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Streszczenie: Celem artykułu jest analiza miejsca ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w polityce nakierowanej na ograniczanie 

wykluczenia społecznego w Polsce. W pierwszej części przedstawiono defi nicje wykluczenia społecznego oraz 

znaczenie i funkcje ekonomii społecznej w rozwiązywaniu tego problemu. W drugiej części dokonano analizy strategii, 

programów i przepisów prawa dotyczących wykluczenia społecznego w Polsce. W przekonaniu Autorki przyjęte 

rozwiązania uwzględniają złożoność problemu wykluczenia społecznego. Ich realizacja jest jednak związana przede 
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Wprowadzenie

Wykluczenie społeczne wydaje się być jednym z naj-
ważniejszych zagadnień komentowanych i dyskuto-
wanych na forum Unii Europejskiej. Jego znaczenie 
w dużej mierze wynika z faktu, że wciąż pojawia się 
wiele nowych zjawisk, które pogłębiają skalę tego 
i tak już dotkliwego problemu [Frieske, 2008, s. 1]. 
O jego powadze może również świadczyć sformu-
łowanie przez Komisję Europejską w ramach Strate-
gii Europa 2020 celu odnoszącego się do ogranicze-
nia liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln 
[Strategia Rozwoju Kraju, 2012, s. 5]. 

Nie bez znaczenia pozostają również dotych-
czas podejmowane inicjatywy sprzyjające włącze-
niu społecznemu. Wśród nich wiele związanych 
jest z działalnością sektora ekonomii społecznej 
(ang. social economy)1, którego aktywność jest 
postrzegana jako ważny instrument w walce 
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Inicjaty-
wy wpisujące się w ten nurt są widoczne również 
w Polsce – realizują je przede wszystkim przedsię-
biorstwa społeczne2, dla których integracja spo-
łeczna jest naturalnym polem działania. Potencjał 
ten jest coraz częściej identyfi kowany także w ob-
rębie formułowanych polityk publicznych. W tym 
zakresie dostrzega się przede wszystkim zdolność 
podmiotów sektora ekonomii społecznej do włą-

czania osób wykluczonych do pełnego udziału 
w życiu społecznym i ekonomicznym.

Celem niniejszego artykułu jest analiza miejsca 
ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w poli-
tyce nakierowanej na ograniczanie wykluczenia 
społecznego w Polsce. W pierwszej jego części 
przytoczono wybrane defi nicje wykluczenia spo-
łecznego występujące w literaturze przedmiotu. 
W drugiej natomiast odwołano się do kwestii eko-
nomii społecznej, zwłaszcza zaś do jej funkcji 
w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecz-
nemu. Zasadniczą część artykułu stanowi analiza 
krajowej polityki przeciwdziałania wykluczeniu spo-
łecznemu oraz miejsca i roli, jaką pełni w niej eko-
nomia społeczna.

1. Wykluczenie społeczne 

– ujęcie defi nicyjne

Pojęcie wykluczenia społecznego zdobyło we współ-
czesnym dyskursie nauk społecznych niekwestio-
nowaną popularność. Wykorzystywane jest rów-
nież w języku polityki, zwłaszcza zaś w dyskusjach 
o Europejskim Modelu Społecznym. Pomimo jego 
powszechności, w literaturze przedmiotu nie ma 
precyzyjnej i jednoznacznej defi nicji. W tym zakre-
sie wiele miejsca poświęca się również zależno-
ściom występującym pomiędzy pojęciem wyklu-

1  Jak podkreśla wielu autorów, określenie ekonomia społeczna nie 
jest odpowiednim tłumaczeniem angielskiego pojęcia social econo-
my. Właściwe byłoby użycie terminu gospodarka społeczna. W lite-
raturze poświęconej tej tematyce oba terminy stosuje się jednak 
zamiennie. Autorka wykorzystuje podobny zabieg. 

2  Ekonomia społeczna jest przez niektórych autorów utożsamiana 
jedynie z przedsiębiorstwami społecznymi. Por. [Pearce, 2003].
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czenia społecznego a ubóstwa. Toczące się debaty 
dotyczą przede wszystkim tego, czy można uznać, 
że wykluczenie społeczne zastąpiło pojęcie ubó-
stwa [Broda-Wysocki, 2012, s. 11–12].

Po raz pierwszy wykluczenie społeczne jako 
koncept pojawiło się w pracy R. Lenoira [1974], któ-
ry postrzegał je w kontekście systemu zabezpie-
czenia socjalnego, uznając za osoby wykluczone 
wszystkich tych obywateli, którzy z różnych wzglę-
dów (niepełnosprawności fi zycznej, umysłowej czy 
społecznej) nie uczestniczyli w rozwoju społecz-
nym i ekonomicznym [Estivill, 2003, s. 5]. Jednak 
od tego czasu znacznie zmienił się zakres tego 
pojęcia i współcześnie rozpatruje się je również 
w odniesieniu do kwestii zdrowia, zmian demogra-
fi cznych, mobilności, ubóstwa, niskiego poziomu 
edukacji [OECD, 2013, s. 3]. Na takie ujęcie wska-
zują m.in. T. Burchard, J. Le Grand i D. Piachaud, 
identyfi kując cztery zasadnicze obszary wyklu-
czenia: 

1. Konsumpcja – jednostka podlega wyklu-
czeniu ze względu na niewystarczające do-
chody.

2. Produkcja – jednostka podlega wyklucze-
niu ze względu na bycie bezrobotnym oraz 

niemożność podniesienia kwalifi kacji umoż-
liwiających uzyskanie pracy.

3. Zaangażowanie polityczne – jednostka pod-
lega wykluczeniu ze względu na ogranicza-
nie jej biernych lub czynnych praw wybor-
czych.

4. Integracja społeczna – jednostka podlega 
wykluczeniu ze względu na brak kontaków 
z innymi członkami społeczeństwa [Panek, 
2011, s. 16, za: Burchard i in., 2002].

