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Protokół z posiedzenia  

Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej 

w dniu 20 lipca 2011 r. 

Sala 107, MPiPS, ul. Nowogrodzka 1/3/5 

 

 

Planowana agenda posiedzenia: 

 

 

11.00- 11.10 Rozpoczęcie spotkania – Jarosław Duda, Przewodniczący Zespołu, 

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 

11.10- 11.30 Przegląd zapisów dotyczących ekonomii społecznej w strategiach 

rozwoju kraju realizujących średnio i długookresową strategię rozwoju 

kraju – Krzysztof Więckiewicz, Sekretarz Zespołu, Dyrektor 

Departamentu Pożytku Publicznego, MPiPS 

 

11.30 – 12.00 Podsumowanie prac Grupy Strategicznej – projekt dokumentu pn. 

Długofalowa polityka rozwoju ekonomii społecznej – Krzysztof 

Więckiewicz, Sekretarz Zespołu, Dyrektor Departamentu Pożytku 

Publicznego, MPiPS 

 

12.00 – 12.30 Podsumowanie prac Grupy Finansowej – koncepcja pilotażu funduszu 

pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych – Dorota Bortnowska, 

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie 

Rozwoju Regionalnego oraz Dr Irena Herbst, Przewodnicząca Grupy 

 

12.30 – 13.00 Podsumowanie prac Grupy Prawnej – projekt ustawy o 

przedsiębiorstwie społecznym i przedsiębiorczości społecznej oraz 

wyniki konsultacji społecznych on-line – Anna Sienicka, 

Przewodnicząca Grupy 

 

13.00 – 13.30 Podsumowanie prac Grupy Edukacyjnej – publikacja Młody Obywatel, 

wydana we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, koncepcja 

Serii Ekonomii Społecznej w ramach Biblioteki Pożytku Publicznego, 

kwestia promocji przedsiębiorczości ekonomii społecznej – Prof. Ewa 

Leś, Przewodnicząca Grupy 

 

13.30 – 13.50 Informacja na temat działań realizowanych w projekcie systemowym 

1.19 Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, w ramach 

Działania 1.2 PO KL 2007-2013 
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13.50 – 14.10 Informacja na temat działań realizowanych w międzynarodowym 

projekcie pn. Współpraca na rzecz lepszej przyszłości ekonomii 

społecznej – przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

 

14.10 – 14.40 Zmiany we wsparciu ekonomii społecznej w PO KL 2007-2013, 

wynikające z przeglądu śródokresowego – głosowanie nad projektem 

stanowiska Zespołu  

 

14.40 – 15.10 Sprawy różne, dyskusja 

 

 

I. 

Spotkanie rozpoczął od powitania zebranych i przedstawienia agendy posiedzenia 

Jarosław Duda, Przewodniczący Zespołu, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej.  

Henryk Wujec, Zastępca Przewodniczącego, zwrócił uwagę na potrzebę wyjaśnienia 

sprawy Paktu na rzecz ekonomii społecznej w modernizacji polskiego modelu społecznego 

2030. Podniósł także kwestię rzadkich spotkań Zespołu i zaproponował, żeby kolejne 

posiedzenie odbyło się jeszcze przed wyborami. 

Jarosław Duda wyjaśnił, że Pakt nie został przyjęty przez Radę Ministrów ze względu 

na rozbieżność stanowisk oraz wątpliwości, które wyrażali przedstawiciele resortów. Dodał, że 

będzie orędownikiem tego rozwiązania. 

Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie 

Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Zespołu, wyjaśnił, że prace nad produktami 

zaplanowanymi w projekcie 1.46, w ramach którego funkcjonuje Zespół, prowadzone były w 

trybie roboczym, w ramach Grup. Dodał, że członkowie Zespołu mają możliwość 

wnioskowania o zwołanie Zespołu. Przypomniał, że Pakt nie był przewidziany jako jeden z 

rezultatów w projekcie.  

 

II. 

Następnie Krzysztof Więckiewicz zaprezentował przegląd zapisów dotyczących 

ekonomii społecznej w strategiach rozwoju kraju realizujących średnio i długookresową 

strategię rozwoju kraju. 

