ZARZĄDZENIE Nr 141
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie Zespołu do spraw
Rozwiązań Systemowych w zakresie ekonomii społecznej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Zespół do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej,
zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu naleŜy w szczególności:
1) przygotowanie projektu strategii rozwoju ekonomii społecznej;
2)

opracowanie

propozycji

rozwiązań

prawno-instytucjonalnych

w

obszarze

funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;
3) opracowanie propozycji rozwiązań finansowych w obszarze funkcjonowania
podmiotów ekonomii społecznej;
4) przygotowanie załoŜeń systemu edukacji w obszarze ekonomii społecznej;
5) przygotowanie rekomendacji w obszarze promocji i monitoringu wypracowanych
rozwiązań.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
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§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
2) członkowie Zespołu:
a) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania,
b) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych,
c) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
d) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw nauki,
e) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw pracy i
zabezpieczenia społecznego,
f) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego,
g) przedstawiciel wyznaczony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3) sekretarz, wyznaczony przez przewodniczącego z grona członków Zespołu.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć na prawach członków:
1)

przedstawiciele

jednostek

samorządu

terytorialnego

wyznaczeni

przez

ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego uczestniczące
w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w liczbie sześciu,
2) przedstawiciele sektora ekonomii społecznej w liczbie sześciu, w tym:
przedstawiciele wyznaczeni przez Radę Działalności PoŜytku Publicznego
w liczbie trzech, przedstawiciele wyznaczeni przez Stałą Konferencję Ekonomii
Społecznej w liczbie dwóch, przedstawiciel wyznaczony przez

Ogólnopolski

Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych,
3) przedstawiciel związków zawodowych, wyznaczony przez stronę pracowników
w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
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4) przedstawiciel organizacji pracodawców, wyznaczony przez stronę pracodawców
w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
5) przedstawiciele jednostek naukowych, wyznaczeni przez Ministra Pracy
i Polityki Społecznej w liczbie trzech.
3. JeŜeli w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele, podmiotów, o których mowa w ust. 2.,
członkowie Zespołu wybierają spośród nich zastępcę przewodniczącego.

§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej połowy członków Zespołu.
2. W czasie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępuje go zastępca przewodniczącego,
a w razie niepowołania zastępcy, wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu, który
zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu moŜe zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby z głosem
doradczym, w tym przedstawicieli Sejmu i Senatu, zainteresowanych organów administracji
państwowej, organizacji pozarządowych, a takŜe środowisk naukowych i eksperckich.
4. Przewodniczący Zespołu moŜe zlecać opracowanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych
do realizacji zadań Zespołu.
5. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.
6. Tryb pracy Zespołu określa regulamin przyjęty przez Zespół na pierwszym posiedzeniu
zwykłą większością głosów.
7. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów corocznie w terminie do dnia 30
stycznia sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w roku ubiegłym.

§ 5. 1. W celu realizacji zadań określonych w § 2 tworzy się stałe grupy tematyczne, zwane
dalej „grupami stałymi” do spraw:
1) przygotowania projektu strategii rozwoju ekonomii społecznej;
2) przygotowania projektu ustawy regulującej przedsiębiorczość społeczną;
3) analizy i tworzenia ram finansowych dla funkcjonowania ekonomii społecznej;
4) przygotowania projektu załoŜeń systemu edukacji dla ekonomii społecznej.
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2. Skład grup stałych ustalają członkowie Zespołu oraz wyznaczają przewodniczącego kaŜdej
grupy.
3. Tryb pracy grup stałych określa regulamin, o którym mowa w § 4 ust. 6.
4. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący moŜe powoływać inne grupy tematyczne,
wyznaczając zakres czasowy i merytoryczny ich działania.

