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W	CZYM	TKWI	SIŁA	SYSTEMÓW	WSPARCIA	ES	

W opracowanym materiale przedstawiłyśmy trzy przykłady krajów i regionów, w których 
sektor ekonomii społecznej jest dobrze rozwinięty. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją 
do podejmowania nowych inicjatyw. Historia i charakterystyka sektora ekonomii społecznej 
w Szkocji, we Włoszech (Emilia-Romania) i w Belgii (Flandria) są różne. Można jednak 
wskazać kilka wspólnych elementów. Są to ważne czynniki rozwoju sektora w tych krajach.

1. Długa	i	bogata	historia	sektora	ma	ogromne	znaczenie	dla	jego	dzisiejszej	
kondycji.	Lata poświęcone na wypracowanie rozwiązań i tworzenie ram prawnych 
pozwoliły na ewolucję i doskonalenie systemów. Ale nie tylko systemy wsparcia 
i rozwiązania legislacyjne od lat funkcjonują w badanych krajach i regionach. Także 
wiele podmiotów ma długą historię. Dzięki ich wieloletniej obecności na rynku sektor 
zachowuje ciągłość, co ułatwia wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami. Lata 
obecności podmiotów ekonomii społecznej na rynku mają także przełożenie na 
znaczną liczebność sektora. Dzięki swojej długiej historii przedsiębiorstwa społeczne 
znalazły swoje stałe miejsce w niektórych obszarach funkcjonowania (np. w ramach 
działalności finansowej, mieszkaniowej i opieki nad dziećmi), a także umożliwiły 
tworzenie federacji i sieciowanie. Długi czas działania sprzyja również dobrej 
rozpoznawalności ekonomii społecznej, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. 
Ma to też znaczenie dla wysokiej pozycji sektora w ramach polityki publicznej.

2. Samo	wsparcie	dla	tworzenia	nowych	podmiotów	ekonomii	społecznej	nie	jest	
wystarczające	dla	rozwoju. Bardzo istotnym elementem okazały się działania 
lokalne, regionalne i krajowe skierowane w stronę zwiększenia rozpoznawalności 
sektora, w tym możliwości, jakie stwarza dla administracji publicznej. Intensywne 
promowanie przedsiębiorczości społecznej jako dostarczyciela usług społecznych, 
wsparcie rozwiązywania problemów lokalnych i jako narzędzie rozwoju społeczności 
przyniosło oczekiwane rezultaty. Było to możliwe dzięki staraniom liderów sektora. 
Przyjmowali oni rolę rzeczników, kierując swoje działania do szerokiego grona 
decydentów, także tych niezwiązanych bezpośrednio z ekonomią społeczną. Przykłady 
z innych krajów pokazały, że szybki rozwój może zapewnić także ekonomizacja 
sektora non profit oraz odejście od dotacyjnego wsparcia na rzecz inwestycji 
społecznych. Możliwym kierunkiem rozwoju jest też zmiana tradycyjnie działających 
podmiotów w takie o wyraźnej misji społecznej i działające w interesie ogólnym. 
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3. Przedsiębiorstwa	społeczne	odgrywają	coraz	większą	rolę	jako	dostarczyciele	usług	
społecznych	na	poziomie	lokalnym. Sprzyjają temu skutecznie wdrażane regulacje 
prawne zapewniające preferencje dla przedsiębiorstw społecznych w uzyskiwaniu 
kontraktów publicznych na poziomie lokalnym. Mowa tu o różnego rodzaju klauzulach 
społecznych, etycznych czy środowiskowych, których stosowanie w samorządach 
lokalnych jest wspierane różnymi narzędziami (np. doradczymi). W analizowanych 
krajach dużą wagę przykłada się do wspierania współpracy samorządów lokalnych 
i przedsiębiorstw społecznych. Dzięki temu stopniowo odchodzi się od ich 
dotowania na rzecz stabilizacji ich finansowania poprzez kontrakty publiczne. 

4. Sektor	ekonomii	społecznej	jest	bardzo	różnorodny,	zarówno	jeśli	chodzi	o	formy	
prawne,	jak	i	sposoby	działania.	Rodzi to co prawda trudności definicyjne, ale w praktyce 
takie podejście się sprawdziło. Okazało się, że brak sztywnych ram ułatwia elastyczne 
reagowanie na zachodzące zmiany społeczne czy na rynku pracy. Dzieje się tak, kiedy 
kryteria uprawniające do skorzystania z narzędzi wsparcia lub preferencji dotyczą 
realizacji określonych działań, wypełniania określonej misji społecznej czy zatrudniania 
określonych osób. Nie jest istotne, jakie formy prawne przyjmują wspierane podmioty. 

5. Sektor	w	analizowanych	krajach	tworzył	się	powoli,	ewolucyjnie,	w	dużej	mierze	
oddolnie. Ważną rolę w rozwoju sektora odegrało aktywne uczestnictwo w różnych 
działaniach szerokiego grona interesariuszy. Zasada partycypacyjności była stosowana 
w praktyce. Przykładem takich działań jest wielostopniowy system konsultacji czy pracy 
w mniejszych grupach nad założeniami polityki publicznej skierowanej do sektora (jak 
np. okrągłe stoliki we Włoszech). Wiele narzędzi wsparcia było tworzonych oddolnie, 
z uwzględnieniem głosu zainteresowanych stron. Dzięki temu umocniły się sieci 
i federacje skupiające podmioty sektora. Reprezentują one interesy swoich członków, 
pośredniczą we wzajemnej współpracy, w kontaktach z innymi podmiotami oraz świadczą 
usługi zewnętrzne. Ważne jest także, że to przedstawiciele sektora pracują nad jego 
strategią i wizją, a rola administracji publicznej jest w tym obszarze pomocnicza.
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Polski system wsparcia ekonomii społecznej 
od lat przechodzi ewolucję: jest doskonalony 
dzięki coraz bogatszym doświadczeniom 
sektora. Jednak oprócz uczenia się na 
własnych błędach i sukcesach bardzo ważna 
dla doskonalenia systemów jest wymiana 
doświadczeń, dzielenie się wiedzą i próba 
rozumienia innych rozwiązań. Takie podejście 
pozwala wyjrzeć poza codzienność naszych 
zmagań, spojrzeć na nasz system z nieco 
innej perspektywy. Wychodząc z takiego 
założenia, postanowiliśmy się przyjrzeć bliżej 
działaniom wdrażanym w regionach innych 
krajów Europy. Nie szukaliśmy przykładów 
najlepszych projektów ani historii sukcesu, 
ale skupiliśmy się na działaniach władz 
i otoczenia sektora ekonomii społecznej, 
które nasze władze regionalne mogłyby 
zaadaptować do własnych systemów wsparcia. 

Okazało się, że system wsparcia sektora 
ekonomii społecznej, który działa w Polsce, 
to system pełny, wykorzystujący najnowsze 
rozwiązania, kompletny i spójny. Nie 
oznacza to jednak, że jest on doskonały. 
Naszym zdaniem pozostało jeszcze wiele do 
zrobienia. Jednak rozwiązania stosowane 
w zagranicznych regionach nie mogą stanowić 
remedium na trudności, jakie napotykamy 
na swojej drodze, wspierając rozwój 
systemu w Polsce. Mogą za to być źródłem 
refleksji, inspiracji i nowych pomysłów. 

Warto też pamiętać, że istnieje wiele 
ograniczeń wykorzystania rozwiązań 
stosowanych w innych systemach wsparcia. 
Musimy przestrzec, że proste kopiowanie 
rozwiązań zwykle nie zdaje egzaminu. 

WSTĘP

Chcemy	uczyć	się	z	doświadczeń	innych	krajów	i	regionów	

Dlatego każdorazowo należy zastanowić 
się nie tylko, co chcielibyśmy robić u siebie, 
ale jakie warunki muszą być spełnione, aby 
rozwiązanie z powodzeniem zastosować. 
Musimy każdorazowo pamiętać, że od innych 
krajów różni nas historia, że nasze systemy 
prawne i instytucjonalne są inne. I że często 
kapitał kulturowy i społeczny jest tym 
czynnikiem, który odgrywa decydującą rolę 
w rozwoju. Warto nadmienić, że wielu naszych 
zagranicznych rozmówców podkreślało, że: 

Sukces rozwoju ich systemu wynika 
z działań oddolnych, samoorganizacji 
sektora, zaufania społecznego 
i zaangażowania liderów lokalnych, 
regionalnych i krajowych, którzy skutecznie 
lobbowali u władz, aby ekonomia 
społeczna stanowiła ważną gałąź rozwoju 
i rozwiązywania problemów społecznych.

A to nie są warunki, które można wprost 
przenieść i zastosować w naszych regionach.

Poszukiwanie dobrych praktyk okazało 
się trudne. Wynikało to z konieczności 
poznania całych struktur systemów wsparcia, 
legislacji czy historii rozwoju ekosystemów, 
z innych struktur administracyjnych 
w wybranych krajach. Ale podstawowy 
problem stanowiło zidentyfikowanie takich 
działań, rozwiązań i formuł, które w naszych 
regionach nie są jeszcze stosowane. 



4

Analiza skupiała się, co do zasady, na 
poziomie	regionalnym	wsparcia. Tam 
szukałyśmy dobrych praktyk, to jest 
sprawdzonych rozwiązań, które nie są 
powszechnie stosowane w polskim 
systemie wsparcia. Istotnym elementem 
była także możliwość zastosowania 
wybranych rozwiązań na gruncie polskim.

Dla uporządkowania analiz konieczne było 
określenie, jak	rozumiany	jest	system	
wsparcia	ekonomii	społecznej	(patrz 
ramka obok), jakie są jego składowe i wokół 
jakich szczegółowych obszarów będzie się 
koncentrowała analiza dobrych praktyk.

Ważne było także określenie	poziomu	
organizacyjnego, który będzie głównym 
obszarem zainteresowania. Zgodnie 
z założeniami, wyodrębnione systemy 
powinny być analizowane z punktu 
widzenia władz regionalnych. Z tego 
powodu jako punkt odniesienia przyjęłyśmy 
podział terytorialny na poziomie NUTS	2, 
odpowiadający regionom UE. Wyjątkiem 
jest Wielka Brytania, gdzie analizie 
poddałyśmy system szkocki. Szkocja 
odpowiada poziomowi NUTS 1. Szersze 
uzasadnienie takiego podejścia przedstawiono 
w części poświęconej temu krajowi.

Jak	możemy	uczyć	się	z	doświadczeń	innych?	Nasze	podejście

Dla porządku analiz wyszczególniono  
7 obszarów, które składają się na system 
wsparcia. Jednocześnie wokół nich 
skoncentrowano prace badawcze. Są to:

Definicja	ES	i	jej	
zakres	podmiotowy

Otoczenie		
prawne	ES

Wsparcie	dla	PES

I. Definicja	ekonomii	społecznej	
i	jej	zakres	podmiotowy

Definicję ekonomii społecznej określa kształt 
i zakres aktywności podmiotów ekonomii 
społecznej, jak i formy oraz zakres wsparcia ze 
strony państwa i samorządów terytorialnych. 
Był to punkt wyjścia do dalszych analiz. 

II. Strategiczne	podstawy	działań	państwa	
i	samorządów	regionalnych	na	rzecz	
rozwoju	ekonomii	społecznej

Istotnym elementem tworzenia systemu 
ekonomii społecznej jest włączenie jej do 
planowania strategicznego w danym kraju 

Strategiczne	
podstawy	działań	
państwa	i	regionów	
na	rzecz	rozwoju	ES

Otoczenie	
instytucjonalne

Zarządzanie	
wsparciem		
rozwoju	ES

Ewolucja	systemu,	
historia
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i regionie. Identyfikowałyśmy podstawowe 
dokumenty, które wskazują na rolę i znaczenie 
ekonomii społecznej w planowaniu 
strategicznym na różnych szczeblach.

III. Otoczenie	prawne	

Kolejny obszar dotyczy uregulowań 
prawnych w zakresie funkcjonowania 
sektora ekonomii społecznej. Chodzi 
w szczególności o ramy prawne 
funkcjonowania sektora w danym kraju. 

IV. Otoczenie	instytucjonalne	

Ważnym elementem analizowanych 
systemów było otoczenie instytucjonalne 
ekonomii społecznej. Starałyśmy 
się poznać i przeanalizować rolę 
kluczowych podmiotów w systemie. 

V. Wsparcie	dla	podmiotów	
ekonomii	społecznej

Analizie poddałyśmy narzędzia wsparcia 
ekonomii społecznej. Uwzględniłyśmy 
zarówno pomoc w założeniu podmiotu, 
jak i jego rozwoju. Skupiłyśmy uwagę 
na narzędziach polityki publicznej. 
Analizowałyśmy także wsparcie o charakterze 
„miękkim”, w tym inkubacyjnym, doradczym, 
szkoleniowym, mentoringowym itd. 
Weryfikowałyśmy, czy skuteczność wsparcia 
jest oceniana na poziomie systemowym.

VI. Zarządzanie	wsparciem	rozwoju	

Analizie poddałyśmy mechanizmy i strukturę 
zarządzania wsparciem publicznym rozwoju 
ekonomii społecznej. Sprawdziłyśmy podział 
kompetencji pomiędzy różnymi poziomami 
zarządzania i ich wzajemną współpracę. 

VII. Ewolucja	systemu,	historia

Analizowałyśmy sposób powstawania 
systemu, jego ewolucję, czynniki wpływające 
na rozwój i tworzenie instytucji wsparcia.

Ważnym	etapem	przygotowawczym	
był	wybór	krajów	i	regionów	do	
analizy.	W	pierwszej	kolejności	
przyjęłyśmy	zestaw	kryteriów.

•	 Dojrzałość	sektora: Starałyśmy 
się dobierać kraje z dojrzałym	
sektorem ekonomii społecznej. 
Dodatkowo brałyśmy pod uwagę 
stan	rozwoju	systemu	i	narzędzi	
wsparcia ekonomii społecznej. 

•	 Bogactwo	rozwiązań: W tym wypadku 
chodziło o wytypowanie tych państw, 
a potem regionów, które stosują 
ciekawe,	różnorodne	rozwiązania 
w zakresie systemu wsparcia ekonomii 
społecznej na poziomie regionalnym. 

•	 Różnorodność	geograficzna: 
Chciałyśmy, aby wybrane regiony 
reprezentowały różne części 
Europy: południową, północną 
oraz nowe kraje członkowskie. 

Na wstępnym etapie analiz dokonałyśmy 
przeglądu dokumentów opisujących 
systemy wsparcia ES w wielu krajach. 
Dodatkowo, przeprowadziłyśmy 
pogłębione wywiady telefoniczne 
z polskimi ekspertami, którzy zetknęli się 
z zagranicznymi systemami wsparcia.

Na tej podstawie dokonałyśmy wyboru 
trzech	regionów	do dalszej analizy. 

W analizie nie uwzględniłyśmy żadnego 
z nowych państw członkowskich. 
Analiza wykazała, że systemy 
w tych krajach są za mało rozwinięte 
w stosunku do polskiego, aby stanowić 
bogate źródło dobrych praktyk.
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Włochy:	Emilia-Romania

Wielka	Brytania: Szkocja

Belgia: Flandria

Analiza właściwa obejmowała pogłębione badanie dokumentów (strategii, opracowań, stron 
internetowych, raportów) i wywiady telefoniczne z następującymi grupami respondentów:

przedstawiciele	
władzy	regionalnej,	
odpowiedzialni		
za	rozwój	ES

 

Łącznie przeprowadzono 19 pogłębionych wywiadów telefonicznych. 

W tym miejscu chciałyśmy złożyć serdeczne podziękowania osobom, które przyczyniły 
się do powstania tego raportu i wspierały nas w analizie, cierpliwie tłumaczyły 
zawiłości systemów oraz pomagały w dotarciu do kolejnych rozmówców. 

Wybrane	kraje	i	regiony

eksperci,		
naukowcy	badający	

obszar	PES/PS

organizacje	
zrzeszające		
PES/PS

organizacje		
działające	

bezpośrednio		
na	rzecz	PES/PS
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•	 Szkocki	system	wsparcia	wyrósł	organicznie	na	bazie	działających	przedsiębiorstw	
społecznych,	które	zaczęły	się	same	organizować	w	federacje	i	organizacje	
parasolowe.	Z	czasem	otrzymały	dofinansowanie	od	rządu	szkockiego.	

•	 Mocną	stroną	sektora	jest	wewnętrzna	współpraca	
między	podmiotami	i	ich	silne	usieciowienie.

•	 Rola	administracji	rządowej	jest	pomocnicza.	Rząd	wspiera	system	finansowo,	ale	kierunki	
rozwoju	określają	wspólnie	przedstawiciele	sektora	we	współpracy	ze	stroną	publiczną.

•	 Istotną	rolę	w	systemie	odgrywa	edukacja,	w	tym	dzieci	i	młodzieży.	Szkoci	od	
najmłodszych	lat	poznają	ideę	przedsiębiorczości	społecznej	i	uczą	się	wcielać	ją	w	życie.

Historia	ES	w	Szkocji

WIELKA	BRYTANIA	–	Szkocja

XVIII	-	XIX	w. Ruchy spółdzielcze w Wielkiej Brytanii 

1985 Powstanie Community Enterprise in Scotland (CEiS) 

2002 Brytyjski rząd opublikował definicję PS 

2004 Wprowadzenie nowej formuły: firm interesu społecznego (CIC) 

2007 Pierwsza Szkocka Strategia Przedsiębiorczości Społecznej 

2012 Kodeks definiuje kryteria PS w Szkocji 

2015 Pierwszy spis powszechny sektora w Szkocji 

2016 Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej 2016-2026
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System	prawny

Przedsiębiorczość społeczna powstała 
w Wielkiej Brytanii na bazie ruchów 
spółdzielczych z XVIII i XIX w. Jej rozwój 
w Szkocji w znacznym stopniu był kształtowany 
przez kontekst polityczny. W czasach welfare 
state (1945-1979) tempo rozwoju tego sektora 
było niewielkie. Działanie na rzecz włączenia 
społecznego przejęło w dużej mierze państwo. 
Z kolei za rządów Partii Konserwatywnej  
(1979-1997) zmniejszyła się opiekuńcza 
rola państwa. To stworzyło lukę w zakresie 
wspierania osób w trudnej sytuacji. Był to 
impuls do rozwoju spółdzielni. Tworzono  
tzw. Community Business, czyli działające 
lokalnie instytucje, dające zatrudnienie 
i dostarczające usług dla lokalnej ludności.  
Ich powstawanie było możliwe dzięki wsparciu 
lokalnych władz (także poprzez granty) 
i przez przejęcie na własność społeczności 
lokalnych ważnych zasobów, w tym ziemi 
i nieruchomości. Szczególnie intensywnie 
takie rozwiązania wdrażano w górzystym 
i wyspiarskim szkockim regionie Highlands 
and Islands, charakteryzującym się niską 
urbanizacją, niewielkim przemysłem 
i dominacją sektorów tradycyjnych. 

