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Broszura ta jest pierwszą z cyklu, ukazującą wybrane ważne fakty z historii ekonomii społecznej i przybliżającą jej współczesne rozumienie. 

Druga będzie poświęcona możliwości pracy i rozwoju kariery zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych, trzecia ukaże aktualny stan rozwoju ekonomii 

społecznej w subregionie kaliskim, ułatwiając współpracę z istniejącymi podmiotami i poszukiwanie pomysłów na własne przedsiębiorstwo społeczne. 

Przedsiębiorczość społeczna
w Wielkopolsce dawniej i dziś

Broszura edukacyjno-informacyjna polecana na zajęcia o tematyce społecznej



TEORIA NA SKRÓTY

Organem państwowym opiekującym się przedsiębiorczością 

społeczną w Polsce jest Departament Ekonomii Społecznej 

i Solidarnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

Organ ten działa zgodnie z założeniami Krajowego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. 

EKONOMIA SOLIDARNA 

EKONOMIA SPOŁECZNA

Zgodnie z przyjętą przez Ministerstwo nomenklaturą (nazew-

nictwem) działając w zakresie ekonomii społecznej posługuje-

my się następującymi pojęciami:

EKONOMIA SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ

DES

Część ekonomii społecznej, której podstawowym celem jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna, 

w tym reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz rehabilitacja 

społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Podmioty ekonomii solidarnej stanowią część podmiotów ekonomii społecznej. Zaliczają się do nich:

Sfera aktywności obywatelskiej i społecznej, która przez działalność gospodarczą i działalność pożytku 

publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu 

miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwo-

jowi lokalnemu. 

Obszar wskazany definicją ekonomii społecznej obejmuje w szczególności:

• przedsiębiorstwa społeczne (podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą lub 

odpłatną pożytku publicznego, aktywizują zawodowo osoby trudno zatrudnialne, nie prywatyzują zysku 

lub nadwyżki bilansowej i są zarządzane w sposób partycypacyjny, mogą otrzymać status przedsiębiorstwa 

społecznego),

• spółdzielnie socjalne oraz spółdzielnie inwalidów i niewidomych,

• zakłady pracy chronionej,

• jednostki reintegracyjne, w tym: 

– jednostki aktywizujące osoby niepełnosprawne (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności 

Zawodowej),

– jednostki zatrudnienia socjalnego aktywizujące osoby wykluczone społecznie (Centra Integracji 

Społecznej, Kluby Integracji Społecznej).

• organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

• koła gospodyń wiejskich,

• spółdzielnie pracy,

• podmioty ekonomii solidarnej.
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• powinna charakteryzować się spełnianiem kryteriów ekonomicznych:

- prowadzeniem w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne,

- niezależnością, suwerennością instytucji w stosunku do instytucji publicznych,

- ponoszeniem ryzyka ekonomicznego,

- istnieniem choćby nielicznego płatnego personelu,

• i spełnieniem kryteriów społecznych:

- wyraźną orientacją na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia,

- oddolnym, obywatelskim charakterem inicjatywy,

- specyficznym, możliwie demokratycznym systemem zarządzania,

- możliwie wspólnotowym charakterem działania,

- ograniczoną dystrybucją zysków.

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z USŁUG PODMIOTÓW W RAMACH 
EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA (CECHY INICJATYW) 

Więcej informacji znajdziesz na stronach MRPiPS i OWES Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.

• przedsiębiorstwa te nie maksymalizują zysku, są zorientowane na człowieka,

• dają pracę tym, którym trudno jest się odnaleźć na rynku pracy,

• usługi są dobrej jakości, produkty tworzone z pasją,

• tworzą i wspierają lokalne rynki usług i dostaw,

• realizowane są cele społecznie użyteczne.

• edukacja,

• zagospodarowanie odpadów,

• przygotowywanie posiłków i catering,

• rękodzieło, działalność związana z tradycją regionalną,

• usługi opiekuńcze (nad osobami starszymi, nad dziećmi),

• kształtowanie krajobrazu, pielęgnacja terenów zielonych,

• usługi komunalne: remontowo-budowlane, utrzymywanie czystości.



