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Protokół 

z czwartego posiedzenia  

Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej 

w dniu 15 lipca 2010 r. 

 

 

Program posiedzenia zaplanowany został następująco: 

 

 

 

11.00 – 11.15 Powitanie – Jarosław Duda, Przewodniczący Zespołu 

11.15 – 11.45 Projektowane regulacje prawne (projekt ustawy o przedsiębiorczości 

społecznej i przedsiębiorstwie społecznym). Podsumowanie prac Grupy 

Prawnej 

 

11.45 – 12.05 Propozycje w kwestiach finansowych – Grupa Finansowa 

 

12.05 – 12.25 Działania edukacyjne – Grupa Edukacyjna 

 

12.25 – 12.40 Przerwa 

12.40 – 13.25 Kwestie programowe: 

 miejsce ekonomii społecznej w strategiach rozwoju kraju oraz 

założenia do długofalowej polityki rozwoju ekonomii 

społecznej. Rekomendacje Zespołu odnośnie dalszych prac nad 

dokumentem, 

  Pakt na rzecz ekonomii społecznej w modernizacji polskiego 

modelu społecznego 2030. 

 

13.25 – 13.45 Sprawy różne  

 

 

 

I. 

Spotkanie rozpoczął od powitania zebranych Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczący Zespołu. 
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W części pierwszej spotkania członkowie Grupy Prawnej zaprezentowali pokrótce produkt 

prac Grupy – wstępną, roboczą wersję projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej  

i przedsiębiorstwie społecznym. 

 

Anna Sienicka zabrała głos jako pierwsza, prosząc członków Zespołu o przyjęcie przez Zespół 

kierunkowych propozycji, zawartych w projekcie. 

 

Prof. Hubert Izdebski zaprezentował pokrótce projekt ustawy, wspomniał m. in.  

o szczególnych uprawnieniach oraz obowiązkach przedsiębiorstw społecznych, związanych z 

ich specjalnym statusem. Poinformował także o złagodzeniu rygorów odnośnie 

demokratycznego zarządzania tego typu przedsiębiorstwem. 

 

Ferdynand Gronko, przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, poruszył w kontekście 

dyskusji o projekcie problem zwrotu przez PFRON kosztów zwolnienia od podatku od 

nieruchomości zakładów pracy chronionej, poniesionych przez samorząd. 

 

Jarosław Duda stwierdził, że nie dostrzega kolizji tego rozwiązania z projektowanymi 

zapisami. 

 

Cezary Miżejewski uzupełnił, że projekt należy traktować jako wstępną wersję roboczą. Dodał, 

że obszary działania przedsiębiorstw społecznych podzielić można, zgodnie z prezentowaną 

koncepcją, na reintegrację zawodową i społeczną oraz usługi społeczne interesu ogólnego/o 

charakterze nieekonomicznym. 

 

Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, stwierdził, że stworzenie 

Izby Przedsiębiorstw Społecznych stanowiłoby novum na gruncie polskiego prawa. 

 

Jakub Wygnański wyraził pogląd, że rozwiązanie to ma zapobiegać inflacji statusu 

przedsiębiorstwa społecznego. Elementy kontroli społecznej są niezbędne. 

 

Dyskutowano także na temat dalszej ścieżki legislacyjnej, czy byłby to projekt rządowy czy też 

poselski.  

 

Ks. Stanisław Słowik wskazał na niejednoznaczność pewnych zapisów, np. dotyczących aktu 

notarialnego. Ponadto należy, jego zdaniem, uzupełnić katalog usług w art. 13. 
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Anna Sienicka wyjaśniła, że są to jedynie rozwiązania kierunkowe, należy ustalić 

harmonogram konsultacji projektu. 

 

Krzysztof Margol zwrócił uwagę m. in. na zapis dotyczący odpowiedzialności subsydiarnej, 

podkreślając, że może być on hamulcem w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych.  

 

Dyskutowano także na temat konieczności sporządzenia Oceny Skutków Regulacji. 

