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Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie i bardzo niejednoznaczne. 
Istnieje więc wiele różnych definicji tego sektora. W Polsce, w Europie, na świe-
cie trwa dyskusja i poszukiwanie najbardziej adekwatnej i pełnej definicji, co wy-
daje się być zamierzeniem bardzo trudnym, ze względu na bardzo szeroki za-
kres jej oddziaływania.

Aby prowadzić jednak wiarygodną debatę na temat ekonomii społecznej, bez-
dyskusyjnie należy sięgnąć do doświadczeń historycznych tego sektora, które 
w Polsce wydają się być bardzo specyficzne w porównaniu z innymi krajami 
europejskimi, gdyż tworzyły się w warunkach braku państwowości polskiej, 
a oddolne inicjatywy obywateli utożsamiane były z walką o niepodległość 
i próbami utrzymania tożsamości narodowej. Jedno jednak dla ekonomii spo-
łecznej było wspólne, niezależnie od tego, w jakich warunkach się tworzyła, iż 
zawsze były to „próby budowania lepszego świata w oparciu o zasady solidar-
ności i wzajemności”.� 

Tak rozumiana ekonomia społeczna ma w Polsce bardzo bogatą tradycję hi-
storyczną, a jej szczególnie istotną formą jest spółdzielczość, stawiająca sobie 
za cel realizację ekonomiczno – społecznych potrzeb wspólnotowych, której 
charakterystyki podjęła się prof. Zofia Chyra-Rolicz. 

�.	 	Piotr	Frączak,	Fundacja	Rozwoju	Społeczeństwa	Obywatelskiego

„Znany polski filozof Edward Abramowski(1868 – 1918) włączył spółdzielczość 
w program budowy własnego państwa (Zmowa powszechna przeciwko rządowi, 
1905) w warunkach niewoli narodowej poprzez oddolną organizację społeczeń-
stwa w sieci różnych stowarzyszeń zaspokajających rozmaite jego potrzeby: 
ekonomiczne, oświatowe, kulturalne. Duża rola miała przypaść w nim spółdziel-
niom, umożliwiającym finansowanie z zysku różnych celów społecznych.”� 

W latach 90. XIX wieku w zaborze austriackim rozpoczął się ruch kas oszczęd-
nościowo – pożyczkowych, zrzeszających biednych chłopów, zwanych 
– od nazwiska inicjatora – kasami Stefczyka. Ich członkowie zobowiązani byli 
do wniesienia niewielkiego wkładu i sukcesywnego gromadzenia oszczędno-
ści, w zamian za co uzyskiwali prawo do korzystania z nisko oprocentowanego 
kredytu. Instrumenty te tworzone były przede wszystkim w celu walki z lichwą, 
a ze względu na brak państwowości polskiej kojarzone były z zachowywaniem 
tożsamości narodowej i walką o niepodległość.

We własnym niepodległym państwie, w ciągu dwudziestolecia międzywo-
jennego, spółdzielczość stała się ruchem popularnym, akceptowanym przez 
społeczeństwo i przez państwo. Spółdzielcy przyczynili się do demokratycz-
nego charakteru państwa, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, upo-

�.	 	Prof.	Zofia	Chyra	-	Rolicz,	Akademia	Podlaska	w	Siedlcach
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wszechnienia idei solidaryzmu. Spółdzielczość wychodziła poza sferę spraw 
lokalnych, stając się środkiem rozwiązywania ważkich problemów: aprowizacji, 
aktywizacji gospodarczo – społecznej terenów zacofanych, umacniania żywio-
łu polskiego na Kresach Wschodnich, tworzenia miejsc pracy, zaspokajania 
potrzeb kulturalno – rekreacyjnych biedniejszych grup ludności. Stała się także 
partnerem władz państwowych i samorządowych w realizacji polityki interwen-
cjonizmu państwowego łagodzącej skutki przewlekłego kryzysu gospodarcze-
go przełomu lat 20/30. 