 Pierwszą z omawianych strategii było Sprawne Państwo. W projekcie tej strategii do 

ekonomi społecznej odnosi się cel 4 Efektywne systemy ochrony praw obywatela. W punkcie 

4.5 mowa jest o wysokiej jakości i dostępności usług publicznych - należy zwiększyć udział 

obywateli i organizacji przez nich tworzonych w realizacji usług publicznych, zgodnie z zasadą 

pomocniczości. Priorytetem powinno być także zapewnienie różnorodności dostawców usług 

publicznych przez zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku tych usług, 
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zwłaszcza usług świadczonych w interesie ogólnym o charakterze nieekonomicznym. 

Warunkami dla rozwoju usług dostarczanych przez podmioty ekonomii społecznej są m.in.: 

stworzenie przyjaznego otoczenia prawno-instytucjonalnego i upowszechnienie klauzul 

społecznych w procedurach przetargowych. W projekcie czytamy m. in. „[Podmioty ekonomii 

społecznej] wykorzystują zasoby uznane za nieprzydatne przez sektor publiczny i prywatny, a 

także przyczyniają się do redukcji kosztów związanych z wysoką stopą bezrobocia, w grupach 

zagrożenia marginalizacją społeczną, poprzez ich aktywizację zawodową”. 

 W projekcie Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego do ekonomi społecznej odwołują 

się działania przewidziane w ramach Celu 2 Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i 

wpływu obywateli na życie publiczne. Szczególną uwagę poświęcono przedsiębiorczości 

społecznej, jako formie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienia 

integracji i solidarności społecznej. Podkreślono rolę, jaką w kreowaniu kapitału społecznego 

spełnia ekonomia społeczna: „Struktury ekonomii społecznej, obejmujące zarówno 

przedsiębiorstwa społeczne, jak i podmioty o charakterze integracyjnym, spełniają istotną rolę 

w kreowaniu kapitału społecznego w wymiarze lokalnym. Rozwój ekonomii społecznej 

przekłada się na szerokie spektrum usług użyteczności publicznej, które spajają lokalną 

społeczność w odniesieniu do jej terytorialnego i kulturowego zakorzenienia. Znajduje to 

potwierdzenie w bliskim kontakcie między dostarczycielem i odbiorcą usług, uwzględniającym 

zasadę korzyści wzajemnych”. Wśród narzędzi rozwoju ekonomii społecznej wymieniono w 

projekcie m. in.: włączenie samorządów wojewódzkich jako kluczowego podmiotu, w 

programowaniu i realizacji wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenie 

województw; wprowadzanie nowych rozwiązań legislacyjnych, w tym ustawy o 

przedsiębiorczości społecznej; przygotowanie i wdrożenie działań edukacyjnych dotyczących 

przedsiębiorczości społecznej; wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie do polityk 

publicznych instrumentów oceny społecznej wartości dodanej przedsięwzięć ekonomicznych, 

w tym przedsiębiorstw społecznych. W SRKS podkreślono także konieczność poszerzenia 

zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. 

Trzecią z omawianych strategii była Strategia Innowacyjności i Efektywności 

Gospodarki. W projekcie uwzględniono warunkowe preferencyjne instrumenty skierowane do 

podmiotów ekonomii społecznej w ramach systemu mikrofinansowania. MPiPS proponuje 

także wprowadzenie zapisów odnośnie wzmocnienia systemu i infrastruktury doradztwa dla 

podmiotów ekonomii społecznej oraz upowszechnienia klauzul społecznych. 

Następnym omawianym dokumentem był projekt Strategii Rozwoju Kapitału 

Ludzkiego. W trzecim obszarze tej strategii, dotyczącym spójności społecznej, pojawia się 

zapis o rozwoju aktywnych, w tym innowacyjnych, form pomocy osobom zagrożonym lub 

wykluczonym społecznie (w tym: ekonomii społecznej). 
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Ostatnim omawianym dokumentem był projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Wsi, Rolnictwa i Rybactwa, w której zaplanowano kierunek interwencji1.4.1. Rozwój i 

promocja ekonomii społecznej. W projekcie czytamy: „Kluczowym dla osiągnięcia 

zaprojektowanego priorytetu jest rozwój i promocja ekonomii społecznej, które dotyczą 

kompleksowych działań w zakresie: zapobiegania wykluczeniu społecznemu, odtwarzania więzi 

kooperacyjnych i upowszechniania „myślenia w kategoriach wspólnoty lokalnej” i wspólnego 

dobra, budowania tożsamości lokalnej i lokalnych ponadsektorowych partnerstw na rzecz 

rozwoju konkretnej społeczności”. 