Szeroki kontekst interpretacji wykluczenia spo-
łecznego prezentuje również T.H. Marshall, który 
defi niuje je jako niemożność stosowania praw oby-
watelskich, zarówno tych o charakterze ekono-
micznym, politycznym, jak również uprawnień so-
cjalnych. W tym przypadku wykluczenie społeczne 
stanowi swego rodzaju słabość obywatelską [Goli-
nowska i in., 2008, s. 114].

Z kolei H. Silver wskazuje na trzy główne pa-
radygmaty, na których opiera się koncepcja wy- 
kluczenia społecznego: republikański, liberalny 
i socjaldemokratyczny [Silver, 1994, s. 540]. Ich 
krótką charakterystykę wraz z podaniem przyczyn 
wykluczenia społecznego przedstawiono na ry-
sunku 1.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Silver, 1994].

Rysunek 1. Paradygmaty wykluczenia społecznego według H. Silver

republikański

liberalny

socjaldemokratyczny

• odwołuje się do wartości solidarności

• przyczyny wykluczenia społecznego: zerwanie więzi 
społecznych, zanik relacji pomiędzy społeczeństwem 
a poszczególnymi jego członkami

• związany jest z relacjami pomiędzy jednostkami o różnych 
zdolnościach, interesach i efektywności w kontekście wymiany 
rynkowej

• przyczyny wykluczenia społecznego: indywidualne wybory 
będące skutkiem nikłych osiągnięć rynkowych, różnych typów 
dyskryminacji, nierespektowania oraz nierównych relacji 
między jednostkami a instytucjami

• odwołuje się do społeczeństwa jako struktury hierarchicznej

• przyczyny wykluczenia społecznego: grupy i klasy sprawujące 
kontrolę nad zasobami, ze względu na większą siłę, ograniczają 
dostęp do nich, dystrybuują dobra i usługi wśród członków 
grup dominujących
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Ciekawą klasyfi kację przyczyn wykluczenia spo-
łecznego zaprezentowała również A. Jaworska, wy-
odrębniając trzy ich grupy. Odnoszą się one do: 
1) nieprawidłowego funkcjonowania polityki pań-
stwa względem osób dotkniętych problemem bez-
robocia, bezdomności, osób opuszczających pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze itp., 2) wyborów 
podejmowanych przez poszczególne jednostki, 
które decydują się na życie na marginesie społe-
czeństwa (tzw. samowykluczenie) oraz  3) odmien-
ności, która może wynikać z przynależności do 
mniejszości narodowych i religijnych lub z niepeł-
nosprawności [Jaworska, 2013, s. 37–38].

Zwrócenie uwagi na te różnorodne przyczyny 
i aspekty pokazuje, jak wielowymiarowym zjawi-
skiem jest wykluczenie społeczne. Nie oznacza ono 
jedynie niemożności uczestniczenia w życiu spo-
łecznym i wspólnotowym, ale implikuje ogranicze-
nie dostępu także do gospodarczych, kulturowych 
i politycznych systemów, które pomagają jedno-
stce w integracji ze społeczeństwem [Szarfenberg, 
2010, s. 133]. Obejmując tak szerokie spektrum pro-
blemów, wykluczenie społeczne należy postrzegać 
nie jako stan, ale proces wyznaczony przez inten-
syfi kację tych poszczególnych obszarów margina-
lizacji [Amin i in., 2002]. Spostrzeżenie to wydaje się 
być szczególnie istotne w kontekście programo-
wania rozwiązań, które mają służyć ograniczaniu 
tego zjawiska. Powinny one bowiem uwzględniać 
dynamikę, zmienność oraz różnorodne aspekty 
wyłączania jednostek z dostępu do zasobów, dóbr, 
możliwości zaspokajania potrzeb, czy też realizacji 
przynależnych im praw.

Odzwierciedla to defi nicja sformułowana na fo-
rum Unii Europejskiej. W programach i dokumen-
tach odnoszących się do wykluczenia społecznego 
podkreśla się, że jest to proces, podczas którego 
niektórzy członkowie danego społeczeństwa są 
spychani na jego margines z powodu braku posia-
dania podstawowych umiejętności funkcjonowa-
nia w społeczeństwie i kompetencji edukacyjnych. 
To z kolei powoduje ich izolację, wypchnięcie z ryn-
ku pracy, ogranicza szanse edukacyjne oraz pozba-
wia możliwości uzyskiwania dochodów. Ludzie ci 
nie uczestniczą także w procesach, w ramach któ-
rych podejmowane są ważne decyzje społeczne 
[por. European Commission, 2010, s. 7].

Zwrócenie uwagi na złożoność pojęcia wyklu-
czenia społecznego ma istotne znaczenie dla za-

sygnalizowanej powyżej kwestii odróżnienia go od 
ubóstwa. W praktyce oba terminy stosuje się za-
miennie, co jednak wydaje się być niewłaściwym 
zabiegiem. Zawęża to bowiem interpretację wyklu-
czenia społecznego, umiejscawiając je w nurcie 
rozważań o polityce społecznej i redystrybucji, po-
mijając równocześnie jego cechy strukturalne i kul-
turowe [Broda-Wysocki, 2012, s. 13–14]. Jednowy-
miarowy charakter ubóstwa względem wyklucze-
nia eksponuje także S. Golinowska. Podkreśla ona, 
że choć wykluczenie odwołuje się do ubóstwa, to 
jednak odnosi się także do deprywacji i braku 
uczestnictwa w życiu społecznym [Golinowska i in., 
2008, s. 116–117]. W tym świetle bardziej właści-
wym wydaje się zatem traktowanie obu zjawisk 
i terminów jako komplementarnych.

