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Ekonomia Komunii – Przes?anie

Ukazuje przedsi?biorcom zasady realizowania misji spo?ecznej poprzez biznes. Zach?ca do
podejmowania najró?niejszych inicjatyw pracy, zak?adania lub rozwijania przedsi?biorstw, w
których zysk jest ?rodkiem pomna?ania dobra. W?a?ciciele, po zapewnieniu sprawiedliwej
zap?aty dla siebie samych i wspó?pracowników i po od?o?eniu funduszy potrzebnych do
dalszego rozwoju przedsi?biorstwa, przekazuj? cz??? zysku na projekty zwi?zane z formacj? i
edukacj? m?odego pokolenia oraz udzieleniem konkretnej pomocy dla ubogich, ?yj?cych w
niedostatku, pomagaj?c im nie tylko prze?y? trudny okres, ale stan?? na nogi, podj?? prac? lub
inne mo?liwe dzia?ania, aby nie czuli si? spo?ecznie wykluczeni.
Zasady prowadzenia przedsi?biorstwa ekonomii komunii
Ekonomia Komunii proponuje organizacjom produkcyjnym, które uto?samiaj? si? z jej
przes?aniem i jej kultur?, poni?sze „Wytyczne prowadzenia przedsi?biorstwa ekonomii
komunii”. Zosta?y one opracowane i napisane w oparciu o ?wiadectwa ?ycia, rado?ci i
cierpienia tysi?cy przedsi?biorców i pracowników, wed?ug schematu tzw. „siedmiu kolorów”, co
stanowi jedn? z intuicji charyzmatycznych, zasadnicz? dla sposobu rozumienia i realizowania
?ycia wed?ug ‘charyzmatu jedno?ci’, którego wyrazem jest Ekonomia Komunii.
1. Kolor czerwony: przedsi?biorcy, pracownicy i przedsi?biorstwo
Przedsi?biorstwa, które przynale?? do Ekonomii Komunii (EK), okre?laj? swoj? „misj?
przedsi?biorczo?ci” przyjmuj?c komuni?, jako warto?? podstawow? na ka?dym poziomie swojej
organizacji.
Aby to by?o mo?liwe do zrealizowania, funkcje i zadania przedsi?biorcze s? okre?lane w
sposób jasny i wykonywane w duchu s?u?by i odpowiedzialno?ci. Styl zarz?dzania jest
partycypacyjny. Cele przedsi?biorcze s? wspó?dzielone i odpowiednio weryfikowane w sposób
przejrzysty, ze zwracaniem szczególnej uwagi na jako?? relacji pomi?dzy wszystkimi
zainteresowanymi podmiotami (interesariuszami).
Gdy przedsi?biorstwo uzyskuje zyski, przedsi?biorcy i wspólnicy dziel? je, aby je przeznaczy?, z
zachowaniem procedur typowych dla danego typu przedsi?biorstwa oraz sytuacji spo?ecznych,
w jakich dzia?aj?, przypisuj?c równe znaczenie nast?puj?cym trzem celom:
1. a) na pomoc dla osób ?yj?cych w ubóstwie;
2. b) na rozwój przedsi?biorstwa w celu zwi?kszenia miejsc pracy oraz na ewentualne
wyp?aty dla wspólników;
3. c) na rozwój kultury komunii.
Szczególna uwaga jest zwracana na inicjatywy, które promuj? tworzenie nowych przedsi?wzi??
i nowych miejsc pracy, w szczególno?ci dla osób znajduj?cych si? w trudnych warunkach.
W przypadku, gdy przynale?no?? do EK nie jest jeszcze akceptowana przez wszystkich
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wspólników, podzia? zysków wed?ug wymienionych celów projektu jest ograniczona do
udzia?ów osób przynale??cych do EK.
2.

Kolor pomara?czowy: relacje z klientami, dostawcami, instytucjami
finansuj?cymi, spo?eczno?ci? obywatelsk? i podmiotami zewn?trznymi

Cz?onkowie przedsi?biorstwa anga?uj? si? w sposób profesjonalny w budowanie i umacnianie
dobrych i otwartych relacji z klientami, dostawcami, wspólnot? lokaln? terenu, na którym
dzia?aj?. Troska o zachowanie i ulepszanie tych relacji uwa?aj? za integraln? cz??? swojej misji.
