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WSTĘP

1. Uzasadnienie wyboru tematu

Rozwój społeczno-gospodarczy wpływa na zmianę oblicza admini‐
stracji publicznej, która ewoluuje i dostosowuje swoje struktury, jak
i sposoby działania do zachodzących przeobrażeń cywilizacyjnych. Po‐
wszechnym zjawiskiem jest ustawiczne dostosowywanie administracji
publicznej do zachodzących zmian zewnętrznych (globalizacja) i we‐
wnętrznych (pojawiających się nowych zadań)1. Aktualna analiza ad‐
ministracji publicznej wskazuje, że zauważalne staje się wyekspono‐
wanie jej funkcji świadczącej, przemieszczanie zadań publicznych poza
struktury administracji w ramach tworzonych z jej współudziałem sie‐
ci, narastanie partycypacji i poszerzanie się puli tzw. innych podmiotów
administrujących. Można wręcz stwierdzić, że powierzanie wykony‐
wania zadań administracji publicznej podmiotom prywatnym i pod‐
miotom społecznym odbywa się aktualnie na niespotykaną wcześniej
skalę2.

W tej sytuacji poprzestawanie na ogólnym wskazaniu rosnącego zna‐
czenia tzw. trzeciego sektora, na odwołaniu się do pojęć: „organizacja
pozarządowa”, „organizacja społeczna” czy też „organizacja pożytku

1 B. Dolnicki, Monokratyczność czy kolegialność organów samorządowych, [w:] 20
lat  samorządu  terytorialnego  w  Polsce.  Sukcesy,  porażki,  perspektywy,
red. K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, Lublin 2012, s. 63.

2 A.  Błaś,  Prawo  administracyjne  wobec  przemian  we  współczesnym  państwie
prawnym, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć,
A. Chajbowicz, Wrocław 2009, s. 38.



16 Wstęp

publicznego”, wydaje się być niewystarczające, gdyż nie pozwala na
zidentyfikowanie aktywności obywatelskiej kumulującej się na prze‐
cięciu obszaru społecznego i gospodarczego. Jest to obszar, gdzie roz‐
wijają się – przyjmujące zróżnicowane formy prawne, niezależne od
państwa, a nakierowane przede wszystkim na pomnażanie dobra
wspólnego – działania uwzględniające rachunek ekonomiczny3. Sta‐
nowią one przedmiot analizy koncepcji określanej mianem ekonomii
społecznej. Ekonomię społeczną można wydobyć z „trzeciego sektora”,
mając na uwadze istotny element charakteryzujący, jakim jest nacisk
kładziony na ekonomiczny charakter i ekonomiczne znaczenie działań
społecznych4. A zatem jakkolwiek trzeci sektor posiada oczywiste
punkty styczne z ekonomią społeczną i opisuje rzeczywistość o znacz‐
nych obszarach wspólnych, to jednak zakresy tych pojęć nie pokrywają
się w pełni5.

Z perspektywy prawno-instytucjonalnej podmioty ekonomii społecz‐
nej ujmuje się szeroko, jako pojęcie zbiorcze obejmujące rozmaite for‐
my organizacyjne, głównie takie jak: spółdzielnie; w tym zwłaszcza
spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, centra integracji spo‐
łecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej,

3 Stała  Konferencja  Ekonomii  Społecznej,  Pakt  publiczno-społeczny  na  rzecz
zwiększenia udziału obywateli i wspólnot samorządowych w rozwoju ekonomii społecznej
wpierającej działania na rzecz spójności społecznej. Projekt z 4.04.2013 r., http:// www.
kces. pozytek. gov. pl/ uploads/ images/ pakt_ publiczno- spoleczny_ na_ rzecz_ es. pdf (dostęp:
4.11.2016 r.).

4 J. Herbst, Wstęp – pole przedsiębiorczości społecznej, [w:] Od trzeciego sektora do
przedsiębiorczości  społecznej  –  wyniki  badań  ekonomii  społecznej  w  Polsce,
red. J. Dąbrowska, Warszawa 2008, s. 7. Zważywszy, że ekonomia społeczna nazywana
też bywa gospodarką społeczną (przedsiębiorczością społeczną) – terminy te będą się
pojawiały synonimicznie w ramach niniejszej monografii.

