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10 listopada 2013 r. 

  

 

 

I.1. Rozmowa z prof. Witoldem Kwaśnickim z Instytutu Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego   

Arkadiusz Korycki: Jak Pan Profesor definiuje, ujmuje ekonomię/ gospodarkę społeczną? 

Witold Kwaśnicki: Tradycyjnie uznaje się, że gospodarka społeczna jest czymś innym od 

rynku i czymś innym od państwa, coś co jest pomiędzy państwem a rynkiem. Jest w tym 

trochę racji, ale z drugiej strony jeżeli ta ekonomia społeczna miałaby być dobrze rozumiana 

to w zasadzie jest częścią rynku i w zasadzie  rynek załatwia wiele spraw (jeśli nie wszystkie), 

które w opinii przeciwników rynku, a zwolenników ekonomii społecznej, mogą być 
załatwione tylko przez tzw. sektor ekonomii społecznej (mówię ‘tzw.’ bo wg. mnie  

zwolennicy ekonomii społecznej  rozumieją ją często bardzo opacznie). Pojęcie „ekonomia 

społeczna” (gospodarka społeczna), choć bardzo popularne w ostatnich latach, nie jest 

jednoznacznie zdefiniowane. Często za istotną cechę gospodarki społecznej uznaje się 
„prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku”. 

Pomijam tu częste niezrozumienie istoty gospodarki rynkowej.  Jak pokazuje doświadczenie, 

poparte rozważaniami teoretycznymi, firmy na rynku nie maksymalizują zysku, firmy dążą do 

uzyskania względnie wysokiego zysku, a oprócz tego w swych decyzjach uwzględniają wiele 

innych kryteriów (np. utrzymanie swej pozycji rynkowej, dbałość o relacje z klientami). Ale 

to temat znacznie szerszy i na inną rozmowę. 

Twierdzi się, że dla podmiotów gospodarki społecznej istotnego znaczenia nabierają takie 

kryteria jak sprawiedliwość społeczna i misja społeczna. Proszę mi jednak zdefiniować co to 

jest ‘sprawiedliwość społeczna’? Za PRLu też nam mówiono, że celem działania firm 

(państwowych) jest dążenie do ‘sprawiedliwości społecznej’. To ja już wolę kiedy ta 

‘sprawiedliwość społeczna’ osiągana jest poprzez dbanie o indywidulany interes każdego z 

nas (jak to sformułował już prawie 250 lat temu Adam Smith). Twierdzi się, że podmioty 

ekonomii społecznej zaspokajają potrzeby swoich członków lub podopiecznych i często 

wykonują zadania, z których ani państwo, ani inne podmioty gospodarcze nie wywiązują się 
w sposób wystarczająco skuteczny. Podmiotami tymi są przede wszystkim spółdzielnie, 

towarzystwa świadczeń wzajemnych (tzw. mutuals), fundacje i stowarzyszenia. Proszę jednak 

zauważyć, że te formy organizacji powstały nie dlatego, że jakieś instytucje państwowe tak 

zadecydowały, ale są tworem dziewiętnastowiecznego kapitalizmu.  

Chcę jednak wyraźnie podkreślić, że nie uważam, że gospodarka (ekonomia) społeczna nie 

powinna istnieć we współczesnym społeczeństwie. Ten sektor gospodarki funkcjonuje w 

istocie od zarania rewolucji przemysłowej i  powinien funkcjonować, z korzyścią dla ludzi i z 

korzyścią dla społeczeństwa. Warto jednak być świadomym tego, że ekonomia społeczna  to 

głównie proces oddolny, w dużym stopniu spontaniczny, bez narzucania tego jak powinien on 

wyglądać przez ‘czynniki odgórne’ (rząd, polityków, instytucje centralne, itp.). Wydaje mi 

się, że powinniśmy wrócić do starych sposobów pobudzenia aktywności ludzkiej, głównie 

opartej na budowie wzajemnego zaufania, poczuciu odpowiedzialności (za siebie, swoja 

rodzinę, znajomych), ale przede wszystkim na poszanowaniu własności prywatnej i czerpaniu 

radości z korzystania z owoców własnej pracy (także z radości pomagania innym i 
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współpracowania z innymi). O tym jak funkcjonowała gospodarka społeczna w 

kapitalistycznym systemie na początku XIX wieku w Stanach Zjednoczonych warto 

przeczytać wspaniałą książkę Alexisa de Tocqueville O demokracji w Ameryce, którą 
opublikował w 1835 roku, po prawie rocznym podróżowaniu po Ameryce w latach 1831-32. 

AK: Czyli Pan Profesor jest zdania, że powinno się używać   terminu gospodarka społeczna 

a nie ekonomia społeczna? 

WK: Tak, z punktu widzenia pewniej nomenklatury i etymologii. Używane w polskiej 

literaturze określenie „ekonomia społeczna” wydaje się być niezbyt dobrym odpowiednikiem 

terminów: angielskiego social economy i francuskiego économie solidaire. W istocie zamiast 

określenia „ekonomia społeczna” powinno się używać określenia „gospodarka społeczna”. W 

języku polskim termin „ekonomia” używany jest na określenie zarówno nauki, jak i 

gospodarki. W angielskim istnieje wyraźne rozróżnienie na economy (jako gospodarka) i 

economics (jako nauka, analiza ekonomiczna). Ze względu na „zaszłości historyczne” i już 
swego rodzaju tradycję, używam często określenia ekonomia społeczna, ale tam gdzie tylko 

mogę (i jak się nie zapominam) to używam ‘gospodarka społeczna’. Na określenie nauki 

zajmującej się analizą procesów gospodarczych w ogólnym kontekście procesów społecznych 

w XVIII wieku zaczęto używać terminu „ekonomia polityczna”. Wydaje się, że określenie to 

(odnoszące się do ekonomii jako nauki) jest tożsame z terminem „ekonomia społeczna”. 

„Polityczna” w XVIII wieku znaczyła tyle co „społeczna”, odnosząca się do życia 

gospodarczego obserwowanego w całym społeczeństwie.  

 

AK: Czy zdaniem Pana Profesora gospodarkę społeczną należy traktować jako jeden z 

integralnych segmentów nowoczesnej gospodarki czy jako odrębny sektor? 

WK: Uważam, że jest to integralna część gospodarki, w zasadzie jej segmentu rynkowego. W 

ramach gospodarki społecznej oprócz tych elementów związanych z zyskiem powinniśmy 

realizować cele społeczne, ale proszę zauważyć, że w momencie kiedy dany przedsiębiorca 

zaspokaja ludzkie potrzeby, zachowuje się egoistycznie, ale w takim egoizmie, czy dbałości o 

interes własny,  załatwia wiele celów społecznych. Jednym z celów przedsiębiorstwa 

społecznego jest walka z bezrobociem. W momencie kiedy przedsiębiorca wytwarza zysk, ma 

pieniądze na to, żeby rozwijać przedsiębiorstwo, zatrudnia dodatkowe osoby i w ten sposób 

znacznie efektywniej zaspokaja potrzeby walki z bezrobociem aniżeli dzieje się to w ramach 

tzw. ekonomii społecznej (w rozumieniu urzędników  Unii Europejskiej). Wśród polityków, 

społeczników pada bardzo często określenie „musimy walczyć z bezrobociem”. W 

gospodarce rynkowej z bezrobociem nie ma sensu walczyć, bo ono jest załatwiane w sposób 

naturalny, poprzez normalne mechanizmy rynkowe. Taka nomenklatura wojenna używana 

przez polityków wynika z faktu, że bezrobocie jest często wykreowane przez nich samych. 

