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PRZESŁANKI  POWSTANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH 
W POLSCE I  ZRÓ�NICOWANIE PRZEDMIOTU ICH DZIAŁANIA 

1. WST�P 

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych przesłanek 

powstania spółdzielni socjalnych w Polsce i wskazanie na zró�nicowanie 

przedmiotu ich działalno�ci.  

Spółdzielnie socjalne podejmuj� i realizuj� wa�ne i ró�norodne zadania go-

spodarczo-społeczne i jak ka�de przedsi�biorstwo społeczne zaistniały i działaj�
w specyficznym �rodowisku społeczno-gospodarczym dla realizacji wielu zło-

�onych celów i zada� o charakterze społecznym.   

Aktualn� formalno-prawn� podstaw� utworzenia i działania spółdzielni so-

cjalnych w Polsce tworzy Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dziennik Ustaw z dnia 5 czerwca 2006 r.).     

Główn� tez� artykułu jest twierdzenie, �e zasadniczymi przesłankami po-

wstania i działania spółdzielni socjalnych w Polsce s� potrzeby ograniczania 

wykluczenia społecznego. Teza ta b�dzie zweryfikowana ex post przez zbadanie 

głównych przedmiotów działania spółdzielni socjalnych w Polsce. 

Sposób realizacji celu opracowania. Opracowanie składa si� z trzech cz��ci. 

Pierwsza zawiera rozwa�ania teoretyczne odnosz�ce si� do poj�cia spółdzielni 

socjalnej oraz przesłanek ich działalno�ci, które zostały wkomponowane w szer-

szy nurt społecznych i ekonomicznych jej desygnatów oraz problemów kształ-

towania kapitału społecznego. Druga cz��� opracowania wskazuje na  liczeb-

no�� i rozmieszczenie przestrzenne spółdzielni socjalnych w Polsce w latach 

2005–2011. Trzeci fragment pracy dotyczy wyników analizy przedmiotu działa-

nia spółdzielni socjalnych w badanych przedsi�biorstwach ekonomii społecznej.  

Dla realizacji zada� empirycznych wykorzystano dwa odmienne �ródła po-

chodzenia danych liczbowych. Pierwszym z nich s� wyniki bada� przeprowa-

dzonych przez Ogólnopolski Zwi�zek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych i za-
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mieszczone na stronie internetowej w listopadzie 2011 r. (www.ozrss.pl/ 

klod.htm). Drugim �ródłem jest internetowa baza NGO  (www.bazy.ngo.pl).  

Wykorzystanie wymienionych odmiennych �ródeł danych liczbowych w rea-

lizacji celu opracowania nie mo�e by� w pełni satysfakcjonuj�ce z uwagi na 

istniej�ce rozbie�no�ci w liczebno�ci badanych jednostek. Z tego wzgl�du mate-

riały dowodowe zawarte w drugiej i trzeciej cz��ci artykułu stanowi� oddzielne 

i nieporównywalne fragmenty pracy.   

Opracowanie uznane mo�e by� za przyczynek naukowy wypełniaj�cy 

w pewnym zakresie potrzeb� poznania i upowszechnienia motywów, warunków 

i efektów tworzenia i działania spółdzielni społecznych w Polsce.

2. POJ�CIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ORAZ PRZESŁANKI 
JEJ POWSTANIA I DZIAŁANIA 

Zdefiniowanie spółdzielni socjalnej nie jest zadaniem łatwym do jedno-

znacznego i zwi�złego okre�lenia cech identyfikuj�cych i ró�ni�cych t� jednost-

k�. Trudno�� ta wynika ze specyficznego charakteru tej jednostki, warunków jej 

działania oraz sposobów realizacji statutowych celów.  

Specyficzny charakter działania spółdzielni socjalnych uwidacznia si�
głównie w adresowaniu ustawy o spółdzielniach socjalnych do relatywnie w�-
skiej grupy osób, okre�lanych jako jednostki wykluczone społecznie. Natomiast 

warunki działania i sposoby realizacji statutowych celów spółdzielni socjalnych 

odnosz� si� do podejmowania i realizowania działa� gospodarczych przez te 

jednostki dla realizacji celów społecznych.  

To trójwymiarowe spojrzenie na spółdzielnie socjalne sprzyja postrzeganiu 

ich jako wyodr�bnionej jednostki gospodarczej posiadaj�cej osobowo�� prawn�, 
prowadz�cej w sposób trwały w oparciu o osobist� prac� członków okre�lon�
działalno�� dla realizacji celów społecznych na własny rachunek, ryzyko 

i odpowiedzialno��. Tego rodzaju definicja spółdzielni socjalnej jest okre�le-

niem zbli�onym do poj�cia przedsi�biorstwa jako takiego. Z jednej strony, ak-

centuj�c osobowo�� prawn� wskazuje bowiem, i� spółdzielnia w rozumieniu 

prawa cywilnego jest osob� prawn� i posiada przeto pełn� zdolno�� do czynno-

�ci prawnych. Z drugiej strony, spółdzielnie socjalne, podobnie jak inne spół-

dzielnie i jednostki gospodarcze, działaj� jako przedsi�biorstwa. Podlegaj� prze-

to tym samym przepisom, które dotycz� przedsi�biorstw i działaj� w sferze go-

spodarczej na tych samych zasadach.  

Przyj�te przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rozwi�zania prawne w zakre-

sie tworzenia i działania spółdzielni socjalnych wi��� si� z realizacj� rekomen-

dacji Mi�dzynarodowej Organizacji Pracy z 2002 r. dla promocji i rozwoju 

spółdzielczo�ci w krajach Unii Europejskiej. Tym samym wpisane mog� by�
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w strategie nie tylko rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, lecz tak�e 

w realizacj� zasady swobody prowadzenia działalno�ci gospodarczej i swobody 

przepływu kapitału w Unii Europejskiej. Tym samym otwieraj� one wraz z po-

st�pem informatycznym i rozwojem Internetu mo�liwo�ci podejmowania przez 

spółdzielnie socjalne działa� wykraczaj�cych poza lokalne �rodowisko gospo-

darcze i społeczne. 

