
 
 

Uchwała nr 3 

Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

z dnia 4 października 2016  r. w sprawie  

powołania grup tematycznych Komitetu 

 

Na podstawie § 5 Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. 

w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,  zwanego dalej  

„Zarządzeniem”, Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwany dalej 

„Komitetem”, postanawia: 

 

 

§ 1. 

 

Powołuje się następujące stałe grupy tematyczne, zwane dalej „grupami stałymi” do spraw: 

1. strategicznych i programowych; 

2. prawnych; 

3. finansowych; 

4. edukacyjnych; 

5. monitorowania i ewaluacji. 

 

§2. 

 

1. Do zadań grupy stałej ds. strategicznych i programowych należy w szczególności udział 

w następujących działaniach: 

a) przeglądzie i aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,  

b) stworzeniu propozycji nowych rozwiązań systemowych lub strategii wspierania 

ekonomii społecznej po 2020, 

c) opracowaniu narzędzia/modelu umożliwiającego tworzenie programów ekonomii 

społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym, 

d) zaplanowaniu sposobu wykorzystania po roku 2020 produktów wypracowanych  

w ramach prac Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

e) dyskusji nad założeniami ustawy regulującej funkcjonowanie sektora ekonomii 

społecznej, 

f) oraz innych działaniach wskazanych przez przewodniczącego Komitetu.  

 

 

2. W skład grupy stałej ds. strategicznych i programowych wchodzą: 

1) Balon Krzysztof 

2) Chorąży Paweł 

3) Cyran-Juraszek Karolina 

4) Dobkowski Remigiusz 

5) Ekielski Witold 

6) Gałek Olga 

7) Jarosz Karolina 

8) Kacprzak Jacqueline 
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9) Komosa Marcin 

10) Kopeć Maciej  

11) Kulikowska Iwonna 

12) Lewonowska-Banach Agnieszka 

13) Marciniak Grażyna 

14) Marcinkowska Aleksandra 

15) Markowska-Bzducha Ewa 

16) Miżejewski Cezary 

17) Olejarz Magdalena 

18) Piechocki Przemysław 

19) Sobolewski Antoni 

20) Stronkowski Piotr 

21) Wardęga Andżelika 

22) Wilimska Wioletta 

23) Wolkowinski Peter 

24) Zarzycki Roland 

 

§ 3. 

 

1. Do zadań grupy stałej ds. prawnych należy przede wszystkim udział w następujących 

działaniach: 

a) przeglądzie ustawodawstwa w obszarze rynku pracy, polityki i spraw społecznych, 

zatrudnienia, w tym również zatrudnienia socjalnego, rehabilitacji społecznej  

i zawodowej osób niepełnosprawnych, zamówień publicznych, spółdzielczości, 

przedsiębiorczości i innych aktów prawnych związanych potencjalnie z obszarem 

ekonomii społecznej, 

b) tworzeniu projektu zmian legislacyjnych w aktach prawnych związanych z 

ekonomią społeczną, 

c) pracach nad projektem ustawy regulującej funkcjonowanie sektora ekonomii 

społecznej, 

d) opracowaniu raportu podsumowującego procesy legislacyjne dotyczące 

prawodawstwa związanego z ekonomią społeczną, 

e) oraz innych działaniach wskazanych przez przewodniczącego Komitetu.  

 

 

2. W skład grupy stałej ds. prawnych wchodzą: 

1) Broniszewski Łukasz 

2) Brzozowska-Wabik Joanna 

3) Ekielski Witold 

4) Kowalska Małgorzata 

5) Kowalski Marcin 

6) Lewicki Arkadiusz 

7) Lewonowska-Banach Agnieszka 

8) Marcinkowska Aleksandra 

9) Miżejewski Cezary 
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10) Musielski Tomasz 

11) Olejarz Magdalena 

12) Pluta Marcin 

13) Wieteska Sławomir 

14) Wojtanowski Grzegorz 

15) Wolińska-Bartkiewicz Patrycja 

16) Wolkowinski Peter 

 

 

§ 4. 

 

1. Do zadań grupy stałej ds. finansowych należy przede wszystkim udział w następujących 

działaniach: 

a) przygotowaniu przyjaznego narzędzia do mierzenia społecznej wartości dodanej 

przedsięwzięć finansowanych w ramach instrumentów zwrotnych, 

b) analizie rozwiązań, takich jak poręczenia, social venture capital czy społeczny fundusz 

kapitałowy, spółdzielnie pożyczkowe, fundusz poręczeń wzajemnych, wdrażane na 

gruncie polskim i w innych krajach, 

c) stworzeniu kompletnych zasad i dokumentacji wdrożeniowej ww. instrumentów 

finansowych, 

d) opracowaniu raportu dotyczącego podsumowania realizacji zwrotnych i innowacyjnych 

form finansowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w 

Polsce, 

e) oraz innych działaniach wskazanych przez przewodniczącego Komitetu.  

