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 1. Wprowadzenie 
 

Niniejsze konsultacje, (trwające od 8 czerwca do 28 września br.) maja charakter wstępny, i 
będą kontynuowane na dalszych etapach reakcji tekstu. Zostały one przeprowadzone przez 
grupę strategiczną Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. 
Stanowią pierwszą odsłonę dyskusji toczoną wokół projektu Krajowego Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej. W ramach wstępnych konsultacji wykorzystano dostępne możliwości:   

 prezentowanie projektu na konferencjach i seminariach, szkoleniach,  

 artykuły w mediach internetowych, (portal ekonomiaspoleczna.pl);  

 zbieranie pisemnych opinii, oraz  

 ankietę internetową, udostępnioną przez MPiPS. 

Wszystkie te działania zrealizowane były nieodpłatnie. W przypadku ankiety internetowej 
zwróciliśmy się z prośbą do Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS o możliwość 
wykorzystania oprogramowania SPSS. Departament wyraził zgodę na tę możliwość, oraz wsparł 
członków grupy, za co wyrażamy mu wdzięczność (szczególne podziękowania dla Pani Anny 
Panasiuk z DPP).  Ankietę przygotowali członkowie grupy. Wprowadzono możliwość tylko 
końcowego komentarza z uwagi na objętość całej ankiety, co w pięciu przypadkach, na 38 
zgłoszonych komentarzy, wzbudziło zastrzeżenia i zarzuty o manipulację, z uwagi na brak 
możliwości komentowania każdego pytania. Przyjmujemy te zastrzeżenia starając się w 
kolejnych etapach naprawić niedoskonałości proponowanego systemu konsultacji.  Jednakże 
zapewniamy, iż ograniczenia o których wspomniano wynikały z obawy, iż przy tak poszerzonej 
ankiecie spowoduje to radykalne zmniejszenie uczestników badania, z uwagi na objętość 
dokumentu, i nic innego nie było zamiarem autorów. Jednocześnie pragniemy wyrazić 
wdzięczność tym wszystkim, którzy zgodzili się poświęcić czas na wypełnienie ankiety. 
Wierzymy, że nie będzie to czas stracony i że wyniki tej formy konsultacji staną się jednym z 
ważnych argumentów w dyskusji nad ostatecznym kształtem KPRES. 

W jednej z opinii (FISE) zwrócono uwagę, że temat statusu dokumentu. Stwierdzono iż „pewne 
wątpliwości może budzić fakt braku przejrzystej informacji na temat statusu dokumentu”. Został 
on, bowiem stworzony w wyniku prac Grupy strategicznej Zespołu, ale nie był dyskutowany w 
ramach samego Zespołu. Przedstawianie go do konsultacji – jak wskazują autorzy wspomnianej 
opinii – „może sugerować, że jest to już zaawansowany proceduralnie tekst. Tymczasem jego 
kształt może zostać całkowicie zmieniony podczas akceptacji przez Zespół”. Wydaje się jednak, że 
nie ma nic nagannego w dyskutowaniu i konsultowaniu projektu, na każdym etapie. Informacja 
o jego statusie zamieszczona była od początku w liście grupy strategicznej do czytelników.   

Prezentowany materiał przedstawia informację o przebiegu dotychczasowych działań i dyskusji. 
Nie stanowi materiału zamkniętego. Przedstawione stanowiska zostaną zaprezentowane opinii 
publicznej, oraz przekazane do dalszych prac grupy strategicznej Zespołu ds. rozwiązań 
systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Jesteśmy przekonani, że autorzy i autorki uwag 
wezmą aktywny udział w dalszych pracach nad dokumentem zapewniając zarówno zasadę 
równego statusu, – na co zwrócono uwagę w dwóch opiniach – jak również konstruktywne 
podejście, które da szansę na przyjęcie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej tak, 
aby umożliwić jego przyjęcie zanim zapadną decyzje o kształcie programów operacyjnych, 
nowego okresu programowania 2014-2020. 

 

Prezentowany materiał dotyczący uwag został podzielony merytoryczne według układu dokumentu, z 
tym, że odrębnie wskazano ogólne uwagi do projektu. Tym samym uwagi złożone na piśmie, uwagi 
anonimowe z ankiety oraz wyniki ankiety połączone są w bloki odnoszące się do poszczególnych kwestii, 
aby ułatwić ich analizę.  
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 2. Przebieg wstępnych konsultacji 

 

Projekt Krajowego Programu Ekonomii Społecznej przygotowany został przez członków 
grupy strategicznej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii 
społecznej, po kierunkowym przyjęciu przez Zespół ds. rozwiązań systemowych 
ekonomii społecznej Założeń do Długofalowej Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej. 
Prace nad dokumentem rozpoczęły się od października 2011 roku, po uzupełnieniu 
składu grupy strategicznej, na posiedzeniu Zespołu, w trakcie V Ogólnopolskich Spotkań 
Ekonomii Społecznej w Lublinie.  

 

2.1. Przygotowania 

Grupa odbyła posiedzenia w 2011 roku, w dniach: 9 listopada, 5 grudnia, oraz w 2012 
roku: 12 stycznia, 19 stycznia, 24 stycznia, 13 lutego, 20 lutego, 26 marca, 11 kwietnia, 
25 kwietnia i 16 maja. W trakcie kolejnych spotkań – oraz pomiędzy nimi -  
przygotowywano kolejne elementy projektu. Podstawowe części odnośnie celów i 
priorytetów programu, przygotowano kwietniu 2012 roku. 

Cele i priorytety projektu programu zostały wstępnie zaprezentowane publicznie: 

 20 kwietnia 2012 na konferencji „Społeczna gospodarka w województwie 
Podkarpackim – szansa czy utopia?” w Rzeszowie; 

 26 kwietnia 2012 roku na konferencji "Społeczna nie tylko rynkowa - gospodarka 
społeczna w województwie lubuskim w perspektywie 2020 roku" w Zielonej Górze. 

Prezentacja miała na celu, skorygowanie podstawowych zapisów i dokonanie wstępnej 
dyskusji nad proponowanymi kierunkami działań. 

Oficjalna prezentacja projektu programu odbyła się w dniach 5-6 czerwca 2012 na III 
Ogólnopolskich Targach Aktywnych Form Pomocy w Byczynie, z udziałem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza. 

Ponadto na portalu www.ekonomiaspoleczna.pl oraz www.ngo.pl, publikowane były 
wywiady i artykuły dotyczące nowego okresu programowania, m.in. „Czego potrzebuje 
polska ekonomia społeczna?” (29 marca), „Program Operacyjny Ekonomia Społeczna? 
Najpierw oceńmy to, co zrobiliśmy. Wywiad z dyrektorem DZF MRR Pawłem Chorążym (12 
kwietnia), „Dlaczego powinniśmy domagać się Programu Operacyjnego Ekonomia 
Społeczna” (7 maja), „Najpierw Programy - potem Operacyjne” (14 maja), „Program 
Operacyjny Ekonomia Społeczna - kolejne argumenty "za" (22 maja). 

 

2.2. Pierwsza faza dyskusji 

W dniu 8 czerwca 2012 roku projekt KPRES pojawił się na stronach internetowych 
www.ekonomiaspoleczna.pl, www.pozytek.gov.pl z prośba o zapoznanie się i uwagi. 
Ponadto projekt zgodnie z prośba wnioskodawców pojawił się na kilkudziesięciu 
stronach internetowych regionalnych i lokalnych. Wraz z ogłoszeniem tekstu pojawił się 
tekst z zaproszeniem środowisk samorządowych, organizacji obywatelskich, podmiotów 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/
http://www.pozytek.gov.pl/
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ekonomii społecznej i przedsiębiorców do dyskusji nad projektem KPRES.  W liście 
przewodniczącego grupy strategicznej, wskazano m.in.  

„Warto również, aby dyskusja miała charakter zorganizowany. Dlatego pozwalam sobie 
zwrócić do Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej oraz Ogólnopolskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych, Związku Organizacji Sieci Współpracy „Barka”, Związku 
Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych, Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Socjalnych, Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy a także Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej o zorganizowanie procesu konsultacji nad dokumentem”. 

Obok głównych stron internetowych, przedstawiciele zespołu zwrócili się do 
podmiotów obywatelskich i instytucji samorządowych o umieszczenie informacji o 
konsultacjach oraz o umieszczenie projektu na swoich stornach internetowych, co 
spotkało się szerokim odzewem. Projekt umieszczono m.in. na stronach Związku 
Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Funduszu Współpracy, Instytutu Polityki Społecznej 
Uniwersytetu Warszawskiego, Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Socjalnych, www.ngo.pl, ROPS Województwa Zachodniopomorskiego, ROPS 
Województwa Śląskiego, Projektu ARES ROPS Kraków, Instytutu Rozwoju Służb 
Społecznych, Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej z Chorzowa, Gminy Osielisko i 
wielu innych. 

Ponadto w pierwszej fazie konsultacji projekt KPRES prezentowany był na gremiach 
organizacji obywatelskich i samorządowych:  

 22 czerwca na seminarium pn. „Ekonomiczny i społeczny wymiar ekonomii 
społecznej”,  organizowanego przez OPS i gminę Śrem; 

 25 czerwca na konferencji ROPS województwa śląskiego „Perspektywy rozwoju 
sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”;  

 26-27 czerwca na konferencji dotyczącej Planu Działań na Rzecz Ekonomii 
Społecznej organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej; 

 3 lipca na konferencji "Społeczna nie tylko rynkowa - gospodarka społeczna w 
województwie wielkopolskim w perspektywie 2020 roku" w Poznaniu, 
organizowanej przez Instytut Zachodni; 

 3 lipca w Szczecinie na III Spotkaniach Zachodniopomorskiego Forum Integracji 
Społecznej; 

 10-12 lipca w Katowicach na szkoleniu ZLSP dla ośrodków wsparcia ekonomii 
społecznej; 

 17 lipca w Rzeszów na konferencji w ramach Spółdzielczych Spotkaniach z 
Ekonomią Społeczną na Podkarpaciu| 

 25 i 26 sierpnia w Nowym Warpnie w trakcie IV Targów Ekonomii Społecznej w 
Nowym Warpnie oraz na konferencji „Przedsiębiorczość społeczna, jako szansa 
rozwojowa dla obszarów wiejskich i lokalnych grup działania”. 

W trakcie pierwszej fazy nie pojawiły się żadne oficjalne stanowiska, gromadzono 
natomiast uwagi w trakcie spotkań z organizacjami i samorządami. 

Ponadto na portalu www.ekonomiaspoleczna.pl i www.ngo.pl publikowane były 
wywiady i artykuły dotyczące nowego okresu programowania, m.in. wywiad z 
ministrem Władysławem Kosiniak-Kamyszem, „Ekonomia społeczna powinna być 

http://www.ngo.pl/
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/
http://www.ngo.pl/
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bardziej widoczna!” (6 lipca), oraz „Po co nam Programy Rozwoju Ekonomii Społecznej?” 
(27 sierpnia). 

Warto zwrócić uwagę na fragment wywiadu ministra, w którym stwierdził on m.in.: 
„Urzeczywistnieniem wagi i wielowymiarowości ekonomii społecznej jest upubliczniony w 
ostatnim czasie projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który powstał 
dzięki pracom Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Dzięki 
temu dokumentowi, który docelowo uzyskać ma status rządowego programu rozwoju, 
możliwe będzie systemowe i programowe podejście do wykorzystania bogactwa 
możliwości, jakie oferuje ekonomia społeczna, nie tylko w aspekcie integracji zawodowej i 
społecznej”. 

Zapowiedź ta wskazuje, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej deklaruje przyjęcie 
wypracowanego przez Zespół projektu programu, jako własnego dokumentu – 
programu rozwoju. 

 

2.3. Druga faza dyskusji 

Druga faza konsultacji wstępnych rozpoczęła się 31 sierpnia 2012, gdy otwarto 
konsultacje oparte na ankiecie internetowej, oraz portalu www.mamzdanie.org.pl, i 
trwało do 28 września. Przedsięwzięcie nie ma charakteru reprezentatywnego. Dobór 
respondentów miał charakter samoselekcyjny i z tego punktu widzenia badanie 
powinno być traktowane przede wszystkim specyficzny rodzaj konsultacji społecznych, 
w których z zasady uczestniczą jedynie ci, którzy chcą zabrać głos. 

Ponadto:  

 11 września zaprezentowano KPRES na posiedzeniu Stałej Konferencji Ekonomii 
Społecznej,  

 12-14 września na szkoleniu ZLSP dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w 
Gdańsku.  

 21 września na III Kujawsko-Pomorskich Targach ES w Toruniu i  

 28 września w Byczynie organizowanym dla województwa opolskiego przez 
Centrum Ekonomii Społecznej Barka. 

Od 1 do 7 października przygotowano niniejszy raport, aby udostępnić go członkom 
Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, oraz uczestnikom 
IV Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej w Krakowie. 

 

http://ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/778898.html
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433512?projekt=433512
http://www.mamzdanie.org.pl/
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 3. Podsumowanie wstępnej fazy dyskusji 

 

W trakcie wstępnych konsultacji wypełniono 111 ankiet, oraz zgłoszono 38 komentarzy 
do ankiet. Spośród ankietowanych: 

 28,8% reprezentowało instytucje administracji publicznej, (z czego blisko połowa 
reprezentowała samorząd gminny);  

 9,9% reprezentowało instytucję wsparcia ekonomii społecznej, (np. Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej, Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej; 

 17,1% reprezentowało podmiot ekonomii społecznej; 

 19, 8% reprezentowało organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku; 

 18% się, jako osoby fizyczne, zaś 6,3% nie przypisało się do żadnej ze wspomnianych 
kategorii. 

W podziale na województwa, 22,5% reprezentowało województwo mazowieckie, 17,1% 
województwo kujawsko-pomorskie. 11,7% województwo łódzkie i 10,8% województwo 
lubuskie. Pozostałe województwa lokowały się poniżej 5%. Najmniejszy udział miały 
województwa: opolskie (0,9%), zachodniopomorskie (1,8%), podkarpackie (1,8%), 
podlaskie (1,8%) oraz świętokrzyskie i dolnośląskie (po 2,7%).     

Zaledwie 41,4% ankietowanych, deklarowało swój udział w konsultacjach wieloletnich 
regionalnych planów na rzecz ekonomii społecznej. 

 

Ponadto odrębnie złożono pisemne uwagi: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, Kujawsko-Pomorskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych, wsparte internetowo przez Waldemara Weihsa w imieniu 
Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (formalnie stanowisko DFOP nie 
dotarło do autorów konsultacji), Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, oraz Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej z Chorzowa, Wojewódzkiego Urzędu Pracy z 
Rzeszowa, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy, oraz 
Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej ze Szczecina i z Poznania.   

Pojawiły się również uwagi Panów Piotra Frączaka i Tadeusza Durczoka zamieszone na 
portalach internetowych bądź przekazane mailowo. Na portalu www.Mamzdanie.org.pl 
pojawiła się jedna opinia Pana Bogdana Mizerskiego. 
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 3.1. Uwagi odnoszące się do całości projektu KPRES lub 
omawiające całościowo kwestie projektu 

 

3.1.1. Uwagi zgłoszone przez organizacje i osoby do autorów 
konsultacji 

 

 Paweł Orłowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 

 „Pragnę przy tym zaznaczyć, że Krajowy program rozwoju ekonomii społecznej, 
obok takich dokumentów jak Krajowa Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego i 
Krajowa Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, będzie kluczowym dokumentem 
w procesie programowania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego na 
okres 2014-2020. Nie należy zapominać, że Europejski Fundusz Społeczny stanowi 
narzędzie do wspierania polityk publicznych w poszczególnych obszarach, a jego 
efektywność jest w znacznej mierze uzależniona od rozwiązań prawnych, 
organizacyjnych i instytucjonalnych funkcjonujących na poziomie krajowym w 
danym obszarze. W związku z powyższym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 
pełni popiera inicjatywę opracowania Krajowego programu rozwoju ekonomii 
społecznej i deklaruje gotowość współpracy przy tworzeniu Programu. 

Pragnę także poinformować, iż zgodnie z przyjętym w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego wstępnym harmonogramem prac nad dokumentami dotyczącymi 
przyszłej perspektywy finansowej do jesieni 2012 r. planowane jest opracowanie 
projektu Kontraktu Partnerskiego 2014-2020 (dokumentu określającego główne 
obszary wsparcia, które będą wspierane w Polsce m.in. w ramach polityki 
spójności), natomiast do końca 2012 r. planowane jest przedstawienie pierwszej 
wersji programów operacyjnych. Dlatego niezwykle ważne jest zakończenie prac 
nad Krajowym programem rozwoju ekonomii społecznej w terminie 
umożliwiającym jego wykorzystanie w pracach nad programami operacyjnymi 
2014-2020. 

Odnosząc się do zapisów Krajowego programu rozwoju ekonomii społecznej, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pozytywnie odnosi się do większości 
zaproponowanych w dokumencie rozwiązań, doceniając kompleksowe podejście 
do wspierania ekonomii społecznej. MRR w pełni popiera zaproponowane 
w dokumencie rozdzielenie przedsiębiorczości społecznej od szeroko rozumianej 
ekonomii społecznej oraz kierunek definiowania przedsiębiorczości społecznej, 
choć sama definicja przedsiębiorstwa społecznego wzbudza jednak 
zastrzeżenia.(…) 

Informuję, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest gotowe do dalszej 
współpracy nad opracowaniem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej, gdyż uznaje ten dokument za kluczowy do planowania wsparcia z EFS 
w obszarze ekonomii społecznej na perspektywę finansową 2014-2020. 
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Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Konrad Fijołek 

 Opracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie rozwoju sektora ekonomii 
społecznej, w tym szczegółowe uregulowania dotyczące przedsiębiorczości 
społecznej jest niezbędne do budowania skutecznej polityki włączenia 
społecznego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.    

Zaznaczenia wymaga fakt, że Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 
będzie jednym z kluczowych dokumentów dotyczących nowego okresu 
programowania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z tym 
kształt dokumentu i przyjęte w nim rozwiązania będą mieć wpływ na cały sektor 
ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Jednocześnie zaproponowany kierunek 
zmian w zakresie tworzenia otoczenia prawnego ekonomii społecznej zasługuje na 
pełne poparcie. Należy mieć na uwadze, iż aby szczegółowe rozwiązania (np. 
bezzwrotne dotacje, czy też zwrotne instrumenty finansowe) przyniosły pożądane 
efekty, konieczne jest wdrożenie podstawowych regulacji prawnych, takich jak 
m.in. definicja przedsiębiorstwa społecznego. (…) Pragnę podkreślić, iż WUP w 
Rzeszowie wyraża pełną gotowość do dalszej współpracy nad kształtem Krajowego 
programu rozwoju ekonomii społecznej, jako kluczowego dokumentu do 
planowania wsparcia EFS w obszarze ekonomii społecznej na okres 
programowania 2015 – 2020.  

  

Piotr Frączak, (FRSO, OFOP) 

 Odnosząc się do zapisów KPRES trzeba wyraźnie wskazać na problem dwoistego 
podejścia do ekonomii społecznej. Nie da się pogodzić utylitarnego, 
biurokratycznego podejścia do inicjatyw ekonomii społecznej z opartym na 
wartościach, oddolnym ruchem na rzecz podmiotowości obywateli i ich organizacji 
oraz wspólnot, działań wynikających z solidarności społecznej i walce z 
niesprawiedliwością społeczną i przeciwdziałaniu nierównościom.  Wydaje się, że 
wspieranie działań w ramach tego drugiego typ rozumienia ekonomii społecznej 
jest z punktu widzenia polityk publicznych równie ważnym. W długofalowej 
perspektywie to właśnie wsparcie aktywności obywatelskiej, inicjatyw oddolnej, 
społecznej przedsiębiorczości może zapewnić zrównoważony rozwój społeczności 
lokalnych i państwa. 

Dlatego wydaje nam się, że należy wyraźnie oddzielić wsparcie dla bezpośredniej 
realizacji zadań państwa (usług społecznych, polityki zatrudnienia) od 
innowacyjnych działań nakierowanych na poszukiwanie nowych rozwiązań i ich 
replikacje. Zasadne wydaje się, więc oddzielenie działań na poziomie regionów 
dotyczących integracji zawodowej i usług socjalnych od priorytetów na poziomie 
krajowym dotyczącym innowacji. Takie działania jak innowacje społeczne, 
działania dotyczące rozwoju lokalnego opartego o oddolna aktywność, 
międzynarodowego transferu wiedzy i doświadczeń powinny być wydzielone. 

  

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego 

 W naszej opinii dokument powinien uwzględniać koncepcję wykorzystania 
podejścia Rozwoju kierowanego przez społeczność (ang. Community Led Local 
Development). Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady COM 
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(2011) 615 z dnia 6.10.2011 określającego „wspólne przepisy dotyczące funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram strategicznych” (w tym Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020) „Komisja Europejska proponuje 
wzmocnienie inicjatyw kierowanych przez lokalną społeczność, ułatwienie 
realizacji zintegrowanych strategii rozwoju lokalnego oraz utworzenie lokalnych 
grup działania, w oparciu o doświadczenie płynące z podejścia LEADER.” Ma to 
szczególne znaczenie na obszarach wiejskich, tak, aby proponowane działania czy 
narzędzi interwencji miały charakter kompleksowy i uzupełniający się. 

  

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, 
popierany przez Waldemara Weihsa z  Dolnośląskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych 

 Program nie koncentruje się na elementach, które mogą przysłużyć się rozwojowi 
sektora ekonomii społecznej (jak wzrost zaangażowania społecznego, wzrost 
aktywności obywatelskiej, podniesienie świadomości obywatelskiej, rozwój 
poziomu partycypacji obywatelskiej, wzrost aktywności gospodarczej, rozwój 
wspólnot lokalnych, edukacja etc.), a jedynie stara się tworzyć konkretne ramy 
instytucjonalne i administracyjne dla ekonomii społecznej, rozbudowując 
równolegle system instytucjonalny wsparcia sektora ekonomii społecznej. W 
efekcie powstaną mechanizmy, które nie będą potrafiły reagować na zmianę 
rynkową, co spowoduje tragiczne w skutkach losy podmiotów i osób, które zaufają 
„systemowi wsparcia”. Należy rozwijać społeczeństwo obywatelskie, a nie uczyć 
uzależnienia od państwa i jego wsparcia. Tymczasem większość zaproponowanych 
w projekcie rozwiązań (działań) nie uczy zaradności i gospodarności, ani też chęci 
niesienia wsparcia i pomocy. Utrwala jedynie szkodliwy obraz państwa, w którym 
rolą władzy publicznej jest zarówno wspieranie finansowe i niefinansowe 
podmiotów sektora ekonomii społecznej, jak też tworzenie sieci kooperacji i 
partnerstw ekonomii społecznej, określenie zasad reprezentacji sektora, realizacja 
kampanii edukacyjnych itd.  

Spośród działań planowanych do realizacji najbardziej precyzyjnie opisana jest 
przyszła struktura administracyjno-instytucjonalna. Ta swoiście rozumiana sieć 
wsparcia ekonomii społecznej jest przesadnie rozbudowana, a niebezpieczeństwo 
jej zdegenerowania (rozumianego, jako zaniżanie, jakości i nieumiejętność 
reagowania na zmianę) bardzo wysokie. Inne zaproponowane do realizacji 
działania są wyłącznie zlepkiem pomysłów pochodzących najczęściej z innych 
obszarów, sektorów czy dyskusji środowiskowych.  

Jednocześnie brak jest w Programie argumentów, dlaczego zaproponowana 
struktura jest właściwa. Program nie wskazuje jej celowości i przyszłej 
efektywności. Nie pokazuje, czy podobna struktura sprawdziła się w państwach 
Unii Europejskiej (przy założeniu, że w innych państwach ekonomia społeczna jest 
dużo bardziej rozwinięta i efektywna). 

Wpisanie do zadań (w poszczególnych priorytetach Programu) rozwiązań 
postulowanych od kilku, a nawet kilkunastu lat przez różne środowiska rodzi 
wrażenie wymuszonej kompilacji, a jednocześnie budzi niesmak, dlaczego 
wdrożenie części z ww. postulatów ma nastąpić dopiero za jakiś czas na bazie 
Programu, a nie jest możliwe obecnie, gdy KPRES jeszcze nie jest realizowany (jak 
chociażby zmniejszenie liczby osób niezbędnych do założenia stowarzyszenia 
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rejestrowego, wprowadzenie możliwości prowadzenia uproszczonej 
rachunkowości przez małe organizacje obywatelskie, przyspieszenie i ułatwienie 
rejestracji organizacji obywatelskich i przedsiębiorstw społecznych w KRS, 
wsparcie rozwoju i popularyzacja elastycznych narzędzi dialogu obywatelskiego). 
(…) 

Program zakłada stworzenie instytucji i struktury wsparcia, a dopiero później 
zdefiniowanie i wsparcie jej odbiorców. Brak w nim danych o efektywności 
dotychczasowych działań, a gotowy jest już plan kolejnych działań, w części 
powielający dotychczasowe formy wsparcia, przy czym z rozbudowanym 
zapleczem instytucjonalnym. Od dokumentu, który powinien układać strategię 
rozwoju ekonomii społecznej na kolejne 8 lat trzeba wymagać pogłębionej analizy 
stanu obecnego, aby trafnie dobrać cele, środki oraz rezultaty. Program cytuje 
dane, które sygnalizują niepowodzenie pomysłu spółdzielczości socjalnej w Polsce, 
ale przyczyn tej sytuacji w ogóle nie szuka. Jednocześnie zbyt mały akcent pada na 
edukację i tworzenie warunków do funkcjonowania, a zbyt duży na tworzenie 
struktur, monitorowanie działań na poziomie krajowym i regionalnym oraz na 
osiąganie schematycznych wskaźników. Jednocześnie brakuje choćby 
indykatywnego budżetu Programu. 

Istnieje poważna obawa, że Program przyniesie efekty odmienne od zamierzonych. 
Przede wszystkim zaszkodzi wszelkiej kreatywności w sektorze ekonomii 
społecznej, bowiem sztywne ramy, jakie Program nałoży na funkcjonowanie w 
sektorze ekonomii społecznej oraz na funkcjonowanie obecnej sieci wsparcia 
ekonomii społecznej nie pozwolą reagować na zmianę, na nowe i aktualne 
wyzwania, na bieżący kontekst gospodarczy. Program został przygotowany w 
bardzo wąskim kręgu osób i instytucji. Charakter Programu i jego znaczenie 
wymagają analizy i weryfikacji przez niezależne ośrodki badawczo-naukowe, 
środowiska biznesowe i sektor pozarządowy. Metodą tej weryfikacji nie może być 
ankieta wyboru zakończona możliwością wprowadzenia „dodatkowych uwag” w 
formie nie dłuższej niż 2500 znaków tak, jak zrobiono w ramach konsultacji 
społecznych projektu KPRES. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że projekt został 
przygotowany przez 8-osobowy zespół, którego stworzenie – jak można wnosić po 
jego wyłącznie męskim składzie – odbyło się z pominięciem zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn (równości płci). Apelujemy o poważną i otwartą dyskusję 
wspartą rzetelnymi danymi. Naszym zdaniem Program w zaproponowanym 
kształcie nie powinien być wdrażany. 

  

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, oraz Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 

 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej uznajemy za dokument ważny i 
potrzebny dla rozwoju wielu sfer życia społeczno-gospodarczego kraju. 
(…)Wskazane w projekcie 5 priorytetów i 20 działań zostało trafnie dobranych i są 
one odpowiedzią na najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed polskimi 
przedsiębiorstwami społecznymi z najbliższych latach. 
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Instytut Spraw Publicznych 

 Warto, podkreślić też, iż na kształt systemu wsparcia powinien silnie wpływać 
kontekst społeczno-gospodarczy. W tym ostatnim od kilku lat rozwijają się pewne 
istotne tendencji, która pod dużym znakiem zapytania stawiają zaproponowane w 
projekcie Krajowego Programu rozwiązania: 

1 Cała Europa już od kilku lat boryka się z kryzysem ekonomicznym. Mimo, że w 
Polsce do tej pory udawało się uniknąć recesji nie oznacza to, że w ramach 
planowanych działań nie powinniśmy mieć na uwadze możliwości spadku (lub 
przynajmniej zastopowania) rozwoju gospodarczego kraju. Korzystając z ciągle 
korzystnej koniunktury dla naszego kraju warto już teraz projektować przyszłe 
wydatki tak, by, z jednej strony, nie uzależniać dalszego rozwoju od środków 
publicznych (ich ilość, ze względu na konieczność wprowadzenia oszczędności, 
będzie zapewne maleć), a z drugiej, maksymalnie stymulować różne uśpione 
zasoby społeczne i finansowe. W tym kontekście należałoby rozważyć zasadność 
budowania i finansowania ze środków publicznych rozległego i kosztownego 
systemu wsparcia, na rzecz bezpośrednich transferów środków do 
przedsiębiorstw społecznych w formie zwrotnej i bezzwrotnej, także np. na zakup 
usług szkoleniowych czy doradczych na rynku. 

Strategia powinna także zakładać wprowadzenie regulacji prawnych sprzyjających 
stworzenie sektora bankowości etycznej oferującego różnego rodzaju produkty 
umożliwiające oszczędzanie i inwestowanie w inicjatywy mające cel społeczny. 

Ponadto w związku z narastającą potrzebą szukania oszczędności w sektorze 
finansów publicznych kluczowe stają się działania mające na celu zachęcenia 
partnerów prywatnych do zaangażowania się w sektor przedsiębiorczości 
społecznej. Stworzenie ram prawnych regulujących prowadzenie działalności 
ekonomicznej mającej cele społeczne na pozwoliłoby przedsiębiorcom prywatnym, 
po spełnieniu odpowiednich kryteriów, na prowadzenie działalności 
reintegracyjnej. Angażując sektor biznesowy w działania w formule 
przedsiębiorstwa społecznych zwiększamy możliwości podniesienia kwalifikacji 
zawodowych osób zmagających się z trudnościami na rynku pracy. 

Co więcej analiza najlepiej działających przedsiębiorstw społecznych pokazują jak 
istotne w budowaniu strategii biznesowej przedsiębiorstwa społecznego jest 
wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki innowacyjnemu podejściu do 
sposobów produkcji, współpracy z sektorem biznesowym czy ze światem nauki, 
przedsiębiorcy mogą zbudować przewagę konkurencyjną na wolnym rynku, w 
ramach, którego funkcjonują. System bezpośredniego wsparcia dla podmiotów 
ekonomii społecznej jak i działania edukacyjno-promocyjne powinny mieć na celu 
kształcenie innowacyjności w prowadzeniu działalności biznesowej. Z tego 
względu widzimy dużą potrzebę pomiaru poziomu innowacyjności polskiego 
sektora ekonomii społecznej, dostosowania działań infrastruktury wsparcia do 
realnych potrzeb podmiotów ekonomii społecznej w zakresie poszukiwania 
nowych rozwiązań (produktów, usług, technologii czy wykorzystania nowych 
źródeł finansowania swoich inwestycji). 

2 Ponadto perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 będzie prawdopodobnie 
ostatnią pomocą finansową dla Polski na tak dużą skalę, przewidującą duże 
wsparcie dla naszego kraju w ramach Europejskiej Polityki Spójności. Zatem przed 
nami są bardzo duże wyzwania dotyczące rozwoju ES, które przede wszystkim 
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powinny prowadzić do znalezienia takiej drogi, aby rozwój uniezależniać od 
środków publicznych zamiast budowania szeregu instytucji (najczęściej 
finansowanych z budżetu państwa). Ponadto, warto by najbliższy okres 
finansowania unijnego wykorzystać na sprawdzenie możliwości 
zaimplementowania w naszym kraju różnego rodzaju innowacyjnych rozwiązań i 
przygotowanie możliwie szerokiego zestawu mechanizmów wsparcia, które będą 
mogły funkcjonować samoczynnie po zmniejszeniu się poziomu unijnego wsparcia 
od 2020 r. Jednym z takich rozwiązań, które umożliwią rozszerzenie i 
dywersyfikację źródeł finansowania funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych 
w Polsce będzie wzmocnienie nie tylko zwrotnych mechanizmów finansowania 
działalności tych podmiotów, lecz również wprowadzenie zróżnicowanego 
systemu poręczeń na uzyskiwanie przez te przedsiębiorstwa pożyczek 
finansowych (uwaga dot. Działanie 3.2 z Krajowego Programu). 