Wyodr�bnienie organizacyjne spółdzielni socjalnej przejawia si� w zdolno-

�ci do realizacji celów przez okre�lon� grup� spółdzielców w sposób samo-

dzielny, posiadaniu okre�lonego rachunku bankowego, wpisu do Krajowego 

Rejestru S�dowego oraz organów władzy spółdzielni. T� okre�lon� grup� spół-

dzielców nale��cych do jej zało�ycieli mog� by� osoby bezrobotne, osoby nie-

pełnosprawne oraz inne jednostki zaliczane do osób z grupy wykluczonych 

społecznie. 

To wyodr�bnienie grupy osób, odnosz�ce si� do kr�gu co najmniej pi�ciu 

i co najwy�ej pi��dziesi�ciu osób fizycznych, b�d�cych zało�ycielami spółdziel-

ni socjalnej, nie wyklucza zało�enia spółdzielni socjalnej przez przekształcenie 

organizacji b�d�cej jednostk� prawn�. Mo�liwo�� ta jest jednak ograniczona do 

przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych w spółdziel-

ni� socjaln�. Utworzona w ten sposób spółdzielnia socjalna mo�e liczy� wi�cej 

ni� pi��dziesi�ciu członków. 

Zało�ycielami i członkami spółdzielni mog� by� osoby posiadaj�ce pełn�
oraz ograniczon� zdolno�� do czynno�ci prawnych. W skład członków spół-

dzielni wchodzi� mog� równie� osoby nie kwalifikuj�ce si� do wy�ej wymie-

nionych kategorii. Uzasadnienie zatrudnienia takich osób zawiera si� w wyko-

rzystaniu ich szczególnych kwalifikacji i kompetencji, których nie posiadaj�
pozostali członkowie spółdzielni. Nie mog� oni jednak stanowi� wi�cej ni� 20% 

ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej. Tego rodzaju ograniczenie jest 

naturaln� konsekwencj� podejmowanej i realizowanej nie tylko przez spółdziel-

nie socjalne przedsi�biorczo�ci społecznej. Jest ono tak�e zwi�zane z tworze-

niem warunków skutecznej i efektywnej realizacji koncepcji praca zamiast za-

siłku (workfare). W tym systemie beneficjenci zasiłku musz� w zamian wyko-

nywa� jak�� prac�. Workfare nie jest bowiem dobrowolne i nie powinno by�
mylone z wolontariatem.  

Członkostwo w spółdzielni socjalnej mog� naby� tak�e organizacje poza-

rz�dowe oraz gminne osoby prawne, które w swych statutowych celach maj�
zawarte powinno�ci działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej 

mieszka�ców lokalnej społeczno�ci. 

Spółdzielnia socjalna jest jednostk� organizacyjn�, która posiada cechy ty-

powe dla przedsi�biorstwa społecznego. Jest to zorganizowana samodzielna jed-

nostka organizacyjna, okre�laj�ca przez grup� zało�ycieli zasadnicze cele i zada-

nia do realizacji oraz formułuj�ca �rodki i sposoby efektywnego ich u�ycia przy 

zapewnieniu skutecznej kontroli okre�lonych działa�. Jej powstanie i prowadze-
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nie przez ni� działalno�ci gospodarczej, społecznej i o�wiatowej na rzecz swoich 

członków i �rodowiska lokalnego jest uwarunkowane kilkoma istotnymi warun-

kami organizacyjnymi
1
. Jednym z nich jest zdolno�� do zorganizowania spraw-

nych i efektywnych działa� przez okre�lon� grup� zało�ycieli spółdzielni w ob-

r�bie społecznej i zawodowej reintegracji członków spółdzielni, drugim za� – 

mo�liwo�� skutecznego sprawowania kontroli działalno�ci spółdzielni przez 

ka�dego spółdzielc� i wszystkich jej członków. Ka�dy bowiem ze spółdzielców 

zobowi�zany jest do wspólnej pracy na rzecz spółdzielni i współzarz�dzania.   

Nadto zyski wypracowane z działalno�ci gospodarczej musz� z mocy kon-

stytucji spółdzielni socjalnej przyj�� charakter społeczny. Ten imperatyw usta-

wowy wskazuje, i� osi�gni�te nadwy�ki finansowe musz� zosta� wykorzystane 

przez same spółdzielnie dla dalszego ich zainwestowania dla dobra swych 

członków. O społecznym charakterze spółdzielni socjalnej decyduje bowiem 

prymat działalno�ci społecznej nad działalno�ci� gospodarcz�. Ten aspekt spo-

łeczny działania spółdzielni socjalnych wynika przede wszystkim z samej istoty 

spółdzielczo�ci. Spółdzielnia jest bowiem form� przedsi�biorstwa ekonomii 

społecznej i przeto osi�ganie przez ni� zysku nie jest celem samym w sobie. Jest 

instrumentem i zarazem warunkiem realizacji celów statutowych.  

Spółdzielcy s� jednocze�nie pracownikami spółdzielni socjalnej i jako tacy 

maj� najwa�niejszy wpływ na wykreowanie okre�lonych kierunków, �rodków 

i sposobów działania spółdzielni. Nadto, spółdzielnie socjalne winny w coraz 

wi�kszym stopniu działa� na rzecz usamodzielniania si� swych członków, roz-

wijania postaw przedsi�biorczych i odpowiedzialno�ci za swój los i jako�� �ycia 

społecznego. Tego rodzaju przesłanka powstania i działania spółdzielni socjal-

nych zwi�zana jest integralnie z tworzeniem i umacnianiem warunków wzrostu 

warto�ci kapitału ludzkiego i kapitału społecznego.  

