Od Redakcji

Zapraszamy Czytelników do lektury 20 numeru „Problemów Polityki Społecznej.
Studiów i Dyskusji”. Od 2013 roku nasze czasopismo ukazuje się częściej niż w latach
poprzednich — staje się kwartalnikiem. Podobnie jak w latach poprzednich, zapraszamy
do współpracy przedstawicieli różnych dyscyplin nauki, którzy badają szeroko rozumiane
problemy społeczne i społeczno-ekonomiczne, pytają o stan życia społecznego w Polsce
i w innych krajach, analizują sposoby rozwiązywania problemów społecznych, poszukują
metod badania życia społecznego. Przyjmujemy do druku oryginalne teksty naukowe
w języku polskim lub w języku angielskim, o charakterze analitycznym, teoretycznym
i metodologicznym. Zapraszamy także do publikowania wyników badań empirycznych
oraz recenzji.
Bieżący tom poświęcamy spółdzielczości. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Jego obchody miały przypomnieć i upowszechniać wiedzę o niej i jej znaczeniu w rozwoju rozumianym szerzej
niż tylko jako wzrost gospodarczy. W 2012 roku odbył się w Polsce V Kongres Polskiej
Spółdzielczości podsumowujący dotychczasowy dorobek i projektujący odpowiedzi na
wyzwania. Wśród nich jest zmniejszająca się liczba większości typów spółdzielni w latach
2008–2012. Wyjątkami były tylko spółdzielnie socjalne i spółdzielnie producentów rolnych.
Duże znaczenie sektora spółdzielczego dla polityki społecznej, a przede wszystkim
dla gospodarki, było oczywiste zarówno w II RP, jak i w PRL. Zmieniło się to w okresie
transformacji. O spółdzielczości i jej potencjale zaczęto szybko zapominać. Nie zmieniło
tego upowszechniające się przekonanie o roli społeczeństwa obywatelskiego w polityce
społecznej. Dopiero zainteresowanie ekonomizacją organizacji pozarządowych i dyskusja o gospodarce (ekonomii) społecznej w jej funkcjach usługowych, zatrudnieniowych
i reintegracyjnych, a także powstawanie spółdzielni socjalnych i debata na temat przedsiębiorstw społecznych spowodowały odrodzenie zainteresowania znaczeniem gospodarczej
części trzeciego sektora w polityce społecznej.
Z powyższych względów postanowiliśmy numer 20 „Problemów Polityki Społecznej”
poświęcić tej właśnie tematyce. Składa się nań pięć artykułów oraz zapis debaty o przy-
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szłości spółdzielczości socjalnej. W pierwszym omówione zostały teoria i historia rozwoju
spółdzielczości (rozumianej jako przedsiębiorczość członkowska) oraz w kilku ujęciach
związki tego obszaru z polityką społeczną. W kolejnych zaś — przemiany ustawodawstwa
w tym zakresie (artykuł C. Miżejewskiego), wyniki monitoringu spółdzielni socjalnych
(A. Izdebski, M. Ołdak). Publikujemy ponadto dyskusję o ich przyszłości (zapis debaty,
która odbyła się podczas III Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej). Pozostałe
artykuły dotyczą kondycji spółdzielczości w kontekście polityki Unii Europejskiej w czasie
spowolnienia gospodarczego oraz historii edukacji i szkoleń spółdzielczych.
Mamy nadzieję, że uda się nam zainteresować Czytelników rosnącym teoretycznym
i praktycznym znaczeniem gospodarki społecznej, a w szczególności jej spółdzielczych
form, dla refleksji i badań polityki społecznej.

