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Rozwój podmiotów ekonomii 
społecznej w Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem regionu opolskiego 
– uwarunkowania instytucjonalno-
organizacyjne
Michał Broniszewski*

Streszczenie: Rozwój podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie opolskim związany jest w głów-
nej mierze z rosnącymi regionalnymi potrzebami społecznymi. Ograniczone środki finansowe 
w sferze polityki społecznej skutkują brakiem skutecznych i efektywnych rozwiązań w obszarze 
problemów społecznych i ekonomicznych. Celem artykułu jest ukazanie aktualnego stanu roz-
woju PES w województwie opolskim w odniesieniu do perspektywy czasowej 2009–2017. Przed-
stawiono również zmianę danych ilościowych dotyczących podmiotów ekonomii społecznej 
w województwie opolskim, w celu ukazania znaczenia tego wskaźnika dla działań publicznych 
ukierunkowanych na rozwój wsparcia instytucjonalno-organizacyjnego ES. W warstwie teore-
tycznej wykorzystano analizę literatury przedmiotu, która posłużyła do zbadania uwarunkowań 
organizacyjnych wspomagających wdrażanie warunków sprzyjających rozwojowi PES w woje-
wództwie opolskim. W warstwie empirycznej wykorzystano metody analizy danych zastanych 
(ilościowych) jako metodę badawczą, opierającą się na analizie powstawania nowych PES. Dane 
te posłużą do lepszego zrozumienia warunków sprzyjających i hamujących rozwój PES w regionie 
opolskim. Autor wskazuje na niepokojącą tendencję w słabnącej dynamice wzrostu nowych PES. 

Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, polityka społeczna, przedsiębiorstwa społeczne.

Wprowadzenie

Wokół koncepcji ekonomii społecznej 
istnieje wiele kontrowersji, odnoszących się 
m.in. do tego, czy w ekonomii społecznej (ES), 
wraz z jej własnymi podmiotami, następuje 
właściwy rozwój instytucjonalno-organiza-
cyjny, czy jest ona skuteczna w przeciwdzia-
łaniu wykluczeniu społecznemu i  margina-
lizacji społecznej (w tym: w województwie 
opolskim), oraz czy formuła, jaką przyjęła 
współczesna ES jest ekonomicznie uzasad-
nioną koncepcją istnienia, czy jedynie pomy-
słem na szukanie rozwiązań problemów w 
kwestii polityki społecznej. Próba odpowie-
dzi na te pytania dokonana zostanie w opar-

ciu o literaturę przedmiotu i analizę kierun-
ków rozwoju ekonomii społecznej w regionie 
opolskim. 

Celem artykułu jest poznanie źródeł 
powstawania koncepcji ES w Polsce, prze-
gląd wojewódzkich programów wsparcia ES 
w  województwie opolskim oraz diagnoza 
stanu rozwoju PES w regionie opolskim na 
lata 2009–2017. W artykule wykorzystano 
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przegląd literatury, która posłużyła do zbada-
nia uwarunkowań organizacyjno-instytucjo-
nalnych, wspomagających rozwój podmio-
tów ekonomii społecznej w województwie 
opolskim. W ostatniej części artykułu wyko-
rzystano analizę danych zastanych (ilościo-
wych), odnoszących się do stanu istniejących 
podmiotów ekonomii społecznej, w  celu 
określenia kierunków rozwojowych PES i jego 
wsparcia instytucjonalno-organizacyjnego 
w województwie opolskim.

1. Rozwój koncepcji ekonomii 
społecznej w Polsce

Przegląd literatury dotyczącej badań nad 
ES w Polsce nie jest łatwym zadaniem, z uwagi 
na złożoność tego pojęcia [Mair, Robinson, 
Hockerts, 2010, s. 48]. Zalążka powstania ES 
w Polsce można upatrywać w ruchu społecz-
nym, czy w ruchu spółdzielczym. Ewolucję 
rozwoju współczesnej koncepcji ekonomii 
społecznej w Polsce zapoczątkowały głębo-
kie przemiany, co można zauważyć w ideach 
i  koncepcjach rozwijanych współcześnie, 
w  szeroko rozumianej debacie publicznej, 
jednak jej początek jest głęboko zakorzeniony 
w historii Polski i łączy się pośrednio z ruchem 
społecznym. W  bogatej polskiej tradycji 
i  historii prekursorami ruchu spółdzielczego 
byli: Stanisław Staszic, ks.  Piotr Wawrzyniak, 
Edward Abramowski, ks.  Wacław Bliziński, 
Maria Orsetti, Stefan Żeromski, Stanisław Woj-
ciechowski, Teodor Toeplitz, Franciszek Stef-
czyk, Romuald Mielczarski, Jan Wolski, Stani-
sław Thugutt [KPRES, 2012, s. 6].

