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PRZEDSI BIORCZO  SPO ECZNA – KLUCZOWE CZYNNIKI ROZWOJU 

Streszczenie

Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie czynników kluczowych dla roz-

woju przedsi biorczo ci spo ecznej. W pierwszej cz ci dokonano przegl du wybra-

nych definicji przedsi biorczo ci spo ecznej ze wskazaniem na jej istot  oraz scha-

rakteryzowano podmioty dzia aj ce w tej sferze. Natomiast w cz ci drugiej przed-

stawiono i omówiono czynniki przyczyniaj ce si  do rozwoju przedsi biorczo ci

spo ecznej oraz gwarantuj ce powodzenie przedsi wzi  podejmowanych przez przed-

si biorstwa spo eczne. Wskazano tak e na bariery, jakie mog  napotka  na swojej dro-

dze przedsi biorstwa spo eczne.

S owa kluczowe: przedsi biorczo  spo eczna, kapita  spo eczny, trzeci sektor, przed-
si biorstwa spo eczne

Wprowadzenie

Przedsi biorczo  spo eczna stanowi istotny czynnik rozwoju spo eczno-

-gospodarczego. To ród o innowacyjnych rozwi za , które u atwiaj  rozwi -

zywanie problemów spo ecznych i podnosz  jako ycia obywateli, pobudzaj

do kreatywno ci i zaanga owania na rzecz dobra wspólnego. Aby jednak dzia-

a  w sferze przedsi biorczo ci spo ecznej, trzeba pokona  szereg barier: eko-

nomicznych, instytucjonalnych czy spo ecznych. Mo na tego dokona  przez 
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promowanie idei przedsi biorczo ci spo ecznej i podkre lanie jej wagi dla roz-

woju krajów i regionów. Z uwagi na to celem artyku u jest wskazanie kluczo-

wych czynników, które przyczyniaj  si  do wzrostu przedsi biorczo ci spo ecz-

nej. W artykule wykorzystano opracowania zwarte, strony internetowe, artyku y

oraz raporty. 

1. Przedsi biorczo  spo eczna – wybrane definicje 

W ostatnim czasie poj cie przedsi biorczo ci spo ecznej zyska o du  po-

pularno  zarówno w sferze akademickiej, jak i biznesowej. Pojawia si  coraz 

wi cej publikacji z tego zakresu oraz powstaje wiele teorii odnosz cych si  do 

istoty opisywanego zjawiska. Przedsi biorczo  spo eczna charakteryzuje si

misyjno ci  podmiotów, które poruszaj  si  w jej sferze. Podmioty te s  zarz -

dzane w sposób odmienny od przedsi biorstw prywatnych i cz  trzeci sektor  

z sektorem komercyjnym. Stanowi  swego rodzaju wype nienie pomi dzy sfer

prywatn  a publiczn , niezb dne dla rozwoju spo ecze stw i gospodarek. 

Przedsi biorczo  spo eczna mo e by  rozumiana jako dzia alno  inno-

wacyjna ukierunkowana na spo ecze stwo, podejmowana zarówno w organiza-

cjach trzeciego sektora, jak i przedsi biorstwach1. Mówi si  równie , e obej-

muje czynno ci i procesy podejmowane celem odkrycia, zdefiniowania oraz 

wykorzystania szans rynkowych, by zwi kszy  bogactwo spo ecze stwa przez 

kreowanie nowych przedsi wzi  lub zarz dzanie istniej cymi organizacjami  

w innowacyjny sposób2.

Przedsi biorczo  spo eczna to dzia alno  wprowadzaj ca okre lone

zmiany spo eczne zgodnie z przyj t  misj  tworzenia i utrzymywania warto ci

spo ecznych; rozpoznawania i nieust pliwego wykorzystywania szans w celu 

jej realizacji; anga owania w tym celu ci g ych innowacji, adaptacji i uczenia 

si ; odwa nego i niezale nego od chwilowo posiadanych przez siebie zasobów 

                                                          
1  E. Chell, K. Nicolopoulou, M. Karatas-Ozkan, Social entrepreneurship and enterprise: 

International and innovation perspectives, „Entrepreneurship & Regional Development” 2010,  
t. 22 (6), s. 485. 