 

 

2. W skład grupy stałej ds. finansowych wchodzą: 

1) Chorąży Paweł 

2) Cyran-Juraszek Karolina 

3) Durczok Tadeusz 

4) Juszczyk Marcin 

5) Karaś Marek 

6) Kulikowska Iwonna 

7) Lewicki Arkadiusz 

8) Majerczyk-Żabówka Krystyna 

9) Misiak Tomasz 

10) Musielski Tomasz 

11) Pluta Marcin 

12) Przybysz Wiesława 

13) Wojtanowski Grzegorz 

14) Wolińska-Bartkiewicz Patrycja 

 

 

§ 5. 
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1. Do zadań grupy stałej  ds. edukacyjnych należy przede wszystkim udział w następujących 

działaniach: 

a) tworzeniu zestawu narzędzi służący upowszechnianiu przedsiębiorczości 

społecznej wśród dzieci i młodzieży; 

b) tworzeniu kompleksowego programu upowszechniania przedsiębiorczości 

społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności spółdzielczości 

uczniowskiej w aspekcie edukacji nieformalnej, 

c) przygotowaniu podręcznika dotyczącego praktycznych aspektów wdrażania 

przedsiębiorczości społecznej w szkołach – projektów edukacyjnych, prowadzenia 

spółdzielni uczniowskich, etc., 

d) oraz innych działaniach wskazanych przez przewodniczącego Komitetu.  

 

2. W skład grupy stałej  ds. edukacyjnych wchodzą: 

1) Dziel Jacek 

2) Kędziera Iwona 

3) Kopeć Maciej  

4) Kowalska Aleksandra 

5) Kowalska Małgorzata 

6) Leś Ewa 

7) Łukomska-Dziedzic Anna 

8) Matuszko Zenon 

9) Pacut Agnieszka 

10) Piechowski Adam 

11) Sadowska Barbara 

 

 

§ 6. 

 

1. Do zadań grupy stałej ds. monitorowania i ewaluacji należy przede wszystkim udział 

w następujących działaniach: 

a) przygotowaniu raportów o stanie ekonomii społecznej i stanie wdrażania KPRES, 

b) weryfikacji koncepcji sposobu monitorowania realizacji Krajowego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej, w tym wskaźników, 

c) przygotowaniu do wdrożenia koncepcji metodologii mierzenia oddziaływania 

społecznego/społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii 

społecznej/przedsiębiorstw społecznych, 

d) przeprowadzeniu działań mających na celu inicjowanie badań i analiz jakościowych z 

zakresu ekonomii społecznej w środowisku akademickim, 

e) dokonaniu indeksacji jakości polityk publicznych z wykorzystaniem narzędzia badania 

społecznej wartości dodanej, 

f) oraz innych działaniach wskazanych przez przewodniczącego Komitetu.  

 

 

2. W skład grupy stałej ds. monitorowania i ewaluacji wchodzą: 
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1) Kacprzak Jacqueline 

2) Kędziera Iwona 

3) Kochańska Agnieszka 

4) Machnik-Pado Agata 

5) Marciniak Grażyna 

6) Pacut Agnieszka 

7) Sobolewski Antoni 

8) Stronkowski Piotr 

 

 

 

§ 7. 

 

Powołuje się także grupę tematyczną ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach na 

okres od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 8. 

 

1. Do zadań grupy tematycznej ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach wchodzą 

działania zapewniające sprawny przepływ informacji oraz konsultowanie rozwiązań 

wypracowywanych przez Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz działań 

realizowanych w zakresie wsparcia sektora ekonomii społecznej w regionach, m.in. w 

ramach warsztatów/spotkań sieciujących Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej i Ośrodki 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, spotkań Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii 

Społecznej. 

 

 

2. W skład grupy tematycznej ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach wchodzą: 

 

1) Chorąży Paweł 

2) Dobkowski Remigiusz 

3) Hanas Zbigniew 

4) Jarosz Karolina 

5) Korczyńska Dorota 

6) Kowalska Aleksandra 

7) Kowalski Marcin 

8) Longawa Stanisław 

9) Markowska-Bzducha Ewa 

10) Miżejewski Cezary 

11) Przybysz Wiesława 

12) Wilimska Wioletta 

 

 

§ 9. 



 

6 

 

 

Grupy stałe oraz grupa tematyczna wybierają przewodniczących na swoich pierwszych 

posiedzeniach. 

 

 

§ 10. 

 

Grupy stałe powołuje się na czas nieokreślony. Grupy stałe przedkładają Komitetowi 

okresowe sprawozdania ze swojej działalności – nie rzadziej, niż raz w roku. 

 

 

§ 11. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