W okresie powojennym spółdzielczość została włączona w system centralnie 
planowanej gospodarki, stała się narzędziem władzy państwowej, co posta-
wiło ją w opozycji do rodzącego się po roku 90. społeczeństwa obywatelskie-
go i bardzo mocno zaważyło na jej wizerunku w oczach Polaków. Zaważyło 
to również na fakcie pozostawienia spółdzielczości poza nawiasem współ-
cześnie rozumianej ekonomii społecznej, poza systemem trzeciego sektora, 
którego idea dotarła do Polski wraz z przemianami lat 90. Zaprzestano używa-
nia terminologii historycznie kojarzącej się negatywnie, a zastąpiono ją takimi 
określeniami, jak „organizacje pozarządowe” czy „organizacje non – profit”. 
Piotr Frączak z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął się 
analizy historycznej sektora pozarządowego w Polsce w okresie transformacji, 
często odwołując się do tych samych ideologów, do których odwołują się teo-
retycy ruchu spółdzielczego, przede wszystkim Edwarda Abramowskiego, Sta-
nisława Wojciechowskiego czy Stefana Bratkowskiego, co pokazuje bliskość 
korzeni i wartości. 

Posiadając tak bogatą tradycję trzeciego sektora, sektora ekonomii społecznej, 
niezależnie od tego, jak szeroko, czy jak wąsko do jego definicji podejdziemy, 
należy sobie postawić pytanie, co dzisiaj z tej historii możemy spożytkować, 
jak wykorzystać doświadczenia i tradycje, aby działać na rzecz lepszego jutra.

Cezary Miżejewski, reprezentując Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, podjął 
się próby odpowiedzi na to pytanie. Zdefiniował on trzy najważniejsze prze-
słanki w myśleniu o współczesnej roli ekonomii społecznej. Pierwszą z nich jest 
jej udział w budowaniu demokracji uczestniczącej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem realizacji w jednej organizacji działań o charakterze społecznym i eko-
nomicznym, przez co przyczynia się do budowania nowych form aktywności 

obywatelskiej i uczestnictwa lokalnego. Po drugie, poprzez wypełnianie prze-
strzeni lokalnej w sferze usług społecznych oraz umożliwianie zatrudnienia gru-
pom szczególnego ryzyka, ekonomia społeczna nadaje nowy wymiar polityce 
zatrudnienia. Po trzecie, nowy wymiar kształtuje również w zakresie procesu 
integracji społecznej, kładąc nacisk na budowanie wspólnot opartych na soli-
darności, a nie na zależności, co w sposób wyraźny doprowadza do przewar-
tościowania ról zawodowych i społecznych. 

W ślad za prof. Ewą Leś można stwierdzić, iż ekonomia społeczna daje moż-
liwość przezwyciężenia w Polsce mitu, iż tylko gospodarka wolnorynkowa jest 
jedynym mechanizmem rozwoju. Pytanie, jakie musimy sobie dzisiaj postawić, 
to jak uda nam się tę możliwość wykorzystać. 

Opracowanie: Joanna Brzozowska, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości

 
Organizator sesji: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP)

 
Celem ZLSP jest tworzenie warunków rozwoju spółdzielni, upowszechnienie idei spółdzielczego 
gospodarowania, integrowanie środowiska spółdzielczego oraz wpływanie na zapewnienie prze-
strzegania legalności, gospodarności i rzetelności w działalności zrzeszonych podmiotów. Związek 
prowadzi działalność m.in. w zakresie: lustracji i badania sprawozdań finansowych spółdzielni; 
doradztwa, instruktażu i szkolenia finansowego, prawnego i samorządowego członków rad nad-
zorczych, zarządów oraz służb funkcjonalnych spółdzielni pracy i organizacji spółdzielczych; 
kształcenia kadr dla spółdzielni oraz współpracy naukowo- technicznej i działalności wydawniczej, 
integracji gospodarczej oraz promocji spółdzielni pracy w kraju i zagranicą.