 

III. 

 Następnym punktem obrad była prezentacja projektu Długofalowej polityki rozwoju 

ekonomii społecznej. Dokument, stworzony przez ekspertów, nawiązuje do wyników prac 

Grupy Strategicznej. Postulowano, by projekt ten, po zarekomendowaniu przez Zespół, stał się 

załącznikiem do jednej ze strategii zintegrowanych (prawdopodobnie SRKS). 

 Piotr Stronkowski, jeden z autorów, tłumaczył, iż dokument ten powstał jako zwarty i 

syntetyczny projekt, mający wskazać kierunki rozwoju ES w kontekście dziewięciu 

zintegrowanych strategii rozwoju. Ekonomia społeczna powinna stać się instrumentem 

realizacji ważnych, z punktu widzenia państwa, celów, a nie celem samym w sobie. Jednym z 

celów jest tworzenie szczególnie wartościowych miejsc pracy, czyli takich, które nie są 

tworzone samoczynnie przez rynek. Piotr Stronkowski mówił tu o miejscach pracy dla 

wykluczonych społecznie bądź na obszarach, gdzie zagrożenie wykluczeniem społecznym jest 

duże. Drugim celem ma być integracja społeczna. Funkcje integracyjne ekonomii społecznej to 

przede wszystkim włączanie ludzi wykluczonych społecznie do życia społecznego oraz 

korzyści indywidualne dla osób pracujących w przedsiębiorstwach społecznych (zwiększenie 

dochodów, poprawa jakości życia, wzrost poczucia własnej wartości). Kolejny element to 

rozwój kapitału społecznego, nie tylko na poziomie społecznym, ale także indywidualnym. 

Czwartym celem jest stymulowanie rozwoju lokalnego, poprzez współpracę przedsiębiorstw 

społecznych z lokalnymi aktorami. Następnym celem jest rozwój usług użyteczności 

publicznej, szczególnie takich, które nie są dostarczane przez rynek.  

 Tomasz Schimanek referował cele i kierunki działań podczas realizacji Długofalowej 

polityki rozwoju ekonomii społecznej. Celem nadrzędnym jest osiągnięcie stanu, w którym 

ekonomia społeczna wywierać będzie dostrzegalny wpływ na życie i rozwój obywateli. 

Długofalowa polityka ma to umożliwić poprzez wzrost liczby przedsiębiorstw społecznych, ale 

także ich rozwój jakościowy (trwałość prowadzonej działalności społecznej i ekonomicznej). 

Dokument proponuje kilka kierunków działań, przede wszystkim działania deregulacyjne - 

uporządkowanie systemu prawnego dotyczącego ekonomii społecznej (m.in. wejście w życie 

ustawy o przedsiębiorstwach społecznych), wypracowanie rozwiązań, które umożliwią transfer 

,,starej’’ ekonomii społecznej (spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów czy zakłady 



                                

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

Departament Pożytku Publicznego 

St
ro

n
a5

 

aktywizacji zawodowej) do ,,nowej’’ ekonomi społecznej. Kolejnym ważnym kierunkiem 

działań jest wsparcie finansowe w postaci pomocy zwrotnej i bezzwrotnej oraz systemu 

doradztwa dla przedsiębiorstw. Planowane jest również wdrożenie instrumentów oceny 

społecznej wartości dodanej przedsiębiorstw społecznych. Kolejny kierunek działań to rozwój 

partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, budowanie sieci powiązań (klastrów i franczyzy 

społecznej) i współpracy z biznesem.  Równie ważnym kierunkiem jest promowanie edukacji 

na rzecz ekonomi społecznej, a także włączanie ekonomii społecznej do polityk publicznych na 

poziomie krajowym i regionalnym. 