Najpierw kreują to, a potem z tym usilnie walczą. Sytuacja podobna jest do tej ze strażakiem, 

który najpierw podpala dom, a następnie jest pierwszym do gaszenia pożaru.  

W tym kontekście trochę bezsensowne jest mówienie o tzw. ‘społecznej 

odpowiedzialności biznesu’ (Corporate social responsibility - CSR). Termin ten robi w 

ostatnich dziesięcioleciach ogromną karierę i większość przedsiębiorstw stara się by było 

postrzegane jako ‘odpowiedzialne społecznie’. Odnoszę wrażenie, że działają one tak jak 

zwykle działałyby, dbając o korzyści konsumentów (a zatem o korzyści swoje), tylko poprzez 

swego rodzaju wymuszenie społeczne (klimat społeczny, kreowany przez niektóre instytucje 

państwo i prywatne (zwłaszcza tzw. organizacje pozarządowe)), starają się budować 
wizerunek przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. Kiedy podczas debaty (w 

listopadzie 2011 roku w Krakowie) na temat CSR, zadałem pytanie reprezentantom firm 
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budujących ich wizerunek społecznie odpowiedzialnego biznesu i uczestniczących w 

programie Mleczny start/Partnerstwo dla zdrowia, czy na tej działalności dużo zarabiają, 
odpowiedź była jednoznaczna – ‘tak, sporo, inaczej nie wspieralibyśmy tego programu’. 

Problem nie jest nowy, dyskusja o CSR trwa co najmniej od 50 lat i wiele wskazuje na to, że 

opinie o CSR jakie dawno temu wyrazili Milton Friedman i Peter Drucker są aktualne i warte 

przypomnienia. W często przytaczanym artykule Miltona Friedmana z 1970 r. pod 

znamiennym tytułem „Społeczną odpowiedzialnością biznesu jest tworzenie zysku” (The 

social responsibility of business is to increase its profits) wyraźnie stwierdził, że jeśli 
przedsiębiorstwo będzie myślało w kategoriach zysku, to znaczyć będzie to, że dbać będzie o 

konsumentów, o społeczeństwo i będzie samo przez się odpowiedzialne społecznie. W 

artykule tym przytacza on cytat z jego książki opublikowanej w 1962 roku pt. Kapitalizm i 

wolność. Napisał on tam (Friedman, 1993, s. 127-128): “Szeroką akceptację zyskuje ostatnio 

pogląd, że wyżsi urzędnicy korporacji i przywódcy związków zawodowych ponoszą pewną 
„społeczną odpowiedzialność” wykraczając poza służenie interesom swych akcjonariuszy lub 

członków. Opinia ta jest przejawem całkowitego niezrozumienia charakteru i natury wolnej 

gospodarki. W gospodarce tej istnieje tylko jeden jedyny rodzaj społecznej odpowiedzialności 

ze strony świata biznesu – wykorzystywać swe zasoby i podejmować działalność w celu 

zwiększeniu własnych zysków na tyle, na ile pozostaje to w zgodzie z zasadami gry. Innymi 

słowy – przyjmować otwartą i wolną konkurencję, bez podstępów i oszustw.” 

Często ilustruję to przykładem Henrego Forda. Przedsiębiorcy, który często przedstawiany 

jest jako typowy przykład ‘drapieżnego, pazernego kapitalisty’. Większość ludzi uważa, że 

swój sukces zawdzięcza on masowej produkcji i eksploatacji robotnika. Oczywiście jako 

przedsiębiorca musiał dbać kondycję firmy i zyski. Kiedy zakładał na początku XX wieku 

swoją Ford Motor Company to podejmując jakiekolwiek decyzje, kierował się swoim 

sławnym ‘trio’: tworzyć względnie wysokie zyski, dostarczyć dużej liczbie ludzi samochody, 

na które mogą sobie pozwolić kupując je z własnych pensji, oraz zatrudnić jak największą 
liczbę ludzi płacąc im godziwe pensje. Czy taka postawę przedsiębiorcy-kapitalisty Henry 

Forda nie należy uznać za zgodną z postulatami gospodarki społecznej?  

Kiedy w latach 1980. Ford Motor Company odeszła od sformułowanych przez swojego 

założyciela zasad i zaczęła tracić udziały w rynku samochodowym (zwłaszcza na rzecz 

konkurentów japońskich) główni zarządzający przedsiębiorstwem zaproponowali nową 
strategię rozwoju, która określono jako ‘zasadę trzech P’ – od angielskiego ‘People, Produkt, 

and Profit’ (czyli Ludzie, Produkt, Zysk). W istocie był to powrót do ogólnej filozofii 

Henrego Forda. Warto podkreślić, że w tych trzech P, na pierwszym miejscu znaleźli się 
ludzie, a zysk znalazł się na miejscu ostatnim. Strategia ta stała się podstawą sukcesu Ford 

Motor Company w ostatnich dziesięcioleciach. Czy ponownie menedżerowie Forda nie 

zachowali się tak jak postuluje to gospodarka społeczna? Czy same mechanizmy rynkowe nie 

wymuszają społecznej postawy? 

Podobne poglądy głosił guru zarządzania, Peter Drucker. W 1993 roku napisał on: 

„Ekonomia działania jest pierwszą odpowiedzialnością biznesu. Biznes nie przynoszący 

zysku, przynajmniej równego swoim kosztom kapitału, jest społecznie nieodpowiedzialny. 

Marnuje zasoby społeczne. Ekonomia wykonywania działań jest podstawą; bez niej biznes 

nie może podjąć żadnej innej odpowiedzialności , nie może być dobrym pracodawcą, dobrym 

obywatelem, dobrym sąsiadem.” 

A.K.: Czym zdaniem Pana jest przedsiębiorstwo społeczne? Jakby Pan je ujął, zdefiniował? 
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W.K.: Nomenklatura jest w dużym stopniu narzucona przez Unię Europejską i my 

przyjęliśmy ją. Klasyczna definicja zakłada, że przedsiębiorstwo społeczne oprócz celów 

biznesowych ma realizować również cele społeczne. W świetle tego co wcześniej 

powiedziałem, należy przeciwstawiać się pewnym mitom, że przedsiębiorcy są pazernymi 

egoistami, którzy myślą wyłącznie o swoim zysku. Przedsiębiorcy dbają o zyski, ale 

załatwiają również cele społeczne. Jak pokazuje doświadczenie wielu przedsiębiorców 

wykorzystuje wcześniej zarobione pieniądze, na to by realizować inne cele, na przykład 

charytatywne. Przykładów można mnożyć.  