 

Krzysztof Więckiewicz wspomniał, że część diagnozy można będzie zaczerpnąć  

z długofalowej polityki rozwoju ekonomii społecznej. 

 

Zespół zaakceptował projekt jako punkt wyjścia do rozpoczęcia dyskusji nad kierunkowymi 

rozwiązaniami w tym zakresie i szerokich konsultacji.  

Jarosław Duda dodał, że należy także ustalić sposób dalszego procedowania z Ministrem 

Michałem Boni. 

 

II. 

Następnie Cezary Miżejewski zaprezentował w skrócie postępy prac Grupy Finansowej.  

Planowane są dwa raporty, dotyczące możliwości wsparcia finansowego podmiotów ekonomii 

społecznej w aktualnym okresie programowania do roku 2013, drugi raport dotyczyć ma 

perspektyw po roku 2013. 

Poinformował, że wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej zostało zaplanowane m. in.  

w ramach PO KL 2007 – 2013. Drugim źródłem wsparcia dla powstających spółdzielni 

socjalnych jest Fundusz Pracy. Wskazał przy tym na problem, polegający na przyznawaniu 

dotacji na rozpoczęcie działalności pojedynczym osobom, a nie spółdzielni jako odrębnemu 

podmiotowi. Potrzebna jest zatem zmiana przedmiotowego rozporządzenia. Dodatkowo, 

należy ustalić jeden wzór formularza aplikacyjnego oraz uregulować kwestię zabezpieczeń 

(poręczeń). 

Planowane jest także uruchomienie pilotażowego Funduszu Grantowego w ramach projektu 

1.19 Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z EFS  

w ramach PO KL 2007-2013. Było to możliwie dzięki zmianom w Szczegółowym Opisie 

Priorytetów PO KL. 

Nie należy także zapominać o innych środkach europejskich, np. Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

Dyskutowano także na temat pilotażowej ścieżki wsparcia  podmiotów ekonomii społecznej  

w ramach Priorytetu IV PO FIO 2009 – 2013. 

 



                                

 
Sekretariat Ekonomii Społecznej  
ul. Kopernika 36/40 p. 258 
00-924 Warszawa 
tel. (0-22) 371-42-84 
e-mail: sekretariates@mpips.gov.pl  

Departament Pożytku Publicznego 

St
ro

n
a4

 

 

 

 

Anna Sienicka wspomniała, że z PO FIO nie można finansować wydatków inwestycyjnych, 

które są najbardziej deficytowe.  

 

Beata Adamczyk, reprezentująca Ministerstwo Gospodarki, poinformowała, że w najbliższym 

czasie powstawać będzie Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020. 

Poprosiła jednocześnie o raport Grupy Finansowej, który mógłby zostać wykorzystany do 

zredagowania ww. dokumentu. 

 

Barbara Sadowska wyraziła pogląd, że za duży akcent położono we wspieraniu ekonomii 

społecznej na jej promocję, podczas gdy najpotrzebniejsze jest znalezienie kapitału na 

rozpoczęcie działalności, brakuje funduszy poręczeniowych. Być może udałoby się uruchomić 

tego typu rozwiązanie w ramach PO FIO, część pieniędzy dokładałby samorząd w ramach 

partnerstw lokalnych.  

 

III. 

W kolejnym punkcie posiedzenia Cezary Miżejewski zaprezentował koncepcje Grupy 

Edukacyjnej. 

Grupa zamierza skupić się na przygotowaniu materiałów, które nauczyciele mogliby 

wykorzystać jako wkład do programu nauczania, szczególnie na III etapie edukacyjnym. 

Kolejnym pomysłem byłoby wypracowanie koncepcji projektu edukacyjnego, który będzie 

obowiązkowy dla uczniów gimnazjum od września 2010 r., z zakresu ekonomii społecznej  

i przeprowadzenie jego pilotażu. 

Kolejnym działaniem będzie wydanie ekspertyz i opracowanie koncepcji Biblioteki Ekonomii 

Społecznej. 