Kwestie sporne dotyczą jednak nie tylko defi nio-
wania samego wykluczenia społecznego. Problema-
tyczne wydaje się także rozumienie terminu o zna-
czeniu przeciwnym – inkluzji społecznej3. W tym 
kontekście podkreśla się zwłaszcza błędny schemat 
nakazujący określanie wszelkiego rodzaju działań 
integrujących osoby wykluczone ze społeczeń-
stwem poprzez pryzmat możliwości działań pla-
nowanych z poziomu biurokracji. Skutkuje to ich 
niedopasowaniem do rzeczywiście występujących 
problemów. Konieczne wydaje się zatem zmodyfi -
kowanie istniejącego porządku – w taki sposób, aby 
planowanie działań włączających nie miało odgór-
nego charakteru, ale by w większym stopniu odno-
siło się do kwestii podmiotowości osób dotknię-
tych wykluczeniem i dążenia do jej poszanowania 
[Broda-Wysocki, 2012, s. 13]. W taki nurt działań na 
rzecz walki z wykluczeniem społecznym wpisuje się 
z całą pewnością koncepcja ekonomii społecznej 
i utożsamiane z nią przedsiębiorstwa społeczne 
podejmujące działania zmierzające do aktywizacji 
osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie.

2. Ekonomia społeczna a przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu

W literaturze przedmiotu podkreśla się zasadność 
łączenia ekonomii społecznej z kwestią wyklucze-
nia społecznego, zwracając uwagę na fakt, że to 
właśnie w ramach tego sektora podejmuje się dzia-

3  Inkluzja społeczna to integracja osoby/grupy ze zorganizowanym 
społeczeństwem, za: [Rysz-Kowalczyk, 2001, s. 46].
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łania nakierowane na integrację osób defaworyzo-
wanych na rynku pracy oraz proponuje się inno-
wacyjne rozwiązania istotnych problemów współ-
czesnego świata, związanych m.in. z narastającym 
procesem bezrobocia oraz wyczerpaniem możliwo-
ści państwa narodowego w zakresie skutecznego 
regulowania problemów generowanych przez me-
chanizmy rynkowe [Kaźmierczak, 2007, s. 98–105]. 
W tym sensie utożsamia się ją również z nowym 
aktywizującym podejściem w polityce społecznej, 
u podstaw którego leży założenie o zwiększaniu 
zatrudnialności jako warunku skutecznej inkluzji 
społecznej oraz stymulowaniu aktywności obywa-
telskiej i wspieraniu słabszych obywateli poprzez 
inwestycje w kapitał ludzki i społeczny [Karwacki, 
Rymsza, 2011, s. 30–33]. Na wymiar ten zwraca 
uwagę także J. Hausner, wskazując, że ekonomia 
społeczna, która pojawiła się w odpowiedzi na kry-
zys państwa opiekuńczego szuka swej przestrzeni, 
oddolnie pobudzana przez nierozwiązane proble-
my społeczne i niezaspokojone potrzeby, zwłasz-
cza grup wykluczonych i wspólnot zmarginalizowa-
nych [Hausner, 2008, s. 215]. Sens ekonomii spo-
łecznej opiera się zatem, z jednej strony, na zdol-
ności do reintegracji wykluczonych w główny nurt 
ekonomii, z drugiej zaś – na pobudzaniu demokra-
cji i partycypacji wspólnot lokalnych, jak również 
podnoszeniu spójności lokalnej gospodarki po-
przez produkcję dóbr i usług [Amin, 2008, s. 19–20]. 
Podejście to odzwierciedla się także w ujęciu ele-
mentów charakterystycznych dla ekonomii spo-
łecznej wskazanych przez B. Roelantsa. Poza nawią-
zaniem do wartości solidarności, odpowiedzialno-
ści i aktywnego obywatelstwa, wskazuje on na takie 
cechy, jak tworzenie miejsc pracy o wysokiej jako-
ści, podnoszenie poziomu życia, działanie na rzecz 
rozwoju lokalnego i spójności społecznej. Aktyw-
ność wpisująca się w tak wyznaczone ramy odpo-
wiada ponadto priorytetom i celom strategicznym 
Unii Europejskiej odnoszącym się m.in. do pełnego 
zatrudnienia, walki z biedą i wykluczeniem społecz-
nym [Roelants, 2002, s. 6].

W podobnych kategoriach ekonomię społeczną 
zdefi niowano na gruncie polskim. P. Sałustowicz 
wskazuje w tym zakresie cztery kluczowe funkcje 
ekonomii społecznej. Są to:

1. Tworzenie nowych miejsc pracy, przede 
wszystkim dla osób dotkniętych lub zagrożo-
nych marginalizacją oraz oferowanie usług 

w zakresie zawodowego szkolenia i umo-
żliwienia transferu na tzw. pierwszy rynek 
pracy.

2. Kompensacja „zawodności rynku i państwa 
socjalnego” przejawiająca się poprzez świad-
czenie usług socjalnych dla jednostek i zbio-
rowości lub wspólnot lokalnych, zwłaszcza 
tam, gdzie sektor prywatny czy publiczny 
nie są w stanie zaspokoić rosnących potrzeb 
społecznych.

3. Budowanie i pomnażanie kapitału społecz-
nego.

4. Pobudzanie demokratyzacji rozumianej jako 
angażowanie jednostek i grup społecznych 
w proces politycznych decyzji [Sałustowicz, 
2007, s. 12].