5 J. Blicharz, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa
o spółdzielniach socjalnych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 19-22. Jak zauważa A. Miruć
poprzez fakt, iż trzeci sektor buduje kapitał społeczny (którego wartość opiera się na
wzajemnych relacjach społecznych i  zaufaniu jednostek,  które dzięki  niemu mogą
osiągać korzyści z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia), pośrednio wspiera
on również i rozwój gospodarczy. A. Miruć, Społeczeństwo obywatelskie a jakość życia
obywateli, [w:] Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa –
wybrane aspekty prawne i społeczne, red. E. Jasiuk, Radom 2012, s. 380 i 391. L. Zacharko
zwraca uwagę, że trzeci sektor to nazwa używana dla ogółu organizacji pozarządowych.
L. Zacharko, Uspołecznianie procesu administrowania – przyczynek do dyskusji, [w:]
Nowe..., red. J. Boć, A. Chajbowicz, s. 517.
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warsztaty terapii zajęciowej. Tak zróżnicowane formy wykazują ak‐
tywność w rozmaitych obszarach, które uporządkować można poprzez
wskazanie zwłaszcza takich sfer, jak:
1) integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych marginalizacją

społeczną,
2) tworzenie miejsc pracy,
3) świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz

interesu ogólnego),
4) rozwój lokalny6.

Już wstępny ogląd wskazuje na szereg potencjalnych interakcji, jakie
zaistnieć mogą w tych obszarach, pomiędzy podmiotami przynależny‐
mi do form ekonomii społecznej a administracją publiczną (zwłaszcza
samorządową).

Analiza działań administracji publicznej, dokonywana przez pryzmat
ekonomii społecznej, pozwala na wyeksponowanie tego, co w admini‐
stracji publicznej najistotniejsze – jej służebnego względem obywateli
charakteru, jak i zmierzania w stronę realizacji dobra wspólnego. Skoro
w życiu publicznym akcent spoczywa dziś nie na panowaniu, ale na
służeniu społeczeństwu7, coraz częściej to właśnie podmioty ekonomii
społecznej (jako istotni dostarczyciele usług publicznych) współdefi‐
niować mogą samo pojęcie dobra wspólnego, a następnie być istotnymi
„współwykonawcami” w tym obszarze.

Analizowana koncepcja oparta na społecznym (wspólnotowym) kapi‐
tale jednocześnie wpływa na jego zwiększenie i umocnienie, zaś war‐
tości, na jakich się opiera, służą rozwojowi lokalnego dialogu i demo‐
kracji. Mając to na uwadze, podmioty ekonomii społecznej określa się
mianem decydującego czynnika odnowy demokratycznej (demokracji
stowarzyszeniowej)8. Szczególna rola w rozwoju ekonomii społecznej

6 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwany dalej: KPRES.
7 T. Kuta, O nowych tendencjach rozwojowych w nauce prawa administracyjnego

słów kilka, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa
Profesora zw. dra hab. J. Filipka, red. I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga,
Kraków 2001, s. 407.

8 G. Smith, S. Teasdale, Associative democracy and the social economy: exploring the
regulatory challenge, Economy and Society 2012/2, vol. 41, s. 151–176.
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Aspekty administracyjnoprawne  

Magdalena Małecka-Łyszczek – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa 
Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, współpracownik Małopolskiej 
Szkoły Administracji Publicznej, autorka publikacji i ekspertyz z zakresu problematyki 
prawa administracyjnego.

Książka przedstawia zagadnienia dotyczące współpracy, którą w coraz szerszym za-
kresie podejmuje administracja samorządowa z tzw. podmiotami ekonomii społecz-
nej. W pracy dokonano niezbędnych ustaleń terminologicznych oraz teoretycznych na 
temat możliwych konstrukcji i form prawnych, w jakich działają podmioty ekonomii 
społecznej. Umożliwiło to doprecyzowanie nazewnictwa i kwalifi kację poszczególnych 
form podmiotów ekonomii społecznej, a następnie zidentyfi kowanie i przeanalizowa-
nie wzajemnych, nasilających się interakcji na linii podmioty publiczne – podmioty 
gospodarki społecznej. 
Oprócz analizy istniejącego stadium rozwoju ekonomii społecznej w Polsce ukazano 
możliwe perspektywy jej rozwoju. W publikacji zaprezentowano krajowy i międzyna-
rodowy dorobek nauki prawa, a także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz 
sądów administracyjnych. Wskazano również nowe trendy i zjawiska w administracji 
publicznej.
Opracowanie zainteresuje pracowników naukowych oraz pracowników samorządu te-
rytorialnego wszystkich szczebli. Monografi a przeznaczona jest także dla praktyków 
prawa, którzy podejmują aktywne działania w obszarze poszczególnych form ekonomii 
społecznej. Z uwagi na aktualny brak stosownej ustawy całościowo regulującej poru-
szaną problematykę, publikacja może stanowić cenne wsparcie i uzupełnienie ich wie-
dzy w obszarze praktycznych problemów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem 
poszczególnych form podmiotów ekonomii społecznej. 
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