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Szanowni Państwo!

Światy „for profit” i „not-for-profit” 
dawniej rozdzielne i jasno zdefiniowa-
ne, w dzisiejszych czasach zbliżają się 
do siebie. Z jednej strony duże orga-
nizacje pozarządowe coraz bardziej 
profesjonalnie wypełniające swoją 
misję, z drugiej firmy zaangażowane 
społecznie, uwzględniające postulaty 

interesariuszy. Pośrodku tworzy się przestrzeń dla organizacji 
i instytucji “not-only-for-profit”, a więc takich, dla których cele 
biznesowe są równoważne ze społecznymi. Na świecie rozwi-
ja się przedsiębiorczość społeczna (social enterpreneurship), 
w Polsce powstają spółdzielnie socjalne i inne podmioty eko-
nomii społecznej. Czy rzeczywiście są to nadal różne światy?

Oddajemy w Państwa ręce broszurę „Spotkanie dwóch świa-
tów. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z bizne-
sem”, która w przystępny sposób omawia zasady partnerstw 
firm z podmiotami ekonomii społecznej, a o ich praktyczne 
aspekty zapytaliśmy samych przedsiębiorców. Wśród Partne-
rów Strategicznych FOB nie brakuje firm od lat współpracują-
cych z fundacjami, spółdzielniami, czy zakładami aktywności 
zawodowej. Na kolejnych stronach swoimi doświadczeniami 
dzielą się Kompania Piwowarska, Carrefour Polska, Orbis SA 
i PwC.

Świat podmiotów ekonomii społecznej to często terra inco-
gnita dla firm komercyjnych. Julia Koczanowicz-Chońdzyńska 
z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych przyznaje  
w komentarzu do naszej publikacji, że skala działania sektora 
ekonomii społecznej jest wciąż ograniczona. Przedsiębiorcy 
społeczni dopiero uczą się zasad funkcjonowania biznesu,  
a firmom trudniej dotrzeć do spółdzielni czy zakładów aktyw-
ności zawodowej niż do komercyjnych dostawców. Jednak 
warto zaznaczyć, że wiele obaw zniechęcających do podjęcia 
współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, na przykład 
przekonanie o niskiej jakości dostarczanych przez nie produk-
tów, nie znajduje uzasadnienia w rzeczywistości.

Poza tym, jak wynika z wypowiedzi przedstawicielek firm, 
pomimo początkowych trudności, partnerstwa biznesowo-
-społeczne przynoszą nie tylko korzyści materialne, ale i dużą 
satysfakcję. Współpracę z podmiotami ekonomii społecznej 
podejmują firmy rozumiejące strategiczne znaczenie społecz-
nej odpowiedzialności biznesu dla swojego rozwoju,  
a wspierając osoby i organizacje, które w przeciwnym razie 
miałyby problem z zaistnieniem na rynku, uwierzytelniają 
swój wizerunek liderów CSR.

Życzę miłej lektury,
Mirella Panek-Owsiańska                                                                                                   
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

wprowadzenie



wędka zamiast 
ryby, czyli  
o idei ekonomi i 
społecznej

32

Patrząc na historię samoorganizacji społeczeństwa, Polska 
ma bogate tradycje związane z ekonomią społeczną. Pierw-
sze stowarzyszenia samopomocowe powstały w zaborze 
pruskim w XIX wieku (Szopa 2012), zaś idea kooperatyw  
i spółdzielczości była rozwijana przez lata. Obecnie, w obliczu 
kryzysu tradycyjnie rozumianej gospodarki rynkowej, szcze-
gólnie na znaczeniu zyskuje idea prowadzenia biznesu przez 
organizacje społeczne. Praktyka pokazuje, że taka działalność 
może być rozwijana z sukcesami, choć nie bez przeszkód. 

Ekonomia społeczna to jeden ze sposobów określenia działal-
ności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne  
i ekonomiczne. Bywa ona nazywana gospodarką społeczną,  
a jej podmioty przedsiębiorstwami społecznymi.

Głównym celem działalności podmiotów funkcjonujących  
w ramach ekonomii społecznej jest integracja społeczno- 
-zawodowa osób wykluczonych społecznie lub będących  
w trudnej sytuacji na rynku pracy.   

DO gruP zagrOżOnych wykluczenieM SPOłecznyM 
zaliczaMy:
• osoby z niepełnosprawnościami, 
• osoby, które ukończyły terapie wychodzenia z uzależnień 
   (alkoholowych, narkotykowych),
• byłych więźniów, 
• osoby przewlekle  chore,  
• imigrantów. 