Stanisław Staszic (1755–1826) był oświe-
ceniowym prekursorem spółdzielczości 
tworząc w 1816 r. na swojej ziemi Towarzy-
stwo Rolnicze Hrubieszowskie [Frączak, 2006, 
s.  14]. Towarzystwo to powstało na podsta-
wie umowy zawartej z 329 gospodarzami 
ziemskimi, tworząc tzw. kontrakt Towarzy-
stwa RH, który miał na celu udoskonalenie 
rolnictwa i przemysłu oraz deklarację wspól-
nego ratowania się w nieszczęściach [ibi-

dem, s. 15]. Jeżeli chodzi o ziemię, to stano-
wiła ona własność Towarzystwa tworzącego 
Wspólnotę mieszkańców dóbr. Ziemia była 
przekazywana w wieczyste użytkowanie. 
Poglądy Staszica kształtowane były głównie 
pod wpływem idei epoki oświeceniowej. 
W  kwestii ekonomii wartością dla Staszica 
nie było osiąganie maksymalizacji zysku, lecz 
dbanie o  rozwój endogeniczny, rozumiany 
jako dbanie o  tworzenie własnego prze-
mysłu w  oparciu o  jakość. Kolejnym z  inno-
watorów spółdzielczych był ks. Piotr Waw-
rzyniak (1849–1910), który 29 maja 1873  r. 
przekształcił lokalną kasę Oszczędności 
i Pożyczek w Śremie w Bank Ludowy oparty 
na nowoczesnych zasadach spółdzielczo-
ści, a  w  1891  r. został jego patronem. Banki 
spółdzielcze jako pewien ruch spółdzielczy 
w okresie zaborów Polski były formą akumu-
lacji pieniądza przez Polaków, wspierały one 
również rozwój Wielkopolski. Trzecią posta-
cią polskiej historii spółdzielczej był prekur-
sor zarówno ruchu stowarzyszeniowego, jak 
i ruchu spółdzielczego Edward Abramowski 
(1868–1918). Przeniósł on na grunt polski ideę 
pankooperatyzmu, mającą na celu stworze-
nie „republiki spółdzielczej” poprzez koope-
ratywy, współpracę, stowarzyszenia, oddolne 
inicjatywy społeczne [Okraska, 2012, s. 11].

Ks. Wacław Bliziński (1870–1944) był 
ojcem ekonomicznego wzrostu w gminie 
Lisków w zaborze rosyjskim. Był pomysło-
dawcą Spółdzielni Spożywców, do której 
dołączono piekarnię, mleczarnię, a  także 
Stowarzyszenie Budowlane i Stowarzyszenie 
Zbożowe. Skupiono się również na aspektach 
kulturalnych i edukacyjnych. Franciszek Stef-
czyk (1861–1924) był zaś założycielem wiej-
skiej spółdzielni oszczędnościowo-pożyczko-
wej, a także propagatorem „Kas Stefczyka” na 
wsi galicyjskiej. 

Ewolucja rozwoju koncepcji ES w Polsce 
jest przede wszystkim odpowiedzią na spe-
cyficzne zagrożenia i problemy społeczno-
-gospodarczo-polityczne towarzyszące już 
od wieków. Koncepcji tej sprzyjały szanse 
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rozwojowe, co zapoczątkowało różnego 
rodzaju inicjatywy, a także miało wpływ na 
powstanie i ewolucję organizacji społecz-
nych należących obecnie do sektora ekono-
mii społecznej. Do kluczowych przykładów 
wielkich projektów można zaliczyć Społem 
czy Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową. 
Były one odpowiedzią na problemy spo-
łeczne tamtych czasów, stanowiąc wówczas 
innowacyjne rozwiązania społeczne. 