Przedsi?biorstwo odnosi si? w sposób uczciwy i kulturalny do swoich konkurentów, dostawców,
klientów, spo?eczno?ci obywatelskiej i administracji publicznej, uwa?aj?c ich za istotnego
partnera w budowaniu dobra wspólnego. Ponadto przedsi?biorca i pracownicy firm EK promuj?
ducha i przes?anie EK, prezentuj?c w sposób w?a?ciwy idee i do?wiadczenia na kongresach,
seminariach, spotkaniach, poniewa? uwa?aj? za cz??? swojego ‘powo?ania’ zadanie
rozpowszechniania tej nowej wizji ekonomicznej.
Nie zadawalaj? si? sami ?yciem Ekonomi? Komunii, pragn? zapozna? z ni? wielu, zw?aszcza
m?odych, których przyjmuj? tak?e na praktyki szkoleniowe lub sta?e.
3. Kolor ?ó?ty: duchowo?? i etyka
Praca z punktu widzenia EK jest okazj? do rozwoju nie tylko zawodowego, ale tak?e
duchowego i etycznego. Przedsi?biorstwo anga?uje si? w konkretne przestrzeganie praw i
dzia?a na rzecz ich zmiany i poprawy. Zachowuje nienagann? postaw? wobec w?adz
fiskalnych, organów kontrolnych, zwi?zków zawodowych i organów instytucjonalnych. Jest
?wiadome, ?e jako?? ?ycia zawodowego stanowi istotny wymiar realizowania si? osoby, oraz
dla rozwoju jej powo?ania, jako pracownika oraz jako istoty ludzkiej.
Ten, kto pracuje w przedsi?biorstwach EK, rozumie tak?e docenianie trudno?ci i cierpie? w
miejscach pracy, czyni?c je cennymi okazjami do wzrastania i dojrza?o?ci.
Odno?nie do charakteru i jako?ci swoich produktów przedsi?biorstwo nie tylko przestrzega
zobowi?za? wynikaj?cych z zawartych umów, ale tak?e uwzgl?dnia wp?yw samych produktów
na zdrowie osób, dla których s? przeznaczone, oraz na ?rodowisko naturalne.
4. Kolor zielony: jako?? ?ycia, szcz??cie i relacje
Jednym z podstawowych celów przedsi?biorstwa EK jest tworzenie prawdziwej wspólnoty. W
tym celu planuje si? okresowe spotkania, aby weryfikowa? jako?? relacji mi?dzyosobowych oraz
uczestniczy? w rozwi?zywaniu sytuacji konfliktowych, odwo?uj?c si? regularnie do tzw.
„narz?dzi” komunii, jak okresowa rozmowa pracowników i kierowników (przynajmniej raz w
roku), chwile ‘braterskiego zwrócenia uwagi’ pomi?dzy wszystkimi cz?onkami
przedsi?biorstwa, wys?uchanie przez mened?erów ewentualnych protestów i ró?nicy zda?,
wymiana do?wiadcze? podczas spotka? specjalnie na to przeznaczonych.
Przedsi?biorstwo EK wie, ?e bez stosowania tych narz?dzi komunii, ?ycie relacyjne
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przedsi?biorstwa zuba?a si?, tak?e ze strat? dla wyników ekonomicznych.
Specjaln? uwag? przywi?zuje si? do zdrowia fizycznego, sportu i ochrony ?rodowiska, poniewa?
komunia obejmuje tak?e natur? i wymiar cielesny.
W trosce o relacje, przedsi?biorstwo EK przywi?zuje du?e znaczenie do ?wi?towania, tak?e w
?rodowisku pracy, poprzez które umacniaj? si? wi?zi i przynale?no?? do wspólnoty
pracowniczej.
5. Kolor niebieski: harmonia ?rodowiska pracy
Pi?kno i harmonia w miejscach pracy s? podstawow? wizytówk? przedsi?biorstwa EK, poniewa?
komunia to tak?e pi?kno, ale bez potrzeby luksusu. Otoczenie jest wyrazem harmonii relacji i
stanowi samo w sobie element relacji przedsi?biorstwa.