OSOby Objęte Szczególną OchrOną na rynku Pracy 
tO: osoby długotrwale bezrobotne, osoby samotnie wycho-
wujące dzieci, młodzi bezrobotni (do 25. roku życia), osoby  
w wieku przedemerytalnym (po 50. roku życia), kobiety po-
wracające na rynek pracy po urlopie wychowawczym.  

kryteria społeczne kryteria ekonomiczne+ =
1. Wyraźnie określony cel służący wspólnocie.

2. Oddolna, obywatelska inicjatywa.
3. Demokratyczny system zarządzania.
4. Wspólnotowy charakter działania  

(zaangażowanie różnych stron).
5. Ograniczenie dystrybucji zysków  

(zysk pozostaje w organizacji).

1. Ciągła, regularna działalność 
w zakresie produkcji dóbr i usług.
2. Wysoki stopień niezależności 

w stosunku do instytucji publicznych.
3. Podejmowanie ryzyka ekonomicznego.

4. Zatrudnienie płatnego personelu. 

jakie podmioty możemy nazwać przedsiębiorstwami społecznymi?   
9 kryteriów emes european research network

przedsiębiorstwo 
społeczne

Przedsiębiorstwa społeczne są ogniwem pośrednim mię-
dzy sektorem prywatnym, sektorem publicznym i trzecim 
sektorem. Jak podkreśla Beata Juraszek-Kopacz z Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „jest to część wspól-
na wszystkich trzech sektorów, ponieważ działa ono na rzecz 
dobra publicznego (i często w sferze usług publicznych),  
z silnym poczuciem misji społecznej, ale stosując wszelkie 
zasady myślenia biznesowego” (2008: 3). 

ekOnOMia traDycyjna 
(uwzględniająca strategię cSr)

ekOnOMia SPOłeczna

Podobieństwo: generowanie zysków oraz nowych, stałych źródeł dochodów.

różnice

cel funkcjonowania: generowanie zysków z uwzględnieniem 
strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. 

cel funkcjonowania: prowadzenie działalności gospodarczej 
dla osiągnięcia celu społecznego: działanie na rzecz rozwoju 
lokalnego i przywrócenie godności i niezależności ekonomicznej 
ludziom wykluczonym społecznie.

Realizacja celów społecznych – instrumentem wspierającym  
osiągnięcie celu biznesowego.

Sukces biznesowy – instrumentem realizacji celu społecznego.

Wynikają z tego różnice:
• w strukturze własnościowej

• w sposobie zarządzania
• w doborze pracowników i pracowniczek

• w celach i etosie pracy 

ekonomia społeczna i tradycyjna – podobieństwa i różnice
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1. na chwilę obecną (wrzesień 2013) w Polsce nie ma jednej 
spójnej ustawy definiującej status lub  formę prawną 
przedsiębiorstw społecznych.   
Wśród prawnych form ekonomii społecznej w Polsce  
wyróżniamy (za: Izdebski, Małek 2005):
• spółdzielnie (organizacje spółdzielcze i spółdzielnie  

pracy, bankowość spółdzielczą, spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe),

• towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
• organizacje pozarządowe prowadzące działalność  

gospodarczą (stowarzyszenia i fundacje).

Do podmiotów ekonomii społecznej zalicza się również 
centra integracji społecznej (CIS), zakłady aktywności zawo-
dowej (ZAZ), czy też kluby integracji społecznej (KIS). Nie są 
to odrębne podmioty gospodarcze, lecz jednostki organizacji 
pozarządowych lub jednostki samorządu terytorialnego. 

ale... Nie każda organizacja pozarządowa prowadząca 
działalność gospodarczą jest przedsiębiorstwem społecznym.  
Kryterium podstawowym są cele statutowe (w tym grupa  
beneficjentów) oraz wymóg ciągłości prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. 

2. trudno jest jednoznacznie określić liczbę aktualnie dzia-
łających przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Według 
danych Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 
szacunki te wahają się między 500 a 800. 

3. Przedsiębiorstwa społeczne powadzą działalność gospo-
darczą, a osiągnięty w tym przypadku zysk traktowany 
jest jako narzędzie pomocy dla beneficjentów tych przed-
siębiorstw. Zysk ten przeznaczany jest również na kontynu-
owanie i rozwijanie  działalności społecznej.

w Praktyce…  

OrbiS Sa i Spółdzielnia MaM  Działająca od 2011 roku Spół-
dzielnia socjalna MaM, zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą 
nowoczesnego rękodzielnictwa inspirowanego polską sztuką 
ludową. Spółdzielnia skupia 15 młodych matek samotnie wy-
chowujących dzieci.

katarzyna nowak, 
Orbis Sa: Kupujemy od Spółdzielni 
MaM wiele unikatowych, ręcznie  
wyrabianych prezentów dla naszych 
partnerów biznesowych i klientów,  
a także umożliwiamy Spółdzielni sprze-
daż swoich wyrobów w hotelach Orbis. 
Partnerzy społeczni i klienci odkrywają, 
czym jest spółdzielnia socjalna MaM, 
poznają projekt i naszą politykę CSR.  

Z kolei Spółdzielnia MaM otrzymuje kolejne zamówienia  
i może pozyskiwać nowych klientów, co daje konkretne per-
spektywy rozwoju.

4. Podmioty ekonomii społecznej zwiększają kompetencje  
i szanse na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, odciążając tym samym państwo. Osoby 
zatrudniane w przedsiębiorstwach społecznych przestają 
być „kosztem” (pobierając zasiłki albo renty), a stają się in-
westycją (zdobywając nowe umiejętności) i pełnoprawnym 
pracownikiem/ pracownicą.

w Praktyce…  

carreFOur POlSka i ekOn  Carrefour Polska, zgodnie  
z prowadzoną polityką zaangażowania społecznego, od kilku 
lat przyczynia się do rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych. Jednym z głównych projektów w tym 
zakresie jest współpraca ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawni 
dla Środowiska EKON. 

Misją Stowarzyszenia EKON jest tworzenie miejsc pracy dla 
osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym. W 2010 roku EKON i Carrefour podjęły współpracę  
w ramach projektu „Kraina Akceptacji” inicjując w Polsce 
koncepcję zatrudnienia wspieranego. W ramach tego projektu 
Ekon rekrutuje, przygotowuje i wprowadza na otwarty rynek 
pracy osoby niepełnosprawne. Dzięki współpracy obu firm za-
trudnienie w Carrefour znalazło ponad 800 osób ze znacznym  
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W 2012 roku Stowarzyszenie EKON i Carrefour zrealizowały 
nowy projekt „Przygotowanie osób chorych psychicznie  
i upośledzonych umysłowo do pracy w ochronie środowiska 
i gospodarce odpadami” finansowany ze środków Fundacji 
Carrefour. Dzięki uzyskanym funduszom 150 osób zostało 
przeszkolonych i przygotowanych do pracy w obszarze ochro-
ny środowiska. Dodatkowym zaangażowaniem Carrefour była 
selektywna zbiórka śmieci w centrali firmy.

justyna Orzeł, 
carrefour Polska: Oferując  
osobom niepełnosprawnym takie  
same warunki zatrudnienia jak oso-
bom pełnosprawnym, Carrefour walczy  
z dyskryminacją i wyznacza pozytywne 
trendy na rynku. Partnerstwo obu firm 
nie tylko ułatwia osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym znalezienie 
zatrudnienia, ale także przyczynia się 

do ich integracji zawodowej i społecznej.

kilka faktów 
o przedsiębiorstwach 
społecznych
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formy współpracy biznesu 
z przedsiębiorstwami 
społecznymi

1. zakupy towarów i usług (za: Zrób biznes 2012)
• jednorazowe zakupy okolicznościowe (kartki, ceramika)
• stałe zlecenia jako element procesów zakupowych  

(np. poligrafia, catering)

w Praktyce…  

kOMPania PiwOwarSka Sa  
oraz zakład aktywności zawodowej (zaz) z Piły 

Małgorzata walędzińska-Półtorak, 
kompania Piwowarska: Metry kwa-
dratowe banerów używanych podczas 
kampanii outdoorowych przez poszcze-
gólne marki KP czekały na swój dalszy 
los i chcąc je dobrze wykorzystać, poda-
rowaliśmy im drugie życie w przerobio-
nej postaci. Połączenie wygody, ekologii 
i mody – tak powstały banerowe eko-
-torby ręcznie szyte przez pracowników 

ZAZ z Piły, dzięki czemu każda sztuka jest niepowtarzalna  
i wyjątkowa. Torby traktujemy jako gadżet korporacyjny: 
trafiają do dziennikarzy, partnerów biznesowych, pracowników 
i pracowniczek, a na każdej jest metka z informacją, że torba 
została nie tylko uszyta przez osoby z niepełnosprawnościami, 
ale również wykonana ze starych banerów Kompanii. 

Tym samym każdy użytkownik torby  może dowiedzieć się  
o społecznej i ekologicznej idei zawartej w produkcie.

ważne… współpraca ta powinna przynieść zarówno korzyści 
finansowe, jak i merytoryczne. Organizacje społeczne otrzy-
mują informację zwrotną o swoich produktach lub usługach, 
natomiast firmy mają okazję rozpoznać rynek społeczny, po-
zytywnie oddziaływać na społeczności lokalne oraz budować 
pozytywny wizerunek. Często współpraca firmy z partnerem 
społecznym umożliwia obu stronom realizację celów statuto-
wych.

w Praktyce…  

carreFOur POlSka i ekOn  „zatrudnienie wspierane” osób  
z niepełnosprawnościami

Formuła partnerstwa, gdzie przedsiębiorstwo społeczne wy-
szukuje na otwartym rynku kontrahentów, dla których osoby 
niepełnosprawne wykonują różne usługi, to tak zwane zatrud-
nienie wspierane – wyjaśnia Justyna Orzeł, Dyrektor Zasobów 
Ludzkich Carrefour Polska. Kontrahent występuje do przedsię-
biorstwa społecznego zatrudniającego osoby niepełnosprawne 
z zapotrzebowaniem na pracownika do konkretnej pracy np. 
wykładania towaru, czy obsługi kasy. Koordynator ds. zatrud-
nienia, korzystając z bazy osób zainteresowanych podjęciem 
pracy i uwzględniając profil zawodowy kandydata, przedstawia 
mu ofertę pracy. Osoba niepełnosprawna wybiera stanowisko 
i miejsce zatrudnienia, odbywa szkolenia, zyskuje odpowied-
nie umiejętności, a następnie jest wprowadzana do nowego 
środowiska.

w Praktyce…  

Forum Odpowiedzialnego biznesu  W 2010 r. Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu nawiązało współpracę z Pracownią Rze-
czy Różnych Fundacji SYNAPSIS, która wykonała statuetki dla 
firm z okazji jubileuszu współpracy z FOB. Produkty Pracowni 
SYNAPSIS urzekły oryginalnością i wysoką jakością wykonania, 
dlatego ponownie prosiliśmy SYNAPSIS o przygotowanie trofe-
ów – tym razem dla zwycięzców konkursu Raporty Społeczne. 
Statuetki w konkursie Pióro Odpowiedzialności przygotowuje 
z kolei Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być 
Razem”.  
 
Współpraca z przedsiębiorstwami społecznymi była też waż-
nym elementem organizacji działań Ligi Odpowiedzialnego 
Biznesu – uczestnicy programu nocowali podczas warszaw-
skich spotkań w Hostelu Emma, a konferencja Akademia 
Odpowiedzialnego Biznesu odbyła się dwukrotnie w Spółdziel-
czym Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Żurawia”. 

Doświadczenie nauczyło nas, że najtrudniejszy jest początko-
wy etap współpracy kiedy obie strony dopiero poznają wza-
jemne wymagania i możliwości, a przede wszystkim specyfikę 
działania i unikalną kulturę organizacyjną partnera. Dlatego 
często zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne do realizacji 
kolejnych zleceń, a dzięki wypracowaniu indywidualnej formy 
partnerstwa, unikamy wielu trudności organizacyjnych napo-
tkanych za pierwszym razem.

2. Mentoring biznesowy
• doradztwo lub szkolenia merytoryczne dedykowane  

dla partnerów społecznych 
• wolontariat kompetencyjny (pracownicy i pracowniczki 

dzielą się swoją wiedzą i/lub umiejętnościami z zakresu 
działalności biznesowej, np. z zakresu promocji, marke-
tingu, zarządzania organizacją)

ważne… Zakres wsparcia merytorycznego powinien być 
maksymalnie dopasowany do potrzeb organizacji społecz-
nej. Firma zaś edukując przedsiębiorstwa społeczne, wspiera 
swoich potencjalnych partnerów biznesowych. W ten sposób 
buduje relacje oparte na kompetencjach i zaufaniu.

w Praktyce…  

Pwc i mentoring  PwC we współpracy z Fundacją Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych (FISE), objęło programem  
mentoringu liderów z kilkunastu przedsiębiorstw społecznych.   
W ramach spotkań  pracownicy PwC doradzają organizacjom 
w obszarach swoich kompetencji i umiejętności zawodowych. 
Najczęściej są to: podatki, księgowość, marketing, PR, zagad-
nienia prawne, IT i tworzenie stron internetowych.

Przedstawiciele firm partnerskich 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
ze statuetkami z okazji jubileuszu 
współpracy z FOB wykonanymi  
przez Pracownię Rzeczy Różnych 
Fundacji SYNAPSIS

Statuetki Konkursu  
„Pióro Odpowiedzialności”  
wykonane przez Fundację  
Rozwoju Przedsiębiorczości  
Społecznej „Być Razem”



aniOłOwie ekOnOMii SPOłecznej   To nazwa programu,  
a jednocześnie tytuł nadawany przez UNDP tym pracownikom  
i pracowniczkom z firm, którzy aktywnie działają na rzecz pod-
miotów ekonomii społecznej.  Aniołowie wspierają wybrane 
przedsięwzięcia społeczne swoją wiedzą, doświadczeniem  
i umiejętnościami. Pomagają także skutecznie wprowadzić na 
rynek oraz wypromować produkty i usługi oferowane przez  
podmioty ekonomii społecznej. Aniołem może zostać każda 
osoba zainteresowana dłuższą współpracą.  
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dlaczego warto 
współpracować? 
różne perspektywy 
patrzenia na współpracę

PerSPektywa bizneSu:

• zaspokojenie konkretnej potrzeby wynikającej z codzienne-
go funkcjonowania przedsiębiorstwa (np. zagospodarowa-
nie odpadów, oszczędności z tytułu przekazywania surow-
ców do recyclingu)

• realizacja działań strategii CSR (w tym na przykład działań 
w kierunku zrównoważonego rozwoju, działań na rzecz 
społeczności lokalnych, zarządzanie różnorodnością)

• korzyści wizerunkowe: budowa wizerunku firmy społecznie 
odpowiedzialnej, działającej z uwzględnieniem potrzeb 
społeczności lokalnych

• zdobywanie nowych doświadczeń biznesowych dzięki  
kontaktowi z nietypowym partnerem

• kształtowanie postaw społecznej odpowiedzialności  
u pracowników i pracowniczek (na przykład uwrażliwienie 
na sytuację osób niepełnosprawnych, promocja działań 
ekologicznych)

• obniżenie kosztów: pozyskiwanie produktów i usług często 
po niższej cenie niż w przedsiębiorstwach komercyjnych, 
możliwość obniżenia wpłat na PFRON

• dostęp do nowych rynków, specjalistycznych usług  
i unikalnych produktów (większa konkurencyjność)

• możliwość pozyskiwania dotacji na partnerstwa biznesowe
• podjęcie współpracy ze stałym, lojalnym, wiarygodnym 

partnerem społecznym

PerSPektywa SPOłeczna:

• zwiększenie umiejętności organizacji społecznych z zakresu 
zarządzania oraz marketingu (profesjonalizacja działania)

• dostęp podmiotów ekonomii społecznej do stabilnych  
źródeł dochodu, a tym samym ograniczenie zależności  
od dotacji publicznych

• promocja działalności – łatwiejsze pozyskanie nowych  
partnerów biznesowych

• budowa pozytywnej samooceny osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym: umożliwienie docenienia swojego 
potencjału jako pełnoprawnych uczestników rynku (rozwój 
kapitału zawodowego dzięki udziałowi w szkoleniach  
dedykowanych konkretnym grupom osób czy też progra-
mom mentoringu)

• korzyści dla szerokiego grona interesariuszy, w tym środo-
wiska (np. wyrób produktów z zastosowaniem recyclingu), 
Skarbu Państwa (np. ponoszenie mniejszych wydatków na 
PFRON), społeczeństwa (walka ze stereotypami dotyczący-
mi osób zagrożonych wykluczeniem)

W S P Ó Ł P R A C A

aleksandra turek, 
Pwc: Od wielu lat PwC realizuje strategię 
budowania wiedzy i rozwijania umiejęt-
ności u liderów społecznych. Naturalne 
było dla nas dołączenie do tego grona 
liderów przedsiębiorstw społecznych.  
Ich zapał i pasja, wzbogacone o nowe 
umiejętności, mogą prowadzić do rozwoju 
przedsiębiorstw społecznych i tym samym 
zapewnienia pomocy jeszcze większej licz-

bie osób. Dlatego też wsparcie dla tej grupy realizujemy w formie 
mentoringu. Dzięki temu możemy poruszać z liderami ważne dla 
nich kwestie, zdefiniować wspólnie cele programu, a następnie 
wspólnie myśleć, rozmawiać i analizować rzeczywiste problemy 
by znaleźć najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa rozwiązania.



Perspektywa biznesu – największe wyzwania współpracy 
• Brak systemowych rozwiązań prawnych zachęcających praco-

dawców do podejmowania współpracy z podmiotami eko-
nomii społecznej. Zwrócenie uwagi ustawodawcy na korzyści 
społeczne i finansowe płynące z działania podmiotów ekono-
mii społecznej powinno przyczynić się do poprawy warunków 
prawnych. 

• Brak platformy współpracy między biznesem i podmiotami 
ekonomii społecznej – często współpraca jest dziełem przypad-
ku. 

• Niska świadomość zasad ekonomii społecznej wśród konsu-
mentów.  Potrzebna jest zmiana postrzegania podmiotów 
ekonomii społecznej – „odczarowanie” spółdzielni, zakładów 
pracy chronionej etc. 

• Dużym wyzwaniem jest profesjonalizacja działań podmiotów 
ekonomii społecznej: większy nacisk na otwartość, elastycz-
ność i rzetelność w wykonaniu produktów/ dostarczaniu usług 
przez podmioty ekonomii społecznej. 

• Ograniczona „medialność” działań podmiotów ekonomii  
społecznej, potrzeba lepszej komunikacji zewnętrznej  
o wspólnych działaniach.

Perspektywa biznesu – najważniejsze czynniki sukcesu  
w kierunku udanej współpracy
1. Bieżąca, prosta i jasna komunikacja.  Zrozumiałe formułowa-

nie oczekiwań przez obie strony od samego początku współ-
pracy. Dokładne określenie zadań i ról, dostosowanie  
do wewnętrznych i zewnętrznych wymogów obowiązujących 
w organizacji.
Gwarantuje to wzajemne zrozumienie celów biznesowych 
partnerów.

2. Partnerska relacja – dobór partnerów pod kątem obopólnych 
korzyści.

3. Profesjonalizm funkcjonowania podmiotu ekonomii społecz-
nej – pozwala na zrozumienie potrzeb partnera biznesowego  
i dostosowanie oferty, wpasowanie się w czasem bardzo  
specyficzne wymagania firm. 

4. Kreatywność i innowacyjność w podejmowanych działaniach – 
otwarcie się na nowe pomysły i nowe formy współpracy  
(po obu stronach).
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formy i modele współpracy biznesu z przedsiębiorstwami społecznymi: obecne i wzorcowe

obecny model: 
filantropia i działania dobroczynne

przyszłość:
1. biznes jako usługobiorca lub zleceniodawca
2. obustronne korzyści

model wzorcowy: 
strategiczne partnerstwo biznesowe

jak rozpocząć 
współpracę? 
perspektywa firm

1. Poszukać inspiracji do wspólnych działań – czyli przykła-
dów dobrych praktyk z zakresu współpracy biznesu  
z przedsiębiorstwami społecznymi. 

Pomocne mogą okazać się bazy podmiotów ekonomii 
społecznej:

• baza ogólnopolska: www.mapa.ekonomiaspoleczna.
pl oraz www.wybieram.es (prowadzona przez Fundację 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE)

• baza województwa mazowieckiego: www.zlepszejpolki.pl
• baza województwa śląskiego: www.kooperatywa.org.pl
• portal: www.ekonomiaspoleczna.pl 

Źródłem inspiracji mogą być także partnerstwa zgłaszane 
do organizowanego od 2011 roku konkursu na najlepsze 
partnerstwo publiczno-prywatne (www.partnerstwo.roefs.pl). 
W zeszłym roku nagrodzono współpracę Fundacji Rozwoju 
Przedsiębiorczości Być Razem z Cieszyna oraz PAGED, za 
wzajemne promowanie swoich marek. Dzięki partnerstwu 
wzrasta sprzedaż przedmiotów codziennego użytku, wyko-
nanych z naturalnych tworzyw przez osoby powracające na 
rynek pracy, a których pomysłodawcami są młodzi projek-
tanci. Więcej informacji na stronie: www.welldone.co 

2. Poszukać potencjalnych partnerów – podmiotów ekono-
mii społecznej, najlepiej takich, które profilem działalności 
wpisują się w cele społeczne firmy – spójność celów CSR  
i działań organizacji wpływa na większe prawdopodobień-
stwo sukcesu współpracy.  
 
Poszukując przedsiębiorców społecznych do współpracy 
warto polegać na rekomendacji organizacji, które certy-
fikują przedsiębiorstwa społeczne, polecając tym samym 
rzetelnych partnerów.

Obecnie funkcjonują dwa systemy certyfikacji: 
1. Certyfikat Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej: Znak 

[eS] przyznawany jest przez FISE podmiotom w całej Polsce 
(więcej na: www.znak-es.pl).

2. Certyfikat Zakup Pro Społeczny przyznawany jest w trzech 
województwach: wielkopolskim, małopolskim i łódzkim 
(więcej na: www.zakupprospoleczny.pl).

3. Zastanowić się, co my jako firma możemy dać i czego 
oczekujemy od przedsiębiorstwa społecznego. Skoro 
współpraca ma opierać się na partnerskich relacjach,  
obie strony muszą dawać i brać (choć nie jest powiedziane, 
że relacje te muszą być w 100% symetryczne).

w Praktyce…  

kOMPania PiwOwarSka i zaz z Piły  Warto także podjąć 
współpracę na jasno określonych zasadach pilotażu. Przykła-
dem może być Kompania Piwowarska, która współpracuje  
z Zakładem Aktywności Zawodowej w Pile, zamawiając torby 
z nieaktualnych banerów reklamowych. ZAZ zaproponował 
Kompanii kilkadziesiąt wzorów toreb. Firma ostatecznie zdecy-
dowała się na dwa rodzaje. Po pierwszym „próbnym” zamó-
wieniu zdecydowano się na dłuższą współpracę, właśnie ze 
względu na jakość przygotowanych towarów i profesjonalizm 
obsługi. 

4. wyznaczyć cele i mierniki, które wskażą kierunek działań, 
umożliwią zarządzanie relacjami oraz pokażą jasne zasady 
współpracy z przedsiębiorstwem społecznym.

wyzwania i czynniki 
sukcesu udanej 
współpracy



5. Przygotować się na różnice w kulturze organizacyjnej:  inne 
wartości przyświecające przedsiębiorstwom społecznym 
wpływają na różnice w zarządzaniu, w komunikacji, w proce-
sie podejmowania decyzji (również biznesowych).  Różnice 
te mogą z jednej strony inspirować, uwrażliwiać na drugiego 
człowieka, lecz z drugiej strony – budzić frustracje ze wzglę-
du na „brak profesjonalizacji” organizacji społecznej.

6. Otworzyć się na nowe doświadczenia: zarządzanie relacjami 
z nietypowym partnerem biznesowym wymaga dokładnego 
określenia zadań, ról i oczekiwań z uwzględnieniem uwarun-
kowań wewnętrznych i zewnętrznych obu stron, przejrzystej 
komunikacji i umiejętności wypracowania elastycznego 
modelu współpracy. To dobre praktyki biznesu, których 
stosowanie przyniesie korzyści w każdym aspekcie funkcjo-
nowania firmy.

katarzyna nowak, Orbis Sa: Współpraca ze spółdzielnią socjal-
ną jest czasochłonna, ale daje dużą satysfakcję.  Trzeba mieć 
na uwadze, iż spółdzielnie socjalne to firmy prowadzone przez 
osoby, które bez naszego wsparcia nie będą miały perspektyw  
na rozwój.  Współpraca ze spółdzielnia socjalną to prawdziwy 
zrównoważony rozwój.

justyna Orzeł, carrefour Polska: Nasze doświadczenia ze współ-
pracy z EKON są bardzo dobre. To przedsiębiorstwo rozumiejące 
potrzeby partnera, elastyczne i wysoce profesjonalne. Wspólnie 
z sukcesem zmierzyliśmy się ze stereotypem postrzegania osób 
niepełnosprawnych jako niezdolnych do pracy.

julia koczanowicz-chondzyńska, 
Fundacja inicjatyw Społeczno-ekono-
micznych 

Jak wynika z doświadczeń Fundacji 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
(FISE), są cztery podstawowe powody, 
dla których skala współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami sektora ekonomii 
społecznej i „klasycznego” biznesu jest 

aktualnie w Polsce niewielka:
1. Ograniczona skala sektora ekonomii społecznej.

Sektor ekonomii społecznej jest w Polsce nadal „na roz-
ruchu”: doświadczeni ludzie sektora ekonomii społecznej 
ostrożnie szacują, że aktywnie działających przedsiębiorstw 
społecznych może być w Polsce około pięciuset. Firmy 
społeczne dopiero nabierają rozpędu, rozwijają się, uczą się 
wzajemnie od siebie tego jak skutecznie działać. Ponadto 
przedsiębiorstwa społeczne działają w prawie każdej moż-
liwej do wyobrażenia branży.  W praktyce, ze względu na 
niewielką skalę całego sektora, czasem może być trudno 
odnaleźć przedsiębiorstwo społeczne, oferujące konkretne 
potrzebne nam aktualnie produkty lub usługi w niedużej 
odległości geograficznej od naszej firmy. Nie każdy, jak biuro 
PwC Polska w Warszawie, jest skłonny zamówić usługi poli-
graficzne w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy Caritas  
w Łodzi tylko dlatego, że wykonane zostaną przez przedsię-
biorstwo społeczne. Nic dziwnego zatem, że skala współpra-
cy między przedsiębiorstwami społecznymi a „klasycznymi” 
nie jest imponująca.

2. niewystarczające kompetencje przedsiębiorców społecz-
nych w zakresie promocji i sprzedaży.

Należy także pamiętać, że przedsiębiorcy społeczni są naj-
częściej debiutantami w roli biznesmenów. Wynika to ze 
specyfiki tych przedsiębiorstw – zakładanych jako miejsce 
reintegracji zawodowej i społecznej osób, które w innym 
wypadku byłyby skazane na bierność zawodową. To właśnie 
sedno przedsiębiorczości społecznej – zysk społeczny jest tu 
przedkładany ponad ekonomiczny. Niestety wiąże się z tym 
również obserwowany przez otoczenie i auto-diagnozowany 
przez samych przedsiębiorców społecznych niedostatek wie-
dzy i umiejętności w obszarze marketingu i promocji. Wspo-
mniane elementy składają się zatem w nieciekawą układankę 
– z jednej strony biznes nie wie gdzie i jak szukać partnerów 
społecznych do współpracy, z drugiej strony potencjalni part-
nerzy społeczni często nie potrafią wyjść z ciekawą ofertą do 
klientów.

