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I. Informacje o Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (dalej – KPRES) jest 

programem rozwoju w rozumieniu art. 15 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. 

zm.) i stanowi tym samym dokument o charakterze operacyjno-wdroŜeniowym, 

ustanowiony w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju – „Strategii 

Rozwoju Kraju 2020” oraz „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego”, „Strategii 

Rozwoju Kapitału Ludzkiego”, „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego” oraz innych 

strategii rozwoju. 

KPRES jest efektem pracy Grupy ds. Strategicznych funkcjonującej w ramach 

Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, 

powołanego na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w grudniu 2008 r., przed 

którym postawiono m. in. zadanie  opracowania strategii rozwoju ekonomii społecznej 

w Polsce. 

KPRES wskazuje i definiuje kluczowe kierunki interwencji publicznej, mające 

słuŜyć tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju i wzmacniania sektora 

ekonomii społecznej oraz wzrostu jej znaczenia w procesie realizacji polityk 

publicznych. Wzmocnienie to ma przyczyniać się do realizacji krajowych celów 

rozwojowych, takich jak m. in. wzrost spójności społecznej i rozwoju kapitału 

społecznego, a takŜe zwiększenie zatrudnienia, w szczególności w ramach grup trudno 

zatrudnianych. 

Niniejszy Raport stanowi podsumowanie szerokiego procesu konsultacji, 

jakiemu podano projekt KPRES. Mając na uwadze złoŜoność procesu tworzenia i 

konsultowania KPRES, a takŜe chcąc zapewnić przejrzystość niniejszego Raportu, w 

pierwszej kolejności przedstawiono kalendarium konsultacji i uzgodnień projektu, a 

następnie ogólną charakterystykę uwag zgłoszonych w ramach konsultacji wstępnych, 

konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych (w tym Konferencji 

Uzgodnieniowej), a takŜe uzgodnień dokonanych w ramach Komisji Wspólnej Rządu i 

Samorządu Terytorialnego. Szczegółowe zestawienia uwag wraz ze stanowiskiem 

MPiPS, lista uczestników konsultacji, a takŜe raport z konsultacji wstępnych Programu 

zostały ujęte w formie załączników do niniejszego Raportu.  

W trakcie prac nad projektem KPRES nie zgłoszono zainteresowania 

dokumentem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa. 
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Pragniemy wyrazić przekonanie, iŜ przyjęta struktura dokumentu pozwoli 

Państwu zapoznać się z harmonogramem prac nad KPRES, a takŜe w sposób 

szczególny umoŜliwi zapoznanie się z procesem konsultacji dokumentu i uwagami jakie 

zostały zgłoszone w jego ramach, czemu bezpośrednio dedykowany jest niniejszy 

raport.  

 

 

II. Kalendarium konsultacji i uzgodnień. 

 

1) Projekt KPRES został wypracowany przez Grupę ds. Strategicznych w ramach 

powołanego w dniu 15 grudnia 2008 roku przez Prezesa Rady Ministrów 

Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, pod 

przewodnictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

 

2) Oficjalna prezentacja pierwszego projektu programu odbyła się w dniach 5-6 

czerwca 2012 roku na III Ogólnopolskich Targach Aktywnych Form Pomocy 

w Byczynie, z udziałem Pana Władysława Kosiniak-Kamysza -  Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej.  

 

3) W dniach 8 czerwca – 28 września 2012 roku projekt KPRES został poddany 

wstępnym konsultacjom publicznym (konferencje, seminaria, szkolenia, artykuły 

w mediach internetowych, portal ekonomiaspoleczna.pl, zbieranie pisemnych 

opinii, ankieta internetowa, udostępniona przez Departament PoŜytku 

Publicznego w MPiPS). 

 

4) W dniu 8 października 2012 roku projekt KPRES oraz raport z konsultacji 

zostały prezentowane na posiedzeniu Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w 

Zakresie Ekonomii Społecznej. 

