
1 

 

Sprawozdanie  

z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych  

w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2010 

 

I. Informacje ogólne. 

Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie 

Ekonomii Społecznej, zwanego dalej „Zespołem”, jest zarządzenie nr 141 Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych  

w Zakresie Ekonomii Społecznej.  

Niniejsze sprawozdanie stanowi wykonanie obowiązku określonego w § 4 ust. 7  

ww. zarządzenia. 

Działania związane z funkcjonowaniem Zespołu prowadzone są w ramach projektu 

systemowego Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej w ramach 

Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów 

Ludzkich, pod nadzorem merytorycznym Departamentu Pożytku Publicznego  

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

 

II. Skład Zespołu (stan na dzień 31.12.2010): 

1) Przewodniczący Zespołu - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej:  

Jarosław Duda 

2) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania:  

Małgorzata Szybalska, Dyrektor Departamentu Programów Nauczania  

i Podręczników  

3) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych:  

Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu 

4) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki:  

Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu 

5) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw nauki:  

Witold Jurek, Podsekretarz Stanu 

6) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw pracy  

i zabezpieczenia społecznego:  

Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego  

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Zespołu 

7) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego:  

Waldemar Sługocki, Podsekretarz Stanu 

8) przedstawiciel wyznaczony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:  

Jakub Michałowski, Doradca Ministra - Członka Rady Ministrów (odwołany 

z funkcji członka Zespołu z dniem 21.12.2010 r.) 
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9) przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni przez ogólnopolskie 

organizacje jednostek samorządu terytorialnego uczestniczące w Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego:  

Ferdynand Gronko, Związek Powiatów Polskich 

Andrzej Madej, Związek Miast Polskich 

10) przedstawiciele wyznaczeni przez Radę Działalności Pożytku Publicznego:   

Barbara Sadowska 

Krzysztof Margol 

ks. Stanisław Słowik  

11) przedstawiciele wyznaczeni przez Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej:  

Anna Sienicka 

Henryk Wujec - Zastępca Przewodniczącego Zespołu 

12) przedstawiciel wyznaczony przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni 

Socjalnych:  

Marcin Juszczyk 

13) przedstawiciel wyznaczony przez stronę pracowników w Trójstronnej Komisji do 

Spraw Społeczno-Gospodarczych:  

Cezary Miżejewski 

14) przedstawiciele jednostek naukowych, wyznaczeni przez Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej:  

Prof. dr hab. Ewa Leś 

Prof. dr hab. Hubert Izdebski 

Dr hab. Stanisław Mazur 

15) przedstawiciel organizacji pracodawców, wyznaczony przez stronę pracodawców  

w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych: 

Antoni Sobolewski 

 

III. Zadania Zespołu, wynikające z przedmiotowego Zarządzenia.  

1. Przygotowanie projektu strategii rozwoju ekonomii społecznej (w toku prac 

zastąpiono pojęcie strategia terminem długofalowa polityka ze względu na podjęcie 

prac nad uporządkowaniem krajowych dokumentów strategicznych). 

2. Opracowanie propozycji rozwiązań prawno-instytucjonalnych w obszarze 

funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. 

3. Opracowanie propozycji rozwiązań finansowych w obszarze funkcjonowania 

podmiotów ekonomii społecznej. 

4. Przygotowanie założeń systemu edukacji w obszarze ekonomii społecznej. 

5. Przygotowanie rekomendacji w obszarze promocji i monitoringu wypracowanych 

rozwiązań. 

 

IV. Działania Zespołu. 

W roku 2010 odbyły się dwa posiedzenia plenarne Zespołu. 

 

Na posiedzeniu w dniu 26.01.2010 r. członkowie Zespołu zapoznali się z rekomendacjami 

wynikającymi z raportu OECD pn. Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie 
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lokalnym poprzez gospodarkę. Wśród najistotniejszych rekomendacji raportu wymienić 

można konieczność stworzenia klarownej definicji ekonomii społecznej, rozpowszechnienia 

wiedzy na temat ekonomii społecznej, opracowania krajowej strategii rozwoju ekonomii 

społecznej, włączenia ekonomii społecznej do różnych polityk publicznych, np. w zakresie 

środowiska, stworzenia centrum szkoleniowego oraz prowadzenia regularnych badań w tym 

obszarze. 