3 Sektor ekonomii społecznej ma sens jedynie wtedy, gdy rozwiązuje problemy 
społeczne. Istotny przy tym jest także pomiar jego skuteczności oraz efektywności 
w rozwiązywaniu tych problemów. Zaproponowany system rozwoju nie został 
oparty o żadne dane pokazujące zestawienie kosztów i korzyści wprowadzenia 
zaproponowanych rozwiązań. Badania społecznej wartości funkcjonowania 
przedsiębiorstw społecznych nie powinny na pewno sprowadzać się tylko do 
samych wskaźników liczbowych, jak obecnie dzieje się to często. Istnieje kilka 
metod jakościowego badania rezultatów funkcjonowania takich podmiotów, 
zarówno po stronie samych przedsiębiorstw społecznych, jak i ich pracowników, 
beneficjentów ich działań oraz społeczności, z których pochodzą. Przykładem 
braku rzetelnego pomiaru i opartej na nim refleksji dotyczącej efektywności 
funkcjonowania tych podmiotów w kontekście spełniania stawianych przed nimi 
celów, mogą być Centra Integracji Społecznej. W przypadku tych instytucji ciągle 
brakuje nam monitoringu dotyczącego dalszych losów byłych podopiecznych tych 
Centrów (nic nie mówiąc o przewidzeniu dla nich specjalnego wsparcia w 
odpowiedzi na ewentualnie pojawiające się potrzeby). Brak aktywności badawczej 
ukierunkowanej na śledzenie losów absolwentów programów, brak rekonstrukcji 
ich „ścieżek życiowych” (w tym zawodowych) po programie, nie pozwala na ocenę 
skuteczności podmiotów zatrudnienia socjalnego w zakresie adekwatności 
świadczonych usług do potrzeb beneficjentów i wobec podstaw misji tych 
podmiotów. Na etapie przygotowania strategii niezbędna wydaje się analiza 
skuteczności i efektywności podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej. 

Opisywane w poprzednim podpunkcie nastawienie do osiągania rezultatów 
oddziaływania w ramach polityk publicznych jest widoczne także w 
konsultowanym projekcie Krajowego Programu, którego autorzy w wielu 
miejscach odwołują się do liczbowych osiągnięć, pomijając kwestię jakości i 
trwałości każdego z tych przypadków. Przykładem może być tutaj sposób 
przedstawienia w działaniu 3.3 Systemu Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 
– autorzy ograniczają się tam do wskazania oczekiwanej liczby takich podmiotów, 
a brak słowa, o jakości oferty, OWES-ów, weryfikacji czy odpowiada ona 
potrzebom beneficjentów oraz jakościowej (a nie liczbowej!) ewaluacji 
skuteczności ich oddziaływania. Jeśli chodzi o powołanie Krajowego Centrum 
Ekonomii Społecznej to opis jest na tle ogólny, że nie można stwierdzić, jakie ten 
podmiot pełni funkcje tym samym czy jego istnienie jest uzasadnione.  

Potrzebna nam zmiana sposobu myślenia o ekonomii społecznej. 
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Przedsiębiorczość społeczna jest częścią społeczeństwa obywatelskiego. Najlepsze 
przykłady polskich przedsiębiorstw społecznych swój początek miały w 
działaniach oddolnych, a niekreowane były przez instytucje finansowane z 
publicznych środków. Zatem może główny nacisk w strategii powinien być 
położony na stwarzanie ludziom warunków do swobodnego działania, 
promowanie inicjatyw oddolnych i stwarzanie im przestrzeni do rozwoju (od 
miejsc fizycznych zaczynając, przez odpowiednie wsparcie treningowo-
mentoringowe, po pozbawione nadmiernych obciążeń dokumentacyjno-
sprawozdawczych wsparcie finansowe nawet na najdrobniejsze działania). Warto 
zaangażować do tego najbliższy obywatelom samorząd lokalny. 

W związku z narastającą potrzebą szukania oszczędności w sektorze finansów 
publicznych kluczowe stają się działania mające na celu zachęcenia partnerów 
prywatnych do zaangażowania się w sektor przedsiębiorczości społecznej. 
Stworzenie ram prawnych regulujących prowadzenie działalności ekonomicznej 
mającej cele społeczne na pozwoliłoby przedsiębiorcom prywatnym, po spełnieniu 
odpowiednich kryteriów, na prowadzenie działalności reintegracyjnej. Angażując 
sektor biznesowy w działania w formule przedsiębiorstwa społecznych 
zwiększamy możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych osób zmagających 
się z trudnościami na rynku pracy. 

W konsultowanym dokumencie brakuje również, naszym zdaniem, opisu statusu 
tego dokumentu. W wielu miejscach odwołuje się on do kompetencji wielu 
ministerstw, a także proponuje rozwiązania uzależnione od środków budżetowych. 
Warto zwrócić uwagę na ile dokument w takiej postaci w kontekście potencjalnych 
problemów gospodarczych oraz konieczności wprowadzenia oszczędności w 
ramach środków publicznych ma szansę zostać przyjęty przez rząd. Warto byłoby 
w nim wskazać nie tylko środki znajdujące się w dyspozycji konkretnych 
ministerstw, lecz również alternatywne źródła finansowania, które nie naruszą 
budżetu państwa. 

  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie 

 Ze spotkania z PUP, OPS i PCPR: 

ROPS, jako lider działań ES w województwie zachodniopomorskim; 

Nieprecyzyjny i niejednoznaczny język, szczególnie na poziomie działań; 

Zdefiniowanie i podkreślenie roli samorządów lokalnych (plan napisany z poziomu 
krajowego, brak wskazania roli samorządów lokalnych, ograniczony wpływ 
samorządów lokalnych na kształt polityki ES); 

Brak działań, które będą wspierać wykreowanie silnej marki ES (budowanie 
zaufania do PES); 

Brak działań związanych z edukacją w zakresie ES samorządów lokalnych; 

Dyskusyjne jest zaakcentowanie roli wyłącznie przedsiębiorstw społecznych 
(wyłączenie przedsiębiorstw społecznych z ES); 

Wskazanie jednego portalu diagnostyczno-informacyjnego – moja polis; 

Działania edukacyjne w zakresie ES powinny rozpocząć się już na poziomie szkoły 
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podstawowej i w wymiarze praktycznym (nie – tylko teoretycznym); 

Ze spotkania z NGO: 

Zawężenie Planu do przedsiębiorstw społecznych z jednoczesnym często 
pomijaniem pozostałych typów podmiotów ES; 

Należy uwzględnić w programach nauczania, w tym kierunki nauczania 
zawodowego, przedmiotów dot. specyfiki spółdzielczości, np. rachunkowość 
spółdzielcza; 

Odbudowanie tradycji spółdzielczości; 

Brak koordynacji działań w sferze ES na poziomie lokalnym; 

Czy ekonomia społeczna i przedsiębiorstwo społeczne są kategoriami rozłącznymi 

Zadbanie o interes małych przedsiębiorstw społecznych; 

Potrzebne będą konsultacje poszczególnych – tworzonych – aktów prawnych i 
przepisów wykonawczych, o których mowa w programie (np. ustawa o 
przedsiębiorczości społecznej, regulacje dot. zamówień publicznych, system 
oświaty i in) – włączenie III sektora na etapie tworzenia tych przepisów; 

Koordynacja działań ES: z punktu widzenia zadań i celów – najbardziej 
predestynowany jest urząd marszałkowski (ROPS); 

Ważny element Planu – współpraca regionalnego koordynatora z OWES! 

  

3.1.2. Uwaga złożona na portalu www.mamzdanie.org.pl 

 

Na portalu jedyną opinię zamieścił pan Bogdan Mizerski: 

 

1. "ekonomia społeczna" zawiera sprzeczność samą w sobie. Ekonomia jest nauką 
obiektywną, która opisuje pewne zjawiska. Co to ma być w takim razie "ekonomia 
społeczna"? Kolejna ekonomia socjalistyczna? Czy zbiór pobożnych życzeń? To są 
założenia pewnej polityki społecznej, a nie tworzenie nowej nauki. 
Czym się różni demokracja od demokracji ludowej? Tym, czym krzesło od krzesła 
elektrycznego. Mam to samo wrażenie, że ktoś tu manipuluje nazwą. 
2. W tekście jest fragment: "W ramach nowej Strategii „Europa 2020”6 z marca 2010 
roku, jako podstawowe priorytety wskazano: rozwój inteligentny: rozwój 
gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; „ co to jest "rozwój inteligentny"? To jakiś 
koszmar językowy! Inteligentny może być człowiek, a nie rozwój.  

2.  W definicji Przedsiębiorstwa Społecznego jest stwierdzenie, że: "jest zarządzany na 
zasadach demokratycznych, albo co najmniej konsultacyjno-doradczych z udziałem 
pracowników i innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są 
ograniczone limitami." Przedsiębiorstwo zarządzane w ten sposób natychmiast 
zakończy żywot, ponieważ załogo demokratycznie podniesie sobie wynagrodzenia i 
firma zbankrutuje. Demokracja w takich strukturach nie działa.  

3. Wydaje się, że głównym narzędziem tej szczególnej ekonomii powinny być 
spółdzielnie, jednak ustawa "Prawo spółdzielcze" wygląda dziwnie - uchwalona w 

http://www.mamzdanie.org.pl/
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1982 r., dziś składa się głównie z tekstów typu "artykuł wykreślony". Może zacząć od 
prostego uporządkowania tego prawa? Dlaczego spółdzielnie dziś prawie nie 
powstają? Może należy zacząć od zdiagnozowania tego problemu? Nie ma potrzeb, 
może nie ma umiejętności? A może po prostu ludzie potrzebujący nie umieją się 
poruszać w dziwnym prawie? 

4. Dziś spółdzielnie są często karykaturami swoich pierwowzorów - na przykład Banki 
Spółdzielcze, które już nic nie mają wspólnego ze swoimi założeniami. Nastąpiło 
wynaturzenie - może warto zacząć od zastanowienia się nad modelami rozwoju 
takich organizacji, mamy istniejące przykłady 

  

3.1.3. Komentarze zamieszczone w załączeniu do ankiety 

  
 KPRES to kluczowy i bardzo potrzeby dokument. Moim zdaniem wymaga pewnego rozszerzenia i 

konsultacji w lokalnych samorządach. Po pierwsze, dlatego, że władze lokalne traktują pomoc 
społeczną, inwestycje w człowieka, jako zło konieczne, którym musza się czasami w znikomy sposób 
zajmować, a po drugie posiadają małą wiedzę na ten temat. Dla przykładu: utworzyłam 3 spółdzielnie 
socjalne bez zaangażowania władz lokalnych i gdyby wykorzystano klauzule społeczne przy 
zaangażowaniu ok. 30 mln na projekty tzw. twarde spółdzielnie byłyby najprężniejszymi 
przedsiębiorstwami w 21 tyś. gminie. Uważam, że potrzebna jest na wszystkich szczeblach dokładna 
diagnoza, planowanie systemowe i strategiczne tak na przykład jak w inwestycjach itp. Potrzebna jest 
wiedza na temat ekonomii i zaangażowanie wszystkich podmiotów a nie tylko dyrektorów ośrodków 
pomocy społecznej. 
Potrzeba konkretnego włączenia władz samorządowych do aktywnego kreowania polityki społecznej 
w gminach, poprzez jej długofalowe systemowe plany, poprzez włączenie polityki do wszystkich 
niemalże działań.  
Moim zdaniem w KPRES powinien zawierać zapis o planach i zadaniach, ale o osobach 
odpowiedzialnych, dla przykładu:, kto określi niszę rynkową w gminie a następnie będzie ją kreował 
w odpowiednim kierunku? 

  

 Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej uważam za dobrze skonstruowany, 
myślę, że ma dużą siłę przebicia i zostanie zaakceptowany. Pozdrawiam 

  

 Program skupia się na tworzeniu struktur, do których dopiero w dalszej perspektywie trzeba będzie 
"dopasować" ludzi. Wiemy dzięki niemu, co robić, ale nie wiemy, kto ostatecznie ma być odbiorcą tych 
działań (brak jasnej definicji odbiorców). 
Rozwiązania zaproponowane do realizacji są powierzchowne - nie pozwolą na uzyskanie trwałej 
zmiany (i na osiągnięcie celu), bowiem nie da się stworzyć najpierw struktury, potem poszukać 
definicji dla tych, których struktura ta ma wspierać, a na końcu znaleźć odbiorców wsparcia. Tym 
samym, program jest najgorszą z możliwych praktyk funkcjonowania administracji publicznej - 
odgórnego określania mechanizmów, bez wnikliwej wiedzy o potrzebach oraz o skuteczności 
rozwiązań (brak w programie informacji o wynikach skuteczności obecnie stosowanych form 
wsparcia jest symptomatyczny). 
Ekonomia społeczna sama wykorzysta swoją szansę, o ile nie spętamy jej zestawem sztucznych zachęt 
i systemem wsparcia, z którego musi korzystać. Potrzebny jest tzw. dobry klimat dla ekonomii 
społecznej - promowanie postaw, upowszechnianie rozwiązań, niwelowanie barier prawnych i 
fiskalnych. tego w programie praktycznie nie ma (są hasła, ale bez konkretów, co i jak zmienić; jak 
oddziaływać przekazem na społeczeństwo, ucząc je otwartości na cudzą biedę itd.). Wyobraźnia 
autorów projektu ogranicza się do wizji konstruowania modelu. Za tym modelem stoi jednak człowiek, 
całe grupy ludzi, do których model niestety nie przystaje. 
Inną kwestią jest zaangażowanie środków publicznych na tworzenie struktur wsparcia, w tym 
przesunięcie odpowiedzialności finansowej za działania na rzecz ES na poziom regionalny. Liczba 
osób, które zostaną do funkcjonowania tej struktury zaangażowane (w różnej formie i różnym 
wymiarze, w tym akredytujący ośrodki wspierające ekonomię, obsługujący konkursy etc.) będzie na 
pewno wyższa niż liczba tych, którzy zdobędą trwałe miejsca pracy dzięki ww. wsparciu. 
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I wreszcie ostatni paradoks - na działanie systemu i realizację programu trzeba przeznaczyć tysiące 
złotych, uprzednio zabrane gospodarce rynkowej. Tym samym, państwo, które przez nadmierny 
fiskalizm ogranicza konkurencyjność przedsiębiorstw i powoduje wzrost bezrobocia (a na pewno 
przez ww. fiskalizm nie wspiera tworzenia nowych miejsc pracy), teraz za pozyskane od gospodarki 
środki będzie to bezrobocie obniżać. Oczywiście z gigantyczną prowizją dla siebie. 

  
 Program zakłada stworzenie instytucji i struktury wsparcia, a dopiero później zdefiniowanie i 

wsparcie jej odbiorców. Brak w nim danych o efektywności dotychczasowych działań, a gotowy jest 
już plan kolejnych działań, w części powielający dotychczasowe formy wsparcia, przy czym z 
rozbudowanym zapleczem instytucjonalnym. Od dokumentu, który powinien układać strategię 
rozwoju ekonomii społecznej na kolejne 8 lat trzeba wymagać pogłębionej analizy stanu obecnego, 
aby trafnie dobrać cele, środki oraz rezultaty. Program cytuje dane, które sygnalizują niepowodzenie 
pomysłu spółdzielczości socjalnej w Polsce, ale przyczyn tej sytuacji w ogóle nie szuka.  
Jednocześnie zbyt mały akcent pada na edukację i tworzenie warunków do funkcjonowania, a zbyt 
duży na tworzenie struktur, monitorowanie działań na poziomie krajowym i regionalnym oraz na 
osiąganie schematycznych wskaźników. Jednocześnie brakuje choćby indykatywnego budżetu 
Programu. 
Istnieje poważna obawa, że Program przyniesie efekty odmienne od zamierzonych. Zaszkodzi 
wszelkiej kreatywności w sektorze ekonomii społecznej, bowiem sztywne ramy, jakie Program nałoży 
na funkcjonowanie w sektorze ekonomii społecznej oraz na funkcjonowanie obecnej sieci wsparcia 
ekonomii społecznej nie pozwolą reagować na zmianę, na nowe i aktualne wyzwania, na bieżący 
kontekst gospodarczy. 
Program został przygotowany w bardzo wąskim kręgu osób i instytucji. Charakter Programu i jego 
znaczenie wymagają analizy i weryfikacji przez niezależne ośrodki badawczo-naukowe, środowiska 
biznesowe i sektor pozarządowy. Metodą tej weryfikacji nie może być ankieta wyboru zakończona 
możliwością wprowadzenia „dodatkowych uwag” w formie nie dłuższej niż 2500 znaków tak, jak 
zrobiono w ramach konsultacji społecznych projektu KPRES. 

  

 Potrzebne jest mniej inżynierii społecznej, a więcej realnego planowania opartego o fakty i rozwój 
'prawdziwej' przedsiębiorczości. Ta proponowana przez projektowany dokument jest odrealniona i w 
znikomym stopniu ekonomiczna 

  

 Podsumowując, jako całość opracowaną Krajową Strategie E.S. stwierdzam, że inicjatywa jest na 
czasie i społecznie wyczekiwana. Odnoszę jednak wrażenie, że uregulowania zawarte w tej strategii, 
aczkolwiek wyczerpują tematyczny zakres zagadnień to zasadniczo odnoszą się do działań 
naprawczych po skutkach, jakimi jest wykluczanie z rynku pracy osób mniej zaradnych w tym również 
płacących alimenty. Paradoksalnie, w znacznej mierze wykluczanie z rynku pracy i spychanie do szarej 
strefy powodują instrumenty obecnie obowiązującego systemu prawnego. Przykładem jest, że w 
egzekucjach komorniczych nie jest przewidziana opcja pozostawienia środków niezbędnych do 
przeżycia osobie mogącej być samowystarczalną, co determinuje te osoby by zdały się na łaskę opieki 
społecznej. Nadto zdarzają się przypadki obciążania osób kosztami eksmisji, pomimo, że osoby same 
bez udziału komornika wcześniej opuszczały zajmowany lokal. Wydaje się, że pomimo niewątpliwie 
dodatnich cech samego przedstawionego programu E.S. nadal pozostają nierozwiązane problemy 
społeczne wymagające poprawy otoczenia prawnego poprzez stworzenie wzajemnie spójnych 
krajowych form prawnych mających na celu nie tylko działania naprawcze, ale również kompleksowe 
działania zapobiegawcze, czy może nawet osłonowe ukierunkowane dla określonych grup 
wymagającej wsparcia. Sama Ekonomia Społeczna bez uregulowań prawnych w jej otoczeniu, pomimo 
wejścia w spirale narastających nakładów na jej rozwój może nie sprostać istniejącym realiom. 

  

 KPRES to tak naprawdę żaden program; to wykład z kilkoma dobrymi życzeniami. Dowodem są uwagi 
MRR: trafne, choć nieliczne, bo na poziomie konkretu - nie ma się nawet, do czego odnieść. Program 
powinien wskazywać na realne sekwencje prac legislacyjnych, wskazywać obowiązujące teraz i 
konieczne do uchwalenia nowe przepisy, proponować, co najmniej ogólne zapisy kierunków zmian. 
Jestem przekonany, że poprzednie próby, w tym ta z czerwca ub. roku - szły nieco dalej, przynajmniej, 
co do formy. Być może teraz doskwiera brak w zespole prof. Huberta Izdebskiego. 
Autorzy są dumni z sygnalizowanego rozłączenia przedsiębiorstw społecznych od podmiotów III. 
Sektora. Ale to rozłączenie jest absolutnie partackie, na co uwagę zwraca też MRR; podkreślając nie 
tylko, że proponowane do definicji kryteria są w różnych miejscach (str. 13 i str. 39) różne, ale, że i 
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samo wyodrębnienie jest mało przekonujące. A to ma być normalne przedsiębiorstwo; tylko trochę 
specyficzne w szczegółach i zapisywane (także te już wcześniej istniejące) w odrębnym rejestrze. 
Gdzie je zdefiniować oraz opisać prawa i obowiązki?  Myślę, że przez nowelizację i poszerzenie 
obecnego prawa spółdzielczego, które powinno się nazywać" "Prawo spółdzielcze, spółdzielni 
socjalnych i przedsiębiorstw społecznych". W konsekwencji - powinny zniknąć zarówno 
administracyjne ograniczenia wobec spółdzielni socjalnych jak i możliwość uzyskiwania przez spółki 
statusu OPP. Itd., itp., Co do systemu wsparcia - żadnych nowych biurokratycznych i kosztochłonnych 
struktur, spełniających funkcje - de facto - socjalne i zmniejszające bezrobocie. Nie po to budowano 
przez całe lata (sprawne i profesjonalne!) Systemy RIF i KSU, by teraz nie mogła z nich korzystać 
również ekonomia społeczna, a co najmniej "połączone", "zintegrowane" jej przedsiębiorstwa. Co do 
wsparcia finansowego; lepsze są chyba szczególne mechanizmy zwrotne, choćby takie, jakie 
wprowadził Tomasz Polkowski w zarządzanej przez siebie w latach 90. amerykańsko -polskiej Komisji 
Wspólnej Pomocy Humanitarnej: zwrot kapitału bez odsetek następował na rzecz komisji lub innego, 
nowego projekty, a spłata odsetek - poprzez świadczenia rzeczowe lub usługowe wobec 
"przedsięwzięć humanitarnych". To byłyby główne założenia - ale bez nich reszta, to bicie piany po raz 
kolejny. Potem jeszcze pozostawałyby do rozwiązania setki szczegółów oraz - przede wszystkim - 
przekonanie do nich ministra finansów... 

  

 To bardzo ambitny Program, dlatego aby się powiódł mu być realizowany odpowiedzialnie. Oznacza 
to, musi być komplementarny z wojewódzkimi planami, ale przede wszystkim oparty na 
kompetencjach, których jest jeszcze bardzo mało i są pozorowane. 

  

 Zaproponowaną przez Państwa ankietę wypełniłem z ciekawości o pytania i problemy, z jakimi mogę 
się spotkać w najbliższym czasie Jestem, bowiem na etapie tworzenia fundacji i powiązanych z nią 
jednostek ekonomii społecznej. Pytania zobrazowały mi jak mało wiem na ten temat. Choć 
przygotowania do utworzenia takiego pomiotu trwały pół roku to i tak do wielu zagadnień nie 
dotarłem, co obrazują moje odpowiedzi tj. "nie mam zdania" Sadzę, że jest to częściowa wina braku 
publikacji odpowiednich materiałów w sieci.  No chyba, że nie potrafiłem ich znaleźć. Zbigniew G. 

  

 Dokument mimo tego, że zawiera liczne propozycje i rozwiązania został stworzony na bardzo dużym 
poziomie ogólności. Zaproponowane cel oraz wskaźniki pomiaru są ogólne i mało konkretne. Cel 
główny zupełnie nie mierzalny "przedsiębiorstwa społeczne stają się dostrzegalnym podmiotem...” 
Dostrzegalnym - co to znaczy?. Rola KCES została ograniczona do zbierania danych statystycznych, 
kluczowe jednak powinno być kreowanie rozwoju ES, budowanie potencjału, szukanie nowych 
innowacyjnych ścieżek rozwoju sektora ES. Kolejna komórka pochłaniająca duże pieniądze bez 
konkretnych obowiązków. Zbyt mało uwagi zostało poświęcone zadaniom i obowiązkom instytucji 
odpowiedzialnych za rozwój ES w regionach. Owesy zostały potraktowane po macoszemu, żadnej 
konkretnej informacji nt. ich roli, zadań itp. mało efektywny sposób prowadzenia konsultacji, pytania 
zamknięte ograniczają możliwość zaprezentowani swojego zdania punktu widzenia. 
 

  

 Należy pamiętać, że więcej środków należy przeznaczyć na wsparcie bezpośrednie kosztem 
infrastruktury. Za mocny akcent położono na "wspieranie", a za mały na "rozwój" ekonomii społecznej 
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 3.2. Uwagi do rozdziału I Diagnoza Krajowego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 

3.2.1. Wyniki z przeprowadzonej ankiety 
 
Czy wystarczająco szczegółowo omówiono kontekst ekonomii społecznej w 
politykach publicznych w obszarze zatrudnienia oraz integracji społecznej? 32% 
respondentów wskazało na konieczność doprecyzowania kontekstu ekonomii 
społecznej w politykach publicznych w obszarach zatrudnienia i integracji społecznej, 
jednak ponad 50% odpowiedzi wskazywało na szczegółowy opis tej problematyki. 

 
Czy wystarczająco szczegółowo omówiono kontekst ekonomii społecznej w jej 
wymiarze europejskim? 69% respondentów wskazało na precyzyjne przedstawienie 
europejskiego kontekstu ekonomii społecznej (w tym 22% - szczegółowo, 39% - 
szczegółowo, 8% bardzo szczegółowo, zaś 24% wskazało na konieczność dalszego 
doprecyzowania tej problematyki. 18% udzielających odpowiedzi wskazało, że nie ma 
zdania na ten temat 

 
 

 Jak oceniasz przedstawione omówienie stanu rozwoju ekonomii społecznej w 
Polsce? Wyraźny podział opinii obserwujemy w ocenie diagnozy w KPRES. 56% 
respondentów wskazało na niedostatki diagnozy (8,1% brak diagnozy, 42,3% 
niedostateczna diagnoza) jednak ponad 40% wskazało na jej wystarczający poziom 
(37,8% dobra diagnoza, 4,5% bardzo dobra diagnoza. Tylko 7,2% respondentów nie 
wyraziło opinii na jej temat. 

 
 Jak oceniasz przedstawione omówienie systemu wsparcia ekonomii społecznej w 
Polsce? Większość respondentów wskazała na konieczność uzupełnienia omówienia 
systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce (opis mało szczegółowy – 30,6%, 
szczegółowy – 23,4%). 35,1% wskazało na wystarczająco szczegółowe omówienie 
systemu, w tym, jako bardzo szczegółowe omówienie uznało 3,6%. 

 
 

 Jak oceniasz sekcję dokumentu, „Dlaczego warto wspierać ekonomię społeczną"? 
50,4% respondentów oceniło, jako przekonującą część dokumentu dotyczącą potrzeby 
wspierania ekonomii społecznej, w tym 9% oceniło ją, jako bardzo przekonującą. Na 
konieczność uzupełnienia tej części dokumentu wskazało 35,1% osób udzielających 
odpowiedzi. 

 

 

3.2.2. Uwagi zgłoszone przez organizacje i osoby do autorów 
konsultacji 
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Część 

rozdziału 
Podmiot 

zgłaszający 
Uwaga 

Kontekst 
europejski 
 

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno 
Ekonomicznych 

Dokument zawiera wystarczająco dużo informacji o prawnym 
kontekście ES w UE, ale to zaledwie wstęp uzasadniający, dlaczego 
powinniśmy się zajmować ES. W dokumencie brakuje informacji, jakie 
wnioski dla Polski wynikają z doświadczeń europejskich w zakresie ES. 

Zarząd 
Kujawsko-
Pomorskiej 
Federacji 
Organizacji 
Pozarządowych, 
popierane przez 
Waldemara 
Weihsa z 
Dolnośląskiej 
Federacji 
Organizacji 
Pozarządowych 

Zawarta w Programie „Diagnoza ekonomii społecznej” to głównie 
kompilacja bezrefleksyjnie cytowanych dokumentów, głównie Komisji 
Europejskiej, których zestawienie nie prowadzi do żadnych wniosków. 
Jednocześnie niektóre z dokumentów i cytatów z nich pochodzących 
mają charakter wysoce dyskusyjny, bowiem dotyczą obecnie 
dyskutowanych projektów politycznych, których los nie jest jeszcze 
przesądzony (jak cytowana w dokumencie „konsolidacja fiskalna” na 
poziomie UE). Nie jest zasadne, aby krajowa strategia bazowała na 
hasłach z niejasnych projektów polityki europejskiej. 
Mimo tej szczegółowości cytatów, Program nie wskazuje, jakie są 
prawdziwe europejskie tendencje w zakresie rozwoju ekonomii 
społecznej. Modele wspierania osób wykluczonych mogą być bardzo 
różne. Chcemy rozwijać w kraju ekonomię społeczną, ale brak jest w 
Programie przykładów z państw europejskich, że społeczne 
przedsiębiorstwa są skuteczną metodą wsparcia osób z grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jeśli problemem jest legislacja 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, to należy 
koncentrować się na zmianach przepisów prawa, które ułatwią 
działalność już istniejących podmiotów, a nie koncentrować się na 
tworzeniu nowej sieci wsparcia. 

 

Rada 
Działalności 
Pożytku 
Publicznego 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego, 
oraz Sejmik 
Organizacji 
Pozarządowych 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego 

 

Zawarta w Programie „Diagnoza ekonomii społecznej” jest 
wystarczająca, choć wymaga paru korekt. Pierwsza część „Kontekst 
europejski” trafnie wskazuje kierunki, w jakich kształtowana jest 
polityka społeczna na poziomie Unii Europejskiej, co jest istotne z 
punktu widzenia projektowania działań w tramach nowego budżetu 
2014-2020 i koordynacji działań w ramach kształtowania polityki 
społecznej na poziomie krajowym. 

Definicja 
ekonomii 
społecznej i 
przedsiębio
rstwa 
społecznego 
 

Stowarzyszenie 
Współpracy 
Regionalnej 

Program KPRES w definicji przedsiębiorstwa społecznego mówi, iż 
„Status przedsiębiorstwa społecznego uzyskiwany będzie na podstawie 
przepisów regulacji o przedsiębiorstwie społecznym poprzez uzyskanie 
odpowiedniego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz w ramach 
ustawy o spółdzielniach socjalnych.” 
Powyższy zapis budzi wiele niejasności, a co za tym idzie wątpliwości. 
Co autor miał na myśli, mówiąc o przepisach regulacji o 
przedsiębiorstwie społecznym? Czy chodzi o ustawę o działalności 
pożytku publicznego, czy może o ustawę o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, czy o inny akt prawny? 
Doprecyzowania wymaga część definicji przedsiębiorstwa 
społecznego, którą przytoczono powyżej. 
Naszym zdaniem, status przedsiębiorstwa społ. (PS) powinien zostać 
zdefiniowany wyłącznie tworzonej ustawie o przedsiębiorstwie 
społecznym. 
Dookreślenia wymaga również następujący zapis: „wynagrodzenia 
kadry zarządzającej są ograniczone limitami”. Jakie powinny to być 
limity? Czy powinny być zależne od obrotów danego podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą? A co w przypadku, gdy dany 
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podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej? Czy może autor miał 
na myśli wynagrodzenia adekwatne do efektów pracy kadry 
zarządzającej, podobnie jak to jest w spółkach prawa handlowego?  
Po drugie, kto powinien określać te limity? Założyciele danego 
podmiotu? Walne zgromadzenie? Sam zarząd? Trudno sobie wyobrazić 
demokratyczną metodę podjęcia takiej decyzji. Szczególnie biorąc pod 
uwagę fakt, iż np. w spółdzielni socjalnej, członkowie ponoszą 
odpowiedzialność jedynie do wysokości swojego wkładu, który wynosi 
najczęściej od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Natomiast 
członkowie zarządu, za zobowiązania spółdzielni mogą odpowiadać 
nawet swoim majątkiem. 
Po trzecie, jaką formę powinny przybrać takie limity? Czy powinien to 
być zapis w statucie danego podmiotu? Czy też powinien przybrać 
formę deklaracji samych członków zarządu? Lub też wystarczył by 
odpowiedni zapis w umowie zawieranej z kadrą zarządzającą? 

Rada 
Działalności 
Pożytku 
Publicznego 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego, 
oraz Sejmik 
Organizacji 
Pozarządowych 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego 

Sformułowana w drugiej części definicja przedsiębiorstwa społecznego 
oraz sektora ekonomii społecznej są wystarczającą klarowne i 
precyzyjne ze względu na charakter dokumentu. Za cenny element tych 
definicji uznajemy ich wieloaspektowość i uwzględnienie 
różnorodnych form prowadzenia działalności w obrębie ekonomii 
społecznej. Szczególnie cenne jest wskazanie na podmioty o 
charakterze pożytku publicznego, jako istotnego elementu ekonomii 
społecznej. Jest to wskazanie drogi to budowania trwałego i 
nieuzależnionego od grantów sektora pozarządowego. 

Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego 

W opinii MRR przedsiębiorstwo społeczne nie musi funkcjonować, jako 
wyodrębniona część innej organizacji, lecz od początku może 
funkcjonować jako samodzielny podmiot. Ponadto, doprecyzowania 
będzie wymagała definicja osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Dotychczas do tej kategorii zaliczane były osoby 
niepełnosprawne, a w zaproponowanej definicji te osoby traktowane 
są rozdzielnie. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że w KPRES 
definicja przedsiębiorstwa społecznego pojawia się dwukrotnie (str. 13 
i str. 39). Definicje te są częściowo rozbieżne, dlatego należy 
doprowadzić do ich ujednolicenia. (…) 

W całym dokumencie należy zachować konsekwencję w posługiwaniu 
się definicjami przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej, 
m.in. w części dokumentu poświęconej celom KPRES następuje 
zatarcie różnic między ekonomią a przedsiębiorczością społeczną. 