Odwołanie się do powyższych funkcji bardzo 
silnie sytuuje rozważania o ekonomii społecznej 
w kontekście integracji społeczno-zawodowej i spój-
ności społecznej. Działalność podmiotów ww. sek-
tora w tych właśnie obszarach wydaje się być szcze-
gólnie istotna, czego swoistym potwierdzeniem są 
zapisy Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej włączające ekonomię społeczną w nurt 
krajowych polityk publicznych. W ich świetle dzia-
łalność podmiotów ekonomii społecznej, zarówno 
ta ekonomiczna, jak i ta wpisująca się w sferę po-
żytku publicznego, ma służyć integracji społecznej 
i zawodowej osób zagrożonych marginalizacją spo-
łeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług 
społecznych użyteczności publicznej oraz rozwojo-
wi lokalnemu [KPRES, 2014, s. 15]. Szczególną rolę 
w realizacji ww. zadań przypisuje się przedsiębior-
stwom społecznym. Zwracają na to uwagę m.in. 
C. Borzaga oraz E. Leś, wskazując inicjatywy na 
rzecz grup dotkniętych wykluczeniem społecznym 
jako jedno z ich nadrzędnych zadań [Borzaga, 2008, 
s. 100; Leś, 2008, s. 43–46]. Podobnie istotę przed-
siębiorstwa społecznego określa J. Hausner, który 
traktuje aktywizację społeczną i gospodarczą jako 
logikę funkcjonowania tego typu podmiotów. Jej 
bezpośrednimi rezultatami są natomiast innowa-
cyjność i włączanie do uczestnictwa w rynku osób 
dotychczas wykluczonych [Hausner, 2008, s. 223]. 
Z kolei w Krajowym Programie Rozwoju Ekono-
mii Społecznej przedsiębiorstwo społeczne zdefi -
niowano jako „podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą, wyodrębniony pod względem orga-
nizacyjnym i rachunkowym, którego celem jest 
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prowadzenie działalności gospodarczej nakierowa-
nej na integrację społeczną i zawodową osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym lub świad-
czenie usług społecznych użyteczności publicznej, 
przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnienio-
wych [KPRES, 2014, s. 16].

O szczególnym usytuowaniu przedsiębiorstw 
społecznych w kontekście walki z wykluczeniem 
społecznym świadczy również ich potencjał zwią-
zany z kształtowaniem poczucia przynależności 
i identyfi kacji, podejmowaniem działań prewencyj-
nych, motywacyjnych i szkoleniowych. Nie bez 
znaczenia pozostaje również zdolność do artykuło-
wania potrzeb grup społecznych dotkniętych wy-
kluczeniem i pełnienia funkcji rzecznika [Estivill, 
2003, s. 68-69]. Zadania te w sposób szczególny 
wypełniają przedsiębiorstwa społeczne typu WISE 
(ang. Work Integration Social Enterprise), które za-
pewniają zatrudnienie osób marginalizowanych na 
rynku pracy, wykluczonych, a równocześnie prowa-
dzą reintegrację zawodową i społeczną tych osób 
[Rymsza, 2014, s. 96]. W obrębie tego nurtu działań 
identyfi kuje się cztery kluczowe modele funkcjono-
wania. Są to:

1. Zatrudnienie przejściowe nakierowane na zdo-
bywanie doświadczenia zawodowego, wie-
dzy i umiejętności potrzebnych do funkcjo-
nowania na otwartym rynku pracy.

2. Tworzenie stabilnych miejsc pracy, zakłada-
jące wsparcie w formie dotacji na pierwszym 
etapie działalności z perspektywą pełnego 
usamodzielnienia w ramach otwartego ryn-
ku pracy.

3. Tworzenie stale subsydiowanych miejsc pra-
cy dla osób, które nie mają szansy na zatrud-
nienie na otwartym rynku pracy,

4. Resocjalizacja związana m.in. z odbudowy-
waniem i utrzymywaniem kontaktów spo-
łecznych oraz respektowaniem zasad [Davi-
ster i in., 2008, s. 254–255].

Choć w literaturze przedmiotu eksponuje się 
przede wszystkim potencjał przedsiębiorstw spo-
łecznych typu WISE do tworzenia miejsc pracy 
uwzględniających potrzeby osób marginalizowa-
nych, to jednak w kontekście ograniczania wyklu-
czenia społecznego warto odwołać się również 
do ich zdolności do niwelowania takich barier, jak 
brak dostępu do informacji, brak struktur wsparcia 
i wzmacniania w ten sposób tożsamości i kompe-

tencji ww. osób. Kluczowe wydaje się również ich 
działanie na rzecz eliminacji barier kulturowych 
i psychologicznych wynikających ze stygmatyzacji, 
niskiego poczucia własnej wartości i wyobcowania 
[Gonzales, 2007, s. 123–124]. Zasięg oddziaływania 
przedsiębiorstw społecznych w sferze walki z wy-
kluczeniem społecznym jest więc bardzo szeroki 
i można go rozpatrywać zarówno w wymiarze ko-
rzyści indywidualnych, jak i w szerszym społecz-
nym kontekście. Za M. Danecką można przywołać 
również ich wpływ na poszerzenie zakresu instytu-
cjonalnych form wsparcia osób wykluczonych spo-
łecznie, które nie ograniczają się już jedynie do 
działalności państwa w ramach realizowanej polity-
ki społecznej, ale odwołują się również do poten-
cjału innych sektorów [Danecka, 2014, s. 83].

Wydaje się, w oparciu o powyższe charaktery-
styki,  że spośród form prawnych występujących na 
gruncie sektora ekonomii społecznej w Polsce naj-
bardziej istotne znaczenie dla realizacji priorytetów 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mają 
spółdzielnie socjalne. W ich specyfi kę wpisane jest 
bowiem łączenie integracji zawodowej z integracją 
społeczną, a więc działań na rzecz „odbudowania 
i podtrzymania zdolności do samodzielnego świad-
czenia pracy na rynku pracy” [art. 2, pkt 2.2 ustawy 
o spółdzielniach socjalnych] z inicjatywami służący-
mi „odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności 
uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i peł-
nienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszka-
nia lub pobytu [art. 2, pkt 2.1 ustawy o spółdziel-
niach socjalnych]. Warto w tym miejscu wspomnieć 
również o formach integracji realizowanych przez 
Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, czy też 
Klub Integracji Społecznej.