To, że Bill Gates dzięki swojemu bogactwu, może przeznaczać ogromne kwoty na 

działalność charytatywna i filantropijną też jakoś rzadko jest zauważane przez jego 

przeciwników. A Bill Gates, podobnie jak w przeszłości Andrew Carnegie, John D. 

Rockefeller, Henry Ford i wielu innych, którzy osiągnęli sukces jako przedsiębiorcy, 

przeznacza ogromne pieniądze na ten cel i stał się współcześnie największym filantropem na 

świecie. 

  Takim symbolem filantropijnej postawy przedsiębiorców jest Andrew Carnegie (1835-

1919), założyciel U.S. Steel Corpotaion. Jak wielu bogatych przemysłowców finansował 

wiele przedsięwzięć kulturalnych, m.in. budowę słynnej sali koncertowej Carnegie Hall w 

Nowym Jorku. Carnegie propagował purytański ideał kapitalisty, który żyjąc skromnie i 

moralnie, traktując swoje bogactwo jako swego rodzaju depozyt otrzymany od społeczeństwa, 

działa nie tyle w celu zaspokojenia swoich egoistycznych potrzeb, ale przede wszystkim po 

to, by być pożytecznym dla ogółu społeczeństwa Z całą stanowczością podkreślał, że nie ma 

zasadniczej różnicy pomiędzy własnością kapitalisty a własnością robotnika. W jego 

rozumieniu własność prywatna kapitalisty jest równie święta i nienaruszalna jak własność 
kilku dolarów robotnika złożonych w kasie oszczędności. Zyski przedsiębiorców uznawał za 

słusznie należną zapłatę za talent organizacyjny wybitnych jednostek, bez których rozwój 

gospodarczy i społeczny nie byłby możliwy. Komunizm i socjalizm uważał za ideologie 

próżniaków, pragnących “zbierać nawet wtedy, gdy nie zasiali”. Andrew Carnegie zebrał 

swoje przemyślenia w książce The Gospel of Wealth (Ewangelia bogactwa). Przedstawił tam 

dwie zasady (którymi powinni kierować się bogaci ludzie i na których zresztą opierała się 
działalność filantropijna koncernu U.S. Steel): (1) zasadę miłosierdzia, która wymaga od 

‘ludzi sukcesu’ wspomaganie ludzi, którzy z różnych powodów mogą czuć się mniej 

szczęśliwymi, wspomagania bezrobotnych, niepełnosprawnych, chorych czy starszych, oraz 

(2) zasadę włodarstwa, która wywodzi się bezpośrednio z Pisma Świętego i która nakazuje 

przedsiębiorcom i zamożnym ludziom traktowanie siebie jako włodarzy, opiekunów swego 

majątku, powierzonego im przez społeczeństwo. Majątek ten zatem powinien być 
wykorzystywany zgodnie z celami ogólnospołecznymi. Carnegie sprzedał swoją firmę w 

1901 roku i aż do swojej śmierci w 1919 r. poświęcił się działalności filantropijnej, 

przeznaczając na to ówczesnych 350 mln dolarów. Utworzył on ponad 2500 bibliotek, 

powołał takie m.in. instytucje jak Carnegie Institute of Pittsburgh, Carnegie Institution at 

Washington, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, Carnegie Endowment 

for International Peace, Carnegie Corporation of New York, Carnegie United Kingdom Trust, 

Carnegie Endowment for International Peace, Carnegie Foundation for the Advancement of 

Teaching.  

Nie należy mylić zdecydowanej postawy przedsiębiorców w sytuacji rywalizacji rynkowej 

przedsiębiorców z ich społeczną postawą w życiu codziennym. Takich przykładów jak 

Carnegi można podać bardzo wiele. Wbrew może powszechnemu odczuciu byli takimi 

Rockefeller, Ford, czy są współcześnie Ted Tuner i Bill Gates. 
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Kapitalizm w Polsce jest na dorobku, jest jeszcze w ‘fazie młodości’, ale już teraz zauważamy 

wiele przykładów działań filantropijnych przedsiębiorców i to na całkiem dużą skalę. 
Przedsiębiorcy, którzy się dorobili zaczynają myśleć w kategoriach społecznych – chociażby 

Leszek Czarnecki jest tutaj dobrym przykładem. Dochodzą oni do wniosku, że dobrze byłoby 

wypracowane pieniądze przeznaczyć na dobre cele. Leszek Czarnecki pomaga młodym 

ludziom w otwarciu biznesu, funduje stypendia. Pojawia się mnóstwo działań o charakterze 

filantropijno-charytatywnym. Gdyby Czarneckiemu zabrano większość pieniędzy, które 

zarobił (choć i tak państwo zabiera przedsiębiorcom zbyt dużo), ponieważ w imię 
sprawiedliwości społecznej trzeba ich dodatkowo opodatkować, to nie mógłby realizować już 
tych celów. I nie oznacza to, że te zagarnięte przez państwo pieniądze byłyby spożytkowane 

efektywnie. Wprost przeciwnie – jeśli Czarnecki przeznacza miliony złotych dba o to, żeby 

były właściwie wykorzystane. 

Przedsiębiorstwo społeczne jest nośnym hasłem, ale wszystkie cele (przy zastosowaniu 

mechanizmów rynkowych) byłyby w szerszym zakresie realizowane przez gospodarkę 
rynkową. Ekonomia społeczna funkcjonuje od momentu zarania kapitalizmu. Wspomniany 

przeze mnie Alexis de Tocqueville  opisał to doskonale. Przedstawiał gospodarkę społeczną, 
która tam funkcjonowała bez wsparcia ze strony państwa, bez narzucania jak ma 

funcjonować. Były to działania w pełni oddolne. Jak wspomniałem, nie jestem przeciwko 

ekonomii czy gospodarce społecznej. Wręcz przeciwnie – uważam, że to może się rozwijać i 
kwitnąć, ale powinien być to ruch oddolny – taki, który wyrasta z pewnych potrzeb, 

tkwiących w człowieku, a nie w wyniku tego, że pieniądze płyną z góry.  

W czerwcu 2008r. w Gdańsku odbyła się konferencja „Ekonomia Solidarności”. Na tej 

Konferencji zaprezentowano i ogłoszono dokument Manifest Ekonomii Społecznej. 

Powstawał on w latach 2006-2008, w zamierzeniu miał być to głos środowiska ekonomii 

społecznej w Polsce, który miał zainicjować budowę polskiego modelu ekonomii społecznej i 

zintensyfikować jej rozwój. Cztery lata po tym wydarzeniu, w listopadzie 2012 Jan Jakub 

Wygnański i Piotr Frączak opublikowali tekst podsumowujący te lata doświadczeń, pt. 