Zarząd 
Kujawsko-
Pomorskiej 
Federacji 
Organizacji 
Pozarządowych, 
popierane przez 
Waldemara 
Weihsa z 
Dolnośląskiej 
Federacji 
Organizacji 
Pozarządowych 

Definicja przedsiębiorstwa społecznego oraz sektora ekonomii 
społecznej są nieprecyzyjne i wydają się nieukończone. Dodatkowo w 
dokumencie występują liczne problemy definicyjne, bowiem w 
Programie zamiennie używa się – w kolejnych jego rozdziałach i 
punktach – określeń „przedsiębiorstwo społeczne”, „spółdzielnia 
socjalna”, „organizacja pozarządowa”. Rola organizacji pozarządowych 
wydaje się tu najbardziej niejasna. Organizacje są teoretycznie 
adresatem Programu, ale przez zamęt definicyjny bardzo trudno jest 
zrozumieć, jaka jest ich rola i jakie możliwości działania stwarza im 
Program. Wydaje się, że Program powinien dotyczyć wyłącznie 
„przedsiębiorczości społecznej” i nie odnosić się na żadnym z 
poziomów (diagnozy, celów itd.) do organizacji pozarządowych. 
Tworzenie wrażenia, że przedsiębiorczość społeczna jest najlepszą 
drogą rozwoju dla organizacji pozarządowych jest zgubny i 
krzywdzący dla organizacji, które stopniowo i bardzo powoli budują 
swoją pozycję i znaczenie. 
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Tadeusz 
Durczok 
(Związek 
Pracodawców 
Przedsiębiorstw 
Społecznych) 

Przyjęta tam definicja przedsiębiorstwa społecznego jest silnie  
zawężająca rzeczywisty obszar przedsiębiorczości społecznej. Widać to  
szczególnie np. po porównaniu z definicjami przedsiębiorstw 
społecznych, zawartych w unijnych dokumentach Inicjatywa na Rzecz 
Innowacji i Przedsiębiorczości Społecznej i Social Business Initiative 
(czyli KOM 609 i KOM 682). 
Definicja zawarta w KPRES praktycznie redukuje przedsiębiorstwa  
społeczne do mikro przedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w 
formie spółdzielni socjalnej i organizacji pozarządowej, co jest nie 
tylko dysfunkcjonalne z punktu widzenia racjonalnego 
gospodarowania, ale i nierozwojowe. W połączeniu ze innymi 
sztywnymi regulacjami dot. przedsiębiorstw społecznych grozi to 
utrudnieniem rozwoju tej branży, nie mówiąc już o zdławieniu 
potencjalnej innowacyjności takich przedsiębiorstw, które będą 
musiały funkcjonować w bardzo ciasnym gorsecie sztywnych regulacji 
prawnych. 
Przyjmując takie regulacje stworzymy - ideologicznie uwarunkowany -  
konstrukt, który niewiele będzie miał z szerokim spektrum  
przedsiębiorstw społecznych występujących w Europie i oddalony 
nawet od słynnego w Polsce modelu włoskich spółdzielni socjalnych. I 
to wszystko przez nadmiar ideologii. 
Na przykład - pomijając już wiele innych szczegółów - nic nie stoi  
przecież na przeszkodzie, aby przedsiębiorstwa społeczne zakładały 
też inne osoby niż JST czy NGO. Dlaczego zabraniać tego np. osobom 
fizycznym czy przedsiębiorstwom? Wzmiankowane ograniczenie nie 
ma ŻADNEGO uzasadnienia merytorycznego, a jedynie ideologiczne. 
Otrzymanie statutu przedsiębiorstwa społecznego powinno być 
pochodną jego celów i prowadzonej przezeń działalności. Forma 
prawna, w której te działania są prowadzone jest rzeczą drugo- albo 
trzeciorzędną. Przynajmniej moim zdaniem, i zdaniem Związku 
Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych. 
Proponuję przyjąć w KPRES jedną z ww. definicji przedsiębiorstw  
społecznych - funkcjonujących w EU - i doprecyzować ją (a nie 
zawężać!) w przyszłej ustawie o przedsiębiorstwie społecznym. 

Instytut Spraw 
Publicznych 

W części diagnostycznej jest bałagan pojęciowy, używa się różnych 
określeń dotyczących sektora ekonomii społecznej, podmiotów 
pożytku publicznego. Wymaga to doprecyzowania i uspójnienia 
stosowanej w dokumencie terminologii, z odwołaniem do definicji 
prawnej (w projektowanej przez grupę prawną Zespołu ds. Rozwiązań. 
Systemowych. z zakresu Ekonomii Społ. Ustawie o przedsiębiorstwie 
społecznym). 

Stan 
rozwoju 
ekonomii 
społecznej 

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno 
Ekonomicznych 

W naszym odczuciu diagnoza stanu rozwoju ekonomii społecznej w 
Polsce jest stanowczo niewystarczająca. 
Brakuje części zasadniczej diagnozy, tj. określenia problemów, jakie 
chcemy rozwiązać rozwijając sektor ekonomii społecznej. Dokument 
odnosi się do idei, wartości, jakie niesie ES, opisuje w sposób ogólny 
możliwości, jakie stwarza ekonomia społeczna. Diagnoza – tak jak my 
ją rozumiemy – powinna wskazywać konkretne problemy, które 
chcemy rozwiązać i informacje, jakie działania w ramach ES będą 
odpowiedzią na te problemy. 
Przykładem niedostatecznej diagnozy jest przedstawienie w ramach 
dokumentu sytuacji spółdzielni socjalnych. 
Spółdzielnie wskazuje się, jako najbardziej klasyczny przykład 
przedsiębiorstwa społecznego. Przytoczone są dane z badań 
spółdzielni socjalnych z maja 2012. Dane te nie dają rzetelnego obrazu 
działania tego sektora w Polsce, przede wszystkim, dlatego, że są to 
dane ogólne i ilościowe. Nasza wiedza o sytuacji kilkudziesięciu 
spółdzielni socjalnych wskazuje, że wiele z nich zaprzestało 
działalności, wiele spośród tych, które działają nie realizuje swojej 
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funkcji integracji społecznej, a niskie wynagrodzenie otrzymywane 
przez zatrudnionych członków utrwala tylko ich sytuację życia w 
ubóstwie. W naszym przekonaniu działanie takich spółdzielni przynosi 
odwrotny skutek od zamierzonego: zamiast integracji społecznej 
mamy rozczarowanie, kiedy spółdzielnia upada mamy do czynienia z 
negatywnym doświadczeniem próby podjęcia zatrudnia, co może 
skutkować powrotem lub nawet pogłębieniem bierności zawodowej i 
uzależnienia od systemu pomocy społecznej. Wszystko to sprawia, że 
w wielu przypadkach spostrzegamy inkubowanie spółdzielni 
socjalnych, jako niebezpieczny eksperyment, które koszty płacą osoby 
do eksperymentu zrekrutowane. 

Rada 
Działalności 
Pożytku 
Publicznego 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego, 
oraz Sejmik 
Organizacji 
Pozarządowych 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego 

Trzecią część „Stan rozwoju ekonomii społecznej” należy uzupełnić o 
aktualne dane dotyczące organizacji pozarządowych oraz część 
ostatnią należy opatrzyć konkretnymi odwołaniami do „szerokiej 
literatury przedmiotu, licznych badań i debat”. 
 

Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Rzeszowie 

W części niespójne są przedstawione w treści dokumentu definicje 
przedsiębiorstwa społecznego. Niespójności dotyczą minimalnego 
odsetka osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które 
musi zatrudniać podmiot, aby uzyskać status przedsiębiorstwa 
społecznego. Wyraźnego zdefiniowania i doprecyzowania wymaga 
definicja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Z jednej strony dokument dotyczy całego sektora ekonomii 
społecznej, wszystkich jego podmiotów, a z drugiej cel główny 
został zdefiniowany wyłączne dla przedsiębiorstw społecznych.   

Konwent 
Centrów i 
Klubów 
Integracji 
Społecznej 

Przyjmując za punkt wyjścia ustalony katalogowy podział sektora 
ekonomii społecznej, ważnym jest także podkreślenie roli i znaczenia 
podmiotów o charakterze integracyjnym – podmioty otoczenia 
ekonomii społecznej. Rozwój ich poprzez angażowanie się przede 
wszystkim jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego może 
być w wielu rejonach kraju zaczątkiem dla powstawania innych form, 
w tym przedsiębiorstw społecznych. 
Idea ekonomii społecznej jest „wtłaczana” do grup osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w programach edukacyjnych właśnie 
podmiotów otoczenia ekonomii społecznej – centrach i klubach 
integracji społecznej. Stąd też, postuluje się uzupełnienie: strona 17 
dokumentu – o następujące informacje: 
Aktualna liczba centrów integracji społecznej – na koniec 2011 r. to 74 
jednostki organizacyjne, z tego: utworzonych przez samorząd 
terytorialny – 20, przez organizacje pozarządowe – 54. 
Stopień nasycenia przestrzennego centrami integracji społecznej w 
2011 r. przedstawia się następująco: 
Zaprezentowanie tego diagramu ma istotne znaczenie w kontekście 
związku korelacyjnego pomiędzy efektami pracy podmiotów otoczenia 
ekonomii społecznej a rozwojem spółdzielczości socjalnej. Tam gdzie 
istnieją centra tam jest także najwięcej spółdzielni socjalnych 
(wielkopolska, warmińsko-mazurskie). 
Konieczne jest zwrócenie uwagi, że ZAZ, to nie tylko podmiot 
integracyjny (podmiot otoczenia ekonomii społecznej) a specyficzny 
podmiot rynkowy (przedsiębiorstwo społeczne).  W zakładach 
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aktywności zawodowej, (str.17) „zatrudnienie znalazło 3.363 osób”, co 
w stosunku do roli centrów integracji społecznej nie bardzo oznacza 
„otoczenie ekonomii społecznej”.  
 

Województwo Liczba jednostek – centrów integracji społecznej 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Dolnośląskie              
Kujawsko-pomorskie              

Lubelskie               
Lubuskie            

Łódzkie             
Małopolskie            

Mazowieckie           

Opolskie              
Podkarpackie               

Podlaskie               
Pomorskie      

Śląskie         
Świętokrzyskie             

Warmińsko-mazurskie            
Wielkopolskie   

Zachodniopomorskie         

 
Ponadto, zakłady aktywności zawodowej mają stworzony 
„gwarancyjny” system finansowania dla swojej działalności w 
przeciwieństwie do centrów integracji społecznej – są propozycje 
systemu certyfikacji usług i na tym tle doprowadzenia do stabilności 
finansowania ich działalności.  

Zarząd 
Kujawsko-
Pomorskiej 
Federacji 
Organizacji 
Pozarządowych, 
popierane przez 
Waldemara 
Weihsa z 
Dolnośląskiej 
Federacji 
Organizacji 
Pozarządowych 

Dla dużej części przytoczonych w diagnozie danych statystycznych nie 
wskazano źródeł ich pochodzenia. Ponadto część z nich jest mało 
aktualna (np. dane o zatrudnieniu w stowarzyszeniach, organizacjach 
społecznych i fundacjach pochodzą z 2008 roku, gdy dostępne są 
znacznie bardziej aktualne dane w tym zakresie z 2010 roku, które 
wskazują na poważny wzrost zatrudnienia w III sektorze).  

 

Wsparcie 
rozwoju 
ekonomii 
społecznej 

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno 
Ekonomicznych 

Autorzy przedstawili dane ilościowe, brak informacji jakościowych, 
które w naszym przekonaniu są niezbędne, aby ocenić aktualnie 
istniejący system wsparcia ES. W przedstawionym dokumencie 
brakuje informacji o skuteczności systemu. Jakie były postawione cele, 
w jakim stopniu zostały zrealizowane, jeśli nie zostały zrealizowane, – 
dlaczego? W naszym przekonaniu analizowanie ilości projektów 7.2.2., 
ilości odbiorców wsparcia i wypłaconych dotacji jest zdecydowanie 
niewystarczające. (…)W dalszej części dokumentu wskazuje się, że 
wykorzystywanie instrumentu, jakim jest dotacja jest 
niewystarczające, odczytujemy to, jako sugestię zwiększania 
wydatkowania środków na spółdzielnie (jedyny podmiot ekonomii 
społecznej, na utworzenie, którego można otrzymać bezzwrotne środki 
w formie dotacji, to właśnie spółdzielnia socjalna). Nie twierdzimy, że 
środki na spółdzielnie socjalnej powinny zostać ograniczone, sądzimy 
jednak, że decyzje należy poprzedzić rzetelnym zbadaniem rezultatów 
działania programów dotacyjnych skierowanych do spółdzielni 
socjalnych. Należy również rozważyć możliwość umożliwienia dostępu 
do dotacji na utworzenie miejsca pracy dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym przez wszystkie typy podmiotów ekonomii 
społecznej. 

Zarząd 
Kujawsko-

Nie ma w „Diagnozie…” żadnych informacji o skuteczności spółdzielni 
socjalnych. Z jednej, więc strony wiele rozwiązań zawartych w 
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Pomorskiej 
Federacji 
Organizacji 
Pozarządowych, 
popierane przez 
Waldemara 
Weihsa z 
Dolnośląskiej 
Federacji 
Organizacji 
Pozarządowych 

Programie adresowanych jest do spółdzielni socjalnych, ale na 
poziomie opisu tej formy działalności, dokument ogranicza się 
wyłącznie do wyliczenia liczby spółdzielni w kraju oraz sumy kwot 
dotacji przekazywanych rocznie na ich utworzenie/funkcjonowanie. 
Planowanie wydatkowania środków publicznych na spółdzielczość 
socjalną nie może mieć miejsca bez dogłębnej analizy trwałości 
obecnie funkcjonujących spółdzielni socjalnych oraz efektywności 
przyznawanych na ich powstanie/funkcjonowanie dotacji. (…) 
Istotny mankament diagnozy to brak informacji o nakładach 
finansowych, a przede wszystkim o efektach (również 
krótkookresowych) dotychczasowego wsparcia ekonomii społecznej 
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Doświadczenia 
regionów i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, wypracowane 
przez nie rozwiązania (bardzo różne mimo wspólnego typu 
projektowego w PO KL), realizowane działania i osiągnięte rezultaty 
mogą okazać się kluczowe dla założeń Programu i przyjętych w nim 
rozwiązań.  

Dlaczego 
warto 
wspierać 
ekonomię 
społeczną 

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno 
Ekonomicznych 

Nasze zastrzeżenie to brak konkretów. Jaki jest na dzień dzisiejszy 
efekt zatrudnieniowy netto w ramach ekonomii społecznej? Co się 
wydarzy, jeśli nie będziemy wspierać ekonomii społecznej? Dlaczego – 
w związku z tym – wspieranie ekonomii społecznej jest konieczne? 
Może nie jest? Tego nie dowiemy się z tego dokumentu. Ponadto, w jaki 
sposób obecnie istniejący system przyczynia się do zmiany społecznej? 
Obszary zmian powinny zostać wskazane w diagnozie. Co dokładnie 
zmieni rozbudowanie systemu wsparcia o kolejne elementy struktury, 
zgodnie z propozycjami zawartymi w dokumencie? - to przykłady 
pytań, na który chcielibyśmy znaleźć odpowiedź. 

Konwent 
Centrów i 
Klubów 
Integracji 
Społecznej 

strona 21 propozycja zmiany brzmienia tekstu „nowe miejsca pracy”: 
Jest obecnie: 
„Pomimo licznych badań dotyczących ekonomii społecznej, nadal nie 
mamy pełnej wiedzy o korzyściach gospodarczych i społecznych, jakie 
przynosi działalność przedsiębiorstw społecznych. Wynika to z trudności 
pomiaru jej efektów, a także wciąż zalążkowego charakteru 
przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Niemniej szeroka literatura 
przedmiotu, liczne badania i debaty pozwalają na wskazanie głównych 
korzyści wynikających z rozwoju ekonomii społecznej. 
Propozycja zmiany pojęcia „rozwój ekonomii społecznej” na pojęcie 
„rozwój sektora ekonomii społecznej”. 
Pomimo licznych badań dotyczących ekonomii społecznej, nadal nie 
mamy pełnej wiedzy o korzyściach gospodarczych i społecznych, jakie 
przynosi działalność przedsiębiorstw społecznych. Wynika to z trudności 
pomiaru jej efektów, a także wciąż zalążkowego charakteru 
przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Niemniej szeroka literatura 
przedmiotu, liczne badania i debaty pozwalają na wskazanie głównych 
korzyści wynikających z rozwoju sektora ekonomii społecznej. 
Uzasadnienie: Wprowadzenie tego pojęcia pozwoli odebrać przekaz 
dokumentu KPRES, jako kierowany także do środowiska podmiotów 
otoczenia ekonomii społecznej. Przecież centra i kluby integracji 
społecznej to także nowe miejsca pracy tworzone zarówno przez 
samorząd terytorialny jak i organizacje pozarządowe. 
Strona 22 dokumentu, „Dlaczego warto spierać ekonomię społeczną – 
propozycja zmiany brzmienia tekstu „integracja społeczna i 
zawodowa”: 
Warto nieco zmienić ideę przekazu informacyjnego dokumentu w tej 
części. Chodzi znowu o podmioty otoczenia ekonomii społecznej. Jest 
obecnie: 

„Dzięki powstawaniu nowych miejsc pracy, a także aktywnemu podejściu 
przedsiębiorstw społecznych do kwestii aktywizacji i wspierania osób w 
trudnej sytuacji, ekonomia społeczna tworzy realne możliwości trwałej 
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aktywizacji, usamodzielnienia oraz integracji społecznej i zawodowej.” 
Proponuje się zmianę na: 
„Dzięki powstawaniu nowych miejsc pracy, a także aktywnemu podejściu 
podmiotów sektora ekonomii społecznej, w tym szczególnie jej 
podmiotów otoczenia ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw 
społecznych do kwestii aktywizacji i wspierania osób w trudnej sytuacji, 
ekonomia społeczna tworzy realne możliwości trwałej aktywizacji, 
usamodzielnienia oraz integracji społecznej i zawodowej.” 
Uzasadnienie: Patrz pkt. II. 
Strona 22 dokumentu propozycja zmiany brzmienia tekstu „Integracja 
społeczna i zawodowa”: 
Zrównanie razem zakładów aktywności lokalnej oraz centrów 
integracji lokalnej nie jest dobrym rozwiązaniem. ZAZ staje się 
docelowym miejscem pracy natomiast CIS tylko przejściowym, z 
którego przeciętnie określona liczba osób usamodzielnia się po 
rocznym procesie integracyjnym. Warto tez zaznaczyć, że ZAZy mają 
własny system finansowania, którego nie posiadają CISy. 

Zarząd 
Kujawsko-
Pomorskiej 
Federacji 
Organizacji 
Pozarządowych, 
popierany przez 
Waldemara 
Weihsa z 
Dolnośląskiej 
Federacji 
Organizacji 
Pozarządowych 

Część, „Dlaczego warto wspierać ekonomię społeczną” wydaje się 
zupełnie nie na miejscu. Ten podrozdział „Diagnozy…” ma charakter 
polemiczny, stanowi, co najwyżej zestawienie wyobrażeń o 
przedsiębiorstwach społecznych. Brakuje w nim jakiegokolwiek 
odniesienia do doświadczeń i danych (brak jest dowodów na 
zasadność wskazanych w nim tez), a ostatnie akapity tego tekstu to 
dodatkowo zestaw dobrych rad, które teoretycznie mają wskazać 
obszary działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw społecznych. 
Materiał ten jest bardzo polemiczny, a jego tezy wątpliwe. 
Jednocześnie podtrzymuje niedobrą praktykę, jakoby z poziomu 
administracji publicznej możliwe było określenie sfer i sektorów 
działalności gospodarczej, które dynamicznie się rozwijają i dlatego 
warto inwestować w te sfery środki publiczne. Kwestie takie 
weryfikuje na bieżąco jedynie rynek, a nie dokumenty planistyczne, 
których okres przygotowania jest kilkuletni. 

 

 
3.2.3. Komentarze zamieszczone w załączeniu do ankiety 
  
 W przedstawionej diagnozie brak dostatecznej informacji na temat długości funkcjonowania na rynku 

zarejestrowanych podmiotów ekonomii społecznej, przyczyn ich ewentualnego rozwiązania lub co 
wpłynęło na to, że osiągnęły sukces ekonomiczny. Te informacje pozwoliłyby na wypracowanie 
ukierunkowanych form wsparcia korzystając z dobrych i złych doświadczeń prowadzących 
działalność, w tym obszarze. Ponadto wszelkie formy wsparcia winny być oparte na coaching i 
stopniowym usamodzielnieniu tych osób, a nie na systemie prawnym dającym różnego rodzaju 
uprawnienia i finansową pomoc. Bowiem każda zmiana tych przepisów, znosząca "przywileje” lub 
odejście od dofinansowania podmiotów ekonomii społecznej spowoduje, że większość z nich nie 
będzie w stanie dalej funkcjonować 

  

 W analizie aktualnej sytuacji eS brak odwołań dot. niedawnych zmian legislacyjnych w „klasycznej” 
spółdzielczości. W omówieniu podaje się ilość spółdzielni pracy, spółdzielni rolniczych itd. zwracając 
uwagę na wysoką liczbę likwidowanych spółdzielni bez próby zmierzenia się z przyczynami. 
Należałoby uwzględnić zarówno przyczyny wewnętrzne (słaba, „jakość” bazy członkowskiej 
spółdzielni, brak zrozumienia istoty spółdzielczości, postępujące upodabnianie się spółdzielni do 
spółek prawa handlowego) oraz zewnętrzne – sprzyjająca powyższym procesom kultura konsumpcji, 
zmiany legislacyjne uderzające w polską spółdzielczość. 
Uderza brak spójności między "nową eS" finansowaną i animowaną z mocy funduszy europejskich, a 
"starą" spółdzielczością, która jest znacznie silniejsza ekonomicznie, lepiej osadzona na rynku, posiada 
cenne marki osadzone w świadomości społecznej (np. Społem, czy Samopomoc Chłopska - bardzo 
ważna w niektórych regionach). KPRES skupia się na dwóch nurtach - czyli spółdzielczości socjalnej i 
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"ekonomizacji NGO" brakuje pomysłów na integrację ze "starym" systemem samorządności 
spółdzielczej z KRS na czele. 
Budujące są wnioski i omówienie priorytetów. Zalecenia w większości trafione, jeśli pojawią się sie za 
tym środki na "pracę u podstaw", edukację i działania wizerunkowe zachęcające młodych ludzi do 
angażowania się w eS (eS, jako atrakcyjny pomysł na życie i pracę w społeczności lokalnej i dla 
społeczności lokalnej) to można wyobrazić sobie szansę na zmiany "systemowe", Nie wdrożą ich 
konferencje i narady ekspertów, a realne działania i sukcesy kolejnych małych firm, gmin, związków 
spółdzielni, federacji 
We wskaźnikach za mało miejsca poświęcono twardym efektom gospodarczym - skali osiąganej 
rentowności PES i pokazywania wysokości "uspołecznionego zysku" tych przedsiębiorstw. Takie dane 
powinny być elementem kampanii wizerunkowych np.: "PES wypracowały XXX zysku, który trafił do 
społeczności lokalnych", to powinny być twarde dane, mierzone obowiązkowo na poziomie 
przedsiębiorstwa. Wskaźnikiem może być nie tylko zysk netto, ale też przychód, przy założeniu, że ten 
przychód osiągany jest w sposób zgodny z założeniami Es. 
Dobre zdefiniowanie "nowej przestrzeni" dla PES - ekologia, edukacja, kultura i tożsamość narodowa. 
To ważne sfery pożytku publicznego, potencjalnie atrakcyjne dla ludzi, chcących pracować w sektorze 
"ekonomii wartości" a nie pieniądza. Mam nadzieję, że będzie to krok w odejściu od "charytatywno-
socjalnego" piętna eS w Polsce. 

  

 Podstawowymi elementami, który dyskredytują KPRES są nierzetelna diagnoza stanu sektora 
ekonomii społecznej oraz (w konsekwencji tego) źle wskazany cel główny Programu, a poprzez to 
nietrafnie dobrane priorytety. 
Autorzy programu w rzeczywistości nie diagnozują problemów obecnych w sektorze ES w Polsce. 
Cytują za to: dokumenty, wypowiedzi i dane. Od dokumentu, który powinien układać strategię 
rozwoju ES na kolejne 8 lat powinno wymagać się pogłębionej analizy stanu obecnego, bo to jest 
podstawą trafnie dobranych celów, środków oraz rezultatów, które do nich doprowadzą. Dla 
przykładu: program cytuje dane, które sygnalizują porażkę pomysłu spółdzielczości socjalnej w 
polskim wydaniu, ale przyczyn tej sytuacji w ogóle nie szuka; wskazuje marginalne wykorzystywanie 
narzędzi gospodarczych przez organizacje pozarządowe, ale nie analizuje przyczyn takiego faktu. 
Program skutecznie pomija prawdziwych odbiorców działań obecnie realizowanych (w ramach 
działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej służących celom statutowym) przez organizacje 
społeczne i ułamkowo przez spółdzielnie - osoby defaworyzowane (wykluczone i zagrożone 
wykluczeniem społecznym). Celem tego programu nie powinno być sprawnie funkcjonujące podmioty 
(niezależnie od nazewnictwa – luźno stosowanego w Programie), ale ograniczenie zjawiska 
bezrobocia i wykluczenia społecznej poprzez zastosowanie narzędzi, jakie daje ekonomia społeczna 
(związana przecież nierozerwalnie z rynkiem pracy właśnie). 

  
 Pragnę poruszyć tutaj zasadniczą kwestię, jaką jest sam program, który dla mnie jest konstrukcją 

fikcyjnych planów opartych na błędnej diagnozie sektora ekonomii społecznej.  Przytoczone w 
diagnozie dane statystyczne w większości przypadków nie mają źródła pochodzenia. Nie wiadomo w 
związku z tym skąd zaciągnięto dane, w jaki sposób prowadzono badanie i w jakich latach. A jeśli 
źródła zostały podane, to są one przestarzałe (np. zatrudnienie w stowarzyszeniach, podobnych 
organizacjach społecznych i fundacjach na podstawie stosunku pracy pracowało łącznie 123 tys. – 
Podstawowe dane o stowarzyszeniach, fundacjach i społecznych podmiotach wyznaniowych 2010r., 
GUS, czyli o ponad 50 tys. więcej aniżeli przytoczone w programie dane GUS z roku 2008). Postulat:, 
jeśli planuje się Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2012-2020, to warto pokusić 
się o głębszą analizę sektora przedsiębiorczości społecznej, na podstawie, której można zbudować 
sensowne cele, wskaźniki i rezultaty. 
Brak dogłębnej analizy sektora spółdzielczego w Polsce, co powoduje, że program, który w dużej 
mierze planuje wsparcie spółdzielni socjalnych nie ma żadnych racjonalnych podstaw i przesłanek. 
Zdaję się, bowiem, iż cały program oraz wszelkie planowania opierają się jedynie na zdaniu: „Pomimo 
licznych badań dotyczących ekonomii społecznej, nadal nie mamy pełnej wiedzy o korzyściach 
gospodarczych i społecznych, jakie przynosi działalność przedsiębiorstw społecznych. Wynika to z 
trudności pomiaru jej efektów, a także wciąż zalążkowego charakteru przedsiębiorczości społecznej w 
Polsce. Niemniej szeroka literatura przedmiotu, liczne badania i debaty pozwalają na wskazanie 
głównych korzyści wynikających z rozwoju ekonomii społecznej” (KPRES, 2012; s. 21). 
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 3.3. Uwagi do rozdziału II: Cele Krajowego Programu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 

3.3.1. Wyniki z przeprowadzonej ankiety 
 
 

2.1. Jak oceniasz cel główny KPRES? 52,2% respondentów wskazało na poprawne 
sformułowanie celu głównego KPRES, 40,5% wskazało na konieczność doprecyzowania 
jego brzemienia (w tym 9% wskazało, że w ogóle nie odpowiada wyzwaniom ES, zaś 
31,5%, że odpowiada w niewystarczającym stopniu. 

 

Jak oceniasz cele operacyjne KPRES? Przywództwo, 52,2% respondentów wskazało 
na poprawne sformułowanie celu operacyjnego „Przywództwo” (w tym 7,2% 
udzielających odpowiedzi stwierdziło, że w pełni odpowiada wyzwaniom sektora. Na 
konieczność zmian w brzmieniu celu wskazało 37,8% udzielających odpowiedzi. W tym 
8,1% stwierdziło, że w ogóle nie odpowiada on wyzwaniom ekonomii społecznej. 

 

Jak oceniasz cele operacyjne KPRES? Otoczenie, 51,5% respondentów pozytywnie 
oceniło treść celu operacyjnego „Otoczenie”. Konieczność dalszych prac nad 
brzemieniem tego celu zaproponowało 49,6% osób wypełniających ankietę. Tylko 4,5% 
wskazało, że cel ten w ogóle nie odpowiada wyzwaniom stojącym przed sektorem, 
jednak 6,3% wskazało, że cel ten w pełni tym celom odpowiada. 

 

Jak oceniasz cele operacyjne KPRES? Odpowiedzialna wspólnota, Cel operacyjny 
„Odpowiedzialna wspólnota” pozytywnie oceniło 53,1% osób biorących udział w 
badaniu, w tym 12,6% wskazało, że w pełni odpowiada on potrzebom sektora. Na 
konieczność dalszych prac wskazało 40,5% respondentów – w tym 5,4% wskazało, że w 
ogóle nie odpowiada on wyzwaniom stojącym przed polskim sektorem ekonomii 
społecznej. 

  

Jak oceniasz cele operacyjne KPRES? Kompetencje dla ekonomii społecznej, 56,9% 
respondentów pozytywnie oceniło cel operacyjny „Kompetencje dla ekonomii 
społecznej”, w tym 8,1% wskazało, że w pełni odpowiada wyzwaniom sektora. 36% 
osób wskazało na konieczność zmian w treści celu – w tym 4,5% wskazało, że nie 
odpowiada on potrzebom sektora. 

 

 Jak oceniasz rezultaty zaplanowane do osiągnięcia? 47,7% respondentów oceniło 
rezultaty KPRES jako poprawne – w tym 8,1% jako w pełni odpowiadające jego celom. 
33,3% wskazało na konieczność dalszych prac – w tym 4,5% stwierdziło, że w ogóle nie 
odpowiadają celom sformułowanym w KPRES. 

 

 Jak oceniasz "Założenia krytyczne"? Ocenę ryzyka w KPRES pozytywnie oceniło 
53,1% respondentów, konieczność dalszych prac nad ich brzmieniem wskazało 31,5% w 
tym 3,6% wskazało, że „Założenia krytyczne” w ogóle nie odpowiadają zagrożeniom. 
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Jak oceniasz realność osiągnięcia wyznaczonych wskaźników monitorowania 
osiągania zakładanych rezultatów? Respondenci pozytywnie ocenili realność 
osiągnięcia wskaźników KPRES. Opinię taką wyraziło 57,5% respondentów, jako 
nierealistyczne oceniło je 25,2% osób, które wzięły udział w badaniu. 

 

 Jak oceniasz poprawność wskaźników monitorowania osiągania zakładanych 
rezultatów, w jakim stopniu wskazują one na osiąganie założonych rezultatów? 
Osoby biorące udział w badaniu pozytywnie oceniły poprawność systemu 
monitorowania KPRES. Opinię taką wyraziło 45% badanych, zastrzeżenia co do systemu 
monitoringu wyraziło 31,5%, w tym 4,5% wskazało, że w ogóle nie będą pomocne w 
analizie postępu realizacji KPRES. 

