mogą stać się niezwykle pomocne dla państwa i społeczeństwa.  
W związku z powyższym, wydaje się, że jednym z celów pełnego rozwoju go-
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1. WPROWADZENIE 

Rozwijający się dynamicznie na świecie sektor gospodarki społecznej sta-
nowi w pewnym stopniu odpowiedź na procesy globalizacji i działalność mię-
dzynarodowych koncernów, dążących do globalnego monopolu [Krasnowolski 
2016: 3].  

Spółdzielcza forma działalności posiada wiele zalet, które w określonych wa-
runkach mogą stać się niezwykle pomocne dla państwa i społeczeństwa.  
W związku z powyższym, wydaje się, że jednym z celów pełnego rozwoju go-

spodarczego danego kraju, czy też obszaru powinien być dalszy rozwój różnych 
form spółdzielczości. Analiza działalności przedsiębiorstw socjalnych w niektó-
rych państwach pokazuje, że w ich przypadku osiągają one lepsze wyniki niż 
tradycyjne przedsiębiorstwa pod względem wzrostu, zatrudnienia, odsetka 
przedsiębiorstw utrzymujących się na rynku oraz liczbę nowo powstających 
przedsiębiorstw [Zevi, Zanotti, Soulage, Zelaia 2011]. 

Można to wyjaśnić specyficznymi cechami przedsiębiorstw spółdzielczych: 
ich długofalowym podejściem, silnym zakorzenieniem w społeczności lokalnej 
czy regionalnej, promowaniem interesów spółdzielców oraz nastawieniem na 
współpracę wśród członków spółdzielni.  

W Polsce spółdzielczość socjalna jest nadal nowatorską formą działalności 
gospodarczej, która dzięki temu, że może korzystać ze środków Unii Europej-
skiej staje się z roku na rok coraz popularniejsza. Rozwój tego typu spółdziel-
czości stać się realną alternatywą na rynku pracy, a także  przyczynić się  do 
rozwoju społeczności lokalnej. 

W związku z powyższym celem artykułu jest przedstawienie przydatności 
funkcjonowania spółdzielni socjalnej zarówno w rozwiązywaniu problemów 
społecznych czy też w rozwoju lokalnej społeczności.   

2. SPÓŁDZIELNIE I ROZWÓJ LOKALNY 
Spółdzielnie socjalne to stosunkowo nowy rodzaj spółdzielczej działalności, 

której podstawowym celem jest przywrócenie na rynek pracy, poprzez prowa-
dzenie wspólnego przedsiębiorstwa, osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywi-
zacji zawodowej.  

Spółdzielczość socjalna jest formą prawną podmiotu łączącego cechy przed-
siębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, mająca umożliwić jej członkom, 
którymi muszą być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (max. 50 % 
ogólnej liczby wszystkich członków spółdzielni) powrót do uregulowanego 
życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Jest dobrowolnym zrzeszeniem 
osób, prowadzącym działalność gospodarczą w interesie swoich członków  
i w oparciu o ich osobistą pracę. Instytucja spółdzielni socjalnej została wpro-
wadzona Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy [Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001], która odpowiednio znowelizo-
wała ustawę z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.  

W 2016 roku w Polsce było zarejestrowanych ponad 17 tys. spółdzielni. We-
dług obliczeń Krajowej Rady Spółdzielczej prawie 9 tys. z nich to czynne pod-
mioty gospodarcze. Zrzeszają one ponad 8 milionów członków i zatrudniają 
około 400 tys. pracowników, w tym 265,9 tys. w spółdzielniach zatrudniających 
10 osób i więcej [Stawicki 2016: 38-42].  

Natomiast spółdzielni socjalnych, zgodnie z informacjami Ogólnopolskiego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, do końca 2014 roku w rejestrze 
REGON figurowało 1269 i było ich 20 razy więcej niż na koniec 2006 roku. 
Oznacza to, że w analizowanym okresie przeciętne roczne tempo wzrostu li-
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czebności sektora spółdzielczości socjalnej wyniosło 45%. Brak jest jednak 
danych na temat poziomu ich aktywności [Izdebski, Mering, Ołdak, Szarfenberg 
2015: 16]. 

Wśród osób zatrudnionych w  spółdzielniach 59% stanowią kobiety (w po-
równaniu z udziałem kobiet zatrudnionych w gospodarce narodowej jest to o 14 
punktów procentowych więcej). Spółdzielnie utrzymują w długoletnim zatrud-
nieniu osoby będące w wieku niemobilnym lub emerytalnym (53% do 36%),  
a także zatrudniają więcej osób o niższym poziomie wykształcenia (78% do 
68,3%) [Raport 2010]. Dane te są bardzo ważne w kontekście podwyższania 
wieku emerytalnego, jak również ze względu na fakt, iż w przypadku likwidacji 
spółdzielni na rynek pracy trafią osoby najbardziej zagrożone wykluczeniem 
społecznym.  