‘Manifest ekonomii społecznej cztery lata później’ (obecnie tekst ten opublikowano nie tylko 

w internecie, ale też w półroczniku Ekonomia Społeczna). Warto przytoczyć ten głos, głos o 

tyle ważny, że autorami są osoby od wielu lat bardzo zaangażowane w działalność trzeciego 

sektora, aktywnie uczestniczący w rozwijaniu ekonomii społecznej w Polsce, osobami o 

niekwestionowanym autorytecie w środowisku aktywistów, ale też i wśród polityków i 

samorządowców. Artykuł nie jest napisany przez przeciwników czy krytyków tzw. ekonomii 

społecznej. Pokazuje on jednak na jakie manowce może prowadzić odgórne sterowanie i 

publiczne finasowanie działalności społecznej.    

Autorzy zauważają, w tym okresie czterech lat „w Polsce ze środków UE 

uruchomiono na bezprecedensową skalę liczne programy wsparcia ekonomii społecznej na 

poziomie krajowym i regionalnym. Wydano setki milionów złotych, wsparto setki 

programów i instytucji, których celem ma być wspieranie ekonomii społecznej, 

zorganizowano tysiące konferencji i szkoleń, uruchamiano zespoły, budowano strategie, 

prowadzono badania itd. Można zaryzykować twierdzenie, że był to najkosztowniejszy w 

ostatnich latach program wsparcia ekonomii społecznej w całej UE.” Po tej refleksji zadają 
pytanie na ile te wszystkie działania były skuteczne, i przedstawiają jeszcze całą listę 
dodatkowych, ważnych pytań: „Czy podmiotów ekonomii społecznej jest więcej? Czy 

stworzono w oparciu o te mechanizmy nowe, wartościowe, trwałe miejsca pracy dla osób, 

które mają problemy z odnalezieniem się na otwartym rynku pracy? Czy środowisko jest 

bardziej zintegrowane i zdolne do budowania wspólnej wizji rozwoju ekonomii społecznej? 
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Czy ekonomia społeczna i jej produkty są bardziej rozpoznawalne społecznie? Czy dotarliśmy 

do jakichkolwiek ważkich nowych znalezisk badawczych? Czy nasza pozycja w UE jako 

dynamicznego lidera rozwoju ekonomii społecznej została podtrzymana? Czy na poziomie 

rządowym udało się zbudować poważne środowisko realnie, a nie tylko nominalnie 

zainteresowane rozwojem ekonomii społecznej? Czy wreszcie zakładanie i funkcjonowanie 

podmiotów ekonomii społecznej jest prostsze, wziąwszy pod uwagę np. dostęp do kapitału 

początkowego, fachowego wsparcia, dostępu do rynków?” 

Bardzo smutne jest to, że ci doświadczeni działacze ruchu społecznego, doskonali 

znawcy historii i bieżącej sytuacji w szerokorozumianym trzecim sektorze, konstatują, że 

„wiele wskazuje na to, że właściwie na wszystkie zapisane powyżej pytania trzeba udzielić 
odpowiedzi negatywnej”. Proponują, by „szczerze zastanowić się nad powodami porażki i 

zadbać o to, aby przynajmniej tych samych błędów nie powielać w przyszłości”. 

Po tej publikacji spodziewać należałoby się gorącej reakcji środowiska, wielu debat i 

głosów polemicznych. Niestety nic takiego nie nastąpiło, mimo, że od publicznego 

udostępnienia tekstu upłynęło prawie rok (piszę to we wrześniu 2013 roku, a tekst 

udostępniony był w Internecie w listopadzie 2012 r.). To symptomatyczne. Czy jest to reakcja 

typu ‘chowam głowę w piasek’, czy wynika to ze swego rodzaju cynizmu, z przekonania, że 

‘faktycznie tak jest, niewiele tutaj sam mogę zrobić, ale póki mogę działać i korzystać z 

funduszy unijnych to będę w tym trwał’? 

Przyznam się, że zatrważające jest stwierdzenie Jakuba Wygnańskiego i Piotra 

Frączaka, że „z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że liczba osób, które 

zostały zatrudnione do wspierania ekonomii społecznej jest wyższa niż liczba stworzonych w 

sektorze ekonomii społecznej miejsc pracy”. Z jednej strony to nie dziwi, bo tak zwykle jest z 

instytucjami państwami (im więcej zatrudnionych w urzędach pracy tym gorzej jest z 

wielkością bezrobocia), ale w przypadku zaangażowania oddolnego, środowisk lokalnych, 

można byłoby spodziewać się czegoś innego. 

Autorzy zastanawiają  się też nad tym ‘jak wspierać rozwój ekonomii społecznej’, ale równie 

ważna jest podniesiona przez nich kwestia ‘jak nie wspierać rozwoju ekonomii społecznej’. 

Ciekawe jest jednak to, że w istocie proponują modyfikację aktualnego stanu rzeczy, a nie 

jakieś zmiany zasadnicze, a może nawet i rewolucyjne. Tak odczytuję ich stwierdzenia: 

„Należy rozważyć stworzenie na poziomie krajowym konsorcjum różnych instytucji, którego 

celem byłoby wypracowywanie rozwiązań systemowych ważnych dla ekonomii społecznej … 

Trzeba zracjonalizować liczbę różnego rodzaju ośrodków wsparcia i zakres ich działań. … 

Rozsądne byłoby też stworzenie dosłownie kilku, ale „mocnych” inkubatorów z prawdziwego 

zdarzenia, w których byłyby rozwijane i testowane bardziej złożone i innowacyjne prototypy 

działań z obszaru ekonomii społecznej.” 

W kontekście powiązanych z problemem gospodarki społecznej, tzw. innowacji 

społecznych, autorzy potwierdzają generalną opinię, że wspieranie rozwoju innowacyjnego 

przez państwowe instytucje jest działaniem fasadowym. Piszą oni mianowicie, że „innowacje 

społeczne powinny zasilać ekonomię społeczną tak, żeby uniknąć obserwowalnego obecnie 

stanu: odtwórczości, oportunizmu, unikania ryzyka i bezrefleksyjnego kopiowania schematów 

(ze względu na to, że są „fundowalne”, a nie ze względu na to, że okazały się skuteczne). W 

całym obecnym systemie finansowania podstawową troską jest maksymalizowanie 

biurokratycznie rozumianego bezpieczeństwa (stąd hiperformalizm). Nie ma natomiast 

przestrzeni na podejmowanie trudnych, innowacyjnych, a co za tym idzie – obarczonych 
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ryzykiem przedsięwzięć.” Myślę, że za taką sytuację nie należy jednak winić samych 

zaangażowanych w tworzenie innowacji społecznych, to jest błąd systemowy i to co jest 

najistotniejsze w efektywnym prowadzeniu procesu innowacyjnego (tzn. godzenie się na 

podejmowanie ryzyka i pogodzenie się z tym, że naturalną sytuacją jest ponoszenie porażek w 

większości przypadków) nigdy nie będzie obecne we wspieranym przez instytucje państwowe 

(publiczne) rozwoju innowacyjnym. 