2 S.E. Zahra, E. Gedajlovic, D.O. Neubaum, J.M. Shulman, A typology of social entre-
preneurs: Motives, search processes and ethical challenges, „Journal of Business Venturing” 
2009, t. 24 (5). 
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dzia ania; wykazywania wzmo onej odpowiedzialno ci przed wybranymi inte-

resariuszami za osi gane wyniki3.

Przedsi biorstwo spo eczne generuje swoiste sprz enie zwrotne. Dzia a, 

korzystaj c z kapita u spo ecznego, czyli zasobów ekonomicznych wynikaj -

cych z wi zi spo ecznych i kontaktów mi dzyludzkich, których podstaw  sta-

nowi  zaufanie, porozumiewanie si  i wspó praca, ale jednocze nie jego dzia-

alno  pomna a zasoby tego rodzaju kapita u i go mobilizuje4.

Istot  przedsi biorczo ci spo ecznej jest aktywizowanie kapita u spo ecz-

nego oraz rozwijanie sieci wspó pracy mi dzy ró nymi grupami oraz organiza-

cjami i w ten sposób osi ganie zysków spo ecznych. Dzi ki temu zaspokaja ona 

g boko zakorzenione w cz owieku pragnienie dzia ania w spo ecze stwie i dla 

spo ecze stwa, aktywno ci oraz zaanga owania dla dobra wspólnego. Przedsi -

biorczo  spo eczna koncentruje si  na wychwytywaniu nieprawid owo ci wy-

st puj cych w spo ecze stwie oraz na ich niwelowaniu przez wprowadzanie 

odpowiednich zmian. Opiera si  na przedsi biorczo ci jednostek i organizacji, 

które bardziej ni  zysk ekonomiczny pragn  wypracowywa  zysk dla spo e-

cze stwa lub te  wypracowany zysk ekonomiczny przeznaczaj  na cele spo-

eczne.

Canadian Centre for Social Entrepreneurship zwróci o uwag  na dwa 

aspekty tej e przedsi biorczo ci5:

w sektorze non-profit: obejmuj cy dzia ania podkre laj ce znaczenie 

spo ecznie zaanga owanego sektora prywatnego i korzy ci dla tych, 

którzy robi  dobrze, robi c dobre, 

odnosz cy si  do dzia a  zach caj cych do bardziej przedsi biorczego

podej cia w sektorze non-profit, celem zwi kszenia efektywno ci orga-

nizacyjnej oraz wspierania d ugookresowej stabilno ci.

Dzia alno  podmiotów przedsi biorczo ci nie jest pozbawiona ryzyka  

– niektórzy wr cz twierdz , i  stanowi ryzyko ponadprzeci tne – pomimo tego, 

a mo e w a nie dzi ki temu, cechuj  si  one du  zaradno ci  oraz wytrwa o-

                                                          
3  J. Dees, The Meaning of Social Entrepreneurship, The Fuqua School of Business, Dur-

ham 1998, s. 1. 
4 Przedsi biorstwa spo eczne w Polsce. Teoria i praktyka, red. J. Hausner, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, s. 9. 
5 Social Entrepreneurship Discussion, Canadian Centre for Social Entrepreneurship, Co-

lumbia 2001, s. 1 i n., cyt. za: K. Lech, Przedsi biorczo  spo eczna. Prolegomena: termin  
i definicje zjawiska, „Zarz dzanie Zmianami” 2012, nr 3–4, s. 53. 
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ci  w walce z ograniczono ci  zasobów6. Tworz  one nowe warto ci dla rynku  

i spo ecze stwa w celu rozwi zania ra cych niesprawiedliwo ci dotykaj cych 

okre lone grupy spo eczne. Cechy przedsi biorstw spo ecznych zaprezentowa-

no w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka przedsi biorstwa ekonomii spo ecznej 

Kryteria ekonomiczne 
1. Czy organizacja oferuje p atn  prac ?
2. Czy organizacja podejmuje znacz ce ryzyko ekonomiczne? 
3. Czy organizacja ma charakter autonomiczny? 
4. Czy organizacja prowadzi dzia alno  komercyjn ?