 
 

3.3.2. Uwagi zgłoszone przez organizacje i osoby do autorów 
konsultacji 
 

Część rozdziału Podmiot 
zgłaszający 

Uwaga 

Kontekst 
programowania 
strategicznego 

 Nie zgłoszono uwag 

Cele Krajowego 
Programu 
Rozwoju 
Ekonomii 
Społecznej 

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno-
Ekonomicznych 

Cel główny KPRES. Cel nie jest konkretny. Jak należy rozumieć 
pojęcie „dostrzegalny podmiot życia społeczno-gospodarczego?. 
Czy to może być celem naszego działania? Dlaczego jest to 
ważne? Sugerujemy sformułowanie celu zgodnie 
z metodologią SMART. Podstawowym problemem jest to, że cel 
nie odnosi się do problem , jakie uznajemy za ważne i możliwe 
do rozwiązania dzięki ekonomii społecznej, a problemy nie 
zostały zdefiniowane w diagnozie.  
Cel: Przywództwo. Cel nie jest dla nas zrozumiały. W jaki sposób 
wspominane przywództwo wpłynie w praktyce na efektywność 
wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem lub rozwiązanie 
innych problemów, które uznajemy za ważne 
i możliwe do rozwiązania dzięki ekonomii społecznej? 
Mamy wrażenie, że w ramach dokumentu przyjęto założenie, że 
realizacja celu nastąpi poprzez podjęcie określonych czynności 
administracyjnych np. wpisanie ekonomii społecznej w różne 
dokumenty. Tymczasem cele powinny dotyczyć zmiany 
określonej sytuacji problematycznej.  
Cel: Otoczenie. Ponownie, cel nie jest skonstruowany w zgodzie 
z zasadami SMART, co sprawia, że nie wynika z niego, co oznacza 
„przyjazne otoczenie wspierające rozwój przedsiębiorstw 
społecznych” i w jaki sposób przyczyni się do 
rozwiązania problem  społecznych. Których problemów 
społecznych? Problemy i wyzwania powinny zostać 
wskazane w diagnozie, niestety nie są. 
Cel: Odpowiedzialna wspólnota. Ten cel dobrze odpowiada 
wyzwaniom, jest ukierunkowany na działanie u podstaw na rzecz 
m.in. zmiany paradygmatu, czym jest ekonomia dla 
społeczeństwa. Niestety wskaźniki realizacji tego celu są dla nas 
nie do przyjęcia. W dokumencie zaproponowano, jako wskaźnik 
liczbę paktów i partnerstw lokalnych, co oznacza, że 
będziemy monitorować jedynie fasadowe rezultaty. 
Cel: Kompetencje dla ekonomii społecznej. Cel odpowiada 
wyzwaniom, niestety ponownie wskaźniki są nieadekwatne. 
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Liczba zrealizowanych konferencji to rezultat wyłącznie 
fasadowy. Problemem, na jaki chcemy zwrócić uwagę to fakt 
skupienia się autorów tej części na działaniach 
administracyjnych, infrastrukturze, dokumentach, przy 
założeniu, że przyczynią się one w sposób automatyczny do 
zmiany sytuacji problemowej. Forma przygotowania tej części 
dokumentu ponownie ujawnia problem braku rzetelnej diagnozy 
sytuacji wyjściowej. 

Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Rzeszowie 

Zaproponowane cele są mało konkretne, zdefiniowane zbyt 
ogólnie. Cele powinny obrazować konkretną pożądaną zmianę 
sytuacji.  

Instytut Spraw 
Publicznych 

Brakuje logicznego powiązania pomiędzy sektorem ekonomii 
społecznej, o którym mowa w części diagnostycznej a 
przedsiębiorstwami społecznymi, które są zapisane w celu 
głównym. 

Konwent 
Centrów i 
Klubów 
Integracji 
Społecznej 

Strona 29 dokumentu – „Otoczenie”. W tym fragmencie 
dokumentu odnoszącym się do roli „Otoczenia”, jako jednego z 
celów operacyjnych KPRES wymieniono trzy składniki: 
rozwiązania prawne, finansowe i infrastrukturalne. 
Wydaje się celowym wzmocnienie przekazu informacyjnego, co 
do trzeciego składnika, jakim jest „wsparcie infrastrukturalne”. 
To wsparcie to nie tylko tworzona sieć wyspecjalizowanych 
instytucji, np., OWES, CES itp. Ta sieć to także powiązania 
partnerskiej współpracy pomiędzy Ośrodkami Pomocy 
Społecznej – Podmiotami Zatrudnienia Socjalnego – 
Powiatowymi Urzędami Pracy a także pomiędzy WUP-ROPS, nie 
wspominając o takich organach np. ministra właściwego ds. 
zabezpieczenia społecznego jak: Rada Pomocy Społecznej – Rada 
Pożytku Publicznego – Naczelna Rada Zatrudnienia. 
Wskazanym byłoby, aby fragment dokumentu „rządowego” 
odnosił się także do tych kwestii, szczególnie w odniesieniu do 
pierwszej relacji partnerskiej. Gdyby udało się poprzez zapisy 
ustawowe (ustawa o pomocy społecznej, ustawa o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa o działalności 
pożytku publicznego) wprowadzić do tych instytucji 
przynajmniej obligatoryjne zadanie – działania i wspierania 
inicjatyw lokalnych służących rozwojowi sektora ekonomii 
społecznej, wówczas można byłoby w sposób elastyczny 
wymuszać „sieć wsparcia”. 
Propozycja zmiany brzmienia: 
Obecnie jest: „Otoczenie – ……Wsparcie infrastrukturalne polega 
przede wszystkim na tworzeniu sieci wyspecjalizowanych 
instytucji, które będą animować, ułatwiać i wspierać powstawanie 
i działalność przedsiębiorstw społecznych.” 
Zmiana na: „Otoczenie –.. Wsparcie infrastrukturalne polega 
przede wszystkim na tworzeniu sieci wyspecjalizowanych 
instytucji, które będą animować, ułatwiać i wspierać powstawanie 
i działalność przedsiębiorstw społecznych, a także budowaniu 
partnerskiej lokalnej współpracy pomiędzy jednostkami pomocy 
społecznej, urzędami pracy oraz podmiotami świadczącymi usługi 
reintegracji społecznej i zawodowej dla promowania i wdrażania 
idei przedsiębiorstw społecznych” 
Strona 31 dokumentu – schemat celów.  
Zachodzi konieczność wniesienia poprawek redakcyjnych w 
prezentowanym schemacie „celów”, szczególnie w odniesieniu do 
„celu operacyjnego nr 2 – otoczenie”. 
Brak jest wyspecyfikowania pełnych składowych otoczenia. Jest 
wskazanie na prawo i finanse a brakuje na schemacie „tworzenia 
infrastruktury wsparcia”.  
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Zarząd 
Kujawsko-
Pomorskiej 
Federacji 
Organizacji 
Pozarządowych, 
popierany przez 
Waldemara 
Weihsa z 
Dolnośląskiej 
Federacji 
Organizacji 
Pozarządowych 

Program wskazuje, że dotychczasowe wsparcie dla sektora 
ekonomii społecznej uległo rozproszeniu „wskutek braku 
kompleksowej polityki rozwoju ekonomii społecznej oraz 
niedopracowanych procedur, umożliwiających wsparcie ze 
środków europejskich bez wymiaru jakościowego i efektu 
trwałości”. Odpowiedzią, na ww. sytuację ma być tworzenie 
bardzo rozbudowanego systemu wsparcia (od „silnego ośrodka 
na poziomie rządu” przez poziom regionalny aż do sieci 
akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej). 
Jednak tak naprawdę istnieje potrzeba osiągania trwałych 
rozwiązań, ale rozumianych nie, jako ciągłe systemowe wsparcie 
ze środków publicznych, ale jako osiąganie trwałych rezultatów 
przez beneficjentów wsparcia. Wówczas możliwe będzie 
stopniowe wygaszanie systemu wsparcia. Jednak Program nie 
przewiduje, że docelowo wsparcie to zaniknie, co wynikać 
powinno z okrzepnięcia i utrwalenia się sektora ekonomii 
społecznej. 
Celem Programu nie powinny być sprawnie funkcjonujące 
podmioty, ale choćby ograniczenie zjawiska bezrobocia i 
wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie narzędzi, jakie 
daje ekonomia społeczna, związana nierozerwalnie z rynkiem 
pracy. „Sprawnie funkcjonujące podmioty” to także takie 
podmioty, które nadal są uzależnione od wsparcia państwa i 
pieniędzy publicznych. 

Rada 
Działalności 
Pożytku 
Publicznego 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego, 
oraz Sejmik 
Organizacji 
Pozarządowych 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego 

Cel główny, cele szczegółowe oraz ich wskaźniki uważamy za 
trafnie i realnie dobrane. Zwracają one uwagę na kwestie 
kluczowe dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce. 
Autorzy dokumentu unikają popadnięcia w koniunkturalizm i 
prowadzenie działań ad hoc, do czego mogłoby prowadzić 
skupienie uwagi na kwestii stopy bezrobocia czy poziomu 
wykluczenia społecznego. Przedstawiona wizja 
przedsiębiorczości społecznej w 2020 roku wydaję się być celem 
ambitnym, ale jednocześnie niepozbawionym realizmu. 

Założenia 
krytyczne 

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno-
Ekonomicznych 

Ta część dokumentu jest przygotowana w sposób niezrozumiały. 
Komunikatywność poprawi uzupełnienie informacji, jakie 
zagrożenia realizacji celów programu zostały ujawnione w 
analizie i w oparciu, o jakie dane analiza została 
przeprowadzona. 

Wskaźniki 
osiągnięcia 
rezultatów 

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno-
Ekonomicznych 

Wyznaczone wskaźniki są realistyczne, ale nie są powiązane z 
rozwiązaniem problemów, które powinny zostać 
wskazane, jako istotne i możliwe do rozwiązania dzięki 
możliwościom, jakie daje ekonomia społeczna. 
Oczekiwalibyśmy, aby program korygował, a nie utrwalał 
dotychczasową praktykę działań na rzecz ekonomii 
społecznej, których rezultatami są wyłącznie podpisane listy 
obecności, zrealizowane godziny szkoleniowe, zorganizowane 
konferencje, podpisane dokumenty, które nikogo do niczego nie 
obligują. 

Konwent 
Centrów i 
Klubów 
Integracji 
Społecznej 

Strona 32 dokumentu – wskaźniki osiągnięcia rezultatów 
Po pierwsze, brak jest jak w pkt. II odniesienia do tworzenia 
infrastruktury wsparcia, jako elementu składowego „otoczenia”.  
Po drugie, wprowadzenie „rezultatu 4a – istnieje rozwinięta sieć 
infrastrukturalnego wsparcia”, wskaźnik monitorowania: „liczba 
centrów i klubów integracji społecznej”, oraz wskaźnik 
monitorowania: „liczba grup założycielskich przedsiębiorstwa 
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społecznego – spółdzielni socjalnych”, źródło: „monitoring KCES”.  
Strona 33 dokumentu – wskaźniki osiągnięcia rezultatów 
Proponuje się uzupełnienie treści dla „Rezultat 4: Istnieje 
wysokiej, jakości system wspierający rozwój / i działalność 
przedsiębiorczości społecznej, oferujący finansowanie zwrotne i 
bezzwrotne przedsiębiorstw społecznych” w pozycji wskaźnik 
monitorowania: 
Jest obecnie:  
Liczba funduszy i pożyczkowych lub innych instytucji finansowych, 
Winno być:  
Liczba funduszy i pożyczkowych lub innych instytucji finansowych, 
które udzielają wsparcia podmiotom ekonomii społecznej. 
Strona 34 dokumentu – wskaźniki osiągnięcia rezultatów 
Proponuje się, aby wskaźnik monitorowania został dodatkowo 
wsparty pomocniczym wskaźnikiem odzwierciedlającym 
rzeczywistą liczbę gmin, w których przeprowadzono 
przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej, lub liczbę gmin, 
które utworzyły własne podmioty ekonomii społecznej. 
Pozostawienie treści wskaźnika „liczba gmin przyjaznych 
ekonomii społecznej” wydaje się zbyt ogólnikową miarą rozwoju 
ekonomii społecznej. Liczba gmin na podstawie zapisów o ES w 
dokumentach nic nie wnosi, należałoby to określać jakościowo, 
na podstawie faktycznej działalności. 

Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego 

W przypadku wskaźników określonych dla rezultatu 4 konieczna 
jest zmiana wskaźnika liczba funkcjonujących Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej na liczba Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej, które wdrożyły standardy poszczególnych usług (lub co 
najmniej standard X usług), który będzie w sposób bardziej 
adekwatny mierzył efekty wsparcia.  

W przypadku wskaźnika dotyczącego bezzwrotnych dotacji, nie 
należy ograniczać się wyłącznie do dotacji udzielonych przez 
sieci OWES. Należy zauważyć, że dotacje finansowane są także 
z Funduszu Pracy i PFRON, a także ze środków EFS przez 
podmioty inne niż OWES (przez tzw. operatorów wsparcia 
wyłonionych w konkursach organizowanych w ramach PO KL) . 
Dlatego w opinii MRR należy mierzyć nie tylko liczbę 
bezzwrotnych dotacji udzielonych przez sieć OWES, ale także 
liczbę bezzwrotnych dotacji udzielonych przez inne podmioty, w 
tym ze środków Funduszu Pracy, PFRON i EFS.  

Wśród zestawu wskaźników zabrakło takich, które 
wskazywałyby na aktywność poszczególnych OWES w tych 
sektorach ekonomii społecznej, które nie są związane z 
przedsiębiorczością społeczną np. z sektorem pomiotów 
ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym. Wydaje się to 
uzasadnione, gdyż ośrodki mają wspierać ekonomię społeczną, a 
nie jedynie przedsiębiorczość społeczną.  

Konieczne jest określenie wartości bazowych poszczególnych 
wskaźników (tam gdzie to możliwe) i ich wartości docelowych. 
Ponadto należy wskazać, z jaką częstotliwością będą 
monitorowane wskaźniki (np. raz w roku, co 2 lata) i 
prowadzone badania jakościowe dotyczące oceny efektywności i 
jakości. 

Przy ustalaniu zestawu wskaźników należy brać pod uwagę także 
kosztowność tworzonego systemu monitorowania realizacji 
Programu. 

Stowarzyszenie Strona 32 - Wskaźniki osiągnięcia rezultatów 
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Współpracy 
Regionalnej 

W kwestii wskaźników osiągnięcia rezultatów uwagi dotyczą nie 
tyle całego systemu oceny rezultatów, który wydaje się być 
praktyczny i przejrzysty, ale bardziej poszczególnych 
wskaźników wykorzystanych do pomiarów. 
Rezultat 4 - wskaźnik: Liczba funkcjonujących Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 

W naszym przekonaniu ilość OWES nie warunkuje spełnienia 
rezultatu nr 4. Ważniejsze jest, aby wskaźnik odzwierciedlał 
dostępność OWES dla potencjalnych klientów (np. 
rozmieszczenie terytorialne, mobilność doradców OWES itp.) . 
Istotne jest, aby usługi oferowane przez OWES były ogólno 
dostępne w ujęciu terytorialnym, dla przykładu w woj. opolskim 
być może wystarczą dwa OWESY, w woj. śląskim ich liczba 
powinna być odpowiednio większa (4-6). 

Rezultat 4 - wskaźnik: Odsetek funkcjonujących przedsiębiorstw 
społecznych, założonych dzięki uzyskaniu dotacji na rozpoczęcie 
działalności – rok po otrzymaniu dotacji 
Obecnie wszystkie spółdzielnie socjalne założone w ramach 
dotacji muszą funkcjonować rok – inaczej dotacja będzie musiała 
być zwrócona. Ponadto, w pierwszym roku mają prawo korzystać 
ze wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia 
pomostowego. Naszym zdaniem, przy ocenie trwałości i kondycji 
przedsiębiorstwa, pod uwagę należy brać perspektywę 2-3 lat po 
otrzymaniu dotacji. Ponadto, monitoring przedsiębiorstw 
społecznych powinien przewidywać kontrolę stanu zatrudnienia, 
tj. czy zatrudnia płatny personel, ponieważ celem PS jest 
generowanie miejsc pracy lub/i dostarczanie usług społecznych, 
a nie samo jego istnienie. 
Rezultat 6 - wskaźnik: Liczba przedsiębiorstw społecznych 
deklarujących stabilną współpracę, z co najmniej jednym odbiorcą 
usług lub produktów (regularna dostawa produktów i usług przez 
okres, co najmniej pół roku). 
Aby wskaźnik miał realną wartość poznawczą, należy w nim 
uwzględnić wielkość obrotu z kontrahentem. Zamiast 
powyższego, proponujemy zastosowanie następującego 
wskaźnika: Przychody roczne na poziomie 200 tys. zł (szacuje się, 
ze taka wielkość przychodów jest konieczna do tego, aby mogło 
zatrudniać ok. 5 osób). 

Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Rzeszowie 

Wskaźnik nr 3 dla Rezultatu 4 wymaga rozszerzenia o dotacje 
dystrybuowane przez innych operatorów niż OWES. Skoro 
przepisy prawa dopuszczają możliwość udzielania dotacji przez 
np. PUP, uznać należy, że instytucje te również tworzą system 
wspierający rozwój i działalność przedsiębiorczości społecznej. 
Rezultat 8 powinien zostać rozszerzony do mierzenia 
upowszechniania nie tylko tradycji, ale i samej idei ekonomii 
społecznej.  

Instytut Spraw 
Publicznych 

Brak wartości wskaźników wyznaczających rzeczywisty zakres i 
skalę oddziaływania Programu. 
Wskaźniki: przy celu głównym mówimy o poziomie lokalnym i 
regionalnym, a wskaźniki mamy krajowe, więc proponujemy 
zmianę, np. 1 przedsiębiorstwo społeczne w każdym powiecie, 
średnia wojewódzka. 
Rezultat 3 – otoczenie prawne – klauzule, jako wskaźnik bardziej 
psuja do Rezultatu 5 to nie dobry wskaźnik bardziej pasuje do 
Rezultatu 5, a brakuje ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. 
Rezultat 4 – system wsparcia – nie jest to dobry wskaźniki, bo nie 
mówi nic o dostępie do usług OWES, czy rodzaje usług 
dostępnych w każdym powiecie. 
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Rezultat 8 jest za wąski warto rozważyć włączenie go do 
Rezultatu 7. W dokumencie brakuje wskaźników pomiaru 
rezultatów –np.: liczby miejsc pracy, funkcji reintegracyjnej i 
usługowej. 

 

3.3.3. Komentarze zamieszczone w załączeniu do ankiety 
  

 W dokumencie został źle wskazany cel, który wpływa na całkowicie zły dobór priorytetów. Wskutek 
tego dokument staje się programem wsparcia instytucji otoczenia ekonomii społecznej, a nie jej 
rozwoju. Autorzy budują utopijną politykę sterowaną – budują system, który z pewnością zapewni 
dobre funkcjonowanie, ale nie prawdziwym odbiorcom, (bo o nieskuteczności zastosowanych w 
Polsce form ES możemy się przekonywać obecnie i dzięki EQUAL), ale z pewnością sieci 
organizacyjnej (krajowe centrum, wystandaryzowana sieć OWES, grupy, zespoły, doradcy, specjaliści, 
eksperci, ewaluatorzy. 

  

 Źle wskazany cel wpływa na całkowicie zły dobór priorytetów. Wskutek tego dokument staje się 
programem wsparcia instytucji otoczenia ekonomii społecznej, a nie jej rozwoju. Autorzy budują 
utopijną politykę sterowaną – budują system, który z pewnością zapewni dobre funkcjonowanie, ale 
nie prawdziwym odbiorcom, (bo o nieskuteczności zastosowanych w Polsce form ES możemy się 
przekonywać obecnie i dzięki EQUAL), ale z pewnością sieci organizacyjnej (krajowe centrum, 
wystandaryzowana sieć OWES, grupy, zespoły, doradcy, specjaliści, eksperci, ewaluatorzy).  
Brakuje pomysłów na rozwój ekonomii społecznej, który w rezultacie powinien przecież doprowadzać 
do usamodzielnienia (wycofania systemu wsparcia), powiela się natomiast przetestowane 
wielokrotnie i na różne sposoby modele. Autorzy błędnie zakładają, że sektor ekonomii społecznej 
rozwinie się dzięki budowie i usystemowieniu sieci wsparcia. W mojej ocenie program w takim 
wydaniu jest zagrożeniem rozwoju ekonomii społecznej oraz organizacji społecznych. 

  

 Niepotrzebne jest wprowadzanie zdań o charakterze ideologicznym i błędnymi merytorycznie, np. na 
s. 6, akapit 5 "(...) jako propozycja radykalnie innego paradygmatu ekonomicznego, opartego o inny, 
alternatywny wobec formuły neoliberalnej rdzeń aksjologiczny (...).  
W diagnozie dotychczasowego wsparcia z EFS pominięto wsparcie na założenie spółdzielni socjalnych 
z działania 6.2 PO KL, w, dzięki któremu powstało w całej Polsce minimum kilkanaście spółdzielni 
socjalnych. Niezrozumiałe jest sugerowane ograniczenie liczby OWES do 44 w skali kraju w opisie 
działania 3.3. Bezpieczniej jest używać sformułowania "minimum" oraz podać, że ostateczna liczba 
OWES będzie zależała od decyzji województw. 44 OWES w skali kraju spowoduje, że wsparcie będzie 
dostępne tylko w dużych miastach, i niedostępne dla większości potencjalnych klientów. 

  

 Stan rozwoju ES - nie wskazuje się jednostek zatrudnienia socjalnego (CIS, KIS) lub pokazuje się je 
tylko hasłowo, a przecież jednostki te powinny być wyraźnie zauważone w takim dokumencie, jakim 
jest KPRES. Cele KPRES - w celu III - dlaczego wyraźnie nie wskazano na wspieranie rozwoju juz 
istniejącej sieci wsparcia dla osób wykluczonych? Mówi się o "przygotowaniu odpowiednich 
instrumentów (...) programów przywracających osoby wykluczone do uczestniczenia w życiu 
społecznym(...), instrumenty i programy już są, należałoby je tylko wzmocnić poprzez zapewnienie 
źródeł finansowania zatrudnienia socjalnego (od 2004 roku powstają CIS i KIS i nie maja 
zapewnionych finansów) Jednostki te pełnią kluczową funkcje reintegracyjną w miejscach, w których 
działają. Rezultaty na bieżąco są monitorowane i dostępne w formie sprawozdań w MPiPS. 

  

 Nie ma wskaźnika trwałości spółdzielni socjalnych (i in. podmiotów ES) - bardzo częsta jest praktyka 
likwidacji spółdzielni po 2-3- latach, po zakończeniu okresu rozliczenia dotacji. 

  

 Brak propozycji rozwiązań dotyczących coraz głębiej postępujących zjawisk, takich jak Working poor 
czy też bieda wśród młodzieży. Myślę, że ten aspekt powinien się tu znaleźć. Co do dokumentu 
samego, uważam, iż jego cele są mało szczegółowe i niepoliczalne, trudno określić jakiś wskaźnik, 
dzięki któremu można powiedzieć, iż osiągnęliśmy zakładane rezultaty. Dobrze by było 
skwantyfikować i pokazać na liczbach, do czego dążymy wdrażając ten program/ czy to na szczeblu 
krajowym czy regionalnym 

 



Raport z wstępnych konsultacji projektu KPRES 
 

Strona 35 z 121 

 

 
 3.4. Uwagi do rozdziału III Priorytety Krajowego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 
 
 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło uwagę ogólną odnoszącą się do 
wszystkich działań. Wskazano, iż do każdego zadania, przewidzianego do realizacji w 
ramach poszczególnych Działań należy przypisać termin realizacji i źródło 
finansowania. Monitoringowi powinny podlegać nie tylko wskaźniki rezultatu, ale także 
terminowość realizacji poszczególnych zadań. W ten sposób widoczny będzie postęp we 
wdrażaniu zaplanowanych zadań i możliwe będzie podejmowanie działań zaradczych 
lub mobilizujących w przypadku wystąpienia opóźnień we wdrażaniu zadań (np. 
powołanie KCES - do końca 2012, osiągnięcie pełniej funkcjonalności przez KCES – do 
końca 2013, wyznaczenie w województwie jednostki odpowiedzialnej za koordynację 
działań na rzecz ekonomii społecznej – do końca I połowy 2012 r. itd.) Z punktu 
widzenia MRR istotne jest także wskazanie, które z zaplanowanych zadań planuje się 
finansować ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przy obecnych ogólnych 
zapisach dotyczących źródeł finansowania, MRR nie może ocenić, które z 
zaplanowanych zadań kwalifikują się do wsparcia z EFS.  
 

 3.4.1. Wyniki z przeprowadzonej ankiety do Priorytetu I 
 

Jak oceniasz pomysł powołania Krajowego Centrum Ekonomii Społecznej (KCES), 
jako komórki organizacyjnej MPIPS, koordynującej działania administracji 
publicznej w obszarze ekonomii społecznej? Z uznaniem badanych spotkał się 
postulat powołania KCES. 60,3% respondentów wskazało, że jest to dobry pomysł, 
blisko 1/5 (18%) oceniła go, jako bardzo trafny. Odmiennej opinii było 28,8% badanych 
– w tym 14,4% całkowicie odrzuciło tę propozycję. Tyle samo uczestników badania 
wskazało, że KCES nie jest niezbędny dla działania sektora ekonomii społecznej. 

 

Jak oceniasz pomysł stworzenia Krajowego Komitetu ds. Rozwoju Ekonomii 
Społecznej, (KK) jako publiczno-społecznego ciała doradczo-konsultacyjnego? Z 
uznaniem badanych spotkał się postulat powołania Krajowego Komitetu ds. Rozwoju 
Ekonomii Społecznej. Opinię taką wyraziło 56,7% badanych – w tym 13,5% uznało ten 
pomysł za bardzo dobry. 32,4% respondentów nie podzieliło tej opinii, jednocześnie 
12,6% odrzuciło tę koncepcję w całości, zaś 19,8% wskazało, że KK nie jest niezbędny 
do funkcjonowania sektora. 

 

Jak oceniasz koncepcje wzmocnienia roli ekonomii społecznej na poziomie 
regionalnym poprzez włączenie jej do strategii rozwoju województw? Bardzo 
pozytywnie badani ocenili włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju 
województw. Opinię taką wyraziło 84,6% badanych, w tym aż 43,2% wskazało, że jest to 
bardzo dobra propozycja. Odmiennego zdania było 9,9% badanych – w tym 4,5% 
odrzuciło tę propozycję. 

 

Jak oceniasz wprowadzenie potrzeby tworzenia regionalnych programów rozwoju 
ekonomii społecznej? Bardzo pozytywnie badani ocenili propozycję tworzenia 
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regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. Takiego zdania było 82,8% 
badanych, z których większość (42,3%) wskazała, że jest to rozwiązanie bardzo dobre. 
Przeciwnego zdania było jedynie 10,8% badanych, w tym 4,5% odrzuciło tę koncepcję. 

 
Jak oceniasz propozycję powołania jednostki na poziomie każdego województwa 
odpowiadającej za kwestie ekonomii społecznej, jako swobodnego wyboru 
województwa? 2/3 badanych (66,6%) pozytywnie oceniło propozycje powołania na 
poziomie województw jednostek odpowiadających za kwestie ekonomii społecznej. 
20,7% badanych nie podzieliło opinii o konieczności powołania takich podmiotów – w 
tym 9,9% wskazało, że pomysł ten jest chybiony. 

 
3.4.2. Uwagi zgłoszone przez organizacje i osoby do autorów 
konsultacji do Priorytetu I 
 
 

Priorytet I Włączenie ekonomii społecznej do głównego 
nurtu polityk publicznych na poziomie krajowym 
i regionalnym 

Część rozdziału Podmiot 
zgłaszający 

Uwaga 

Działanie 1.1. 
Koordynacja 
polityki wobec 
ekonomii 
społecznej na 
poziomie 
krajowym 

Stowarzyszenie 
Współpracy 
Regionalnej 

Program KPRES podaje:, „Aby było to możliwe, konieczne jest 
wyznaczenie silnego ośrodka koordynującego działania 
związane z ekonomią społeczną w strukturach rządu, który 
będzie zapewniał koordynację i spójność podejmowanych 
działań.”. W związku z powyższym zapisem i ewentualnym 
powstaniem „silnego ośrodka koordynującego działania” 
zachodzi obawa, iż w przyszłości może nastąpić dalsza 
centralizacja i biurokratyzacja ośrodka koordynującego 
działania związane z ekonomią społeczną. W związku z tym 
proponujemy, aby doprecyzować jakie kompetencje będzie 
posiadał ośrodek koordynujący. Naszym zdaniem, należy 
opierać się na opinii ośrodków regionalnych, ponieważ to w 
regionie najlepiej wiadomo jak i komu udzielać wsparcia, 
natomiast decyzja na szczeblu krajowym nie zawsze odpowiada 
potrzebom regionów. Powstanie „silnego ośrodka 
koordynującego” jest uzasadnione, konieczne jest jednak 
doprecyzowanie kompetencji tej instytucji. Naszym 
zdaniem powinno zajmować się przede wszystkim 
akredytacją OWES-ów i nadzorem nad ich działaniem, 
monitoringiem realizacji ustawy o przedsiębiorstwach 
społecznych oraz przygotowywaniem dokumentów 
strategicznych. 

Piotr Frączak 
(FRSO, OFOP) 

Nie wydaje się, w żaden sposób uzasadnione powołanie 
Krajowego Centrum usytuowanego przy administracji. Zamiast 
tego proponujemy stworzenie kilku ośrodków typu think tank, 
które w sposób niezależny od administracji monitorowałyby 
rozwój ekonomii społecznej. 

Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego 

MRR ma poważne obawy, co do skuteczności instrumentów 
zaproponowanych w tym Działaniu. Obecnie koordynacją 
zajmuje się Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej, a także Zespół do spraw rozwiązań 
systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Zaproponowane 
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działania – w opinii MRR – nie doprowadzą do zasadniczej 
zmiany jakościowej w zakresie koordynacji działań w obszarze 
ekonomii społecznej. Należy zaznaczyć, że środki EFS w 
przyszłej perspektywie finansowej nie będą przeznaczane na 
finansowanie funkcjonowania instytucji (nie będzie, więc 
możliwości finansowania wynagrodzeń pracowników KCES). 
Jednocześnie, jeśli EFS ma wspierać KCES (wypracowywane w 
ramach KCES rezultaty/produkty), to konieczne jest osadzenie 
tej instytucji w systemie prawnym i określenie na tym gruncie 
zadań KCES, których realizacja mogłaby być finansowana z EFS. 
Należy także rozważyć nadanie podstawy prawnej 
funkcjonowania podmiotów takich jak Ośrodki Wsparcia 
Ekonomii Społecznej, o których mowa w Priorytecie III System 
wsparcia ekonomii społecznej.  

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno-
Ekonomicznych 

Jesteśmy za tym, aby działania na rzecz ekonomii społecznej 
były skoordynowane z politykami publicznymi. Pomysł 
powołania KCES w naszym przekonaniu wymaga dopracowania 
w zakresie celów, struktury, zależności i zasad współpracy z 
innymi instytucjami, zadań oraz spodziewanych rezultatów. 
Jesteśmy za powołaniem Krajowego Komitetu ds. Rozwoju 
Ekonomii Społecznej, jako ciała konsultacyjno-doradczego, 
skupiającego reprezentantów różnych sektorów i różnych 
organizacji. 

Działanie 1.2. 
Koordynacja 
polityki wobec 
ekonomii 
społecznej na 
poziomie 
regionalnym 

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno-
Ekonomicznych 

Włączenie ekonomi społecznej do strategii rozwoju 
województw. Nie jesteśmy przeciwni wprowadzeniu takich 
zapisów. Nie mniej jednak wyrażamy przekonanie, że tego typu 
zapisy same w sobie mają marginalny wpływ na rozwój 
ekonomii społecznej w danym województwie. Jesteśmy 
za tym, aby dokonać oceny, jakie zmiany przyniosło wpisanie 
ekonomii społecznej np. w ramach regionalnych 
program  rozwoju ekonomii społecznej, aby wykazać 
skuteczność takiego sposobu działania. 
Powstanie jednostki odpowiadającej za kwestie ekonomii 
społecznej na poziomie każdego województwa 
Przed podjęciem decyzji w tej sprawie sugerujemy 
przeprowadzenie monitoringu działania analogicznych 
stanowisk już istniejących, np. pełnomocników ds. NGO. 
Naszym zdaniem tematyka ES powinna się pojawiać w ramach 
już istniejących struktur, wszędzie tam, gdzie 
obowiązki JST dotyczą tych samych celów, jakie uznajemy za 
cele możliwe do osiągnięcia dzięki ekonomii 
społecznej. Tematykę ekonomii społecznej należy włączyć do 
działań KDS, rad zatrudnienia, w zespołach rozwiązywania 
problem  społecznych, WKDS itd. Nowe ciało zajmujące się 
ekonomią społeczną w oderwaniu od kontekstu prac innych 
jednostek wydaje się być mało trafnym pomysłem. 

Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 
Społecznej w 
Poznaniu 

W całym dokumencie brakuje określenia relacji podmioty na 
szczeblu centralnym – podmioty na szczeblu regionalnym – 
podmioty lokalne. Rola samorządu regionalnego jest wskazana 
przy działaniu Działanie 1.2. Koordynacja polityki ekonomii 
społecznej na poziomie regionalnym wśród działań 
przewidzianych do podjęcia są przewidziane m.in.: stworzenia 
docelowej sieci infrastrukturalnego wsparcia ekonomii 
społecznej w województwie (sieci ośrodków wsparcia 
ekonomii społecznej, infrastruktury finansowej). Tym niemniej 
rola samorządu województwa nie jest wystarczająco, jak na 
dokument o charakterze operacyjnym, dookreślona. W związku 
z czym zasadne byłoby dookreślenie relacji na następujących 
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płaszczyznach: 
wskazanie konkretnej jednostki odpowiedzialnej na poziomie 
samorządu województwa -  ROPS w Poznaniu stoi na 
stanowisku, że to ROPS-y są właściwymi jednostkami, które 
mogą podjąć się tego zadania i  wziąć na siebie ciężar 
koordynacji działań w obszarze ES. Z punktu widzenia 
prowadzenia na poziomie regionalnym polityki rozwoju - 
niezmiernie ważne jest określenie podmiotu koordynującego 
działania oraz zakresu obowiązków i odpowiedzialności 
poszczególnych jednostek zaangażowanych we wdrażanie 
rozwiązań już na etapie tworzenia KPRES. W tym momencie 
wszystkie ROPS-y są zaangażowane  w realizację projektu 
systemowego, którego jednym z elementów jest stworzenie 
Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i 
upowszechniania ES.  ROPS-y są zaangażowane w realizację 
przedsięwzięć partnerskich z podmiotami obywatelskimi w 
obszarze ekonomii społecznej (Targi ES, konferencje i 
przedsięwzięcia promocyjne i upowszechniające, współpraca w 
zakresie reprezentacji sektora itd.), aktywnie angażują się w 
konsultowanie założeń Poddziałania 7.2.2 w swoich regionach. 
W związku  z czym ROPS-y są najbardziej merytorycznie 
przygotowanymi instytucjami do koordynowania sektora 
ekonomii społecznej na poziomie regionalnym; 

Działanie 1.3. 
Samoorganizacja 
ekonomii 
społecznej 
 

Konwent 
Centrów i 
Klubów 
Integracji 
Społecznej 

Wyznaczone zadania są słuszne, przy czy ważne jest precyzyjne 
określanie sektora ekonomii społecznej. Posługiwanie się 
pojęciem „sektora ekonomii społecznej” powinno służyć 
konsolidacji środowisk na rzecz działań prorozwojowych 
ekonomii społecznej. 
Dlatego też, proponuje się, aby nastąpiła korekta treść: 
1) wsparcie, zarówno poprzez regulacje prawne, jak i 

wsparcie instytucjonalne, stworzenia silnej reprezentacji 
środowisk wszystkich segmentów sektora ekonomii 
społecznej, to znaczy: podmiotów o charakterze 
integracyjnym, podmiotów o charakterze pożytku 
publicznego oraz podmiotów o charakterze rynkowym 
(przedsiębiorstw społecznych), jako partnerów dla 
administracji publicznej i biznesu na poziomie krajowym i 
regionalnym; 

2) określenie, wspólnie z sektorem ekonomii społecznej, zasad 
reprezentacji sektora oraz jasnych zasad konsultacji z nim 
działań publicznych;  
3) wspieranie działań na rzecz samoorganizacji i federalizacji 
sektora, w tym ogólnopolskich i regionalnych spotkań oraz 
innych platform współpracy, jak również doradztwa i promocji 
działań.  

ROPS Szczecin Samoorganizacja – ale póki co – mocno narzucone formy tej 
samoorganizacji (potrzebna definicja) 

Działanie 1.4. 
Monitoring 
ekonomii 
społecznej 

Stowarzyszenie 
Współpracy 
Regionalnej 

Wśród wielu propozycji metod monitoringu ekonomii 
społecznej zawarto następującą propozycję: 

„[…] prowadzenie badań dotyczących zarówno kondycji sektora 
ekonomii społecznej jak również oceny polityki publicznej […] 
poprzez realizację badań statystycznych przez GUS” 

Naszym zdaniem należy doprecyzować, czy badania 
statystyczne mają mieć charakter tylko ilościowy,  czy również 
jakościowy. Położenie nacisku na badania jakościowe będzie 
prowadzić do rzetelniejszej oceny stanu ekonomii społecznej. 

 



Raport z wstępnych konsultacji projektu KPRES 
 

Strona 39 z 121 

 

3.4.3. Wyniki z przeprowadzonej ankiety do Priorytetu II 
 
Jak oceniasz propozycję wprowadzenia rozwiązań regulacyjnych definiujących 
pojęcie przedsiębiorstwa społecznego? Aż 80,2% badanych wskazało na konieczność 
wprowadzenia rozwiązań regulacyjnych, które będą definiować pojęcie 
przedsiębiorstwa społecznego. 9% respondentów było odmiennego zdania, w tym 5,4% 
odrzuciło ten postulat 

 

 Jak oceniasz propozycję wprowadzenia rozwiązań regulacyjnych dotyczących 
wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych? 82,8% badanych wskazało, że 
propozycja wprowadzenia rozwiązań regulacyjnych dotyczących wspierania 
zatrudniania osób niepełnosprawnych jest dobrym pomysłem, w tym 1/3 badanych 
wskazała, że jest to pomysł bardzo dobry. Przeciwnego zdania było jedynie 6,3% 
badanych, w tym propozycję tę odrzuciło tylko 1,8% osób biorących udział w badaniu. 

 
 Jak oceniasz propozycję rozwiązań w zakresie udzielania zamówień publicznych? 
Z aprobatą badani odnieśli się do propozycji rozwiązań w zakresie udzielania zamówień 
publicznych podmiotom ekonomii społecznej. 77,4% badanych oceniło ten pomysł jako 
dobry – w tym zdecydowana większość (39,6% badanych) oceniła go jako bardzo dobry, 
ponieważ zmiany w tym zakresie są niezbędne dla rozwoju sektora. 

 
 Jak oceniasz propozycję rozwiązań w zakresie udzielania pomocy publicznej? 
Pozytywnie badani ocenili propozycje KPRES związane z problematyką zamówień 
publicznych. 78,3% badanych wskazało na potrzebę zmian, w tym 28,8% wskazało, że 
zmiany są potrzebne dla rozwoju sektora. Jedynie 5,4% badanych nie podzieliło tej 
opinii, zaś 2,7% stwierdziło, że zmiany te mogą prowadzić do zaburzenia konkurencji. 

 
3.4.4. Uwagi zgłoszone przez organizacje i osoby do autorów 
konsultacji do Priorytetu II 
 
 

Priorytet II Działania regulacyjne w zakresie ekonomii 
społecznej 

Część rozdziału Podmiot 
zgłaszający 

Uwaga 

Działanie II.1. 
Określenie 
otoczenia 
prawnego 
ekonomii 
społecznej 

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno-
Ekonomicznych 

Wprowadzenie rozwiązań regulacyjnych dotyczących 
pojęcia przedsiębiorstwo społecznej. Jesteśmy za 
posługiwaniem się jasno określonym w prawie pojęciem 
przedsiębiorstwa społecznego wszędzie tam, gdzie w grę 
wchodzi możliwość korzystania przez ten podmiot z ulg i 
uprawnień. 
Wprowadzenie rozwiązań regulujących wspieranie 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jesteśmy za, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę niską zatrudnialność osób 
niepełnosprawnych w Polsce. 

Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego popiera zaproponowany 
w KPRES kierunek zmian w zakresie tworzenia otoczenia 
prawnego dla rozwoju ekonomii społecznej. W opinii MRR 
kluczowe jest wdrożenie podstawowych regulacji prawnych, 
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definiujących pojęcie przedsiębiorstwa społecznego, jego zadań, 
uprawnień i zasad wspierania przez państwo. Jednocześnie 
niezwykle istotne pozostaje wprowadzanie do prawa zmian, 
które przyczynią się do wykorzystania ekonomii społecznej 
jako istotnego narzędzia służącego zwiększaniu zatrudnienia 
osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy np. osób 
niepełnosprawnych. W tym kontekście MRR bardzo pozytywnie 
ocenia kompleksowe podejście do tworzenia otoczenia 
prawnego, sprzyjającego rozwojowi ekonomii społecznej. 
Jednocześnie w opinii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
należy rozważyć wprowadzenie regulacji prawnych 
dotyczących funkcjonowania Krajowego Centrum Ekonomii 
Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Obecnie 
brak jest systemowych rozwiązań dotyczących m.in. sposobu 
finansowania tych ośrodków. Wprowadzenie rozwiązań 
systemowych w tym obszarze do porządku prawnego mogłoby 
przyczynić się do zapewnienia trwałości infrastruktury 
wsparcia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 

Konwent 
Centrów i 
Klubów 
Integracji 
Społecznej 

strona 39 - Niezmiernie ważną sprawą w „określaniu otoczenia 
prawnego ekonomii społecznej” jest także dążenie do 
wprowadzania zmian w regulacjach prawnych związanych z 
jakością świadczonych usług i gwarancją rzetelności ich 
wykonania (doświadczenia danego podmiotu). 
Przykładem jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym, gdzie 
prowadzone są prace nad stworzeniem standardu instytucji – 
centrum integracji społecznej a także systemu certyfikacji usług 
centrum lub klubu integracji społecznej.  
Proponuje się dodanie pkt. 3a w brzmieniu: 
„1) wdrożone zostaną rozwiązania regulacyjne w zakresie 
standaryzacji centrów i klubów integracji społecznej a także w 
zakresie systemu certyfikacji ich usług, sprzyjające uzyskaniu nie 
tylko gwarancji rzetelności ich wykonywania ale pozwalające na 
finansowanie z budżetu państwa i budżetu samorządu 
terytorialnego działalności tych podmiotów otoczenia ekonomii 
społecznej, które w sposób rzeczywisty udzielają wsparcia i 
pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i 
przygotowują je do wejścia w sferę przedsiębiorczości społecznej.    
Brak wzmianki dotyczącej systemu wsparcia finansowego 
innych osób wykluczonych oprócz niepełnosprawnych. Te 
osoby soby zapisane są w ustawie o zatrudnieniu socjalnym i 
nie maja żadnego obligatoryjnego źródła wsparcia finansowego. 
Takie instytucje jak CIS/ KIS pokazały już swoja skuteczność w 
tym okresie programowania, pora, aby stały się trwałym, 
systemowym ogniwem w realizacji polityk publicznych. Trzeba 
stworzyć system certyfikacji i wsparcia CIS/KIS, standardy są 
teraz tworzone, więc można je zaczerpnąć. 

Stowarzyszenie 
Współpracy 
Regionalnej 

Strona 39 Pierwsza uwaga do działania 2.1 dotyczy 
następującego zapisu: 
 „Przedsiębiorstwo społeczne będzie statusem, jaki będą mogły 
uzyskać podmioty, które: 
[…] nie wypłacają zarządowi i pracownikom wynagrodzeń 
wyższych niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia” 
W kontekście dalszego rozwoju przedsiębiorstw społecznych 
oraz ich przekształcenia się w równorzędnych partnerów m.in. 
dla biznesu, wprowadzenie ograniczeń dot. wynagrodzenia 
pracowników PS, może utrudnić zatrudnianie wysokiej klasy 
specjalistów. Poza tym, jeśli traktujemy PS jako przedsięwzięcia 
prywatne (nawet jeśli korzystają ze środków publicznych), to 
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trudno uzasadnić sztuczne ograniczanie wysokości 
wynagrodzeń. 
Druga uwaga do działania 2.1 wynika z zapisu, który 
przytoczono poniżej: 
 „Przedsiębiorstwo społeczne będzie statusem, jaki będą mogły 
uzyskać podmioty, które: 
 […]posiadają organ konsultacyjno-doradczy, w skład którego 
wchodzą przedstawiciele pracowników, innych zatrudnionych 
osób i wolontariuszy udzielających świadczeń przedsiębiorstwu, 
jak również mogą wchodzić przedstawiciele stałych odbiorców 
towarów lub usług przedsiębiorstwa.” 
Do rozważenia pozostaje, czy wymaganie od PS tworzenia 
dodatkowych organów jest zasadne.  Przedsiębiorstwa 
społeczne to najczęściej mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające, 
co najwyżej kilku pracowników. Proponujemy zwolnienie z 
obowiązku posiadania organu konsultacyjno-doradczego 
przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 15 pracowników 
(analogicznie jak w ustawie o spółdzielniach socjalnych). 

Działanie II.2. 
Określenie zasad 
zamówień 
publicznych i 
pomocy 
publicznej 
wspierających 
rozwój ekonomii 
społecznej  

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno-
Ekonomicznych 

Propozycje w zakresie udzielania zamówień publicznych 
Jesteśmy za. Należy w sposób szczególnych zwrócić uwagę, aby 
przygotowane regulacje były jednoznaczne, 
przyczyniały się do realizacji celu zatrudnieniowego oraz, aby 
możliwe było monitorowanie transparentności 
stosowania przepisów.. 
Propozycje w zakresie udzielania pomocy publicznej 
Zapis na tym poziomie ogólności jest niezrozumiały, trudno 
ocenić, na czym będzie polegała zmiana, co nie pozwala ocenić 
potencjalnego oddziaływania na rynek lokalny. 

 

3.4.5. Komentarze zamieszczone w załączeniu do ankiety 
  

 Wyodrębnienie specjalnego funduszu który będzie dofinansowywał powstałe lokalne PS partnerskie 
(samorząd, organizacje, inne), warunek - utworzenie min 3 nowych miejsc pracy, dla 2 osoby 
bezrobotne, 1 osoba niepełnosprawna dotacja np. do 40 000 na jedno miejsce pracy, warunek osoba 
pracując osiąga wynagrodzenie min 80% najniższej płacy przez okres 2 lat (forma zatrudnienia 
dowolna) , zabezpieczenie dotacji weksel. Powyższe wsparcie na podobnej zasadzie dla pracodawcy 
tworzącego miejsce pracy 

  

 Ważne jest ustalenie  sposoby wycofywania się ze spółdzielni. Spółdzielca pracuje "na swoim" 
więc gdy odchodzi to powinien mieć możliwość wycofana udziałów. Jeżeli to powiązać 
z filozofią CSR to wszyscy powinni mieć jasność co do takiej sprawy. 
Biznes to trudna sztuka ,dochodzi często do konfliktów interesów , czasami na poziomie  
metod realizacji celów, a czasami na poziomie "nie, bo nie" ale to nie ważne. Każdy ze spółdzielców 
powinien mieć możliwość wycofania udziałów. Drugim elementem jest metoda liczenia tych 
udziałów , trzeba by opracować jakiś algorytm uwzględniający interes spółdzielcy i interes 
spółdzielni. Trzecim elementem jest warunek zachowania nieuczciwej konkurencji. 
Może jakąś kwotę spółdzielca otrzyma po 3-ch latach działalności -nie wcześniej !!! 
Konieczne jest wdrożenie wyraźne postanowień o nieuczciwej konkurencji, bo nie można 
też ze spółdzielców robić tzw świętych krów. Ja uważam ,że jest to biznes , nie można od części 
społeczeństwa wymagać odpowiedzialności a od spółdzielców nie. A z drugiej strony jeżeli się starają i 
pracują dla dobra wspólnego to dlaczego nie mają mieć możliwości wycofania udziałów i założyć 
własną firmę ? 

 

3.4.6. Wyniki z przeprowadzonej ankiety do Priorytetu III 
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 Jak oceniasz propozycję finansowania dotacji na tworzenie przedsiębiorstw 
społecznych jako części systemu prawnego?  68,4% badanych wskazało, że 
propozycje finansowania dotacji na tworzenie przedsiębiorstw społecznych jako części 
systemu prawnego jest dobrą propozycja – w tym 28,8% wskazało, że jest to 
rozwiązanie niezbędne. Przeciwnego zdania było 14,4% respondentów, w tym 5,4% 
odrzuciło tę propozycję. 

 
 Jak oceniasz propozycję wprowadzenia zwrotnych instrumentów finansowych? 
Ponad ¾ badanych (75,6%) dobrze oceniło propozycję rozwoju zwrotnych 
instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym 31,5% oceniło 
ten pomysł jako bardzo dobry. 9% badanych nie podzieliło tych opinii – w tym 3,6% 
zakwestionowało propozycję w całości. 

 
 Jak oceniasz zaproponowane etapy wprowadzenia zwrotnych instrumentów 
finansowych? 62,1% badanych dobrze oceniło zaproponowaną procedurę 
wprowadzania instrumentów zwrotnych, na konieczność dalszych prac nad nią 
wskazało 12,6% badanych. 

 
 Jak oceniasz zaproponowany System Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej? 
64,8% badanych dobrze oceniło zaproponowany System OWES, w tym 18% wskazało, 
że jest to pomysł bardzo dobry. Innego zdania było 24,3% badanych, w tym 10,8% 
wskazało, że jest to pomysł chybiony. 

 
 Jak oceniasz zaproponowane wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw 
ekonomii społecznej? 71,1% respondentów dobrze oceniło propozycje dotyczące 
wsparcia rozwoju kooperacji i partnerstw – w tym 24,3% oceniło je jako bardzo dobre. 
12,6% oceniło je negatywnie, w tym 7,2% odrzuciło. 

 
3.4.7. Uwagi zgłoszone przez organizacje i osoby do autorów 
konsultacji do Priorytetu III 
 
 

Priorytet III System wsparcia ekonomii społecznej 
Część rozdziału Podmiot 

zgłaszający 
Uwaga 

Działanie 3.1. 
Bezzwrotne 
instrumenty 
finansowe  

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno-
Ekonomicznych 

Finansowanie dotacji na tworzenie przedsiębiorstw 
społecznych. Jesteśmy za utrzymaniem systemu dotacyjnego. 
Nie mniej jednak analizy i weryfikacji wymaga stan aktualny, 
gdzie tylko spółdzielnie socjalne korzystają z systemu 
dotacyjnego. Być może należałoby rozszerzyć listę podmiotów 
mogących ubiegać się o dotacje, przedefiniować wymagania 
wobec dotowanych, rozszerzyć instrumenty wsparcia 
finansowego o staż, subsydiowane zatrudnienie i inne zachęty 
dla podmiotów ekonomii społecznej do tworzenia miejsc pracy. 

Wojewódzki 
Urząd pracy w 
Rzeszowie 

Sformułowanie „Wsparcie finansowe na utworzenie 
przedsiębiorstwa…” należałoby zastąpić zapisem „..na 
tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwa”. Doświadczenia 
obecnego okresu programowania wskazują na niepokojące 
incydentalne sytuacje prób niejako „wyłudzenia” zwrotu 
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środków dotacji przez osoby odchodzące ze spółdzielni 
socjalnych. Podkreślenia wymaga fakt, iż nie jest to częsta 
praktyka, niemniej jednak wymaga wyraźnego 
przeciwdziałania. Jednocześnie planując przyszły system 
bezzwrotnych instrumentów finansowych należy w 
propozycjach konkretnych zapisów ustaw zawrzeć konkretne  
i obligatoryjne rozwiązania dotyczące losów majątku 
przedsiębiorstwa społecznego (powstałego/tworzonego z 
udziałem środków publicznych) po ewentualnym zaprzestaniu 
przez niego działalności. 

Stowarzyszenie 
Współpracy 
Regionalnej 

W działaniu 3.1 chcielibyśmy odnieść się do podpunktu 2, który 
brzmi: 
„[…]wypracowane zostaną zasady przyznawania środków 
finansowych, powiązane z efektywnością. Przyznanie i 
wykorzystanie dotacji powinno być powiązane z deklarowanymi 
efektami działalności przedsiębiorstwa społecznego, a uzyskanie 
dodatkowej dotacji premiującej skuteczność powinno być 
możliwe tylko w przypadku przedsiębiorstw, które osiągnęły 
założone efekty. Efekty te powinny być uzależnione od specyfiki 
przedsiębiorstwa społecznego: 
[…]w przypadku przedsiębiorstw społecznych zorientowanych na 
integrację i aktywizację, gdzie tworzone są trwałe miejsca pracy, 
podstawowym kryterium skuteczności przedsiębiorstwa powinno 
być osiągnięcie stabilnej sytuacji gospodarczej. (odsetek 
przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej).” 
Wskaźnik w postaci odsetka przychodów uzyskiwanych z 
działalności gospodarczej wydaje się nieodpowiedni do badania 
stabilności sytuacji gospodarczej PS. Można wyobrazić sobie 
sytuację, gdy spółdzielnia socjalna osiąga przychody, które w 
100% pochodzą z działalności gospodarczej, jednak nie 
wystarczają one na pokrycie kosztów. Naszym zdaniem 
bardziej adekwatny może być wskaźnik – przynajmniej  
50 % przychodów z działalności gospodarczej w połączeniu 
z drugim wskaźnikiem – przynajmniej 5 osób 
zatrudnionych etatowo.  
Odwołując się do źródeł finansowania, KPRES przewiduje 
następujące źródła: 
Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, budżet ministra właściwego do spraw pracy, 
budżety samorządów wojewódzkich i powiatowych, środki z 
budżetu UE. Wymienione wyżej źródła finansowania 
bezzwrotnych dotacji dla PS sugerują, że rozdysponowaniem 
tych środków będą zajmować się instytucje rynku pracy (np. 
PUP). Praktyka pokazuje jednak, że dotychczasowa 
efektywność wydatkowania przez PUP analogicznych środków 
(na rozpoczęcie indywidualnej działalności gosp.) była 
minimalna. Założone w ten sposób firmy, po spełnieniu 
głównego warunku bezzwrotności dotacji, tj. przetrwania 12 
miesięcy, najczęściej są likwidowane (za artykułem 
„Jednoroczni i Leworęczni” Joanna Solska, „Polityka” nr 37, 
12.09-18.09.2012 r.). 

ROPS Szczecin Możliwość wykorzystania środków z rezerwy FP na wsparcie 
finansowe ekonomii społecznej 

Zwiększyć poziom dofinansowania na start działalności 
gospodarczej Podmiotów ES (ryzyko w tym przypadku jest 
dużo mniejsze niż w przypadku prywatnego przedsiębiorcy! 
Wartość spółdzielni – maszyny itp. – w przypadku rozwiązania 
podmiotu – przechodzą na skarb państwa) 
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Umożliwić wykorzystanie środków PFRON dla członków 
założycieli  

Dać większe dotacje, ale obniżyć składki ZUS (do zera lub do 
wartości minimalnej; dziś PUP-y płacą te zobowiązania przez 
rok; w przypadku przedsiębiorców – 24 m-ce; powinni mieć 
prawa przedsiębiorców) 

Instytut Spraw 
Publicznych 

Bezzwrotne instrumenty finansowe – powinny być 
przeznaczone tylko dla przedsiębiorstw reintegracyjnych lub na 
założenie nowych, małych przedsiębiorstw (w fazie ich 
inkubacji, gdzie dodatkowo otrzymałyby wsparcie na zasadzie 
mentoringu). 

Działanie 3.2. 
Zwrotne 
instrumenty 
finansowe 

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno-
Ekonomicznych 

Zasady i etapy wprowadzenia zwrotnych instrumentów 
finansowych. Jesteśmy za. Zarazem jeśli chodzi o sposób 
wykorzystania środków z 1 % CIT jesteśmy za tym, aby 
rozważyć i zbadać możliwość i sensowność: 
a/ organizacji systemu podobnego do odpisu 1% podatku na 
rzecz organizacji pożytku publicznego, tj. konkretne 
przedsiębiorstwo dokonywałoby odpisu na rzecz konkretnego 
przedsiębiorstwa społecznego lub 
b/ organizacji funduszu pożyczkowo-poręczeniowego, 
zasilanego ze środków z 1 % CIT, do którego o środki 
mogłyby aplikować przedsiębiorstwa społeczne lub 
c/ organizacji lokalnego funduszu, o którego wykorzystaniu 
decydowałoby porozumienie lokalnych przedsiębiorstw 
społecznych. 
Istotne jest dla nas, aby środki pochodzące z 1 % CIT nie 
zasilały systemu wsparcia ekonomii społecznej, 
a zasilały przedsiębiorstwa społeczne bezpośrednio. 

Stowarzyszenie 
Współpracy 
Regionalnej 

W dokumencie przedstawiono plan utworzenia specjalnego 
funduszu pożyczkowego dla PS. Nie wspomniano natomiast o 
możliwościach korzystania przez PS z rozwiązań dostępnych 
dla MŚP. Proponujemy, aby jako źródła finansowania PS 
wskazać również te instrumenty bankowe i poza bankowe, 
które są dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym 
w szczególności KSU oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe 
dla MSP.  
Proponujemy również, aby w ramach działania 3.2 
zaplanowano działania informacyjno-edukacyjne dla PS 
dotyczące Krajowego Systemu Usług (KSU). 

Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego 

zaproponowane zapisy należy zmienić w taki sposób, aby 
zapisy miały charakter zadań do realizacji. Jednocześnie wydaje 
się, że w rozdziale tym pominięto kwestie związane z 
koniecznością zmian prawnych związanych m.in. 
z uruchomieniem Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej i 
jego finansowaniem z podatku CIT. W opinii MRR nie należy 
wskazywać, że uruchomienie mechanizmów finansowania 
działań innowacyjnych będzie wspierane tylko ze środków 
europejskich, zasadne wydaje się wspieranie tego rodzaju 
działań także ze środków krajowych. Ponadto, do rozważenia 
jest finansowanie działań innowacyjnych w obszarze ekonomii 
społecznej także w formie dotacji, a nie tylko w formie 
instrumentów zwrotnych. 

Instytut Spraw 
Publicznych 

Zwrotne Instrumenty finansowe – należałoby bardziej rozwinąć 
wątek poręczeń, ponadto warto zwiększyć dywersyfikację 
istniejących mechanizmów. Należałoby uruchomić więcej 
funduszy regionalnych, naszym zdaniem powinno być ich ok. 
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dwóch w każdym regionie. 
ROPS Poznań W Poddziałaniu 3.1 i 3.2 dot. zwrotnych i bezzwrotnych źródeł 

finansowania dla podmiotów ekonomii społecznej nie pojawiają 
się działania dot. umożliwienia PES-om dostępu do dotacji 
inwestycyjnych w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych. W związku z chęcią wspierania rozwoju PES w 
określonych branżach związanych z realizacją usług 
użyteczności publicznej (usługi opiekuńcze, usługi w zakresie 
ochrony środowiska) konieczne jest udostępnienie 
instrumentów związanych z przełamaniem barier wejścia na 
rynek.                   W niektórych branżach (usługi opiekuńcze – 
stacjonarne formy opieki długoterminowej) środki w obecnej 
wysokości mogą być niewystarczające. Konieczne jest 
opracowanie założeń wspierania inwestycji w infrastrukturę 
społeczną uwzględniające PES jako beneficjentów. 

Działanie 3.3. 
System Ośrodków 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej  

Krajowy 
Ośrodek EFS 

Działanie 3.3 pkt. 1), s.44. Propozycja uzupełnienia informacji o 
stworzeniu 44 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, która 
doprecyzuje wg jakiego kryterium wyznaczono taką liczbę 
Ośrodków. Informacja o kryterium wyboru liczby OWES (np. 
lokalizacja w największych miastach powiatowych 
województwa itp.) jest konieczna do pełnego obrazu 
funkcjonowania sieci OWES w nadchodzącej perspektywie. 
Obecna treść zapisu może rodzić niepotrzebne spekulacje. 

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno-
Ekonomicznych 

Ocena Systemu OWES. Naszym zdaniem podstawowym błędem 
jest dokonywanie zmian w działaniu systemu bez dokonania 
diagnozy i analizy stanu aktualnego, bez ustalenia dlaczego 
efektywność systemu jest poniżej oczekiwanego poziomu (ilość 
działających PES, ilość osób zatrudnionych w ES), jakkolwiek 
Ośrodki osiągają zamierzone rezultaty projektowe. 
Konieczne jest odchodzenie od takiej formuły działania OWES, 
gdzie rezultatami są godziny doradcze, podpisy na 
listach, kolejne publikacje, na ten sam temat, a nie wymaga się 
rezultatów merytorycznych. Projektodawca 
powinien mieć szerszą swobodę działania na rzecz inicjatyw, 
które mają szansę na powodzenie. Dziś OWES mają 
obowiązek „wyrobić” założoną liczbę godzin szkoleniowych i 
doradczych, a rezultaty w zakresie stworzonych 
miejsc pracy w ramach działania OWES wydają się 
nieproporcjonalne do środków wydatkowanych na 
funkcjonowanie infrastruktury wsparcia. 
Należy rozważyć, czy wydatkowanie przez OWES np. kilkuset 
tysięcy zł w ciągu roku, objęcie wsparciem kilkuset 
odbiorców wsparcia i utworzenie zaledwie kilku miejsc pracy z 
wynagrodzeniami poniżej płacy minimalnej jest dla 
nas akceptowalne? Jakie czynniki wpływają negatywnie na 
efektywność działania systemu wsparcia ekonomii 
społecznej i czy na pewno w pierwszej kolejności są to braki 
zapisów w dokumentach? Mamy poczucie, że zaproponowany 
dokument jest zbiorem „ruchów pozornych”, nie diagnozuje 
problemu i nie proponuje rozwiązań. 

Rada 
Działalności 
Pożytku 
Publicznego 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego, 
oraz Sejmik 
Organizacji 

Nasze obawy budzi  rozdzielenie usług darmowych i odpłatnych 
OWES. Czy nie ograniczy to  swobody działania organizacji 
prowadzących OWES? Kto i na jakiej podstawie określi jaką 
formę wsparcia należy realizować odpłatnie a jakie darmowo? 
Czy organizacja nie będzie mogła świadczyć tych usług 
darmowo poza działaniami OWES? W Programie należy 
również podkreślić potrzebę rozwinięcia działań w 
partnerstwie lokalnym i kooperacji z biznesem. 
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Pozarządowych 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego 
Piotr Frączak 
(FRSO, OFOP) 

Nie wydaje się szczególnie zasadne tworzenie jednolitego 
systemu wsparcia opartego o jednolite standardy, które nie 
mogą pasować do różnorodności ekonomii społecznej. Tutaj 
rozwiązaniem jest system wsparcia (vouchery, % dotacji na 
rozwój instytucjonalny) dla przedsiębiorstw, które  same 
decydowałyby o zamawianych usługach. Certyfikowaniem 
takich usług powinny zając się różnego instytucje samorządu 
przedsiębiorstw społecznych. 

Ministerstwo 
Rozwoju 
Regionalnego 

Należy wskazać, jakie zadania muszą być zrealizowane, aby 
stworzyć trwały system Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej. Nie należy się zatem odwoływać do okresów 
programowania. W KPRES konieczne jest wskazanie celów 
i zadań dla całej polityki publicznej w obszarze ekonomii 
społecznej w perspektywie do 2020 roku, a nie celów 
Europejskiego Funduszu Społecznego w tym zakresie. Dlatego 
nie należy koncentrować się na rezultatach obecnego okresu 
programowania, tylko wskazać, jaka jest pożądana liczba 
ośrodków wsparcia ekonomii społecznej do 2020 i jakie 
zadania muszą być zrealizowane, żeby taką liczbę osiągnąć, 
a jednocześnie zapewnić wysoką jakość usług i 
samofinansowanie tych podmiotów. Działania dotyczące 
finansowania są zbyt ogólne, dlatego należy je doprecyzować, 
rozważając przy tym wprowadzenie rozwiązań na poziomie 
prawnym dotyczących finansowania działalności OWES. Biorąc 
pod uwagę doświadczenia PO KL, założenie o niewielkim 
udziale środków publicznych w finansowaniu działalności 
OWES, wydaje się trudne do osiągnięcia. Wyraźnego określenia 
wymaga zdefiniowanie minimalnego zakresu usług, które 
OWES powinny świadczyć, a także grup, którym powinny 
oferować usługi (tylko przedsiębiorstwa społeczne, czy również 
inne podmioty ekonomii społecznej). Ponadto, konieczne jest 
określenie, które usługi będą finansowane ze środków 
publicznych, a za które przedsiębiorstwa społeczne będą 
zobowiązane płacić z własnych środków. To samo dotyczy 
zdefiniowanie minimalnego pakietu usług doradczych 
i wspierających, który miałby być finansowany ze środków 
publicznych. W rozdziale tym zabrakło także informacji o 
jakości usług i ich standaryzacji, a także o tworzeniu sieci 
OWES. 

ROPS Szczecin Rozszerzenie kompetencji koordynatora regionalnego – 
włączenie do prac nad akredytacją OWES 

Stowarzyszenie 
Współpracy 
Regionalnej 

Strona 44 Pragniemy przypomnieć, iż część przyjętych 
założeń w akredytacji AKSES w obecnej postaci jest 
zupełnie nieadekwatna i nie gwarantuje pożądanej jakości 
i skuteczności wsparcia, udzielanego przez OWES. 
Proponujemy zmodyfikowanie i dopracowanie kryteriów. 
Proponujemy, aby minimum 50 % wsparcia oferowanego 
przez OWES było kierowane do PS prowadzących 
działalność gospodarczą. Po roku każdy OWES powinien 
oferować doradztwo biznesowe oraz przejść akredytację ISO 
9001. Rozwiązanie to jest stosowane – i sprawdziło się - w 
Krajowym Systemie Usług  (KSU). Mogłoby uprościć i 
usprawnić system akredytacji (AKSES) oraz zagwarantować 
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wysoką jakość funkcjonowania OWES. 
Ponadto, proponujemy wprowadzenie następujących 
wymogów wobec OWES: 
 posiadanie stałego etatowego personelu, w tym doradców 

oraz przynajmniej jednego doradcę o wykształceniu 

kierunkowym (zarządzanie, ekonomia itp.).  

 badanie jakości działania OWES powinno być prowadzone 

przez instytucję zewnętrzną (np. KCES) – badaniem 

powinni zostać objęci wylosowani klienci każdego OWES-

u. 

 najpóźniej od 3 roku działalności OWES powinny być 

zobligowane do realizacjo wskaźników zatrudnieniowych. 