 

Beata Adamczyk nawiązała w tym kontekście do funkcjonowania Zespołu ds. Społecznej 

Odpowiedzialności Biznesu. 

 

Wojciech Augustowski, reprezentujący Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dodał, że 

należałoby zaprogramować w ramach środków unijnych wsparcie dla uczelni prowadzących 

kierunek Ekonomia Społeczna. 

 

IV. 

W kolejnym punkcie poruszono kwestię systemowego wsparcia rozwoju ekonomii społecznej. 

 

Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy  

i Polityki Społecznej, zaprezentował koncepcję uwzględnienia problematyki ekonomii 
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społecznej w tworzonych aktualnie strategiach rozwoju realizujących średnio i długookresową 

strategię rozwoju kraju. Poinformował o aktualnym etapie prac – uwzględniono ww. zapisy  

w Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, trwają prace nad Strategią Sprawne 

Państwo, Strategią Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Strategią Rozwoju Kapitału 

Społecznego. Kolejnym dokumentem będzie Strategia Rozwoju Transportu. 

W odpowiedzi na pytanie przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Krzysztof Więckiewicz 

poinformował, że ekonomia społeczna nie będzie jednym z priorytetów Polskiej Prezydencji, 

ale będzie wkomponowana w zaplanowane z tej okazji przedsięwzięcia. 

 

Jakub Michałowski poprosił, by rozesłać Zespołowi Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego, 

która została już przyjęta przez Radę Ministrów. 

 

Cezary Miżejewski zauważył, że potrzebny jest odrębny dokument, obejmujący całokształt 

problematyki związanej z ekonomią społeczną, ponieważ w poszczególnych strategiach jest 

ona jedynie uwzględniona kontekstowo. 

Dodał, że prace nad długofalową polityką rozwoju ekonomii społecznej już się rozpoczęły. 

Koordynował je Profesor Jerzy Hausner. Założenia do dokumentu są prawie gotowe, jednak  

w celu dokończenia prac konieczne jest powołanie Grupy Redakcyjnej i zlecenie jej członkom 

napisania i zredagowania ostatecznej wersji dokumentu. Zaprosił członków Zespołu do 

zgłaszania akcesu do Grupy. 

Poinformował także o konieczności zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za zaprojektowanie  

i przeprowadzenie konsultacji przygotowywanych dokumentów. 

Należy zaplanować Komitet Sterujący w celu omówienia zaplanowanych działań. 

Skorygowania wymagać będzie harmonogram działań, zaplanowanych w aneksie do Paktu. 

Pakt mógłby zostać przyjęty we wrześniu, od września należy planować konsultacje 

długofalowej polityki, której przyjęcie nastąpić mogłoby w połowie przyszłego roku. 

 

Krzysztof Margol zasygnalizował, że dokumenty trzeba także będzie rozesłać w ramach 

konsultacji do ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. 

 

Barbara Sadowska oceniła pozytywnie koncepcję uwzględnienia problematyki ekonomii 

społecznej w strategiach, stwierdziła przy tym, że większe znaczenie będą mieć zapisy  

w strategiach na poziomie lokalnym. 
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Postanowienia: 

 

Zespół wyraził potrzebę przekazania projektu ustawy do informacji publicznej w mediach 

elektronicznych celem zebrania wstępnych uwag i przedyskutowania projektu na 

Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej w październiku 2010 w Poznaniu. 

 

Zespół wyraził opinię, że należy powołać Grupę Redakcyjną i zlecić jej członkom (finansując 

jednocześnie to zadanie) przygotowanie ostatecznej wersji długofalowej polityki rozwoju 

ekonomii społecznej. Decyzja odnośnie składu Grupy zostanie podjęta przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu.  

Kandydatury mogą być zgłaszane przez członków Zespołu. 

 

Podjęto także decyzję o konieczności zatrudnienia w projekcie osoby odpowiedzialnej za 

zaprojektowanie i przygotowanie raportu z konsultacji. 

 

 

Załącznik: kserokopia listy obecności 

 

 

 