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przedstawił założenia projektu  

pn. Współpraca na rzecz lepszej przyszłości ekonomii społecznej, finansowanego z grantu 

Komisji Europejskiej, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  

w międzynarodowym partnerstwie, w który zaangażowane będą instytucje różnego rodzaju  

i szczebla, w tym teoretycy oraz praktycy w obszarze ekonomii społecznej. Projekt ma 

obejmować takie obszary tematyczne, jak: pomoc publiczna, usługi użyteczności społecznej, 

franczyza społeczna, klauzule społeczne, partnerstwo publiczno-społeczne i inne. Celem 

projektu jest także udoskonalenie instrumentów ekonomii społecznej, finansowanych z EFS 

dzięki wymianie doświadczeń. Prezentacja była jednocześnie zaproszeniem członków 

Zespołu do współpracy. 

Omówiono również zmiany w Pakcie na rzecz ekonomii społecznej w modernizacji polskiego 

modelu społecznego 2030. Dokument ma wskazywać kierunki działań podejmowanych przez 

stronę rządową oraz stronę społeczną dla rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, na wzór 

brytyjskiego Compactu. Tekst został zaakceptowany przez Zespół. 

Podsumowane zostały ponadto rezultaty dotychczasowych prac grup stałych, funkcjonujących 

w ramach Zespołu. Grupa Strategiczna poinformowała m. in. o podjęciu prac nad założeniami 

do dokumentu pn. Długofalowa polityka rozwoju ekonomii społecznej. Istotna będzie nie 

tylko problematyka, struktura i waga dokumentu, ale także partycypacyjny charakter jej 

tworzenia. Dokument będzie konsultowany w fazie założeń i po zamknięciu redagowania. 

Dokument musi zostać stworzony przez ekspertów, w tym przez grupy działające w ramach 

Zespołu. Członkowie Grupy Strategicznej dodali, że ważne będzie śledzenie prac nad 

dziewięcioma strategiami i wychwycenie punktu, w którym można będzie ekspercko włączyć 

się w proces ich tworzenia, ponieważ niemalże wszystkie obszary tematyczne odnieść można 

do funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. 

 

Na posiedzeniu w dniu 15.07.2010 r. podsumowano dotychczasowe prace Grupy 

Strategicznej, Grupy Prawnej, Grupy Edukacyjnej i Grupy Finansowej. Dyskutowano przede 

wszystkim na temat projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie 

społecznym, przygotowanego przez Grupę Prawną. Podkreślano, że regulacja tego typu jest 

niezbędna w celu usystematyzowania definicji podmiotu ekonomii społecznej, co pozwoli  

w przyszłości na tworzenie jasnych kryteriów dostępu do środków unijnych. Rozwiązanie to 

przyczyni się także do wzrostu świadomości społecznej oraz wiedzy osób odpowiedzialnych 

za tworzenie polityk publicznych na poziomie lokalnym. Projekt otrzymał kierunkową 

akceptację Zespołu. Zadecydowano o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu. 

Omawiano także miejsce ekonomii społecznej w strategiach rozwoju kraju realizujących 

średnio i długookresową strategię rozwoju kraju oraz założenia do dokumentu pn. 

Długofalowa polityka rozwoju ekonomii społecznej. Uzasadniano, że potrzebny jest odrębny 

dokument, obejmujący całokształt problematyki związanej z ekonomią społeczną, ponieważ 
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w poszczególnych strategiach jest ona jedynie uwzględniona kontekstowo. Członkowie 

Zespołu zostali poinformowani, że prace nad Długofalową polityką rozwoju ekonomii 

społecznej już się rozpoczęły. Początkowo koordynował  je Profesor Jerzy Hausner. Założenia 

do dokumentu są prawie gotowe, jednak w celu dokończenia prac konieczne jest powołanie 

Grupy Redakcyjnej i zlecenie jej członkom napisania i zredagowania ostatecznej wersji 

dokumentu. Członkowie Zespołu zostali zaproszeni do zgłaszania się do uczestnictwa  

w pracach Zespołu Redakcyjnego. 

Zespół został poinformowany, że ekonomia społeczna nie będzie jednym z priorytetów 

Polskiej Prezydencji, ale będzie wkomponowana w zaplanowane z tej okazji przedsięwzięcia. 

Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego stwierdził, że należałoby 

zaprogramować w ramach środków unijnych wsparcie dla uczelni prowadzących kierunek 

Ekonomia Społeczna. 