 

5) Na podstawie wyników ww. konsultacji, dalsze prace nad projektem były 

prowadzone w ramach Grupy ds. Strategicznych Zespołu ds. Rozwiązań 

Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej od października 2012 roku do 

czerwca 2013 roku. 
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6) W dniu 17 lipca 2013 roku projekt KPRES został jednogłośnie przyjęty przez 

Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej pod 

przewodnictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a następnie skierowany do 

konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. 

 

7) Konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe trwały w okresie od 17 

września do 25 października 2013 roku. 

 

8) W dniach 4-5 listopada 2013 roku odbyło się seminarium Grupy ds. 

Strategicznych z udziałem ekspertów i partnerów społecznych, gdzie omówiono 

uwagi do programu. 

 

9) W okresie od listopada 2013 roku do stycznia 2014 roku trwała w MPiPS 

analiza uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji i uzgodnień. 

 

10) W dniu 5 lutego 2014 roku w MPiPS odbyła się konferencja uzgodnieniowa 

pod przewodnictwem Pana Jarosława Dudy, Sekretarza Stanu w MPiPS, z 

udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. 

 

11) Na bazie ustaleń z konferencji uzgodnieniowej, od lutego do marca 2014 roku 

trwały bilateralne uzgodnienia z Ministerstwem Finansów (dodatkowe uwagi MF 

w dn. 30.01.2014 r. oraz 28.03.2014 r.), Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, 

Urzędem Zamówień Publicznych oraz Głównym Urzędem Statystycznym. 

 

12) Wypracowany w ten sposób projekt KPRES został w dniu 4 kwietnia 2014 

roku skierowany do uzgodnień z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. Projekt trafił na Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej i był 

tam konsultowany w trybie obiegowym do dnia 14 kwietnia 2014 roku – uwagi 

zgłoszono z kilku Urzędów Marszałkowskich. 

 

13) W dniu 22 kwietnia 2014 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

przekazało odpowiedź i własne stanowisko do uwag Komisji Wspólnej Rządu i 

Samorządu Terytorialnego. 
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14) W dniu 30 kwietnia 2014 roku projekt KPRES został uzgodniony w ramach 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 

15) W dniu 4 czerwca 2014 roku projekt KPRES został przyjęty w ramach 

Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju. 

 

III. Podsumowanie uwag i komentarzy zgłoszonych w toku konsultacji: 

 

1. Konsultacje wstępne. 

 Projekt KPRES poddany został konsultacjom wstępnym w dniach 8 czerwca – 

28 września 2012 roku. 

W celu przedstawienia projektu jak najszerszej opinii publicznej, informacja  

o konsultacjach KPRES została rozpowszechniona poprzez strony internetowe 

www.ekonomiaspoleczna.pl i www.pozytek.gov.pl, a takŜe kilkadziesiąt lokalnych  

i regionalnych portali internetowych. W ramach procesu konsultacji projekt KPRES był 

prezentowany na konferencjach, seminariach i szkoleniach, a takŜe w artykułach, 

zamieszczanych w mediach internetowych. Do procesu konsultacji włączone zostały 

równieŜ liczne podmioty obywatelskie i instytucje samorządowe, które za 

pośrednictwem swoich stron internetowych rozpowszechniały informację  

o prowadzonych konsultacjach i moŜliwości zgłaszania uwag dotyczących treści 

projektu KPRES. Podmioty i osoby zainteresowane miały moŜliwość zgłoszenia uwag w 

formie pisemnej lub  poprzez ankietę internetową, udostępnioną przez Departament 

PoŜytku Publicznego w MPiPS. Dobór respondentów miał charakter samoselekcyjny, 

co oznacza, iŜ projekt KPRES był konsultowany poprzez specyficzny rodzaj konsultacji 

społecznych, w których z zasady uczestniczą jedynie te osoby, które chcą zabrać głos. 