1800-1846

1807-1875

Od lewej: Hotel Bazar, tablica pamiątkowa,  Karol Marcinkowski

Od lewej: ks. Piotr Wawrzyniak, Abp. Floriana Stablewskiego, Rynek w Poznaniu 

Karol Marcinkowski (1800–1846), lekarz i filantrop, twórca Towarzystwa Naukowej Pomocy, fundującego stypendia uzdol-

nionym uczniom, inicjator spółki ziemiańskiej, prowadzącej w Poznaniu hotel Bazar, w którym swoje siedziby miały polskie 

firmy handlowe i rzemieślnicze, propagował ideę pracy organicznej, w oparciu o którą budowała się polska gospodarka 

społeczna w zaborze pruskim. Idei tej przyświecały hasła modernizacji społecznej i gospodarczej, zakładania różnego rodzaju 

polskich stowarzyszeń oraz solidaryzmu międzygrupowego.

Karol Libelt (1807–1875)

Spod pióra Karola Libelta wychodzi słynna praca O stowarzyszeniach. Równocześnie 

w zaborze pruskim (dzisiejszej Wielkopolsce), w 1867 roku powołana została do życia 

pierwsza ustawa regulująca działanie spółdzielni.

1850-1861

Dzięki wysiłkom ówczesnych aktywistów 

społecznych - Mieczysława Łyskowskiego, 

Józefa Kusztelana oraz Karola Miarki, a także 

duchownych ks. Augustyna Szamarzewskiego, 

ks. Piotra Wawrzyniaka, ks. Stanisława Adam-

skiego i abp. Floriana Stablewskiego powstają 

organizacje finansowe, prekursorzy dzisiej-

szych banków spółdzielczych: Towarzystwo 

Oszczędności i Pożyczek w Śremie (1850) oraz 

Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców 

Miasta Poznania (1861).

HISTORIA Przedsiębiorczość społeczna to działalność gospodarcza łącząca cele społeczne i ekono-

miczne wspierająca osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, ale także takie, które chcą 

prowadzić biznes społeczny. Przedsiębiorstwa społeczne funkcjonują w gospodarce 

społecznej. Całość wiedzy i działań w tym obszarze to ekonomia społeczna i solidarna. Rozwój ekonomii społecznej w 

całym kraju jest wspierany przez działające lokalnie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), choć nie zawsze 

tak było.

Czy wiesz, gdzie znajdują się obiekty ze zdjęć?
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autor: Franciszek Nowakowski, źródło: www.cyryl.poznan.pl

lata 70. XIX

Zdjęcie strony tytułowej Rocznika

Powstają pierwsze Kółka Rolnicze, tworzone wśród chłopów z inicjatywy 

Centralnego Towarzystwa Gospodarczego i zrzeszonych w nim ziemian w celu 

podniesienia poziomu gospodarki wiejskiej. Kółka Rolnicze dały chłopom 

większą swobodę gospodarowania. Między innymi pozwoliły na uniezależnie-

nie działalności rolniczej od prywatnych pośredników. W takich warunkach 

można było mówić o konkurencyjności cen oferowanych produktów. Centralne 

Towarzystwo Gospodarcze, by informować o swoich inicjatywach i decyzjach 

publikowało również swoisty newsletter.

1872

Od końca XIX wieku w Wielkopolsce i innych częściach podzielonego zaborami 

kraju rozwijały się spółdzielnie pracy. Podmioty te odgrywały ogromną rolę nie 

tylko w rozwoju gospodarczym i społecznym wsi i miast, ale również były 

nośnikiem kultury i patriotyzmu. Spółdzielnie pracy ulegały licznym 

przekształceniom, ale ich wspólną ideą było łączenie w grupy interesów 

gospodarczych przedstawicieli tych samych branż. Spółdzielnie rolne, 

mleczarskie, wytwórcze, spożywców a także spółdzielnie mieszkaniowe 

funkcjonują do dzisiaj.

W latach 50. XX wieku została powołana do życia nowa forma działalności 

w gospodarce społecznej oferująca zatrudnienie dla osób z niepełnosprawno-

ścią. Spółdzielnie inwalidów oraz niewidomych zatrudniają w produkcji 

i usługach, w wielu branżach. Działanie to nazywa się aktywizacją zawodową 

osób niepełnosprawnych. Obecnie rząd i aktywiści społeczni zrzeszeni w fun-

dacjach i stowarzyszeniach związanych z przedsiębiorczością społeczną 

starają się o powrót do tej formy gospodarowania.