Kryteria spo eczne 
5. Czy organizacja zosta a za o ona przez obywateli? 
6. Czy proces decyzyjny jest niezale ny od  interesów zewn trznych? 
7. Czy organizacja ma partycypacyjny styl zarz dzania w miejscu pracy? 
8. Czy zysk nie jest dystrybuowany poza organizacj ?
9. Czy organizacja przynosi wyra ne korzy ci spo eczne? 

ród o: M. Alken, Przedsi biorstwo w ekonomii spo ecznej. Rozwi zania brytyjskie
na tle tradycji europejskiej, „Trzeci sektor” 2005, nr 2, s. 67. 

Przedsi biorstwa spo eczne potrafi  w burzliwym i nieprzewidywalnym 

otoczeniu wychwytywa  dla siebie szanse po to, aby „budowa  lepsze jutro” dla 

wybranych grup oraz ca ych spo ecze stw. Charakteryzuj  si  otwarto ci  na 

przyjmowanie w swoje struktury nowych cz onków, którzy w czani s  cz sto 

w proces zarz dzania i podejmowania decyzji. Buduj  postawy zaanga owania

i solidarno ci, a tak e potrafi czy  interesy poszczególnych osób z interesem 

ca o ci. S  autonomiczne oraz niezale ne od w adz pa stwowych. 

Wed ug Komisji Europejskiej przedsi biorstwa spo eczne to podmioty7:

dla których cel socjalny lub spo eczny jest racj  bytu dzia alno ci ko-

mercyjnej, charakteryzuj cej si  cz sto wysokim poziomem innowa-

cyjno ci spo ecznej,

których zyski s  w wi kszo ci reinwestowane w realizacj  tego celu 

spo ecznego,

                                                          
6 Zob.: A. Peredo, M. McLean, Social Entrepreneurship: A Critical Review of the Con-

cept, „Journal of World Business” 2006, nr 4, s. 58. 
7 Inicjatywa na rzecz przedsi biorczo ci spo ecznej. Budowanie ekosystemu sprzyjaj ce-

go przedsi biorstwom spo ecznym w centrum spo ecznej gospodarki i spo ecznych innowacji,
Komunikat Komisji Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 
2011:0682:FIN:PL:PDF (20.08.2014). 
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których sposób organizacji lub system w asno ci odzwierciedla misj ,

opieraj c si  na demokratycznych lub partycypacyjnych zasadach lub 

maj c na celu sprawiedliwo  spo eczn .

Przedsi biorczo  spo eczna ma pobudza  obywateli do zmian i wzi cia 

odpowiedzialno ci za swoje najbli sze rodowisko, a w konsekwencji – do za-

interesowania si  kwestiami wa nymi dla ogó u. Wykorzystuje przy tym profe-

sjonalne metody, charakterystyczne raczej do tej pory dla przedsi biorstw pry-

watnych: podej cie strategiczne w zarz dzaniu, marketing czy nowoczesne 

technologie. Obejmuje ró ne formy organizacji i instytucji (fundacje, stowarzy-

szenia), których powo anie wychodzi z inicjatywy konkretnych osób, podziela-

j cych te same warto ci i przekonania. Przedsi biorczo  spo eczna jest czynni-

kiem pobudzaj cym podmioty spo eczne do wi kszej gospodarno ci i zaintere-

sowania si  otoczeniem, w którym funkcjonuj .