Rok 1997 przyniósł kolejną, dużą zmianę, 
obejmującą całą Wielką Brytanię. Nowy 
laburzystowski rząd promował współpracę 
między trzecim sektorem, biznesem 
i administracją, przyczyniając się do silnego 
rozwoju przedsiębiorczości społecznej 
w jej współczesnym kształcie. W rządzie 
powstała jednostka odpowiadająca za 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
(SEU), a w 2001	r. powołano wydział 
zajmujący się przedsiębiorczością 
społeczną w Departamencie Handlu 
i Przemysłu (SEnU). W tym samym czasie 
uruchomiono granty i pożyczki. Rząd 
rozpoczął dotowanie instytucji wsparcia.

Częściowe uniezależnienie się Szkocji od 
Wielkiej Brytanii w 1999 r. i powołanie 
parlamentu i rządu szkockiego pozwoliły 
na kształtowanie własnych narzędzi 
wsparcia sektora ekonomii społecznej, 
jednocześnie część legislacji w tym zakresie 
pozostawiając na poziomie ogólnobrytyjskim. 
Takim rozwiązaniem było wprowadzenie 
w Zjednoczonym Królestwie firm interesu 
społecznego (CIC – community interest 
company) w 2004 r. Niewiele wcześniej, bo 
w 2002 r., brytyjski rząd opublikował oficjalną 
definicję przedsiębiorstwa społecznego. 
Jednak z biegiem lat okazała się ona 
niewystarczająca z perspektywy sektora 
w Szkocji. Wybrane organizacje wspólnie 
rozpoczęły pracę nad własnymi kryteriami. 
Dzięki tym wysiłkom odpowiedź ze strony 
szkockiego sektora przyszła w 2012 r., 
kiedy to opracowano Dobrowolny kodeks 
postępowania przedsiębiorstwa społecznego.

W 2014 r. zreformowano w Szkocji podejście 
do zamówień publicznych, jednocześnie 
dostosowując je do zmian na poziomie 
unijnym. Reforma przewidywała możliwość 
wydzielenia zamówień dla przedsiębiorstw 
społecznych zatrudniających minimum 
30% osób z grup defaworyzowanych, 
z uwzględnieniem wybranych branż, w których 
jest to zalecane (np. meblarstwo, odzież 
robocza, produkcja oznakowań różnego typu).

Kolejne szkockie rozwiązania legislacyjne 
obejmowały wdrożenie Ustawy 
o wzmocnieniu społeczności (Community 
Empowerment Bill) w 2015 r. ułatwiające 
społecznościom lokalnym przejęcie na 
własność ziemi i nieruchomości w celu 
rozwoju gospodarczego, rewitalizacji lub 
zwiększenia dobrobytu społecznego 
i zmniejszenia nierówności społecznych. 
Dzięki temu wzmocniono wsparcie finansowe 
i polityczne dla przedsiębiorstw społecznych. 
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Rozwój	instytucji	wsparcia

Równolegle do zmian prawnych następował 
rozwój instytucji wsparcia sektora. Już w 1984 
r. założono CEiS (Community Enterprise in 
Scotland) – obecnie największą i najbardziej 
doświadczoną agencję wsparcia przedsiębiorstw 
społecznych w Wielkiej Brytanii. Agencja 
powstała dzięki wysiłkom społeczności PS 
w Szkocji, bez wsparcia ze strony administracji 
publicznej, mając do dyspozycji jedynie 
niewielkie środki z programu Urban Aid. Od 
czasu swojego założenia organizacja opracowała 
szereg programów szkoleniowych, wsparcia 
i inwestycyjnych, które przyczyniły się do rozwoju 
sektora. CEiS intensywnie działa do dziś.

Mniejsze organizacje poczuły potrzebę 
współdziałania, informowania się i łączenia 
wysiłków, aby usprawnić rozwój przedsiębiorstw 
społecznych. Od 1999 r. zaczął działać Senscot, 
organizacja działająca na rzecz infrastruktury 
wsparcia dla silnej i zrównoważonej społeczności 
przedsiębiorstw społecznych w Szkocji, inicjująca 
zawiązywanie lokalnych sieci współpracy (ang. 
Local Social Enterprise Networks – SENs). 
Pierwsze z nich zaczęły powstawać w 2004	r.

Ten okres stanowił kluczowy moment 
w rozwoju sektora. Zaczął się on intensywnie 
samoorganizować, co przyczyniło się do 
powstania i rozrostu głównych instytucji 
wsparcia. W 2004 r. powstał pierwszy ważny 
dokument ustalający kierunki rozwoju  
– Futurebuilders Scotland – Inwestowanie 
w ekonomię społeczną, w którym określono, 
jakie środki finansowe będą inwestowane 
w rozwój organizacji wspierających PS (18 mln 
£), a także jakie środki zostaną przeznaczone na 
działania uzupełniające (1 mln £). Dokument 
ten miał rangę dokumentu rządowego. 
Powstał w odpowiedzi na przeprowadzone 
przez Szkocką Egzekutywę (czyli rząd) 
analizy sektora ekonomii społecznej.

Dzięki finansowemu wsparciu programu 
Futurebuilders oraz wysiłkom Senscot, CEiS 
i UnLtd powstała Akademia Przedsiębiorczości 
Społecznej (Social Enterprise Academy). 
Instytucja ta do dzisiaj zajmuje się wsparciem 
przedsiębiorców społecznych i trzeciego 
sektora w rozwijaniu kluczowych umiejętności, 
w tym zarządzania i przedsiębiorczości. 
Akademia wdraża także programy nauczania 
o przedsiębiorczości społecznej w szkołach.

Rok 2007 przyniósł powstanie Firstport  
– organizacji wspierającej finansowo i doradczo 
nowo powstające przedsiębiorstwa społeczne. 
W tym samym roku, w maju, uchwalono pierwszą 
Szkocką Strategię Przedsiębiorczości Społecznej.

W 2015 r. przeprowadzono pierwszy 
ogólnoszkocki spis powszechny przedsiębiorstw 
społecznych. W jego organizację zaangażowano 
kilkanaście instytucji z otoczenia sektora 
oraz rząd szkocki. W spisie wzięło udział 
1100 przedsiębiorstw społecznych.

W grudniu 2016 r. szkocki rząd, we współpracy 
z przedstawicielami sektora, opublikował  
Strategię Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej 
2016-2026 (Scotland’s Social Enterprise  
Strategy), aby w roku 2017 uzupełnić ją 
o dokument wspierający jej realizację  
– Action Plan na lata 2017-2020. Kolejne 
jego edycje przewidziano na 2020 i 2023 r. 
W Strategii wyznaczono trzy główne cele:

1. Stymulowanie	powstawania	nowych	
przedsiębiorstw	społecznych: poprzez dotarcie  
do tysięcy ludzi z wiedzą o zakładaniu 
przedsiębiorstw społecznych w miejscach 
ich zamieszkania lub nauki oraz ułatwienia 
w tworzeniu nowych podmiotów; 2.	Rozwój	
istniejących	organizacji: poprzez zapewnienie 
im zasobów, wiedzy i sieci kontaktów 
w celu optymalnego rozwoju; 3.	Wykorzystanie	
potencjałów	na	rynku: poprzez zachęcanie 
konsumentów, władz publicznych i firm do 
współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi.
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W	Szkocji	raczej	nie	wyróżnia	się	sektora	ekonomii społecznej.	Wszelkie	opracowania,	dokumenty	
strategiczne	i	nazwy	odwołują	się	do	koncepcji	przedsiębiorczości społecznej.	Chociaż	działają	tam	
także	podmioty	o	charakterze	integracyjnym,	finansujące	działalność	w	dużej	mierze	z	grantów.

Przedsiębiorstwa społeczne to firmy 
kierujące się celami społecznymi,  
których nadwyżki finansowe  
są głównie reinwestowane w te cele  
w przedsiębiorstwie lub w społeczność,  
a nie wykorzystywane do maksymalizacji 
zysku akcjonariuszy lub właścicieli.

Kryteria	PS	wg	szkockiego	Kodeksu

1.  PS działają zarobkowo, sprzedając 
towary lub świadcząc usługi, 
ale ich głównym celem jest 
osiągnięcie korzyści społecznych.

2.  Zyski są reinwestowane w PS 
lub społeczność beneficjentów 
– i nie są dzielone między 
prywatnych właścicieli, 
akcjonariuszy lub inwestorów.

3.  W momencie rozwiązania 
PS aktywa muszą być 
reinwestowane w inną organizację 
o podobnych celach.

4.  PS są zarządzane w sposób 
odpowiedzialny i przejrzysty.

5.  PS nie mogą być jednostką 
zależną organizacyjnie od 
organów publicznych.

Szkockie	rozumienie	ekonomii	społecznej	bazuje	na	Kodeksie

W	2002	r.	w	Wielkiej	Brytanii	wprowadzono	
definicję	przedsiębiorstwa	społecznego,	
obowiązującą	także	w	Szkocji.

W następnych latach dramatycznie wzrosła 
popularność PS. Niestety, znaczenie 
pojęcia „social enterprise” stawało się 
coraz bardziej rozmyte. W odpowiedzi 
szkocka społeczność opracowała listę 
wartości i działań, dzięki którym precyzyjniej 
zdefiniowano przedsiębiorstwa społeczne.

Opracowany dokument nazwano Dobrowolnym 
kodeksem postępowania – lub po prostu 
Kodeksem. Uznaje on pięć podstawowych 
kryteriów przedsiębiorstwa społecznego. 
Oprócz nich Kodeks wyznacza dodatkowe 
zasady, których PS powinny przestrzegać:

Oparcie	na	wartościach: sprawiedliwość 
społeczna i ochrona planety powinny 
stanowić podstawowe warunki wszelkiej 
działalności gospodarczej, a wszystkie 
praktyki biznesowe powinny być uczciwe.

Dobrzy	pracodawcy: PS oferują godne 
warunki pracy, w tym płacę wystarczającą 
na utrzymanie. PS tworzą płaskie struktury 
wynagrodzeń (maksymalny stosunek 1:5 między 
najniższym a najwyższym wynagrodzeniem).

Demokratyczne	zarządzanie,	wzmacnianie	
społeczności	lokalnych	i	rozwiązywanie	
problemów	w	społecznościach	
oraz	kooperacja	wewnątrz	sektora	
(także	w	zakresie	sprzedaży	
towarów	i	usług)	to	kolejne	cechy	
wyróżniające	PS	według	Kodeksu.



11

Przedsiębiorstwa	społeczne	w	Szkocji	mogą	przyjmować	różne	formy	prawne:	
zarówno	spółek	z	ograniczoną	odpowiedzialnością,	jak	i	zarejestrowanych	organizacji	
charytatywnych.	Poszczególne	typy	PS	przenikają	się.	Nie	ma	jednej	listy	form	
prawnych	i	typów	PS.	Warto	jednak	wspomnieć	kilka	głównych	ich	rodzajów.

600	
spółdzielni

a	w	nich		
ok.	1	mln	osób

SPÓŁDZIELNIE I TOWARZYSTWA POMOCY WZAJEMNEJ  
(and. Co-operatives, Mutuals) – demokratyczne firmy oparte  
na wartościach, które dają członkom, klientom lub pracownikom 
bezpośrednie udziały. Spółdzielnie mogą się rejestrować na 
podstawie Ustawy o spółdzielniach i organizacjach pożytku 
społecznego z 2014 r. (Co-operative and Community Benefit 
Societies Act 2014).

6%	szkockich	
PES
to	firmy		
społeczne

FIRMY SPOŁECZNE (ang. social firms) to przedsiębiorstwa 
społeczne stworzone, by kreować miejsca pracy dla osób 
wykluczonych (niepełnosprawnych, uzależnionych, bezdomnych, 
z wyrokami).

ok.	900	CIC
działa	w	Szkocji

FIRMY INTERESU SPOŁECZNEGO (CIC – community interest 
companies) to firmy tworzone przez ludzi, którzy chcą  
prowadzić działalność gospodarczą lub inną działalność  
na rzecz społeczności. CIC muszą określić konkretny cel społeczny 
i muszą zgłosić tę działalność brytyjskiemu organowi nadzoru.  
To rozwiązanie wprowadzone 15 lat temu, które ostatnio zyskuje 
na popularności w Szkocji.

ok.	250	
lokalnych		

funduszy	rozwoju

FUNDUSZE ROZWOJU (ang. Development trusts) 
to organizacje będące własnością społeczności 
i zarządzane przez nie. Koncentrują się na potrzebach 
gospodarczych, społecznych, środowiskowych i kulturowych 
społeczności lokalnych. Łączą przedsiębiorczość 
i kreatywność, aby poprawić jakość życia mieszkańców 
w społecznościach miejskich, wiejskich i wyspiarskich. 
Mogą przyjmować różne formy prawne (w tym CIC).

ok.	90	kas	
kredytowo-

oszczędnościowych

zrzeszających	około		
415	tys.	członków

KASY KREDYTOWO-OSZCZĘDNOŚCIOWE (ang. Credit Unions) 
to spółdzielnie wspierające finansowo swoich członków przez 
świadczenie im niedrogich produktów pożyczkowych, a także 
innych usług finansowych. Często mają one charakter lokalny  
lub są skierowane do wybranej grupy ludzi, którą coś łączy  
(np. pracodawca, organizacja).
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Analizując przypadek Szkocji, należy pamiętać 
o podziale terytorialnym. Kraj ten jest częścią 
Wielkiej Brytanii (na poziomie NUTS1), co 
odpowiada polskim makroregionom. Z kolei 
na poziomie NUTS2 w Szkocji nie funkcjonuje 
oddzielna administracja. Podział kraju na  
5 regionów został dokonany jedynie dla 
potrzeb statystycznych. Administracja 
samorządowa działa na poziomie NUTS3, 
co odpowiada polskim powiatom. Dlatego 
mówiąc w tym raporcie o regionie, autorzy 
mieli na myśli przede wszystkim Szkocję jako 
makroregion Wielkiej Brytanii, ale odwołujemy 
się też do jednostek samorządu terytorialnego 
niższego szczebla, które są kluczowe dla 
zrozumienia rozwoju sektora w tym kraju.

W Szkocji system wsparcia znacząco różni 
się od polskiego, chociaż wykorzystuje 
podobne narzędzia dla pobudzenia rozwoju 
sektora, takie jak doradztwo biznesowe, 
szkolenia i granty. Główne różnice wynikają 
z historii powstawania przedsiębiorstw 
społecznych i organizacji je wspierających. 

W Szkocji rozwój ekosystemu 
następował organicznie:

Powstawały kolejne przedsiębiorstwa, 
kooperatywy i inicjatywy lokalne, które 
z czasem nabywały osobowość prawną 
oraz gromadziły zasoby potrzebne 
do funkcjonowania rynkowego. 

Z czasem ich mnogość doprowadziła do 
tego, że zaczęły się samoorganizować 
w mniejsze i większe organizacje 
sieciujące i wspierające. 

System	wsparcia	w	Szkocji	różni	się	od	systemu	polskiego

Niektóre z nich pozostały niesformalizowane 
(szczególnie na poziomie lokalnym), 
inne przeistoczyły się w konglomeraty 
i organizacje parasolowe. Część z nich 
uzyskała dofinansowanie na działalność 
wspierającą PS bezpośrednio z rządu 
szkockiego, inne były dofinansowywane 
kaskadowo przez większe organizacje. 

Tak więc w Szkocji nie funkcjonuje 
sztywny, hierarchiczny system wsparcia. 

Otoczenie instytucjonalne stanowią 
organizacje powstające przez lata samoistnie. 
Nie są one w żaden sposób podległe 
administracji rządowej czy samorządowej. 
Jedyna zależność od władz dotyczy ich 
finansowania oraz legislacji. Rząd odpowiada 
za rozwiązania w zakresie prawa zamówień 
publicznych. Organy publiczne odpowiadają 
za rejestrowanie wybranych typów 
przedsiębiorstw społecznych (np. CIC oraz 
spółdzielni, a także fundacji i stowarzyszeń). 

Rolą władz w Szkocji jest stymulowanie 
rozwoju sektora poprzez dostarczenie 
finansowania prowadzonych działań.

Władze w Szkocji (zarówno na poziomie 
całego kraju, jak i lokalnie) są ważnym 
partnerem strategicznym dla sektora. Rząd 
przekazuje wybranym organizacjom fundusze 
na działalność, a także środki dla start-upów 
w sektorze PS (również przez jedną z instytucji 
pośredniczących – Firstport) i działalność 



13

edukacyjną skierowaną do sektora i do 
szkół. Fundusze rządowe skierowano na 
szereg programów (m.in.  Just Enterprise: 
zindywidualizowane wsparcie biznesowe 
dla przedsiębiorstw społecznych oraz 
Developing Markets: program ułatwiający 
dostęp przedsiębiorstwom społecznym 
do kontraktów sektora publicznego). 
Rząd od 2011 r. finansuje także w każdej 
społeczności lokalnej punkt kontaktowy dla 
organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw 
społecznych (TSI – Third Sector Interfaces). 

Strategie	dla	sektora:

Rząd Szkocji był także zaangażowany 
w przygotowywanie strategii dla sektora. 
W przypadku pierwszych programów 
(Futurebuilders z 2004 r.) rola Szkockiej 
Egzekutywy była bardzo duża. Kolejne 
strategie również były przygotowywane 
przy udziale rządu. Najnowszy dokument 
także funkcjonuje jako rządowy, chociaż 
w rzeczywistości określa cele i ambicje, 
jakie sam sektor dla siebie wybrał 
i wypracował. Za jego konsultacje także 
odpowiadały organizacje sektora. 

Niezależnie od działań rządowych 
przedstawiciele sektora przygotowali w 2015 r. 
własny dokument określający wizję do 2025 
r. Podpisało się pod nim 9 największych 
instytucji wsparcia. Dokument skonsultowano 
z 400 przedstawicielami sektora. 

Ważnym wyróżnikiem ekosystemu PS 
w Szkocji jest jego silne usieciowienie. 

Sektor w dużej mierze działa w oparciu 
o sieci lokalne oraz tematyczne, które 
samoistnie powstają już od 2004 r.

Funkcjonują one pod nazwą SENs (ang. 
Social Enterprise Networks). Tworzą 
je grupy aktywnych przedsiębiorstw 
społecznych, które spotykają się regularnie 
z zamiarem zwiększenia możliwości 
dla siebie i sektora przedsiębiorstw 
społecznych na szczeblu lokalnym. 
W ten sposób starają się dostarczać bardziej 
efektywne usługi dla swoich społeczności 
lokalnych i wspierać się nawzajem. 

Sieci lokalne pełnią ważną rolę jako 
rzecznicy sektora w samorządach.

Reprezentują środowisko działające w danej 
lokalizacji. Dzięki temu, że udaje im się być 
blisko urzędników i władzy na swoim terenie, 
mogą współdziałać w kierunku wspólnego 
rozwiązywania problemów społecznych. 
Działają także razem na rzecz społecznie 
odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Oprócz lokalnych sieci utworzono także 
sieci tematyczne (sport, kultura, żywność, 
turystyka, zatrudnienie, zdrowie).

Ważnym elementem w szkockim 
ekosystemie wsparcia jest silny 
nacisk na edukację.