Wskazanie na tego rodzaju przesłank�, która mo�e uchodzi� tak�e za wio-

d�c� przyczyn� powstawania i rozwoju działalno�ci spółdzielni socjalnych, uza-

sadnione jest konieczno�ci� traktowania kapitału społecznego jako dobra pu-

blicznego. Tym samym istniej�ce na poziomie zarówno członków spółdzielni 

socjalnej, jak i w �rodowisku lokalnym zaufanie, struktura sieci oraz normy 

i warto�ci s� najwa�niejszymi determinantami poziomu kapitału społecznego na 

tych dwóch poziomach jego zró�nicowania
2
. On za� sam wyznacza stopie�

w jakim:  

(…) grupa jest w stanie efektywnie wykonywa� swoje zadania i sprawowa� kontrol� nad jednost-
k�, ale i tak�e jak daleko jest atrakcyjnym obiektem dla swoich członków, mo�e ich motywowa�

                                       
1 Spółdzielnia socjalna mo�e tak�e prowadzi� działalno�� społecznie u�yteczn� w obszarze 

zada� publicznych okre�lonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno�ci po�ytku pu-

blicznego i o wolontariacie, DzU 2003, nr 96, poz. 873, z pó�n. zm., ogłoszonymi m. in. w: 

DzU 2005, Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462; Nr 249, poz. 2104. 
2 Zob. K. Z a j d a, Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup 

działania z Województwa Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łód� 2011, s. 24. 
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do działa� na swoj� rzecz i na rzecz innych jej członków, a jej członkowie s� dla siebie nawzajem 
społecznie znacz�cy

3
. 

Takie podej�cie w pełni uzasadnia wyeksponowanie znacz�cej roli i wiod�-
cego znaczenia solidarno�ci, partnerstwa, partycypacji i samorz�dno�ci w zarz�-
dzaniu spółdzielni� socjaln�. S� to bowiem warto�ci, które z jednej strony po-

wszechnie uznawane s� za fundamentalne dla rozwoju kapitału ludzkiego i kapi-

tału społecznego, z drugiej za� wyznaczaj� zasadnicze strategie społecznej 

i gospodarczej działalno�ci spółdzielni socjalnej. Nale�y je uzna� za powszechne 

i zarazem wiod�ce paradygmaty nie tylko zarz�dzania spółdzielniami socjalny-

mi, lecz tak�e społecznie odpowiedzialnego biznesu.  

Notabene, wizerunek społecznie odpowiedzialnego biznesu w sposób naj-

pełniejszy przystaje do przedsi�biorstw społecznych.  

Wyodr�bnienie organizacyjne znajduje swój wyraz w rejestrze spółdzielni 

socjalnej w Krajowym Rejestrze S�dowym. Wpis spółdzielni socjalnej do tego 

rejestru nie obci��a kapitału zało�ycieli. Spółdzielnia socjalna nie uiszcza bo-

wiem opłaty s�dowej od wniosku o wpis tej spółdzielni do Krajowego Rejestru 

S�dowego oraz nie uiszcza opłaty za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze S�do-

wym i Gospodarczym. Spółdzielnia socjalna jest samodzieln� organizacj�, nale-

��c� do jednej z form organizacji III Sektora. 

Wyodr�bnienie organizacyjne jest podstaw� zorganizowania i prowadzenia 

działalno�ci spółdzielni socjalnej na własny rachunek i ryzyko. Jest to rachunek 

i ryzyko szczególnego rodzaju. Ten specyficzny rodzaj wyodr�bnionego rachun-

ku spółdzielni – tak jak i ryzyka jej działania – uwidacznia si� w zintegrowaniu 

działalno�ci gospodarczej z działalno�ci� społeczn� tej jednostki. Spółdzielnia 

socjalna jest bowiem jedn� z form przedsi�biorstwa społecznego, w którym 

prowadzona działalno�� gospodarcza słu�y umocnieniu i rozwojowi kapitału 

ludzkiego i społecznego. Rozwój za� kapitału ludzkiego i kapitału społecznego 

jest przesłank� osi�gni�cia wi�kszej skuteczno�ci i efektywno�ci działalno�ci 

gospodarczej spółdzielni
4
.  

W definiowaniu poj�cia spółdzielni socjalnej jako formy przedsi�biorstwa 

społecznego nie powinno zabrakn�� wskazania na szczególny charakter tej jed-

nostki
5
. Nie chodzi tutaj tylko o wielko��, czy te� przedmiot zorganizowanego 

                                       
3 J. B a r t k o w s k i, Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w uj�ciu socjologicz-

nym, [w:] M. H e r b s t (red.), Kapitał ludzki i społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Na-

ukowe SCHOLAR, Warszawa 2007, s. 82, [za:] K. Z a j d a, op. cit., s. 24. 
4 L. P r u s a k, D. C o h e n, How to Invest in Social Capital, „Harvard Business Review”, June 

2001, s. 86–93; R. F o r d, Developing Social Capital, „Human Resources Professional” 1999, 

No. 26(6), s. 293 i nast. 
5 Za główne organizacje funkcjonuj�ce w ramach ekonomii społecznej uzna� mo�na spół-

dzielnie i firmy społeczne (social firms), organizacje wzajemno�ciowe, stowarzyszenia, fundacje, 

trusty na rzecz rozwoju zatrudnienia (employment development trust), organizacje po�rednictwa 

pracy, przedsi�biorstwa wspólnotowe (community businesses), punkty handlowo-usługowe 
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samodzielnego funkcjonowania spółdzielni, lecz tak�e o wyeksponowanie uni-

katowego charakteru celu i misji jej działania. Mo�na bowiem wskaza�, �e spół-

dzielnia socjalna to innowacyjna inicjatywa, w której odnajdujemy nowe wy-

zwania i potrzeby stosowania niestandardowych technik i sposobów rozwi�zy-

wania problemów społecznych
6
.  

Zintegrowanie działalno�ci komercyjnej z działalno�ci� społeczn�, maj�ce 

miejsce w spółdzielniach socjalnych, ma charakter teleologiczny. Podstawowym 

celem działania spółdzielni jest bowiem tworzenie warto�ci społecznej oraz war-

to�ci ekonomicznej przez te przedsi�biorstwa. Tworzenie warto�ci społecznej 

oznacza ograniczenie zagro�e� i kreacj� szans ekonomicznych dla ludzi ubo-

gich, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, ochron� �rodowiska naturalnego, 

wzrost poziomu edukacji, wzrost skuteczno�ci i efektywno�ci obrony praw 

człowieka, wspieranie rozwoju społecze�stwa obywatelskiego itp.  