§ 6. 1. Przewodniczący kaŜdej z grup stałych moŜe, po wcześniejszym uzgodnieniu z
przewodniczącym

Zespołu

zlecać

opracowanie

ekspertyz,

niezbędnych

do realizacji przypisanych im zadań.
2. Przewodniczący kaŜdej z grup stałych moŜe na wniosek przewodniczącego Zespołu
zapraszać do udziału w pracach inne osoby, w tym przedstawicieli Sejmu i Senatu,
zainteresowanych organów administracji państwowej, organizacji pozarządowych, a takŜe
środowisk naukowych i eksperckich.

§ 7. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy
Zespołowi w realizacji jego zadań, w szczególności poprzez udostępnienie mu niezbędnych
informacji i dokumentów.

§ 8. Obsługę Zespołu zapewnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Prezes Rady Ministrów
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UZASADNIENIE

Celem powołania Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej
jest przygotowanie strategicznych podstaw programowych, edukacyjnych i finansowych dla
spójnego rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, w tym przygotowanie projektu strategii
rozwoju ekonomii społecznej oraz projektu ustawy regulującej przedsiębiorczość społeczną,
prowadzenie analiz i tworzenie ram finansowych istotnych dla funkcjonowania podmiotów
ekonomii społecznej oraz przygotowanie projektu załoŜeń systemu edukacji w obszarze
ekonomii społecznej, a następnie promowanie i monitorowanie zaproponowanych rozwiązań.
Konieczność podjęcia dalszych prac w zakresie wytyczania kierunków rozwoju
ekonomii społecznej, w tym promowanie wypracowanych juŜ rozwiązań, wynika takŜe
z zakończenia realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal, w ramach którego jednym
z komponentów były działania na rzecz tworzenia polskiego modelu ekonomii społecznej.
Powstałe przy tej okazji ekspertyzy, a takŜe opisy dobrych praktyk oraz wypracowane
załoŜenia mogą być wykorzystywane przez Zespół w trakcie jego prac. Ponadto do udziału w
jego pracach mogą być zapraszani eksperci EQUAL, w szczególności projektodawcy
najlepszych praktyk. Pozwoliłoby to na praktyczne wykorzystanie juŜ zgromadzonej wiedzy i
doświadczeń.
Obszar działań Zespołu oraz grup tematycznych wykracza poza zakres właściwości
Ministra Pracy i Polityki Społecznej, obejmując zagadnienia z zakresu właściwości innych
resortów (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa
Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego).
W związku z powyŜszym powstała konieczność powołania międzyresortowego zespołu, w
skład którego wejdą przedstawiciele administracji rządowej, samorządu terytorialnego,
partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele jednostek naukowych.
Obsługę Zespołu zapewnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Koszty obsługi finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach projektu systemowego Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej,
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wpisanego w Plan Działania na lata 2007-2008, Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji
pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Z uwagi na charakter regulacji, która dotyczy wewnętrznych rozwiązań funkcjonowania
administracji w Polsce i nie jest objęta prawem Unii Europejskiej, projekt nie podlega
notyfikacji

zgodnie

z

trybem

przewidzianym

w

przepisach

dotyczących

sposobu

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych oraz obowiązkowi
uzyskania opinii instytucji i organów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Banku
Centralnego, o których mowa w uchwale Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.).

Ocena skutków regulacji

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja.
Projektowane zarządzenie będzie oddziaływało na urzędy oraz organizacje, których
przedstawiciele wezmą udział w pracach zespołu.
2. Konsultacje społeczne.
Projektowane zarządzenie ma charakter organizacyjny i nie wymaga przeprowadzenia
konsultacji społecznych
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budŜet państwa
i budŜety jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowane zarządzenie nie wywoła skutków dla budŜetu państwa i budŜetów
jednostek samorządu terytorialnego. Koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu
zostaną pokryte ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre
Rządzenie, w ramach projektu systemowego Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji
ekonomii społecznej, Działanie 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji
społecznej.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
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Projektowane zarządzenia nie będzie miało
wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Projektowane zarządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.
Projektowane zarządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
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