Ewolucja koncepcji ES w Polsce pozwala 
wyróżnić trzy główne fazy jej rozwoju [Kaź-
mierczak, 2007, s. 102.]:

 y tradycyjna ES (przed II wojną światową),
 y stara ES (okres PRL),
 y nowa ES (po 1989 r.).

W okresie PRL-u ekonomia społeczna 
(stara) została zawłaszczona, czego wyni-
kiem było wchłonięcie sektora spółdziel-
czego do sektora rządowego. Działania te 
obejmowały konfiskatę majątku spółdziel-
czego, kontrolę przez organy administracji 
państwowej, przeniesienie zadań polityki 
państwa na obszary spółdzielczości, czego 
przykładem mogło być: budowanie mieszkań 
(spółdzielnie mieszkaniowe), produkcja arty-
kułów mleczno-spożywczych (spółdzielnie 
mleczarskie), aktywizacja pracy (spółdzielnie 
pracy) czy modernizacja rolnictwa (spółdziel-
nie rolnicze). Negatywną stroną takich dzia-
łań było przejęcie realizacji zadań polityki 
państwa oraz uzależnienie się od finansowa-
nia z budżetu państwowego [Broniszewski, 
Goleński, Mesjasz, 2013, s. 146]. Główną róż-
nicę między tradycyjną koncepcją ekonomii 
społecznej a starą koncepcją ES w  Polsce 
stanowiło odejście od demokratycznych, 
wewnętrznych struktur społecznych tychże 
podmiotów na rzecz sterowania centralnego 
(instytucjonalnego). Jest to jedna z przyczyn 
dzisiejszego kryzysu spółdzielczości w  Pol-
sce. Idea powstała jeszcze przed II  wojną 
światową oparta była na ruchu samoobrony 
i  samopomocy, które nawiązywały do natu-
ralnych ludzkich instynktów: kooperacji i soli-
darności, a także do istniejących od tysiącleci 

we wszystkich społeczeństwach instytucji 
nadających im materialne formy [Okraska, 
2012, s.  6]. W okresie socjalizmu w  Polsce 
upaństwowione zostały idea i fundamenty, 
na których opierała się ekonomia społeczna.

2. Współczesna ekonomia społeczna 
w Polsce i Unii Europejskiej

Współczesna ekonomia społeczna 
powraca do sektora pozapaństwowego, czyli 
do pierwotnych korzeni, które ją kształto-
wały (inicjatywy społeczne). Obecny rozwój 
ES w Polsce różni się zasadniczo od poprzed-
nich faz rozwojowych (tradycyjnej i starej) 
– odmienny jest kontekst historyczny i typy 
problemów, jakie współcześnie występują. 
Przyczyną powrotu ES do dyskursu publicz-
nego w Polsce i Unii Europejskiej są współ-
czesne problemy bezrobocia, które wiążą się 
głęboko ze zjawiskiem wykluczenia społecz-
nego, a w konsekwencji z pozostawaniem 
poza rynkiem pracy oraz wyczerpaniem się 
możliwości państwa narodowego w skutecz-
nym regulowaniu problemów wywoływa-
nych przez mechanizmy rynkowe. Konieczne 
staje się tworzenie nowego ładu instytucjo-
nalnego w związku z wyczerpaniem się moż-
liwości starych koncepcji [Kaźmierczak, 2007, 
s. 102]. 