W ramach konsultacji wstępnych projekt KPRES został ogólnie oceniony 

pozytywnie, niemniej zwrócono uwagę, iŜ szereg elementów dokumentu wymaga 

przeformułowania lub doprecyzowania. Najwięcej uwag dotyczyło Rozdziału I Diagnoza, 

a takŜe Rozdziału II Cele KPRES. Interesariusze zwrócili uwagę na konieczność 

aktualizacji i uzupełnienia danych przedstawionych w Diagnozie KPRES o wyniki 

badań, które pojawiły się po ogłoszeniu dokumentu i nie zostały w nim uwzględnione, a 
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takŜe wskazali na potrzebę doprecyzowania kierunków interwencji oraz poszczególnych 

celów i rezultatów Programu. Ponadto wyraŜono przekonanie o potrzebie poświęcenia 

szczególnej uwagi systemowi wsparcia doradczego dla sektora ekonomii społecznej, w 

tym weryfikacji stopnia efektywności podejmowanych w tym obszarze działań.     

Konsultacje wstępne stanowiły pierwszą odsłonę dyskusji nad projektem 

KPRES, a zarazem wprowadzenie do dalszych prac nad dokumentem. Raport z 

konsultacji wstępnych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu wraz z 

projektem KPRES zostały zaprezentowane na posiedzeniu Zespołu ds. Rozwiązań 

Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. Uwagi i sugestie, zebrane w toku 

konsultacji stały się podstawę dalszych prac Grupy ds. strategicznych, prowadzonych od 

października 2012 roku do czerwca 2013 roku. 

 

*    *   * 

W dniu 17 lipca 2013 roku projekt KPRES został jednogłośnie przyjęty przez 

Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej pod 

przewodnictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a następnie skierowany do 

konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. 

 
 

2. Konsultacje publiczne. 

 

 W ramach konsultacji publicznych trwających w okresie od 17 września do 25 

października 2013 roku, projekt KPRES przesłano do licznego grona organizacji sektora 

pozarządowego oraz do instytucji samorządu terytorialnego. Informacja o 

prowadzonych konsultacjach KPRES została rozpowszechniona m. in. poprzez strony 

internetowe Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, Departamentu 

PoŜytku Publicznego w MPiPS www.pozytek.gov.pl, a takŜe 

www.ekonomiaspoleczna.pl, www.ngo.pl.    

 W ramach konsultacji publicznych uwagi zgłosiły następujące instytucje: 

 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; 

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego;  

 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego; 

 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;  



  

8 

 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego; 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie; 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie; 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku; 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach; 

 Mazowieckie Biuro Planowania Rozwoju Regionalnego w Warszawie; 

 Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; 

 NSZZ „Solidarność”; 

 Krajowa Rada Spółdzielcza; 

 Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy; 

 Polski Związek Niewidomych; 

 CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne; 

 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu; 

 Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych; 

 Pomorskie Forum Wychodzenia z Bezdomności; 

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze; 

 CONCORDA sp. z o.o. Non Profit; 

 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie. 

 

 

a. Uwagi zgłoszone ze strony sektora pozarządowego. 

 Szereg uwag i sugestii zgłoszonych ze strony sektora pozarządowego 

koncentrowało się na treści i przyjętej konstrukcji dokumentu. Interesariusze wskazali 

na konieczność usunięcia sprzeczności, uzupełnienia, doprecyzowania lub 

przeformułowania fragmentów Programu, które ich zdaniem budziły wątpliwości 

interpretacyjne, były niezrozumiałe lub ujęte w sposób zbyt ogólny. Uwagi dotyczyły 

takŜe wpływu proponowanych zapisów Programu na obowiązujący system aktów 

normatywnych, kwestii finansowania działań w tym źródeł finansowania oraz wysokości 

środków, relacji KPRES do pozostałych dokumentów strategicznych i programowych 

oraz przewidywanych rezultatów planowanych działań i wskaźników ich osiągnięcia.  W 

procesie konsultacji publicznych organizacje sektora pozarządowego podkreśliły 
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istotność działań mających na celu prowadzenie systematycznej i obiektywnej oceny 

realizowanych działań, w tym oceny ich efektywności i skuteczności, a takŜe potrzebę 

wykorzystania w ramach planowanych działań doświadczeń nabytych na bazie realizacji 

w ramach PO KL (EFS) innych projektów dotyczących sektora ekonomii społecznej, m. 

in. „Wsparcie inŜynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, czy projektu 

systemowego „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”. 

 

b. Uwagi zgłoszone ze strony samorządu terytorialnego. 