2. Czynniki determinuj ce rozwój przedsi biorczo ci spo ecznej 

Funkcjonowanie podmiotów prywatnych i spo ecznych ró ni si  do

znacznie. Zwi zane jest to m.in. z odmienn  misj  i celami dzia ania, innymi 

ród ami finansowania, a tak e z uregulowaniami prawnymi dotycz cymi 

przedsi biorczo ci spo ecznej. Istotne ró nice w dzia aniu wyst puj  tak e mi -

dzy podmiotami spo ecznymi a publicznymi (co przedstawiono w tabeli 2). Co 

prawda, zarówno sektor spo eczny, jak i publiczny mog  dzia a  na rzecz tej 

samej sprawy (np. edukacji, kultury, ochrony zdrowia), jednak przedsi biorcy

spo eczni maj  wi ksz  swobod  dzia ania oraz cechuje ich wi ksze zró nico-

wanie w zakresie podejmowanych przedsi wzi .

Rozwój przedsi biorczo ci spo ecznej jest determinowany ró nymi czyn-

nikami: zwi zanymi z otoczeniem, w którym funkcjonuj  przedsi biorstwa

spo eczne, oraz wynikaj cymi z istoty tych e podmiotów. Czynniki p yn ce

z otoczenia to m.in.: 

uregulowania prawne (krajowe i europejskie), 

nieudolno  sektora publicznego i komercyjnego w zaspokajaniu po-

trzeb spo ecze stwa,

czynniki ekonomiczne, np. ubo enie lub wzbogacenie si  spo ecze -

stwa,

dost pne na rynku nowoczesne technologie, 



GOSPODARKA REGIONALNA I MI DZYNARODOWA 152

wsparcie ze strony najbli szego, lokalnego otoczenia zwi zane przy-

k adowo z dzier aw  budynków itp., 

trendy spo eczne, np. moda na zaanga owanie poza korporacj  – od-

skocznia od ycia zawodowego czy wi ksza wiadomo  obywateli  

w kwestiach spo ecznych, 

czynniki zwi zane ze sfer  edukacji, np. studia po wi cone ekonomii 

spo ecznej.

Tabela 2. Warunki dzia ania przedsi biorcy administracyjnego i spo ecznego 

Charakterystyka 
Przedsi biorca  

administracyjny 
Przedsi biorca spo eczny 

Misja i cele Narzucone i sztywne – nie 
podlegaj  zmianom w krótkim 
okresie

Swoboda wyboru, mo liwo
zmiany 

W asno  zasobów Pa stwowa i samorz dowa Mieszana 
Stopie  autonomii Ograniczony przez liczne  

regulacje prawne 
Relatywnie wi kszy 

ród a finansowania Bud etowe i w ograniczonym 
zakresie pozabud etowe
(w tym w asne dochody) 

Zró nicowane: w ró nych propor-
cjach – rodki bud etowe, poza-
bud etowe (kapita  w asny,  
w asne dochody itp.) 

Metody pozyskiwania 
zasobów

Gwarantowane (przyznany 
bud et)

Samodzielnie pozyskiwane  
(w ramach uregulowa  prawnych) 

Forma organizacyjno- 
-prawna instytucji 

Organy administracji pa -
stwowej i samorz du teryto-
rialnego, zak ady, jednostki 
bud etowe i inne 

Fundacje, stowarzyszenia i inne 

ród o: T. Kra nicka, Koncepcja rozwoju przedsi biorczo ci ekonomicznej i pozaekonomicznej,
Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2002, s. 165. 

Aby przedsi biorczo  spo eczna mog a si  rozwija , niezb dne jest tak e

w a ciwe przygotowanie ze strony podmiotów dzia aj cych w tej sferze, dzi ki 

czemu mog  one realizowa  swoje przedsi wzi cia. T. Kra nicka pisze, e za-

nim podejmie si  decyzj  o prowadzeniu dzia alno ci w sferze przedsi biorczo-

ci spo ecznej, nale y zrealizowa  nast puj ce kroki8:

dokona  rzetelnej oceny niezb dnego zaanga owania (i motywacji b -

d cej ród em tego zaanga owania) zarówno w asnego, jak i potencjal-

                                                          
8 T. Kra nicka, Koncepcja rozwoju przedsi biorczo ci ekonomicznej i pozaekonomicz-

nej…, s. 166. 
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nych uczestników przedsi wzi cia i przewidywanego ryzyka w kontek-