Już czterolatki w przedszkolach poznają ideę 
przedsiębiorczości społecznej. Oddzielne 
programy są kierowane do szkół różnych 
poziomów nauczania. Osoby dorosłe mogą się 
także dokształcać w systemie pozaszkolnym. 
W Szkocji funkcjonują odpowiednie kierunki 
studiów poświęcone przedsiębiorczości 
społecznej, a wielu badaczy i naukowców 
zajmuje się tym tematem w swojej pracy. 
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Od kilku lat w planach strategicznych 
dla sektora podkreśla się nowy kierunek 
rozwoju – internacjonalizację działalności. 

Sektor w Szkocji jest już na tyle rozwinięty, 
że przedsiębiorstwa społeczne zaczynają 
szukać rynków zbytu poza granicami 
swojego kraju. Bazując na doświadczeniach 
wybranych przedsiębiorstw i organizacji, 
opracowano w 2016 r. oddzielną strategię 
(Internationalising Social Enterprise Strategy). 
Zgodnie z tą strategią silna pozycja sektora 
w kraju pozwala na rozszerzenie działalności 
poza jego granice. Nie chodzi wyłącznie 
o eksport dóbr i usług dostarczanych przez 
szkockie przedsiębiorstwa społeczne, 
ale także o zaangażowanie w działania 
międzynarodowe, dzielenie się swoim 
doświadczeniem i rozwiązywanie problemów 
społecznych w regionach zagrożonych.

Przedstawiciele sektora chcą także 
rozwinąć działalność poprzez wsparcie 
dla międzynarodowych przedsiębiorstw 
społecznych, aby za swoją siedzibę 
wybierały Szkocję, a także planują 
rozwijać turystykę w Szkocji dla gości 
zagranicznych, wykorzystując siłę sektora 
oraz lokalne dziedzictwo kulturowe.

Siła sektora leży też w tym, że jest 
on bardzo dobrze poznany.

Przyczyniła się do tego nie tylko opisana 
wcześniej działalność naukowa, ale 
przede wszystkim wysiłki sektora, aby 
co 2 lata (od 2015 r.) organizować spis 
powszechny i badanie kondycji sektora.

Powstające raporty w przejrzysty 
i użyteczny sposób opisują sytuację 
przedsiębiorstw społecznych, a także 
zmiany dokonujące się wewnątrz sektora. 

Cenzus opisuje nie tylko strukturę 
przedsiębiorstw, ale również ich 
kondycję finansową, poziom zależności 
od grantów i szacuje ich wartość 
dodaną do szkockiej gospodarki. 

Raporty można pobrać ze strony 
internetowej poświęconej spisom sektora: 
https://socialenterprisecensus.org.uk/ 

To co wyróżnia Szkocję na tle innych 
państw, to działania na rzecz przejęcia 
ziemi i budynków przez organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne 
i społeczności lokalne, na własny użytek. 

Szkocki Fundusz Ziemi (ang. Scottish Land 
Fund) finansuje takie przedsięwzięcia, 
podczas gdy Ustawa o wzmocnieniu 
społeczności lokalnych reguluje zasady 
przejmowania i kupowania tych zasobów. 
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6	025	
przedsiębiorstw	
społecznych

Zgodnie z danymi z ostatniego spisu (2019) w Szkocji funkcjonuje 
przeszło 6	tysięcy	PS (na 5,5 mln mieszkańców). Z kolei w ciągu 
ostatnich dwóch lat przybyło 425 przedsiębiorstw (w tym powstało	
912	nowych, a 487 zakończyło działalność). 

88	000
etatów

Przedsiębiorstwa społeczne dają zatrudnienie wielu osobom, w tym 
także z grup defaworyzowanych na rynku pracy. W sektorze obecnie 
jest 88 tys. etatów.

+16%	
więcej	PS
wzrost	2015-2019

Od 2015 r. w sektorze liczba podmiotów wzrosła aż o 16%. Co ciekawe, 
najszybszy rozwój notuje się w tej chwili na terenach wiejskich (+22%), 
gdzie działa już co trzecie przedsiębiorstwo społeczne w Szkocji.

Szkockie PS reprezentują rozmaite branże, chociaż widać pewną 
tendencję. Najwięcej jest domów	kultury	i	świetlic	środowiskowych 
(17%). Niewiele mniej przedsiębiorstw działa w obszarze sztuki	
i	przemysłów	kreatywnych (14%) oraz opieki	zdrowotnej	i	usług	
społecznych (13%). Przedsiębiorstwa społeczne często dostarczają 
usługi z zakresu opieki	nad	dziećmi	i	przedszkolnej (11%). Wiele 
pozostałych działa w branżach: turystycznej, edukacyjnej, sporcie, 
mieszkalnictwie, handlu, nieruchomościach, żywnościowej czy 
transporcie lub finansach. 

21	lat
średni	wiek	PS

Struktura wieku PS pokazuje, jak silnie są one ukorzenione 
w społeczności. Tylko 15% z nich działa krócej niż 4 lata, a aż 2/3	działa	
ponad	10	lat. Wśród tych z najdłuższym stażem najczęściej można 
znaleźć podmioty zajmujące się działalnością finansową, mieszkaniową 
i opieką nad małymi dziećmi. 

Najmłodsze przedsiębiorstwa najczęściej reprezentują sektor 
żywnościowy, catering i hotelarstwo, a także sport i organizację czasu 
wolnego oraz handel detaliczny.

71%	PS
to	NGO

Ciekawe jest, na ile sektor PS przenika się z III sektorem. Okazuje się, 
że większość przedsiębiorstw społecznych to jednocześnie organizacje 
charytatywne (ang. registered charities). Z kolei spośród wszystkich 
organizacji pozarządowych aż 18% prowadzi działalność biznesową, co 
czyni je przedsiębiorstwami społecznymi.

4,4	mld	£
łączny	przychód	
PS	w	2019	r.

Przedsiębiorstwa społeczne w Szkocji osiągnęły w 2019 r. przychód 
w wysokości 4,4	mld	£, z czego 70% pochodziło ze sprzedaży towarów 
i usług (reszta z grantów i innych źródeł). 

Dane na podstawie Social Enterprise in Scotland – Census 2019

W	Szkocji	sektor	ekonomii	społecznej	jest	silnie	rozwinięty
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Długa	historia	ekonomii	społecznej.	
Rozwój zapoczątkowały ruchy spółdzielcze w XVIII w. Wsparcie 
kolejnych rządów od lat 90. i silne ugruntowanie podmiotów 
w społecznościach lokalnych sprawiły, że nie tylko sektor ma długą 
tradycję, ale poszczególne PS działają na rynkach od wielu lat, 
dostarczając cennych doświadczeń innym podmiotom i zapewniając 
ciągłość i trwałość sektora.

Silna	współpraca	instytucji	wsparcia.	
Podmioty wspierające PS wyrosły organicznie wewnątrz sektora, 
w celu podejmowania wspólnych działań. Tak więc naturalne 
jest, że współdziałają, tworząc ciała kolegialne (sieci, konsorcja), 
które kontrolują dystrybucję wsparcia. Dzięki temu pomoc nie jest 
dublowana, a sektor ma silnych rzeczników na poziomie lokalnym 
i makroregionalnym.

Akcenty	na	edukację.	
Przedsiębiorczość społeczna jest obecna w systemie szkolnym 
i w edukacji nieformalnej i pozaformalnej. Wszystkim 
zainteresowanym udostępniane są narzędzia kształcenia, kursy 
i programy nauczania. Na uniwersytetach można studiować kierunek 
związany z przedsiębiorczością społeczną lub wybrać taki przedmiot.

Sektor	jest	dobrze	poznany	i	zbadany.	
Funkcjonują centra badawcze zajmujące się badaniem sektora i dla 
sektora (Yunus Centre na Uniwersytecie Glasgow Caledonian, Social 
Value Lab). Od roku 2015 odbywa się regularnie wielkie badanie 
spisowe (Cenzus) obejmujące sektor w Szkocji i dodatkowo badanie 
ogólnobrytyjskie. 

Wysoka	samoświadomość	podmiotów	w	zakresie	wypełniania	
misji	społecznej.	
Każdy podmiot ma możliwość przeprowadzenia swojego audytu 
społecznego (wspiera je w tym Social Audit Network i Social Value 
Lab), a dla III sektora powołano Instytut Evaluation Support Scotland, 
który pomaga organizacjom uczyć się, jak oceniać własną pracę. 
Dzięki temu PS w Szkocji wiedzą, w jakim stopniu wypełniają swoją 
misję społeczną i jaką generują wartość dodaną w społeczności.

Główne	czynniki	sukcesu	systemu	w	Szkocji	–	podsumowanie
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Silna	koncentracja	na	ekonomizacji	działalności.	
Przeciwnie niż w Anglii, w której rozwijano sektor przy pomocy 
pożyczek, jego początki w Szkocji bazowały w dużej mierze na 
grantach. Teraz już przedsiębiorstwa społeczne utrzymują się 
głównie ze sprzedaży towarów i usług, a nie z dotacji czy projektów. 
Rozwój sektora objął także ekonomizację organizacji pozarządowych 
(18% z nich to także przedsiębiorstwa społeczne). Mimo silnego 
ukierunkowania na sprzedaż sektor nie zatracił swojej misji 
społecznej.

Kierunki	rozwoju	sektora	są	dobrze	zaplanowane.	
W rządzie wraz z przedstawicielami sektora opracowywane są 
wieloletnie plany strategiczne (obecnie na 10 lat) i krótkoterminowe 
Action Plans (trzyletnie). Dokumenty są przygotowywane DLA 
sektora i PRZEZ sektor, bez narzucania odgórnej wizji ze strony 
administracji. Powstają także plany lokalne, edukacyjne oraz plany 
internacjonalizacji działalności.

Postępująca	internacjonalizacja.	
Sektor rozwija się nie tylko w Szkocji, ale wychodzi poza nią. Powstała 
Strategia internacjonalizacji działalności, obejmująca sprzedaż, 
współpracę i edukację o zasięgu międzynarodowym. Szkocja jest 
silnie obecna na międzynarodowym forum wymiany doświadczeń 
przedstawicieli sektora ekonomii społecznej z całego świata. Dzięki 
CEO CEiS powstało Światowe Forum Przedsiębiorczości Społecznej.
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WSPIERANE	PARTNERSTWA	PUBLICZNO-SPOŁECZNE

W ciągu ostatnich 15 lat rząd szkocki rozwijał i testował różne modele partnerstw publiczno-
społecznych. Oprócz dostarczania dobrze zaprojektowanych usług społecznych przy 
udziale partnerów lokalnych miały one zapewnić długoterminowe źródło bezpieczeństwa 
finansowego dla przedsiębiorstw społecznych. 
PSP zdefiniowano jako „porozumienie partnerskie, które na wczesnym etapie i w sposób 
dogłębny angażuje trzeci sektor w projektowanie i uruchamianie usług publicznych”. 
Rząd Szkocji podkreślał, że konieczne jest zorientowanie na użytkownika i zrównoważone 
projektowanie usług przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia III sektora. Miało to 
także rozbić tradycyjne silosy w tym obszarze oraz zachęcić i wzmocnić zaangażowanie 
użytkowników usług. Po przeprowadzonych pilotażach rząd szkocki zdecydował się wesprzeć 
rozwój sześciu strategicznych modelowych partnerstw publiczno-społecznych:

•	 HMP Low Moss – wsparcie więźniów z krótkimi wyrokami;

•	 NHS Lothian – wsparcie nowych modeli rehabilitacji (np. dla osób po przejściach 
traumatycznych, rehabilitację przez sport);

•	 East Renfrewshire Health and Social Care Partnership – mieszkalnictwo wspomagane;

•	 The Life I Want – wsparcie dorosłych z trudnościami w uczeniu się;

•	 Strathclyde Partnership for Transport – usługi transportu społecznego;

•	 Elevate – szkolenia i zatrudnienie dla osób uzależnionych kończących leczenie.

Aby usprawnić działanie partnerstw, do wsparcia zaangażowanych stron skierowano 
przedstawicieli Konsorcjum Ready for business. W skład Konsorcjum RfB wchodziły: Senscot, 
Social Firms, CEiS i Social Value Lab (czyli największe instytucje wsparcia przedsiębiorczości 
społecznej w Szkocji) oraz firmy prawnicze i doradcze. W początkowej fazie projektu 
konsorcjum organizowało wydarzenia podnoszące świadomość w zakresie klauzul 
społecznych i PSP. Później skupiono się na wsparciu w terenie. Inicjatywa RfB wspierała 
działania partnerstw, pracując bezpośrednio ze stroną społeczną i publiczną. Konsorcjum 
RfB zorganizowało szereg warsztatów i innych wydarzeń, aby zaangażować organizacje 
i przedstawicieli sektora publicznego. Oprócz tego Konsorcjum odegrało kluczową rolę we 
wspieraniu testowanych modeli PSP na każdym etapie rozwoju, pełniąc rolę pośrednika 
zmniejszającego napięcie w modelowych partnerstwach, umożliwiając dialog między 
organizacjami trzeciego sektora i przedstawicielami strony publicznej, rozwiązując problemy 
funkcjonowania partnerstwa. 

Dobre	praktyki
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Przez uczestników projektu RfB było postrzegane jako mediator i silne wsparcie w realizacji 
zaplanowanego przedsięwzięcia. Przedstawiciele organizacji pomagali w ustanowieniu misji, 
wizji, biznesplanu, modelu logicznego i planu komunikacji partnerstw. Wsparcie RfB było również 
ważne w rozwoju struktur zarządzania opartych na zasadach i procesach odzwierciedlających 
wkład wszystkich partnerów.

Podany przykład pokazuje, jak ważne jest wprowadzenie niezależnych doradców i mediatorów 
pomiędzy stronę publiczną i społeczną. Działania RfB udowodniły, że pewne mechanizmy nie 
zadziałają samoistnie, nawet przy najlepszych regulacjach i wsparciu finansowym ze strony 
administracji.

Więcej informacji: https://researchonline.gcu.ac.uk/en/publications/co-production-and-the-
third-sector-conceptualising-different-appr 

RZECZNICY	SPOŁECZNIE	ODPOWIEDZIALNYCH	ZAMÓWIEŃ	PUBLICZNYCH

Obecnie w Szkocji wiele instytucji wsparcia przedsiębiorstw społecznych działa lokalnie 
i globalnie na rzecz społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych (wdrażania 
i stosowania klauzul społecznych i maksymalizowania wartości społecznych w zamówieniach 
publicznych), pełniąc rolę mediatorów pomiędzy sektorem a zamawiającymi.

P4P to inicjatywa zarządzana przez Senscot, która zapewnia indywidualne wsparcie 
przetargowe i wsparcie w tworzeniu konsorcjów lub innych rodzajów partnerstwa. P4P 
wychodzi z założenia, że wiele	małych	przedsiębiorstw	społecznych	nie	ma	zdolności	
samodzielnie	startować	w	przetargach, więc	należy	im	pomagać,	tworząc	konsorcja	
przedsiębiorstw,	łącząc	je	z	zamawiającymi. Materiały P4P obejmują 10-etapowy 
przewodnik po zamówieniach, zestaw narzędzi do współpracy, a także szereg szablonów 
do pobrania, studia przypadków i filmy instruktażowe. Oprócz dostarczania gotowych 
materiałów P4P organizuje regularne spotkania w całej Szkocji, w tym warsztaty i seminaria 
internetowe. Oferty przetargowe i partnerstwa dla trzeciego sektora są promowane za 
pośrednictwem strony internetowej P4P. Na stronie znajduje się również rejestr Ready 
for Business, który jest bazą	danych	przedsiębiorstw	społecznych chętnych uczestniczyć 
w przetargach i gotowych występować jako partnerzy z innymi podmiotami.



20

Podobnie CEiS,	oprócz współpracy z sektorem PS w zakresie zamówień publicznych,	
pomaga administracji publicznej w opracowaniu klauzul społecznych, doradza podmiotom 
publicznym w zakresie możliwości kreowania wartości społecznej przez zamówienia, ocenie 
ofert przetargowych i sposobie informowania oferentów na temat dostarczania wartości 
społecznej.

RfB, oprócz wspierania modelowych PSP, dostarczało do 2018 r. specjalistyczną wiedzę 
i praktyczne wsparcie dla sektora publicznego w Szkocji przy zamówieniach publicznych, 
tak aby w sposób adekwatny kontrakty publiczne maksymalizowały korzyści społeczne 
i szerzej zaangażowały trzeci sektor, przedsiębiorstwa społeczne i specjalną ich kategorię 
„supported business”. Konsorcjum wychodziło z założenia, że „wartość społeczną” można 
zmaksymalizować na każdym etapie cyklu przygotowywania zamówienia publicznego, zwykle 
bez dodatkowych kosztów. Można to osiągać poprzez zrozumienie wartości społecznych po 
stronie zamawiających, lepsze określenie usług oraz poprzez pogłębienie relacji z dostawcami 
z trzeciego sektora. 

Więcej informacji: 

Partnership for Procurement (P4P): http://www.p4p.org.uk/ 

CEIS: https://www.ceis.org.uk/social-procurement/ 

LOKALNE	I	TEMATYCZNE	SIECI	WSPÓŁPRACY

Siłą sektora w Szkocji jest jego usieciowienie, wyrosłe na bazie bezpośrednich kontaktów 
przedstawicieli sektora. Najpowszechniejsze są Local Social Enterprise Networks (SEN) 
zarządzane przez Senscot, które w 16 sieciach terytorialnych skupiają 20% sektora w całym 
kraju. Sieci te powstawały w sposób organiczny, samoistny poprzez samoorganizację sektora. 
Niektóre z nich są sformalizowane, inne działają doraźnie, bez wyróżnionych struktur 
i sztywnych regulaminów. Ich celem jest zapewnienie członkom możliwości wzajemnego 
wsparcia, współdzielenie zasobów, wspólna praca i rozwój rynków, a także wspólne 
rozwiązywanie problemów specyficznych dla przedsiębiorstw społecznych. Stanowią one 
także wyraźnie słyszalny głos zbiorowy, zarówno lokalny, jak i krajowy. Oprócz tego wiele 
SEN działa na rzecz podnoszenia świadomości o przedsiębiorczości społecznej zarówno na 
szczeblu lokalnym, jak i krajowym.

Sieci sformalizowane odgrywają ważną rolę jako organ przedstawicielski łączący lokalnych 
przedstawicieli sektora z innymi lokalnymi agencjami i, w stosownych przypadkach, starają 
się wpływać na politykę na szczeblu lokalnym. 
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SEN pomagają zjednoczyć się członkom przez organizowanie wydarzeń. Działają także jako 
pośrednicy między swoimi członkami a osobami odpowiedzialnymi za zamówienia publiczne. 
Ich rolą jest również odpowiednie pokierowanie nowo powstającymi przedsiębiorstwami 
społecznymi. 

Rolą SEN jest także pomoc w zrównoważonym i ekonomicznym rozwoju sektora, np. poprzez 
wspólne kontraktowanie usług IT dla swoich członków, wspólny marketing, szkolenia, zakupy 
hurtowe itp. Mogą także oferować możliwości współpracy i dzielenia się wiedzą ekspercką 
między członkami, budowania zdolności i siły zbiorowej w celu zabezpieczenia możliwości 
kontraktowych i inwestycji.