 Cezary Miżejewski stwierdził, że dokument nie powinien być omawiany szczegółowo 

na posiedzeniu Zespołu, powinien być natomiast skierowany do Grupy Strategicznej w celu 

dyskusji nad jego założeniami. Poza tym członkowie Zespołu powinni mieć możliwość 

zgłaszania uwag w trybie obiegowym. Ponadto trzeba ustalić sposób procedowania w kwestii 

przyjęcia Długofalowej polityki. 

 Ks. Stanisław Słowik zwrócił uwagę na potrzebę zaangażowania się w regionalne 

konferencje, które mają za zadanie aktualizację strategii poszczególnych regionów i 

przygotowanie programów operacyjnych na lata 2014-20. W połowie 2012 roku założenia 

opracowane podczas tych spotkań mają być wprowadzane do programów operacyjnych. Ks. 

Stanisław Słowik dodał, że na konferencjach nie są brane pod uwagę problemy ekonomii 

społecznej czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zespół powinien podjąć działania 

by ekonomia społeczna była dostrzegana i brana pod uwagę przy tworzeniu strategii rozwoju 

regionów.  

 Kamil Wyszkowski zwrócił uwagę na problem finansowania ekonomii społecznej, w 

odniesieniu do prezentacji Piotra Stronkowskiego i Tomasza Schimanka. Środki na rozwój 

ekonomii społecznej muszą zostać zapewnione w ramach budżetowych związanych ze 

strategiami zintegrowanymi. Dodał, że wiedza na temat ES jest nadal znikoma. Ponadto 

problemem może być znalezienie źródła finansowania planowanych działań. 

 Tomasz Schimanek przyznał, że jeśli projekt ma zostać przyjęty jako aneks do Strategii 

Rozwoju Kapitału Społecznego, należy rozpoznać, jak będzie przebiegać tryb prac i jakich 

terminów należy przestrzegać. Zwrócił także uwagę na potrzebę pracy nad rozwiązaniami i 

mechanizmami finansowej strony projektu. Podkreślił, że przy tworzeniu dokumentu nacisk 

kładziono na aspekty pragmatyczne, a w mniejszym stopniu ideowe. 

 Ustalono, że projekt Długofalowej polityki rozwoju ekonomii społecznej zostanie 

skierowany do prac Grupy Strategicznej oraz przekazany członkom Zespołu i Grup do 

konsultacji w trybie obiegowym. 

  Piotr Stronkowski poinformował, że na 26 lipca zaplanowano spotkanie konsultacyjne 

w gronie eksperckim. Zaproszenie zostanie przesłane do członków Grupy Strategicznej oraz do 

Przewodniczących wszystkich Grup. 
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IV. 

 Dr Irena Herbst, przewodnicząca Grupy Finansowej oraz Dorota Bortnowska, Zastępca 

Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,  

prezentowały projekt pilotażu funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych.  

Dr Irena Herbst stwierdziła, że finalnie projekt powinien zawierać elementy poręczeniowe, 

jednak na etapie pilotażu zrezygnowano z tego komponentu. Ponadto poinformowała o pracach 

nad ekspertyzami. Pierwsza z nich dotyczy analizy możliwości wykorzystania alternatywnych, 

(w stosunku do środków publicznych), źródeł finansowania ekonomii społecznej. Ekspertyza ta 

będzie gotowa na jesieni tego roku. Kolejna z ekspertyz dotyczy oszacowania potrzeb 

ekonomii społecznej w zakresie zwrotnych i poręczeniowych instrumentów finansowych.  

Dorota Bortnowska podkreśliła, iż omawiane rozwiązania mają charakter pilotażu i nie będą 

tożsame z docelowymi rozwiązaniami. Koncepcja jest wypadkową uwag BGK, Komisji 

Europejskiej, Grupy Finansowej i MRR. 

Zgodnie z rekomendacją Unii Europejskiej, należy zainicjować przejście z systemu 

dotacyjnego do systemu pożyczkowego. Instrumenty dotacyjne nie będą jednakże całkowicie 

wycofane. W nowym okresie programowania nastąpi nacisk na podejście lokalne i 

zintegrowane. Podstawowymi założeniami projektu są: wprowadzenie preferencyjnych 

pożyczek dystrybuowanych przez regionalne fundusze oraz doradztwo dla podmiotów 

ekonomii społecznej (zarówno na etapie ubiegania się o wsparcie jak i po jego uzyskaniu). 