Higiena, czysto??, porz?dek stanowi? element kultury EK w takim sensie, ?e w ich harmonii
pracownicy, w?a?ciciele, klienci i dostawcy czuj? si? swobodnie. Z tego powodu przestrzegaj?
oni norm bezpiecze?stwa, konieczno?ci wentylacji, dopuszczalnych poziomów ha?asu,
odpowiedniego o?wietlenia oraz tego, co u?atwia jako?? relacji wewn?trz i na zewn?trz
przedsi?biorstwa.
Wymiar pi?kna jest utrzymywany na najwy?szym poziomie tak?e wtedy, gdy przedsi?biorstwo
kontaktuje si? bezpo?rednio lub po?rednio ze ?rodowiskiem ubogich, ?wiadome tego, ?e
pierwsz? form? pomocy w przypadku ka?dego rodzaju biedy jest zwracanie uwagi na wi?zi, a
wymiar pi?kna ukazuje to w stopniu najwy?szym.
6. Kolor indygo: formacja, wiedza i m?dro??
Przedsi?biorstwo popiera w?ród swoich cz?onków tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, w
którym w sposób naturalny i wolny nast?puje oddawanie w?asnych talentów, idei i kompetencji
do dyspozycji na rzecz rozwoju zawodowego wspó?pracowników oraz rozwoju firmy. Pierwsz?
szko?? formacji jest zawsze wspólnota przedsi?biorstwa ze swoimi ró?nymi uwarunkowaniami.
Ponadto Zarz?d powinien zaadaptowa? kryteria wyboru personelu oraz program rozwoju
zawodowego pracowników, aby umo?liwi? budowanie takiej atmosfery.
Przedsi?biorstwo stwarza okazj? do modernizowania i sta?ego doszkalania si?, promuj?c
formacj? zawodow? oraz formacj? do kultury komunii, w?asnego personelu a tak?e m?odych,
zainteresowanych projektem EK.
Przedsi?biorca EK pod??a za rozwojem kultury ekonomicznej, w sposób szczególny kultury EK,
i z tego wzgl?du uczestniczy w szko?ach i kongresach, aby móc argumentowa? w?a?ciw? wizj?
ekonomiczn?.
7. Kolor fioletowy: komunikacja
Przedsi?biorcy uczestnicz?cy w EK stale pracuj? nad tworzeniem otwartego i szczerego klimatu
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komunikacji, który promuje wymian? my?li oraz informacji na wszystkich poziomach
odpowiedzialno?ci. W tym celu wykorzystuj? stosowne narz?dzia okresowych sprawozda?, tak
wewn?trz, jak i na zewn?trz przedsi?biorstwa (tzw. „bilans spo?eczny”). Narz?dzia te poprzez
fakty ukazuj? wytworzon? warto?? spo?eczn? dla ró?nych podmiotów zainteresowanych
dzia?alno?ci? przedsi?biorstwa.
Nie ma komunii bez komunikacji. Przedsi?biorstwa zorganizowane wed?ug EK, tak?e w celu
rozwoju stosunków ekonomicznych wzajemnie u?ytecznych i produktywnych, wykorzystuj?
najnowocze?niejsze ?rodki komunikowania si? tak na poziomie lokalnym, jak i
mi?dzynarodowym. Przedsi?biorcy nale??cy do EK, ?wiadomi warto?ci kulturowej i politycznej,
jaki mo?e przynie?? powodzenie wspólnego projektu, tak na poziomie lokalnym, jak i
mi?dzynarodowym, podtrzymuj? zawsze ?ywego ducha wzajemnego wsparcia i solidarno?ci. I
w??czaj? si? w t? sie? wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chc? szczerze wnosi? swój wk?ad w
?wiat bardziej sprawiedliwy, braterski i zjednoczony.

Konto:
Stowarzyszenie ?ycia Apostolskiego DZIE?O MARYI – Ga??? ?e?ska
PeKaO SA nr 20 1240 1431 1111 0000 1046 3147
Z dopiskiem: Darowizna na cele kultu religijnego - EdC
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