 W przypadku uwag zgłoszonych przez podmioty samorządowe, podobnie jak w 

przypadku organizacji pozarządowych, szereg zastrzeŜeń koncentrowało się na 

konstrukcji i treści dokumentu. Wskazano m. in. na konieczność doprecyzowania, 

przeformułowania lub uzupełnienia niektórych fragmentów dokumentu, które zdaniem 

opiniodawców były niezrozumiałe, niejasne lub zostały ujęte w sposób zbyt ogólny. 

Ponadto zwrócono uwagę na potrzebę ujednolicenia dokumentu pod kątem sposobu 

wskazywania źródeł finansowania poszczególnych działań, a takŜe zapewnienia 

spójności pomiędzy wskazanymi źródłami finansowania działań a informacjami 

zawartymi w Planie Finansowym Programu. Przedmiotem uzyskanych uwag były takŜe 

określone w dokumencie cele i skutki proponowanych rozwiązań, wskaźniki realizacji 

działań oraz kształt infrastruktury wsparcia rozwoju ES. 

 

*    *   * 

 Przedstawione w ramach konsultacji publicznych uwagi i postulaty stanowiły 

podstawę dla podjęcia dalszych prac nad treścią dokumentu, zmierzających w kierunku 

zapewnienia spójności i przejrzystości poszczególnych jego części.  

 Lista uczestników konsultacji publicznych projektu KPRES, a takŜe 

szczegółowe zestawienia uwag uwzględnionych i nieuwzględnionych wraz ze 

stanowiskiem MPiPS stanowią odpowiednio załączniki nr  1, 3 i 4 do niniejszego 

Raportu. 
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3. Uzgodnienia międzyresortowe/ Konferencja uzgodnieniowa. 

 

 Uzgodnienia międzyresortowe zostały przeprowadzone równolegle  

do konsultacji publicznych w okresie od 17 września do 25 października 2013 roku.  

W ich ramach uwagi zgłosiły następujące instytucje: 

 Rządowe Centrum Legislacji; 

 Ministerstwo Finansów; 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; 

 Ministerstwo Gospodarki; 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; 

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego; 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki; 

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

 Urząd Zamówień Publicznych; 

 Bank Gospodarstwa Krajowego; 

 Główny Urząd Statystyczny. 

 

 Podobnie jak w przypadku konsultacji publicznych, szereg uwag zgłoszonych  

w ramach uzgodnień międzyresortowych dotyczyło zarówno konstrukcji, jak i treści 

dokumentu. Sugerowano przeformułowanie, doprecyzowanie lub uzupełnienie 

niektórych fragmentów Programu, a takŜe zapewnienie spójności całego dokumentu  

w zakresie przedstawianych definicji, przywoływanych danych statystycznych i aktów 

normatywnych.  

 Z uwagi na krąg podmiotów biorących udział w konsultacjach 

międzyresortowych, szereg uwag odnosiło się do kwestii związanych ze źródłami  

i wysokością środków przeznaczonych na przeprowadzenie proponowanych działań,  

a takŜe zakresu podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. Zwrócono m. in. uwagę 

na konieczność określenia skali wszystkich skutków o charakterze finansowym 

wynikających z przedstawionych w Programie rozwiązań w szczególności mających 

wpływ na środki Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, a takŜe budŜetów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto 
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wskazano potrzebę zagwarantowania spójności dokumentu w zakresie przedstawiania 

informacji dotyczących finansowania działań, w tym takŜe weryfikację poprawności 

danych przedstawionych w Planie Finansowym Programu.  

 Uwagi do projektu KPRES zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych 

poruszały takŜe kwestie relacji pomiędzy zapisami przedstawionymi w projekcie 

KPRES, a przepisami obowiązujących aktów normatywnych, w tym w szczególności 

prawa podatkowego, przedstawionych rezultatów planowanych działań i wskaźników 

ich realizacji, a takŜe monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej.  

  

 Po zakończeniu konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych,  

w okresie od listopada 2013 r. do stycznia 2014 roku, w MPiPS trwała analiza uwag 

zgłoszonych w trakcie konsultacji i uzgodnień. 