Okres realizacji projektu to lata 2012-2015. Do końca 2012 nastąpi przekazanie środków do 

Funduszy, natomiast do końca 2015 zostaną wypłacone przedsiębiorstwom społecznym 

pożyczki. Budżet projektu to 30 milionów złotych (w tym: kapitał pożyczkowy, środki na 

doradztwo a także środki na pokrycie kosztów zarządzania projektem). Minimalnie z projektu 

ma skorzystać 250 podmiotów. Pilotaż realizowany będzie na terenie całego kraju, w 5 

makroregionach. Pożyczki udzielane będą na okres 60 miesięcy z maksymalnie 6 miesięcznym 

okresem karencji. Maksymalna kwota pożyczki to 100 tysięcy złotych, oprocentowanie 

prawdopodobnie 2%. Projekt przewiduje, że forma zabezpieczeń wybierana będzie przez 

Fundusz z uwzględnieniem sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa społecznego. Zadaniem 

Funduszy będzie nie tylko udzielanie pożyczek, ale także doradztwo z nimi związane, 

gromadzenie spłat i odsetek, monitorowanie wykorzystania pożyczek czy windykacja pożyczek 

niespłaconych. Pożyczki udzielane będą podmiotom spełniającym określone kryteria: 

odpowiednia forma prawna, potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej, 

prowadzenie działalności pożytku publicznego, przeznaczanie co najmniej 10% zysku na 

działalność pożytku publicznego, spełnienie kryterium zatrudnienia, udokumentowanie 

prowadzenia działalności przez co najmniej rok. 

 W odpowiedzi na prezentację Doroty Bortnowskiej głos zabrał Antoni Sobolewski. 

Zwrócił uwagę na potrzebę standaryzacji systemu wsparcia (OWES) oraz poświęcenia 
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szczególnej uwagi programowi doradztwa. Ważne jest, aby doradztwo, świadczone przez 

OWESy i CESy było na równym, wysokim poziomie. Jest jeszcze wiele do zrobienia na tym 

polu. Powinno się wymusić na instytucjach wspierających podmioty ekonomii społecznej 

współpracę z funduszem pożyczkowym. Dodał, iż ważne jest, aby kryteria przyznawania 

pożyczek (szczególnie kryterium zatrudnienia) oraz zabezpieczenie pożyczki były na takim 

poziomie, by organizacje były w stanie spełnić te wymagania. Zapytał, czy kryterium 

zatrudnienia ma obejmować osoby zatrudnione na umowę o pracę czy także na umowę 

cywilnoprawną. Optował przy tym za uwzględnianiem obu form. Fundusz powinien być 

zregionalizowany.  

 Dyrektor Bortnowska dodała, że działalność funduszy pożyczkowych będzie oceniana 

m. in. ze względu na ilość udzielonych pożyczek, więc funduszom nie będzie zależało na 

stawianiu restrykcyjnych kryteriów. Kryterium zatrudnienia ma być narzędziem 

preferencyjnym, promować tworzenie w sektorze pozarządowym miejsc pracy wysokiej, 

jakości.   

 Krzysztof Margol udowadniał potrzebę wprowadzenia funduszy w makroregionach a 

także wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Środki powinny być kierowane do podmiotów, 

które prowadzą działalność gospodarczą, która nierozerwalnie związana jest z zatrudnianiem 

na podstawie umowy o pracę. Jeśli chodzi o fundusze – regionalne fundusze nie znają specyfiki 

funkcjonowania ES, ponadto kwota jest zbyt niska, by móc nią zainteresować duże podmioty. 

Być może skutkiem będzie tworzenie konsorcjów przez fundusz lokalne. 

 Ks. Stanisław Słowik opowiedział się za zbiorczą alokacją lub zapewnieniem 

możliwości przepływu środków pomiędzy regionami. 