ROPS Poznań koordynacja i finansowanie działań OWES-ów – w działaniu 3.3 
jako jednostka odpowiedzialna wskazany jest samorząd 
województwa. Tym niemniej w opisie działania zapisany jest 
projekt systemowy oraz akredytacja wykonywana przez KCES. 
Początek wdrażania projektu systemowego jest określony na 
rok 2014 – w związku  z czym konieczne byłoby określenie na 
jakim poziomie taki projekt miałby być wdrażany (projekt 
systemowy dla samorządów województw wdrażany na 
szczeblu centralnym czy projekt systemowy wdrażany w 
ramach komponentu regionalnego? projekt zakładający 
ujednolicony schemat czy projekt będący indywidualnie 
opracowany w ramach każdego województwa?). Konieczne jest 
również określenie jaką rolę w koordynacji merytorycznej 
systemu OWES ma pełnić samorząd województwa. Taka rola 
jest teraz dookreślana na poziomie regionalnym w 
poszczególnych Planach Działania. Tym niemniej  wskazane by 
było określenie czy samorząd ma pełnić przede wszystkim 
funkcję koordynacyjną                 i finansującą, czy również 
wspomagającą dla OWES (kompetencje dotychczasowych CES – 
organizacja szkoleń dla OWES, pomoc w organizacji kadry 
OWES itd.), czy funkcję wspomagającą ma pełnić KCES? We 
fragmencie dotyczącym systemu wdrażania napisano, iż 
„najistotniejsze będą działania określone w Priorytecie IV, 
stanowiące cześć regionalnej polityki rozwoju”.  Instrumenty 
wskazane w priorytecie IV mają najczęściej jednak charakter 
lokalny (z poziomu regionu brak jest możliwości 
wpływu/kontroli alokacji funduszu pracy czy PFRON-u 
(rozdzielane na szczeblu centralnym), czy budżety OPS-ów czy 
PCPR-ów). W związku z tym konieczne są również systemowo-
prawne zmiany wpisujące zakres zadań związanych z 
koordynacją sektora ekonomii społecznej w akty prawne 
regulujące zakres zadań samorządu województwa; 

Działanie 3.4. 
Wsparcie rozwoju 
sieci kooperacji i 
partnerstw 
ekonomii 
społecznej  

Krajowy 
Ośrodek EFS 

Działanie 3.4 następny punkt po 2), s. 44, Propozycja nowego 
paragrafu, po punkcie 2) o treści: „Wykorzystanie istniejących 
lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju, które deklarują 
poszerzenie działalności o inicjatywy ekonomii społecznej; w 
tym celu wskazane jest nawiązanie współpracy z Krajowym 
Ośrodkiem EFS działającym w strukturach Centrum Projektów 
Europejskich”. Krajowy Ośrodek EFS nadzoruje i monitoruje 
efekty działalności animatorów Regionalnych Ośrodków EFS, 
jakimi są lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju. Otrzymujemy 
sygnały o potrzebie rozwijania funkcjonujących już partnerstw 
w kierunku przedsiębiorczości społecznej. Wydaje się zatem 
zasadne wykorzystanie potencjału i dorobku pracy 
Regionalnych Ośrodków EFS rozwijanej od 2005 roku, której 
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okres największego zasięgu przypada na perspektywę 2007-
2013.. 
Działanie 3.4 punkt 8), s. 45, Modyfikacja zapisu: „wsparcie 
merytoryczne (...) działających w obszarze wspierania 
przedsiębiorczości i obszarów wiejskich (...)” w sposób 
następujący:  „(...) działających w obszarze wspierania 
przedsiębiorczości, aktywizowania środowisk lokalnych i 
rozwoju obszarów wiejskich, w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości społecznej. W naszej opinii wsparcie 
przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich odbywa 
się poprzez aktywizowanie środowisk lokalnych, które 
prowadzi do nawiązywania partnerstw i wspólnych inicjatyw. 
Modelowym przykładem na to są wioski tematyczne w woj. 
warmińsko – mazurskim. 
Uzupełnienie podpunktów o nowy wg następującej treści: 
„wykorzystanie doświadczeń sieci Regionalnych Ośrodków EFS 
wspierających aktywizowanie środowisk lokalnych i 
partnerstwa na rzecz  ekonomii społecznej”. W nawiązaniu do 
powyższych uzasadnień, zasadne jest wykorzystanie 
doświadczeń z  działalności Regionalnych Ośrodków EFS, 
których zakres  działania jest szerszy niż sieci OWES.  

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno-
Ekonomicznych 

Jesteśmy za, o ile mówimy o wsparciu oddolnej inicjatywy. Nie 
jesteśmy za odgórnym ustalaniem ilości partnerstw, jakie mają 
powstać w danym województwie, co sprawia, że w ostatecznym 
rozrachunku powstają dokumenty w oderwaniu od możliwości 
i rzeczywistych motywacji danej społeczności. 

ROPS Poznań W przedstawionym projekcie wydaje się, że brakuje 
dookreślenia narzędzi współpracy z biznesem – biznes pojawia 
się w kontekście sieciowania podmiotów, edukacji 
przedstawicieli biznesu, aniołów ekonomii społecznej. Brakuje 
działań skierowanych na budowanie konkretnej współpracy 
biznesowej – np. uwzględnienia narzędzi systemowych 
gratyfikujących dla biznesu współpracującego z 
przedsiębiorstwami społecznymi (analogicznych do tych, które 
mogą się pojawić we współpracy ZAZ – przedsiębiorstwo            
w obszarze zwolnienia z obowiązkowej składki na PFRON). Z 
informacji przekazywanych przez PES wynika, iż dla 
przedsiębiorców komercyjnych ważne są mechanizmy 
zapewniające „opłacalność” ich współpracy z PES-ami. Nie 
zawsze wystarczającą „marchewką” jest promocja firmy jako 
„społecznie odpowiedzialnej.” Z drugiej strony dla PES klienci 
instytucjonalni są bardzo ważni, nie zawsze taką rolę mogą 
pełnić podmioty publiczne (np. pod kątem obszaru działalności 
gospodarczej dostosowanej do umiejętności osób 
zatrudnionych w PES); 

 

3.4.8. Komentarze zamieszczone w załączeniu do ankiety do 
Priorytetu III 
  

 Mam obawę do punktu 2 działaniu 3.3 strona 44 
> kto i jak ma rozdzielać usługi darmowe i odpłatne i czy nie ograniczy to swobody działania 
organizacji prowadzących OWESy, poprzez określenie form wsparcia jakie muszą być odpłatne albo 
nie 
> Co z sytuacją gdy jakaś usługa jest odpłatna w OWES a w jakimś inny projekcie ta sam usługa byłaby 
darmowa, może to wprowadzić spore zamieszanie i chaos informacyjny. I dobrze by była możliwość 
finansowania kogoś takiego jak animator ale nie partnerstw bo to juz znaczy ze musi być efekt a 
wiemy ze na 5 rozmów jedna owocuje dobrze byłoby by taki animator  mógłby pracować z wójtami, 
burmistrzami radnymi,  w zakresie zachęcanie do wspierania przedsiębiorczości na swoim terenie, 



Raport z wstępnych konsultacji projektu KPRES 
 

Strona 49 z 121 

 

obecnie te osoby nie bardzo są kwalifikowanych chyba ze  w zakresie promocji, a ja myślę o bardziej 
systemowej pracy przez kilka miesięcy z takim założeniem ze efektywność musiałaby być na poziomie 
20 procent w tym działaniu 

  

 System Wsparcia powinien być budowany w oparciu o system standaryzacji zachęcającej do 
systematycznego podnoszenia kompetencji kadr Ośrodka oraz aktywnej pracy w terenie. W związku z 
tym istnieje konieczność minimalizowania systemu raportowania, obsługi formalnej prowadzonych 
działań oraz oceniania działań poprzez aspekty techniczne mierzone np. wielkością lokalu. Należy 
promować możliwość budowania systemu wsparcia ze środków regionalnych i lokalnych. 

  

 Proponuję zwrócić uwagę na rozlokowanie OWES w obrębi województw, zwłaszcza jeśli będą tylko po 
2 akredytowane. Aby nie było sytuacji (jak obecnie), że wszystkie są w pobliżu miast wojewódzkich a 
obrzeza województw są bez jakiegokolwiek wsparcia, bardzo utrudnia to dostęp do informacji 
zlokalizowanym tam podmiotom ES, w efekcie ES praktycznie  nie rozwija się na obrzeżach. 
Kolejna sprawa dotyczy potrzeby rozszerzenia katalogu osób narażonych na wykluczenie społeczne 
także o osoby zaliczane do tzw. bezrobocia ukrytego na wsi. Głównie kobiety - żony rolników, 
domowniczki. Z uwagi na współwłasność gospodarstwa o powierzchni powyżej 2 ha, pomimo że jest 
ono niedochodowe, nigdy nie uzyskają statusu osoby bezrobotnej i nie założą spółdzielni socjalnej. O 
ile nie kwalifikują sie do innych grup objętych ustawą, to nie mają  takiej szansy, ogranicza to ich 
dostęp do wsparcia i pogłębia ich wykluczenie społeczne. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
społecznej na obszarach wiejskich stale napotyka na ten problem.  w efekcie nawet jeśli jest potencjał 
intelektualny, chęć, pomysł na biznes, to brak osób kwalifikujących sie do założenia spółdzielni, bo 
wszyscy teoretycznie są ...rolnikami, pomimo że z rolnica nie czerpią żadnych dochodów. Warto o tym 
pamiętać już na etapie konstruowania założeń KPRES, aby nie umknęły one znów przy projektowaniu 
szczegółowych programów i zmian legislacyjnych 

  

 Działanie 3.4 Wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej. 
Niektóre elementy działania mogą być finansowane również ze środków Funduszu Pracy, który nie 
został tu wskazany jako źródło finansowania. Art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwia  finansowanie kosztów związanych z 
organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 6 ust. 7, obejmujących koszty 
organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji 
partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy. W oparciu o 
ten zapis funkcjonuje Partnerstwo na rzecz rozwoju ES koordynowane przez WUP w Zielonej Górze. 
Jego uczestnikami są m.in. JST, PES, NGO, przedstawiciele organizacji pracodawców, media. 

  

 W podsumowaniu chciałbym dodać, że w działalności spółdzielni socjalnych potrzebne jest 
partnerstwo z samorządem lokalnym. Spółdzielnie powinny być motorem lokalnej aktywności 
zwłaszcza na obszarach wiejskich. 

  

 wyodrębnienie specjalnego funduszu który będzie dofinansowywał powstałe lokalne PS partnerskie 
(samorząd, organizacje, inne), warunek - utworzenie min 3 nowych miejsc pracy, dla 2 osoby 
bezrobotne, 1 osoba niepełnosprawna dotacja np. do 40 000 na jedno miejsce pracy, warunek osoba 
pracując osiąga wynagrodzenie min 80% najniższej płacy przez okres 2 lat (forma zatrudnienia 
dowolna) , zabezpieczenie dotacji weksel. Powyższe wsparcie na podobnej zasadzie dla pracodawcy 
tworzącego miejsce pracy. 

  

 Ważne jest ustalenie  sposoby wycofywania się ze spółdzielni. Spółdzielca pracuje "na swoim" 
więc gdy odchodzi to powinien mieć możliwość wycofana udziałów. Jeżeli to powiązać 
z filozofią CSR to wszyscy powinni mieć jasność co do takiej sprawy. 
Biznes to trudna sztuka ,dochodzi często do konfliktów interesów , czasami na poziomie  
metod realizacji celów, a czasami na poziomie "nie, bo nie" ale to nie ważne. Każdy ze spółdzielców 
powinien mieć możliwość wycofania udziałów. Drugim elementem jest metoda liczenia tych 
udziałów , trzeba by opracować jakiś algorytm uwzględniający interes spółdzielcy i interes 
spółdzielni. Trzecim elementem jest warunek zachowania nieuczciwej konkurencji. 
Może jakąś kwotę spółdzielca otrzyma po 3-ch latach działalności -nie wcześniej !!! 
Konieczne jest wdrożenie wyraźne postanowień o nieuczciwej konkurencji, bo nie można 
też ze spółdzielców robić tzw. świętych krów. Ja uważam ,że jest to biznes , nie można od części 
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społeczeństwa wymagać odpowiedzialności a od spółdzielców nie. A z drugiej strony jeżeli się starają i 
pracują dla dobra wspólnego to dlaczego nie mają mieć możliwości wycofania udziałów i założyć 
własną firmę ? 

 
 
3.4.9. Wyniki z przeprowadzonej ankiety do Priorytetu IV 
 
Działanie IV.1. 
 
Jak oceniasz zaproponowane wsparcia dla partycypacyjnych modeli badania 
potrzeb społecznych i planowania lokalnego, w tym: zmiany w zakresie 
programowania strategicznego, 
59,4% badanych dobrze oceniło propozycje związane z przeprowadzaniem 
partycypacyjnej diagnoz – w tym 20,7% oceniło je bardzo dobrze. 12,6% było innego 
zdania, w tym 4,5% odrzuciło je. 

 
Jak oceniasz zaproponowane wsparcia dla partycypacyjnych modeli badania 
potrzeb społecznych i planowania lokalnego, w tym: Wsparcie rozwoju portalu 
mojapolis.pl i innych podobnych narzędzi, 58,5% badanych dobrze oceniło wsparcie 
rozwoju portalu mojapolis.pl orz narzędzi zbliżonych, przeciwnego zdania było 15,3% 
badanych.  

 
Jak oceniasz zaproponowane wsparcia dla partycypacyjnych modeli badania 
potrzeb społecznych i planowania lokalnego, w tym: Wsparcie elektronicznych 
narzędzi konsultacji społecznych, Z dobrym przyjęciem spotkały się propozycje 
rozwoju elektronicznych narzędzi służących konsultacjom społecznym – pozytywną 
opinię na ten temat wyraziło 82% badanych. Negatywnie propozycje te oceniło 6,3% 
respondentów – w tym 2,7% odrzuciło je w całości. 

 
Jak oceniasz zaproponowane wsparcia dla partycypacyjnych modeli badania 
potrzeb społecznych i planowania lokalnego, w tym: wsparcie elastycznych 
narzędzi dialogu społecznego, 77,5% badanych dobrze oceniło wsparcie dla 
elastycznych narzędzi dialogu społecznego, negatywnie propozycje te oceniło  6,3% 
badanych. 26,1% oceniło je jako bardzo dobre – 1,8% odrzuciło je w całości. 

 
Jak oceniasz zaproponowane wsparcia dla partycypacyjnych modeli badania 
potrzeb społecznych i planowania lokalnego, w tym: wsparcia dla gminnych i 
powiatowych rad działalności pożytku publicznego? Propozycje wsparcia dla 
gminnych i powiatowych rad działalności pożytku publicznego pozytywnie oceniło 
73,8% badanych – w tym 26,1% oceniło, że są to propozycje bardzo dobre. 13,5% było 
odmiennego zdania – w tym 4,5% uznało te propozycje za chybione. 

 
Działanie IV.2. 
 
 Jak oceniasz propozycję wspierania lokalnej samoorganizacji i aktywności 
obywatelskiej, w tym: ułatwienia zrzeszania obywateli, Z przychylną opinią 
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badanych spotkały się propozycje wspierania lokalnej samoorganizacji poprzez 
ułatwienie zrzeszania się obywateli. Pozytywną opinię na ten temat wyraziło 83,7% 
badanych – w tym 43,2% wskazało, że zmiany takie są konieczne. Odmiennego zdania 
było 7,2% badanych – w tym 1,8% wskazało, że zmiany takie mogą być szkodliwe. 

 
Jak oceniasz propozycję wspierania lokalnej samoorganizacji i aktywności 
obywatelskiej, w tym:  wspierania rozwoju młodych organizacji poprzez program 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ponad 88% respondentów uznało to działanie za 
dobry pomysł, w tym blisko 50% za bardzo dobry pomysł. Jako chybiony uznało go 6,3%   

 
Jak oceniasz propozycję wspierania lokalnej samoorganizacji i aktywności 
obywatelskiej, w tym:   wspieranie instytucji inicjatywy lokalnej, 81,9% badanych 
dobrze oceniło propozycje wspierania inicjatywy lokalnej, w tym aż 48,6% oceniło te 
propozycje jako bardzo dobre. 6,3% badanych oceniło te propozycje z rezerwą – w tym 
2,7% uznało, że są one chybione. 

 
Jak oceniasz propozycję wspierania lokalnej samoorganizacji i aktywności 
obywatelskiej, w tym:    wspierania innowacji społecznych? 85,6% badanych dobrze 
oceniło propozycje wspierania innowacji społecznych, w tym ponad połowa (51,4%) 
uznało je za bardzo dobry pomysł. 6,3% badanych uznało, że są to propozycje błędne, w 
tym 1,8% odrzuciło je. 

 
Działanie IV.3. 
 

Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju usług użyteczności publicznej 
poprzez ekonomię społeczną, w tym: doprecyzowania zasad zlecania zadań 
publicznych, 83,7% badanych dobrze oceniło propozycje dotyczące rozwoju usług 
użyteczności publicznej przez ES, m. in. poprzez doprecyzowanie zasad zlecania zadań. 
38,7% osób, które wzięły udział w badaniu uznało, że są to propozycje bardzo dobre. 
4,5% respondentów źle oceniło te propozycje, w tym 1,8% uznało je za chybione. 
 
Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju usług użyteczności publicznej 
poprzez ekonomię społeczną, w tym:  wprowadzenie minimalnych standardów 
jakości zlecanych usług, Zdecydowana większość badanych, bo aż 83,7% uznało 
konieczność wprowadzenia minimalnych standardów jakości zlecanych usług, w tym 
39,6% uznało, że są to propozycje bardzo dobre. Negatywnie propozycje te oceniło 7,2% 
w tym jedynie 0,9% uznało je za chybione. 

 
Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju usług użyteczności publicznej 
poprzez ekonomię społeczną, w tym:   promocję realizacji zadań publicznych 
przez podmioty ekonomii społecznej, 82,8% badanych dobrze oceniło kwestie 
związane z promocją realizacji zadań publicznych przez podmioty ekonomii społecznej, 
w tym 45% badanych stwierdziło, że są to bardzo dobre propozycje. Na słabości tych 
propozycji wskazało 5,4% badanych, w tym jedynie 0,9% uznało, że są one chybione. 

 
Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju usług użyteczności publicznej 
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poprzez ekonomię społeczną, w tym: upowszechnienie stosowania przez 
jednostki samorządu terytorialnego klauzul społecznych w zamówieniach 
publicznych? Z pozytywnym odbiorem spotkały się propozycje związane z 
upowszechnieniem stosowania przez JST klauzul społecznych w zamówieniach 
publicznych – 84,6% biorących udział w badaniu oceniło je dobrze, w tym blisko połowa 
(49,5%) uznało te propozycje za bardzo dobre. Odmiennego zdania było 4,5% 
respondentów, w tym jedynie 0,9% uznało je za chybione. 

 
Działanie IV.4. 
 

Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju poprzez ekonomię społeczną, w tym: a) rozwój systemu edukacji 
ekologicznej, 67,5% respondentów dobrze oceniło kwestie związane z rozwojem 
systemu edukacji ekologicznej w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
11,7% badanych uznało je za chybione lub raczej chybione, w tym 3,6% uznało je za 
chybione w całości. 

 
Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju poprzez ekonomię społeczną, w tym:  rozwój przedsiębiorstw 
społecznych działających w obszarze selektywnej zbiórki odpadów, Ponad ¾ 
badanych (75,6%) uznało za celne propozycje związane z działalnością podmiotów 
ekonomii społecznej w obszarze selektywnej zbiorki odpadów, w tym 1/3 (33%) 
uznało, ze są to propozycje bardzo dobre. Inną opinię wyraziło 7,2% badanych, w tym 
3,6% uznało te propozycje za chybione. 

 
Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju poprzez ekonomię społeczną, w tym: rozwój przedsiębiorstw 
społecznych działających w obszarze prac melioracyjnych, 69,3% badanych uznało 
za dobre propozycje rozwój przedsiębiorstw ES w obszarze prac melioracyjnych – w 
tym 28,8% uznało te propozycje za bardzo dobre. Jedynie 9,9% badanych było innego 
zdania, w tym za chybione uznało je 2,7% badanych. 

 

Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju poprzez ekonomię społeczną, w tym: rozwój przedsiębiorstw 
społecznych działających w obszarze odnawialnych źródeł energii. Dobrze badani 
ocenili propozycję rozwoju PES w obszarze odnawialnych źródeł energii, opinię taką 
wyraziło 71,1% uczestników badania – w tym 1/3 (33%) uznało tę propozycję za 
bardzo dobrą. Odmienne stanowisko zaprezentowało 10,8% badanych – w tym 3,6% 
uznało, że propozycje te są błędne. 

 

Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju poprzez ekonomię społeczną, w tym: rozwój przedsiębiorstw 
społecznych działających w obszarze rozwoju i promocji społeczności lokalnej, 
tożsamości i edukacji kulturowej? Pytanie o ocenę rozwoju przedsiębiorstw 
społecznych działających w obszarze rozwoju i promocji społeczności lokalnej, 
tożsamości i edukacji kulturowej uzyskało 79,2% odpowiedzi pozytywnych, w tym 
41,4% ocen bardzo dobrych. Odmienną ocenę wyraziło 8,1% badanych – w tym 4,5% 
wskazało, że są to propozycje błędne. 
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Działanie IV.5.  
 

 Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju działań na rzecz solidarności 
pokoleń poprzez ekonomię społeczną, w tym: wdrożenie programów stażu i 
zatrudnienia absolwentów, Propozycje dotyczące wdrożenia programów stażu i 
zatrudnienia absolwentów uzyskały 77,4% ocen pozytywnych, w tym 41,4% ocen 
bardzo dobrych. Jednocześnie 9,9% badanych uznało je za chybione, w tym 5,4% za 
całkowicie chybione. 

 
Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju działań na rzecz solidarności 
pokoleń poprzez ekonomię społeczną, w tym: rozwój systemu praktyk 
absolwenckich. Propozycje rozwoju systemu praktyk absolwenckich zostały dobrze 
ocenione przez 77,4% badanych – w tym 44,1% respondentów wskazało, że są to 
propozycje bardzo dobre. 9% badanych oceniło te propozycje źle – w tym 4,5% uznało 
je za chybione. 

 
Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju działań na rzecz solidarności 
pokoleń poprzez ekonomię społeczną, w tym: wspieranie tworzenia 
przedsiębiorstw społecznych przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 
Wspieranie tworzenia przedsiębiorstw społecznych przez absolwentów szkół 
ponadgimazjalnych zostało dobrze ocenione 69,3% badanych – w tym bardzo dobrze 
przez 37,8%. 13,5 miało odmienne zdanie – w tym 8,1% uznało te propozycje za 
chybione 

 

Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju działań na rzecz solidarności 
pokoleń poprzez ekonomię społeczną, w tym: wspieranie zatrudnienia 
absolwentów w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej. Propozycje dotyczące 
wspierania zatrudniania absolwentów w przedsiębiorstwach ES zostały dobrze 
ocenione przez ponad ¾ badanych (76,5%) – w tym bardzo dobrze przez 43,2%. 10,8% 
oceniło je negatywnie w tym 5,4% jako chybione. 

 

Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju działań na rzecz solidarności 
pokoleń poprzez ekonomię społeczną, w tym: wspieranie zatrudnienia starszych 
pracowników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej, w tym poprzez 
tworzenie przedsiębiorstw społecznych. Wspieranie zatrudniania starszych 
pracowników zostało dobrze ocenione przez 81% badanych – w tym 46,8% oceniło tę 
propozycję bardzo dobrze. Odmiennego zdania było 7,2% badanych – w tym 3,6% 
uznało go za chybiony. 

 
Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju działań na rzecz solidarności 
pokoleń poprzez ekonomię społeczną, w tym: wspieranie przedsiębiorstw 
społecznych oferujących usługi wspierające politykę rodzinną (żłobki, 
przedszkola etc.) oraz oferujących usługi dla starszych konsumentów? Dobrą 
ocenę badanych uzyskała propozycja rozwoju usług wspierających politykę rodzinną 
(żłobki, przedszkola). 86,5% badanych uznało te propozycje za dobre – w tym aż 57,7% 
za bardzo dobre. Jedynie 6,3% badanych odniosło się do nich krytycznie, w tym 4,5% 
uznało je za chybione. 
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Działanie IV.6.   
 

 Jak oceniasz propozycje dotyczące wspierania rozwoju usług aktywnej integracji 
poprzez ekonomię społeczną, w tym: zmiany regulacyjne pomocy społecznej na 
rzecz rozwoju usług społecznych. Uczestnicy badania pozytywnie ocenili propozycje 
zmian regulacyjnych dotyczących rozwoju usług społecznych w zakresie pomocy 
społecznej. 78,3% badanych uznało te propozycje za dobre – w tym 38,7% za bardzo 
dobre. 8,1% badanych nie uznało ich za konieczne – w tym jednak tylko 1,8% za 
całkowicie chybione. 

 
Jak oceniasz propozycje dotyczące wspierania rozwoju usług aktywnej integracji 
poprzez ekonomię społeczną, w tym:  zmiany regulacyjne dotyczące zatrudnienia 
socjalnego. Ponad ¾ badanych (75,6%) uznało propozycje zmian w zakresie 
zatrudnienia socjalnego za dobre, za bardzo dobre uznało je 35,1% badanych. 15,3% 
było odmiennego zdania, jednak tylko 0,9% uznało te propozycje za chybione. 

 
Jak oceniasz propozycje dotyczące wspierania rozwoju usług aktywnej integracji 
poprzez ekonomię społeczną, w tym: wdrożenie systemu zatrudnienia 
monitorowanego? Wdrożenie systemu zatrudnienia monitorowanego spotkało się z 
pozytywnym przyjęciem ze strony 63,9% badanych – w tym 23,4% uznało te propozycje 
za bardzo dobre. 9,9% badanych nie udzieliło tym propozycjom poparcia – w tym 3,6% 
uznało je za niepotrzebne. 

 
3.4.10. Uwagi zgłoszone przez organizacje i osoby do autorów 
konsultacji do Priorytetu IV 
 

Priorytet IV Ekonomia społeczna na społecznie odpowiedzialnym 
terytorium 

Część rozdziału Podmiot 
zgłaszający 

Uwaga 

Uwagi ogólne Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 
Społecznej w 
Poznaniu 

We fragmencie dotyczącym systemu wdrażania napisano, iż 
„najistotniejsze będą działania określone w Priorytecie IV, 
stanowiące cześć regionalnej polityki rozwoju”.  Instrumenty 
wskazane w priorytecie IV mają najczęściej jednak charakter 
lokalny (z poziomu regionu brak jest możliwości 
wpływu/kontroli alokacji funduszu pracy czy PFRON-u 
(rozdzielane na szczeblu centralnym), czy budżety OPS-ów czy 
PCPR-ów). W związku z tym konieczne są również systemowo-
prawne zmiany wpisujące zakres zadań związanych z 
koordynacją sektora ekonomii społecznej w akty prawne 
regulujące zakres zadań samorządu województwa; 
Ponadto w obszarze IV – Ekonomia społeczna na społecznie 
odpowiedzialnym terytorium większość działań skierowanych 
jest na poziom lokalny. Jest to z jednej strony zrozumiałe, pod 
kątem zadań gminy i powiatu bardziej bezpośrednio 
skierowanych do mieszkańców niż zadania samorządu 
województwa. Z drugiej strony część zaproponowanych działań 
– np. „Wspieranie partycypacyjnych modeli badania potrzeb 
społecznych i planowania lokalnego”. 

Działanie IV.1. 
Wspieranie 

Fundacja 
Inicjatyw 

Wsparcie elektronicznych narzędzi konsultacji społecznych 
Użyteczność określonych narzędzi badań potrzeb społecznych i 
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partycypacyjnych 
modeli badania 
potrzeb 
społecznych i 
planowania 
lokalnego nowej 
roli 

Społeczno-
Ekonomicznych 

planowania lokalnego jest uzależniona od tego, 
jakie zagadnienie chcemy zbadać i w jakich grupie docelowej. 
Trudno z góry orzekać czy portal mojapolis.pl 
będzie zawsze najlepszym narzędziem do zbadania określonego 
zjawiska w określonej gminie, może zdarzyć się 
tak, że w danej sprawie i w danej społeczności będą skuteczne 
inne narzędzia niż elektroniczne lub inny portal 
niż mojapolis.pl. 
Biorąc pod uwagę rosnącą rozpoznawalność portalu 
mojapolis.pl należy uznać, że ma szanse stać się wiodącym 
narzędziem elektronicznym, nie mniej jednak żadnego 
narzędzia nie należy stosować bezrefleksyjnie jeśli 
oczekujemy rzetelnych rezultat . Podobna uwaga dotyczy 
innych z wymienionych narzędzi i modeli badania 
potrzeb społecznych. Sugerujemy taki sposoby działania, w 
którym najpierw jest diagnoza, a następnie dobór właściwych 
narzędzi. 

Instytut Spraw 
Publicznych 

Wspieranie partycypacyjnych modeli badania potrzeb 
społecznych i planowania lokalnego jest potraktowane zbyt 
szeroko i powinno się znaleźć w Programie Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Działanie IV.2. 
Wspieranie 
lokalnej 
samoorganizacji i 
aktywności 
obywatelskiej  

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno-
Ekonomicznych 

Wspieranie lokalnej samoregulacji i aktywności obywatelskiej 
Jesteśmy za, jakkolwiek wyrażamy przekonanie, że ułatwienie 
zrzeszania obywateli czy wspieranie rozwoju 
młodych organizacji poprzez program rozwoju FIO czy 
wspieranie instytucji inicjatywy lokalnej należy w pierwszej 
kolejności do zadań Departamentu Pożytku Publicznego we 
współpracy z instytucjami wsparcia ekonomii społecznej, w 
związku z powyższym zapisy dotyczące tych działań nie wydają 
nam się zasadne w ramach Krajowego Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej. 

Instytut Spraw 
Publicznych 

Wspieranie lokalnej samoorganizacji i aktywności 
obywatelskiej jest potraktowane zbyt szeroko. Proponowane 
działania znacznie wykraczają poza Program i istnieje poważne 
niebezpieczeństwo, że zostawianie ich tu ograniczy wspieranie 
aktywności obywatelskiej wyłącznie do ekonomii społecznej 

Działanie IV.3. 
Wspieranie 
rozwoju usług 
użyteczności 
publicznej 
poprzez 
ekonomię 
społeczną 

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno-
Ekonomicznych 

Wspieranie rozwoju usług użyteczności publicznej poprzez 
ekonomię społeczną 
Jesteśmy zdecydowanie za, zarazem należy zwrócić szczególną 
uwagę na konieczność budowania rozwiązań 
prawnych zapewniających transparentność prowadzonych 
działań. 

Działanie IV.4. 
Wspieranie 
działań na rzecz 
zrównoważonego 
rozwoju poprzez 
ekonomię 
społeczną  

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno-
Ekonomicznych 

Wspieranie rozwoju działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 
poprzez ekonomię społeczną, solidarności 
pokoleń, usług aktywnej integracji. W naszym przekonaniu 
należy zrezygnować z enumeratywnego wyliczania obszar  
dziedzinowych, branży działalności, w których zastosowanie 
ekonomii społecznej jest możliwe. Ekonomia społeczna jest 
zjawiskiem horyzontalnym, współistniejącym lokalnie z innymi 
formami działalności społecznej i ekonomicznej. 
Wskazywanie w dokumencie programowym konkretnych branż 
może okazać się przypadkowe z perspektywy 
wyzwań, szans i zagrożeń dotyczących konkretnej społeczności 
lokalnej. Tak sformułowany program przypomina formą próbę 
powrotu do gospodarki planowej. 
Nie zgadzamy się z propozycją profilowania ekonomii 
społecznej na potrzeby konkretnych dziedzin, zadaniem 

Działanie IV.5. 
Wspieranie 
rozwoju działań 
na rzecz 
solidarności 
pokoleń poprzez 
ekonomię 
społeczną 
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programu rozwoju ekonomii społecznej jest stworzenie 
instrument  zachęty w pełnym spektrum branż i typu 
działalności. Wyrażamy przekonanie, że samo wymienienie 
tych ważnych obszarów aktywności w dokumencie jakim jest 
KPRES nie przełoży się na rzeczywisty wzrost działań z zakresu 
ekonomii społecznej. Ze względu jednak na 
wagę tych wyzwań i rzeczywiste możliwości działania na rzecz 
zmiany w tych obszarach z wykorzystaniem 
ekonomii społecznej należałoby zadbać o to, aby wskazanie na 
instrumenty ES znalazło się w podobnych dokumentach 
strategicznych dotyczących bezpośrednio tych obszarach.. 