Wydaje się zatem, że gospodarka społeczna, rozumiana w duchu Unii Europejskiej, jest 

jednym wielkim marnotrawstwem i stawianiem wszystkiego na głowie. W tym momencie 

mój postulat, który przedstawiłem w ekspertyzie jaką wykonałem dla Instytutu Spraw 

Publicznych w 2005 roku, której fragmenty zostały później opublikowane w kwartalniku 

Trzeci Sektor  jest całkiem zasadny, że na gospodarkę społeczną należy patrzeć zupełnie z 

innej perspektywy, a przede wszystkim należy myśleć o procesie budowania inicjatywy 

oddolnej, a nie narzuconej z góry. 

AK: Czy Pana zdaniem gospodarka społeczna ma mieć takie same prawa jak inne podmioty 

gospodarcze?    

WK: Absolutnie tak. Powinna rozwijać się przede wszystkim w otoczeniu rynkowym, 

poddana takiej samej konkurencji jak wszystkie inne podmioty rynkowe.  Wówczas ona 

będzie się lepiej rozwijała i kwitła. Nie twierdzę jednak, że  w okresie przejściowym państwo 

nie może wspierać. Ogromne miliony złotych można przeznaczyć na coś co w dłuższej 

perspektywie może przynieść znacznie lepsze efekty, co mogłoby służyć temu, co jest 

podstawowym brakiem polskiego społeczeństwa – na budowanie zaufania społecznego, 

wzajemnego zaufania pomiędzy ludźmi. Ekonomia, gospodarka społeczna opiera się przede 

wszystkim na zaufaniu. Wszystko, co się dzieje w gospodarce opiera się  na zaufaniu. W 

Polsce – jak to pokazuje chociażby diagnoza społeczna profesora Janusza Czapińskiego i jego  

wieloletnie badania, należymy do społeczeństw o najniższym poziomie zaufania społecznego. 

Nie zbudujemy  dobrej gospodarki rynkowej bez budowy tego zaufania. Gdyby te miliony 

złotych poszły nie na jakieś ułudy typu ‘przedsiębiorstwa społeczne’, gdzie liczba osób 

zaangażowanych w to przedsiębiorstwo społeczne jest znacznie większa niż liczba 

stworzonych miejsc pracy, to mielibyśmy znacznie większe efekty.  

By do tego doszło musi nastąpić zmiana w myśleniu polityków, które prezydent Ronald 

Reagan ujął trafnie w powiedzeniu: „Politycy mają skłonność do myślenia o następnych 

wyborach, a nie o następnym pokoleniu.” 

AK: Jak Pan Profesor oceniłby efektywność, wydajność ekonomiczną podmiotów 

gospodarki społecznej?  

WK: Moja odpowiedź jako zwolennika wolnego rynku może być tylko jedna. Efektywność 
ekonomiczna z definicji tak rozumianej gospodarki społecznej, wspieranej przez fundusze 

publiczne będzie zawsze mniejsza niż efektywność podmiotów rynkowych (również zdaniem 

autorów wspomnianego wcześniej przeze mnie artykułu). W efektywności społecznej 

‘przedsiębiorstwa społeczne’ nigdy nie dorównają przedsiębiorstwom rynkowym, przy 

założeniu, że przedsiębiorstwa  rynkowe także realizują te cele społeczne.  

AK: A jak pańskim zdaniem radzą sobie podmioty gospodarki społecznej w realizacji celów 

typowo społecznych?  
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WK: Po pierwsze należy uświadomić sobie, co rozumiemy przez cel społeczny. Faktem jest, 

że wielu ludzi nie radzi sobie w otoczeniu rynkowym, są zagubieni. W dużym stopniu wynika 

to z ‘bagażu przeszłości’. Państwo, instytucje publiczne, oduczyły ludzi (nie tylko w Polsce, 

także w krajach Europy Zachodniej) elementarnej odpowiedzialności za swoje działania. To 

państwo (a pierwszym był kanclerz Otto von Bismarck, który w końcu XIX zaczął 
rozbudowywać programy pomocy społecznej) oduczyły ludzi czegoś naprawdę ważnego – 

odpowiedzialności i dbałości o zapewnienie sobie i swojej rodzinie bezpiecznej przyszłości. 

Ta erozja odpowiedzialnego ludzkiego zachowania zaczęła się właśnie w końcu XIX wieku a 

w wieku XX, nabrała przyspieszenie, zwłaszcza od lat 1930., a wszystko to pod zbożnym i 

obłudnym hasłem budowy ‘państwa dobrobytu’. To państwo ‘wmówiło’ ludziom, że zadba o 

ich zdrowie, edukację, zapewni pracę, ubezpieczy od wszelkich nieszczęść. Ludzie uwierzyli, 

że tak może być i to tanim kosztem. Efekty widzimy po kilkudziesięciu latach – jakość 
publicznej edukacji jest fatalna, po to by faktycznie zadbać o swoje zdrowie trzeba dać 
łapówkę, albo pójść do prywatnego lekarza, stopa bezrobocie osiąga dwucyfrowe wartości, 

widmo głodowej ‘państwowej’ emerytury jest całkiem realne, itd., itp.     

Tego typu działania państwa (w tym także publicznej edukacji) oduczyły czegoś, co 

jest bardzo istotne dla rozwoju gospodarczego – mianowicie akceptacji porażki, akceptacji 

tego, że może mi się nie udać. W Polsce, gdy ktoś ponosi porażkę uznaje ten moment za 

klęskę i uważa, że już się z tej sytuacji nie podniesie. W gospodarce rynkowej, w 

kapitalizmie, nawet we współczesnej Ameryce, jeśli ktoś ponosi porażkę, to nie jest to jeszcze 

klęska życiowa. Dominuje przekonanie,  że jeśli teraz mi się nie udało, to spróbuje raz jeszcze 

i z pewnością odniosę sukces. Moja żona prowadziła kiedyś wykład ze sztucznej inteligencji 

na Politechnice Wrocławskie dla słuchaczy z zagranicy. Byli tam Niemcy, Francuzi, Anglicy, 

Amerykanie i Polacy. Jeden z Amerykanów opowiedział  o tym jak otworzył 

przedsiębiorstwo – firmę informatyczną, która niestety właśnie splajtowała. W tym momencie 

wszyscy Polacy zaczęli się nad nim użalać. On popatrzył na nich zaskoczony, stwierdził, że 

nie jest tak nieszczęśliwy jak go postrzegali obecni na wykładzie Polacy. Powiedział im ze 

przecież ma już kilka innych pomysłów na biznes i właśnie we Włoszech prowadzi rozmowy 

nad otwarciem nowej firmy.  Takiej postawy w Polsce brakuje. Gdyby te ogromne fundusze z 

Unii Europejskiej poszły na kształtowanie tego typu przedsiębiorczych postaw to efekty 

byłyby znacznie lepsze niż przeznaczanie ich na dosyć marnotrawiące podmioty gospodarki 

społecznej. Pamiętajmy to o czym wcześniej mówiłem cytując opinie Kuby Wygnańskiego i 