Przykładowo Fife SEN (FSEN) działa jako lokalny	punkt	kontaktowy dla przedsiębiorstw 
społecznych i tych, którzy dopiero chcą rozpocząć działalność. FSEN udostępnia	platformy	
on-line	ułatwiające	kontakt z przedstawicielami lokalnego samorządu i TSI (lokalny 
oddział instytucji odpowiedzialnej za kontakty z III sektorem). Na platformach FSEN 
można	się	także	reklamować. FSEN pomaga	w	rekrutacji pracowników i wolontariuszy. 
We FSEN można otrzymać poradę	dotyczącą	dostępu	do	finansowania	i	zamówień	
publicznych. FSEN pomaga w wynajęciu	sali	na	spotkania (sale prowadzą PS zrzeszone 
we FSEN). Można tam także dowiedzieć się, w	jaki	sposób	ubiegać	się	o	przejęcie	
lub	wykup	ziemi	i	budynków na podstawie Ustawy o wzmocnieniu społeczności. 
Oprócz tego przedstawiciele sieci regularnie	się	spotykają, organizują wydarzenia 
i działają na rzecz społeczności lokalnej. (więcej: http://fsen.squarespace.com/) 

Oprócz sieci lokalnych działa także 6 sieci tematycznych, które grupują PS działające 
w podobnych branżach (sport, kultura, żywność, turystyka, zatrudnienie, zdrowie), dzielących 
wspólne problemy, możliwości i pomysły.

Sieci przyczyniły się do zmniejszenia izolacji przedsiębiorstw społecznych, ułatwiły 
współdziałanie, uniezależniły od dużych instytucji wsparcia, pełniących rolę doradczą 
i koordynacyjną dla sektora.

Więcej informacji: 

Senscot: https://senscot.net/about-us/the-sens/

Baza SEN: https://senscot.net/network/members/ 
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PROGRAMY	NAUCZANIA	O	PS	W	SZKOŁACH

Siła sektora w Szkocji po części wynika z praktycznej nauki o przedsiębiorczości społecznej 
na każdym etapie edukacji. Od 2008 r. w ponad 500 szkockich szkołach wdrażano program 
edukacyjny na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

 W Szkocji powstały programy nauczania skierowane zarówno do dzieci w wieku 
przedszkolnym, do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także na uniwersytetach. 
Dostępne są również kursy dla osób dorosłych, chcących zaznajomić się z tą tematyką. 

Za przygotowanie i wdrażanie tych programów odpowiada Akademia Przedsiębiorczości 
Społecznej (Social Enterprise Academy – SEA), finansowana przez szkocki rząd.

Programy nauczania nie koncentrują się jedynie na teorii stojącej za ideą przedsiębiorczości 
społecznej, ale obejmują także praktyczne podejście do tematu. Nauczanie SEA bazuje na 
założeniu, że każdy może otworzyć małe przedsiębiorstwo społeczne, choćby i piątoklasista. 
Szkoleniowcy Akademii razem z uczniami dyskutują na temat realnych pomysłów na 
przedsiębiorstwo, pomagają przygotować biznesplan i wspierają dzieci wraz z nauczycielami 
w jego realizacji. Dzieci są uczone, jak wykorzystywać przedsiębiorstwo społeczne do 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Przykładowo, w jednej ze szkół	podstawowych postawiono na uprawę warzyw. Każdego 
września, po zakończeniu sadzenia, odchwaszczania i zbioru, uczniowie sprzedają 
w lokalnej społeczności świeże produkty z własnej uprawy. Uczniowie organizują dzień 
rolnika w szkole czy dzień zupy dla seniorów, a zebrane pieniądze wpłacają na konto, aby 
sfinansować ogród w następnym roku.  
W szkole	średniej przedsiębiorstwo społeczne przygotowuje smakołyki na Boże 
Narodzenie i Wielkanoc, a następnie sprzedaje je uczniom. Zysk przekazują małym 
organizacjom charytatywnym, które skupiają się na potrzebujących dzieciach, a część 
reinwestują w swoje przyszłe projekty.

Akademia udostępnia bogate materiały, platformę on-line, a także wsparcie szkoleniowe 
w każdym z regionów. Dzięki programom edukacyjnym młodzi ludzie nie tylko poznają, 
czym jest przedsiębiorczość społeczna, ale uczą się też, aby wpływać na zmiany społeczne 
w swoich miejscowościach, jednocześnie rozwijając umiejętności kluczowe.

Duże doświadczenie w zakresie nauczania o przedsiębiorczości społecznej sprawiło, że powstały 
także programy nauczania skierowane do innych krajów. W SEA opracowano model franczyzy 
społecznej, umożliwiający eksport usług i programów bezpośrednio na rynki międzynarodowe. 
Szkocki model jest dostosowywany do każdej kultury w procesie współprojektowania. W oparciu 
o swoje dwunastoletnie doświadczenie w Szkocji, w 2016 r. Akademia dotarła do uczniów 
w ponad 30 krajach, a teraz ma centra rozwijające się w 10 lokalizacjach na całym świecie.

Więcej informacji: https://www.socialenterprise.academy 
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PRZEJMOWANIE	ZASOBÓW	PRZEZ	SPOŁECZNOŚCI	LOKALNE

Już w latach 90. XX w. w Szkocji wdrażano innowacyjny pomysł przejmowania zasobów 
przez społeczności lokalne. Zakup lub przejęcie ziemi i budynków będących własnością 
publiczną przez zorganizowaną społeczność lokalną miał pomóc rozwinąć im się w sposób 
zrównoważony. Od 2010 r. działa Szkocki Fundusz Ziemi (ang. The Scottish Land Fund), który 
pomaga sfinansować taki zakup w wysokości do 95% ceny (przeciętnie dofinansowanie 
wynosi około 80%). Pozostałe środki musi zebrać społeczność lokalna. Jednym z typów 
podmiotów, jakie mogą się ubiegać o środki na zakup, są przedsiębiorstwa społeczne (oprócz 
nich tylko organizacje pozarządowe i rady gmin). 

Oprócz środków na przejęcie budynków i ziemi Fundusz wspiera finansowo także ekspertyzy 
związane z oceną stanu przed zakupem (często przejmowane były stare, zniszczone budynki) 
i studia wykonalności. Dodatkowo, w przypadku złożonych projektów Fundusz finansuje także 
inżynierów projektu.

Dzięki takiej formule udało się zmobilizować i rozwinąć liczne społeczności lokalne, a w wielu 
z nich kluczową rolę odegrały przedsiębiorstwa społeczne. Sfinansowane przedsięwzięcia, 
oprócz zwiększenia zasobów beneficjentów programu, przyczyniły się do zmobilizowania 
społeczności lokalnych do wspólnej pracy, poprawiły dostępność usług społecznych, 
zapewniły nowe miejsca pracy w społecznościach zmarginalizowanych i stworzyły nowe 
miejsca rekreacji dla mieszkańców. W wielu projektach osiągnięto dodatkowo efekt 
ekologiczny (np. stworzono farmy wiatrowe i systemy hydroelektryczne).

Jednym z wielu przykładów sukcesu jest Leśny Trust z Abriachan. Tej wiejskiej małej 
społeczności (130 osób) położonej nad jeziorem Ness udało się wykupić 540 ha lasów 
i wzgórza od publicznego przedsiębiorstwa leśnego. Od tego czasu przedsiębiorstwo 
społeczne, Abriachan Forest Trust, zarządza tą ziemią, tworzy miejsca pracy i zapewnia 
bioróżnorodność gatunkową roślin na swoich terenach. Oprócz tego dzięki dodatkowym 
działaniom udało się stworzyć sieć szlaków spacerowych, tras rowerowych, a także wdrożyć 
innowacyjne metody nauczania na świeżym powietrzu. Trust rozwija także projekty 
wykorzystania lasów w terapii zdrowia psychicznego oraz udostępnia swoje tereny dla osób 
mających trudności w poruszaniu się.

Więcej informacji: 

O Funduszu: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/
programmes/scottish-land-fund#section-2 

Lista projektów: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/media/documents/
scottish-land-fund/Scottish-Land-Fund-awards.pdf?mtime=20200102111915 

Dobra praktyka: Las w Abriachan www.abriachan.org.uk 
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BELGIA	–	Flandria

•	 Sektor	ekonomii	społecznej	w	Belgii	ma	długą	i	bogatą	tradycję,	szczególnie	w	zakresie	
stowarzyszeń,	spółdzielni	i	towarzystw	wzajemnych.	Sektor	przechodził	wiele	zmian.	
Ale	dwa	trendy	zmian	wydają	się	kluczowe:	reorientacja	stowarzyszeń	i	spółdzielni	
w	kierunku	działań	w	interesie	ogólnym	i	zwiększenia	znaczenia	misji	społecznej	oraz	
rosnąca	ekonomizacja	sektora.	

•	 Nie	ma	jednej,	kompleksowej	definicji	przedsiębiorstwa	społecznego,	a	sektor	ekonomii	
społecznej	jest	bardzo	różnorodny.	Istnieje	wiele	silnych	sieci	i	federacji,	zrzeszających	
podmioty	ekonomii	społecznej,	dostarczających	im	różnych	usług	i	reprezentujących	ich	
interesy	na	zewnątrz.	

•	 Polityka	publiczna,	w	tym	narzędzia	wsparcia,	ma	charakter	regionalny,	choć	
uregulowania	prawne	dotyczą	już	całej	Belgii.	Regionalizacja	polityki	publicznej	względem	
sektora	jest	efektem	ogólnej	decentralizacji	kraju.	

•	 Dotacje	i	subwencje	wciąż	stanowią	istotne	źródło	finansowania	sektora,		
ale	dynamicznie	rośnie	znaczenie	kontraktów	publicznych	i	finansowania	w	formie	
inwestycji	społecznych.	

•	 Ekonomia	społeczna	stanowi	istotną	część	działań	rządu	flamandzkiego,	na	równi	
z	polityką	rynku	pracy.	

•	 Obecnie	nacisk	położony	jest	na	indywidualizację	wsparcia	poprzez	zwiększenie	
elastyczności	dostępnych	narzędzi.	

Sektor ES w Belgii ma bogatą tradycję, 
na którą składa się kilka elementów:

1.	Tradycja	stowarzyszeń. Od XIX w. w Belgii 
istniała wolność stowarzyszania się. Legalne 
formy stowarzyszeń pojawiły się już na 
początku XX w. Kwestię ich zrzeszania się 
uregulowała Ustawa z dnia 27	czerwca	1921	
r. Zdefiniowano w niej stowarzyszenie jako 
prywatne zgromadzenie osób, nienastawione 
na dostarczanie korzyści jego członkom. 
Mimo nowelizacji w 2002 r., zasadnicze 
założenia wyrażone w ustawie nie uległy 
zmianie. Ten akt prawny, dzięki swojej 

dużej elastyczności w zakresie rodzajów 
działalności i źródeł dochodu, przyczynił się 
do dynamicznego rozwoju stowarzyszeń. 

Ustawa pozwoliła na rozwój działalności 
komercyjnej stowarzyszeń, pod warunkiem 
podporządkowania jej misji społecznej. 
Jedynym warunkiem była konieczność 
reinwestowania zysków w rozwój działalności, 
a nie jego podział wśród członków. 
Dlatego	wiele	rodzajów	działalności	
komercyjnej,	podejmowanych	w	innych	
krajach	przez	spółdzielnie,	realizowane	
były	w	Belgii	przez	stowarzyszenia. 
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Historia	ES	w	Belgii	

1851 Ustawa uznająca towarzystwa wzajemnościowe 

1873	 Legalizacja spółdzielni jako formy prawnej 

1921	
Ustawa regulująca formy zrzeszania 
się w Kodeksie Cywilnym 

lata	80.		
XX	w.	

Rozwój nowej ekonomii społecznej - rebranding 
części stowarzyszeń i spółdzielni 

1996	
Wprowadzenie ustawą pojęcia 
przedsiebiorstwa celu społecznego 

od	2007	 Postępująca regionalizacja wsparcia sektora ES 

	2009-2014	 Reforma systemu wsparcia ES we Flandrii 

	2019	
Zmiana prawa spółdzielczego i likwidacja formy 
przedsiębiorstwa celu społecznego 

W ostatnich latach zaobserwowano wśród 
stowarzyszeń silny trend zwiększenia 
zakresu działalności gospodarczej. 
Zmniejsza się udział finansowania przez 
dotacje czy subsydia publiczne. Ich udział 
w przychodach stowarzyszeń spadł z 57% 
w 2012 r. do 48% w 2015 r. Wyraźny jest 
także trend rebrandingu wśród głównych 
stowarzyszeń sektora z non profit lub non 
market (non marchand) na social profit. 
Jest to przejaw ekonomizacji tego sektora. 

2.	Tradycja	spółdzielcza. Ruch spółdzielczy 
w Belgii powstał w połowie XIX stulecia. 
Spółdzielnia jako forma prawna została 
zalegalizowana w	1873	r. Akt prawny 
jednak zawierał jedynie bardzo podstawową 
definicję spółdzielni jako przedsiębiorstwa 
z elastycznym kapitałem i członkostwem. 
Zgodność z powszechnie uznanymi 
zasadami i wartościami spółdzielczymi 
była na podstawie tego aktu opcjonalna. 
Dla spółdzielni, które przestrzegają tych 
reguł, zorganizowano osobny proces 
uwierzytelnienia. Ostatecznie duża liczba 
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organizacji działa w formie spółdzielczej 
(obecnie	około	30	tys.), z których około 
kilkuset	można	uznać	za	spółdzielnie	
socjalne w rozumieniu międzynarodowym. 
Większość z nich przeszła proces 
uwierzytelnienia. Na przełomie XIX i XX 
stulecia spółdzielnie rozwijały się w sektorze 
rolniczym, farmaceutycznym, handlu 
detalicznego oraz bankowości i ubezpieczeń. 
Od lat 70. XX w. zwiększyła się dynamika 
powstawania nowych spółdzielni, a istniejące 
dywersyfikowały swoją działalność, 
skupiając się na innowacjach społecznych 
czy ekologicznych. Nowe spółdzielnie 
koncentrowały się na wyzwaniach tamtych 
czasów: tworzeniu miejsc pracy, przejmowaniu 
przedsiębiorstw w kryzysie, walce 
z bezrobociem i wykluczeniem społecznym. 
Drugą falą nowo powstałych spółdzielni były 
inicjatywy odnoszące się do zrównoważonego 
rozwoju (recykling, produkcja energii, 
rolnictwo organiczne itp.). W ostatnich kilku 
latach trwała debata publiczna wskazująca 
na konieczność powrotu do wartości 
spółdzielczych, które zostały rozmyte. 
W wyniku toczącej się debaty w 2019 r. 
wprowadzono precyzyjną definicję spółdzielni, 
odwołującą się do tradycyjnych wartości 
spółdzielczych. Regulacja ta uporządkowała 
także istniejące systemy akredytacji 
spółdzielni socjalnych, funkcjonujące 
w poszczególnych sektorach działalności. 

3.	Tradycja	wzajemnościowa. Trzecią 
gałęzią tradycji leżącej u podstaw rozwoju 
sektora ekonomii społecznej są towarzystwa 
pomocy wzajemnej. Towarzystwa te 
zostały zinstytucjonalizowane i stanowią 
istotną część systemu ochrony zdrowia. 
Towarzystwa wzajemnościowe powstały 
w XIX w. i miały na celu zabezpieczenie 
finansowe w razie choroby i niezdolności do 
pracy. Ich działalność uregulowano Ustawą	
z	1851	r. Obecnie towarzystwa powróciły 
do bardziej przedsiębiorczego charakteru 
swojej działalności. Wynika to z potrzeby 
racjonalizacji wydatków społecznych, a także 
z regulacji europejskich wystawiających 
towarzystwa na konkurencję ze strony 
prywatnych firm ubezpieczeniowych. 
Obecnie towarzystwa wzajemnościowe 
skupiają się na wypracowaniu innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie zaspokajania 
potrzeb społecznych w obszarze zdrowia 
i edukacji. Są to obszary, w których mają 
przewagę rynkową nad konkurencją. 

4.	Nowa	ekonomia	społeczna.	Wiele 
inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej ma 
swoje korzenie w latach 80. XX w. i wywodzi 
się z nurtu zwanego nową ekonomią 
społeczną. Nie tworzą one odrębnej kategorii 
przedsiębiorstw społecznych w stosunku 
do opisanych powyżej. Wskazują raczej 
na nowy trend w ich ewolucji – wspólny 
szczególnie dla spółdzielni i stowarzyszeń – 
kładąc większy nacisk na wartości i praktykę 
działania. W ten sposób dążą do realizacji 
celów społecznych (głównie z zakresu 
integracji grup defaworyzowanych) poprzez 
narzędzia ekonomiczne. Takie solidarnościowe 
podejście przejawia się w zatrudnianiu osób 
z grup defaworyzowanych. W ten sposób 
stają się częścią personelu tych organizacji, 
a nie jedynie odbiorcami ich działań. 
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5. Jako uzupełnienie powyżej opisanych form 
należy wskazać na przedsiębiorstwa	celu	
społecznego. Taka forma prawna została 
wprowadzona do Kodeksu Przedsiębiorstw 
w	1996	r. Każde przedsiębiorstwo mogło 
uzyskać status przedsiębiorstwa celu 
społecznego pod warunkiem zawarcia 
w statucie szeregu wymogów: a. brak 
nastawienia na wzbogacanie członków 
(zysk nie może być głównym celem, dążenie 
do maksymalizacji zysku powinno być 
ograniczone), b. stosowanie zasad dystrybucji 
korzyści zgodnie z celami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi przedsiębiorstw, c. 
określenie zasad partycypacji interesariuszy. 
Wprowadzenie tej formy poprzedziła duża 
debata publiczna. Wielość warunków 
koniecznych do spełnienia przez aplikujące 
przedsiębiorstwo i skomplikowana 
procedura rejestracyjna sprawiły, że liczba 
zarejestrowanych przedsiębiorstw celu 
społecznego nie była duża. W 2014 r. w Belgii 
było ich jedynie 598. Uznano zatem, że 
rozwiązanie to się nie sprawdziło, i	w	2019	r.	
podjęto	decyzję	o	likwidacji	formy	prawnej	
przedsiębiorstwa	celu	społecznego. 

6. Filantropia	i	inwestycje	społeczne. 
Ostatnio rozwój i rozpoznawalność ekonomii 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych 
są wspierane przez fundacje i inne 
filantropijne podmioty, zarówno publiczne, 
jak i prywatne. Ich działania koncentrują się 
na pomocy w zakładaniu i wczesnym rozwoju 
przedsiębiorstw społecznych, wspieraniu 
rozwoju tych istniejących, finansowaniu badań 
czy prac naukowych z dziedziny ekonomii 
społecznej. Realizują także inne działania 
mające na celu promocję sektora. Wsparcie 
ze strony organizacji filantropijnych wpisuje 
się w szerszy trend odejścia od działalności 

charytatywnej opartej na grantach do 
wsparcia inwestycji społecznych generujących 
określone korzyści. To podejście przejmowane 
jest także przez państwo, które wspiera system 
bonów społecznych (social impact bonds). 