3. Miejsce ekonomii społecznej 

w polityce przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu w Polsce

Niewątpliwie, z uwagi na swoje cele i funkcje, eko-
nomia społeczna i związana z nią przedsiębiorczość 
społeczna stają się nowym sojusznikiem władz pu-
blicznych w obszarze ograniczania wykluczenia 
społecznego. W jej ramach stosuje się przede 
wszystkim instrumenty służące zapewnieniu jak 
największego stopnia zatrudnienia, co wpisuje się 
w szerszą perspektywę działań utożsamianych ze 
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wspomnianą już koncepcją aktywnej polityki spo-
łecznej. Aktywizacja poprzez pracę została „za-
programowana” na poziomie Unii Europejskiej – 
w strategii na rzecz zatrudnienia oraz przeciwdzia-
łania wykluczeniu społecznemu. Wyeksponowano 
ją także m.in. w Agendzie Społecznej z 2000 r. oraz 
w Odnowionej Agendzie Społecznej z 2008 r. 
W kontekście niniejszego artykułu szczególne zna-
czenie ma jednak strategia Europa 2020, w której 
jednym z trzech kluczowych obszarów jest wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, rozumiany 
jako dążenie do jak największego poziomu zatrud-
nienia oraz zapewnienie spójności zarówno w wy-
miarze społecznym, gospodarczym, jak i terytorial-
nym [Europa 2020, s. 3]. Realizacji tak sformułowa-
nego priorytetu została podporządkowana nie tyl-
ko wspólnotowa polityka, ale również rozwiązania 
przyjęte w krajach członkowskich, w tym również 
w Polsce. Znalazły się one przede wszystkim w Stra-
tegii Rozwoju Kraju 2020, ale również w strategiach 
zintegrowanych dotyczących m.in. kapitału ludz-
kiego czy kapitału społecznego. Fundamentalne 
znaczenie odgrywa również Krajowy Program Prze-
ciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 
2020. Równocześnie warto pamiętać o tym, że poli-
tykę przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

kształtują nie tylko dokumenty związane z członko-
stwem Polski w Unii Europejskiej, ale także krajowe 
ustawodawstwo. W tym przypadku warto wymie-
nić chociażby ustawę o pomocy społecznej czy 
ustawę o zatrudnieniu socjalnym. 

Na potrzeby niniejszego artykułu i celu, jakim 
jest określenie miejsca ekonomii i przedsiębiorczo-
ści społecznej w polityce przeciwdziałania wyklu-
czeniu społecznemu w Polsce analiza będzie pro-
wadzona z uwzględnieniem podziału na przepisy 
obowiązującego prawa, przyjęte strategie oraz pro-
gramy. Jeśli chodzi o dokumenty odzwierciedlające 
wdrażanie polityki wspólnotowej, zostanie omó-
wiony przede wszystkim nowy okres programowa-
nia obejmujący lata 2014-2020. Z uwagi na złożony 
i wielowymiarowy charakter wykluczenia społecz-
nego analizie zostaną poddane regulacje odnoszą-
ce się zarówno do pomocy społecznej, jak i integra-
cji oraz zatrudnienia. Takie postępowanie uwzględ-
nia podejście opowiadające się za wykorzystaniem 
szerokiego instrumentarium dla łagodzenia tego 
problemu, zaliczanego do różnych obszarów, leżą-
cego w gestii władzy publicznej różnych szczebli 
[Szarfenberg, 2011, s. 158–159].  

Wykaz analizowanych dokumentów zamiesz-
czono w tabeli 1.

Tabela 1. Prawo, strategie i programy polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce

Dokumenty strategiczne uwzględniające kwestię walki z wykluczeniem społecznym

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK)

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS)

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL)

Strategia Rozwoju Regionalnego (SRR)

Programy uwzględniające kwestię walki z wykluczeniem społecznym

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 (KPPUiWS)

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES)

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (PO WER)

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

Ustawodawstwo uwzględniające kwestię walki z wykluczeniem społecznym

Ustawa o pomocy społecznej 

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 

Ustawa o spółdzielniach socjalnych 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej

Źródło: opracowanie własne.
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Z uwagi na członkostwo w Unii Europejskiej, 
formułując obszary strategiczne dla rozwoju, Pol-
ska odniosła się również do kwestii wykluczenia 
społecznego i wymogu podnoszenia spójności 
społecznej. Z jednej strony, podkreślono ograniczo-
ną skuteczność dotychczas stosowanych instru-
mentów polityki społecznej, a z drugiej – wyekspo-
nowano dążenie do wykorzystania innowacyjnych 
metod pozwalających na ograniczanie skutków 
tego negatywnego zjawiska. W programowanych 
działaniach, za wspólnotowymi dokumentami, po-
jawiała się kwestia sięgnięcia po potencjał rozwią-
zań aktywizujących, niosących wartość dodaną dla 
osób marginalizowanych, a w szerszym wymiarze - 
dla całego społeczeństwa. Wśród nich szczególne 
miejsce przyznano przedsiębiorstwom społecz-
nym. Co istotne, ich znaczenie podkreśla się nie 
tylko we wzmacnianiu spójności społecznej, ale 
również w aspekcie świadczenia usług użyteczno-
ści publicznej oraz kreowania kapitału społecznego 
[SRK, 2012, s. 26].

Włączenie ekonomii społecznej w działania na 
rzecz ograniczania wykluczenia społecznego zna-
lazło swoje odzwierciedlenie również w Strategii 
Rozwoju Kapitału Społecznego. W celu odnoszą-
cym się do poprawy mechanizmów partycypacji 
społecznej  i wpływu obywateli na życie publiczne 
wskazano – jako jeden z priorytetów – wzmocnie-
nie integracji i solidarności społecznej. Zamierzo-
nym kierunkiem działania jest m.in. wspieranie roz-
woju przedsiębiorczości społecznej i innych form 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawo-
dowemu. Istotne wydaje się tu przywołanie funkcji 
zatrudnieniowej przedsiębiorstw społecznych, ale 
również ich zdolności do podnoszenia poziomu 
kapitału społecznego, którego defi cyt wymienia 
się wśród przyczyn wykluczenia społecznego 
[SRKS, 2013, s. 52]. Z kolei w Strategii Rozwoju Kapi-
tału Ludzkiego kwestię poprawy sytuacji osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym ujęto już na 
poziomie celu szczegółowego. Podobnie jak we 
wcześniej wspomnianych dokumentach, tak i tu 
podkreśla się fundamentalne znaczenie aktywności 
zawodowej dla podnoszenia spójności społecznej 
oraz konieczność rozwijania innowacyjnych form 
pomocy osobom zagrożonym lub wykluczonym 
społecznie, w tym w formule przedsiębiorczości 
społecznej [SRKL, 2013, s. 40]. Rolę ekonomii spo-
łecznej upatruje się również w wykorzystaniu jej 