Bogaty dorobek historyczny ES w Polsce 
nie wykształcił dotąd definicji w porządku 
prawnym, która by określała PES, nadal więc 
jest kwestią otwartą, jakie podmioty możemy 
zaliczyć do sektora ekonomii społecznej. 
Obecnie trwa jednak dyskusja nad kryteriami 
definicyjnymi sektora podmiotów ekonomii 
społecznej w Polsce. Jednocześnie uregulo-
wanie instytucjonalne na rzecz rozwoju ES 
i  jego otoczenia funkcjonowania przedsię-
biorstw społecznych zostało uwzględnione 
w  Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii 
Społecznej na lata 2014–2020 (KPRES), przy-
jętym uchwałą nr 164 Rady Ministrów z dnia 
12 sierpnia 2014 r. KPRES obejmuje okres 
2014–2020 i stanowi rządowy programu roz-
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woju, w  rozumieniu ustawy z dnia 6 grud-
nia 2006  r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649). KPRES 
porządkuje cele i działania związane z ES, 
których finansowanie na lata 2014–2020 jest 
równolegle planowane ze środków unijnych, 
budżetu państwa, w tym funduszy celo-
wych i budżetu jednostek samorządu tery-
torialnego. Obecnie, według definicji KPRES, 
ekonomia społeczna to sfera aktywności 
obywatelskiej, która poprzez działalność eko-
nomiczną i działalność pożytku publicznego 
służy: integracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych społeczną marginalizacją, two-
rzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług spo-
łecznych użyteczności publicznej (na rzecz 
interesu ogólnego) [KPRES, 2012]. 

Dokonując przeglądu PES w Polsce można 
stwierdzić, iż obejmują one następujący kata-
log form [KPRES, 2012, s. 23]:

 y fundacje,
 y stowarzyszenia,
 y spółdzielnie (spółdzielnie pracy, spół-

dzielnie inwalidów i spółdzielnie niewido-
mych),

 y spółdzielnie socjalne (Centra Integracji 
Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, 
Zakłady Aktywności Zawodowej, Towa-
rzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych).
Funkcjonowanie podmiotów ekonomii 

społecznej w Polsce utrudnia brak jednolitej 
ustawy odnoszącej się do przedsiębiorstw 
społecznych i wsparcia sektora ekonomii spo-
łecznej (w chwili obecnej procedowany jest 
projekt ustawy o przedsiębiorstwach spo-
łecznych i wspieraniu ekonomii społecznej 
[Projekt, 2015], który może rozwiązać powyż-
szy problem). Niewątpliwie brak jednolitej 
klasyfikacji PES utrudnia wyodrębnienie 
właściwych podmiotów, co skutkuje różnymi 
regulacjami prawnymi w Polsce odnoszącymi 
się do organizacji pozarządowych, takich jak: 
stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie czy 
inne organizacje społeczne, należące obec-
nie do sektora ekonomii społecznej. Katalog 

prawny regulujący działalność organizacji 
pozarządowych zawiera się w: 

 y ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o funda-
cjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97),

 y ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo 
o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 
104),

 y ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spół-
dzielniach socjalnych (Dz.U. 2006 nr 94 
poz. 651),

 y ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776),

 y ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873), 

 y ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001). 
Brak precyzyjnej, jednolitej, powszech-

nie obowiązującej definicji przedsiębiorstwa 
społecznego może skutkować nieefektyw-
nym wykorzystaniem środków publicznych 
(w tym znacznych środków pochodzących ze 
źródeł unijnych) w nowym okresie programo-
wania 2014–2020. Problem ten zauważono 
w uzasadnieniu projektu ustawy o przedsię-
biorstwach społecznych [Gazeta Podatnika, 
2015]. 

Wzrost zainteresowania się Unii Europej-
skiej koncepcją ekonomii społecznej spowo-
dowany był w głównej mierze powiększa-
niem się rozbieżności między oczekiwaniami 
społecznymi a aktualną sytuacją gospodar-
czą. Obecnie rozwój ES jest wspierany przez 
UE poprzez inicjatywę na rzecz przedsiębior-
czości społecznej [Komisja Europejska, 2011, 
s.  8–11]. Argumentem dla podjęcia się tego 
działania jest sprzyjanie „silnej konkurencyj-
nej, społecznej gospodarce rynkowej” i  włą-
czeniu społecznemu ukierunkowanemu na 
zatrudnienie. Inicjatywa podejmowana przez 
Komisję Europejską umieściła gospodarkę 
i innowacyjność społeczną w obszarze swoich 
zainteresowań zarówno pod względem spój-
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ności terytorialnej, jak i poszukiwań orygi-
nalnych rozwiązań problemów społecznych. 
Ponadto ES wpisuje się w strategię Europa 
2020, która jako program społeczno-gospo-
darczy UE dąży do realizacji celów w  niej 
zawartych [Komisja Europejska, 2010, s. 5]:

 y wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 
20–64 lat powinien wynosić 75%,

 y liczbę osób zagrożonych ubóstwem 
należy zmniejszyć o 20 mln.