W warunkach gospodarki rynkowej ruch spółdzielczy posiada podwójny 
charakter. W pierwszym aspekcie na czoło wysuwa się troska o interesy spół-
dzielni i jej członków. W drugim aspekcie (zewnętrznym) główną sprawą jest 
udział spółdzielczości w rozwiązywaniu podstawowych problemów społeczno-
ekonomicznych na szczeblu lokalnym czy regionalnym [Strużek 1996: 44].  

Spółdzielnie są organizacjami odgrywającymi szczególną rolę w regionach  
o mniej korzystnych warunkach, gdzie przedsięwzięcia gospodarcze są mniej 
zyskowne. Spółdzielczość to forma zbiorowej zaradności lokalnych społeczno-
ści i środowisk zawodowych. Oprócz zaspokajania potrzeb gospodarczych spół-
dzielnie realizują również funkcje o charakterze samopomocowym, społecznym 
i socjalnym. Działalność spółdzielni może tworzyć szansę na aktywność gospo-
darczą i społeczną różnych grup zawodowych czy lokalnych, a szczególnie tych 
o najniższych dochodach [Dyka 2004: 10].  

W Polsce dostępnych jest już wiele pozytywnych przykładów działalności 
spółdzielni socjalnych, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju 
gmin i powiatów9. Z tego względu narzędzie jakim jest spółdzielnia socjalna 
dobrze jest wykorzystywać przy planowaniu strategicznym. Planowanie to moż-
na ukierunkować w dwóch obszarach: 
 wsparcia powstawania i działania podmiotów ekonomii społecznej, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych; 
 wykorzystania ich potencjału w rozwoju lokalnej społeczności i rozwoju 

gospodarczym. 
W obszarze wsparcia powstawania i działania spółdzielni socjalnych reko-

menduje się następujące działania zapisane w dokumentach strategicznych: 
 tworzenie inkubatorów spółdzielni socjalnych; 
 tworzenie świadomej polityki wsparcia dla spółdzielni socjalnych –  np. 

udostępnianie lokali i gruntów na preferencyjnych warunkach, stosowanie 
preferencji przy zamówieniach publicznych; 

                                                 
9 Przykładem może być gmina Bałtów i Bałtowski Park Jurajski zatrudniający obec-
nie ponad 200 osób i corocznie odwiedzany przez kilkaset tysięcy ludzi.  
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o najniższych dochodach [Dyka 2004: 10].  

W Polsce dostępnych jest już wiele pozytywnych przykładów działalności 
spółdzielni socjalnych, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju 
gmin i powiatów9. Z tego względu narzędzie jakim jest spółdzielnia socjalna 
dobrze jest wykorzystywać przy planowaniu strategicznym. Planowanie to moż-
na ukierunkować w dwóch obszarach: 
 wsparcia powstawania i działania podmiotów ekonomii społecznej, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych; 
 wykorzystania ich potencjału w rozwoju lokalnej społeczności i rozwoju 

gospodarczym. 
W obszarze wsparcia powstawania i działania spółdzielni socjalnych reko-

menduje się następujące działania zapisane w dokumentach strategicznych: 
 tworzenie inkubatorów spółdzielni socjalnych; 
 tworzenie świadomej polityki wsparcia dla spółdzielni socjalnych –  np. 

udostępnianie lokali i gruntów na preferencyjnych warunkach, stosowanie 
preferencji przy zamówieniach publicznych; 

                                                 
9 Przykładem może być gmina Bałtów i Bałtowski Park Jurajski zatrudniający obec-
nie ponad 200 osób i corocznie odwiedzany przez kilkaset tysięcy ludzi.  
 

 kierowanie usług i zakupów w stronę spółdzielni socjalnych; 
 tworzenie partnerstw ze spółdzielniami socjalnymi, zarówno publiczno-

prywatnych do realizacji określonych zamierzeń lub inwestycji (np. prowa-
dzenia przedszkoli, opieki nad osobami zależnymi, porządkowania terenów 
zielonych, promocji, prowadzenia informacji turystycznej) lub też dostarcza-
nia określonych usług; 

 prowadzenie polityki promocyjno-informacyjnej z zakresu ekonomii spo-
łecznej; 

 wprowadzenie aktywnych formy reintegracji społecznej i zawodowej ośrod-
ków;  

 pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy ukierunkowanych na po-
wstawanie i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej poprzez: 
 pracę socjalną ukierunkowaną na zakładanie podmiotów, włączanie się  

w ich działanie; 
 kierowanie beneficjentów OPS i PUP na odbycie praktyk w podmiotach 

ekonomii społecznej; 
 udzielanie dotacji na założenie spółdzielni socjalnych.  
W obszarze wsparcia wykorzystania ich potencjału w rozwoju lokalnej spo-