Rok 1989 stał się w Polsce cezurą wielkich przemian gospodarczych. Przejście od gospodarki sterowanej centralnie do gospo-

darki kapitalistycznej było trudnym wyzwaniem. Jego realizację wspierały tworzone się pod koniec XX wieku organizacje 

pozarządowe (non-governmental organisations, w skrócie NGO). Fundacje i stowarzyszenia przez lata działania i specjalizacji 

stały się organem doradczym, ale także założycielskim przedsiębiorstw społecznych. W Wielkopolsce powstaje Fundacja 

Pomocy Wzajemnej Barka, której wielokierunkowe działania, zwłaszcza z osobami bezdomnymi, wyznaczają kierunki rozwoju 

nowej ekonomii społecznej.

lata 50. XX wieku

1989 rok i lata następne



Wspierane przez OWES przedsiębiorstwa społeczne są zauważalne niemal 

wszędzie i działają w wielu branżach. Wielkopolska to, podobnie jak 

województwo śląskie, jeden z regionów, w których działa najwięcej 

przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Lokalne społeczności coraz wyraźniej 

dostrzegają korzyści z ich rozwoju – dają pracę najbardziej potrzebującym 

i wspierają wiele inicjatyw społecznych.  

Powstały i wzmacniają swoją rolę kolejne organizacje działające na rzecz inkluzji 

społecznej i ekonomicznej. W 2000 roku w Puszczykowie pod Poznaniem powstaje 

Fundacja Królowej Polski św. Jadwigi, początkowo wspierająca osoby z niepełno-

sprawnościami w osiąganiu sukcesów osobistych, społecznych i zawodowych. Później 

organizacja obejmuje inne grupy społecznej i sięga po środki z UE na finansowanie 

kolejnych projektów. W 2010 roku z inicjatywy tej organizacji powstaje znak promo-

cyjny ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny”, który stopniowo z Wielkopolski 

rozszerza się na cały kraj. 

Podobnie jak aktywiści społeczni kiedyś, dzisiaj gospodarkę 

społeczną i rozwój przedsiębiorstw społecznych wspierają 

akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) 

zajmujące się kanalizowaniem środków na rzecz animacji 

przedsiębiorstw społecznych. W Wielkopolsce działa pięć takich 

podmiotów reprezentujących pięć subregionów Wielkopolski, 

prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia: Stowarzyszenie 

Pomocy Wzajemnej Barka, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni 

Socjalnych, Centrum PISOP, Stowarzyszenie Etap oraz Fundacja im. 

Królowej Polski św. Jadwigi. 

Akredytacja, przyznawana okresowo przez właściwego Ministra, 

zobowiązuje OWES do spełniania bardzo wysokich standardów 

i świadczenia wielokierunkowej porównywalnej ze sobą oferty 

(sprawdź ofertę OWES na ostatniej stronie).

Początek XXI w. 

Dzisiaj

Dzisiaj (i jutro)

Ekonomia społeczna i solidarna jest dla wszystkich osób, które chcą ją współ-

tworzyć lub w niej uczestniczyć. Konsumenci mogą decydować się na zakup 

produktów oznaczonych wspomnianym logo „Zakup prospołeczny”. Osoby 

zainteresowane założeniem działalności gospodarczej mogą próbować swoich 

sił tworząc na przykład spółdzielnie socjalne. 

Ekonomia społeczna i solidarna to także oferta dla seniorów, którzy w Klubach 

Seniora mogą realizować swoje pasje artystyczne, uczestniczyć w ciekawych 

warsztatach lub po prostu się spotkać.



 1. Kim byli kiedyś i kim są dzisiaj aktywiści społeczni? Co ich łączy, a co różni?

 2. Czy w twojej okolicy znajdują się ulice lub instytucje noszące imiona słynnych aktywistów społecznych?

 3. Jak myślisz czy na przestrzeni czasu liczba przedsiębiorstw społecznych spada czy rośnie? Dlaczego?

 4. Poszukaj w internecie materiałów o spółdzielniach pracy. Czy taki podmiot funkcjonuje w Twojej okolicy? Czym się zajmuje?