7.	Podejście	biznesowe. Razem 
z inwestycjami społecznymi zaczęto w coraz 
większym stopniu rozwijać indywidualną	
działalność	społecznych	przedsiębiorców. 
W tym podejściu kluczową rolę odgrywa 
jednostka (przedsiębiorca społeczny), a nie 
przedsiębiorstwo społeczne jako takie. 
Wsparcie zatem kierowane jest bezpośrednio 
do przedsiębiorcy społecznego i ma na 
celu jego rozwój. Belgijskie struktury 
wsparcia dla takich inicjatyw to Oksigen 
Lab, Poseco i Sociale. W odróżnieniu od 
przedsiębiorstwa społecznego, społeczna 
przedsiębiorczość odwołuje się do zasad 
ogólnej przedsiębiorczości, zorientowanej 
na innowacje społeczne i wpływ społeczny. 

Opisana powyżej historia rozwoju ekonomii 
społecznej jest wspólna dla całej Belgii. Można 
jednak wyróżnić pewną specyfikę historyczną 
ekonomii społecznej w każdym regionie.

We Flandrii przedsiębiorstwa społeczne 
utożsamiane były historycznie z integracją 
określonych grup ludności. Z tego względu 
uregulowania na poziomie regionalnym, 
w tym narzędzia wsparcia, odnoszą 
się raczej do misji przedsiębiorstw, 
w tym zatrudniania osób z grup 
defaworyzowanych, a nie do ich formy 
prawnej. Wsparcie było stopniowo 
rozszerzane na inne obszary działania, 
w tym w szczególności na dostarczanie 
usług społecznych na poziomie lokalnym.
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Brak	jednej	definicji	przedsiębiorstw	społecznych.	Funkcjonuje	kilka	
modeli	działania	przedsiębiorstw	społecznych	w	Belgii	

W	Belgii	pojęcie	przedsiębiorstwo 
społeczne	nie	jest	prawnie	
uregulowane.	Aktualnie	trwa 
debata publiczna dotycząca form 
organizacyjnych, jakie może przyjmować 
przedsiębiorstwo społeczne. 
Dyskutuje się też o tym, jaka jest 
specyfika jego działania. Obserwuje 
się różnice regionalne. Obecnie	we	
Flandrii	obowiązuje	jedynie	definicja	
ekonomii społecznej	rozumianej	jako	
przedsiębiorczość	społeczna,	która	
może	być	rozwijana	poprzez	różne	
formy	organizacyjne	i	w	ramach	różnych 
sektorów. Wciąż jednak ekonomia 
społeczna jest rozumiana raczej jako 
podzbiór pojęcia przedsiębiorstwo 
społeczne i przedsiębiorczość społeczna. 

Można wyróżnić 3 modele funkcjonowania 
przedsiębiorstw społecznych w Belgii. 
Klasyfikacja ta dotyczy sposobu działania 
i dystrybucji korzyści płynących 
z działalności. Nie wyklucza się ona 
z typologią według form działalności, 
która została opisana w poprzedniej części 
rozdziału, a raczej ją doprecyzowuje. 

Model	1:	

Podejście	przedsiębiorcze	
w	realizacji	interesu	ogólnego	

Model ten nawiązuje do bogatej tradycji 
stowarzyszeń w Belgii. Ważna część organizacji 
(zwykle stowarzyszeń lub fundacji) realizuje 
misję społeczną nakierowaną na interes 
ogólny. Te organizacje uzupełniają działania 
władz publicznych poprzez koncentrowanie	
działań	na	konkretnych	grupach	odbiorców,	
często	na	poziomie	lokalnym. 

Wśród tych organizacji istnieje silny 
trend angażowania się w działalność 
o charakterze ekonomicznym. Jest to 
wspomagane poprzez ustawodawstwo 
umożliwiające tym organizacjom rozwój 
działalności komercyjnej, pod warunkiem 
podporządkowania jej misji społecznej. 
Publiczne subsydia pozostają głównym 
źródłem dochodu dla tych organizacji, choć 
polityka publiczna w tym zakresie ewoluuje 
w kierunku kontraktów publicznych. Jest 
to zdecydowanie najczęściej występujący 
model przedsiębiorstwa społecznego. 

Znacząca część	organizacji	angażuje	
wolontariuszy jako uzupełnienie płatnego 
personelu. Struktura zarzadzania opiera się 
na pracownikach i wolontariuszach lub innych 
interesariuszach, ale nie na przedstawicielach 
odbiorców działań. Decyzje podejmowane są 
demokratycznie: jedna osoba – jeden głos. 
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Model	2:	

Połączenie	interesu	wzajemnego	i	ogólnego

Drugi model przedsiębiorstwa społecznego 
łączy interes wzajemny (rozumiany jako 
wspólny interes członków) oraz interes 
ogólny. Ten model jest realizowany 
głównie przez spółdzielnie i towarzystwa 
wzajemnościowe. Członkowie	organizacji	
w	ramach	tego	modelu	czerpią	korzyści	
z	produktów	czy	usług	dostarczanych	
przez	organizację, czemu towarzyszą 
szersze korzyści dla społeczności lokalnych, 
wykraczające poza interesy członków. 

Organy zarządcze tworzą głównie 
członkowie, czasami skład struktur 
zarządczych uzupełniany jest innymi 
interesariuszami. Formalne podejmowanie 
decyzji jest demokratyczne (jeden 
członek – jeden głos). Źródło dochodów 
to głównie sprzedaż produktów lub usług 
na rynku, które uzupełniane są środkami 
z publicznych subsydiów czy dotacji. 
Model zyskuje na popularności, choć 
jest wciąż mniej rozpowszechniony niż 
pierwszy. Dobre przykłady można znaleźć 
w branży żywności organicznej, społecznych 
finansów czy odnawialnej energii. 

Model	3:	

Połączenie	interesu	prywatnego	i	ogólnego	

Trzeci model wynika z trendu związanego 
z rozwojem społecznej przedsiębiorczości, 
jej sieci i struktur wsparcia. Z poprzednimi 
modelami łączy go wypełnianie misji 
społecznej, ale różni się on od nich 
w kilku elementach. Po pierwsze, zasoby	
podmiotów	działających	w	tym	modelu	
opierają	się	na	rynkowych	dochodach. 
Po drugie, sposób zarzadzania nie jest tu 
wyróżnikiem. Te przedsiębiorstwa zarządzane 
są często przed samego przedsiębiorcę 
we współpracy z radą złożoną z ekspertów 
(a nie pracowników). Po trzecie zaś, cele 
takich przedsięwzięć to połączenie misji 
społecznej (celu społecznego) i celu 
prywatnego (generowanie zysków). Pewna 
niedookreśloność tego modelu powoduje 
niekiedy trudności w ustaleniu jasnej 
granicy pomiędzy zorientowanymi rynkowo 
przedsiębiorstwami społecznymi a formami 
realizującymi szeroko zakrojone działania 
w ramach społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Dobre praktyki można znaleźć 
w sektorze żywności organicznej, finansów 
społecznych czy sprawiedliwego handlu.

Dodatkowo, w ramach systemu ekonomii 
społecznej w Belgii działają podmioty	
reintegrujące, zajmujące się szerokim 
wsparciem osób najbardziej wykluczonych. 
Działają jako warsztaty	chronione	
i	społeczne. Ich uczestnicy wymagają stałego 
wsparcia. Są to przeważnie osoby, które nie 
potrafią funkcjonować na otwartym rynku 
pracy i wymagają szczególnych warunków  
(np. dostosowania miejsca i środowiska pracy).
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System	prawno-instytucjonalny	
wsparcia	ES
W Belgii nie ma jednej ustawy obejmującej 
sektor ekonomii społecznej czy podmioty 
ekonomii społecznej. Obowiązują 
różne uregulowania. Dotyczą one form 
organizacyjnych, w jakich przedsiębiorstwa 
mogą działać, a także sektorów działalności 
czy rodzajów misji społecznej. Najsilniej 
uregulowany sektor działań przedsiębiorstw 
społecznych to ochrona zdrowia i edukacja.

Pomimo dużego stopnia regionalizacji polityki 
dotyczącej przedsiębiorstw społecznych całe

prawodawstwo w zakresie form 
działania przedsiębiorstw społecznych 
(stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, 
towarzystwa wzajemnościowe czy 
przedsiębiorstwa celu społecznego) 
ma charakter centralny – federalny.

Na poziomie krajowym w latach 1999-
2007 za ekonomię społeczną odpowiadał 
właściwy minister czy sekretarz stanu, 
wspierany odpowiednim urzędem, jednak 

z czasem większość kompetencji została 
przeniesiona do regionów, a polityka 
publiczna w zakresie ekonomii społecznej 
stała się kwestią regionalną. Było to 
efektem ogólnej decentralizacji polityki 
publicznej w wielu obszarach. 

W celu zapewnienia spójności polityki 
rozwoju ekonomii społecznej rząd federalny 
podpisał porozumienia z rządami regionalnymi 
w 2000 r. i 2005 r. Te porozumienia 
zapewniły środki finansowe dla regionów.

We	Flandrii ekonomia społeczna, 
w szczególności przedsiębiorstwa społeczne, 
znajduje się na pograniczu kilku obszarów 
polityk publicznych: praca, ekonomia, nauka 
i innowacje, choć oczywiście ze wskazaniem 
na pierwszy. Odpowiada za niego Minister 
Lokalnego i Ponadlokalnego Zarządzania, 
Integracji Obywatelskiej, Mieszkalnictwa, 
Równych Szans i Redukcji Ubóstwa. 

Struktury wsparcia na poziomie regionalnym 
są zarządzane przez Departament Pracy 
i Ekonomii Społecznej, który opracowuje 
dane niezbędne do prowadzenia 
polityki publicznej w tym zakresie.

Warto wskazać na ważne miejsce ekonomii 
społecznej w programowaniu	strategicznym	
na	poziomie	regionu. Regularnie, co około 
2 lata rząd flamandzki wskazuje działania do 
realizacji w zakresie ekonomii społecznej. 
W	zamierzeniach	na	lata	2018-2019	znalazło	
się	wsparcie	zatrudniania	osób	z	grup	
defaworyzowanych	oraz	zwiększenie	ich	
elastyczności	i	mobilności	na	rynku	pracy,	
wykorzystanie	potencjału	tworzonego	przez	
ekonomię	społeczną	w	społecznościach	
lokalnych	oraz	wspieranie	i	promowanie	
zrównoważonej	przedsiębiorczości.	

W perspektywie średniookresowej 
(pięcioletniej) wskazywane są kierunki polityki 
publicznej w zakresie ekonomii społecznej. 

Ekonomia społeczna traktowana jest 
na równi z polityką rynku pracy,

co uwypukla jej znaczenie w planowaniu 
strategicznym na poziomie regionalnym. 
W najnowszym dokumencie wskazującym cele 
polityki względem sektora na lata 2019-2024 
położono nacisk na konieczność	dokonania	

System	wsparcia	w	Belgii	wyróżnia	się	na	tle	innych	systemów
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rewizji	narzędzi	wsparcia	pod	kątem	
ich	dostosowywania	do	specyficznych,	
indywidualnych	potrzeb	osób z grup 
wykluczonych, ale także szerzej do potrzeb 
przedsiębiorstw społecznych czy społeczności 
lokalnych. W praktyce powinno to oznaczać 
większą elastyczność stosowanych narzędzi.

Warto wskazać, że działania rządu 
flamandzkiego w zakresie ekonomii 
społecznej poddawane są regularnemu	
monitoringowi	i	ewaluacji. Co roku tworzony 
jest szczegółowy raport podsumowujący 
działania skierowane do sektora w danym 
okresie, ze wskazaniem sukcesów i porażek. 

Przykłady	kluczowych	instrumentów	
polityki	publicznej	dostępnych	dla	
przedsiębiorstw	społecznych	w	Belgii
W Belgii istnieje duża paleta narzędzi polityki 
publicznej wspierających przedsiębiorstwa 
czy tworzenie usług. Dotyczy to takich 
obszarów, jak wsparcie innowacyjności, 
przedsiębiorczości, opieki zdrowotnej, 
usług społecznych, kultury, edukacji itp. 

Wiele z tych instrumentów jest dostępnych 
dla przedsiębiorstw społecznych. Część	
z	nich	miała	kluczowe	znaczenie	dla	
rozwoju	sektora	ekonomii	społecznej. 

Wartym odnotowania przykładem 
narzędzia tego typu jest SINE	(Social 
Integration Economy),	które	zostało	
przekazane	do	regionów	w	2014	r.	Jego 
celem jest wspieranie zatrudnienia osób 
długotrwale pozostających bez pracy 
w różnych typach organizacji, włączając 
w to przedsiębiorstwa społeczne. 

Kolejnym	przykładem	narzędzia	z	tej	grupy	
jest	system	voucherów,	który wspiera 
przedsiębiorstwa zatrudniające i integrujące 
osoby z grup defaworyzowanych i ma na celu 
wsparcie legalnych miejsc pracy w sektorze 

usług na rzecz gospodarstw domowych. Oba 
przykłady zostały w szczegółach opisane 
w części dotyczącej dobrych praktyk.

W tym miejscu warto też przywołać 
uregulowania podatkowe i w zakresie 
ubezpieczeń społecznych, które tworzą 
zachęty dla przedsiębiorstw społecznych. 
Przedsiębiorstwa	integracji	poprzez	pracę	
mogą	korzystać	z	obniżonej	stawki	VAT 
(6% zamiast 21%), gdy sprzedają towary 
z recyklingu lub ponownie wykorzystane, 
które zostały swobodnie zebrane (np. 
odzież lub urządzenia elektroniczne). 
Przedsiębiorstwa integracji poprzez pracę 
mogą skorzystać także z ulg podatkowych, 
gdy wdrożą formalnie procedurę blokady 
aktywów, która przeciwdziała wykorzystaniu 
wypracowanej nadwyżki na cele prywatne. 
Kolejnym narzędziem fiskalnym jest Fundusz 
Maribel Social, który zapewnia ulgi podatkowe 
oraz na zmniejszenie składek na ubezpieczenia 
społeczne w sektorach non market, takich 
jak opieka zdrowotna, usługi socjalne itp. 

Program	wsparcia	przedsiębiorstw	
społecznych	we	Flandrii	
We Flandrii funkcjonuje odrębny program 
wsparcia przedsiębiorstw społecznych. 
W założeniach ma on budować ich potencjał 
do realizacji kontraktów publicznych. 
Program ten tworzą trzy dekrety z 2013 r. 
Pierwszy dekret ma charakter horyzontalny 
i definiuje narzędzia wsparcia skierowane 
do sektora, drugi doprecyzowuje zakres 
podmiotowy przedsiębiorstw integracji 
poprzez pracę, a trzeci reguluje system 
usług lokalnych. Dekrety są wzajemnie 
powiązane, przez co tworzą spójną strukturę. 

Pierwszy	dekret	dotyczy	wsparcia	dla	
przedsiębiorstw	społecznych	wykraczających	
w	swych	działaniach	poza	integrację	
społeczną	i	usługi	lokalne.	Dekret reguluje	
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włączenie różnego typu organizacji, 
posiadających cel społeczny, 
w system wsparcia dostępny dla 
przedsiębiorstw społecznych. 

Celem	tego	aktu	jest	zoptymalizowanie	
wsparcia	publicznego	pod	kątem	
skuteczności	i	efektywności. Na mocy tego 
dekretu powstał Komitet przy Flamandzkiej 
Radzie Społeczno-Ekonomicznej, regulujący 
program wsparcia. Na program składają 
się: dotacje,	systemy	pożyczkowe	
i	inwestycyjne,	doradztwo,	wsparcie	
innowacji	i	społecznej	odpowiedzialności	
biznesu,	kursy	doszkalające etc. 

W ramach programu działa Fundusz Inwestycji 
Społecznych, utworzony w 2009 r. Zapewnia 
on korzystne pożyczki dla przedsiębiorstw 
społecznych. Fundusz nie udziela ich 
bezpośrednio, ale przyznaje „prawa 
ciągnienia” akredytowanym instytucjom 
finansowym, tj. uprawnienia do udzielania 
pożyczek na określonych warunkach. Kwota 
pożyczki może sięgać do 350 tys. euro. Dla 
przedsięwzięć początkujących, obarczonych 
dużym ryzykiem możliwe jest uzyskanie 
mikropożyczki do kwoty 25 tys. euro. 

W ramach dekretu funkcjonuje też Fundusz 
Inwestycyjny Trividend, skierowany do 
nowych przedsiębiorstw społecznych 
i przedsięwzięć generujących wartość 
społeczną, ale obarczonych dużym ryzykiem. 

Trividend	działa	dwutorowo	i	pełni	rolę	
pośrednika. Z jednej strony dostarcza 
przedsiębiorstwom społecznym kapitału 
na realizację konkretnych inwestycji, 
przynoszących wymierne korzyści społeczne. 
Z drugiej zaś pozyskuje finansowanie 
zewnętrzne na realizację tych przedsięwzięć. 
Wysokość finansowania waha się od 50 do 
150 tys. euro. Środki finansowe pochodzą 
od inwestorów, zarówno publicznych, 

jak i prywatnych (osoby fizyczne, firmy 
itp.). Inwestor staje się akcjonariuszem 
społecznym finansowanego przedsięwzięcia. 
Działania funduszu należy rozpatrywać jako 
formę wsparcia inwestycji społecznych. 

Warto zaznaczyć, że dekret reguluje wsparcie	
bezpośrednio	udzielane	przedsiębiorstwom	
społecznym. Federacje i sieci przedsiębiorstw 
mają ograniczoną możliwość ubiegania się 
o nie. Wcześniej tego typu wsparcie było 
udzielane poprzez pośredników, głównie 
sieci (we Flandrii przede wszystkim poprzez 
sieć VOSEC), które dystrybuowały je dalej 
wśród przedsiębiorstw społecznych. Po 
wprowadzeniu w życie tego dekretu 
VOSEC straciła dotacje na wspieranie 
przedsiębiorstw społecznych. Zgodnie 
z dekretem wsparcie było dostarczane 
bezpośrednio poprzez agendy rządowe. 
Nastąpiło zatem odejście od systemu wsparcia 
opartego o samoorganizację środowiska 
przedsiębiorstw społecznych w kierunku 
systemu opartego na instytucjach publicznych 
lub wykonawcach działających na ich zlecenie.

W ramach programu wsparcia regulowanego 
przez dekret finansowane są także inne 
działania: promowanie przedsiębiorczości 
społecznej, kursy doszkalające czy 
sieci rozpowszechniania wiedzy. 

Drugi	dekret	z	2013	r.	reguluje	sektor	
integracji	poprzez	pracę.	Celem	tego	aktu	
jest	dostarczenie	wsparcia	dla	szerszej	
grupy	przedsiębiorstw,	prowadzących	
działania	integrujące	poprzez	pracę.	
Nie	ogranicza	się	on	zatem	tylko	do	
przedsiębiorstw	społecznych.	

