
 

ZARZĄDZENIE NR  7    

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

z dnia   27 lutego    2015 r. 

 

w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. 

1. Powołuje się Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwany dalej „Komitetem”. 

2. Komitet ma na celu zapewnianie spójności działań w sferze publicznej w obszarze 

ekonomii społecznej. 

3. Komitet jest organem pomocniczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

zwanego dalej „Ministrem”. 

§ 2. 

Do zadań Komitetu należy w szczególności: 

1) udział w koordynacji działań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej na poziomie 

krajowym; 

2) rekomendowanie decyzji o charakterze strategicznym w zakresie realizacji Krajowego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwanego dalej „KPRES”, m. in. w oparciu o 

coroczne raporty o stanie ekonomii społecznej oraz przeglądy śródokresowe KPRES; 

3) opiniowanie corocznych raportów z realizacji KPRES i o stanie ekonomii społecznej w 

Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowywanych przez  Departament Ekonomii Społecznej 

i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 

4) kreowanie i monitorowanie działań podejmowanych na rzecz projektów innowacyjnych 

oraz badań naukowych w zakresie ekonomii społecznej; 

5) inicjowanie zmian, nadzorowanie realizacji, monitorowanie oraz udział w okresowych 

ewaluacjach rezultatów wdrażania KPRES; 

6) opiniowanie i rekomendowanie propozycji rozwiązań strategicznych, programowych, 

legislacyjnych, finansowych i edukacyjnych dotyczących działań w sferze publicznej w 

obszarze ekonomii społecznej; 
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7) dokonywanie przeglądów stanu realizacji zapisów strategii i programów rozwoju oraz 

wydawanie opinii o koniecznych modyfikacjach strategii lub programów rozwoju w 

odniesieniu do ekonomii społecznej; 

8) rekomendowanie kandydatów na przedstawicieli sektora ekonomii społecznej m. in. do 

ciał konsultacyjnych i monitorujących w ramach programów operacyjnych i programów 

rozwoju; 

9) współpraca z regionalnymi komitetami rozwoju ekonomii społecznej. 

 

§ 3. 

1. W skład Komitetu wchodzą: 

1)  przewodniczący – Minister; 

2)  dwaj zastępcy, w tym: 

– pierwszy zastępca – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, 

– drugi zastępca – wybrany spośród członków Komitetu reprezentujących podmioty 

ekonomii społecznej; 

3)  sekretarz – Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego 

w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 

4)  dziewięciu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im 

podległych lub przez nie nadzorowanych; 

5)      ośmiu przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego; 

6)      dwudziestu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej; 

7) nie więcej niż osiemnastu członków wspierających, wyłonionych spośród osób 

zgłoszonych w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, oraz spełniających warunki,  

o których mowa w ust. 6. O liczbie członków wspierających decyduje Minister. 

2. Minister powołuje i odwołuje członków Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7. 

3. Przedstawiciele organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie 

nadzorowanych powoływani są spośród osób zgłoszonych przez te organy i jednostki. 

4. Przedstawiciele jednostek samorządu województwa powoływani są spośród: 

1)  osób zgłoszonych przez ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu 

terytorialnego uczestniczące w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – 

w liczbie dwóch;  

2) osób zgłoszonych przez Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej 

– w liczbie dwóch;  
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3) osób zgłoszonych przez Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki 

Społecznej – w liczbie czterech. 

5. Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych 

przez:  

1) Radę Działalności Pożytku Publicznego – jeden przedstawiciel; 

2) Krajową Radę Spółdzielczą – jeden przedstawiciel; 

3) Co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) lub osobę prawną niedziałającą w celu 

osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów 

statutowych, zrzeszającą co najmniej 10: 

a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.  

3 przywołanej ustawy, 

b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 roku Prawo 

spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21),  

– w liczbie dwunastu; 

4) Radę Dialogu Społecznego po jednym wyznaczonym przez stronę pracowników 

oraz przez stronę pracodawców; 

5) samorządowe organizacje banków i instytucji finansowych – w liczbie dwóch; 

6) szkoły wyższe realizujące programy edukacyjne zawierające zagadnienia dotyczące 

ekonomii społecznej – w liczbie dwóch. 

6. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 6, powinni posiadać co najmniej 2-letnie 

potwierdzone doświadczenie w pracy zawodowej, naukowej lub społecznej w obszarze 

ekonomii społecznej. 

7. (uchylony). 

8. Członkowie Komitetu wykonują swoje funkcje osobiście lub przez osoby posiadające 

pełnomocnictwo do ich zastępowania. 

9. Udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 8, wymaga formy pisemnej. 

10. Na zaproszenie przewodniczącego, w posiedzeniu Komitetu, mogą dodatkowo 

uczestniczyć inne osoby, niż wymienione w ust. 1 – z głosem doradczym. 

11. Członkowie wspierający, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, biorą udział w pracach 

Komitetu, w szczególności w charakterze członków grup, o których mowa w § 5, oraz na 

forum Komitetu – jedynie z głosem doradczym. 
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§ 4. 