Działanie IV.6. 
Wspieranie 
rozwoju usług 
aktywnej 
integracji poprzez 
ekonomię 
społeczną 

Konwent 
Centrów i 
Klubów 
Integracji 
Społecznej 

strona 48-49 - „Działanie IV.6 ” (ujednolicić numerację) 
Konieczne jest wzmocnienie propozycji w tym działaniu. 
Współpraca jednostek pomocy społecznej i podmiotów 
zatrudnienia socjalnego (centrów i klubów integracji 
społecznej) jest ważnym wstępnym warunkiem dla uzyskania 
rezultatów w pozostałych sektorach ekonomii społecznej, 
zwłaszcza w przyszłym funkcjonowaniu niektórych 
przedsiębiorstw społecznych, głównie spółdzielczości socjalnej. 
Propozycja dodatkowego ujęcia następujących zadań: 
 Wprowadzenia nowych możliwości prawnych dla 

stworzenia stabilnego finansowania usług reintegracji 
społecznej i zawodowej w centrach i klubach integracji 
społecznej, realizujących wymagany standard usług oraz 
posiadających certyfikat (akredytację) ministra właściwego 
ds. zabezpieczenia społecznego, 

 Wzmocnienie narzędzia jakim jest kontrakt socjalny nie 
tylko poprzez związanie go  
z instrumentami aktywnej integracji, ale także poprzez 
wprowadzenie jego nowej odmiany, tj. rodzinnego 
kontraktu socjalnego 

 Całkowite włączenie instrumentu „prace społecznie 
użyteczne” do pakietu działań pomocy społecznej i 
zatrudnienia socjalnego, przy jednoczesnej modyfikacji 
trybu  
i sposobu ich organizacji, i nie traktowania tego 
instrumentu jako wyłącznie przypisanego do 
charytatywnej działalności organizacji pozarządowych. 
Instrument ten powinien być przypisany do gminy – 
ośrodka pomocy społecznej, centrum integracji społecznej, 
klubu integracji społecznej oraz spółdzielni socjalnych. 

 Włączenie problematyki ekonomii społecznej i 
przedsiębiorczości społecznej do minimum programowego 
systemu kształcenia pracowników instytucji pomocy  
i integracji społecznej, w tym przeprowadzenie próby 
uzyskiwania specjalizacji pracowników socjalnych z 
zakresu ekonomii społecznej.  

Konwent 
Centrów i 
Klubów 
Integracji 
Społecznej 

Dodanie Działania 3.5. System certyfikacji KIS / CIS 
 szeroka edukacja w zakresie współpracy międzysektorowej 

i tworzenia partnerstwa lokalnego uwzględniającego 
działalność CIS / KIS,  

 promowanie dobrych praktyk 
 certyfikacja CIS / KIS 
 system finansowania obejmujący tylko certyfikowane CISy 

/ KISy 
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3.4.11. Wyniki z przeprowadzonej ankiety do Priorytetu V 
 
Jak oceniasz propozycje dotyczące działań edukacyjnych w tym: prowadzenie 
kampanii edukacyjnych, Z pozytywną oceną spotkały się propozycje rozwoju działań 
edukacyjnych. 78,3% badanych uznało prowadzenie kampanii edukacyjnych za dobry 
pomysł – w tym 31,5% za bardzo dobry. Kampanii edukacyjnych nie poparło 9% 
badanych – w tym 3,6% uznało, że są to pomysły chybione. 12,6% respondentów nie 
miało opinii na ten temat. 

 
Jak oceniasz propozycje dotyczące działań edukacyjnych w tym: wzmocnienia 
ekonomii społeczne jako elementu tożsamości kulturowej, Prawie ¾ badanych 
(74,7%) uznało pomysł wzmocnienia ekonomii społecznej jako elementu tożsamości 
kulturowej za cenny – w tym za dobry pomysł uznało tę propozycję 31,5% badanych.  
10,7% badanych miało odmienne zdanie – w tym 5,4% uznało ten pomysł za chybiony. 

 
Jak oceniasz propozycje dotyczące działań edukacyjnych w tym:  prowadzenia 
działań edukacyjnych dla środowisk lokalnych. Prowadzenie działań edukacyjnych 
adresowanych do środowisk lokalnych zyskało akceptację 84,6% respondentów, w tym 
40,5% badanych uznało ten pomysł za bardzo dobry. Spośród 5,4% osób, które nie 
uznały tej propozycji za korzystną tylko 0,9% uznało ją za chybioną. 

 
Jak oceniasz propozycje dotyczące działań edukacyjnych w tym: prowadzenia 
edukacji na poziomie szkolnym? Propozycja prowadzenia działań edukacyjnych na 
poziomie szkolnym zyskała akceptację 76,5% badanych, w  ym 38,7% uznało ten 
pomysł za bardzo dobry. 5,4% uznało ją za raczej chybiony – zaś1,8% za chybiony. 

 
 
3.4.12. Uwagi zgłoszone przez organizacje i osoby na do autorów 
konsultacji do Priorytetu V 
 

Priorytet V Edukacja dla ekonomii społecznej 
Część rozdziału Podmiot 

zgłaszający 
Uwaga 

Uwagi do całego 
rozdziału 

Fundacja 
Inicjatyw 
Społeczno-
Ekonomicznych 

Propozycje dotyczące działań edukacyjnych 
Sądzimy, że diagnoza sytuacji ekonomii społecznej zawarta w 
Rozdziale I powinna obejmować informację 
o prowadzonych do tej pory działaniach edukacyjnych w 
podziale na różne grupy odbiorców i z uwzględnieniem 
dedykowanych na ten cel środków. 
Wydaje się, że w zrealizowanych projektach OWES działania 
edukacyjne i popularyzujące ES zajmowały 
dominujące miejsce (liczne szkolenia, seminaria skierowane do 
różnych grup odbiorców). Analiza powinna 
pokazać, czy przypadkiem nie jest wskazana zmiana podejścia i 
np. ograniczenie ogólnych, często 
powierzchownych i niskiej jakości szkoleń, na rzecz innych 
form wsparcia ES. 
W zakresie edukacji szkolnej, wydaje nam się, że brak 
zagadnień ekonomii społecznej w ramach podstaw 
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programowych nie stanowi istoty problemu. 
Jeżeli postrzegamy jako problem niedostateczne przygotowanie 
młodych ludzi do życia w społeczeństwie 
w zakresie umiejętności współpracy, rozumienia mechanizm  
demokracji, umiejętności szukania pracy czy 
adaptacji do zmieniającego się rynku pracy to przyczyną jest 
niska jakość nauczania w ramach już istniejących 
podstaw programowych. Jeżeli zajęcia z wiedzy o 
społeczeństwie w danej szkole prowadzone są na niskim 
poziomie, a nauczanie podstaw przedsiębiorczości to zajęcia 
teoretyczne prowadzone przez nauczyciela, który 
nie ma doświadczeń pracy poza systemem oświaty, to raczej 
należałoby przyjrzeć się zasadom organizacji 
szkolnictwa, w tym Karcie Nauczyciela, niż dopisywać 
ekonomię społeczną do podstaw programowych. Ponadto, 
wpisanie ekonomii społecznej do podstaw programowych 
nauczania sugerujemy poprzedzić analizą kosztów 
tego procesu, z uwzględnieniem kosztów wymiany 
podręczników. Warto zadbać, aby spodziewana efektywność 
działania była więcej niż domniemana. Propozycję 
spostrzegamy jako kolejny przykład uproszczenia, które 
przyczyni się do osiągania jedynie pozornych i fasadowych 
rezultatów. 

Instytut Spraw 
Publicznych 

Pomimo że uwaga ta znajduje się na samym końcu, to dotyczy 
sprawy naszym zdaniem najważniejszej, od której powinniśmy 
zacząć rozmowę o wsparciu rozwoju 
ekonomii/przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Chodzi o 
edukację, która w konsultowanym dokumencie została 
potraktowana marginalnie. W naszej opinii na każdym z etapów 
procesu edukacji i nauczania (zgodnie z zasadą „uczenia się 
przez całe życie” oraz jak zostało to przewidziane w projekcie 
Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego) należy przewidzieć 
dostosowane do osób w danym wieku działania, które będą 
służył budowaniu konkretnych postaw oraz kształtowały 
pożądane umiejętności. Działania takie powinny zaczynać się 
już w trakcie edukacji na poziomie podstawowym, by 
przechodzić w formę coraz bardziej opartą na praktyce na 
kolejnych etapach edukacji. W kontekście obecnych debat na 
reformą systemu edukacji uniwersyteckiej, większego 
dostosowania jej do potrzeb rynku pracy oraz nastawienia na 
zdobywanie umiejętności praktycznych, warto pamiętać o 
przedsiębiorczości społecznej. W tym celu wprowadzane mogą 
być specjalne zajęcia na kierunkach społecznych skierowane na 
zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu utworzenia i 
prowadzenia tego typu działalności oraz umożliwiające 
sprawdzenie zdobytej wiedzy w praktyce. Inną formą 
działań mogą tutaj być poświęcone temu zagadnieniu szkoły 
letnie. Warto też pamiętać w kontekście budowania u młodych 
ludzi kompetencji z zakresu przedsiębiorczości społecznej o 
istniejących i przyszłych możliwościach współpracy 
zagranicznej (europejskiej) w tym zakresie, np. programie 
Erasmus skierowanym dla młodych przedsiębiorców 
społecznych. 

Działanie 5.1. 
Kampanie 
edukacyjne 

Stowarzyszenie 
Współpracy 
Regionalnej 

Strona 44. Jako pierwsze z zadań, które będzie objęte 
wsparciem zaproponowano, aby było to: 
„Tworzenie i realizacja ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych 
kampanii społecznych informujących o ekonomii społecznej i 
promujących jej pozytywny wizerunek we współpracy z 
organizacjami samorządowymi, w tym organizacja konkursów 
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dla samorządów realizujących działania na rzecz ekonomii 
społecznej” 
Jednak w ramach kampanii edukacyjnych nie objęto 
współpracy z podmiotami z zagranicy. Proponujemy, aby do 
kampanii edukacyjnych włączono działania na rzecz 
zawierania partnerstw ponadnarodowych poza projektami 
POKL w celu transferu wiedzy nt. modeli ekonomii 
społecznej w innych krajach.  
Ponadto, należy ograniczyć prowadzenie działań 
promocyjnych poprzez ustalenie górnego limitu środków 
wydatkowanych w ramach programu (np. do 3 lub 5%).  
Proponujemy również, aby wprowadzić możliwość 
udzielania wsparcia dla PS, które podejmują współpracę 
gospodarczą z podmiotami z zagranicy np. finansowanie 
udziału w międzynarodowych targach, analogicznie do 
wsparcia dostępnego dla MŚP. 

Działanie 5.2. 
Ekonomia 
społeczna jako 
element 
tożsamości 
kulturowej  

Instytut Spraw 
Publicznych 

Ekonomia społeczna jako element tożsamości kulturowej – jest 
z jednej strony zapisem zbyt szczegółowym, ale z drugiej jest to 
zapis niejasny. Co oznacza zapis polityka historyczna? 

Działanie 5.3. 
Działania 
edukacyjne dla 
środowisk 
lokalnych 

Krajowy 
Ośrodek EFS 

s. 51 – 52. Propozycja poszerzenia katalogu instytucji do 
których kierowane jest wsparcie tj. o osoby fizyczne (np. sołtysi, 
liderzy lokalni), instytucje sektora pozarządowego i 
prywatnego czyli potencjalnych stron partnerstw lokalnych. 
Zapisy Działania 5.3 w obecnej postaci definiują wsparcie 
wybranej grupy, natomiast w naszej opinii tworzenie 
partnerstw na rzecz przedsiębiorczości społecznej wymaga 
pracy i wsparcia z wszystkimi potencjalnymi instytucjami (tj. 
sektor pozarządowy i prywatny, ewentualnie osoby fizyczne 
takie jak sołtysi, lokalni liderzy). 
s. 51-52. Propozycja uzupełnienia zapisów dotyczących 
działalności edukacyjnej dla  środowisk lokalnych o działalność 
doradczą i animacyjną Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej. W naszej opinii proces edukacji może opierać się na 
szkoleniach tylko w początkowym etapie. Ewaluacja usług 
świadczonych przez Regionalne Ośrodki EFS 
(www.roefs.pl/badania) dowodzi, że skuteczne wsparcie jest 
tylko wtedy gdy szkolenie powiązane jest z dalszym 
doradztwem i  animowaniem pojawiających się inicjatyw. Jest 
to komplementarne podejście edukacyjne, które zapewnia 
trwałość rezultatów względem poniesionych kosztów 
interwencji. 

Działanie 5.4. 
Edukacja na 
poziomie 
szkolnym  

 Brak uwag 

 

 

3.4.13. Uwagi zgłoszone przy ankietach do Priorytetu V 

  

 Ponadto, warto rozważyć rozwój następujących komponentów wpływających bezpośrednio na rozwój 
i trwałość funkcjonowania ES: 
- systemowe wspieranie liderów Podmiotów Ekonomii Społecznej poprzez system coachingu, 
mentoringu i stypendiów. 
- systemowa edukacja kadr szkolnictwa celem ich przygotowania do samodzielnego prowadzenia 
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zajęć wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
- rozwój nowoczesnych narzędzi technologicznych na rzecz promocji i sprzedaży produktów 
wytwarzanych przez Podmioty ES 
- promocję certyfikatów jakości produktów wytwarzanych przez Podmioty ES. 
- dostosowywanie lokalnych dokumentów/zasad zagospodarowania mienia komunalnego oraz skarbu 
Państwa do potrzeb rozwoju ES 
- utworzenie funduszu zatrudnienia wspierającego tworzenie miejsc pracy w podmiotach ES, 
- rozwój superwizji działań prowadzonych przez Podmioty ES. 
Program powinien zakładać dalsze prace operacjonalizujące działania z aktywnym udziałem 
środowisk lokalnych z poszczególnych regionów kraju. 

  

 Bardzo szeroko zakrojona promocja, marketing ekonomii społecznej w społeczeństwie szczególnie 
wiejskim. 
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 3.5. Uwagi do rozdziału IV: Monitorowanie realizacji 
KPRES 

 

Nie zgłoszono żadnych uwag 

 

 3.6. Uwagi do rozdziału V: Podstawowe założenia 
systemu realizacji 

 

3.6.1. Uwagi zgłoszone przez organizacje i osoby do autorów 
konsultacji do Priorytetu V 
Piotr Frączak napisał „Należy rozważyć powołanie na poziomie krajowym Programy 
Operacyjnego Społeczeństwo Innowacyjne, który wspierałby działania innowacyjne w 
rozwoju lokalnym (typu CLLD), w działalności społecznej i ekonomicznej (testowanie 
rozwiązań społecznych)”. 

 

 3.7. Uwagi do rozdziału VI: Plan finansowy 

 

3.7.1. Uwagi zgłoszone przez organizacje i osoby na do autorów 
konsultacji do Priorytetu VI 
ROPS Poznań wskazał, iż „Wydaje się koniecznym określenie/doprecyzowanie na etapie 
tworzenia KPRES zasad dotyczących konkretnych założeń np. algorytmu środków z 
Funduszu Pracy czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czy 
też zasad programu poręczeniowego. Są to kwestie, które obecnie przysparzają wiele 
trudności i niewątpliwie określenie chociaż ogólnych zasad na tym etapie z jednej strony 
ułatwiło planowanie ich  wdrażanie w kolejnych latach, a  z drugiej strony pokazałoby, 
że jest na to konkretny plan i rozwiązania. Biorąc pod uwagę jednocześnie tworzone 
regionalne plany określenie precyzyjne pewnych informacje ułatwiłoby tworzenie 
zapisów na poziomie regionów oraz zapewniłoby większa spójność planów działań”. 

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wskazało, że „konieczne jest opracowanie 
indykatywnego budżetu KPRES, co pozwoli m.in. wstępnie oszacować zapotrzebowanie 
na środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Należy przy tym mieć na uwadze, że nie 
jest znany szczegółowy budżetu Unii Europejskiej na okres 2014-2020, w tym budżet 
polityki spójności. W związku z tym realne możliwości wsparcia KPRES ze środków EFS 
będą możliwe do określenia po zakończeniu negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych 
na lata 2014-2020. Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z zasadą dodatkowości 
środki EFS mogą uzupełniać środki krajowe, nie mogą ich jednak całkowicie 
zastępować”. 
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 4. Wstępne rekomendacje 

 

 

Z uwagi na olbrzymią ilość materiału zebranego w trakcie konsultacji, trudno określić 
już w tej chwili szczegółowe stanowisko. Materiał ten zostanie przekazany do grupy 
strategicznej do dalszych prac.  

Za niepokojące można uznać, pojawiające się w niektórych opiniach traktowanie 
dokumentu jako dokumentu rządowego, gdy tymczasem jest on dokumentem 
środowisk społecznych, który po przyjęciu przez zespół zostanie przekazany 
rządowi do dalszych prac. Takie podejście powoduje polemikę z instytucją, której 
formalnie nie przekazano dokumentu. Wydaje się, że wynika to z prekursorskiego 
sposobu działania, w którym międzysektorowy zespół przygotowuje projekt 
dokumentu, który będzie programował polityki publiczne. Oznacza to społeczne 
przygotowanie dokumentu dla administracji publicznej. 

Wśród szeregu uwag i propozycji, można jednak wskazać kilka wniosków, które mogą 
okazać się pomocne   w dalszym dopracowaniu dokumentu. 

 Projekt KPRES został oceniony generalnie pozytywnie, choć szereg elementów 
wymaga dopracowania lub przepracowania; Wszystkie uwagi krytyczne zostaną 
szczegółowo przeanalizowane. Grupa rekomenduje przyjęcie kierunkowe 
projektu przez Zespół, z obowiązkiem dopracowania go na podstawie zgłoszonych 
wniosków do końca listopada 2012 roku. 

  

 Szczególnie dużo uwag o charakterze negatywnym dotyczyło Rozdziału I Diagnoza 
oraz Rozdziału II: Cele KPRES. Oba te rozdziały wymagają ponownego 
zredagowania. Podobny problem dotyczy doprecyzowania poszczególnych celów i 
ich rezultatów.  Należy przejrzeć badania ekonomii społecznej, które pojawiły się 
już po ogłoszeniu dokumentu (m.in. badań NGO 2010), oraz nie uwzględnionych 
przy przygotowywaniu diagnozy. 

  

 Szczególną uwagę, należy zwrócić na system wsparcia doradczego dla sektora 
ekonomii społecznej. Niewykluczone iż obecne spojrzenie oparte na status quo, 
wymaga podejścia innowacyjnego, i ponownego przyjrzenia się efektywności  
systemu wsparcia oraz umiejętnemu budowaniu systemu wdrażania dla OWES 

  

 Należy doprecyzować poszczególne kierunki interwencji w taki sposób aby były 
one potraktowane zadaniowo. Należy również rozważyć zmniejszenie niektórych 
kierunków interwencji. Niezbędne jest również przypisanie podmiotów 
odpowiedzialnych za poszczególne działania, oraz źródeł finansowania. 
Szczególnie istotne jest wskazanie działań z Priorytetu IV, które realizowane będą 
na poziomie lokalnym, z poziomu regionalnego, oraz zależności  

  

 Szczególnie istotne jest szybkie przygotowanie budżetu KPRES w związku z 
pracami nad programami operacyjnymi. 
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Aneks:  

Wyniki badań ankietowych  
 
 
1.1. Czy wystarczająco szczegółowo omówiono kontekst ekonomii społecznej w politykach publicznych w 
obszarze zatrudnienia oraz integracji społecznej? 
 

  Częstość Procent 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne mało szczegółowo, 36 32,4 32,4 32,4 

  szczegółowo, 22 19,8 19,8 52,3 

  nie mam zdania, 16 14,4 14,4 66,7 

  wystarczająco 
szczegółowo, 32 28,8 28,8 95,5 

  bardzo szczegółowo. 5 4,5 4,5 100,0 

  Ogółem 111 100,0 100,0   

bardzo 
szczegółowo.

wystarczająco 
szczegółowo,

nie mam zdania,szczegółowo,mało szczegółowo,

1.1. Czy wystarczająco szczegółowo omówiono kontekst ekonomii społecznej 
w politykach publicznych w obszarze zatrudnienia oraz integracji społecznej?
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1.1. Czy wystarczająco szczegółowo omówiono kontekst ekonomii 
społecznej w politykach publicznych w obszarze zatrudnienia oraz integracji 

społecznej?

 



Raport z wstępnych konsultacji projektu KPRES 
 

Strona 64 z 121 

 

 
1.2. Czy wystarczająco szczegółowo omówiono kontekst ekonomii społecznej w jej wymiarze 
europejskim? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne mało szczegółowo, 21,6 21,6 

  szczegółowo, 19,8 19,8 

  nie mam zdania, 16,2 16,2 

  wystarczająco 
szczegółowo, 35,1 35,1 

  bardzo szczegółowo. 7,2 7,2 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 
 

bardzo 
szczegółowo.

wystarczająco 
szczegółowo,

nie mam zdania,szczegółowo,mało szczegółowo,

1.2. Czy wystarczająco szczegółowo omówiono kontekst ekonomii społecznej 
w jej wymiarze europejskim?
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1.2. Czy wystarczająco szczegółowo omówiono kontekst ekonomii 
społecznej w jej wymiarze europejskim?
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 1.3. Jak oceniasz przedstawione omówienie stanu rozwoju ekonomii społecznej w Polsce? 
 

  Procent 

Ważne brak diagnozy, 8,1 

  niedostateczna diagnoza, 42,3 

  nie mam zdania, 7,2 

  dobra diagnoza, 37,8 

  bardzo dobra diagnoza. 4,5 

  Ogółem 100,0 

 
 
 
 
 

bardzo dobra 
diagnoza.

dobra diagnoza,nie mam zdania,niedostateczna 
diagnoza,

brak diagnozy,

1.3. Jak oceniasz przedstawione omówienie stanu rozwoju ekonomii 
społecznej w Polsce?
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1.3. Jak oceniasz przedstawione omówienie stanu rozwoju ekonomii 
społecznej w Polsce?
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1.4. Jak oceniasz przedstawione omówienie systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne mało szczegółowe, 30,6 30,6 

  szczegółowe, 23,4 23,4 

  nie mam zdania, 10,8 10,8 

  wystarczająco 
szczegółowe, 31,5 31,5 

  bardzo szczegółowe. 3,6 3,6 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 

bardzo 
szczegółowe.

wystarczająco 
szczegółowe,

nie mam zdania,szczegółowe,mało szczegółowe,

1.4. Jak oceniasz przedstawione omówienie systemu wsparcia ekonomii 
społecznej w Polsce?
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1.4. Jak oceniasz przedstawione omówienie systemu wsparcia ekonomii 
społecznej w Polsce?
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 1.5. Jak oceniasz sekcję dokumentu "Dlaczego warto wspierać ekonomię społeczną"? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne w ogóle nie przekonująca, 8,1 8,1 

  mało przekonująca, 27,0 27,0 

  nie mam zdania, 14,4 14,4 

  przekonująca, 41,4 41,4 

  bardzo przekonująca. 9,0 9,0 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
. 

bardzo 
przekonująca.

przekonująca,nie mam zdania,mało przekonująca,w ogóle nie 
przekonująca,

1.5. Jak oceniasz sekcję dokumentu "Dlaczego warto wspierać ekonomię 
społeczną"?
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1.5. Jak oceniasz sekcję dokumentu "Dlaczego warto wspierać ekonomię 
społeczną"?
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2.1. Jak oceniasz cel główny KPRES? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne w ogóle nie 
odpowiadający 
wyzwaniom, 

9,0 9,0 

  słabo odpowiadający 
wyzwaniom, 31,5 31,5 

  nie mam zdania, 7,2 7,2 

  odpowiadający 
wyzwaniom, 45,9 45,9 

  w pełni odpowiadający 
wyzwaniom. 6,3 6,3 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 

w pełni 
odpowiadający 
wyzwaniom.

odpowiadający 
wyzwaniom,

nie mam zdania,słabo 
odpowiadający 
wyzwaniom,

w ogóle nie 
odpowiadający 
wyzwaniom,

2.1. Jak oceniasz cel główny KPRES?
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2.1. Jak oceniasz cel główny KPRES?
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 2.2. Jak oceniasz cele operacyjne KPRES? a) Przywództwo, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne w ogóle nie 
odpowiadający 
wyzwaniom, 

8,1 8,1 

  słabo odpowiadający 
wyzwaniom, 29,7 29,7 

  nie mam zdania, 9,9 9,9 

  odpowiadający 
wyzwaniom, 45,0 45,0 

  w pełni odpowiadający 
wyzwaniom. 7,2 7,2 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 

w pełni 
odpowiadający 
wyzwaniom.

odpowiadający 
wyzwaniom,

nie mam zdania,słabo 
odpowiadający 
wyzwaniom,

w ogóle nie 
odpowiadający 
wyzwaniom,

2.2. Jak oceniasz cele operacyjne KPRES? a) Przywództwo,
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2.2. Jak oceniasz cele operacyjne KPRES? a) Przywództwo,
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2.2.b) Otoczenie, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne w ogóle nie 
odpowiadający 
wyzwaniom, 

4,5 4,5 

  słabo odpowiadający 
wyzwaniom, 35,1 35,1 

  nie mam zdania, 9,0 9,0 

  odpowiadający 
wyzwaniom, 45,0 45,0 

  w pełni odpowiadający 
wyzwaniom. 6,3 6,3 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
  

w pełni 
odpowiadający 
wyzwaniom.

odpowiadający 
wyzwaniom,

nie mam zdania,słabo 
odpowiadający 
wyzwaniom,

w ogóle nie 
odpowiadający 
wyzwaniom,

2.2.b) Otoczenie,
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2.2.b) Otoczenie,
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2.2.c) Odpowiedzialna wspólnota, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne w ogóle nie 
odpowiadający 
wyzwaniom, 

5,4 5,4 

  słabo odpowiadający 
wyzwaniom, 35,1 35,1 

  nie mam zdania, 6,3 6,3 

  odpowiadający 
wyzwaniom, 40,5 40,5 

  w pełni odpowiadający 
wyzwaniom. 12,6 12,6 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
  

w pełni 
odpowiadający 
wyzwaniom.

odpowiadający 
wyzwaniom,

nie mam zdania,słabo 
odpowiadający 
wyzwaniom,

w ogóle nie 
odpowiadający 
wyzwaniom,

2.2.c) Odpowiedzialna wspólnota,
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2.2.c) Odpowiedzialna wspólnota,
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2.2 d) Kompetencje dla ekonomii społecznej, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne w ogóle nie 
odpowiadający 
wyzwaniom, 

4,5 4,5 

  słabo odpowiadający 
wyzwaniom, 31,5 31,5 

  nie mam zdania, 9,0 9,0 

  odpowiadający 
wyzwaniom, 46,8 46,8 

  w pełni odpowiadający 
wyzwaniom. 8,1 8,1 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
  

w pełni 
odpowiadający 
wyzwaniom.

odpowiadający 
wyzwaniom,

nie mam zdania,słabo 
odpowiadający 
wyzwaniom,

w ogóle nie 
odpowiadający 
wyzwaniom,

2.2 d) Kompetencje dla ekonomii społecznej,
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2.3. Jak oceniasz rezultaty zaplanowane do osiągnięcia? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne w ogóle nie 
odpowiadające celom, 4,5 4,5 

  słabo odpowiadające 
celom, 28,8 28,8 

  nie mam zdania, 18,9 18,9 

  odpowiadające celom, 39,6 39,6 

  w pełni odpowiadające 
celom. 8,1 8,1 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

w pełni 
odpowiadające 

celom.

odpowiadające 
celom,

nie mam zdania,słabo 
odpowiadające 

celom,

w ogóle nie 
odpowiadające 

celom,

2.3. Jak oceniasz rezultaty zaplanowane do osiągnięcia?
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2.3. Jak oceniasz rezultaty zaplanowane do osiągnięcia?
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2.4. Jak oceniasz "Założenia krytyczne"? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne w ogóle 
nieodpowiadające 
zagrożeniom, 

3,6 3,6 

  słabo odpowiadające 
zagrożeniom, 27,9 27,9 

  nie mam zdania, 15,3 15,3 

  odpowiadające 
zagrożeniom, 45,0 45,0 

  w pełni odpowiadające 
zagrożeniom. 8,1 8,1 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 

w pełni 
odpowiadające 
zagrożeniom.

odpowiadające 
zagrożeniom,

nie mam zdania,słabo 
odpowiadające 
zagrożeniom,

w ogóle 
nieodpowiadające 

zagrożeniom,

2.4. Jak oceniasz "Założenia krytyczne"?
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2.4. Jak oceniasz "Założenia krytyczne"?
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2.5. Jak oceniasz realność osiągnięcia wyznaczonych wskaźników monitorowania osiągania zakładanych 
rezultatów? 

 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne w ogóle nieralistyczne, 7,2 7,2 

  nierealistyczne, 18,0 18,0 

  nie mam zdania, 17,1 17,1 

  chyba realistyczne, 51,4 51,4 

  w pełni odpowiadające, 
realistyczne. 6,3 6,3 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
  

w pełni 
odpowiadające, 

realistyczne.

chyba realistyczne,nie mam zdania,nierealistyczne,w ogóle 
nieralistyczne,

2.5. Jak oceniasz realność osiągnięcia wyznaczonych wskaźników 
monitorowania osiągania zakładanych rezultatów?
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2.5. Jak oceniasz realność osiągnięcia wyznaczonych wskaźników 
monitorowania osiągania zakładanych rezultatów?
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2.6. Jak oceniasz poprawność wskaźników monitorowania osiągania zakładanych rezultatów, w jakim 
stopniu wskazują one na osiąganie założonych rezultatów? 

 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne w ogóle nie wskazują na 
osiąganie rezultatów; 4,5 4,5 

  słabo wskazują na 
osiąganie rezultatów, 27,0 27,0 

  nie mam zdania, 23,4 23,4 

  dobrze wskazują na 
osiąganie rezultatów, 41,4 41,4 

  bardzo dobrze wskazują 
na osiąganie rezultatów. 3,6 3,6 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
  

bardzo dobrze 
wskazują na 

osiąganie 
rezultatów.

dobrze wskazują 
na osiąganie 
rezultatów,

nie mam zdania,słabo wskazują na 
osiąganie 

rezultatów,

w ogóle nie 
wskazują na 

osiąganie 
rezultatów,;

2.6. Jak oceniasz poprawność wskaźników monitorowania osiągania 
zakładanych rezultatów, w jakim stopniu wskazują one na osiąganie 

założonych rezultatów?

50

40

30

20

10

0

P
ro

c
e
n

t

2.6. Jak oceniasz poprawność wskaźników monitorowania osiągania 
zakładanych rezultatów, w jakim stopniu wskazują one na osiąganie 

założonych rezultatów?
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3.1. Jak oceniasz pomysł powołania Krajowego Centrum Ekonomii Społecznej (KCES) jako komórki 
organizacyjnej MPIPS, koordynującej działania administracji publicznej w obszarze ekonomii społecznej? 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, KCES 
nie jest w ogóle 
potrzebne, 

14,4 14,4 

  pomysł raczej chybiony, 
KCES nie jest niezbędne 
do funkcjonowania 
sektora, 

14,4 14,4 

  nie mam zdania, 10,8 10,8 

  raczej dobry pomysł, 
KCES wesprze rozwój 
sektora, 

42,3 42,3 

  bardzo dobry pomysł, jest 
niezbędne w rozwoju 
sektora. 

18,0 18,0 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
  

bardzo dobry 
pomysł, jest 

niezbędne w 
rozwoju sektora.

raczej dobry 
pomysł, KCES 

wesprze rozwój 
sektora,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony, KCES nie 
jest niezbędne do 
funkcjonowania 

sektora,

pomysł chybiony, 
KCES nie jest w 
ogóle potrzebne,

3.1. Jak oceniasz pomysł powołania Krajowego Centrum Ekonomii Społecznej 
(KCES) jako komórki organizacyjnej MPIPS, koordynującej działania 

administracjipublicznej w obszarze ekonomii społecznej?
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3.1. Jak oceniasz pomysł powołania Krajowego Centrum Ekonomii 
Społecznej (KCES) jako komórki organizacyjnej MPIPS, koordynującej 

działania administracjipublicznej w obszarze ekonomii społecznej?
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3.2. Jak oceniasz pomysł stworzenia Krajowego Komitetu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej (KK) jako 
publiczno-społecznego ciała doradczo-konsultacyjnego? 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, KK nie 
jest w ogóle potrzebny, 12,6 12,6 

  pomysł raczej chybiony, 
KK nie jest niezbędny do 
funkcjonowania sektora, 

19,8 19,8 

  nie mam zdania, 10,8 10,8 

  raczej dobry pomysł, KK 
wesprze rozwój sektora, 43,2 43,2 

  bardzo dobry pomysł, KK 
nie jest niezbędny w 
rozwoju sektora. 