Przedsiębiorstwa posiadające 
zinstytucjonalizowane cele w zakresie 
włączenia społecznego, zobowiązane są 
wdrożyć formułę non profit lub formułę 
przedsiębiorstwa celu społecznego 
oraz zatrudniać min. 65% osób z grup 
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defaworyzowanych (min. 20 osób),  
tj. osób z niepełnosprawnościami, osób 
w kryzysie psychicznym i życiowym, osób 
ubogich. W przypadku przedsiębiorstwa 
konwencjonalnego, które integruje 
osoby z grup defaworyzowanych 
poprzez pracę, wprowadzono obowiązek 
stworzenia osobnego działu w firmie 
dedykowanego wsparciu tych osób (min. 
5 osób z grup defaworyzowanych). 

Trzeci	dekret	z	2013	r.	skupia	się	na	lokalnej	
gospodarce	usługowej,	czyli	na	usługach,	
które	są	dostarczane	w	domu	(sprzątanie,	
ogrodnictwo,	okazjonalna	opieka	nad	
dzieckiem)	lub	w	sąsiedztwie/najbliższej	
okolicy	(np.	opieka	nad	dziećmi	lub	osobami	
starszymi	organizowana	na	poziomie	
sąsiedzkim).	Usługi	te	świadczą	osoby	z	grup	
defaworyzowanych,	które	zatrudniane	
są	przez	przedsiębiorstwa	społeczne. 

Rząd flamandzki także:

•	 ogłasza granty na usługi konsultacyjne 
dla przedsiębiorstw społecznych;

•	 prowadzi inwestycje na rzecz 
infrastruktury warsztatów chronionych;

•	 wspiera lokalne władze w rozwijaniu 
polityki publicznej w zakresie 
ekonomii społecznej i społecznej 
odpowiedzialności biznesu;

•	 wspiera działania innowacyjne 
przez nabory na działania 
innowacyjne i start-upy.

Wsparcie dla	przedsiębiorstw	społecznych	
odbywa	się	także	poprzez	fundusze	
europejskie,	w	szczególności	Europejski	
Fundusz	Społeczny	(EFS). We Flandrii EFS 
jest zarządzany przez wyspecjalizowaną 
jednostkę, która ogłasza konkursy i zarządza 
środkami. Warto zaznaczyć, że wsparcie z EFS 
jest zintegrowane z pozostałymi działaniami 

rządu flamandzkiego, które skierowane 
są do sektora ekonomii społecznej. 

Zamówienia	publiczne	we	Flandrii
Obecnie zamówienia publiczne mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju sektora 
ekonomii społecznej. Prawo	zamówień	
publicznych	ma	charakter	federalny,	ale	
jego	wdrożenie	powierzono	regionom.	
W Belgii możliwe jest stosowanie	klauzul	
społecznych,	środowiskowych	i	etycznych	
przy	zamówieniach	publicznych.	
W niektórych przypadkach kontrakty mogą 
być zarezerwowane dla pewnego typu 
organizacji, co stawia przedsiębiorstwa 
zatrudniające i integrujące osoby z grup 
defaworyzowanych w korzystnej sytuacji. 

W Flandrii funkcjonuje Flamandzki Plan 
Działań na rzecz Etycznych Zamówień 
Publicznych, koordynowany z poziomu 
regionalnego. Władze regionalne wspierają 
wdrażanie tych klauzul poprzez działania 
rzecznicze i projekty pilotażowe.

Zamówienia publiczne udzielane są 
przez władze publiczne różnych szczebli. 
Stosowanie klauzul społecznych, 
etycznych czy środowiskowych jest 
monitorowane w ramach specjalnie 
zbudowanego systemu. Prowadzone jest 
także doradztwo dla lokalnych władz, 
wspierające je w prowadzeniu postępowań 
z zastosowaniem odpowiednich klauzul. 

Co istotne, w zamówieniach publicznych na 
poziomie lokalnym upatruje się głównego 
mechanizmu rozwoju ekonomii społecznej 
i przedsiębiorstw społecznych we Flandrii. 
W regionalnej polityce publicznej wyraźnie 
widać przeniesienie akcentu ze wsparcia 
dotacyjnego dla przedsiębiorstw społecznych 
na rzecz budowania potencjału do realizacji 
kontraktów z sektorem publicznym.
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Łączna		
liczba	PS*

18	tys.	

Struktura	podmiotowa	przedsiębiorstw	
społecznych	jest	następująca:

•	 stowarzyszenia:	334	945	miejsc	pracy	(90,1%)

•	 fundacje:	8922	miejsca	pracy	(2,4%)

•	 spółdzielnie	i	przedsiębiorstwa	celu	
społecznego:	14	126	miejsc	pracy	(3,8%)

•	 towarzystwa	wzajemnościowe:	13	383	miejsca	pracy	(3,6%).

+	2%
wzrost	liczby	PS		
w	stosunku	
do	2008	r.

W	Belgii	funkcjonują	także	silne	sieci	i	federacje, zrzeszające 
przedsiębiorstwa społeczne różnego typu. Ich zadania skupiają 
się na reprezentowaniu interesów swoich członków na różnych 
forach, dostarczaniu wsparcia i usług. Sieci wspierają współpracę 
między członkami, pośredniczą także w kontaktach z innymi 
instytucjami. Sieci mogą być zorganizowane wokół specyficznej formy 
organizacyjnej, sektora działalności lub kombinacji formy działalności 
i sektora. Mogą też obejmować wiele form organizacyjnych 
i sektorów (sieci poprzeczne, parasolowe). 

Łączna	liczba		
miejsc	pracy		

w	PS*	

371,4	tys.		
(FTE)

We Flandrii do 2013 r. istniała sieć VOSEC. Po uchwaleniu dekretów 
z 2013 r. ta parasolowa organizacja została zlikwidowana, a w jej 
miejsce rząd flamandzki powołał program wsparcia przedsiębiorstw 
społecznych (opisany powyżej).

+	11,5%
Wzrost	liczby	
pracowników		
w	stosunku	
do	2008	r.

Konsultacje pomiędzy rządem flamandzkim i sieciami przedsiębiorstw 
społecznych mają miejsce w ramach Rady Społeczno-Ekonomicznej, 
która jest ciałem opiniująco-doradczym w kwestiach społecznych 
i gospodarczych dla rządu flamandzkiego. 

* Dane za 2014 r. (Concert-ES and the University of Liège)

W	Belgii	sektor	ekonomii	społecznej	jest	silnie	rozwinięty	i	różnorodny
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Główne	czynniki	sukcesu	systemu	w	Belgii

Długa	historia	ekonomii	społecznej.
Silnie ugruntowany sektor stowarzyszeń i spółdzielni, który od lat 80. 
przechodzi proces transformacji w kierunku zwiększania znaczenia 
misji społecznej i działań w interesie ogólnym, realizowanych 
w ramach działalności gospodarczej. Z bogatą historią i tradycją 
wiąże się także duża rozpoznawalność sektora ekonomii społecznej.

Różnorodność	form	działania	podmiotów	ekonomii	społecznej.
Położenie nacisku na misję społeczną. Możliwość funkcjonowania 
w obszarze ekonomii społecznej w ramach różnych modeli.	

Ekonomia	społeczna	ważnym	elementem	prac	rządu	regionalnego.
Polityka publiczna względem sektora jest zaplanowana 
w krótkiej i średniej perspektywie. Powołano jednostkę 
koordynującą wsparcie na poziomie regionalnym. 
Regularnie opracowywane są i ewaluowane dokumenty 
strategiczne w zakresie rozwoju ekonomii społecznej.	

Spójny	regionalny	program	wsparcia.	
Oparty o szeroki katalog narzędzi dostępnych dla 
przedsiębiorstw społecznych. Dotyczy to zarówno narzędzi 
dostępnych dla szerszego grona organizacji, jak i działań 
nakierowanych wyłącznie na przedsiębiorstwa społeczne. 

Silne	sieci	i	federacje	przedsiębiorstw	społecznych,	tworzone	
na	bazie	sektorów	działalności	lub	formy	organizacyjnej.	
Pełnią ważną rolę rzeczniczą na rzecz swych członków, 
reprezentując ich interesy w ciałach konsultacyjnych na 
różnych forach. Dostarczają także usług czy pośredniczą we 
współpracy pomiędzy członkami i interesariuszami.

Wyraźny	trend	odejścia	od	wsparcia	dotacyjnego	
na	rzecz	etycznych	zamówień	publicznych.
Na poziomie regionalnym powstał Flamandzki Plan Działań 
na rzecz Etycznych Zamówień Publicznych, dający możliwość 
szerokiego korzystania z klauzul społecznych, środowiskowych 
i etycznych. Co ważne, dokument jest wspomagany 
działaniami upowszechniającymi prowadzonymi na poziomie 
regionalnym, które pomaga samorządom w realizacji 
odpowiednich działań, służąc często pomocą i doradztwem. 
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Vouchery	na	wsparcie

System	voucherów	wprowadzony został w 2001 r. na poziomie federalnym i miał na celu 
rozwój miejsc pracy w sektorze usług na rzecz gospodarstw domowych. Od 2015 r. jest 
zarządzany i nadzorowany na poziomie regionalnym. 

Celem systemu jest tworzenie	nowych	miejsc	pracy	dla	osób	o	niskich	kwalifikacjach,	
dostarczanie	zachęt do przekształcania niezadeklarowanej pracy (w szarej strefie) 
w regularne i legalne zatrudnienie, oferowanie osobom bezrobotnym możliwości uzyskania 
regulowanego statusu pracownika, a także wspieranie równowagi pomiędzy pracą zawodową 
a obowiązkami rodzinnymi poprzez zlecanie na zewnątrz części usług z zakresu prowadzenia 
gospodarstwa domowego. 

Wsparcie wpływa na podaż, jak i popyt na usługi społeczne. Działa poprzez system voucherów 
(kuponów). Zleceniodawca (użytkownik voucherów) zgłasza się do akredytowanych 
pośredników, którzy zapewniają mu konkretnych wykonawców do realizacji zamówionej usługi. 
Zleceniodawca podpisuje umowę z pośrednikiem, a nie z wykonawcą usług. Za każdy kupon 
otrzymany przez firmę od użytkownika końcowego wykonawca otrzymuje płatność w wysokości 
22,04 EUR (dane za 2013 r.). Kwota ta składa się z ceny zapłaconej przez użytkownika (8,5 lub 
9,5 EUR) oraz subwencji z regionów (13,54 lub 12,54 EUR). Co więcej, każda osoba chcąca 
skorzystać z tego typu usług kupuje voucher i może liczyć na obniżkę podatkową z tego tytułu. 
We Flandrii obniżka ta wynosi do 30% wartości kuponu, ale jest ograniczona do 1400 EUR na 
osobę rocznie. Jeden kupon uprawnia do 1 godziny usług. Wykonawca zatrudniany jest przez 
akredytowanego pośrednika. Po 3 miesiącach pracy na czas określony firma musi zaoferować 
wykonawcom umowę na czas nieokreślony.

Ponadto pracodawcy mogą również otrzymać wsparcie szkoleniowe za pośrednictwem 
Federalnego Funduszu Szkoleniowego (finansowanego do 7,6 mln EUR rocznie). Są również 
uprawnieni do innego regularnego wsparcia zatrudnienia dla pracowników o niskich 
kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych itp.

Z systemu kuponów mogą korzystać organizacje typu for profit i non profit. W 2013 r. 
w systemie działało 2577 firm. Obejmowały one:

•	 podmioty komercyjne (49%);

•	 prywatne agencje pracy (1%);

•	 przedsiębiorstwa dostosowawcze (specjalna forma zatrudnienia chronionego) (4%),

•	 organizacje non profit (11%);

•	 lokalne władze i podmioty lokalne (11%);

Dobre	praktyki
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•	 ALE (specjalny system zatrudnienia dla osób długotrwale bezrobotnych) (10%);

•	 osoby fizyczne (13%).

System charakteryzuje się otwartą konkurencją. Wszystkie firmy mogą się ubiegać 
o akredytację.

System voucherów znacząco przyczynił się do wzrostu rozmiaru sektora ekonomii społecznej. 
Zaledwie w pierwszych 4 latach działania przyczynił się on do powstania w Belgii około 80 
tys. nowych miejsc pracy (netto). Zaznaczyć należy, że jedynie część voucherów została 
wykorzystana w sektorze ekonomii społecznej. Dla przykładu, w 2013 r. w systemie 
voucherów zatrudnionych było 149 782 pracowników, co stanowi 97 156 pełnych etatów. 
Znaczna część tych pracowników (około 35%) była bezrobotna przed wejściem do systemu. 
Ponadto, wskazać można pewną charakterystykę pracowników systemu:

•	 Wykonawcami/pracownikami są głównie kobiety (97,4%).

•	 Około 50% pracowników ma więcej niż 40 lat, a 23% ma więcej niż 50 lat.

•	 54% pracowników to pracownicy o niskich kwalifikacjach, a 4% ma wysokie kwalifikacje.

•	 Około 70% pracowników ma obywatelstwo belgijskie, a 20% pracowników pochodzi 
z UE-27.

Co więcej, system voucherów utworzył pośrednio 4595 dodatkowych miejsc pracy 
w zarządzaniu w firmach w 2013 r., co stanowi 3152 pełne etaty. Pracownicy ci są 
zatrudnieni do administrowania pracownikami/wykonawcami. Średnio 1 pracownik 
administracyjny zatrudnia 33 pracowników kuponów usługowych. Badania ewaluacyjne 
systemu pokazują, że pozwala on użytkownikom voucherów (zleceniodawcom) więcej czasu 
poświęcić na pracę zawodową, a nawet powrócić do niej po przerwie. W rzeczywistości 
10,6% użytkowników zadeklarowało, że jest w stanie zwiększyć swój czas pracy lub szanse 
na zatrudnienie, delegując niektóre zadania za pomocą kuponów usługowych, zamiast 
spędzać czas na pracach domowych. Wreszcie 10,8% użytkowników zadeklarowało, że 
bez kuponów usługowych byliby zobowiązani do skrócenia czasu swojej pracy zawodowej 
na rzecz obowiązków domowych. Dla użytkowników, którzy zadeklarowali, że dzięki 
systemowi mogą zostać w pracy dłużej, wzrost wydaje się być znaczny. Według 60% tych 
użytkowników kupony na usługi pozwalają im poświęcić na pracę zawodową co najmniej 1 
dodatkowy dzień. Kupony usługowe również wydają się mieć znaczący wpływ na godziny 
przepracowane przez ich partnerów życiowych. Biorąc pod uwagę wszystkich użytkowników 
(i ich partnerów), oszacowano, że łączna liczba dodatkowych dni pracy wyniosła 5 milionów, 
co stanowi 23 tysiące dodatkowych pełnych etatów.

Więcej informacji:

http://impact-phs.eu/national-practices/belgium-the-service-voucher-system/
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SINE	(Social	Integration	Economy)

SINE	(Social	Integration	Economy). To program zatrudnienia skierowany	do	pracowników	
trudno	zatrudnialnych	i	osób	posiadających	prawo	do	wynagrodzenia	pozwalającego	na	
utrzymanie	się (tzw. living wage –- kwestia ta uregulowana jest osobnym ustawodawstwem). 
Osoby te zatrudnione zostają w przedsiębiorstwach do tego przygotowanych, które 
specjalizują się w zatrudnianiu i wsparciu osób z grup zagrożonych długotrwałym 
pozostawaniem bez pracy, wykluczeniem społecznym, lub wykazujących trudności 
w poruszaniu się na rynku pracy. Celem programu jest wspieranie zatrudnienia osób 
długotrwale pozostających bez pracy w wielu typach organizacji, włączając przedsiębiorstwa 
społeczne. 

Mechanizm wsparcia opiera się na zmniejszeniu składek na ubezpieczenia społeczne (nawet 
o 1 tys. EUR w kwartale) i tzw. dofinansowaniu kosztów pracy, stanowiących finansową 
rekompensatę części wynagrodzenia (do 500 EUR w miesiącu), udzielaną przez Narodowy 
Urząd Zatrudnienia przedsiębiorstwom, które zatrudniają osoby uprawnione do korzystania 
z tego narzędzia. Organizacje aplikujące do systemu muszą udowodnić, że spełniają 
określone kryteria. System nie skupia się wyłącznie na przedsiębiorstwach społecznych. 
Wiele organizacji korzystających z systemu to lokalne centra aktywności społecznej (public 
centres for social action – CPAS/OCMW). Narzędzie ma zatem bardziej szeroki zakres.

Ostatecznie celem programu jest, aby po pewnym okresie zatrudnienia w przedsiębiorstwach 
objętych systemem, podczas którego osoby uprawnione zdobywają doświadczenie 
zawodowe i nowe umiejętności, mogły powrócić na otwarty rynek pracy. System zakłada 
jednak pewne odstępstwa od tej reguły, uznając, że powrót na otwarty rynek pracy nie jest 
możliwy w stosunku do wszystkich osób uprawnionych.

Obecnie planowana jest reforma systemu mająca na celu uelastycznienie tego narzędzia, 
pozwalająca na większe jego dopasowanie do indywidualnych potrzeb pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. 

Więcej informacji:

https://eminnetwork.files.wordpress.com/2013/04/emin-belgium-2013-report.pdf 



39

•	 Pierwsze	włoskie	przedsiębiorstwa	społeczne	powstały	w	wyniku	oddolnych	
działań	obywateli,	którzy	wobec	niewydolności	państwa	postanowili	
sami	zapewnić	ważne	usługi	osobom	potrzebującym.	

•	 Z	czasem	na	terenie	całego	kraju	spółdzielnie	socjalne	weszły	w	partnerstwo	
z	władzami	lokalnymi	i	zaczęły	realizować	usługi	społeczne	w	ich	imieniu.	Obecnie	
obejmują	pomocą	około	5	mln	osób	i	osiągają	roczne	obroty	rzędu	10	mld	euro.	

•	 Włoskie	środowisko	przedsiębiorstw	społecznych	tworzy	samodzielnie	podstawowe	
struktury	wsparcia.	

•	 Władze	publiczne,	w	tym	regionalne,	skupiają	się	przede	wszystkim	na	tworzeniu	regulacji	
sprzyjających	rozwijaniu	przedsiębiorstw	społecznych	oraz	wzmacniają	partnerstwo	
pomiędzy	nimi	a	władzami	lokalnymi.	Dzieje	się	to	m.in.	przez	promowanie	klauzul	
społecznych	w	przetargach	oraz	stosowanie	narzędzi	współpracy	przy	tworzeniu	usług.

•	 Władze	regionalne	także	zapewniają	pewne	narzędzia	wsparcia	
bezpośredniego	(np.	fundusze	pożyczkowe	i	programy	dotacyjne).