 

Członkowie Zespołu oraz grup stałych brali także aktywny udział w konferencji dla 

podmiotów współtworzących sektor ekonomii społecznej w Polsce, zorganizowanej w czasie 

Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej w ramach Wielkopolskich Targów 

Przedsiębiorczości Społecznej, która odbyła się w dniach 18–19 października 2010 r.  

w Poznaniu pod hasłem „Solidarność i przedsiębiorczość społeczna w czasach kryzysu  

i dysproporcji ekonomicznych. Wymiar lokalny i regionalny”. Przedmiotem jednego z paneli 

był projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym, 

przygotowany przez Grupę Finansową. Zaprezentowanie projektu ustawy rozpoczęło 

konsultacje koncepcji regulacji prawnej w środowisku pozarządowym. 

 

Rekomendacje Zespołu mają zostać uwzględnione przy planowaniu bezpośredniego wsparcia 

podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia w projekcie inicjowanym przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej pt. Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, 

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I 

Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy 

 i integracji społecznej PO KL 2007-2013, realizowanym przez Centrum Rozwoju Zasobów 

Ludzkich. Celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju i poprawa kondycji ekonomii 

społecznej w Polsce, poprzez zbudowanie stałych zinstytucjonalizowanych mechanizmów 

wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia, m. in. poprzez 

tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej, 

usprawnienie i profesjonalizację działań infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii 

społecznej (m. in. poprzez utworzenie sześciu Centrów Ekonomii Społecznej), doskonalenie 

kadr, podniesienie świadomości społecznej i aktywizację społeczności lokalnych za pomocą 

metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej. Planuje się także m. in. podjęcie 

próby wyliczenia potencjalnych oszczędności na wydatki pomocy społecznej dla osób 

niepełnosprawnych w związku z podjęciem działań w obszarze ekonomii społecznej, 

stworzenie systemu akredytacji ośrodków wspierania ekonomii społecznej, monitoring 

funkcjonowania uwarunkowań prawnych, stworzenie bazy projektów w ramach Poddziałania 

7.2 PO KL 2007-2013, zorganizowanie czterech Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii 

Społecznej i towarzyszących im działań sieciujących, przeprowadzenie kampanii społecznej 

produktu odpowiedzialnego społecznie. 
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V. Działalność grup stałych. 

 

1. GRUPA STRATEGICZNA: 

1) Cezary Miżejewski 

2) Jan Jakub Wygnański  

3) Tomasz Sadowski  

4) Piotr Frączak  

5) Jakub Michałowski  

6) Tomasz Mering   

7) Krzysztof Więckiewicz 

8) Ks. Stanisław Słowik  

 

Grupa zadecydowała o podjęciu prac nad założeniami do dokumentu pn. Długofalowa 

polityka rozwoju ekonomii społecznej. Dokument określa m. in. kontekst aksjologiczny, 

podstawowe  definicje z zakresu ekonomii społecznej. Część pierwsza odnosić się będzie do 

kontekstu funkcjonowania ekonomii społecznej, ważnych dokumentów, warunkujących jej 

funkcjonowanie, tła historycznego, dotychczasowych działań, dobrych praktyk, kontekstu 

międzynarodowego. Kolejną kwestią poruszoną w dokumencie jest analiza kosztów 

zaniechania działań w zakresie ekonomii społecznej oraz instrumentarium – optymalizacja 

warunków legislacyjnych, wybrane obszary działania – mieszkalnictwo, recycling i inne, 

stworzenie infrastruktury finansowej, klauzule społeczne, smart buying, infrastruktura 

wsparcia, wzmacnianie kadr, budowanie wiedzy, wizerunek ekonomii społecznej, relacje ze 

środowiskiem biznesu. Zespół Redakcyjny, powołany w ramach Grupy Strategicznej,  

w składzie:  

1) Prof. Jerzy Hausner 

2) Cezary Miżejewski 

3) Piotr Frączak 

4) Anna Sienicka 

5) Jan Jakub Wygnański 

zredagował wstępną, roboczą wersję założeń do dokumentu. Zakończenie prac nad 

dokumentem i jego konsultacje zostały zaplanowane na rok 2011.  

Grupa Strategiczna stwierdziła ponadto, że kluczowym działaniem będzie śledzenie prac nad 

dziewięcioma strategiami i uczestniczenie w procesie ich tworzenia.  

W wyniku  aktywnego włączenia się przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

w prace zespołów roboczych poszczególnych Koordynatorów, ekonomia społeczna została 

uwzględniona w projektach  Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Strategii 

zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, Strategii Sprawne Państwo, Strategii 

Rozwoju Kapitału Społecznego, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategii 

Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. 