 5. Spróbuj wyjaśnić, czym są Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, w skrócie OWES?

 6. Kto może skorzystać ze wsparcia OWES?

 7. Jakie warunki musi spełniać ekonomia, by była społeczna i solidarna?

 8. W jakich branżach funkcjonują przedsiębiorstwa społeczne w województwie wielkopolskim?

 9. Kto może założyć przedsiębiorstwo społeczne?

10. Jakie przedsiębiorstwo społeczne jest najpilniej potrzebne w twojej okolicy?

11. Czym powinno zajmować się to przedsiębiorstwo?

12. Jeśli miałbyś/ miałabyś zostać przedsiębiorcą społecznym, to w jakiej branży? Jak nazywałaby się założony przez Ciebie 

podmiot ekonomii społecznej? Kogo byś zatrudniał/ zatrudniała?

Gdzie szukać informacji? Zestawienie przykładowych źródeł: 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej: 
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/KPRES.pdf

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi: 
http://www.jadwiga.org/

Portal o ekonomii społecznej: 
www.ekonomiaspoleczna.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza: 
https://krs.org.pl/

Instytut Spraw Obywatelskich: 
https://inspro.org.pl/

Orzeszko T., 2014, Banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce - podobieństwa oraz różnice, w: 
Szambelańczyk J. (red.), Bezpieczny Bank, nr 4(57) 2014, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa.

Piechowski A., Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne w Polsce. Tradycje i przykłady, w: 
Leś E. (red.), 2008, Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Waligóra A., 2016, rozprawa doktorska Uwarunkowania zróżnicowania typów przedsiębiorczości społecznej, Anna Waligóra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Jeśli chcesz, możesz sprawdzić, co już wiesz na temat ekonomii społecznej i solidarnej, i jak możesz z tej 

wiedzy skorzystać. Pomogą Ci w tym zmieszczone poniżej pytania. Pomocne informacje znajdziesz na 

stronie internetowej Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz na jej funpage na Facebooku.



CO OFERUJEMY (bezpłatnie)?

CZYM JEST OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ?

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zajmuje się wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej i osób indywidual-

nych zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej. OWES Fundacji im. Królowej 

Polski św. Jadwigi działa przede wszystkim w subregionie kaliskim, (tj. w powiatach jarocińskim, pleszewskim, kaliskim, 

krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim). 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY? 

1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z powodu m.in.: niepełnosprawności, korzystania ze 

świadczeń z pomocy społecznej, przebywania w pieczy zastępczej) zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa 

społecznego lub podjęciem pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

2. Kadra zarządzająca i pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (tj.: spółdzielni socjalnych, CIS, KIS, WTZ, ZAZ, 

organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych, spółek non-profit).

3. Przedstawiciele osób prawnych (tj.: JST, organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych) planujących 

założenie przedsiębiorstwa społecznego.

4. Podmioty ekonomii społecznej, w tym podmioty reintegracyjne (tj. CIS, KIS, WTZ, ZAZ).

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi

ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo

 +48 61 898 30 68

 fundacja@jadwiga.org

 www.jadwiga.org

 Fundacja Jadwigi

• ścieżkę szkoleniową,

• wizyty studyjne,

• kursy zawodowe,

• udzielenie dotacji na założenie/zatrudnienie 

w przedsiębiorstwie społecznym,

• wsparcie pomostowe finansowe,

• wsparcie pomostowe niefinansowe (mentoring, 

zindywidualizowane doradztwo).

• staże dla osób z niepełnosprawnością (ON),

• szkolenia dla PES reintegracyjnych,

• szkolenia dla PES prowadzących działalność gospodarczą,

• szkolenia dla osób fizycznych i PES nieprowadzących działalności gospodarczej,

• spotkania sieciujące dla PES reintegracyjnych,

• doradztwo m.in. prawne, kadrowo – księgowe, marketingowe,

• pakiety marketingowe,

• doradztwo w zakresie zamówień publicznych dla PES prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób 

fizycznych i PES nieprowadzących działalności gospodarczej,

• doradztwo specjalistyczne dla PES prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób fizycznych i PES 

nieprowadzących działalności gospodarczej,

• poradnictwo specjalistyczne wg zdiagnozowanych potrzeb odbiorców (np. psycholog, asystent ON).

• zajęcia edukacyjne w zakresie ekonomii 

społecznej w szkołach,

• wizyty studyjne dla partnerów lokalnych, 

przedstawicieli NGO, JST, podmiotów 

ekonomii społecznej (PES),

• Dni Ekonomii Społecznej,

• spotkania sieciujące dla PES.

W ramach inkubacji: W ramach animacji:

W ramach wsparcia reintegracji i istniejących przedsiębiorstw:


