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StreSzczenie

w artykule skoncentrowano uwagę na edukacji jako ważnym obszarze wspar-
cia ekonomii społecznej, za pomocą której można kształcić interesariuszy działalności 
społeczno-gospodarczej. wskazano na proponowane kierunki kreowania procesu 
kształcenia, świadomego oddziaływania na poszczególne zbiorowości społeczne po-
przez upowszechnienie aksjologii ekonomii społecznej i wyposażenie interesariuszy  
w określone kompetencje oraz omówiono projekt krajowego Programu rozwoju 
ekonomii społecznej w zakresie działań edukacyjnych służących wsparciu strategii roz-
woju ekonomii społecznej w Polsce.

Wprowadzenie

Działalność podmiotów ekonomii społecznej ma długą i uznaną tradycję, która 
we współczesnych warunkach społecznych i ekonomicznych przeżywa praw-
dziwy renesans. nie zmienia to faktu, że wokół pojęcia ekonomii społecznej1 
i działalności samych podmiotów trwa dynamiczna dyskusja. Można w niej za-
uważyć dwa główne nurty: pierwszy związany z prawno-organizacyjnymi aspek-
tami ekonomii społecznej, drugi – z podejściem normatywnym, koncentrującym 

*  Grażyna krzyminiewska, prof., dr hab., Uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu, e-mail: gra-
zyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl.

1  Bardzo ogólnie przyjmując, ekonomia społeczna rozumiana jest jako działalność gospodar-
cza, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne, czy też inaczej – realizująca cele społeczne 
metodami gospodarczymi.
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uwagę na zasadach, na jakich opiera się ich działalność. Ścieranie się różnych 
stanowisk i podejść teoretycznych stanowi intelektualną podstawę dla tworzenia 
polskiego modelu ekonomii społecznej. niezależnie od skali i zakresu polemik 
faktem stało się istnienie niemal stu tysięcy2 różnych podmiotów ekonomii spo-
łecznej, co wskazuje na jej znaczący rozwój i zdejmuje odium „peryferyjnej dzia-
łalności”. w tej sytuacji uzasadnione staje się zwrócenie uwagi na te elementy, 
które powinny wesprzeć rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

w przekonaniu autorki niniejszego tekstu jednym ze znaczących elementów 
wspierających rozwój ekonomii społecznej jest szeroko pojęta edukacja, za po-
mocą której można wyjaśniać istotę ekonomii społecznej oraz kształcić interesa-
riuszy. celem artykułu jest wskazanie kierunków kreowania procesu kształcenia, 
świadomego oddziaływania edukacyjnego poprzez adekwatne instrumenty kie-
rowane do poszczególnych zbiorowości społecznych. Upowszechnienie aksjolo-
gii ekonomii społecznej, a jednocześnie wyposażenie interesariuszy w określone 
kompetencje umożliwiające podmiotowe poruszanie się w jej obszarze, pozwoli 
na bardziej adekwatne realizowanie jej celów.

rozwój podmiotów ekonomii społecznej  
w kontekście teorii wyboru publicznego

Jeśli uznajemy, że ekonomia społeczna winna stać się częścią strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego, to zakładamy, że dokonujemy świadomego wyboru 
celów i instrumentów służących ich realizacji. Pojęcie rozwoju nie jest wpraw-
dzie jednoznaczne, jest różnorodnie definiowane, ale istnieje zgoda co do tego, 
że wiąże się ze zmianami zachodzącymi w pewnej przestrzeni i czasie, zmianami 
zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym, które udoskonalają ist-
niejące zjawiska ważne z punktu widzenia aspiracji i oczekiwań społecznych3. 
Podejmujemy więc określone decyzje odnośnie do tego, jakie cele winny być 
realizowane – dokonujemy pewnego wyboru.

teoria wyboru publicznego jest znaczącym nurtem współczesnej ekonomii, 
który, wykorzystując założenia metodologiczne i narzędzia ekonomii, pozwala 
na analizę zachowań ludzi w działalności o charakterze politycznym i innych 

2  Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
za lata 2010 i 2011, Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej, warszawa 2012, s. 9–12.

3  k. krzysztofek, M.s. szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do infor-
macyjnych, wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, katowice 2002, s. 9–23. 
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dziedzinach sfery publicznej�. cechą charakterystyczną teorii wyboru publiczne-
go jest rozszerzenie analizy na nowe obszary, które dotychczas nie były podej-
mowane przez ekonomię neoklasyczną. za przyjęciem podstaw teoretycznych 
teorii wyboru publicznego przemawia fakt, że tematyka może być przydatna do 
rozwiązywania problemów w gospodarce poddawanej przekształceniom oraz 
analizowaniu roli instytucji jako ograniczeń nakładanych na zachowania jedno-
stek w zbiorowości5. Można ją zaliczyć do ekonomii instytucjonalnej, badającej 
głównie problem kształtowania instytucji w sferze polityki, a przecież jakość 
tych instytucji decyduje o efektywności funkcjonowania także w sferze ekono-
micznej.

w naukach społecznych rozwijany jest z kolei nurt zwany teorią wyboru 
społecznego, mający wiele wspólnych elementów z teorią wyboru publicznego. 
teoria wyboru społecznego jest jedną z kilku teorii, które wyłoniły się z teorii 
decyzji i zajmują się rozwiązywaniem problemu decyzji w szczególnych wa-
runkach. Jest teorią normatywną, której celem nie jest opis rzeczywistości, ale 
analiza modeli idealizacyjnych. Jej zadaniem jest ustalenie rozwiązań normatyw-
nych, optymalnych, spełniających postulowane warunki. Pojawia się tu problem 
relacji pomiędzy rozwiązaniami normatywnymi a rzeczywistością6. teoria wy-
boru publicznego, wykorzystując dorobek teorii wyboru społecznego, rozwija 
się w kierunku teorii opisowo-wyjaśniającej i predyktywnej, korzysta z badań 
empirycznych i stanowi podstawę decyzji strategicznych i planistycznych, jest 
jednocześnie ważnym źródłem wiedzy o mechanizmach i prawidłowościach 
funkcjonowania społeczeństwa7. ważnym punktem zainteresowań teorii wyboru 
publicznego jest obszar decyzji politycznych, kształtowania się porządku pub-
licznego i mechanizm dostarczania dóbr publicznych8.

�  odwołanie się do teorii wyboru publicznego jest konsekwencją przyjmowania przez autorkę 
założenia, że poprzez edukację można kreować pewne – uznane za pożądane społecznie – zjawiska. 
Por. Kreowanie kultury ekonomicznej Polaków elementem strategii rozwoju społeczno-gospodar-
czego, „kultura i edukacja” 2013, nr 4 (97), s. 24–39. 

5  J. Miklaszewska, Filozofia a ekonomia. W kręgu publicznego wyboru, wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, kraków 2001, s. 24.

6  G. lissowski, Problemy i metody teorii wyboru społecznego, w: Elementy wyboru społeczne-
go, red. G. lissowski, scholar, warszawa 2001, s. 39.

7  J. wilkin, Teoria wyboru publicznego – homo oeconomicus w sferze polityki, w: Teoria wy-
boru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej,  
red. J. wilkin, scholar, warszawa 2005, s. 12.

8  Jak twierdzi Justyna Miklaszewska, teoria wyboru publicznego dostarcza narzędzi do opi-
su politycznej i gospodarczej transformacji ustrojowej w Polsce, a w ostatnich latach w krajach 
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Wyzwania dla edukacji

Przyjmując takie podstawy teoretyczne i zakładając, iż budowanie strategii na-
kłada obowiązek formułowania długookresowych celów i wyboru działań umoż-
liwiających realizację przyjętych priorytetów, można uznać, że edukacja dla roz-
woju podmiotów ekonomii społecznej powinna odbywać się na kilku płaszczy-
znach. zwracam tu uwagę wyłącznie na dwie kwestie:

a) modyfikację kształcenia w programach ekonomii,
b) podniesienie kompetencji ekonomicznych wśród założycieli i kadry za-

rządzającej podmiotami ekonomii społecznej.
odnosząc się do kwestii pierwszej, niewątpliwie należy podjąć refleksję 

nad sposobem uprawiania ekonomii jako nauki oraz kształceniem ekonomistów. 
chodzi o to, iż we współczesnym świecie, również w Polsce, edukacja ekono-
mistów na poziomie wyższym oparta jest na dominacji paradygmatu ekonomii 
neoklasycznej przy zdecydowanie skromniej reprezentowanych innych nurtach 
ekonomii. Mamy do czynienia z dość jednostronnym przygotowywaniem przy-
szłych kreatorów życia gospodarczego (także społecznego i politycznego), co 
może niekorzystnie odbijać się na spostrzeganiu, ocenach i podejmowanych przez 
nich działaniach. Mówiąc wprost, może to paradoksalnie negatywnie zaważyć na 
poziomie innowacyjności operujących w praktyce życia społeczno-gospodarcze-
go oraz osłabiać wrażliwość społeczną i gotowość do realizacji przedsięwzięć 
niewyznaczonych przez wyuczony sposób rozumienia ekonomii. niezbędne sta-
je się poszerzanie wykształcenia wśród studentów ekonomii (ale także w ramach 
tego przedmiotu studentów kierunków nieekonomicznych) o inne paradygmaty. 
nie chodzi tu wyłącznie o odrzucenie „monopolu” nurtu uznanego za „najwłaś-
ciwszy”, ale możliwość zwiększenia kompetencji absolwentów pozwalającą na 
bardziej krytyczne podejście do otaczającego świata. 

Jeśli chodzi natomiast o kwestię drugą, to oczywiste jest, że rozwój dzia-
łalności ekonomii społecznej, osiąganie przez jej podmioty zakładanych celów 
stanie się bardziej efektywne, jeśli w strategiach jej rozwoju położony zosta-
nie nacisk na to, by kreatorzy tej części działalności gospodarczej dysponowa-
li profesjonalną wiedzą. realizacja celów, zadań, funkcji podmiotów ekonomii 
społecznej jest możliwa wówczas, gdy wiedza i umiejętności twórców i zarzą-
dzających będą na tyle znaczące, by podmioty te mogły dobrze funkcjonować 

europy Środkowej sprawdziły się głównie jej założenia, w tym przede wszystkim przekonanie 
o konieczności stworzenia instytucjonalnych podstaw działania wolnego rynku, kapitalistycznej 
gospodarki i liberalno-demokratycznej polityki. J. Miklaszewska, Filozofia a ekonomia...



231Znaczenie edukacji dla strategii rozwoju...

w środowisku lokalnym. rozwój ekonomii społecznej wymaga bowiem szeregu 
kompetencji zawodowych i społecznych zarówno wśród tych, którzy zakładają 
i rozwijają podmioty ekonomii społecznej, jak i podniesienia świadomości spo-
łecznej w tym zakresie, które pozwoli na aktywne i podmiotowe oddziaływanie 
na otoczenie społeczne. służyć temu powinny zarówno studia wyższe i i ii stop-
nia, które w określonych modułach kształcenia powinny zawierać treści związa-
ne z ekonomią społeczną, ale przede wszystkim studia podyplomowe. chodzi 
bowiem o to, by obok zaangażowania i pasji charakterystycznej dla znacznej 
części osób działających w tej sferze cechowała ich profesjonalna wiedza eko-
nomiczna. Jest to tym istotniejsze, że często w podmiotach ekonomii społecznej 
pracują osoby bez wykształcenia ekonomicznego, dla których może stanowić to 
utrudnienia w praktyce codziennych działań. Dlatego też studia podyplomowe, 
w których znajduje się problematyka z zakresu teorii ekonomii, finansów pub-
licznych, zarządzania finansami, zarządzania organizacją, zarządzania zasobami 
ludzkimi, ale także marketingu przedsięwzięć społecznych czy różnych aspek-
tów prawa, stają się szansą na nabycie ważnych kompetencji dla efektywnego 
działania podmiotów ekonomii społecznej. studia podyplomowe mogą również 
służyć upowszechnianiu dobrych praktyk w działalności podmiotów ekonomii 
społecznej poprzez wymianę doświadczeń9.

krajowy program rozwoju ekonomii społecznej  
– strategia rozwoju

Dostrzeżenie roli i znaczenia edukacji w kreowaniu dobrych warunków dla roz-
woju ekonomii społecznej znalazło swój wyraz w przygotowywanym krajowym 
Programie rozwoju ekonomii społecznej10. Dokument ten definiuje zakres dzia-
łań edukacyjnych przeznaczonych do realizacji do roku 2020. założenia strate-
giczne obejmują dwie bardzo ważne sfery, a mianowicie obszar edukacyjny, któ-
rego celem jest przede wszystkim program budowania świadomości społecznej 
głównie w środowisku lokalnym (rysunek 1) oraz kształtowania postaw młodego 
pokolenia poprzez edukację szkolną i pozaszkolną (rysunek 2).