łeczności i rozwoju gospodarczym:  
 aktywizacja osób do tej pory wykluczonych z rynku pracy lub mających 

trudności w dostępie do niego; 
 wykorzystania innowacyjności w działaniu i umiejętności łączenia potencja-

łu osób i instytucji, a także pozyskiwania środków zewnętrznych; 
 wskazanie obszarów, które można przekazać w ramach partnerstwa publicz-

no-społecznego do realizacji przez spółdzielnie socjalne lub przekazywanie 
zadań publicznych do realizacji spółdzielniom socjalnym. 

 
3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI 

W KONTEKŚCIE WYDATKÓW SPOŁECZNYCH GMIN 
Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Pomoc społeczna i opie-

ka nad dzieckiem i rodziną w 2014 roku”, na wydatki społeczne z budżetów 
gmin, miast na prawach powiatu, powiatów i województw samorządowych 
przekazano wraz ze środkami otrzymanymi z budżetu państwa łączną kwotę 
27919 mln zł, czyli o 1034 mln zł większą, niż przed rokiem. Udział wydatków 
społecznych  w strukturze wydatków budżetowych ogółem obniżył się z 14,6% 
w 2013 r. do 14,2%. Na jednego mieszkańca Polski z wydatków społecznych 
poniesionych przez jednostki samorządowe w 2014 r. przypadało przeciętnie 
725 zł (w 2013 r. - 698 zł). Z budżetów gmin w 2014 r. wydano łącznie 14095 
mln zł, czyli 50,5% wszystkich środków przekazanych z budżetów jednostek 
samorządowych. Na zasiłki stałe, celowe i pomoc w naturze przeznaczono 1663 
mln zł (11,8%). Znaczącą pozycję w wydatkach gmin stanowiło również finan-
sowanie działalności ośrodków pomocy społecznej w wysokości 1590 mln zł 
(11,3%). 
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Wyraźnie zwiększyły się wydatki gmin na zadania nałożone przez ustawy  
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej. W 2014 r. przekroczyły kwotę 90 mln zł (w 2013 r. – 63 mln zł),  
z czego blisko 82 mln zł przeznaczono na wspieranie rodzin, ponad 6 mln zł na 
kluby dziecięce, a ponad 2 mln zł na zaangażowanie dziennych opiekunów [GUS 
2015]. 

Powołanie spółdzielni socjalnej może być doskonałym uzupełnieniem dla 
funkcjonujących już struktur pomocy społecznej, stanowiąc odpowiedź na kon-
kretne problemy, które występują w gminie, takie jak np. problemy związane  
z aktywizacją zawodową czy niewystarczającą efektywnością projektów syste-
mowych. Spółdzielnia socjalna specjalizująca się w określonej działalności może 
zatrudniać osoby wcześniej przygotowywane do pracy m.in. przy wsparciu insty-
tucji rynku pracy oraz OPS/PCPR. Spółdzielnia socjalna przy uczestnictwie 
dwóch samorządów (spółdzielnia socjalna osób prawnych) jest w tym kontekście 
innowacyjna, ponieważ umożliwia realizacje zadań samorządowych w procedurze 
bezprzetargowej. Dzięki temu samorządy mogą stworzyć miejsca pracy osobom 
wymagającym skutecznej aktywizacji zawodowej, zatrudnionym w samorządo-
wych spółdzielniach socjalnych. W takich przypadkach zatrudnienie uzyskują 
osoby, które sprawdziły się między innymi w strukturach ośrodka pomocy spo-
łecznej czy też w innych strukturach gminy aktywizujących osoby szukające pra-
cy. Co istotne, samorządowa spółdzielnia socjalna dzięki realizacji stałych zleceń 
dla gminy ma zapewnioną płynność finansową umożliwiającą stworzenie stabil-
nych miejsc pracy, a za ich pośrednictwem pełny powrót do życia społecznego. 