3. Stosunkowo mała wiedza o przedsiębiorstwach społecz-
nych po stronie biznesu.

Doświadczenie kontaktów z przedsiębiorcami „klasycznymi” 
oraz społecznymi pokazuje, że zarówno jedni, jak i drudzy 
wyrażają chęć nawiązywania współpracy, lecz często nie 
wiedzą jak się do tego zabrać. Pytania, które najczęściej 
zadają przedstawiciele biznesu, dotyczą przede wszystkim 
tego, gdzie szukać przedsiębiorców społecznych i ich oferty. 
Rzeczywiście, jeżeli chce się dokonać świadomego wyboru 
przedsiębiorcy społecznego jako dostawcy produktu czy 
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dlaczego firmy niechętnie 
współpracują 
z podmiotami ekonomi i 
społecznej?

komentarz:  
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usługi, trzeba nierzadko włożyć wiele wysiłku w przeprowa-
dzenie całego procesu. Poczynając od znalezienia odpowied-
niego dostawcy poprzez proces zamawiania i oczekiwania na 
realizację. 

Kolejna sprawa, związana jest z nieprzejrzystością przepisów 
prawa regulujących funkcjonowanie podmiotów ekonomii 
społecznej i wprowadzających co najmniej cztery formy 
prawne dla tego typu podmiotów. Mało kto spoza sektora 
ekonomii społecznej orientuje się w tym gąszczu i rozumie 
jego niuanse.

4. Obawa o jakość i terminowość wykonania zleceń.

Dodatkowo, duże obawy wśród potencjalnych kontrahentów 
przedsiębiorstw społecznych wzbudza funkcjonujące w obie-
gowej opinii krzywdzące przekonanie, że oferowane przez 
nie produkty i usługi są niskiej jakości. Tymczasem trudno 
jednoznacznie orzec, że oferta przedsiębiorstw społecznych 
jest dobra lub że jest niskiej jakości. Podobnie jak w przypad-
ku firm funkcjonujących komercyjnie, trafić można na porząd-
nych i uczciwych dostawców, jak również na tych, których nie 
warto polecać. Przed zamówieniem większej partii towaru 
lub usługi o większej wartości, można dokonać zmówienia 
próbnego – o mniejszej skali. 

Metodą kropli drążącej skałę współpraca na linii przedsiębior-
stwa społeczne – biznes zaczyna się rozkręcać. Potrzeba jed-
nakże jeszcze wiele pozytywnych przykładów, doświadczeń 
oraz dobrych chęci, aby przedsiębiorcy społeczni na stałe 
wpisali się w łańcuchy dostaw.

źródła i inspiracje: 

„zrób biznes – jak współpracować  
z podmiotami ekonomii społecznej” (2012)

Publikacja przygotowana  
przez FISE oraz PwC. 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl 
/x/830264;jsessionid=C0BD966AAD48A-
A0480C52146B695442D

„ekonomia społeczna – wybrane aspekty 
rozwoju” (2011), Dorota chomiak (red.)

Publikacja prezentująca różne 
aspekty ekonomii społecznej 
wraz z konkretnymi przykładami. 

http://www.fundacja-nadzieja.org.pl 
/?strona=5&podstrona=270

„współpraca organizacji pozarządowych  
z biznesem” natalia Ćwik,   
justyna januszewska (2010)

Publikacja Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu

http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/ 
baza-wiedzy/publikacje/pliki-do-
-pobrania/wspolpraca-organizacji-
pozarzadowych-z-biznesem--poradnik-
efektywnej-wspolpracy,5510.html

„ekonomia społeczna i biznes.  
Partnerstwo sukcesu.” (2008)

Polskie i brytyjskie przykłady 
współpracy przedsiębiorstw 
społecznych i biznesu

http://www.ekonomiaspoleczna.pl 
/x/460670

„ekonomia społeczna a biznes – 
współistnienie, konkurencja, współpraca” 
beata jaruszek-kopacz (2008)

Materiał konferencyjny z III 
Ogólnopolskiego Spotkania 
Ekonomii Społecznej

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/
ekonomiaspoleczna.pl/public/III_OSES/
materialy_uzupelniajace/IIIOSES_mate-
rial_sesja_biznes_161009.pdf

„Formy prawne podejmowania  
i prowadzenia działalności służącej 
realizacji celów społecznie użytecznych…”  
hubert izdebski, Monika Małek (2005)

Opracowanie na zlecenie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce



Broszura powstała jako rezultat spotkania tematycznego 
„Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej”,  
które odbyło się w maju 2013 roku w ramach Programu  
Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz na bazie 
materiałów przesłanych przez Partnerów Strategicznych  
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy 
FOB z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które 
poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się  
do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

Więcej informacji w portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl
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