Tego rodzaju bardzo bogaty i zró�nicowany przedmiotowo obszar działal-

no�ci spółdzielni socjalnych wskazuje, �e przedsi�biorstwa te maj� do zrealizo-

wania niezmiernie wa�n�, rozległ� i trudn� misj� społeczn�. Waga i znaczenie 

tej misji społecznej s� wprost proporcjonalne do wzrostu zło�ono�ci i trudno�ci 

rozwi�zania nie tylko problemów wykluczenia społecznego i negatywnych jego 

efektów, lecz tak�e odnosz� si� do kwestii edukacji, kultury, sztuki, ekologii, 

bezpiecze�stwa, sportu, turystyki itp.  

Tworzenie warto�ci ekonomicznej zwi�zane jest z osi�ganiem i przeznacza-

niem dochodów na realizacj� warto�ci społecznych. W podstawowym celu dzia-

łania spółdzielni socjalnych manifestuje si� dwoisty, kompleksowy i zarazem 

komplementarny charakter obu wyró�nionych warto�ci. Warto�� ekonomiczna 

spółdzielni nie mo�e stanowi� celu samego w sobie i zawsze ma słu�ebny cha-

rakter wzgl�dem celów społecznych. Realizacja warto�ci społecznych wymaga 

za� stworzenia trwałych ekonomicznych podstaw i finansowych warunków 

sprzyjaj�cych umacnianiu i rozwijaniu warto�ci społecznych. Wymóg ten odnaj-

dujemy w sposób widoczny w definicji przedsi�biorstwa społecznego sformu-

łowanej przez OECD.  

OECD za przedsi�biorstwo społeczne, a zatem i za spółdzielni� socjaln�, 
uznaje jak�kolwiek zorganizowan� działalno�� prywatn� prowadzon� dla dobra 

publicznego, która jest realizowana według strategii rynkowych, ale której 

głównym celem nie jest maksymalizacja zysku, lecz osi�gni�cie okre�lonych 

celów ekonomicznych i społecznych oraz która proponuje innowacyjne rozwi�-
zania problemów wykluczenia społecznego oraz bezrobocia.

Mo�na powiedzie�, �e ekonomiczny charakter działania spółdzielni socjal-

nej jest niezb�dn� podstaw� realizacji przez ni� wewn�trznych i zewn�trznych 

                                       

o charakterze charytatywnym (charities’ trading arms) itp. (OECD, The non–profit sector in 

a changing economy, OECD, Pary� 2003, s. 299). 
6 A. M a n c i n o, A. T h o m a s, An Italian Pattern of Social Enterprise The Social Coopera-

tive, „Nonprofit Management & Leadership”, Spring 2005, Vol. 15, No. 3, s. 357.  
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celów społecznych, a wi�c wzrostu warto�ci kapitału ludzkiego i kapitału spo-

łecznego. Obie te kategorie s� z sob� �ci�le powi�zane. Kapitał ludzki jest bo-

wiem poj�ciem odnosz�cym si� do wiedzy i kwalifikacji oraz umiej�tno�ci 

i motywacji pracowników i członków organizacji. Kapitał społeczny obejmuje 

społeczne warto�ci zaufania, współpracy, wzajemno�ci, które s� podstaw� bu-

dowania pozytywnych relacji mi�dzy obywatelami i które stanowi� fundament 

skutecznego funkcjonowania demokracji oraz gospodarki rynkowej
7
. Kapitał ten 

nale�y postrzega� nie tylko jako narz�dzie pomiaru realnie istniej�cego poten-

cjału społecznego uczestnictwa i współdziałania członków spółdzielni dla dobra 

lokalnej społeczno�ci, lecz tak�e jako zbiór podstawowych zmiennych, wyko-

rzystywanych w procesie tworzenia i podtrzymywania wi�zi społecznej w tych 

społeczno�ciach
8
.

Wypowied� o komplementarnym charakterze relacji zachodz�cych mi�dzy 

kapitałem ludzkim i kapitałem społecznym wzmocni� mo�na powołuj�c si� na 

koncepcj� kapitału społecznego J. Colemana. Jego zdaniem kapitał społeczny, 

podobnie jak inne formy kapitału, jest produktywny umo�liwiaj�c osi�ganie 

pewnych celów, które nie byłyby mo�liwe do osi�gni�cia, gdyby go brakowało
9
.  

Dla rozwa�a� nad powstawaniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych 

nieodzowne staje si� wydobycie tak�e tej zmiennej kapitału społecznego, któr�
jest gotowo�� do stowarzyszania si� celem tworzenia i podtrzymywania wi�zi 

społecznych
10

 oraz rozwoju i usprawniania procesów demokratyzacji
11

. Nie jest 

to wyczerpuj�ce okre�lenie kapitału społecznego. Koncepcja społecznego kapi-

tału jest zło�on� i zarazem niezmiernie obszern� perspektyw� teoretyczn�, która 

jest trudna do wyra�enia jednym zdaniem. Kapitał ten jest bowiem oparty na 

społecznym zaanga�owaniu, zaufaniu, wymianie informacji i zasobów
12

. 

Zmienne te ułatwiaj� współprac� i wymian� zasobów oraz kreuj� warto�ci orga-

nizacyjne, które w przypadku spółdzielni socjalnej uwidaczniaj� si� w we-

wn�trznej skuteczniejszej i pełniejszej współpracy oraz zewn�trznych efektyw-

                                       
7 E. B a c k m a n, S. R. S m i t h, Healthy Organizations, Unhealthy Communities?, „Nonprofit 

Management & Leadership” 2000, Vol. 10, No. 4, s. 357–360. 
8 D. W a l c z a k - D u r a j, Poziom i specyfika uczestnictwa kobiet wiejskich w �yciu społecz-

no-politycznym, „Humanizacja pracy” 2008, nr 3–4, s. 16. 
9 J. S. C o l e m a n, Foundations of Social Theory, The Belknap Press, Cambridge (MA), 

1990, s. 300. 
10 J. S. C o l e m a n, Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of 

Sociology” 1998, Vol. 94, s. 95–120, supplement. 
11 R. D. P u t n a m, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Wło-

szech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 

1995, s. 289. 
12 H. H. B r o w e r, F. D. S c h o o r m a n, H. H. T a n, A Model of Relational Leadership: The 

Integration of Trust, and Leader Member Exchange, „Leadership Quarterly” 2000, No. 11, s. 229–

232. 