9  autorka odwołuje się tu także do własnych doświadczeń w realizacji takich studiów dla 
osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej (studia w ramach zintegrowanego systemu 
wsparcia ekonomii społecznej).

10  krajowy Program rozwoju ekonomii społecznej jest dokumentem przygotowywanym przez 
zespół ds. rozwiązań systemowych i ma charakter operacyjno-wdrożeniowy, ustanowiony w celu 
realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju – strategii rozwoju kraju 2020 oraz strategii 
rozwoju kapitału społecznego, strategii rozwoju kapitału ludzkiego, krajowej strategii roz-
woju regionalnego, a także innych strategii rozwoju.
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EDUKACJA DLA 
EKONOMII SPO ECZNEJ 

Dzia ania skierowane  
do rodowisk lokalnych 

upowszechnianie idei  
budowanie to samo ci kulturowej 

zakorzenienie w wiadomo ci spo ecznej 
dostarczanie rzetelnej wiedzy 
budowanie pozytywnej marki 

rysunek 1. edukacja skierowana do środowisk lokalnych   
Źródło: krajowy Program rozwoju ekonomii społecznej, zespół ds. rozwiązań systemowych, 

Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej, warszawa 2012, s. 74–75.

rysunek 2. edukacja skierowana do młodego pokolenia
Źródło: krajowy Program rozwoju ekonomii społecznej, zespół ds. rozwiązań systemowych, 

Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej, warszawa 2012, s. 75–78.

w pierwszym przypadku zakłada się długofalowe działania mające na celu 
świadome kreowanie poglądów i postaw odnoszących się do idei, celów i dzia-
łalności podmiotów społecznych. konieczna staje się tu nie tylko popularyzacja, 
wskazywanie możliwości funkcjonowania w gospodarce społecznej, ale przede 
wszystkim promowanie w środowiskach lokalnych zasad opartych na wspólno-
towości i solidarności społecznej. celem jest upowszechnienie idei, na których 
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opiera się istota ekonomii społecznej, by znalazła ona trwałe miejsce w świado-
mości społecznej. Jest to możliwe wyłącznie w przypadku, gdy instytucje działa-
jące w środowisku lokalnym (instytucje rynku pracy, samorządy, instytucje kul-
tury, media) wypracują adekwatny także dla potrzeb danego środowiska program 
promujący ten obszar działalności. w omawianej strategii zakłada się między 
innymi wspieranie badań i publikacji historycznych upowszechniających wiedzę 
o polskiej tradycji ekonomii społecznej oraz wsparcie dla lokalnych inicjatyw. 

Mamy tu do czynienia z podejmowaniem takich działań, które ułatwiłyby 
tworzenie pozytywnego wizerunku ekonomii społecznej, pozwalając na wykre-
owanie jej pozytywnej marki. chodzi zarówno o to, by pokazać, jakie szanse 
stwarza ekonomia społeczna, ale także by poprzez jej działalność oddziaływać na 
postawy konsumenckie, budować świadomość korzyści integracji i spójności śro-
dowiska lokalnego. Działania skierowane do środowisk lokalnych muszą jednak 
obejmować system informacji, szkoleń, doradztwa adresowany do podmiotów 
i instytucji środowiska lokalnego, a przede wszystkim liderów tego środowiska.