form i metod dla celów aktywnej integracji spo-
łecznej mającej fundamentalne znaczenie dla ww. 
włączenia na rynek pracy [Ibidem, s. 59]. Tak sfor-
mułowane cele i priorytety strategiczne znalazły 
swoje odzwierciedlenie również w dokumentach 
o charakterze operacyjno-wdrożeniowym. Kluczo-
we znaczenie dla omawianej problematyki mają 
zwłaszcza Krajowy Program Przeciwdziałania Ubó-
stwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 oraz Krajo-
wy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. W pierw-
szym z nich ekonomia społeczna została wkom-
ponowana w działania przewidziane aż w pięciu 
z sześciu założonych priorytetów. Ich szczegółowe 
zestawienie wraz ze wskazaniem konkretnych ob-
szarów, w których ekonomia społeczna ma służyć 
ograniczeniu zjawiska wykluczenia społecznego 
przedstawiono w tabeli 2.

Analizując to zestawienie, wyraźnie widać, że po-
lityka ograniczania wykluczenia społecznego anga-
żuje już nie tylko służby publiczne, ale stara się 
realizować zaprogramowane działania w sposób 
partycypacyjny. Na tym polu szczególnie warto 
podkreślić, że potencjał podmiotów ekonomii spo-
łecznej nie jest już utożsamiany jedynie z działania-
mi na rzecz reintegracji zawodowej i przywracania 
na rynek pracy, ale ma stanowić wsparcie także dla 
innych grup zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym. Wydaje się, że najistotniejsze jest wyróżnienie 
tych inicjatyw, które mają służyć promowaniu ak-
tywności i budowaniu zaufania. Wiele z nich ma 
również stosunkowo odformalizowany charakter 
i jest wyrazem polityki odchodzenia od świadczeń 
na rzecz konkretnych usług. Koresponduje zresztą 
ze zdiagnozowaną koniecznością i potrzebą oddol-
nego działania, uwzględniającego uwarunkowania 
i specyfi kę różnych mechanizmów wykluczenia i in-
tegracji społecznej [Krajowy, 2014, s. 30]. Stanowi 
również odpowiedź na kwestię jednostronnego 
postrzegania podmiotów ekonomii społecznej w do-
kumentach strategicznych Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007–2013 [Pacut, 2010, s. 54].

Podmioty ekonomii społecznej zostały uznane 
za ważny element aktywizacji osób w trudnej sytu-
acji na rynku pracy, także w kontekście zapisów 
Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecz-
nej. Dokument ten ma wspierać rozwój ekonomii 
społecznej i działających na jej polu przedsiębiorstw, 
ale również stanowi on swego rodzaju katalog in-
terwencji, które mają służyć realizacji Strategii Roz-
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Tabela 2. Ekonomia społeczna w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu 2020

Priorytet I. 
Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 
dzieci i młodzieży

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie dożywiania dzieci 
i młodzieży.

Priorytet II. 
Zapewnienie spójności 
działań edukacyjnych, 
społecznych i zawodowych 
na rzecz dzieci i młodzieży

Współpraca szkół z podmiotami ekonomii społecznej przy organizacji lokal-
nych przedsięwzięć integracyjno-socjalnych dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych, promujących idee przedsiębiorczości społecznej, solidaryzmu 
społecznego oraz obywatelskiej aktywności.

Wsparcie dla programów adresowanych do młodzieży (w tym młodzieży nie-
pełnosprawnej) realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej oraz jed-
nostki samorządu terytorialnego, jak również dla wolontariatu długotermino-
wego podnoszącego kompetencje społeczne, przygotowującego do podjęcia 
aktywności i zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej.

Priorytet III. 
Aktywna integracja 
w społeczności lokalnej

Realizacja kontraktów socjalnych i projektów aktywności lokalnej w partner-
stwie z podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorstwami społecznymi, 
a także łączenie aktywnej integracji z działaniami w zakresie rewitalizacji – jako 
części wspólnych działań.

Oferowanie przez ośrodek pomocy społecznej czasowej aktywności w ramach 
podmiotów zatrudnienia socjalnego lub czasowego podjęcia zatrudnienia 
w spółdzielni socjalnej założonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 
i organizację obywatelską, w połączeniu z realizacją kontraktu socjalnego lub 
projektu lokalnego. Działania będą realizowane przez podmioty publiczne 
i podmioty sektora ekonomii społecznej, w tym szczególnie przez podmioty 
zatrudnienia socjalnego.

Wsparcie rozwoju podmiotów otoczenia ekonomii społecznej i spółdzielni 
socjalnych oraz innych przedsiębiorstw społecznych jako formy zatrudnienia 
przejściowego dla osób wychodzących z warsztatów terapii zajęciowej, cen-
trów i klubów integracji społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych 
i innych tego typu placówek.

Umożliwienie uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej odbywania staży re-
habilitacyjnych np. w przedsiębiorstwach społecznych i Zakładach Aktywności 
Zawodowej bez utraty statusu uczestnika, umożliwiając płynne przechodzenie 
do aktywizacji zawodowej.

Priorytet V. 
Zapobieganie 
niepewności 
mieszkaniowej 
i przeciwdziałanie 
bezdomności

Rozwój i wzmocnienie działań w zakresie zarządzania zadłużeniem, w tym 
możliwości jego odpracowywania. Rozszerzenie i upowszechnienie systemów 
i mechanizmów umożliwiających zadłużonym lokatorom odpracowywanie 
zadłużeń mieszkaniowych, zintegrowanych z systemem pomocy i integracji 
społecznej. Włączenie podmiotów pomocy i integracji społecznej oraz eko-
nomii społecznej (w tym Centra Integracji Społecznej, spółdzielnie socjalne) 
w system spłacania zadłużenia. 