Piotra Frączaka. Założenie przedsiębiorstwa społecznego przedstawiane jest jako działanie 

spektakularne, często też trafia do mediów.  Ostatnio czytałem historię kilkunastu  kobiet, 

które były bezrobotne po urlopie macierzyńskim. Nie dawały sobie rady, nie mogły powrócić 
do pracy i grupa ludzi, aktywistów ekonomii społecznej, zaproponowała im utworzenie 

przedsiębiorstwa społecznego i robienie czegoś pożytecznego. Miały jakiś pomysł, zaczęły go 

realizować, ale okazało się, że pomysł nie trafił w oczekiwania społeczne i to co wytwarzały 

nie sprzedawało się dobrze na rynku. Doradzający im aktywiści uspokajali, że mogą to dalej 

robić, bo i tak dotacje pozwolą przetrwać ich przedsięwzięciu. One jednak chciały robić coś 
pożytecznego, myślały  w kategoriach rynkowych – zastanawiały się nad zmianą projektu 

biznesowego, tak żeby przedsięwzięcie było zyskowne. Swoją postawą wymusiły inne 

spojrzenie na ‘społecznikach’, którzy zainicjowali to działanie i  którzy myśleli w całkiem 

innych kategoriach – nie w kategoriach zysku, ale kategoriach realizacji tzw. celów 

społecznych. Na szczęście w Unii Europejskiej coraz częściej zwraca się uwagę (w Polsce 

mówią o tym m.in. profesor Jerzy  Hausner  i Kuba Wygnański), że w działaniach w ramach 

gospodarki społecznej musimy myśleć także w kategoriach biznesowych, zysk musi się 
pojawić.  
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AK: Czym Pana zdaniem mogą konkurować, jakie mogą mieć przewagi przedsiębiorstwa 

społeczne nad zwykłymi podmiotami gospodarczymi? 

WK: Przewaga wynika z budowania pewnego poczucia wspólnoty społecznej. W czystej 

gospodarce rynkowej, gdzie myślimy wyłącznie w kategoriach biznesu schodzi to często na 

dalszy plan. W momencie kiedy przedsiębiorstwo powstaje jako wynik działania oddolnego, 

w które zaangażowana jest pewna grupa osób, to powstają  pewne więzi społeczne, budowane 

jest zaufanie społeczne. To ewidentna zaleta tego typu działania. Proszę zauważyć, że już w 

XIX wieku na ziemiach polskich pod wpływem idei niemieckich  pojawiła się w Polsce idea 

spółdzielczości, inicjatywy oddolnej. Działanie to nie wynikało z pewnych działań władzy 

czy instytucji centralnych, ale było działaniem na zasadzie: jesteśmy grupą społeczną, 
jesteśmy rolnikami, widzimy, że banki komercyjne za bardzo nas łupią, wydaje nam się to 

niesprawiedliwe, więc tworzymy bank spółdzielczy. Ruch spółdzielczy, który występuje w 

trzecim sektorze, w gospodarce społecznej ma swoje korzenie w gospodarce rynkowej, jako 

inicjatywa oddolna. Ludzie doszli do wniosku, że można zorganizować coś na zasadzie 

zorganizowania  spółdzielni. Wówczas właściciel nie jest właścicielem jednoosobowym, czyli 

nie jest to firma rodzinna, ale właścicielami jest grupa osób. Spółdzielnia z definicji to grupa 

niewielu osób, które się ze sobą komunikują, tworzą front wzajemnego zaufania. Natomiast 

gdy do spółdzielni należy 2000 osób, jak było to w czasach PRL-u, to nie ma już z definicji 

możliwości budowania prawdziwej spółdzielni. Gospodarka rynkowa – myśląc w kategoriach 

wielkich korporacji – powinna być uzupełniona dwoma elementami: małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz elementami typu spółdzielnia, przedsiębiorstwo społeczne.  Potrzebna 

jest grupa osób, które chcą realizować określony cel, skrzykują się, rozmawiają o finansach 

jakimi dysponują, szukają wsparcia. Gdy znajdują pomoc, na przykład prywatnego filantropa,  

potencjalnie wspomoże on ich określoną sumą, ale po pewnym czasie będzie chciał przyjrzeć 
się działaniu tego przedsiębiorstwa, czy udzielone wsparcie zostało odpowiednio, efektywnie 

wykorzystane. Tego elementu oceny sensowności i efektywności wydawania pieniędzy 

brakuje w przypadku wsparcia z funduszy publicznych.  

AK: Czy według Pana przedsiębiorstwa społeczne w Polsce potrafią wykorzystać swoje 

przewagi (np. wspólnotowość) w konkurencji z innymi podmiotami gospodarczymi czy nie 

są świadome swoich zalet, nie wiedzą jak się wybić, konkurować z nimi? 

WK:  Powiem coś niepopularnego.  Uważam, że   przedsiębiorstwa społeczne w takiej 

postaci jak działają obecnie,  przestałyby istnieć, gdyby zakręcić kurek z funduszy 

publicznych. Proponuje zrobić taki eksperyment myślowy. Mamy setki, a może już nawet 

tysiące przedsiębiorstw społecznych, czy tzw. organizacji pozarządowych.  Nagle zakręcamy 

kurek pieniędzy publicznych, które płyną do tych instytucji, organizacji. Należy zapytać: ile z 

tych organizacji przetrwałoby? Uważam, że ogromna większość upadłaby w krótkim czasie, 

bo one funkcjonują wyłącznie dzięki wsparciu z funduszy publicznych. Nie ma tam 

samodzielności, samowystarczalności gospodarczej. Natomiast gdyby przedsiębiorstwa 

społeczne powstawały z inicjatyw oddolnych, z uwzględnieniem pewnych realiów 

gospodarczych, zwłaszcza tego, że funkcjonowałyby w otoczeniu rynkowym, poddane presji 

konkurencji tak samo jak przedsiębiorstwa komercyjne, to z pewnością ogromna większość 
przetrwałaby względnie długi czas. Wówczas funkcjonowałyby znacznie lepiej i mogłyby 

przetrwać bez funduszy publicznych. Takie eksperymenty myślowe czasami są potrzebne, co 

często proponuję moim studentom.  

AK: Jakie narzędzia mogłyby wzmocnić działanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce? 

Moi poprzedni rozmówcy wskazywali na kwestie kredytów, preferencyjnych pożyczek, 
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pomocy ze strony państwa. Domyślam się, że Pan Profesor ma inne recepty na uzdrowienie 

działalności wspomnianych przedsiębiorstw?  

WK: Niektórzy uważają, że mikro-kredyty to panaceum na rozwiązanie wielu problemów 

braku kapitału przez małe  przedsiębiorstwa społeczne. W Polsce hołubimy wręcz tego typu 

działania społeczników dla gospodarki społecznej. Warto jednak powiedzieć, że gdy 

przyjrzymy się działalności banków, które działają w oparciu o idee Muhammada Yunusa 

(laureata Pokojowej Nagrody Nobla) to okazuje się, że takie mikrofinasowanie w stylu 

Grameen Banku, to doskonałe przedsięwzięcia biznesowe, które zarabiają ogromne pieniądze. 