cie realizacji za o onych celów, 

rozezna  mo liwo ci pozyskania niezb dnej infrastruktury przedsi -

wzi cia: kto b dzie kierowa  przedsi wzi ciem i w nim uczestniczy

(oraz na jakich zasadach: pozyskanie profesjonalistów, praca spo eczna, 

wolontariat), sk d b d  pochodzi y zasoby, jakie b d ród a finanso-

wania,

przeprowadzi  analiz , która ma na celu m.in. zbadanie, kto i w jakim 

zakresie b dzie odbiorc  us ug (ewentualnie produktu), jakie s  zasady 

dzia ania w danej dziedzinie, na jakich warunkach b d wiadczone 

us ugi.

Dla rozwoju przedsi biorczo ci spo ecznej istotne jest jasne okre lenie za-

sad, na jakich jej podmioty mog  pozyskiwa rodki finansowe, oraz stworzenie 

bazy, z której te rodki mo na otrzyma . Równie wa ne jest zapewnienie przed-

si biorstwom spo ecznym dost pu do ró nego rodzaju szkole  i kursów, po-

mocnych w skutecznym zarz dzaniu. Mog  to by  szkolenia z zakresu ksi go-

wo ci, prawa, finansów, administracji, rozwijania kompetencji interpersonal-

nych czy pozyskiwania funduszy z UE. Potrzebne jest tak e stworzenie odpo-

wiednich przepisów prawa, które regulowa yby sfer  przedsi biorczo ci spo-

ecznej. Czynniki wspieraj ce rozwój przedsi biorczo ci spo ecznej i przyczy-

niaj ce si  do sukcesu przedsi biorstwa spo ecznego, wymieniono w tabeli 3. 

Wykorzystuj c rozwi zania z sektora prywatnego, przedsi biorstwo spo-

eczne mo e z powodzeniem prowadzi  swoj  dzia alno . Powinno pami ta

jednak o pewnym umiarze w stosowaniu tych rozwi za , aby nie zatraci  swo-

jej to samo ci oraz „nie zgubi  z oczu” celów spo ecznych, dla których zosta o

powo ane.

Przedsi biorstwa spo eczne, jak wszystkie podmioty dzia aj ce na rynku, 

napotykaj  na swojej drodze wiele przeszkód. W ród nich wymienia si 9:

kumulacj  negatywnych cech spo ecznych i ekonomicznych w regio-

nach wiejskich i s abo zurbanizowanych, 

brak zaufania do inicjatyw podejmowanych przez przedsi biorstwa

spo eczne,

niski poziom aktywno ci spo eczno ci lokalnych, 

                                                          
9 Ekonomia spo eczna w Polsce: osi gni cia, bariery rozwoju i potencja  w wietle wyni-

ków bada , red. A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner, Fundacja Inicjatyw Spo eczno-Ekonomicznych, 
Warszawa 2008, s. 325–326. 



GOSPODARKA REGIONALNA I MI DZYNARODOWA 154

postrzeganie przedsi biorstwa spo ecznego jako podmiotu dzia aj cego 

w obszarach wykluczenia spo ecznego, a w zwi zku z tym – oferuj ce-

go dobra i us ugi na niskim poziomie, 

brak zaufania spo ecznego dla tworzenia paktów/partnerstwa oraz brak 

umiej tno ci wspó pracowania na rzecz realizacji wspólnych celów, 

brak kooperacji mi dzy przedsi biorstwami spo ecznymi na szczeblu 

lokalnym. 

Tabela 3. Czynniki zapewniaj ce sukces przedsi biorstwa spo ecznego 

1. Dobre relacje przedsi biorstwa spo ecznego ze rodowiskiem spo ecznym. 
2. Dobry innowacyjny pomys , wieloaspektowo „wpasowany” w rodowisko lokalne – 

uwzgl dniaj cy potrzeby lokalnego rynku, nastroje spo eczne, przyzwyczajenia i tradycje. 
3. „Lokalna atmosfera” wokó  przedsi biorstwa spo ecznego – najlepiej, gdy spo eczno

lokalna jest wiadoma roli przedsi biorstw spo ecznych, tego, e przynosz  bardzo du y
po ytek dla  otoczenia. 