3. Wojewódzkie programy ES w 
województwie opolskim

Ukazując ekonomię społeczną i jej rozwój 
w  województwie opolskim należy uwzględ-
nić spojrzenie na problemy społeczne tego 
regionu w kontekście uruchomienia po-
tencjału rozwojowego tkwiącego w samej 
wewnątrzregionalnej społeczności. Według 
badań w chwili obecnej ekonomia społeczna 
jest jednym z najskuteczniejszych sposobów 
walki z problemami społecznymi [Mair, Ro-
binson, Hockerts, 2010, s. 119].

Ekonomia społeczna ma kluczowe zna-
czenie dla obszarów zapaści społeczno-
-gospodarczej, w których wciąż aktualne 
i  przenikające się problemy społeczne blo-
kują rozwój i aktywność [Giza-Poleszczuk, 
Hausner, 2008, s. 23]. Niewątpliwie głów-
nym problemem społeczno-gospodarczym 
województwa opolskiego jest bezrobocie, 
jako znacząca determinanta wpływająca na 
rozszerzenie się sfery ubóstwa. Brak miejsc 
pracy został również dostrzeżony przez wła-
dze samorządowe woj. opolskiego w ramach 
„Wojewódzkiej strategii w zakresie polityki 
społecznej na lata 2016–2025” przygotowa-
nej przez Zarząd Województwa Opolskiego 
oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej w Opolu (ROPS). Bezrobocie jest w niej 
postrzegane jako czynnik mający wpływ na 
generowanie ubóstwa, a co za tym idzie na 
wykluczenie społeczne [Zarząd, 2015, s.  83]. 
Skutkami bezrobocia są emigracja bezro-
botnych poza województwo, tzw. migracja 

krajowa (do ośrodków metropolitarnych) 
oraz migracja zagraniczna. Korzyści płynące 
z rozwoju sektora ES w woj. opolskim zostały 
dostrzeżone w ramach działań na rzecz roz-
woju przedsiębiorczości społecznej w „Woje-
wódzkim programie pomocy i integracji spo-
łecznej na lata 2016–2025”. Wskazano w nim, 
iż działania podejmowane przez podmioty 
ekonomii społecznej (PES) przyczyniają się 
do [ROPS, 2015, s. 58]:

 y osiągania spójności społecznej,
 y sprzyjania wzrostowi zatrudnienia,
 y wspierania walki z ubóstwem,
 y uczestnictwa w demokracji,
 y angażowania obywateli w realne działa-

nia na rzecz poprawy ich sytuacji,
 y usprawnienia procesów zarządzania,
 y zapewnienia stabilnego rozwoju lokal-

nego rynku pracy, a wraz z nim – dobro-
bytu całej społeczności.
Zdaniem Opolskiego Urzędu Wojewódz-

kiego skutecznym działaniem ES jest pobu-
dzanie społeczeństwa lokalnego do powrotu 
na otwarty rynek pracy poprzez zachęcanie 
do większej aktywności i przedsiębiorczo-
ści społecznej. Przeciwdziałanie ubóstwu 
i  wykluczeniu społecznemu zawarte zostało 
w  założeniach „Wojewódzkiej Strategii 
w  Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016-
2025” poprzez [Zarząd, 2015, s. 14]:

 y rozwój usług i instytucji reintegracji spo-
łecznozawodowej,

 y wsparcie sektora ekonomii społecznej,
 y rozwój partnerstwa i otoczenia,
 y rozwój systemu badań i informacji o sek-