Historia	ES	we	Włoszech

WŁOCHY	–	Emilia-Romania

Lata	70.
Początki,	ruch	obywatelski	

Pierwsze spółdzielnie socjalne 

Lata	90.	
Włączenie	PS	do	sektora	usług	publicznych	

Ustawa nr 381 z 1991 r. o spółdzielniach 
socjalnych oraz inne regulacje prawne 

Po	2000	r.
Rozwój	nowych	form	PS	

Ustawy o PS – 118 z 2005 r. i 155 z 2006 

Po	2010	r.
Czas	zmiany?	

Reforma III Sektora z 2016 r. oraz Kodeks III Sektora z 2017 r. 
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Lata	70.	XX	w.	Pod koniec dekady, w wyniku 
oddolnych działań obywateli, pojawiają 
się pierwsze przedsiębiorstwa społeczne. 
Są one z jednej strony reakcją na nowe 
problemy społeczne, spowodowane kryzysem 
naftowym (bezrobocie, uzależnienia, 
bezdomność), a z drugiej na niezdolność 
państwa do zapewnienia odpowiednich usług 
publicznych, nie tylko w zakresie nowych 
wyzwań, lecz także w innych obszarach, 
np. w opiece długoterminowej. Tego 
typu funkcji nie spełniały też organizacje 
pozarządowe, które we Włoszech były 
słabo rozwinięte. W odpowiedzi na tą 
lukę zaangażowani obywatele tworzą 
nowy typ spółdzielni – spółdzielnie 
socjalne. Prowadzą one działalność 
gospodarczą nie tyle w wąskim interesie 
swoich członków, ile na rzecz polepszenia 
sytuacji szerszych grup potrzebujących.

Lata	90.	XX	w. Na początku tego okresu 
spółdzielnie socjalne zalegalizowano 
i określono ramy ich działania, tym samym 
wprowadzając do porządku prawnego 
przedsiębiorstwa społeczne (ustawa  
nr 381 z 1991 r.). Równocześnie zniesiono 
obowiązujący jeszcze od XIX w. monopol 
państwa na świadczenie usług społecznych 
oraz zezwolono władzom lokalnym na 
zlecanie usług publicznych podmiotom 
prywatnym (wyrok Sądu Konstytucyjnego 
z 1988 r. oraz Ustawy nr 142 i 241 z 1990 
r.). Te regulacje doprowadziły do wzrostu 
skali zamówień publicznych i intensywnego 
rozwoju spółdzielni socjalnych.

Okres	po	2000	r.	Również tradycyjne 
stowarzyszenia i fundacje zaczynają 
rozwijać na coraz większą skalę działalność 
gospodarczą. W ślad za tym w latach 
2005/2006 wprowadzone zostają ustawy 
o przedsiębiorstwach społecznych. 
Nowe prawo określa, jakie warunki musi 
spełnić dany podmiot, by być uznanym za 
przedsiębiorstwo społeczne, nie narzuca 
przy tym formy organizacyjnej. Oznacza 
to, że od tej pory można tworzyć firmy 
społeczne bez konieczności posługiwania 
się formą spółdzielni socjalnej. 

Okres	po	2010	r.	Wraz z kryzysem finansów 
publicznych pojawiła się refleksja, że PS 
za bardzo uzależniły się od zamówień 
publicznych, tracąc przy tym zdolność do 
diagnozy nowych potrzeb społecznych 
i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. 
W latach 2016/2017 uchwalono reformy, 
których głównym celem jest uspójnienie 
przepisów dla całego trzeciego sektora, 
jednak w odniesieniu do przedsiębiorstw 
społecznych wprowadzają one kilka rozwiązań, 
mogących pomóc odpowiedzieć na te 
wyzwania, m.in. pozwolono PS na ograniczony 
podział zysku (w celu przyciągnięcia 
inwestorów), poszerzono możliwe obszary 
działania przedsiębiorstw społecznych, 
promowane jest współtworzenie usług wraz 
z władzami publicznymi (tzw. co-desing).
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Włoskie	rozumienie	ekonomii	społecznej

Definicja	PS

PS to każdy podmiot, który:

•  jest podmiotem prywatnym;

•  prowadzi regularną 
działalność gospodarczą, 
lecz dąży do osiągnięcia celu 
pożytku publicznego, a nie 
do generowania zysku;

•  może osiągać zyski, lecz jedynie 
w części mogą być one wypłacane 
swoim członkom, właścicielom 
lub inwestorom. Większość musi 
być reinwestowana w PS;

•  musi być zarządzany w sposób 
przejrzysty i odpowiedzialny 
oraz sprzyjać jak największemu 
udziałowi pracowników, 
odbiorców i innych interesariuszy 
w podejmowaniu decyzji.

Choć pojęcie ekonomii społecznej we 
Włoszech oczywiście jest znane, na potrzeby 
polityk społecznych oraz w ramach legislacji 
używa się raczej pokrewnego terminu 
trzeciego sektora. Dobrze	zdefiniowane,	
także	na	gruncie	prawa,	jest	natomiast	
pojęcie	przedsiębiorstwa	społecznego.

Ustawa 118 z 2005 r. oraz dekret 
ustawodawczy 155 z 2006 r. definiują 
przedsiębiorstwa społeczne poprzez 
wybrane kryteria, które muszą być 
spełnione, by dany podmiot był uznany 
za przedsiębiorstwo społeczne.

Podmiot taki musi m.in. prowadzić	
działalność	gospodarczą	na	rzecz	interesu	
społecznego,	a	jego	zyski	ani	majątek	nie	
mogą	być	dzielone	między	członków	ani	
akcjonariuszy. Późniejsze regulacje z 2016 
i 2017 r. (tzw. Reforma i Kodeks Trzeciego 
Sektora) łagodzą te zapisy, dopuszczając 
ograniczony podział zysku (patrz ramka obok). 

Prawo	we	Włoszech	nie	narzuca	formy	
organizacyjnej,	w	jakiej	mogą	działać	
przedsiębiorstwa	społeczne.	W	efekcie	
obok	spółdzielni	socjalnych	funkcjonują	
one	także	w	postaci	stowarzyszeń,	
fundacji,	towarzystw	wzajemnych,	
spółek	z	o.o.	i	spółek	akcyjnych.	



42

Spółdzielnie	socjalne

We Włoszech istnieją 2 główne 
typy spółdzielni socjalnych:

Spółdzielnie	typu	A	–	świadczące 
usługi społeczne, zdrowotne 
i edukacyjne.

Spółdzielnie	typu	B	– prowadzące 
integrację zawodową osób 
w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy (muszą one stanowić 
przynajmniej 30% pracowników).

Dodatkowo możliwe są 
spółdzielnie mieszane, łączące 
działalność typu A i B.

Warto pamiętać, że we Włoszech pierwszą,	
uregulowaną	prawnie	formą	przedsiębiorstw	
społecznych,	choć	nie	używano	tej	nazwy,	
były	spółdzielnie	socjalne. Ustawa nr 381 
z 1991 r. za socjalne określa te spośród 
spółdzielni, które dążą do realizacji 
ogólnego interesu społecznego poprzez: 

• realizację usług społecznych, 
zdrowotnych lub edukacyjnych, oraz

• wszelkiego rodzaju działania 
prowadzące do zatrudnienia osób 
zmarginalizowanych na rynku pracy. 

Ustawa nakłada też na spółdzielnie 
socjalne ograniczenia w zakresie 
dystrybucji zysku i zakaz podziału majątku. 
Natomiast demokratyczne mechanizmy 
zarządzania stanowią o istocie 
działania każdego typu spółdzielni. 

Późniejsze regulacje nie zmieniają prawa 
o spółdzielniach socjalnych, lecz uznają 
je wprost za przedsiębiorstwa społeczne 
(ustawa 381/1991 nadal obowiązuje).
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System	wsparcia	PS	we	Włoszech

Przyglądając się włoskiemu systemowi 
wsparcia dla PS, nie można oprzeć się 
wrażeniu, że jego kształt wynika ze sposobu, 
w jakim historycznie włoskie PS się formowały. 

Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech 
powstawały oddolnie bez ingerencji 
władz publicznych. Przybierały postać 
spółdzielni, korzystając z długiej tradycji 
włoskiego ruchu spółdzielczego, 
a także wsparcia, jakie oferowały 
zrzeszenia tradycyjnych spółdzielni. 

Władze publiczne miały wprawdzie 
kluczowe znaczenie dla rozwoju sektora, ale 
przede wszystkim poprzez kontraktowanie 
usług publicznych (do dzisiaj są głównym 
klientem PS we Włoszech). Biorąc powyższe 
pod uwagę, zrozumiały staje się fakt, że 
podstawowe struktury wsparcia dla PS we 
Włoszech funkcjonują w ramach ruchu 
spółdzielczego i w ramach organizacji 
sieciowych spółdzielni socjalnych. 

Natomiast głównym zadaniem władz 
publicznych, także regionalnych, jest regulacja 
– tworzenie ram prawnych dla działania 
PS oraz wprowadzanie mechanizmów 
sprzyjających powstawaniu i rozwojowi PS. 
Warto tu dodać, że we Włoszech dobrze 
działają partycypacyjne mechanizmy 
tworzenia regulacji. Zarówno na poziomie 
krajowym, jak i regionalnym powszechna jest 
praktyka włączania strony społecznej, w tym 
PS, do prac na etapie tworzenia regulacji, a nie 
tylko do konsultacji gotowych już zapisów. 
Powołuje się w tym celu mniejsze lub większe 
grupy robocze (tzw. stoły lub  okrągłe stoliki), 
które w zależności od stopnia skomplikowania 
i zasięgu regulacji mogą działać na wielu 

poziomach (np. lokalnym, regionalnym, 
krajowym) i dotyczyć różnych tematów. 

Wszystko, co zostało powiedziane powyżej, 
nie oznacza, że władze publiczne nie mają 
narzędzi bezpośrednio wspierających firmy 
społeczne. Zarówno na poziomie kraju, 
jak i regionów, dostępne są publiczne 
fundusze gwarancyjne i pożyczkowe 
dla PS oraz różnego rodzaju programy 
dotacyjne (zazwyczaj kilkuletnie).

Znamienny jest natomiast fakt, że 
zarówno na szczeblu krajowym, jak 
i regionalnym nie powołano instytucji 
publicznych, które specjalizowałyby się we 
wspieraniu przedsiębiorstw społecznych.

Organizacje	sieciowe

W ramach środowiska PS, i szerzej w ramach 
całego ruchu spółdzielczego, działają dwa 
podstawowe typy struktur świadczących 
pomoc PS: federacje spółdzielni oraz 
konsorcja spółdzielni socjalnych.

Konsorcja spółdzielni socjalnych  
stanowią zrzeszenia spółdzielni socjalnych, 
działające na każdym szczeblu: lokalnym, 
regionalnym, a nawet krajowym.

Zazwyczaj konsorcja wyższego szczebla 
łączą nie tyle pojedyncze spółdzielnie, ile 
konsorcja operujące na niższym poziomie. 
Powoływane są przede wszystkim po to, 
by zwiększyć możliwości gospodarcze 
spółdzielni dzięki wykorzystaniu efektu 
skali i różnicowaniu usług. Stąd też 
większość konsorcjów występuje jako 
generalny wykonawca, dając dostęp do 
dużych kontraktów małym podmiotom. 
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Konsorcja pełnią ważną rolę w rozwijaniu 
nowych usług (w tym innowacyjnych) 
i tworzeniu nowych spółdzielni, które 
powołują do ich świadczenia. 

Dodatkowo, poza bezpośrednią działalnością 
gospodarczą, a co wydaje się być równie 
angażujące, intensywnie wspierają swoich 
członków. Pomoc dotyczy zarówno kwestii 
wewnętrznych (usługi szkoleniowe, pomoc 
techniczno-administracyjna, przekazywanie 
wiedzy i informacji itp.), jak i zewnętrznych 
(planowanie rozwoju, koordynacja projektów, 
wsparcie w przetargach). Niektóre konsorcja 
przyjmują też rolę gwaranta w relacjach 
z bankami, co umożliwia mniejszym 
spółdzielniom otrzymanie kredytu.

Federacje spółdzielni  to organizacje 
pełniące rolę reprezentacji 
politycznej i funkcje rzecznicze 
dla ruchu spółdzielczego. 

Największe z nich, Confcooperative 
i Legacoop,	już w latach 70. XX w. 
wspierały pierwsze inicjatywy zmierzające 
do utworzenia spółdzielni socjalnych, 
a następnie zachęcały do ich konsolidacji 
(pierwsze konsorcja w Lombardii powstały 
za namową federacji). Federacje odegrały 
dużą rolę w przyjęciu ustawy o spółdzielniach 
socjalnych w 1991 r. i dalej zachowują 
istotny wpływ na ustawodawstwo 
dotyczące PS. Z czasem obie organizacje 
powołały osobne jednostki dedykowane 
spółdzielniom socjalnym, są to odpowiednio: 
Federsolidarietài Legacoopsociali.	

Obie federacje posiadają swoje fundusze 
wzajemnościowe, z których wypłacane są 
pożyczki dla organizacji członkowskich (środki 
pochodzą z zysków zrzeszonych spółdzielni, 
które na ten cel przekazują 3% dochodu). 

Na poziomie regionów federacje rozwijają 
różnego rodzaju usługi dla spółdzielni (w tym 
także socjalnych). Na przykładzie regionu 
Emilia-Romania można tu wymienić:

•	 Demetra	Formazione	i	Irecoop	
Emilia	Romagna – instytucje 
szkoleniowe powołane do kształcenia 
pracowników zrzeszonych spółdzielni;

•	 CoopUpIn	oraz	Innovacoop		
– inicjatywy wspierające innowacje 
i internacjonalizację spółdzielni 
poprzez badania i transfer technologii;

•	 CoopUp	i	Coopstartup – inkubatory 
PS, kierujące swoje działania przede 
wszystkim do młodych ludzi.

Władze	publiczne

Władzom centralnym przypada 
przede wszystkim rola regulatora. 

Oprócz przywołanych wcześniej aktów 
prawnych, stanowiących podstawę 
działania PS, warto tu wymienić kilka 
szczegółowych regulacji korzystnych dla PS:

•	 Preferencyjne kontraktowanie usług 
w PS zatrudniających przynajmniej 
30% osób w trudnej sytuacji na rynku 
pracy (przy warunku, że kontrakt nie 
przekracza wartości 200 tys. euro).

•	 Zwolnienia ze składek 
ubezpieczeniowych za pracowników 
w trudnej sytuacji (o ile 
zatrudnieni są w PS o charakterze 
integrującym z rynkiem pracy).

•	 Zwolnienie PS z podatku od 
zysku, o ile jest on zainwestowany 
w całości w rozwój firmy.
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•	 Możliwość pozyskiwania 
finansowania dla PS przez 
platformy crowdfundingowe.

•	 Ulgi podatkowe lub odliczenia od 
dochodu, w wysokości 30% kwot 
zainwestowanych przez osoby fizyczne 
i prawne, w kapitał zakładowy PS. 

Po stronie bezpośredniego wsparcia 
PS zapisać należy przede wszystkim 
uruchomienie Funduszu Gwarancyjnego 
i Kredytowego dla Gospodarki 
Społecznej, który udziela dotowanych 
pożyczek na inwestycje i rozwój PS.

Władze regionalne we Włoszech mają 
dużą autonomię, łącznie z wydawaniem 
aktów prawnych. Jednak w praktyce 
nie wykorzystują jej do tworzenia 
rozbudowanych systemów wspierania PS 

(zapewne ze względu na ograniczenia 
finansowe i opisywaną wyżej dużą 
samoorganizację sektora). Do najczęściej 
stosowanych narzędzi wsparcia należą 
programy dotacyjne dla PS, uruchamiane 
w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych (RPO). Regiony mają też 
możliwość prowadzenia podobnej pomocy 
z własnych środków, ale nie jest to bardzo 
powszechne (przykład takiego programu 
z prowincji Trydent znajduje się w opisie 
dobrych praktyk). Inną częstą formą 
wsparcia jest doradztwo dla władz lokalnych 
i PS w zakresie zamówień publicznych 
i stosowania klauzul społecznych, a ostatnio 
tzw. współtworzenia usług (o czym więcej 
w opisie dobrych praktyk). Część regionów 
uruchamia własne fundusze gwarancyjne 
i pożyczkowe dla przedsiębiorstw społecznych 
(np. Piemont, Lombardia). Trzeba tu jednak 
podkreślić, że żadna z opisanych form 
wsparcia nie ma charakteru obowiązkowego 

ani powszechnego, regiony swobodnie 
decydują, czy, i w jakim zakresie, wspierać PS. 

Podkreśla to przykład analizowanego przez nas 
regionu	Emilia-Romania, jednego z najlepiej 
rozwiniętych pod względem przedsiębiorczości 
społecznej i znanego z przychylności dla 
trzeciego sektora. W ramach badania 
zidentyfikowaliśmy następujące formy 
wsparcia PS występujące w regionie:

Regulacje	prawne. Wraz z prawem  
nr 17 z 2005 r. region wprowadził ciekawe 
rozwiązanie wspierające zatrudnienie 
osób z niepełnosprawnościami (OzN). 
Prawo to pozwala pracodawcom, którzy 
na mocy ustaw krajowych i pod rygorem 
grzywny zobowiązani są do zatrudniania 
do 7% OzN, na częściowe złagodzenie 
tego obowiązku. Mają oni możliwość 
zlecenia dodatkowych usług spółdzielniom 
socjalnym, które zatrudnią do ich realizacji 
OzN. Do końca 2017 r. w regionie na mocy 
tego prawa podpisano 262 porozumienia 
pomiędzy firmami a 30 spółdzielniami 
socjalnymi, zostało zatrudnionych 424 
pracowników, a obrót spółdzielni był 
bliski 7 mln euro (więcej informacji 
znajduje się w opisie dobrych praktyk).

Programy	wsparcia. Do niedawna w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 niedostępny był moduł wsparcia 
dedykowany dla PS (choć mogły się one 
ubiegać o dotacje w ramach wsparcia dla 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw). 
Dopiero w grudniu 2019 r. ogłoszono 
konkurs na projekty szkoleniowe wspierające 
menedżerów w przedsiębiorstwach 
społecznych. Następne działania finansowane 
ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020 mają obejmować: 
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•	 opracowanie	kryteriów	oceny	
ofert	w	przetargach	publicznych	
pod kątem tworzonej przez nie 
społecznej wartości dodanej 
(co ma pomóc rywalizować 
przedsiębiorstwom społecznym 
z podmiotami prywatnymi);

•	 tworzenie	klastra	innowacji	dla	
przedsiębiorstw	społecznych	
(środowiska współpracy 
pomiędzy przedsiębiorstwami 
społecznymi a innowacyjnymi 
firmami, uniwersytetami itp.).

Działania mają być kontynuowane 
w przyszłej perspektywie finansowej oraz 
z funduszy regionalnej agencji rozwoju 
ERVET. Region prowadzi również program 
dotacyjny z własnych funduszy, wspierając 
tworzenie nowych przedsiębiorstw 
społecznych poprzez szkolenia przyszłych 
przedsiębiorców oraz projekty promujące 
internacjonalizację oraz powstawanie 
innowacji w sektorze ekonomii społecznej.