 

2. GRUPA FINANSOWA: 

1) Dr Irena Herbst – Przewodnicząca 

2) Rafał Baniak 

3) Barbara Bartkowiak 
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5) Tadeusz Durczok 

6) Krzysztof Margol 

7) Przemysław Piechocki 

8) Rafał Sułkowski 

9) Tomasz Sypuła 

10) Paweł Wąsiak 

11) Kamil Wyszkowski 

 

Grupa Finansowa w roku 2010 skupiła się na wypracowaniu koncepcji, w tym projektu 

regulaminów, dotyczącej udzielania pożyczek i poręczeń podmiotom ekonomii społecznej. 

Członkowie Grupy rozpoczęli rozmowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w sprawie 

możliwości uruchomienia tego typu funduszu ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  

Przygotowana została propozycja założeń systemu doradztwa prawnego i ekonomicznego dla 

podmiotów ekonomii społecznej. Wersja robocza koncepcji systemu doradztwa dla 

podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej została dostosowana do koncepcji 

systemu pożyczek i poręczeń.  

Członkowie Grupy spotkali się także z członkami Zespołu Projektowego projektu 1.19 

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z EFS w ramach  

w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie 

systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL 2007-2013, realizowanego  

z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez  Centrum Rozwoju Zasobów 

Ludzkich,  w celu zaopiniowania koncepcji pilotażowego funduszu mikropożyczkowego, 

który miałby być uruchomiony w ramach projektu. 

Grupa zaplanowała także zlecenie opracowania raportów, dotyczących możliwości wsparcia 

finansowego podmiotów ekonomii społecznej w aktualnym okresie programowania do roku 

2013 (w tym w ramach PO KL 2007-2013, Funduszu Pracy, w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i PO FIO 2009 – 2013 i innych źródłach), drugi raport dotyczyć ma perspektyw po 

roku 2013. 

Zidentyfikowano szereg obowiązujących rozwiązań prawnych negatywnie wpływających na 

możliwości finansowania tego typu przedsięwzięć, które należałoby zmodyfikować.  

Grupa wskazała m. in. na problem,  polegający na przyznawaniu dotacji z Funduszu Pracy na 

rozpoczęcie działalności pojedynczym osobom, a nie spółdzielni jako odrębnemu 

podmiotowi. Zdaniem członków Grupy potrzebna jest zmiana przedmiotowego 

rozporządzenia. Dodatkowo, należy ustalić jeden wzór formularza aplikacyjnego oraz 

uregulować kwestię zabezpieczeń (poręczeń). 

 

3. GRUPA EDUKACYJNA: 

1)    Prof. Ewa Leś – Przewodnicząca 

2)     Małgorzata Ołdak   

3)     Przemysław Radwan – Rohrenschef   

4)     Adam Piechowski   

5)     Agnieszka Pacut  

6)     Lidia Węsierska   
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7)     Marcin Juszczyk   

8)     Ryszard Gruner 

9)     Danuta Pusek  

 

Ustalono główne grupy odbiorców programów edukacyjnych dotyczących gospodarki 

społecznej. Grupa uznała za priorytet podjęcie działań skierowanych do dzieci i młodzieży, ze 

względu na konieczność kształtowania postaw obywatelskich w możliwie najwcześniejszym 

okresie życia.  

Członkowie Grupy postanowili skupić się na przygotowaniu materiałów z zakresu ekonomii 

społecznej, które nauczyciele mogliby wykorzystać jako wkład do programów nauczania, 

szczególnie na III etapie edukacyjnym (gimnazjum). Kolejnym pomysłem byłoby 

opracowanie propozycji tematów/zagadnień dotyczących ekonomii społecznej, które mogłyby 

być realizowane przez uczniów gimnazjum metodą projektu edukacyjnego oraz 

przeprowadzenie pilotażu takiej realizacji. 

Jednym z działań będzie publikacja ekspertyz opracowanych przez członków Grupy, w tym 

ekspertyzy dotyczącej treści nauczania z zakresu ekonomii społecznej w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, a także opracowanie 

koncepcji Biblioteki Ekonomii Społecznej – wskazanie istotnych obszarów tematycznych i 

przegląd publikacji kluczowych z punktu widzenia edukacji na temat ekonomii społecznej. 

Grupa zauważyła, że warto również przyjrzeć się kwestii Spółdzielni Uczniowskich jako 

praktycznej nauce przedsiębiorczości.    