Jan Duraj 14

niejszych relacjach ze społeczno�ci� lokaln�13
. Co wi�cej, s� warunkiem nie-

odzownym dla podj�cia i realizacji okre�lonych zada� w społecznej przestrzeni 

realizowanych celów ekonomiczno-społecznych.  

Spółdzielnia socjalna jest niezale�n� od pa�stwa podstawow� jednostk� or-

ganizacyjn� realizuj�c� cele społeczne przez wykorzystanie osi�gni�tych docho-

dów gospodarczych. Jest ono „zmaterializowan�” form� przedsi�biorczo�ci spo-

łecznej, w której ma miejsce walka z wykluczeniem społecznym przez integracj�
gospodarcz� i społeczn� pracowników. Spółdzielcy s� bowiem jednocze�nie 

pracownikami spółdzielni socjalnej i jako tacy maj� najwa�niejszy wpływ na jej 

wyniki ekonomiczne oraz kierunki i sposoby działania w przyszło�ci.  

3. ANALIZA LICZEBNO�CI I ROZMIESZCZENIA PRZESTRZENNEGO 
SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W POLSCE W LATACH 2005–2011 

Dotychczasowej działalno�ci spółdzielni socjalnych w Polsce nie nale�y 

jeszcze przypisywa� znacz�cych sukcesów, ani te� nadzwyczajnych słabo�ci. 

Jak ka�da organizacja maj� one na „swym koncie” zarówno sukcesy, jak 

i pora�ki, a ich funkcjonowanie napotyka zarówno na bariery, jak i znajduje 

wsparcie ze strony �rodowisk lokalnych. Mo�na powiedzie�, �e ju� samo po-

wstanie i funkcjonowanie tego rodzaju przedsi�biorstw społecznych potrakto-

wane mo�e by� jako swego rodzaju sukces przedsi�biorczy i zarazem uprzed-

miotowiona nadzieja przedsi�biorców na spełnienie oczekiwa� własnych 

i �rodowiskowych. 

Istniej�cy dotychczas brak kompleksowych bada� naukowych nad powsta-

waniem i efektami działania tego rodzaju przedsi�biorstw społecznych w Polsce 

jest zrozumiały. Funkcjonuj� one od 2005 r. i nie stanowi� znacz�co liczebnej 

grupy jednostek posiadaj�cych osobowo�� prawn�. Tym niemniej analiza ich 

liczebno�ci i rozmieszczenia terytorialnego wydaje si� uzasadniona potrzebami 

przeprowadzenia wst�pnej oceny diagnostyki ekonomicznej i społecznej.    

Przedstawiaj�c analiz� dynamiki i struktury spółdzielni socjalnych w Polsce 

w latach 2005–2011 z wykorzystaniem danych zestawionych, obliczonych 

i podanych przez Ogólnopolski Zwi�zek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, 

wskaza� nale�y, i� mamy do czynienia raczej z umiarkowanym tempem wzrostu 

liczby tych jednostek oraz z nie do�� równomiernym ich rozmieszczeniem 

w poszczególnych województwach (zob. tab. 1 oraz rys. 1). 

                                       
13 N. K. K i n g, Social Capital and Nonprofit Leaders, „Nonprofit Management & Leader-

ship” 2004, Vol. 10, No. 4, s. 473. 
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T a b e l a  1 

Liczba spółdzielni socjalnych w Polsce w latach 2005–2011 

Wyszczególnienie 
Lata 

Razem 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Polska 30 31 66 22 33 106 102 390 

W
o

je
w

ó
d

zt
w

o
 

dolno�l�skie 3 2 5 1 2 6 4 23 

kujawsko-pomorskie 0 1 4 2 3 7 4 21 

lubelskie 1 0 4 1 2 5 4 17 

lubuskie 1 0 2 2 0 7 2 14 

łódzkie 3 2 4 2 6 6 13 36 

małopolskie 3 3 5 0 3 6 12 32 

mazowieckie 3 2 8 5 1 12 11 42 

opolskie 2 2 0 1 1 1 5 12 

podkarpackie 2 0 4 0 2 4 2 14 

podlaskie 0 0 1 0 0 4 2 7 

pomorskie 0 4 2 1 5 5 4 21 

�l�skie 2 4 16 3 2 13 8 48 

�wi�tokrzyskie 1 0 0 2 0 2 2 7 

warmi�sko-mazurskie 2 5 3 1 3 6 6 26 

wielkopolskie 7 4 7 1 2 15 11 47 

zachodniopomorskie 0 2 1 0 1 7 12 23 

� r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: www.ozrss.pl/klod.htm 

W 2005 r. w Polsce zarejestrowanych było 30 spółdzielni socjalnych, przy 

czym najwi�cej z nich powstało w województwie wielkopolskim (7 spółdzielni). 

W  tym okresie nie została zało�ona ani jedna spółdzielnia socjalna w czterech 

nast�puj�cych województwach: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie oraz 

zachodniopomorskie. Wydawa� by si� mogło, �e wi�kszo�� spółdzielni socjal-

nych powstałych w 2005 r. znalazła si� na terenie województw, w których war-

to�� produktu krajowego brutto przypadaj�ca na jednego mieszka�ca była rela-

tywnie najmniejsza. Okazuje si� jednak, i� tego rodzaju przypuszczenie nie 

znajduje odzwierciedlenia w rzeczywisto�ci. Zestawiaj�c liczb� utworzonych 

w 2005 r. spółdzielni socjalnych w poszczególnych województwach z warto�ci�
produktu krajowego brutto przypadaj�c� na jednego mieszka�ca wytworzonego 

w tych województwach zauwa�y� mo�na, i� we wszystkich województwach, 
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w  których odchylenie wzgl�dne warto�ci PKB przypadaj�cego na jednego 

mieszka�ca od przeci�tnej jego warto�ci w kraju obliczone dla lat 2000–2005 

przyj�ło warto�ci dodatnie, miało miejsce powstanie spółdziel� socjalnych. I tak, 

w najdynamiczniej rozwijaj�cym si� w owym okresie województwie mazowiec-

kim utworzono trzy spółdzielnie, w województwie �l�skim – dwie spółdzielnie, 

w wielkopolskim siedem spółdziel� oraz dolno�l�skim – trzy spółdzielnie. Mo�-
na zauwa�y�, �e w tych województwach powstało w 2005 r. ł�cznie 15 spół-

dzielni socjalnych (zob. tab. 1 i rys. 1).   
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Rys. 1. Warto�� PKB na jednego mieszka�ca w Polsce według województw w latach 2000–2005 