Spółdzielnie socjalne mogą mieć bardzo duże znaczenia dla lokalnej polityki 
społecznej. Działalność każdej spółdzielni socjalnej łączy w sobie dwa wymiary: 
gospodarczy oraz społeczny. Kiedy osoby z danego regionu są zatrudniane  
w spółdzielni socjalnej, zaczynają proces aktywizacji społecznej i zawodowej, 
reintegrują się z rynkiem pracy, reintegrują się społecznie. Mechanizm przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu poprzez zorganizowanie miejsc pracy jest w 
tym kontekście aktywną formą, która ma długofalowy potencjał skuteczności 
pozwalającej uniknąć kosztów społecznych i finansowych w przyszłości. 

Spółdzielnie socjalne z jednej strony dostarczają usługi/produkty, a w konse-
kwencji wpływy podatkowe, z drugiej strony są aktywizatorem społeczności lo-
kalnej, zarówno od strony społecznej, jak i zawodowej, przez co również mogą 
przyczyniać się do obniżenia wydatków na cele społeczne (zmniejszenie wydat-
ków na różnego rodzaju zasiłki) jak i  obniżenia kosztów społecznych – np. ko-
nieczności opieki nad niepracującymi osobami niepełnosprawnymi, czy też wy-
stępowania patologii wśród osób niepracujących). 

4. WSPIERANIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH 
Spółdzielnia socjalna to dotąd niewykorzystany w pełni instrument aktywi-

zacji zawodowej osób wykluczonych, skazanych na społeczną i ekonomiczną 
marginalizację. Jednak dla społecznych służb zatrudnienia, podobnie jak dla 
samorządów, spółdzielnia socjalna zbyt często jest przedsięwzięciem skazanym 
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cy. Co istotne, samorządowa spółdzielnia socjalna dzięki realizacji stałych zleceń 
dla gminy ma zapewnioną płynność finansową umożliwiającą stworzenie stabil-
nych miejsc pracy, a za ich pośrednictwem pełny powrót do życia społecznego. 
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tym kontekście aktywną formą, która ma długofalowy potencjał skuteczności 
pozwalającej uniknąć kosztów społecznych i finansowych w przyszłości. 

Spółdzielnie socjalne z jednej strony dostarczają usługi/produkty, a w konse-
kwencji wpływy podatkowe, z drugiej strony są aktywizatorem społeczności lo-
kalnej, zarówno od strony społecznej, jak i zawodowej, przez co również mogą 
przyczyniać się do obniżenia wydatków na cele społeczne (zmniejszenie wydat-
ków na różnego rodzaju zasiłki) jak i  obniżenia kosztów społecznych – np. ko-
nieczności opieki nad niepracującymi osobami niepełnosprawnymi, czy też wy-
stępowania patologii wśród osób niepracujących). 

4. WSPIERANIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH 
Spółdzielnia socjalna to dotąd niewykorzystany w pełni instrument aktywi-

zacji zawodowej osób wykluczonych, skazanych na społeczną i ekonomiczną 
marginalizację. Jednak dla społecznych służb zatrudnienia, podobnie jak dla 
samorządów, spółdzielnia socjalna zbyt często jest przedsięwzięciem skazanym 

na niepowodzenie. Literatura przedmiotu wyróżnia niektóre uwarunkowania dla 
rozwoju ekonomii społecznej, które obejmują przede wszystkim: znaczenie 
lokalnego i społecznego zakorzenienia takiej działalności w polskim społeczeń-
stwie, konieczność poszerzania wiedzy na temat ekonomii społecznej (jej zna-
czenia i możliwości) dla tworzenia sprzyjającego otoczenia, traktowania eko-
nomii społecznej przez administrację publiczną jako ważny i innowacyjny seg-
ment współczesnej gospodarki, stanowiący jeden z czynników lokalnego zrów-
noważonego rozwoju, a także wskazują na aspekt finansowego wspierania po-
przez np. system zamówień publicznych z klauzulą preferencji dla obszaru dzia-
łań podmiotów ekonomii społecznej. 

Dla rozwoju spółdzielni socjalnych na poziomie lokalnym niezbędne jest po 
pierwsze stworzenie dobrego klimatu i podniesienie w tym zakresie kompetencji 
pracowników samorządu i jego agend. Po drugie niezbędne jest partnerskie 
traktowanie podmiotów ekonomii społecznej podobnie jak przedsiębiorców. Po 
trzecie konieczne jest tworzenie infrastrukturalnych zachęt do uruchamiania  
i prowadzenia takich podmiotów m. in. poprzez tworzenie lokalnych inkubato-
rów ekonomii społecznej, udostępnianie lokali na podmioty społeczne etc. 

Podnoszenie kompetencji pracowników samorządu i jego agend powinno 
odbywać się poprzez wspólne szkolenia pracowników samorządu lokalnego 
(szczególnie odpowiedzialnych za kontakty z NGO, zamówienia publiczne, 
sferę społeczną, wsparcie podmiotów gospodarczych, szkolenia pracowników 
PUP - ów – szczególnie doradców zawodowych i pośredników pracy jak i pra-
cowników socjalnych) z zakresu ogólnych wiadomości z zakresu ekonomii spo-
łecznej, tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, przekonywania do zakłada-
nia podmiotów ekonomii społecznej a następnie wsparcia takich działań, budo-
wania sieci wspierania i wymiany informacji. 

Tworzenie systemu doradztwa poprzez stworzenie opiekunów/ doradców 
świadczących wsparcie dla osób lub podmiotów zakładających spółdzielnie 
socjalne przy wypełnianiu dokumentów choćby dokumentów rejestracyjnych, 
uzyskiwaniu pomieszczeń i pozyskiwaniu zleceń lub środków zewnętrznych na 
działalność. 

5. PODSUMOWANIE 
Spółdzielnie socjalne, z uwagi na ich z natury lokalny i samorządny charak-

ter, stanowią dużą szansę dla lokalnej gospodarki. Działające spółdzielnie so-
cjalne w warunkach lokalnego ograniczania mają istotne znaczenie dla organi-
zowania dostępu do usług społecznych, sprzyjają odbudowie powiązań społecz-
nych, harmonizują społeczne interakcje i stymulują aktywne uczestnictwo  
w życiu lokalnym oraz współdziałając z jednostkami samorządowymi i innymi 
przedsiębiorstwami, tworzą różnorodne formy zinstytucjonalizowanego partner-
stwa publiczno-prywatno-społecznego, działającego na różnych poziomach 
terytorialnej organizacji państwa.  

Aby spółdzielnie socjalne mogły rozwinąć się niezbędne jest aktywne włą-
czenie się samorządu w te działania, i to nie tylko poprzez słowne popieranie 
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inicjatyw, ale poprzez realne działania. Istotne jest również poza wsparciem 
samych podmiotów silne wsparcie szkoleniowe dla pracowników instytucji 
samorządowych, pomocowych i urzędów pracy, tak by mogli oni skutecznie 
wspierać powstawanie takich podmiotów wśród swoich klientów. Poza działa-
niami wspierającymi ważne dla rozwoju spółdzielni socjalnych, ale także i po-
zostałych podmiotów ekonomii społecznej, jest również wykorzystywanie in-
strumentów ekonomii społecznej w planowaniu strategicznym i operacyjnym 
rozwoju lokalnego. Pozwala to zarówno wiązać zasoby finansowe i organiza-
cyjne dla wsparcia tworzenia takich podmiotów, jak i potem wykorzystywać już 
powstałe podmioty dla rozwoju społeczności lokalnej.   

Do tej pory samorządy lokalne bardziej skupiają się na zwalczaniu bezrobo-
cia i wspieraniu przedsiębiorczości niż na wspieraniu organizacji pozarządo-
wych czy też rozwoju ekonomii społecznej. Niestety, takie podejście nie sprzyja 
rozwojowi tego sektora, a podobnie jak pozostałe podmioty z obszaru ekonomii 
społecznej mogą one nie tylko wesprzeć samorządy zarówno w rozwiązywaniu 
problemów społecznych czy też w rozwoju. Dostarczają nie tylko usługi ale  
i kreują nowe. Co ważne tworzą wiele miejsc pracy, a dodatkowo pozyskują 
środki zewnętrzne: strukturalne, krajowe czy też zagraniczne. Instrumenty eko-
nomii społecznej w zakresie rozwoju gminy i rozwiązywania jej problemów 
mogą szczególnie wspomóc [Sobolewski, Klimek, Piekutowski 2009]: 
 aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych; 
 aktywizację zawodową osób wykluczonych; 
 przedłużenie aktywności zawodowej; 
 tworzenie dodatkowych możliwości zarobkowych; 
 integrację społeczną; 
 pozyskiwanie środków zewnętrznych; 
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 oddłużanie  mieszkań komunalnych i spółdzielczych; 
 przeciwdziałanie uzależnieniu od pomocy społecznej, niezaradność życiowa; 
 rosnące wydatki z budżetów. 
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dla jednostki samorządu terytorialnego może przynieść następujące korzyści: 
 zwiększenie bazy podatkowej; 
 powstanie solidnych, lokalnych dostawców usług; 
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 zatrzymanie odpływu młodych ludzi, a także wydłużenie aktywności zawo-

dowej mieszkańców; 
 zmniejszenie wydatków socjalnych; 
 powstanie nowych partnerów szczególnie zainteresowanych rozwojem spo-

łeczności lokalnej. 
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