Doradztwo. Region, poprzez swoją 
agencję rozwoju ERVET, przy współpracy 
władz lokalnych i podmiotów trzeciego 
sektora (w tym PS), opracował Przewodnik 
współtworzenia usług społecznych. Ma on 
propagować stosowanie narzędzi współpracy 
pomiędzy administracją publiczną a trzecim 
sektorem. Obejmuje on zarówno opis 
dobrych praktyk, jak i charakterystykę 
procedur administracyjnych zaadaptowanych 
na potrzeby współtworzenia usług. 
Wytyczne zawarte w przewodniku zostały 
przetestowane na terenie czterech obszarów 
metropolitalnych z regionu Emilia-Romania.

Badania.	Regionalna agencja rozwoju ERVET 
od 2011 r. prowadzi działalność badawczą 

dotyczącą obszaru ekonomii społecznej 
i szerzej zrównoważonego rozwoju. Część 
działań dotyczy bezpośrednio badania 
kondycji PS funkcjonujących w regionie. 
Dodatkowo region wraz z regionalnym 
oddziałem Unioncamere (zrzeszenie izb 
handlowych) i Forum Trzeciego Sektora 
(ogólnokrajowa organizacja rzecznicza dla 
trzeciego sektora) podpisały porozumienie 
o utworzeniu regionalnego obserwatorium 
ekonomii społecznej (prace nad jego 
uruchomieniem nadal trwają).

Instytucje	badawcze

Również na terenie całego kraju kwestia 
badania sektora ekonomii społecznej 
zajmuje dużą grupę badaczy. We Włoszech 
istnieją trzy ośrodki badawcze skupione na 
tym obszarze: Sieć	Iris (sieć naukowców 
i instytutów badawczych ds. przedsiębiorstw 
społecznych), Europejski	Instytut	Badawczy	
Spółdzielni	i	Przedsiębiorstw	Społecznych	
(Euricse) oraz Włoskie	Stowarzyszenie	
na	rzecz	Promocji	Kultury	Współpracy	
i	Organizacji	Non	Profit	(AICCON).

Danych statystycznych o sektorze dostarcza 
Narodowy Instytut Statystyczny (ISTAT). 
Prowadzi on „Cenzus Produkcji i Usług” 
zawierający m.in. informacje o PS. Dane 
o rozpoznanych przez prawo PS, w tym o ich 
obrotach, zbiera także Unioncamere. Można 
powiedzieć, że włoskie PS są dobrze zbadane. 
Zarówno oficjalne statystyki, jak i mnogość 
projektów badawczych przyczyniają się do 
dużej widoczności sektora. Sprzyjają także 
wyjaśnieniu znaczenia przedsiębiorstw 
społecznych dla włoskiej gospodarki i życia 
społecznego. Wreszcie używane są przez 
samo środowisko PS do refleksji nad własną 
kondycją i możliwymi kierunkami zmian.
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25	900*
przedsiębiorstw	
społecznych

Dekret ustawodawczy nr 155 z 2006 r. daje możliwość różnym 
organizacjom uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego. W praktyce 
jednak niewiele podmiotów ubiega się o takie oficjalne rozpoznanie 
(przynajmniej do niedawna, status ten przynosił zbyt mało korzyści 
w stosunku do obciążeń administracyjnych). Z tego powodu szacunki 
sektora przedsiębiorstw społecznych we Włoszech uwzględniają zarówno 
podmioty rozpoznane jako przedsiębiorstwa społeczne przez prawo oraz 
takie, które nie będąc spółdzielniami socjalnymi ani nie mając statusu 
przedsiębiorstwa społecznego, w praktyce spełniają wszystkie jego 
kryteria. Muszą one też zatrudniać co najmniej jednego pracownika i co 
najmniej 50% dochodu czerpać z działalności zarobkowej.

530	000
pracowników

Biorąc	pod	uwagę	powyższe	założenia,	można	powiedzieć,	że	we	
Włoszech	działa	około	25,9	tys.	PS,	w	tej	liczbie:

•	 12	570	spółdzielni	socjalnych;

•	 1367	przedsiębiorstw	społecznych	„ex	lege”	(pol.	według 
prawa),w	tym	spółki	z	o.o.,	spółki	akcyjne,	towarzystwa	
wzajemne	i	spółdzielnie	socjalne);

•	 11	940	fundacji	i	stowarzyszeń.

30	500
pracowników		

z	grup
zmarginalizowanych

5	mln
beneficjentów

SPÓŁDZIELNIE	SOCJALNE	oraz	PS	„EX	LEGE”-zatrudniają około 530 tys. 
pracowników, z czego około 30,5 tys. to osoby w trudnej sytuacji na 
rynku pracy. Angażują również około 45 tys. wolontariuszy, a ze swoimi 
usługami docierają do około 5 milionów odbiorców.

10,3	mld	
euro
obrotu

Spółdzielnie socjalne osiągają roczny obrót o wartości około 10 mld 
euro, a przedsiębiorstwa społeczne „ex lege” – 314 mln euro**.

Liczbę	działających	konsorcjów	spółdzielni	socjalnych	szacuje	się	na	
około	400.

*Dane odnoszą się do wszystkich typów przedsiębiorstw społecznych, w pozostałych ramkach 
dane tylko o spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych „ex lege”.

**Dane dla „legalnych” form PS pochodzą z 2016 r. (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), 
natomiast dla stowarzyszeń i fundacji z 2011 r. (Cenzus sektora non profit, ISTAT).

We	Włoszech	sektor	PS	jest	bardzo	dobrze	rozwinięty
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Przedsiębiorstwa	społeczne	powstają	w	wyniku	zaangażowania	
obywateli.
Włoskie przedsiębiorstwa społeczne powstają w sposób oddolny, bez 
udziału planowych działań państwa. Energia obywateli i ich zdolność 
do samoorganizowania się i samopomocy są ważnymi czynnikami, 
które stoją za żywotnością tego sektora.

Silne	sieci	współpracy	spółdzielni	socjalnych.

Spółdzielnie tworzą sprawne konsorcja, które znacząco zwiększają 
ich potencjał ekonomiczny (umożliwiają wykorzystanie efektu skali, 
różnicowanie usług, sięganie po duże kontrakty). Tworzą też sieci 
wsparcia, rozwijając różnego rodzaju usługi dla swoich członków. 
Równocześnie konsorcja są strukturami, w ramach których powstają 
często nowe spółdzielnie socjalne.

Własna	wpływowa	reprezentacja	polityczna.

Federacje spółdzielni historycznie odegrały dużą rolę w rozwoju 
i instytucjonalizacji spółdzielni socjalnych i nadal zachowują duży 
wpływ na ustawodawstwo dotyczące sektora przedsiębiorstw 
społecznych. Odgrywają ważną rolę w wypracowywaniu regulacji 
dotyczących klauzul społecznych, także na poziomie regionów. 
Dodatkowo rozwijają narzędzia wsparcia dla swoich członków, w tym 
Fundusze Wzajemnościowe.

Partnerskie	relacje	z	władzami	samorządowymi.

Przedsiębiorstwa społeczne są głównym partnerem władz 
samorządowych w zakresie realizacji usług publicznych, zwłaszcza 
społecznych i zdrowotnych. Dzięki rozwojowi spółdzielni socjalnych 
i otworzeniu drogi do zlecania usług publicznych podmiotom 
prywatnym dokonał się ogromny postęp w ich dostępności, 
również na terenach, na których wcześniej występowały one tylko 
w niewielkim stopniu. 

Główne	czynniki	sukcesu	przedsiębiorstw	społecznych	we	Włoszech
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Zdrowe	podstawy	ekonomiczne.
Włoskie przedsiębiorstwa społeczne utrzymują się głównie, tj. 
aż w 90%, ze sprzedaży usług i produktów. Spółdzielnie socjalne 
i przedsiębiorstwa społeczne „ex lege” osiągają roczne obroty rzędu 
10 mld euro.

Silne	nakierowanie	na	wypełnianie	misji	społecznej	oraz	zdolność	
do	samorefleksji.
W środowisku włoskich przedsiębiorstw społecznych ciągle żywy jest 
etos pierwszych spółdzielni i misja pomocy potrzebującym. Przez 
pryzmat tej misji środowisko prowadzi regularną refleksję nad swoją 
kondycją. Przykładem może być wyraźnie artykułowana potrzeba 
zmiany modelu postępowania wobec kryzysu finansów publicznych. 
Włoskie przedsiębiorstwa społeczne chcą na to odpowiedzieć 
m.in. rozwojem usług dla gospodarstw domowych, troszcząc się 
równocześnie o ich dostępność cenową.
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WSPÓŁTWORZENIE	USŁUG

Współtworzenie	usług (wł. co-progettazione, tłumaczone na ang. jako co-design) to nowy 
model współpracy pomiędzy administracją publiczną a podmiotami trzeciego sektora (w tym 
przedsiębiorstwami społecznymi).

W ostatnim dwudziestoleciu najbardziej powszechnym modelem relacji pomiędzy 
samorządami a podmiotami ekonomii społecznej (we Włoszech mówi się raczej 
o podmiotach trzeciego sektora) było kupowanie usług w drodze konkurencyjnych 
przetargów. Zauważono jednak, że to rynkowe podejście ma wiele wad, m.in. prowadzi do 
szkodliwej konkurencji cenowej pomiędzy PES, co odbija się na jakości usług oraz utrudnia 
prowadzenie innowacyjnych i eksperymentalnych interwencji. W samym środowisku 
podmiotów ekonomii społecznej pojawiła się także refleksja, że ta mocna orientacja na 
zdobycie kontraktu publicznego oraz realizacja usług o pewnych, z góry zdefiniowanych 
parametrach, oddala je od społeczności, którym mają służyć – podmioty ekonomii społecznej 
tracą zdolność do diagnozy potrzeb społecznych i do wprowadzania nowatorskich rozwiązań.

W efekcie w ostatnim czasie we Włoszech pojawia się tendencja, by stosować rozwiązania, 
które promują współpracę pomiędzy (różnymi) podmiotami ekonomii społecznej oraz 
administracją publiczną. Drogę ku temu otworzył szeroko uchwalony w 2017 r. tzw. Kodeks 
Trzeciego Sektora, który w art. 55 propaguje stosowanie tzw. narzędzi współpracy pomiędzy 
sektorem publicznym a podmiotami ekonomii społecznej. 

Jednym z takich narzędzi jest współtworzenie	usług. Władze publiczne, zamiast wyłonić 
jednego oferenta, tworzą tu zespół partnerów, który najpierw dokonuje diagnozy potrzeb 
i mapowania zasobów, potem projektuje lub modyfikuje usługi, a następnie je wdraża. Aby ta 
formuła zadziałała, konieczne jest przestrzeganie kilku zasad:

•	 Mechanizmy	rekrutacji partnerów musza być przejrzyste (otwarte zaproszenie, 
jasne kryteria selekcji).

•	 Diagnozy	potrzeb ani opracowania formuły usług nie może dominować administracja 
publiczna, musi to być działanie	wielu	partnerów.

•	 Proces	projektowania	usługi	nie	może	być	oddzielony	od	jej	realizacji, tzn. 
efekty prac projektowych nie mogą być potem przedmiotem otwartego przetargu, 
ponieważ demobilizowałoby to partnerów do udziału w całym procesie oraz dzielenia 
się wiedzą i pomysłami.

Dobre	praktyki



51

We Włoszech narzędzia współpracy stosuje coraz więcej samorządów (m.in. Brescia, 
Bolonia, Trydent). Wydaje się, że ich popularność będzie z czasem rosła, bo istnieje dla 
nich sprzyjający klimat społeczny. Ponieważ narzędzia te mają największe zastosowanie 
na poziomie lokalnym, ważna rola regionów polega tu na ich promowaniu, doradztwie 
i szkoleniu władz lokalnych/podmiotów ekonomii społecznej oraz analizie i proponowaniu 
odpowiednich rozwiązań prawnych, w ramach których takie działania mogą przebiegać. Jest 
to bardzo ważna funkcja, ponieważ taka współpraca jest, co do zasady, trudna, wymaga też 
przełamania dotychczasowych schematów postępowania.

Analizy podejścia, które zakłada szerokie partnerstwo, podkreślają kilka jego istotnych zalet 
w porównaniu z modelem opartym na konkurencji:

•	 Sprzyja	innowacji – podejmowane są interwencie, których wcześniej nie było, 
ponieważ nikt o nich nie pomyślał, bądź były niemożliwe przy braku wspólnego 
działania partnerów. Odnawiane i ulepszane są też istniejące już usługi.

•	 Sprzyja	tworzeniu	systemu	wsparcia	– współpraca między różnymi partnerami ma 
szanse się utrwalić, tworzyć kapitał społeczny i instytucjonalny danego obszaru.

•	 Pomaga	przezwyciężyć	sektorowość – angażując odpowiednio różnorodnych 
partnerów, możliwe jest tworzenie zintegrowanych usług obejmujących różne 
wymiary: np. zdrowie, mieszkalnictwo, opiekę nad osobami starszymi.

Warto w tym miejscu dodać, że podobne rozwiązanie w Polsce zostało wypracowane 
w ramach Modelu kontraktowania usług społecznych – projektu realizowanego przy 
udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2007-2014. Jednym 
z proponowanych modeli zlecania usług jest tu tzw. kooperacyjne rozwiązywanie problemów: 
http://www.zlecaniezadan.pl/informacje/partnerstwo
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PROWINCJA	TRYDENT:	INTERVENTO	18

Program Intervento	18 (początkowo pod inną nazwą) został uruchomiony przez prowincję	
Trydent w 2012 r. i trwa do dziś. Ma on na celu wspieranie zatrudnienia osób w trudnej 
sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami w spółdzielniach socjalnych 
i innych przedsiębiorstwach, które są odpowiedzialne społecznie i gwarantują dobre miejsca 
pracy. Na program składa się kilka elementów:

• Vouchery, które pokrywają koszty dostosowania miejsca pracy oraz wsparcie trenera 
pracy. Vouchery przyznawane są osobie potrzebującej, a ta realizuje je w jednym 
z akredytowanych przez region przedsiębiorstw.

• Dotacje	dla	zintegrowanych	projektów łączących szkolenia prowadzone w trakcie 
staży z pośrednictwem pracy w zakresie zdobycia pracy na czas określony, 
a następnie wsparcie w przejściu na stabilne zatrudnienie: pomoc psychologiczna, 
trening, doradztwo itp.

• Moduł	wsparcia	dla	przedsiębiorstw	społecznych realizujących dwa pierwsze 
elementy. Wsparcie obejmuje: szkolenia pracowników, doradztwo w zakresie 
organizacji i rozwoju przedsiębiorstw, pomoc w zakresie marketingu społecznego 
i badań sektorowych, wsparcie w tworzeniu i strategicznym planowaniu działań 
konsorcjów przedsiębiorstw społecznych.

Ewaluacje programu pokazują, że generuje on oszczędności dla finansów publicznych rzędu 
6 tys. euro na pracownika (szacunek uwzględnia zmniejszenie kosztów opieki społecznej 
i zdrowotnej). Podkreślają też, że o jego sukcesie decyduje dobra współpraca pomiędzy 
przedsiębiorstwami społecznymi a sektorem publicznym.

Więcej informacji: https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Interventi-
per-lavoratori-svantaggiati-disabili-in-cooperative-sociali-Intervento-18
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PROWINCJA	EMILIA-ROMANIA:	PRAWO	REGIONALNE	NR	17/2005

Regionalne prawo nr 17/2005 O promocji zatrudnienia, jakości, bezpieczeństwie i stabilności 
pracy zostało uchwalone w kontekście prawa krajowego (68/1999), które nakłada na 
pracodawców	obowiązkowe	kwoty	zatrudnienia	osób	z	niepełnosprawnością	(OzN). 
Pracodawcy zatrudniający powyżej 50 pracowników muszą mieć przynajmniej 7% 
pracowników z niepełnosprawnością, mniejsze organizacje (od 15 osób zatrudnionych) od  
1 do 2 takich pracowników. Nieprzestrzeganie tego obowiązku, podobnie jak w Polsce, łączy 
się z opłatami karnymi. W praktyce wielu pracodawców, zwłaszcza większych, nie zatrudnia 
odpowiednich kwot OzN, narażając się na dotkliwe kary finansowe. 

Omawiane tu prawo regionalne stwarza możliwość złagodzenia tego problemu. Na	
mocy	porozumień	ze	spółdzielniami	socjalnymi	pracodawcy	mogą	być	zwolnieni	do	
30%	kwoty	obowiązkowego	zatrudnienia	OzN,	o	ile	zlecą	pewne	usługi	spółdzielniom	
socjalnym,	które	do	ich	wykonania	zatrudnią	OzN.	Wartość zlecenia obliczana jest jako 
ekwiwalent kosztów zatrudnienia 1 pracownika przez przedsiębiorstwo (lub oczywiście jego 
wielokrotność).

Początkowo wdrażanie regulacji przebiegało powolnie, jednak po podpisaniu 
porozumień pomiędzy federacjami spółdzielni i organizacjami pracodawców znacznie 
przyśpieszyło. Według danych z 2017 r. w regionie podpisano 262 umowy o współpracy, 
obejmujące 30 spółdzielni i dające zatrudnienie 424 osobom o poważnym stopniu 
niepełnosprawności. Dzięki umowom spółdzielnie wygenerowały obrót rzędu 6,9 mln euro. 
Usługi, które oferowały firmom, polegały przede wszystkim na: sprzątaniu, utrzymaniu 
zieleni, wprowadzaniu danych, aktywności w mediach społecznościowych i pracach 
administracyjnych.

Trzeba zauważyć, że podobne rozwiązanie prawne istnieje w Polsce. Pracodawcy w naszym 
kraju mogą uzyskać obniżkę obowiązkowych wpłat na PFRON pod warunkiem, że dokonają 
zakupu towarów lub usług od podmiotów zatrudniających przynajmniej 25 pracowników, 
z czego przynajmniej 30% to osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub 
umiarkowanym. W tym drugim przypadku muszą to być osoby z orzeczeniem choroby 
psychicznej, upośledzenia umysłowego, całościowego zaburzenia rozwojowego, epilepsji 
lub osoby niewidome. Obniżki naliczane są w cyklu miesięcznym i mogą wynieść do 50% 
obowiązkowej wpłaty. Zgodnie ze sprawozdawczością PFRON w grudniu 2019 r. z takiej 
obniżki skorzystało 7494 pracodawców z łącznej liczby 23 207 podmiotów zobowiązanych do 
wnoszenia opłat.
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W kontekście polskich przedsiębiorstw społecznych istotną barierą korzystania z tej regulacji 
może być wymóg zatrudniania 25 pracowników i 30% OzN. W wielu przypadkach to są 
zbyt małe podmioty, by mieścić się w ramach oddziaływania tego prawa (w mniejszym 
stopniu dotyczy to niektórych podmiotów integracyjnych, np. ZAZ). Trzeba podkreślić, że 
w regionie Emilia-Romania spółdzielnie socjalne najpierw podpisują umowy z pracodawcami, 
a następnie zatrudniają osoby OzN do ich realizacji. Jest to zatem inny, szczegółowy 
mechanizm interwencji w stosunku do przypadku polskiego.