� r ó d ł o: http://www.egospodarka.pl/25724,GUS-o-PKB-w-rachunkach-regionalnych-2005, 

1,39,1.html 

Równie� i w województwach o najwi�kszym ujemnym odchyleniu wzgl�d-

nym PKB od krajowej warto�ci przeci�tnej w okresie od 2000 do 2005 r. miało 

miejsce powstanie sze�ciu spółdzielni socjalnych (po jednej spółdzielni w woje-
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wództwie lubuskim i �wi�tokrzyskim, po dwie spółdzielnie w województwach 

podkarpackim i warmi�sko-mazurskim). Natomiast w województwie podlaskim, 

w którym odchylenie wzgl�dne PKB od krajowej warto�ci przeci�tnej w 2005 r. 

miało warto�� ujemn�, pierwsza spółdzielnia socjalna powstała w 2007 r.  

Analiza przebiegu powstawania tego rodzaju przedsi�biorstw społecznych 

wskazuje tak�e, i� w badanym okresie, tj. w latach 2005–2011 mamy do czynie-

nia z do�� zró�nicowan� dynamik� przyrostu liczby tych jednostek (zob. rys. 2). 

W ostatnich dwóch latach badanego okresu powstało ł�cznie 208 spółdzielni 

socjalnych, które stanowi� 53,3% ogółu analizowanych jednostek .  
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Rys. 2. Liczba powstaj�cych spółdzielni socjalnych w Polsce w latach 2005–2011. 

� r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: www.ozrss.pl/klod.htm 

Wszystkie spółdzielnie socjalne s� do�� nierównomiernie zlokalizowane 

w poszczególnych województwach. W pi�ciu województwach (łódzkie, mało-

polskie, mazowieckie, �l�skie i wielkopolskie) zlokalizowanych jest 52,6% 

ogółu spółdzielni socjalnych. We wszystkich tych jednostkach administra-

cyjnych funkcjonowało co najmniej 32 spółdzielni socjalnych (zob. tab. 1  

i rys. 3). 
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Rys. 3 . Liczba spółdzielni socjalnych według województw w Polsce w 2011 r. 

� r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: www.ozrss.pl/klod.htm 

4. ANALIZA OBSZARÓW DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH 
W POLSCE W 2009 I 2011 R. 

W funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych w Polsce w badanym okresie wy-

ró�ni� mo�na wiele ró�norodnych działa�. Dadz� si� one zgrupowa� w pi�ciu 

nast�puj�cych obszarach. Nale�� do nich: 

a) zabezpieczenie społeczne, 

b) integracja i aktywizacja społeczna, 

c) prawa i wolno�ci człowieka i obywatela, 

d) nauka, kultura, edukacja i wychowanie oraz  

e) bezpiecze�stwo publiczne i obrona narodowa. 

Ju� sama powy�sza specyfikacja głównych obszarów działania spółdzielni 

socjalnych  w Polsce wskazuje, �e nie stanowi� one jednorodnych organizacji ze 

wzgl�du na podejmowane i realizowane zadania oraz rodzaj uprawianej działal-

no�ci.  

Generalnie bior�c, mo�na powiedzie�, �e najwi�ksza koncentracja działalno-

�ci spółdzielni socjalnych dotyczy integracji i aktywizacji społecznej oraz zabez-

pieczenia społecznego i nauki, kultury, edukacji i wychowania (zob. tab. 2). Te 

trzy obszary działania spółdzielni socjalnych grupowały blisko 90% ogółu spół-

dzielni funkcjonuj�cych w badanych latach. Wykorzystuj�c dane liczbowe za-

warte w Portalu Organizacji Pozarz�dowych wskaza� mo�na na to, i� wi�kszo��
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spółdzielni socjalnych powstaj�cych w latach 2009–2011 podj�ła działalno�� na 

rzecz realizacji celów integracji i aktywizacji społecznej (48 jednostek) oraz 

w obszarze nauki, kultury, edukacji i wychowania (15 jednostek) – zob. tab. 2. 

T a b e l a  2 

 Liczba spółdzielni socjalnych w Polsce według obszarów działalno�ci 

w roku 2009 i 2011 

Obszary działania spółdzielni socjalnych 
Liczba spółdzielni w roku 

2009 2011 

Zabezpieczenie społeczne 26 36 

Integracja i aktywizacja społeczna 147 195 

Prawa i wolno�ci człowieka i obywatela 18 21 

Nauka, kultura, edukacja i wychowanie 21 36 

Bezpiecze�stwo publiczne i obrona narodowa 9 10 

Razem 221 298 

�ródło: opracowanie własne za Portal Organizacji Pozarz�dowych; 

www. Bazy.ngo.pl pa�dziernik 2009 i listopad 2011. 

T a b e l a  3 

Liczba  spółdzielni socjalnych w Polsce realizuj�cych działalno�� z zakresu zabezpieczenia 

społecznego według wskaza� Portalu Organizacji Pozarz�dowych w 2009 i 2011 r. 

Obszar i rodzaje działalno�ci spółdzielni socjalnych 

Liczba  

spółdzielni 

w roku 

2009 2011 

Z
ab

ez
p

ie
cz

en
ie

  

sp
o

łe
cz

n
e 

 

(N
=

 2
6

 i
 3

6
) 

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji �yciowej oraz wyrównywanie szans tym rodzinom 

i osobom 23 25 

zapewnienie zorganizowanej opieki byłym �ołnierzom zawodo-

wym, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom 0 1 

działalno�� charytatywna 26 9 

ochrona i promocja zdrowia 5 6 

przeciwdziałanie uzale�nieniom i patologiom . 1 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych 15 19 

Razem* 26 36 

* Liczba spółdzielni socjalnych według obszarów działalno�ci nie sumuje si� do 298, ponie-

wa� spółdzielnie socjalne mogły wskaza� wi�cej ni� jeden rodzaj działalno�ci (dotyczy tab. 3–7). 