 Uwagi o charakterze kluczowym dla dalszego procedowania nad dokumentem, 

które zostały odrzucone lub uwzględnione jedynie częściowo poddano dyskusji  

w ramach konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w Ministerstwie Pracy i Polityki 

społecznej w dniu 5 lutego 2014 r. W spotkaniu, któremu przewodniczył Pan Jarosław 

Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wzięli udział takŜe 

przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz 

Banku Gospodarstwa Krajowego. Podczas dyskusji przedstawiono i omówiono uwagi 

zgłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Finansów  

w toku konsultacji międzyresortowych (trwających w okresie 20.09-25.10.2013 r. oraz 

dodatkowe uwagi zgłoszone przez Ministerstwo Finansów w dniu 31.01.2014 r.).  

 Uwagi w części lub całkowicie nieuwzględnione, zgłoszone przez Ministerstwo 

Finansów, koncentrowały się wokół źródeł finansowania poszczególnych działań 

określonych w Programie. Zgodnie z sugestiami dokument naleŜało uzupełnić  

o szczegółowe informacje dotyczące pochodzenia środków finansowych. Zdaniem 

Ministerstwa Finansów, takich informacji w szczególności wymagały działania, których 

realizacja ma wiązać się z wydatkowaniem środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy. Wskazano na konieczność 

podkreślenia, iŜ realizacja Programu zostanie dokonana w oparciu o środki znajdujące 

się w dyspozycji funduszy i nie będzie tym samym wiązała się z koniecznością ubiegania 

się o dodatkowe środki finansowe. W toku dyskusji wskazano takŜe na konieczność 

określenia skali skutków o charakterze finansowym, związanych z wdroŜeniem 

poszczególnych działań, a takŜe zgłoszono potrzebę uwzględnienia w dokumencie opisu 
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metodologii związanej z przedstawionymi w Programie wskaźnikami osiągnięcia 

rezultatów. 

Cześć dyskusji poświęcona uwagom zgłoszonym przez Ministerstwo Infrastruktury  

i Rozwoju koncentrowała się wokół konieczności ponownego rozpatrzenia źródeł 

finansowania działań, w tym szczególnie zakresu udziału Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Ustalono takŜe, 

iŜ wskazania źródeł finansowania poszczególnych działań będą miały charakter 

indykatywny. 

Podczas dyskusji zgłoszono wątpliwości dotyczące spójności dokumentu,  

w szczególności w części poświęconej planowi finansowemu Programu oraz zwrócono 

uwagę na konieczność dopracowania całości dokumentu pod względem redakcyjnym,  

w tym rozwinięcia treści niejasnych i tym samym  mogących budzić wątpliwości 

interpretacyjne.  

Dyskusja przeprowadzona podczas konferencji uzgodnieniowej umoŜliwiła stronom 

szersze uzasadnienie wcześniej zgłoszonych uwag, a takŜe wymianę opinii dotyczących 

projektu KPRES. Szereg ustaleń dokonanych podczas spotkania stanowiło podstawę dla 

sformułowania ostatecznych zapisów KPRES.   

 Lista uczestników uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektu KPRES, 

a takŜe szczegółowe zestawienia uwag uwzględnionych i nieuwzględnionych wraz ze 

stanowiskiem MPiPS, stanowią odpowiednio załączniki nr  1, 3 i 4 do niniejszego 

Raportu. 

 

4. Uzgodnienia w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

Wypracowany w drodze wyŜej przedstawionych konsultacji projekt KPRES, 

został na podstawie § 38. ust. 2 Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów skierowany w dniu 4 kwietnia 2014 roku do 

uzgodnień z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt KPRES był 

konsultowany w trybie obiegowym przez Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej do 

dnia 14 kwietnia 2014 roku. Uwagi zgłosiły następujące instytucje: 

 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Regionalne Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi; 
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 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Poznaniu; 

 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Lublinie; 

 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Krakowie; 

 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku; 

 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Katowicach. 