Patrząc na to w ten sposób możemy mieć naprawdę wielkie wątpliwości czy działają one w 

pełni charytatywnie. W grę wchodzą pojedyncze małe kwoty, ale wysoko oprocentowane. W 

sumie należałoby się zastanowić czy nie jest to łupienie biednych ludzi, dalekie od działania 

wyłącznie  z pobudek społecznych.  

Preferencyjne kredyty, finansowane częściowo przez państwo,  również prędzej czy 

później zaczynają ocierać się o patologię. Jako wolnorynkowiec z definicji jestem przeciwny 

tego typu subsydiowaniu, ponieważ początkowo funkcjonuje to dobrze, ale po krótkim 

okresie czasu, w zależności od tego jaki jest zasięg tej inicjatywy, dla jednych będzie to rok, 

dla drugich dwa, a dla innych pięć, zaczną się te inicjatywy ocierać się o patologie, 

dominującą rolę zacznie odgrywać tzw. kolesiostwo. Znacznie lepiej, gdy państwo zamiast 

dopłacać do pożyczek przeznaczyłoby te pieniądze na budowanie długofalowych relacji 

międzyludzkich, a przede wszystkim na należyte, porządne wyedukowanie ludzi. Niestety, 

taka długookresowa perspektywa nie jest interesująca dla polityków, bo przecież ich 

najważniejszym celem jest wygranie najbliższych wyborów, a nie to co będzie za lat 

kilkadziesiąt, to jak żyło się będzie następnemu pokoleniu. 

AK: Wspominał Pan Profesor o kwestii edukowania i edukacji. Czy Pana zdaniem 

potrzebna jest profesjonalizacja kadry przedsiębiorstw społecznych oraz ogólnie edukacja o 

przedsiębiorczości, o przedsiębiorczości społecznej na poziomie szkolnym, realizowanie 

nauki o gospodarce społecznej  w ramach modułu nauczania wiedzy o społeczeństwie czy 

przedsiębiorczości? 

WK: Najistotniejsza jest kwestia edukacji oddolnej, a nie kształcenia społeczników. W szkole 

– w gimnazjach czy nawet przedszkolach powinny być prowadzone prawdziwe, efektywne 

programy przedsiębiorczości, a nie pewne karykatury przedsiębiorczości, którą obecnie 

obserwujemy. Polecam obejrzenie filmu Johna Stossela „Chciwość” (dostępnego na 

youtube.com). W jednym z odcinków Stossel pokazuje historię nauczyciela, który miał 

ogromne problemy z uczniami,  którzy go nie słuchali, wręcz dokuczali mu. Kiedy raz zapytał 

dlaczego mu dokuczają i czy był jakiś moment kiedy zainteresował ich, to odpowiedzieli mu, 

że faktycznie był taki moment, kiedy opowiedział im jak to kiedyś sprowadził damskie buty z 

Indii po 5 dolarów, zapłacił dolara od każdego buta za ubezpieczenie i fracht, i sprzedał je po 

7 dolarów od pary, zarabiając na tej operacji 126 tys. dolarów.  Po tym zdarzeniu doszedł do 

wniosku, że lepiej będzie by mówił i uczył ich praktycznej przedsiębiorczości.  Okazało się, 
wielu jego wychowanków po skończeniu szkoły otworzyło swoje firmy i było mu 

wdzięcznych za to, że pokazał im nowe perspektywy patrzenia na robienie biznesu. Uważam, 

że w Polsce trzeba uczyć przedsiębiorczości właśnie w taki sposób. Niedopuszczalna jest 

sytuacja, gdy suchej, teoretycznej przedsiębiorczości uczy na przykład wuefista, któremu 

brakuje godzin do uzupełnienia etatu. To wielka krzywda dla młodych ludzi, którzy patrzą na 

ekonomię z takiej wypaczonej perspektywy. Młodzi ludzie nie rozumieją w ogóle 

mechanizmów gospodarczych, ale to inny bardziej ogólny problem fatalnego poziomu wiedzy 

ekonomicznej Polaków. 
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A.K.: Zgadzam się z Panem Profesorem, ponieważ od ponad roku  prowadzę zajęcia ze 

studentami i odnoszę wrażenie, że przedsiębiorczość jest dla nich zupełnie obca szczególnie, 

że każdy z nich miał w szkole średniej zajęcia z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Ale 

niestety często przedsiębiorczość ogranicza się wyłącznie do nazwy przedmiotu.  

A.K.:  Jakie według Pana mogą być nowe obszary czy nowe usługi w które mogłaby wejść 

ekonomia społeczna? Czy musi pozostać ta tradycyjna nisza „dla wykluczonych”? Czy 

ludzie młodzi, zdolni, wykształceni, którzy nie chcą pracować w korporacjach a chcą 

otworzyć przedsiębiorstwo społeczne mają szansę powodzenia? 

 
W.K: Jak już wspomniałem przedsiębiorstwa społeczne powinny powstawać z inicjatywy 

oddolnej. Ekonomista powinien myśleć w kategorii uświadomienia konsekwencji działań, a 

nie dawania gotowych recept na sukces. Ja jestem daleki od tego, by radzić, że pieniądze 

powinny pójść na wspieranie takiej czy innej działalności. Ekonomiści i politycy powinni 

reprezentować bardziej pokorną postawę. Jak to ujął Friedrich von Hayek: „ekonomista nie 

może twierdzić, że posiada specjalną wiedzę, która kwalifikuje go do koordynowania 

wysiłkami innych specjalistów. Co może twierdzić to jedynie to, że jego zawodowe borykanie 

się z wszechobecnymi sprzecznościami interesów uczyniło go bardziej wrażliwym niż 
kogokolwiek innego na fakt, że żaden umysł nie jest w stanie posiąść całej wiedzy, która 

kieruje działaniami społecznymi, oraz o wynikającej stąd potrzebie pewnego bezosobowego 

mechanizmu, niezależnego od ludzkich sądów, koordynującego indywidualnymi wysiłkami 

ludzkimi”, oraz to, że „Osobliwym zadaniem ekonomii jest pokazanie ludziom jak mało w 

istocie wiedzą o tym, co w ich mniemaniu da się zaprojektować”. 

Jeśli chodzi o obszary dla ekonomii społecznej to powinny one wypływać z potrzeb lokalnej 

społeczności, a nie być narzucone z góry. Społecznicy powinni reprezentować postawę 
eksploracyjną – muszę poznać społeczność lokalną, żeby jej pomóc. Nie powinno się to 

opierać na zasadzie: mamy pieniądze na taką i taką działalność, bo to gdzieś tam w ustawie 

zostało to zapisane, ale raczej na zasadzie: mamy pieniądze, zastanówmy się wspólnie na co i 

jak je wykorzystać by najlepiej zaspokoić ludzkie potrzeby.   