� r ó d ł o: jak do tab. 2. 
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T a b e l a  4 

Liczba  spółdzielni socjalnych w Polsce realizuj�cych działalno�� z zakresu integracji 

i aktywizacji społecznej według wskaza� Portalu Organizacji Pozarz�dowych w 2009 i 2011 r. 

Obszar i rodzaje działalno�ci spółdzielni socjalnych 

Liczba spółdzielni 

w roku 

2009 2011 

In
te

g
ra

cj
a 

i 
ak

ty
w

iz
ac

ja
 

sp
o

łe
cz

n
a 

( 
N

=
1

4
7

 i
 1

8
5

) 

promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostaj�cych 

bez pracy i zagro�onych zwolnieniem z pracy 147 153 

działalno�� wspomagaj�ca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsi�biorczo�ci 22 24 

działalno�� wspomagaj�ca organizacje pozarz�dowe . 3 

działalno�� wspomagaj�ca rozwój wspólnot i społeczno�ci lokal-

nych 23 27 

działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy mi�dzy społecze�stwami 7 8 

promocja i organizacja wolontariatu 8 13 

działalno�� wspomagaj�ca organizacje pozarz�dowe oraz organiza-

cje i jednostki ko�cioła katolickiego, innych ko�ciołów oraz jed-

nostki samorz�du terytorialnego 10 3 

Razem 147 185 

� r ó d ł o: jak do tab. 2. 

T a b e l a  5 

Liczba  spółdzielni socjalnych w Polsce realizuj�cych działalno�� z zakresu prawa i wolno�ci 

człowieka i obywatela według wskaza� Portalu Organizacji Pozarz�dowych w 2009 i 2011 r. 

Obszar i rodzaje  działalno�ci spółdzielni socjalnych 

Liczba spółdzielni 

w roku 

2009 2011 

P
ra

w
a 

i 
w

o
ln

o
�c

i 
cz

ło
w

ie
k

a 
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

i 
o

b
y

w
at

el
a 

(N
=

1
8

 i
  

2
1

) 

działalno�� na rzecz rodziny, macierzy�stwa, rodzicielstwa, upo-

wszechnianie i ochrona praw dziecka 1 1 

działalno�� na rzecz równych praw kobiet i m��czyzn 2 4 

działalno�� na rzecz mniejszo�ci narodowych 6 7 

upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalno�� na rzecz 

równych praw kobiet i m��czyzn 3 4 

upowszechnianie i ochrona wolno�ci i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a tak�e działa� wspomagaj�cych rozwój demokracji 14 14 

upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 1 3 

promocja i organizacja wolontariatu 8 13 

działalno�� wspomagaj�ca organizacje pozarz�dowe oraz organiza-

cje i jednostki ko�cioła katolickiego, innych ko�ciołów oraz jed-

nostki samorz�du terytorialnego 10 3 

Razem 18 21 

� r ó d ł o: jak do tab. 2. 
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T a b e l a  6 

Liczba  spółdzielni socjalnych w Polsce realizuj�cych działalno�� z zakresu nauka, kultura, 

edukacja i wychowanie według wskaza� Portalu Organizacji Pozarz�dowych w 2009 i 2011 r. 

Obszar i rodzaje  działalno�ci spółdzielni socjalnych 

Liczba spółdzielni 

w roku 

2009 2011 

N
au

k
a,

 k
u

lt
u

ra
, 

ed
u
k

ac
ja

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

i 
w

y
ch

o
w

an
ie

 (
N

=
2

1
 i

  
2

6
) 

podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój �wiadomo�ci narodo-

wej, obywatelskiej i kulturowej 5 5 

promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granic� . 1 

działalno�� na rzecz mniejszo�ci narodowych i etnicznych oraz 

j�zyka regionalnego . 7 

nauka, edukacja, o�wiata i wychowanie 19 20 

turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzie�y 6 14 

wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczo�ci i innowacyjno�ci, 

rozpowszechnianie i wdra�anie nowych rozwi�za� technologicz-

nych w gospodarce . 1 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 9 . 

rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodo-

wego 7 12 

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 9 10 

ekologia i ochrona zwierz�t oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 7 9 

Razem 21 26 

� r ó d ł o: jak do tab. 2. 

T a b e l a  7 

Liczba  spółdzielni socjalnych w Polsce realizuj�cych działalno�� z zakresu bezpiecze�stwo 

publiczne i obrona narodowa według wskaza� Portalu Organizacji Pozarz�dowych w 2009 i 2011 r. 

Obszar i rodzaje  działalno�ci spółdzielni socjalnych 

Liczba spółdzielni 

w roku 

2009 2011 
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porz�dek i bezpiecze�stwo publiczne oraz przeciwdziałanie 

patologiom społecznym 7 8 

ratownictwo i ochrona ludno�ci 3 3 

pomoc ofiarom katastrof, kl�sk �ywiołowych, konfliktów 

zbrojnych i wojen w kraju i za granic� 2 . 

Razem 9 10 

� r ó d ł o: jak do tab. 2. 
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Te trzy rodzaje działalno�ci s� realizowane w 241 jednostkach, które stano-

wi� prawie 80% ogólnej liczby wszystkich spółdzielni socjalnych. Najwi�ksza 

liczba spółdzielni socjalnych w Polsce realizuje działalno�� okre�lon� w tab. 2 

jako przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój gospodarczy. Udział ten wynosi 

51,3%. 

W obszarze działa� spółdzielni socjalnych zorientowanych na przeciwdzia-

łanie bezrobociu i na rozwój gospodarczy znajduj� si� trzy zasadnicze cele. Na-

le�� do nich: promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostaj�cych 

bez pracy i zagro�onych zwolnieniem z pracy, działalno�� wspomagaj�ca roz-

wój gospodarczy, w tym rozwój przedsi�biorczo�ci oraz działalno�� na rzecz 

integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagro�onych wyklucze-

niem społecznym. 