4. Dobre relacje przedsi biorstwa spo ecznego z w adzami samorz dowymi – to samorz d
tworzy sprzyjaj cy klimat dla dzia alno ci spo ecznej. 

5. Wspó praca z innymi podmiotami zwi zanymi z przedsi biorczo ci  spo eczn  – rozwija-
nie sieci relacji, wymiana do wiadcze  i dobrych praktyk, okazywanie sobie wsparcia. 

6. Podejmowanie wspó pracy z instytucjami edukacyjnymi i wiatem biznesu. 
7. Aktywne pozyskiwanie rodków finansowych z ró nych róde .
8. Rozwijanie kompetencji zarz dczych za o ycieli oraz pozosta ych uczestników przedsi -

biorstw spo ecznych. 
9. Odpowiednio dobrany zespó  pracowniczy, zaanga owany i sk onny do ci kiej pracy. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: T. Ochinowski, By  dla ludzi i przetrwa  na rynku. 
Czynniki sukcesu przedsi biorstw spo ecznych w Polsce, w: Przedsi biorstwa ekonomii spo ecz-

nej – czynniki sukcesu, red. T. Ochinowski, Warszawa 2010, s. 23–47. 

Wydaje si , i  wymienione bariery w znacznym stopniu mog  zosta  zmi-

nimalizowane, je li znajdzie si  dobra wola po stronie pa stwa i spo eczno ci

lokalnych, które b d  aktywnie uczestniczy  w promowaniu przedsi biorczo ci 

spo ecznej i zach ca  do podejmowania tego typu dzia alno ci. Nie bez znacze-

nia s  tak e aspekty tkwi ce po stronie przedsi biorstw spo ecznych, zwi zane 

chocia by z osob  lidera i jego umiej tno ciami zarz dczymi. Istotn  rol  od-

grywa tak e kompetentny oraz zaanga owany zespó  pracowniczy. Te i inne 

czynniki mog  przyczyni  si  do rozwoju przedsi biorczo ci spo ecznej i za-

ch ci  obywateli do lepszego przyjrzenia si  temu zjawisku. 



KATARZYNA ZIO O
PRZEDSI BIORCZO  SPO ECZNA – KLUCZOWE CZYNNIKI ROZWOJU 155

Podsumowanie 

Przedsi biorczo  spo eczna jest zjawiskiem, które rozwija si  w coraz 

szybszym tempie. Rozwój ten poci ga za sob  nie tylko coraz lepsze rozwi zy-

wanie problemów spo ecznych, ale tak e rozkwit gospodarek, regionów i kra-

jów. Przedsi biorstwa spo eczne, które chc  skutecznie i efektywnie realizowa

swoje przedsi wzi cia, powinny pami ta , e ich dzia anie musi by  zbli one

do funkcjonowania przedsi biorstw prywatnych. Ró ne s  oczywi cie misja  

i cele dzia ania tych podmiotów, warto jednak wykorzysta  sprawdzone wzorce 

z sektora prywatnego, umo liwiaj ce sprawne poruszanie si  po rynku. Profe-

sjonalizm w dzia aniu, skuteczne zarz dzanie, korzystanie z nowoczesnych 

technologii – to czynniki, które mog  zapewni  sukces w dzia aniu.
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP – KEY FACTORS OF DEVELOPMENT 

Abstract 

The purpose of this article is to present briefly the factors that are crucial for the 

development of social entrepreneurship. The first part of a review presents selected 

definitions of social entrepreneurship and entities operating in this sphere. In the second 

part presents and discusses the factors that contribute to the development of social 

entrepreneurship and ensure the success of projects undertaken by social enterprises. It 

also identifies barriers to the development of social entrepreneurship. 
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