Priorytet VI. 
Zarządzanie i zmiany 
strukturalne systemu 
integracji społecznej

Zwiększenie znaczenia ekonomii społecznej w województwie – na rzecz gmin 
i powiatów – poprzez wzmocnienie roli Regionalnych Ośrodków Polityki Spo-
łecznej w systemie pomocy i integracji społecznej.

Promowanie nowego wizerunku instytucji pomocy społecznej, ich zadań 
i kompetencji oraz działań kooperacji i partycypacji podmiotów pomocy 
i integracji społecznej ze sferą ekonomii społecznej (w tym organizacji obywa-
telskich).

Określenie partycypacyjnych zasad relacji publicznych instytucji pomocy 
społecznej z podmiotami ekonomii społecznej (w tym organizacjami obywa-
telskimi) w oparciu o planowane zmiany w systemie pomocy społecznej oraz 
w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym 
wprowadzenie możliwości rozliczania się podmiotów ekonomii społecznej 
– w tym organizacji obywatelskich – realizujących zadania publiczne na pod-
stawie rezultatów).

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Krajowy, 2014].
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woju Kapitału Społecznego w zakresie włączenia 
społecznego. Sytuuje on ekonomię społeczną jako 
jeden z elementów polityki publicznej, który ma 
przyczynić się do wzrostu zatrudnienia, kapitału spo-
łecznego oraz większej spójności społecznej. Przed-
siębiorczość społeczna ma stanowić m.in. formę 
wsparcia aktywności społeczno-zawodowej absol-
wentów i osób starszych. W obszarze aktywnej inte-
gracji (i związanej z tym roli podmiotów ekonomii 
społecznej) wskazuje się na następujące działania:

• przygotowanie, wdrożenie i wspieranie sys-
temu zatrudnienia monitorowanego w przed-
siębiorstwach społecznych dla osób zagrożo-
nych bądź wykluczonych społecznie,

• włączenie problematyki ekonomii społecz-
nej do systemu kształcenia pracowników in-
stytucji pomocy i integracji społecznej,

• wdrożenie i rozwój systemowych działań przed-
siębiorstw społecznych jako formy zatrudnie-
nia przejściowego dla osób wychodzących 
z warsztatów terapii zajęciowej, centrów in-
tegracji społecznej, placówek opiekuńczo-
-wychowawczych i innych tego typu placó-
wek,

• wdrożenie i wspieranie systemu zatrudnie-
nia monitorowanego w przedsiębiorstwach 
społecznych osób wykluczonych bądź za-
grożonych wykluczeniem społecznym, jako 
elementu ścieżki integracji i reintegracji spo-
łecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym [KPRES, 2014, s. 53–54].

Reakcją na wykluczenie społeczne, w myśl zapi-
sów KPRES, jest również włączenie podmiotów 
ekonomii społecznej w działania na rzecz zwiększa-
nia dostępu do usług publicznych oraz przedsię-
wzięcia o charakterze edukacyjnym, których zasad-
niczym celem jest zwiększanie aktywności osób 
wykluczonych społecznie. Szczególną rolę w reali-
zacji ww. zadań mają odgrywać przedsiębiorstwa 
społeczne. Równocześnie jednak podkreśla się isto-
tę i znaczenie inicjatyw podejmowanych przez 
podmioty działające w sferze pożytku publicznego 
oraz podmioty sfery gospodarczej (organizacje po-
zarządowe prowadzące działalność gospodarczą, 
spółki non-profi t, spółdzielnie pracy, inwalidów i nie-
widomych), które mają przeciwdziałać różnym aspek-
tom wykluczenia.

W celu realizacji działań wskazanych w krajo-
wych programach związanych z przeciwdziałaniem 

wykluczeniu społecznemu przewidziano również 
konkretne instrumenty fi nansowego wsparcia w po-
staci Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Roz-
wój 2014–2020 oraz Regionalnych Programów Ope-
racyjnych. Szczegółowe omówienie wskazanych 
w nich działań, celów i wskaźników nie jest przed-
miotem niniejszego artykułu, niemniej jednak war-
to pamiętać o tym, że wsparcie świadczone w tej 
właśnie formie będzie miało kluczowe znaczenie 
dla powodzenia wielu inicjatyw wykorzystujących 
potencjał przedsiębiorczości społecznej w ograni-
czaniu wykluczenia społecznego.

Wprowadzając problematykę znaczenia ekono-
mii społecznej w działaniach na rzecz przeciwdzia-
łania wykluczeniu społecznemu w Polsce, wskaza-
no, że istotną rolę w kształtowaniu i realizacji kon-
kretnych poczynań, obok strategii i programów 
formułowanych pod wpływem wspólnotowej poli-
tyki, ma również polskie ustawodawstwo. Wśród 
kluczowych regulacji wskazuje się ustawę o zatrud-
nieniu socjalnym, która obejmuje osoby wykluczo-
ne społecznie, „ (…) które ze względu na swoją sy-
tuację życiową nie są w stanie własnym staraniem 
zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych 
i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz 
uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo 
w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym (…)” 
[art. 1, pkt 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym]. Za-
łożoną formą reintegracji społeczno-zawodowej, 
w świetle ww. przepisów, jest przede wszystkim 
uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez 
Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Spo-
łecznej. Choć podkreśla się fakt, że programy pro-
ponowane przez ww. instytucje mogą stanowić 
istotny czynnik pozwalający na przywracanie osób 
wykluczonych do życia w społeczeństwie, to jednak 
równocześnie podnosi się argumenty dotyczące ich 
znacznego zbiurokratyzowania i powielania działań 
podejmowanych przez inne instytucje pomocy spo-
łecznej [Kowalczyk, 2008, s. 36–38].