1.  Pracami Komitetu kieruje przewodniczący.  

2.  Do zadań przewodniczącego należy: 

1) przedstawienie projektu Regulaminu Prac Komitetu na pierwszym posiedzeniu 

Komitetu; 

2) planowanie i organizowanie prac Komitetu, w tym ustalenie terminów  

i programów kolejnych posiedzeń Komitetu; 

3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komitetu. 

3. Sekretarz Komitetu przedstawia Ministrowi corocznie, w terminie do końca lutego, 

sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu za rok poprzedni. 

§ 5. 

1. W celu realizacji zadań określonych w § 2 tworzy się stałe grupy tematyczne, zwane dalej 

„grupami stałymi” do spraw: 

1) strategicznych i programowych; 

2) prawnych; 

3) finansowych; 

4) edukacyjnych; 

5) monitorowania i ewaluacji. 

2. Skład grup stałych ustalają członkowie Komitetu oraz wyznaczają przewodniczącego 

każdej grupy. W pracach grup mogą brać udział, na prawach jej członka, wskazane przez 

przewodniczącego grupy lub sekretarza Komitetu osoby nie będące członkami Komitetu. 

3. Komitet może powoływać inne grupy tematyczne, wyznaczając zakres czasowy  

i merytoryczny ich działania.  

4. Zasady i tryb powoływania oraz działania grup stałych i tematycznych określa Regulamin 

Prac Komitetu, o którym mowa w § 9. 

5. Na wniosek przewodniczącego Komitetu, lub z inicjatywy przewodniczących grup stałych 

lub tematycznych, sekretarz Komitetu może zlecać opracowanie ekspertyz, badań 

ewaluacyjnych, analiz i opinii niezbędnych do realizacji zadań Komitetu i grup. Zlecanie 

usług odbywać się będzie na zasadach obowiązujących w tym zakresie w Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

§ 6. 

Członkom Komitetu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 i 7, biorącym udział w posiedzeniach 

Komitetu, a także członkom grup stałych i tematycznych, przysługuje ze środków 
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budżetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrot kosztów podróży na 

zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 

państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U.  

poz. 167) oraz w przepisach wewnętrznych obowiązujących w Ministerstwie Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej dotyczących zasad i trybu organizacji podróży służbowej na obszarze 

kraju. 

§ 7. 

1. Kadencja Komitetu trwa 3 lata licząc od dnia, w którym został powołany cały 

skład Komitetu 

2. Minister odwołuje członka Komitetu: 

1) na jego wniosek; 

2) w przypadku skazania członka Komitetu prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 

3) w przypadku rażącego naruszenia przez członka Komitetu Regulaminu 

Prac Komitetu; 

4) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Komitetu 

z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim. 

3. Członek Komitetu może zostać odwołany przez Ministra również w innych 

uzasadnionych przypadkach. 

4. W miejsce odwołanego członka Komitetu, Minister może powołać nowego 

członka Komitetu. Kadencja nowego członka Komitetu kończy się wraz  

z upływem kadencji Komitetu. 

§ 8. 

1. Komitet obraduje na posiedzeniach. 

2. Uchwały Komitetu podejmowane są na posiedzeniach. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uchwały Komitetu podejmowane są w trybie 

obiegowym, z wyłączeniem uchwały o której mowa w § 9 ust. 1 oraz uchwał ją 

zmieniających.  

4. Posiedzenia Komitetu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na pół roku. 

5. Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy lub na 

wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu. 
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6. W czasie nieobecności przewodniczącego Komitetu zastępuje go jeden z zastępców, a w 

razie nieobecności obu zastępców, wyznaczony przez przewodniczącego członek 

Komitetu. 

7. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny 

jest sekretarz Komitetu. 

8. Protokół z posiedzenia Komitetu podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego 

nieobecności osoba upoważniona do jego zastępowania, po zapoznaniu się i ewentualnym 

uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez członków Komitetu. 

 

§ 9. 

1. Komitet podejmuje na pierwszym posiedzeniu uchwałę przyjmującą Regulamin Prac 

Komitetu. 

2. Regulamin Prac Komitetu, o którym mowa w ust. 1, określi w szczególności zasady i tryb 

funkcjonowania Komitetu, podejmowania decyzji i zajmowania stanowisk oraz zasady i 

tryb powoływania i funkcjonowania grup stałych i tematycznych.  

3. Uchwała Komitetu o przyjęciu Regulaminu Prac Komitetu, jest podejmowana 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków 

Komitetu. 

4. Pozostałe uchwały Komitetu podejmowane są zwykłą większością głosów członków 

Komitetu uczestniczących w posiedzeniu.  

5. W przypadku braku kworum do czasu podjęcia uchwały o której mowa w ust. 1 stosuje 

się projekt Regulaminu Prac Komitetu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1. 

 

§ 10. 

Obsługę merytoryczną oraz organizacyjno-biurową Komitetu zapewnia Departament 

Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. 

§ 11. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

          MINISTER 

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  

                                                       Władysław Kosiniak -Kamysz 
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