13,5 13,5 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 

bardzo dobry 
pomysł, KK nie jest 

niezbędny w 
rozwoju sektora.

raczej dobry 
pomysł, KK 

wesprze rozwój 
sektora,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony, KK nie 
jest niezbędny do 
funkcjonowania 

sektora,

pomysł chybiony, 
KK nie jest w ogóle 

potrzebny,

3.2. Jak oceniasz pomysł stworzenia Krajowego Komitetu ds. Rozwoju 
Ekonomii Społecznej (KK) jako publiczno-społecznego ciała doradczo-

konsultacyjnego?
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3.2. Jak oceniasz pomysł stworzenia Krajowego Komitetu ds. Rozwoju 
Ekonomii Społecznej (KK) jako publiczno-społecznego ciała doradczo-

konsultacyjnego?
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3.3. Jak oceniasz koncepcje wzmocnienia roli ekonomii społecznej na poziomie regionalnym poprzez 
włączenie jej do strategii rozwoju województw? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, 4,5 4,5 

  pomysł raczej chybiony, 5,4 5,4 

  nie mam zdania, 5,4 5,4 

  raczej dobry pomysł, 41,4 41,4 

  bardzo dobry pomysł. 43,2 43,2 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 

bardzo dobry 
pomysł.

raczej dobry 
pomysł,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony,

pomysł chybiony,

3.3. Jak oceniasz koncepcje wzmocenia roli ekonomii społecznej na poziomie 
regionalnym poprzez włączenie jej do strategii rozwoju województw?
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3.3. Jak oceniasz koncepcje wzmocenia roli ekonomii społecznej na poziomie 
regionalnym poprzez włączenie jej do strategii rozwoju województw?



Raport z wstępnych konsultacji projektu KPRES 
 

Strona 80 z 121 

 

 
3.4. Jak oceniasz wprowadzenie potrzeby tworzenia regionalnych programów rozwoju ekonomii 
społecznej? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, 4,5 4,5 

  pomysł raczej chybiony, 6,3 6,3 

  nie mam zdania, 6,3 6,3 

  raczej dobry pomysł, 40,5 40,5 

  bardzo dobry pomysł. 42,3 42,3 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 

bardzo dobry 
pomysł.

raczej dobry 
pomysł,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony,

pomysł chybiony,

3.4. Jak oceniasz wprowadzenie potrzeby tworzenia regionalnych programów 
rozwoju ekonomii społecznej?
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3.4. Jak oceniasz wprowadzenie potrzeby tworzenia regionalnych 
programów rozwoju ekonomii społecznej?
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3.5. Jak oceniasz propozycję powołania jednostki na poziomie każdego województwa odpowiadającej za 
kwestie ekonomii społecznej, jako swobodnego wyboru województwa? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, 9,9 9,9 

  pomysł raczej chybiony, 10,8 10,8 

  nie mam zdania, 12,6 12,6 

  raczej dobry pomysł, 38,7 38,7 

  bardzo dobry pomysł. 27,9 27,9 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 

bardzo dobry 
pomysł.

raczej dobry 
pomysł,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony,

pomysł chybiony,

3.5. Jak oceniasz propozycję powołania jednostki na poziomie każdego 
województwa odpowiadającej za kwestie ekonomii społecznej, jako 

swobodnego wyboru województwa?
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3.5. Jak oceniasz propozycję powołania jednostki na poziomie każdego 
województwa odpowiadającej za kwestie ekonomii społecznej, jako 

swobodnego wyboru województwa?
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 4.1. Jak oceniasz propozycję wprowadzenia rozwiązań regulacyjnych definiujących pojęcie 
przedsiębiorstwa społecznego? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, nie ma 
potrzeby kolejnych 
regulacji, mogą tylko 
szkodzić, 

5,4 5,4 

  pomysł raczej chybiony, 
nie ma potrzeby zmian, 3,6 3,6 

  nie mam zdania, 10,8 10,8 

  raczej dobry pomysł, 
doprecyzowanie tego 
pojęcia jest potrzebne, 

53,2 53,2 

  bardzo dobry pomysł, jest 
to konieczne do dalszego 
rozwoju ekonomii 
społecznej. 

27,0 27,0 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 

bardzo dobry 
pomysł, jest to 
konieczne do 

dalszego rozwoju 
ekonomii 

społecznej.

raczej dobry 
pomysł, 

doprecyzowanie 
tego pojęcia jest 

potrzebne,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony, nie ma 
potrzeby zmian,

pomysł chybiony, 
nie ma potrzeby 

kolejnych regulacji, 
mogą tylko 
szkodzić,

4.1. Jak oceniasz propozycję wprowadzenia rozwiązań regulacyjnych 
definiujących pojęcie przedsiębiorstwa społecznego?
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4.1. Jak oceniasz propozycję wprowadzenia rozwiązań regulacyjnych 
definiujących pojęcie przedsiębiorstwa społecznego?
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4.2. Jak oceniasz propozycję wprowadzenia rozwiązań regulacyjnych dotyczących wspierania 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, 1,8 1,8 

  pomysł raczej chybiony, 4,5 4,5 

  nie mam zdania, 10,8 10,8 

  raczej dobry pomysł, 49,5 49,5 

  bardzo dobry pomysł. 33,3 33,3 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 

bardzo dobry 
pomysł.

raczej dobry 
pomysł,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony,

pomysł chybiony,

4.2. Jak oceniasz propozycję wprowadzenia rozwiązań regulacyjnych 
dotyczących wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych?
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4.2. Jak oceniasz propozycję wprowadzenia rozwiązań regulacyjnych 
dotyczących wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych?



Raport z wstępnych konsultacji projektu KPRES 
 

Strona 84 z 121 

 

 
 4.3. Jak oceniasz propozycję rozwiązań w zakresie udzielania zamówień publicznych? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, takie 
zmiany mogą zaburzać 
konkurencję, 

,9 ,9 

  pomysł raczej chybiony, 
dotychczasowe przepisy 
są wystarczające, 

3,6 3,6 

  nie mam zdania, 18,0 18,0 

  raczej dobry pomysł, 
wprowadzenie takich 
zmian będzie pomocne, 

37,8 37,8 

  bardzo dobry pomysł, 
zmiany są konieczne dla 
rozwoju sektora. 

39,6 39,6 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bardzo dobry 
pomysł, zmiany są 

konieczne dla 
rozwoju sektora.

raczej dobry 
pomysł, 

wprowadzenie 
takich zmian będzie 

pomocne,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony, 

dotychczasowe 
przepisy są 

wystarczające,

pomysł chybiony, 
takie zmiany mogą 

zaburzać 
konkurencję,

4.3. Jak oceniasz propozycję rozwiązań w zakresie udzielania zamówień 
publicznych?
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4.3. Jak oceniasz propozycję rozwiązań w zakresie udzielania zamówień 
publicznych?
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 4.4. Jak oceniasz propozycję rozwiązań w zakresie udzielania pomocy publicznej? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, zmiany 
mogą doprowadzić do 
zachwiania konkurencji na 
wspólnym rynku, 

2,7 2,7 

  pomysł raczej chybiony, 
dotychczasowe regulacje 
są jasne i wystarczające, 

2,7 2,7 

  nie mam zdania, 16,2 16,2 

  raczej dobry pomysł, 
zmiany w tym zakresie są 
korzystne, 

49,5 49,5 

  bardzo dobry pomysł, 
konieczne są zmiany w 
zakresie udzielania pomocy 
publicznej dla sektora 
ekonomi społecznej. 

28,8 28,8 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

bardzo dobry 
pomysł, konieczne 

są zmiany w 
zakresie udzielania 
pomocy publicznej 

dla sektora ekonomi 
społecznej.

raczej dobry 
pomysł, zmiany w 
tym zakresie są 

korzystne,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony, 

dotychczasowe 
regulacje są jasne i 

wystarczające,

pomysł chybiony, 
zmiany mogą 

doprowadzić do 
zachwiania 

konkurencji na 
wspólnym rynku,

4.4. Jak oceniasz propozycję rozwiązań w zakresie udzielania pomocy 
publicznej?
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4.4. Jak oceniasz propozycję rozwiązań w zakresie udzielania pomocy 
publicznej?
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5.1. Jak oceniasz propozycję finansowania dotacji na tworzenie przedsiębiorstw społecznych jako części 
systemu prawnego? 

 Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, nie ma 
konieczności 
wprowadzania kolejnych 
twardych instrumentów, 

5,4 5,4 

  pomysł raczej chybiony, 
dotychczasowe sposoby 
finansowania są 
wystarczające, 

9,0 9,0 

  nie mam zdania, 17,1 17,1 

  raczej dobry pomysł, 
zmiany są konieczne, 39,6 39,6 

  dobry pomysł, 
wzmocnienie regulacji 
dotyczących dotacji jest 
dla sektora niezbędne. 

28,8 28,8 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

dobry pomysł, 
wzmocnienie 

regulacji 
dotyczących 
dotacji jest dla 

sektora niezbędne.

raczej dobry 
pomysł, zmiany są 

konieczne,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony, 

dotychczasowe 
sposoby 

finansowania są 
wystarczające,

pomysł chybiony, 
nie ma 

konieczności 
wprowadzania 

kolejnych twardych 
instrumentów,

5.1. Jak oceniasz propozycję finansowania dotacji na tworzenie 
przedsiębiorstw społecznych jako części systemu prawnego?
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5.1. Jak oceniasz propozycję finansowania dotacji na tworzenie 
przedsiębiorstw społecznych jako części systemu prawnego?

 



Raport z wstępnych konsultacji projektu KPRES 
 

Strona 87 z 121 

 

 
 5.2. Jak oceniasz propozycję wprowadzenia zwrotnych instrumentów finansowych? 
 

 Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, ekonomia 
społeczna nie potrzebuje 
takich rozwiązań, 3,6 3,6 

  pomysł raczej chybiony, 
dotychczasowe metody 
finansowania się 
sprawdzają, 

5,4 5,4 

  nie mam zdania, 15,3 15,3 

  raczej dobry pomysł, 
wprowadzenie zwrotnych 
instrumentów będzie dla 
sektora pomocne, 

44,1 44,1 

  bardzo dobry pomysł, 
wprowadzenie zwrotnych 
instrumentów wzmocni 
sektor poprzez 
zagwarantowanie ciągłej 
cyrkulacji środków. 

31,5 31,5 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 

bardzo dobry pomysł, 
wprowadzenie 

zwrotnych 
instrumentów wzmocni 

sektor poprzez 
zagwarantowanie 
ciągłej cyrkulacji 

środk

raczej dobry 
pomysł, 

wprowadzenie 
zwrotnych 

instrumentów 
będzie dla sektora 

pomocne,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony, 

dotychczasowe 
metody 

finansowania się 
sprawdzają,

pomysł chybiony, 
ekonomia 

społeczna nie 
potrzebuje takich 

rozwiązań,

5.2. Jak oceniasz propozycję wprowadzenia zwrotnych instrumentów finansowych?

50

40

30

20

10

0

P
ro

ce
nt

5.2. Jak oceniasz propozycję wprowadzenia zwrotnych instrumentów 
finansowych?
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 5.3. Jak oceniasz zaproponowane etapy wprowadzenia zwrotnych instrumentów finansowych? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 4,5 4,5 

  propozycje raczej 
chybione, 8,1 8,1 

  nie mam zdania, 25,2 25,2 

  raczej dobre propozycje, 48,6 48,6 

  bardzo dobre propozycje. 13,5 13,5 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 
 
 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

5.3. Jak oceniasz zaproponowane etapy wprowadzenia zwrotnych 
instrumentów finansowych?
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5.3. Jak oceniasz zaproponowane etapy wprowadzenia zwrotnych 
instrumentów finansowych?
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 5.4. Jak oceniasz zaproponowany System Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, 10,8 10,8 

  pomysł raczej chybiony, 13,5 13,5 

  nie mam zdania, 10,8 10,8 

  raczej dobry pomysł, 46,8 46,8 

  bardzo dobry pomysł. 18,0 18,0 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

bardzo dobry 
pomysł.

raczej dobry 
pomysł,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony,

pomysł chybiony,

5.4. Jak oceniasz zaproponowany System Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej?
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5.4. Jak oceniasz zaproponowany System Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej?
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5.5. Jak oceniasz zaproponowane wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, 7,2 7,2 

  pomysł raczej chybiony, 5,4 5,4 

  nie mam zdania, 16,2 16,2 

  raczej dobry pomysł, 46,8 46,8 

  bardzo dobry pomysł. 24,3 24,3 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 

bardzo dobry 
pomysł.

raczej dobry 
pomysł,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony,

pomysł chybiony,

5.5. Jak oceniasz zaproponowane wsparcie rozwoju sieci kooperacji i 
partnerstw ekonomii społecznej?
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5.5. Jak oceniasz zaproponowane wsparcie rozwoju sieci kooperacji i 
partnerstw ekonomii społecznej?
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6.1 a Jak oceniasz zaproponowane wsparcia dla partycypacyjnych modeli badania potrzeb społecznych i 
planowania lokalnego, w tym: a) zmiany w zakresie programowania strategicznego, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, 4,5 4,5 

  pomysł raczej chybiony, 8,1 8,1 

  nie mam zdania, 27,9 27,9 

  raczej dobry pomysł, 38,7 38,7 

  bardzo dobry pomysł. 20,7 20,7 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

bardzo dobry 
pomysł.

raczej dobry 
pomysł,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony,

pomysł chybiony,

6.1 a Jak oceniasz zapoponowane wsparcia dla partycypacyjnych modeli 
badania potrzeb społecznych i planowania lokalnego, w tym: a) zmiany w 

zakresie programowania strategicznego,
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6.1 a Jak oceniasz zapoponowane wsparcia dla partycypacyjnych modeli 
badania potrzeb społecznych i planowania lokalnego, w tym: a) zmiany w 

zakresie programowania strategicznego,
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 6.1 b) wsparcie rozwoju portalu mojapolis.pli innych podobnych narzędzi, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, 5,4 5,4 

  pomysł raczej chybiony, 9,9 9,9 

  nie mam zdania, 26,1 26,1 

  raczej dobry pomysł, 38,7 38,7 

  bardzo dobry pomysł. 19,8 19,8 

 Ogółem 100,0 100,0 

58,5% badanych dobrze oceniło wsparcie rozwoju portalu mojapolis.pl orz narzędzi zbliżonych, przeciwnego 
zdania było 15,3% badanych.  

bardzo dobry 
pomysł.

raczej dobry 
pomysł,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony,

pomysł chybiony,

6.1 b) wsparcie rozwoju portalu mojapolis.pli innych podobnych narzędzi,
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6.1 b) wsparcie rozwoju portalu mojapolis.pli innych podobnych narzędzi,
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 6.1 c) wsparcie elektronicznych narzędzi konsultacji społecznych, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, 2,7 2,7 

  pomysł raczej chybiony, 3,6 3,6 

  nie mam zdania, 11,7 11,7 

  raczej dobry pomysł, 55,9 55,9 

  bardzo dobry pomysł. 26,1 26,1 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 
 
 

bardzo dobry 
pomysł.

raczej dobry 
pomysł,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony,

pomysł chybiony,

6.1 c) wsparcie elektonicznych narzędzi konsultacji społecznych,
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6.1 c) wsparcie elektonicznych narzędzi konsultacji społecznych,
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 6.1 d) wsparcie elastycznych narzędzi dialogu społecznego, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, 1,8 1,8 

  pomysł raczej chybiony, 4,5 4,5 

  nie mam zdania, 16,2 16,2 

  raczej dobry pomysł, 51,4 51,4 

  bardzo dobry pomysł. 26,1 26,1 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 

bardzo dobry 
pomysł.

raczej dobry 
pomysł,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony,

pomysł chybiony,

6.1 d) wsparcie elastycznych narzędzi dialogu społecznego,
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6.1 d) wsparcie elastycznych narzędzi dialogu społecznego,
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 6.1 e) wsparcia dla gminnych i powiatowych rad działalności pożytku publicznego? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, 4,5 4,5 

  pomysł raczej chybiony, 9,0 9,0 

  nie mam zdania, 12,6 12,6 

  raczej dobry pomysł, 47,7 47,7 

  bardzo dobry pomysł. 26,1 26,1 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
. 

bardzo dobry 
pomysł.

raczej dobry 
pomysł,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony,

pomysł chybiony,

6.1 e) wsparcia dla gminnych i powiatowych rad działalności pożytku 
publicznego?
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6.1 e) wsparcia dla gminnych i powiatowych rad działalności pożytku 
publicznego?
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6.2.a  Jak oceniasz propozycję wspierania lokalnej samoorganizacji i aktywności obywatelskiej, w tym: a) 
ułatwienia zrzeszania obywateli, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, nie ma 
potrzeby ułatwień, mogą 
tylko zaszkodzić, 

1,8 1,8 

  pomysł raczej chybiony, 
nie ma potrzeby zmian, 5,4 5,4 

  nie mam zdania, 9,0 9,0 

  raczej dobry pomysł, 
należy wprowadzić 
zmiany, 

40,5 40,5 

  bardzo dobry pomysł, 
takie zmiany są konieczne 
dla rozwoju sektora 
obywatelskiego. 

43,2 43,2 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 

bardzo dobry 
pomysł, takie 

zmiany są 
konieczne dla 

rozwoju sektora 
obywatelskiego.

raczej dobry 
pomysł, należy 
wprowadzić 

zmiany,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony, nie ma 
potrzeby zmian,

pomysł chybiony, 
nie ma potrzeby 
ułatwień, mogą 

tylko zaszkodzić,

6.2.a  Jak oceniasz popozycję wspierania lokalnej samoorganizacji i 
aktywności obywatelskiej, w tym: a) ułatwienia zrzeszania obywateli,
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6.2.a  Jak oceniasz popozycję wspierania lokalnej samoorganizacji i 
aktywności obywatelskiej, w tym: a) ułatwienia zrzeszania obywateli,
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6.2.b) wspierania rozwoju młodych organizacji poprzez program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 
 

  Częstość Procent 
Procent 
ważnych 

Procent 
skumulowany 

Ważne pomysł chybiony, 1 ,9 ,9 ,9 

  pomysł raczej chybiony, 6 5,4 5,4 6,3 

  nie mam zdania, 6 5,4 5,4 11,7 

  raczej dobry pomysł, 43 38,7 38,7 50,5 

  bardzo dobry pomysł. 55 49,5 49,5 100,0 

  Ogółem 111 100,0 100,0   

 

bardzo dobry 
pomysł.

raczej dobry 
pomysł,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony,

pomysł chybiony,

6.2.b) wspierania rozwoju młodych organizacji poprzez program Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich,
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6.2.b) wspierania rozwoju młodych organizacji poprzez program Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich,
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 6.2.c) wspieranie instytucji inicjatywy lokalnej, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, 2,7 2,7 

  pomysł raczej chybiony, 3,6 3,6 

  nie mam zdania, 11,7 11,7 

  raczej dobry pomysł, 33,3 33,3 

  bardzo dobry pomysł. 48,6 48,6 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 

bardzo dobry 
pomysł.

raczej dobry 
pomysł,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony,

pomysł chybiony,

6.2.c) wspieranie instytucji inicjatywy lokalnej,
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6.2.c) wspieranie instytucji inicjatywy lokalnej,
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 6.2.d) wspierania innowacji społecznych? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne pomysł chybiony, 1,8 1,8 

  pomysł raczej chybiony, 4,5 4,5 

  nie mam zdania, 8,1 8,1 

  raczej dobry pomysł, 34,2 34,2 

  bardzo dobry pomysł. 51,4 51,4 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

bardzo dobry 
pomysł.

raczej dobry 
pomysł,

nie mam zdania,pomysł raczej 
chybiony,

pomysł chybiony,

6.2.d) wspierania innowacji społecznych?

60

50

40

30

20

10

0

P
ro

c
e

n
t

6.2.d) wspierania innowacji społecznych?
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6.3. a Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju usług użyteczności publicznej poprzez ekonomię 
społeczną, w tym: a) doprecyzowania zasad zlecania zadań publicznych, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 1,8 1,8 

  propozycje raczej 
chybione, 2,7 2,7 

  nie mam zdania, 11,7 11,7 

  raczej dobre propozycje, 45,0 45,0 

  bardzo dobre propozycje. 38,7 38,7 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 
 
 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

6.3. a Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju usług użyteczności 
publicznej poprzez ekonomię społeczną, w tym: a) doprecyzowania zasad 

zlecania zadań publicznych,
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6.3. a Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju usług użyteczności 
publicznej poprzez ekonomię społeczną, w tym: a) doprecyzowania zasad 

zlecania zadań publicznych,
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 6.3. b) wprowadzenie minimalnych standardów jakości zlecanych usług, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, ,9 ,9 

  propozycje raczej 
chybione, 6,3 6,3 

  nie mam zdania, 9,0 9,0 

  raczej dobre propozycje, 44,1 44,1 

  bardzo dobre propozycje. 39,6 39,6 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

6.3. b) wprowadzenie minimalnych standardów jakości zlecanych usług,
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6.3. b) wprowadzenie minimalnych standardów jakości zlecanych usług,
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 6.3. c) promocję realizacji zadań publicznych przez podmioty ekonomii społecznej, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, ,9 ,9 

  propozycje raczej 
chybione, 4,5 4,5 

  nie mam zdania, 11,7 11,7 

  raczej dobre propozycje, 37,8 37,8 

  bardzo dobre propozycje. 45,0 45,0 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

6.3. c) promocję realizacji zadań publicznych przez podmioty ekonomii 
społecznej,
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6.3. c) promocję realizacji zadań publicznych przez podmioty ekonomii 
społecznej,
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6.3.d) upowszechnienie stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego klauzul społecznych w 
zamówieniach publicznych? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, ,9 ,9 

  propozycje raczej 
chybione, 3,6 3,6 

  nie mam zdania, 10,8 10,8 

  raczej dobre propozycje, 35,1 35,1 

  bardzo dobre propozycje. 49,5 49,5 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

6.3.d) upowszechnienie stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego 
klauzul społecznych w zamówieniach publicznych?
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6.3.d) upowszechnienie stosowania przez jednostki samorządu 
terytorialnego klauzul społecznych w zamówieniach publicznych?
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6.4. a Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez 
ekonomię społeczną, w tym: a) rozwój systemu edukacji ekologicznej, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 3,6 3,6 

  propozycje raczej 
chybione, 8,1 8,1 

  nie mam zdania, 20,7 20,7 

  raczej dobre propozycje, 42,3 42,3 

  bardzo dobre propozycje. 25,2 25,2 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

6.4. a Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju poprzez ekonomię społeczną, w tym: a) rozwój 

systemu edukacji ekologicznej,
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6.4. a Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju poprzez ekonomię społeczną, w tym: a) rozwój 

systemu edukacji ekologicznej,
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6.4 b) rozwój przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze selektywnej zbiórki odpadów, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 3,6 3,6 

  propozycje raczej 
chybione, 3,6 3,6 

  nie mam zdania, 17,1 17,1 

  raczej dobre propozycje, 42,3 42,3 

  bardzo dobre propozycje. 33,3 33,3 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
. 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

6.4 b) rozwój przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze 
selektywnej zbiórki odpadów,

50

40

30

20

10

0

P
ro

c
e

n
t

6.4 b) rozwój przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze 
selektywnej zbiórki odpadów,
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6.4 c) rozwój przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze prac melioracyjnych, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 2,7 2,7 

  propozycje raczej 
chybione, 7,2 7,2 

  nie mam zdania, 20,7 20,7 

  raczej dobre propozycje, 40,5 40,5 

  bardzo dobre propozycje. 28,8 28,8 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

6.4 c) rozwój przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze prac 
melioracyjnych,
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6.4 c) rozwój przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze prac 
melioracyjnych,
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6.4 d) rozwój przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze odnawialnych źródeł energii, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 3,6 3,6 

  propozycje raczej 
chybione, 7,2 7,2 

  nie mam zdania, 18,0 18,0 

  raczej dobre propozycje, 37,8 37,8 

  bardzo dobre propozycje. 33,3 33,3 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

6.4 d) rozwój przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze 
odnawialnych źródeł energii,
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6.4 d) rozwój przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze 
odnawialnych źródeł energii,
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6.4 e) rozwój przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze rozwoju i promocji społeczności 
lokalnej, tożsamości i edukacji kulturowej? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 4,5 4,5 

  propozycje raczej 
chybione, 3,6 3,6 

  nie mam zdania, 12,6 12,6 

  raczej dobre propozycje, 37,8 37,8 

  bardzo dobre propozycje. 41,4 41,4 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
. 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

6.4 e) rozwój przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze rozwoju i 
promocji społeczności lokalnej, tożsamości i edukacji kulturowej?
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6.4 e) rozwój przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze rozwoju i 
promocji społeczności lokalnej, tożsamości i edukacji kulturowej?
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6.5.a Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju działań na rzecz solidarności pokoleń poprzez 
ekonomię społeczną, w tym: a) wdrożenie programów stażu i zatrudnienia absolwentów, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 5,4 5,4 

  propozycje raczej 
chybione, 4,5 4,5 

  nie mam zdania, 12,6 12,6 

  raczej dobre propozycje, 36,0 36,0 

  bardzo dobre propozycje. 41,4 41,4 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

6.5.a Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju działań na rzecz 
solidarności pokoleń poprzez ekonomię społeczną, w tym: a) wdrożenie 

programów stażu i zatrudnienia absolwentów,
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6.5.a Jak oceniasz propozycje wspierania rozwoju działań na rzecz 
solidarności pokoleń poprzez ekonomię społeczną, w tym: a) wdrożenie 

programów stażu i zatrudnienia absolwentów,
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 6.5.b) rozwój systemu praktyk absolwenckich, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 4,5 4,5 

  propozycje raczej 
chybione, 4,5 4,5 

  nie mam zdania, 13,5 13,5 

  raczej dobre propozycje, 33,3 33,3 

  bardzo dobre propozycje. 44,1 44,1 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

6.5.b) rozwój systemu praktyk absolwenckich,
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6.5.b) rozwój systemu praktyk absolwenckich,
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6.5.c) wspieranie tworzenia przedsiębiorstw społecznych przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 8,1 8,1 

  propozycje raczej 
chybione, 5,4 5,4 

  nie mam zdania, 17,1 17,1 

  raczej dobre propozycje, 31,5 31,5 

  bardzo dobre propozycje. 37,8 37,8 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
. 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

6.5.c) wspieranie tworzenia przedsiębiorstw społecznych przez absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych,
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6.5.c) wspieranie tworzenia przedsiębiorstw społecznych przez absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych,
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 6.5 d) wspieranie zatrudnienia absolwentów w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 5,4 5,4 

  propozycje raczej 
chybione, 5,4 5,4 

  nie mam zdania, 12,6 12,6 

  raczej dobre propozycje, 33,3 33,3 

  bardzo dobre propozycje. 43,2 43,2 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 

 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

6.5 d) wspieranie zatrudnienia absolwentów w przedsiębiorstwach ekonomii 
społecznej,
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6.5 d) wspieranie zatrudnienia absolwentów w przedsiębiorstwach ekonomii 
społecznej,
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6.5 e) wspieranie zatrudnienia starszych pracowników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej, w tym 
poprzez tworzenie przedsiębiorstw społecznych, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 3,6 3,6 

  propozycje raczej 
chybione, 3,6 3,6 

  nie mam zdania, 11,7 11,7 

  raczej dobre propozycje, 34,2 34,2 

  bardzo dobre propozycje. 46,8 46,8 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

6.5 e) wspieranie zatrudnienia starszych pracowników w przedsiębiorstwach 
ekonomii społecznej, w tym poprzez tworzenie przedsiębiorstw społecznych,
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6.5 e) wspieranie zatrudnienia starszych pracowników w przedsiębiorstwach 
ekonomii społecznej, w tym poprzez tworzenie przedsiębiorstw społecznych,
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6.5 f) wspieranie przedsiębiorstw społecznych oferujących usługi wspierające politykę rodzinną (żłobki, 
przedszkola etc.) oraz oferujących usługi dla starszych konsumentów? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 4,5 4,5 

  propozycje raczej 
chybione, 1,8 1,8 

  nie mam zdania, 7,2 7,2 

  raczej dobre propozycje, 28,8 28,8 

  bardzo dobre propozycje. 57,7 57,7 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
. 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

6.5 f) wspieranie przedsiębiorstw społecznych oferujących usługi wspierające 
politykę rodzinną (żłobki, przedszkola etc.) oraz oferujących usługi dla 

starszych konsumentów?
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6.5 f) wspieranie przedsiębiorstw społecznych oferujących usługi 
wspierające politykę rodzinną (żłobki, przedszkola etc.) oraz oferujących 

usługi dla starszych konsumentów?
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6.6 a Jak oceniasz propozycje dotyczące wspierania rozwoju usług aktywnej integracji poprzez ekonomię 
społeczną, w tym: a) zmiany regulacyjne pomocy społecznej na rzecz rozwoju usług społecznych, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 1,8 1,8 

  propozycje raczej 
chybione, 6,3 6,3 

  nie mam zdania, 13,5 13,5 

  raczej dobre propozycje, 39,6 39,6 

  bardzo dobre propozycje. 38,7 38,7 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

6.6 a Jak oceniasz propozycje dotyczące wspierania rozwoju usług aktywnej 
integracji poprzez ekonomię społeczną, w tym: a) zmiany regulacyjne pomocy 

społecznej na rzecz rozwoju usług społecznych,
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6.6 a Jak oceniasz propozycje dotyczące wspierania rozwoju usług aktywnej 
integracji poprzez ekonomię społeczną, w tym: a) zmiany regulacyjne 

pomocy społecznej na rzecz rozwoju usług społecznych,
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6.6. b) zmiany regulacyjne dotyczące zatrudnienia socjalnego, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, ,9 ,9 

  propozycje raczej 
chybione, 6,3 6,3 

  nie mam zdania, 17,1 17,1 

  raczej dobre propozycje, 40,5 40,5 

  bardzo dobre propozycje. 35,1 35,1 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

6.6. b) zmiany regulacyjne dotyczące zatrudnienia socjalnego,
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6.6. b) zmiany regulacyjne dotyczące zatrudnienia socjalnego,
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6.6. c) wdrożenie systemu zatrudnienia monitorowanego? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 3,6 3,6 

  propozycje raczej 
chybione, 6,3 6,3 

  nie mam zdania, 26,1 26,1 

  raczej dobre propozycje, 40,5 40,5 

  bardzo dobre propozycje. 23,4 23,4 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
. 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,
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6.6. c) wdrożenie systemu zatrudnienia monitorowanego?
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7.1. a Jak oceniasz propozycje dotyczące działań edukacyjnych w tym: a) Prowadzenie kampanii 
edukacyjnych, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 3,6 3,6 

  propozycje raczej 
chybione, 5,4 5,4 

  nie mam zdania, 12,6 12,6 

  raczej dobre propozycje, 46,8 46,8 

  bardzo dobre propozycje. 31,5 31,5 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

7.1. a Jak oceniasz propozycje dotyczące działań edukacyjnych w tym: a) 
Prowadzenie kampanii edukacyjnych,

50

40

30

20

10

0

P
ro

c
e

n
t

7.1. a Jak oceniasz propozycje dotyczące działań edukacyjnych w tym: a) 
Prowadzenie kampanii edukacyjnych,
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7.1. b) wzmocnienia ekonomii społeczne jako elementu tożsamości kulturowej, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 5,4 5,4 

  propozycje raczej 
chybione, 6,3 6,3 

  nie mam zdania, 13,5 13,5 

  raczej dobre propozycje, 43,2 43,2 

  bardzo dobre propozycje. 31,5 31,5 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

7.1. b) wzmocnienia ekonomii społeczne jako elementu tożsamości 
kulturowej,

50

40

30

20

10

0

P
ro

c
e

n
t

7.1. b) wzmocnienia ekonomii społeczne jako elementu tożsamości 
kulturowej,
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7.1. c) prowadzenia działań edukacyjnych dla środowisk lokalnych, 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, ,9 ,9 

  propozycje raczej 
chybione, 4,5 4,5 

  nie mam zdania, 9,9 9,9 

  raczej dobre propozycje, 44,1 44,1 

  bardzo dobre propozycje. 40,5 40,5 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
 
 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,
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7.1. c) prowadzenia działań edukacyjnych dla środowisk lokalnych,
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7.1. d) prowadzenia edukacji na poziomie szkolnym? 
 

  Procent 
Procent 
ważnych 

Ważne propozycje chybione, 1,8 1,8 

  propozycje raczej 
chybione, 5,4 5,4 

  nie mam zdania, 16,2 16,2 

  raczej dobre propozycje, 37,8 37,8 

  bardzo dobre propozycje. 38,7 38,7 

  Ogółem 100,0 100,0 

 
 
. 

bardzo dobre 
propozycje.

raczej dobre 
propozycje,

nie mam zdania,propozycje raczej 
chybione,

propozycje 
chybione,

7.1. d) prowadzenia edukacji na poziomie szkolnym?
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7.1. d) prowadzenia edukacji na poziomie szkolnym?
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