Zasoby są zawsze ograniczone, w momencie kiedy te pieniądze zostaną przeznaczone na 

zaspokojenie pewnych ‘ustawowych potrzeb’ to zabraknie funduszy na realizację czegoś 
ważniejszego, istotniejszego, które będzie odnosiło się do całego społeczeństwa. Tutaj warto 

przypomnieć znany esej Frederica Bastiata „Co widać i czego nie widać”. Bastiat pokazuje, 

że bardzo często widzimy skutki bezpośrednie, np. osobę której zaspokojono pewne 

oczekiwania indywidualne, a nie widzimy tego, że zabrakło pieniędzy na to, żeby 

przeznaczyć je na walkę z jakąś chorobą społeczną, która dotyka znacznie większą grupę 
ludzi. Nie ma miejsca tutaj na rozwiniecie tego problemu. Proponuję jedynie by przeczytać 
książkę Henry’ego Hazlitta w „Ekonomia w jednej lekcji” – książki, która powinna być w 

kanonie lektur dla uczniów gimnazjum i szkół średnich. Hazlitt, podejmując przesłanie 

Bastiata,  pokazuje, jakie są konsekwencje złej ekonomii, która myśli w kategoriach tu i teraz, 

oraz w partykularnych kategoriach grupy społecznej, a nie całego społeczeństwa. 

Optymistyczne jest to, że wśród młodego pokolenia powoli zaczyna rosnąć świadomość, że 

jeśli pomożemy np. rolnikom to zabierzemy pieniądze innej grupie społecznej, która może te 

fundusze znacznie lepiej wykorzystać.  

A.K.: Czy pańskim zdaniem gospodarka społeczna może się rozwijać w obecnych ramach 

prawno-finansowo-organizacyjnych, czy potrzebne są w tym zakresie nowe uregulowania? 

W.K.: Przede wszystkim należy zrezygnować z publicznego finansowania i marnotrawstwa o 

którym pisali Wygnański i Frączak. Jestem przeciwny kontynuowaniu tego trendu, który jest 
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widoczny. Wynika to z doświadczenia Unii Europejskiej, które zostało przeszczepione na 

polski grunt. Jestem przekonany, że w momencie kiedy polskim kapitalistom, którzy dorobili 

się większych czy mniejszych pieniędzy, uświadomi się, że część z ich funduszy może być 
wykorzystana do realizacji takich właśnie celów społecznych, to przeznaczą na nie swoje 

prywatne środki. Może to uczynią z czystej próżności (np. bo będą pisać o nich w gazetach), 

ale ja nie pytam o motywacje ich działań. Ważne, że te pieniądze wpłynęły i są efektywnie 

wykorzystywane. Model prawno-finansowy i organizacyjny wymaga absolutnych zmian w 

kierunku wykorzystania funduszy prywatnych. Wówczas efekty będą znacznie lepsze.  

A.K.: Chciałbym zapytać jakie jest zdanie Pana Profesora na temat Krajowego Programu 

Rozwoju  Ekonomii Społecznej? Co Pan sądzi o tym dokumencie? 

W.K.: Nie jestem zwolennikiem programów rządowych. One są długie i jednostronne, a 

powinny być krótkie, zwięzłe, zawierać określone cele operacyjne. Gdy popatrzy się na różne 

programy, strategie rozwoju, czy plany rządowe, to okazuje się, że powstają one co cztery-

pięć lat i jest to ciągłe powielanie niemalże tych samych rzeczy. Czasami dopisuje się nowe, 

nośne hasło, ale istota nie ulega zmianie. Mój postulat: Krajowy Program Wsparcia dla 

Ekonomii Społecznej nie powinien być napisany na kilkudziesięciu czy kilkuset stronach, ale 

na kilku, z jasno określonymi celami operacyjnymi (tak by po kilku latach, każdy z nas, jako 

zewnętrzny obserwator, mógłby  powiedzieć, że cel został, bądź nie został, osiągnięty). 

Proszę zauważyć, że większość celów prezentowanych w tego typu programach nie jest 

terminami operacyjnymi (używa się tam takich niejasnych sformułowań jak wsparcie, 

poszerzenie, zdynamizowanie, rozwój, …). Są to nieprecyzyjne cele, trudne do 

zweryfikowania czy zostały osiągnięte, czy nie. Żaden polityk nie lubi operacyjnych celów, 

ponieważ miałby kłopoty rozliczeniem się z nich (np. przed wyborcami). 

Najkrócej mogę powiedzieć tak: Jako przeciwnik wszelkiego rodzaju programów 

subsydiowania działań z funduszy publicznych nie  popieram Krajowego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej.  

 A.K.: Jak Pan Profesor  ocenia potrzebę i realność osiągnięcia celów: nadrzędnego  („w 

roku 2020 ekonomia społeczna stanowi ważny czynnik wzrostu zatrudnienia, spójności 

społecznej oraz rozwoju kapitału społecznego” oraz celu strategicznego  („do 2020 

podmioty ekonomii społecznej staną się ważnym elementem aktywizacji osób w trudnej 

sytuacji na rynku pracy oraz dostarczycielem usług użyteczności publicznej 

działającymi we wspólnotach samorządowych”) Krajowego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej   

W.K.: To jest właśnie to o czym przed chwilą mówiłem. Te cele nie są operacyjne, żaden 

prywatny przedsiębiorca nie sformułowałby ich w ten sposób, wyznaczając cele działania 

swojej firmy. Przecież zawsze mogę wykazać, niezależnie od tego co zostało zrobione i ile 

pieniędzy na to wydano, że ekonomia społeczna jest „ważnym czynnikiem wzrostu 

zatrudnienia ….” ,  czy to, że podmioty ekonomii społecznej „staną się ważnym elementem 

aktywizacji …”.  Proszę zauważyć, ze nawet w tzw. celach operacyjnych tego Programu, 

używa się określeń typu „Wzmocnienie roli…”, „Wzrost skuteczności …”, czy „Wzrost 

kompetencji …”.   Jedynym w miarę operacyjnym jest cel drugi „Powstanie i utrzymanie 35 

tysięcy miejsc w pracy w przedsiębiorstwach społecznych”. Kiedy te 35 tys. zestawimy z 

ponad 2 mln rzeszą bezrobotnych w Polsce to cel ten jest nie tyle operacyjny, co wręcz 

śmieszny. Ekonomia społeczna ma realizować cel społeczny jakim jest ‘walka z 

bezrobociem’, kreując kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy? 
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Można byłoby tak analizować niemalże wszystkie sformułowania tego programu i 

wykazywać ich miałkość, nieoperacyjność, absurdalność, ale chyba nie o to Panu chodzi.  

O ile znam ‘cykl życia' tego typu programów rządowych, za ok. 5-6 lat podjęte zostaną znów 

dyskusje nad kolejną edycją ‘Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej’ (choć 
wtedy na pewno będzie się on inaczej nazywał, ale nazwa na pewno będzie nośna i 

przemawiająca do wyobraźni) i po dwóch latach dyskusji przedstawione będą nowe cele w 

horyzoncie roku np. 2030, w których ‘ekonomia społeczna’, ‘podmioty ekonomii społecznej’ 

będą ważnym, poszerzonym, pogłębionym, …., elementem życia gospodarczego.  

A.K. Dziękuję serdecznie za rozmowę     

 

 