 

V 

 Następnym punktem obrad było podsumowanie prac Grupy Prawnej. Projekt ustawy o 

przedsiębiorstwie społecznym i przedsiębiorczości społecznej oraz wyniki konsultacji on-line 

przedstawił Tomasz Schimanek. Po przyjęciu kierunkowo projektu przez Zespół odbyły się 

konsultacje za pomocą ankiety internetowej, przygotowane i przeprowadzone przez Pracownię 

Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. W badaniu wzięło udział 147 osób, 5% osób 

stwierdziło, że ustawa nadaje się do przyjęcia, 40% badanych stwierdziło, że ustawa wymaga 

drobnych poprawek, a 31% stwierdziło, że projekt wymaga poważniejszych zmian. Duże 

poparcie zyskały nowe elementy w ustawie, np. Izba Przedsiębiorstw Społecznych. Największe 

kontrowersje wzbudziła kwestia podziału zysku wypracowanego przez przedsiębiorstwo 

społeczne. Część badanych osób twierdziła, że powinna istnieć możliwość podziału zysku 

pomiędzy członków przedsiębiorstwa bądź przekazania go w postaci dywidendy do założyciela 

przedsiębiorstwa. Po dyskusji elementy te nie zostały uwzględnione w projekcie.  

Zespół podjął w drodze jednomyślnego głosowania decyzję o rekomendowaniu projektu 

ustawy Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej. 
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VI 

 Prof. Ewa Leś, Przewodnicząca Grupy Edukacyjnej, podsumowała dotychczasowe 

prace Grupy Edukacyjnej. W ramach swojej prezentacji omówiła publikację ,,Młody 

Obywatel’’, koncepcję Serii Ekonomii Społecznej w ramach Biblioteki Pożytku Publicznego 

oraz kwestię promocji przedsiębiorczości ekonomii społecznej. Podręcznik ,,Młody 

Obywatel’’, skierowany do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych, zawiera moduł 

dotyczący przedsiębiorczości społecznej. W prosty i przyjazny sposób prezentuje tematykę 

ekonomii społecznej. Podręcznik ten będzie przedmiotem pilotażu w 5 szkołach. Kolejnym 

etapem prac powinno być stworzenie programu nauczania ekonomii społecznej dla szkół 

ponadgimnazjalnych. Ważne jest, by problematyka związana z ekonomią społeczną znalazła 

się nie tylko w podręcznikach, ale także by była integralnym elementem podstawy 

programowej, jednakże na obecnym etapie zmiany te nie są możliwe. Promowanie treści 

opracowanych przez Grupę odbywać się będzie m.in. poprzez internetowy portal Scholaris. 

Prof. Leś wyraziła nadzieję, iż uda się opracować scenariusze lekcji z zakresu ekonomii 

społecznej w ramach wiedzy o społeczeństwie, historii czy wstępu do przedsiębiorczości. 

Kolejnym punktem prezentacji było omówienie koncepcji Serii Ekonomii Społecznej w 

ramach Biblioteki Pożytku Publicznego. Członkowie Grupy dokonali analizy obecnego stanu 

sytemu edukacji w zakresie ekonomii społecznej. Kolejna publikacja będzie antologią tekstów 

historycznych dotyczących tradycji polskiej spółdzielczości. Tom ten zawierać będzie także 

refleksje na temat znaczenia spółdzielczości w obecnie funkcjonującej gospodarce rynkowej. 

Trzeci z tekstów to antologia pod roboczym tytułem ,,Ekonomia społeczna 2020’’. Ukazywać 

będzie ona obraz debaty europejskiej na temat gospodarki społecznej. Kolejnym elementem 

będzie zaprezentowanie kondycji i potencjału polskiej ekonomi społecznej m. in. danych 

statystycznych dotyczących polskich przedsiębiorstw społecznych. Autorzy postarają się także 

zdefiniować najważniejsze bariery rozwoju polskiej przedsiębiorczości społecznej. Podczas 

prac Grupy Edukacyjnej dyskutowano na temat uruchomienia konkursu bądź olimpiady wiedzy 

na temat ekonomii społecznej. Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,  

wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie planuje publikację podręcznika na 

temat gospodarki społecznej, który zawierałby programy a także sylabusy z zakresu ekonomii 

społecznej, skierowanego szczególnie dla wykładowców studiów podyplomowych. Doskonałą 

okazją do promowania ekonomii społecznej będą obchody Międzynarodowego Roku 

Spółdzielczości 2012.   