Z kolei ustawa o pomocy społecznej, wskazując 
na instrumenty aktywnej integracji, odsyła jedynie 
do kompetencji samorządu województwa, który 
powinien inicjować i wspierać działania z zakresu 
przedsiębiorczości społecznej służące zwiększaniu 
aktywności społecznej oraz zawodowej osób i ro-
dzin zagrożonych wykluczeniem społecznym [art. 
21a. ustawy o pomocy społecznej]. W tym zakresie 
podkreśla się konieczność zmian zmierzających do 
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przebudowy systemu pomocy społecznej w kierun-
ku świadczenia usług społecznych zamiast świad-
czeń pieniężnych, które często utrzymują osoby 
wykluczone społecznie w stanie bierności [Doku-
ment, 2014, s. 101]. 

Ważna grupę osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym stanowią osoby niepełnosprawne. 
Ograniczeniu ryzyka ich marginalizacji ma służyć 
wskazana w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
rehabilitacja mająca za zadanie przywrócenie ww. 
osób do uczestnictwa w rynku pracy oraz w życiu 
społecznym. Podejmowanie tego typu działań jest 
możliwe przez organizacje pozarządowe, w tym 
spółdzielnie socjalne. W myśl Krajowego Programu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej planuje się jednak 
istotne zmiany dotyczące wsparcia osób niepełno-
sprawnych w ramach sektora ekonomii społecznej. 
Obejmują one m.in. włączenie podmiotów eko-
nomii społecznej do sektora usług wspierających 
osoby niepełnosprawne w zakresie doradztwa, 
usług asystenckich, asystentów pracy i koordyna-
torów zatrudnienia wspomaganego, wsparcie dla 
zatrudniania ww. osób w sektorze ekonomii spo-
łecznej [KPRES, 2014, s. 57].

Również w odniesieniu do rynku pracy wska-
zano na aktywną integrację osób bezrobotnych 
w formule Programu Aktywizacja i Integracja, który 
może być realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy 
we współpracy z podmiotami prowadzącymi działal-
ność statutową na rzecz integracji i reintegracji za-
wodowej i społecznej osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym [art. 62 ustawy o promocji zatrud-
nienia…]. Ustawa ta wskazuje również na możliwość 
podjęcia pracy przez ww. osoby w spółdzielni socjal-
nej. Forma ta wydaje się być szczególnie korzystna 
z uwagi na podstawę działalności każdej spółdzielni 
socjalnej, którą jest działanie na rzecz:

• społecznej reintegracji jej członków, przez 
co należy rozumieć działania mające na celu 
odbudowanie i podtrzymanie umiejętności 
uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej 
i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, 
zamieszkania lub pobytu,

• zawodowej reintegracji jej członków, przez 
co należy rozumieć działania mające na celu 
odbudowanie i podtrzymanie zdolności do 
samodzielnego świadczenia pracy na rynku 
pracy,

przy jednoczesnym prowadzeniu działalności go-
spodarczej [art. 2, pkt 2 ustawy o spółdzielniach 
socjalnych].

Poza działaniami prozatrudnieniowymi, spół-
dzielnie socjalne pełnią także ważną rolę w zakresie 
przełamywania barier wśród osób wykluczonych 
społecznie poszukujących swojego miejsca w spo-
łeczeństwie – budują poczucie odpowiedzialności, 
wzmacniają więzi, pozwalają poprzez pracę odbu-
dowywać wiarę w siebie. Potencjał ten dostrzeżono 
również na etapie tworzenia zapisów Krajowego 
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w którym 
spółdzielczość socjalna jest traktowana jako ważny 
instrument w ograniczaniu wykluczenia różnych 
grup społecznych. Ważną rolę przypisano także 
organizacjom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego oraz podmiotom gospodarczym pro-
wadzącym działalność nakierowaną na realizację 
celów społecznych. Ich aktywność w zakresie prze-
ciwdziałania wykluczeniu społecznemu w sposób 
szczegółowy reguluje ustawa o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie, wskazując na 
możliwość realizacji przez ww. podmioty zadań 
publicznych związanych m.in. z integracją i rein-
tegracją zawodową i społeczną, promocją zatrud-
nienia i pomocą społeczną. Istotne jest zwłaszcza 
podejmowanie ww. działań we współpracy z orga-
nami administracji publicznej, co – jak podkreśla się 
w literaturze przedmiotu – skutkuje większą efek-
tywnością w zwalczaniu zjawiska marginalizacji 
i wykluczenia społecznego [Blicharz, Huchla, 2008, 
s. 18]. Wyrazem zintegrowanego podejścia do ww. 
zagadnień jest również projekt ustawy o przedsię-
biorstwie społecznym i wspieraniu rozwoju ekono-
mii społecznej, który konstytuuje przedsiębiorstwa 
społeczne jako podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą na rzecz zatrudniania lub wspierania 
osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie, oraz 
który równocześnie odnosi się do kwestii wspiera-
nia ww. działalności przez władze publiczne.

Podsumowując, należy stwierdzić, że problema-
tyka ekonomii społecznej wpisuje się w krajową 
politykę przeciwdziałania wykluczeniu społeczne-
mu. Widoczna jest ona zwłaszcza w różnych strate-
giach i programach. W tym zakresie szczególnie 
istotne wydaje się dostrzeżenie zmiany polegającej 
na odejściu od aktywizacji zawodowej jako jedy-
nego instrumentu przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu. Coraz częściej uzupełniana jest ona 
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Social economy in policy of combating social exclusion in Poland

Abstract:  The aim of the article is to analyze the place of social economy and social entrepreneurship in policies aimed at re-

ducing social exclusion in Poland.  In the fi rst part of the article, defi nitions of social exclusion and the importance 

and role of the social economy in solving this problem have been presented. Its second part analyzes the policies, 

programs and legal acts in the area of social exclusion in Poland. The author is convinced that above mentioned 

documents and regulation take into account the complexity of social exclusion. Their implementation, however, is 

mainly related to EU funds. A key task is therefore to include social economy and social entrepreneurship into the 

national legal acts.
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