W obszarze działalno�ci spółdzielni socjalnych okre�lonym jako integracja 

i aktywizacja zawodowa dominuje promocja zatrudnienia i aktywizacja zawo-

dowa osób pozostaj�cych bez pracy i osób zagro�onych zwolnieniem z pracy 

(zob. tab. 4). Natomiast w działalno�ci spółdzielni socjalnych z zakresu kultury, 

edukacji i wychowania realizuje si� przede wszystkim w nauce, edukacji, o�wia-

cie i wychowaniu (odpowiednio 19 i 20 jednostek), turystyce, krajoznawstwie, 

wypoczynku dzieci i młodzie�y (6 i 14 jednostek) oraz kulturze, sztuce, ochronie 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (7 i 12 jednostek) – zob. tab. 6. 

Działalno�� na rzecz praw i wolno�ci człowieka oraz obywatela realizowało 

21 spółdzielni socjalnych w 2011 r. Była to działalno�� zwi�zana głównie 

z upowszechnieniem i ochron� wolno�ci i praw człowieka oraz swobód obywa-

telskich i działa� wspomagaj�cych rozwój demokracji (14 spółdzielni) oraz 

promocj� i organizacj� wolontariatu (13 jednostek) – zob. tab. 5. 

W nurcie zasadniczych działa� odnosz�cych si� do bezpiecze�stwa publicz-

nego i obrony narodowej, które były realizowane w 2011 r. przez 10 spółdzielni, 

znalazły si� głównie prace nad zapewnieniem porz�dku i bezpiecze�stwa pu-

blicznego oraz przeciwdziałaniem patologiom społecznym (8 jednostek) – zob. 

tab. 7. 

5. ZAKO�CZENIE 

Spółdzielnia socjalna jest specyficzn� wyodr�bnion� jednostk� gospodar-

cz�, która posiada osobowo�� prawn�, prowadzi w sposób trwały w oparciu 

o osobist� prac� członków okre�lon� działalno�� dla realizacji celów społecz-

nych na własny rachunek, ryzyko i odpowiedzialno��. Jej powstanie i prowadze-

nie przez ni� działalno�ci nie tylko gospodarczej na rzecz swoich członków 

i �rodowiska lokalnego jest uwarunkowane kilkoma istotnymi warunkami. Jed-

nym z nich jest zdolno�� do zorganizowania sprawnych i efektywnych działa�
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przez okre�lon� grup� zało�ycieli spółdzielni w obr�bie społecznej i zawodowej  

reintegracji członków spółdzielni, drugim za� – mo�liwo�� skutecznego spra-

wowania kontroli działalno�ci spółdzielni przez ka�dego spółdzielc� i wszyst-

kich jej członków. Ka�dy bowiem ze spółdzielców zobowi�zany jest do wspól-

nej pracy na rzecz spółdzielni i współzarz�dzania. 

Spółdzielnia socjalna jest „zmaterializowan�” form� przedsi�biorczo�ci spo-

łecznej, w której ma miejsce walka z wykluczeniem społecznym przez integracj�
gospodarcz�, społeczn�, kulturow� pracowników. Spółdzielcy s� bowiem jedno-

cze�nie pracownikami spółdzielni socjalnej i jako tacy maj� najwa�niejszy 

wpływ na wykreowanie okre�lonych kierunków, �rodków i sposobów działania 

spółdzielni. Jednym z nich jest tworzenie i umacnianie warunków wzrostu war-

to�ci kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. Jest to najwa�niejsza przesłanka 

powstania i działania spółdzielni socjalnych.  

Pierwsze spółdzielnie socjalne powstały w Polsce w 2005 r. Ich jeszcze 

niewielka liczebno�� i zarazem do�� nierównomierne terytorialne rozmieszcze-

nie wskazuj� na demokratyczny i obywatelski charakter rozwoju przedsi�bior-

czo�ci społecznej w wymiarze lokalnym. 

Sformułowana w opracowaniu główna hipoteza badawcza wskazuj�ca, �e 

zasadniczymi przesłankami powstania i działania spółdzielni socjalnych w Pol-

sce s� potrzeby ograniczania wykluczenia społecznego okazała si� prawdziwym 

stwierdzeniem. Zdecydowana bowiem wi�kszo�� z badanych spółdzielni socjal-

nych (65,4%) realizuje liczne zadania z zakresu integracji i aktywizacji społecz-

nej, przy czym a� 82,7% wszystkich jednostek z tej grupy promuje zatrudnienie 

i zajmuje si� aktywizacj� zawodow� osób pozostaj�cych bez pracy i zagro�o-

nych zwolnieniem z pracy.  

Badania uwidaczniaj� równie�, i� spółdzielnie socjalne podejmuj� i realizu-

j� szereg działa� zakwalifikowanych do problemów zabezpieczenia społeczne-

go, praw i wolno�ci człowieka i obywatela, nauki, kultury, edukacji i wychowa-

nia oraz bezpiecze�stwa publicznego i obrony narodowej. 

Jan Duraj 

PREMISES OF ESTABLISHMENT OF SOCIAL COOPERATIVES IN POLAND 
AND THE DIVERSITY OF THEIR COURSE OF ACTION 

The primary objective of this paper is to present the basic requirements for establishing 

a social cooperatives in Poland and an indication of the diversity of the object of their activity. 

The main thesis of this article is the assertion that the essential premises of the creation and 

operation of social cooperatives in Poland are the needs to reduce social exclusion. This thesis will 

be verified ex post by examining the main objects of social cooperatives in Poland. 

The paper consists of three parts. The first one contains theoretical considerations on the 

concept of social cooperative and take evidence and the implementation of activities. They have 
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been integrated into the wider social and economic mainstream of its designates and issues of 

social capital formation. The second part of the study points to the abundance and spatial 

distribution of social cooperatives in Poland in the years 2005–2011. The third part of this work 

concerns the analysis of the subject of social cooperatives in the surveyed enterprises and social 

economy is a direct way related to the empirical verification of the research hypothesis. 

Key words: social cooperative, social exclusion, social economy enterprise, human capital, 

social capital. 