 Większość uwag dotyczyła określonych w projekcie typów wskaźników, ich 

wartości oraz sposobu monitorowania. Szereg uwag odnosiło się takŜe do 

szczegółowych rozwiązań opisanych w projekcie, indykatywnych źródeł ich 

finansowania oraz proponowanych alokacji środków finansowych na realizację 

poszczególnych działań – w szczególności w ramach Europejskiego  Funduszu 

Społecznego. Pojawiły się takŜe kwestie wymagające  dalszych uzgodnień z 

Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz do wyjaśnienia na poziomie samorządu 

wojewódzkiego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Natomiast zastrzeŜenie 

o charakterze ogólnym dotyczyło zagadnienia demarkacji pomiędzy odpowiedzialnością 

administracji rządowej za programowanie krajowych polityk publicznych,  

a kompetencjami samorządów terytorialnych w obszarze kreowania regionalnych  

i lokalnych polityk rozwoju. 

 Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi uwagami, MPiPS przedstawiło własne 

stanowisko, uwzględniając w większości w projekcie KPRES zgłaszane postulaty. 

 W dniu 30 kwietnia 2014 roku Komisja Wspólna Rządu i Samorządu 

Terytorialnego podjęła decyzję o uznaniu projektu KPRES za uzgodniony. 

 Szczegółowe zestawienie uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień z Komisją 

Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego wraz ze stanowiskiem MPiPS stanowi 

Załącznik nr 4 do niniejszego Raportu. 

 

*    *    * 

 Stosownie do pisma Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 08.05 br.,  

sygn: BS-07-0650-3/2014, przekazanego do MPiPS po uzgodnieniu Krajowego 
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Programu Ekonomii Społecznej w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, w treści dokumentu dokonano poprawki w zakresie usunięcia 

sprzeczności pomiędzy Planem Finansowym KPRES, a zadaniami przewidzianymi w 

działaniu IV.4. Poprawiona nieścisłość w ww. zakresie zgłoszona uprzednio przez 

Główny Urząd Statystyczny, nie została usunięta w ostatecznej wersji dokumentu, co 

zostało zgłoszone w wymienionym piśmie.   

 

IV. Podsumowanie 

 

 Tworzenie krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej było procesem 

długotrwałym. Z uwagi na konieczność zapewnienia partycypacyjnego charakteru tego 

procesu, uwzględnienia koncepcji róŜnych grup interesariuszy, podczas trwających 

kilkanaście miesięcy prac nad projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, dokument ten poddano szeregowi konsultacji. Podjęte w tym zakresie 

działania miały na celu uzyskanie opinii i sugestii dotyczących treści Programu od 

moŜliwie jak najszerszego grona podmiotów i osób, będących reprezentantami zarówno 

instytucji publicznych zajmujących się tworzeniem i realizowaniem poszczególnych 

polityk publicznych, jak równieŜ działających w sektorze ekonomii społecznej.  

 Liczne sugestie i uwagi dotyczące konstrukcji projektu KPRES, zgłoszone  

w ramach konsultacji umoŜliwiły stosowną korektę przedstawionych zapisów  

w kierunku zapewnienia przejrzystości i spójności poszczególnych elementów 

Programu. Uwagi i sugestie o charakterze merytorycznym zostały przyjęte w zakresie 

moŜliwym z punktu widzenia przyjętych załoŜeń i celów Programu.  

 

V. Wykaz załączników. 

 

1. Załącznik nr 1 – lista uczestników konsultacji. 

2. Załącznik nr 2 – Raport z wstępnych konsultacji projektu Krajowego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 8 czerwca – 28 września 2012 r. 

3. Załącznik nr 3 – szczegółowe zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie 

konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 

września – 25 października 2013 r. wraz ze stanowiskiem MPiPS. 
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4. Załącznik nr 4 – szczegółowe zestawienie uwag zgłoszonych w ramach 

uzgodnień z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego do 30 

kwietnia 2014 r. wraz ze stanowiskiem MPiPS. 

5. Załącznik nr 5 – zestawienie uwag nieuwzględnionych w ramach konsultacji 

publicznych i uzgodnień międzyresortowych wraz ze stanowiskiem MPiPS. 

6. Załącznik nr 6 – protokół rozbieŜności. 

 