 

4. GRUPA PRAWNA: 

1) Anna Sienicka 

2) Prof. Hubert Izdebski 

3) Tomasz Schimanek  

4) Michał Guć 

5) Maria Jankowska  

6) Marek Łukomski  

7) Tatiana Hapek  

8) Joanna Brzozowska  

9) Cezary Miżejewski  

10) Krzysztof Więckiewicz 

11) Piotr Kontkiewicz  

 

Zadaniem Grupy Prawnej jest stworzenie nowatorskiego projektu aktu prawnego, 

porządkującego sektor ekonomii społecznej. Dyskutowano m. in. nad definicją 

przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Za podstawowe cechy konstytutywne 

przedsiębiorstwa społecznego uznano połączenie aspektów: społecznego i ekonomicznego. 

Do cech wspólnych przedsiębiorstw społecznych zaliczono ponadto m.in. demokratyczne 

zarządzanie, zakaz dystrybucji zysków pomiędzy członków, udziałowców itp. 

Grupa przygotowała wstępny, roboczy projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej i 

przedsiębiorstwie społecznym, który kierunkowo został zaakceptowany przez Zespół do 

spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. Projekt został 
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zaprezentowany m. in. w czasie Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej w Poznaniu. 

Na rok 2011 zaplanowano szerokie konsultacje dokumentu w środowisku praktyków  

z dziedziny ekonomii społecznej. Regulacja ma zapobiegać, zdaniem członków Grupy, 

inflacji statusu przedsiębiorstwa społecznego. 

 

Wśród najistotniejszych propozycji, zawartych w projekcie ustawy wymienić można 

następujące kwestie: 

 Zaproponowano, żeby wyróżnić dwa obszary działania przedsiębiorstw społecznych: 

reintegrację zawodową i społeczną oraz usługi społeczne interesu ogólnego o charakterze 

nieekonomicznym. 

 Nowa ustawa nie ma zastępować dotychczasowych aktów prawnych. Spółdzielnie 

socjalne, spółki non profit czy też organizacje pozarządowe prowadzące działalność 

gospodarczą nadal będą funkcjonowały na podstawie odpowiednich ustaw i regulacji. 

Ustawa o przedsiębiorczości społecznej stworzy jednak możliwość starania się o status 

przedsiębiorcy społecznego, co dla organów państwa, samorządów i innych interesariuszy 

będzie potwierdzeniem, że dany podmiot, prowadząc działalność gospodarczą, realizuje 

konkretne cele społeczne. Status przedsiębiorstwa społecznego nie obejmuje całej sfery 

przedsiębiorczości społecznej, a wskazuje te podmioty, które z uwagi na swoje funkcje 

zatrudnieniowe, integracyjne czy też usługowe będą wspierane w postaci korzystania  

z określonych uprawnień. Z drugiej strony, podobnie, jak ma to miejsce w przypadku 

statusu organizacji pożytku publicznego, posiadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego 

wiązać się będzie z koniecznością wypełniania określonych obowiązków i spełniania 

wysokich standardów. 

 Istotnym novum jest propozycja, aby wszystkie przedsiębiorstwa społeczne z mocy prawa 

były zrzeszone w utworzonej na mocy ustawy Izbie Przedsiębiorców Społecznych, która 

będzie sprawowała kontrolę nad wypełnianiem przez przedsiębiorstwo społeczne 

obowiązków określonych w ustawie. 

 

VI. Priorytety wyznaczone przez Zespół na rok 2011: 

W wyniku prac Zespołu ustalone zostały zadania, które Zespół powinien zrealizować w roku 

2011. Są nimi: 

1) Przygotowanie propozycji długofalowej polityki rozwoju ekonomii społecznej  

i zaprezentowanie jej, po konsultacjach, Radzie Ministrów. 

2) Śledzenie prac nad uwzględnianiem problematyki ekonomii społecznej w strategiach 

rozwoju kraju realizujących średnio i długookresową strategię rozwoju kraju. 

3) Przeprowadzenie szerokich konsultacji projektu ustawy o przedsiębiorczości 

społecznej i przedsiębiorstwie społecznym. 

4) Promocja ekonomii społecznej, w tym ogłoszenie konkursu dla dziennikarzy na 

najciekawszy artykuł promujący ekonomię społeczną oraz opracowanie pilotażowych 

działań w zakresie edukacji na temat ekonomii społecznej.  

5) Przygotowanie rekomendacji odnośnie instrumentów finansowego wsparcia 

podmiotów ekonomii społecznej, w tym koncepcji uruchomienia funduszu 

pożyczkowego/doręczeniowego. 

 