Małgorzata Szybalska, Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników 

w Ministerstwie Edukacji Narodowej, poinformowała, że jeżeli gotowe rozwiązania i 

rekomendacje powinny zostać przedłożone przez Zespół do Ministerstwa. Problemy wynikały 

z faktu, iż tuż przed rozpoczęciem prac Zespołu zostały przyjęte nowe podstawy programowe.  

Nowa podstawa programowa zostanie przyjęta do roku 2015. 
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Antoni Sobolewski zwrócił uwagę, że problematyka ekonomii społecznej powinna 

zostać włączona do edukacji osób niepełnosprawnych. 

 Henryk Wujec zaproponował, aby Grupa Edukacyjna przygotowała stanowisko, które 

zostanie przyjęte przez Zespół i zarekomendowane Ministerstwu.  

 

VII 

Zdecydowano, że punkt odnośnie stanu prac w projekcie 1.19 Zintegrowany system 

wsparcia ekonomii społecznej, realizowany w ramach Działania 1.2 PO KL, zostanie 

przełożony na następne posiedzenie.  

 

VIII 

Kolejnym punktem było omówienie zmian we wsparciu ekonomii społecznej w PO KL 

2007-2013, wynikających z przeglądu śródokresowego oraz głosowanie nad tym projektem. 

Projekt przedstawił Cezary Miżejewski. Stwierdził on, że część środków przeznaczonych na 

wsparcie ekonomii społecznej nie przyniosło wymiernych efektów. Najważniejsze zmiany to 

wypracowanie regionalnych programów ekonomii społecznej na poziomie województw oraz 

zapewnienie przez instytucje infrastrukturalne względnej trwałości (co najmniej 2 lata) oraz 

wysokiej jakości (weryfikowanej przez system akredytacji). 

 Cezary Miżejewski podkreślił, że ważne jest, aby projekt został przyjęty niezwłocznie. 

Zespół przyjął stanowisko do rekomendacji, z 7 dniowym terminem na zgłaszanie 

ewentualnych uwag. 

 

IX 

 Ostatnim punktem spotkania była informacja na temat działań realizowanych w 

międzynarodowym projekcie pn. Współpraca na rzecz lepszej przyszłości ekonomii społecznej, 

prezentowana przez Małgorzatę Lublińską, przedstawicielkę Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego. Sieć współpracy na rzecz ekonomii społecznej jest projektem finansowanym 

prze Komisję Europejską, w którym biorą udział przedstawiciele kilku krajów. Sieć ta ma na 

celu stworzenie rekomendacji dla Komisji Europejskiej i dla państw członkowskich, jak 

skuteczniej wydatkować środki finansowe, tak, aby rzeczywiście przyczynić się do rozwoju 

ekonomii społecznej. W ramach tego projektu powstały grupy robocze, które koncentrują się 

na poszczególnych kwestiach. Usługi społeczne użyteczności publicznej są zagadnieniem 

opracowywanym w Belgii, kwestią mierzenia społecznej wartości dodanej zajmują się Włosi, 

partnerstwo publiczno-społeczne leży w gestii Polski, nad franczyzą społeczną pracuje 

Szwecja, natomiast mechanizmami wsparcia finansowego zajmują się Czesi. Wszystkie te 

grupy zajmują się poszukiwaniem dobrych praktyk. Włoskie narzędzie do pomiaru społecznej 

wartości dodanej jest już opracowane i zostanie przetestowane, tak by stworzyć zestaw 

mierników. Ma ono służyć pomiarowi społecznej wartości dodanej w podmiotach ekonomii 
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społecznej a także projektów przez nie realizowanych. Szwedzka grupa badająca franczyzę 

społeczną przeprowadziła duże badanie mające na celu identyfikację franczyzo-dawców i 

franczyzo-biorców (zlokalizowano 275 franczyz, zatrudniających 6000 osób). We wrześniu 

zostaną zorganizowane w Krakowie warsztaty prezentujące kilka przykładów dobrych praktyk 

a także omówienie sposobu badania społecznej wartości dodanej przy procedurze klauzul 

społecznych. W październiku w Mediolanie zostanie zorganizowane spotkanie wszystkich grup 

roboczych wraz z ekspertami, na którym zostaną przygotowane wstępne rekomendacje dla 

Komisji Europejskiej. 