z punktu widzenia budowania tożsamości kulturowej, w której idee i zasa-
dy ekonomii społecznej stanowiłyby jej trwałą część, niezbędne jest wdrożenie 
do programów oświatowych treści, które byłyby skierowane bezpośrednio do 
młodego pokolenia. obecnie w edukacji szkolnej mamy do czynienia z progra-
mami zawierającymi treści związane z ekonomią, przedsiębiorczością, wiedzą 
o mechanizmach rynkowych itp. wprowadzana na różnych szczeblach edukacji, 
dostosowana do poziomu percepcyjnego odbiorców wiedza promuje rozwój tych 
cech osobowości, które są istotne w kontekście przedsiębiorczości, kreatywności, 
inicjatywy, chęci podejmowania ryzyka i odpowiedzialności. celem jest umoż-
liwienie już na wstępnym etapie nauki kontaktu ze środowiskiem biznesowym, 
wskazanie roli przedsiębiorców dla społeczności lokalnych, podnoszenie świa-
domości wśród uczniów na temat możliwości rozwoju i kariery. tutaj natomiast 
wskazuje się na konieczność poszerzania kształcenia młodego pokolenia. auto-
rzy omawianej strategii uznają, że „przygotowanie na etapie przedzawodowym 
dostarczające wiedzy i kompetencji oraz przede wszystkim znajomości zasad 
postępowania i procedur demokratycznego zarządzania przedsiębiorstwem jest 
kluczowe dla dalszego rozwoju młodzieży. to właśnie na tym etapie edukacji 
w dużym stopniu tworzą się podstawy kapitału społecznego, które mogą stać się 
podstawą nie tylko aktywności w sektorze ekonomii społecznej, ale także szero-
ko rozumianej przedsiębiorczości”11. 

11  Ibidem, s. 75.
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Dlatego też do istniejących programów edukacyjnych sugeruje się wpro-
wadzenie treści bezpośrednio związanych z ekonomią społeczną zarówno w za-
kresie wiedzy, ale przede wszystkim konkretnych działań, takich jak: odbudo-
wywanie idei spółdzielczości uczniowskiej, organizacja wolontariatu, praktyk 
zawodowych w podmiotach ekonomii społecznej czy wsparcie poprzez inku-
batory przedsiębiorczości akademickiej tych, którzy zamierzają rozpocząć tego 
typu działalność. wymaga to jednak włączenia tematyki ekonomii społecznej do 
treści edukacyjnych na poziomie akademickim – zarówno na kierunkach ekono-
micznych, jak i nieekonomicznych.

należy jednoznacznie uznać, że edukacja na rzecz ekonomii społecznej 
skierowana do młodego pokolenia pozwoli na budowanie kapitału społeczne-
go – jednostek aktywnych, odpowiedzialnych społecznie, a także świadomych 
procesów ekonomiczno-społecznych. to również nabycie przez daną generację 
umiejętności zespołowego działania, wyłanianie naturalnych liderów, utrwalanie 
postaw przedsiębiorczości, tak niezbędne we współczesnych warunkach społecz-
no-gospodarczych.

podsumowanie

zarysowana powyżej rola działań edukacyjnych wspierających rozwój ekonomii 
społecznej jest w przekonaniu autorki niezmiernie ważna zarówno w kontekście 
realizacji zakładanych celów krótko-, jak i długoterminowych. Dostarczenie wy-
sokiej jakości wykształcenia dla osób już działających w ramach podmiotów eko-
nomii społecznej, tym, którzy mogą taką działalność podjąć w przyszłości, oraz 
stworzenie poprzez edukację przyjaznego dla ekonomii społecznej otoczenia spo-
łecznego jest wartością samą w sobie, ale jednocześnie pozwoli na poszerzenie 
ich instrumentów działania. ważne jest jednak, aby poprzez różne ścieżki eduka-
cyjne podnosić wrażliwość społeczną, ułatwiać akceptację dla takiej działalności. 
Działania edukacyjne mogą stworzyć to, co dla autorów omawianego powyżej 
dokumentu strategicznego było nadrzędnym celem, a mianowicie prowadzić do 
„promowania tradycji oraz fundamentalnych zasad, takich jak solidarność spo-
łeczna, wspólnotowość, kooperacja i przedsiębiorczość”. rozwój ekonomii spo-
łecznej „zależy od upowszechniania tych zasad w społeczeństwie”12.

12  Ibidem, s. 74.
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the meaning of eduCation to the development strategies  
of soCial eConomy enterprises

keywords: social economy, education

summary

the paper The Meaning of Education for Development Strategies of Social Eco-
nomy Enterprises Focuses on education as significant support for social economy. it 
enables education of stakeholders of this socio-economic activity. the paper outlines the 
proposed directions of creating the education process, conscious effect on social com-
munities through dissemination of the axiology of social economy and equipping the 
stakeholders with definite competences. it also discusses the project of the national Pro-
gramme of social economy Development with regard to education activities which are to 
support development strategy of social economy in Poland.