torze ES.
Rozwój ekonomii społecznej jest nie-

odzowną determinantą rozwoju endoge-
nicznego, gdyż bazuje na własnych regional-
nych zasobach. Cechą właściwą dla PES jest 
aktywizacja osób wykluczonych społecznie 
i pobudzanie rozwoju przy niskich nakładach 
zasobów endogenicznych. Każdy region ze 
względu na swoją specyfikę ma odmienną 
sytuację społeczno-gospodarczą, co skut-
kować może odmiennością uwarunkowań 
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rozwoju. System wsparcia ES jest odmienny 
w każdym z regionów i może posiadać różne 
cele rozwojowe systemu wsparcia. W woje-
wództwie opolskim cele strategiczne są 
zawarte w „Wojewódzkim programie pomocy 
i integracji społecznej na lata 2016–2025” i są 
zgodne z Opolskim Programem Ekonomii 
Społecznej. Ten ostatni dokument wskazuje 
szereg działań, które powinny być realizo-
wane na rzecz rozwoju opolskiego systemu 
wsparcia sektora ES. Po pierwsze, ma być to 
realizowane poprzez zwiększenie umiejętno-
ści kadr do prowadzenia profesjonalnej pracy 
socjalnej z rodziną i dzieckiem, z osobami 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym 
oraz wykluczonymi w zakresie ich aktywizacji 
społeczno-zawodowej. Po drugie, doskona-
lone mają być umiejętności metodyczne oraz 
społeczne kadry pomocy i integracji społecz-
nej. Po trzecie, stworzony ma zostać kom-
pleksowy system kształcenia kadry pomocy 

i  integracji społecznej w regionie. Podejście 
to wydaje się zasadne w kontekście aktual-
nych problemów województwa opolskiego, 
a  konkretnie bezrobocia i starzejącego się 
społeczeństwa [ROPS, 2016, s. 27]. 

Ważna staje się w tym momencie kon-
dycja sektora ES w województwie opolskim 
i  dalszy rozwój sektora ES na danym obsza-
rze, a świadczyć o tym może m.in. liczba pod-
miotów należących do sektora ES.

W województwie opolskim według 
danych REGON z 2013 r. zarejestrowanych 
było około 3.167 jednostek spełniających kry-
teria organizacji pozarządowych, na 10 tys. 
mieszkańców przypadało więc 31,5 organi-
zacji. Województwo opolskie pod tym wzglę-
dem uplasowało się na 13 miejscu w kraju. 
Na rysunku 1 przedstawiono dane ilościowe: 
widoczne są zmiany w liczbie organizacji 
pozarządowych w województwie opolskim 
w latach 2009–2015.

Rysunek 1. Zmiany w liczbie organizacji pozarządowych w latach 2009–2015 ogółem 
dla województwa opolskiego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych GUS.

Według danych Krajowego Rejestru 
Sądowego (KRS) – stan na 24 kwietnia 2017 
r., w województwie opolskim funkcjonowało 

3.509 organizacji pozarządowych, w  sto-
sunku do 131.176 jednostek w całej Polsce 
(tabela 1).
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Tabela 1. Liczba podmiotów zawartych w bazie KRS, spełniających kryteria organizacji 
pozarządowych, w podziale na województwa (stan na dzień 24 kwietnia 2017 r.)

1. dolnośląskie 10 754

2. kujawsko-pomorskie 6 493

3. lubelskie 7 558

4. lubuskie 3 626

5. łódzkie 7 610

6. małopolskie 11 899

7. mazowieckie 21 928

8. opolskie 3 509

9. podkarpackie 6 992

10. podlaskie 3 858

11. pomorskie 7 854

12. śląskie 12 348

13. świętokrzyskie 4 089

14. warmińsko-mazurskie 5 236

15. wielkopolskie 12 146

16. zachodniopomorskie 5 276

Razem: 131 176

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych KRS.

W długookresowej perspektywie można 
zauważyć powolny, lecz systematyczny 
wzrost liczby organizacji pozarządowych 
w  województwie opolskim (liczony latami). 
Natomiast w skali całego kraju województwo 
opolskie plasuje się na ostatnim miejscu pod 
względem istniejącej liczby organizacji poza-
rządowych w KRS-ie. Stanowi to obecnie 
zagrożenie rozwojowe dla podmiotów eko-
nomii społecznej. Diagnozując stan (liczbę) 
organizacji pozarządowych w województwie 
opolskim ze względu na realizację celów spo-
łecznych, można wyodrębnić następujące 
obszary ich działalności [ROPS, 2016, s. 36]:

 y poprawa jakości kształcenia oraz dosto-
sowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 
rynku pracy,

 y wspieranie zatrudnienia i samozatrudnie-
nia,

 y przeciwdziałanie wykluczeniu społecz-
nemu i ubóstwu,

 y rozwój usług opiekuńczych i wychowaw-
czych.
Dla przeciwwagi warto również wymie-

nić bariery hamujące rozwój PES w woje-
wództwie opolskim. Zaliczyć do nich można 
[Kwiatkowska i inni, 2011, s. 15]:

 y nieliczne i słabe organizacje (pod wzglę-
dem kadrowym i finansowym), co powo-
duje brak stabilizacji oraz niemożność 
realizacji celów społecznych,

 y niewystarczającą współpracę administra-
cji publicznej z trzecim sektorem, co skut-
kuje słabą realizacją zadań publicznych 
z udziałem podmiotów ekonomii społecz-
nej,

 y brak zaufania publicznego do inicjatyw 
podejmowanych przez podmioty ekono-
mii społecznej oraz brak zaangażowania,

 y młody i słabo rozwinięty nurt współcze-
snej ES, co przyczynia się do niewłaści-
wych proporcji między realizacją celów 
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społecznych a efektywnością gospo-
darczą.
Jeżeli popatrzymy na instytucjonalno-

-organizacyjny charakter wsparcia pod-
miotów ekonomii społecznej w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem województwa 
opolskiego, to według M. Klimowicz należy 
wspomnieć o znaczeniu środków unijnych 
i  „w tym kontekście nie bez znaczenia jest 
fakt, że rozwój sektora ekonomii społecz-
nej jest obecnie jednym z najważniejszych 
obszarów wsparcia polityki regionalnej Unii 
Europejskiej” [Klimowicz, 2008, s. 124].

Podsumowanie

Rozwój ekonomii społecznej w woje-
wództwie opolskim wymaga podejścia ho-
ryzontalnego na rzecz trwałości i  ciągłości 
realizacji celów społecznych w układzie spo-
łeczno-gospodarczym. Rozwiązania instytu-
cjonalno-organizacyjne wspierające rozwój 
wymagają przede wszystkim stworzenia 

odpowiednich warunków egzystencjalnych, 
polegających na tworzeniu przyjaznego śro-
dowiska (otoczenia), umożliwiającego wspar-
cie, jak i zapewniającego dalsze kierunki 
rozwoju PES-ów. Diagnoza sytuacji społecz-
no-gospodarczej województwa opolskie-
go wykazuje występowanie niekorzystnych 
zjawisk społecznych, takich jak wzrost za-
grożenia wykluczeniem społecznym czy 
starzenie się społeczeństwa. Rozwiązaniem 
niwelującym niekorzystne zjawiska społecz-
ne w województwie opolskim jest infrastruk-
tura wsparcia ES wraz ze swoimi podmiotami, 
gdzie zgodnie z nowoczesnymi trendami w 
obszarze polityki społecznej promowane jest 
aktywne społeczeństwo (odejście od pomocy 
doraźnej na rzecz aktywizowania oraz znacz-
nego usamodzielnienia się społecznego). 
Moim zdaniem obecny rozwój PES w woje-
wództwie opolskim jest obciążony aktualną 
sytuacją społeczno-gospodarczą, co może 
hamować powstawanie nowych podmiotów 
i wskazywać na słabość instytucji wspierają-
cych jego rozwój.
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Development of social economy entities in Poland with particular emphasis on the Opole 
region: Institutional and organizational conditions

Summary: The development of social economy entities (PES) in the Opole Voivodeship is mainly related to growing 
regional social needs. Limited financial resources in the sphere of social policy result in the lack of effec-
tive solutions in the area of social and economic problems. The aim of this article is to present the current 
state of PES development in the Opolskie Voivodship with respect to the time perspective 2009-2017. The 
changes in the number of social economy entities in Opolskie voivodship was also presented in order to 
show the significance of this indicator for public actions aimed at the development of institutional and 
organizational support. In the theoretical layer, literature analysis was used to examine the organizational 
conditions supporting the implementation of conditions conducive to the development of PES in the 
Opolskie Voivodeship. In the empirical layer, research methods of data analysis (quantitative), based on 
the analysis of the formation of new PES were used. These data will serve to better understand the condi-
tions that favor and inhibit the development of PES in the Opolskie region. The author shows a disturbing 
tendency in the slowing growth of new PES.

Keywords: social economy, social policy, social enterprises.
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