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Protokół z posiedzenia  

Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej 

w dniu 6 października 2011 r. 

OSES, Lublin 

 

 

Planowana agenda posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie agendy spotkania  

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego spotkania 

3. Omówienie zmian w składzie Zespołu, wynikających z rezygnacji lub wycofania 

mandatu przez podmiot zgłaszający 

4. Uzupełnienie składu Grupy Strategicznej, która podejmie prace nad Długofalową 

polityką rozwoju ekonomii społecznej, 

5. Koncepcja przeglądu prac Zespołu oraz projektu 1.46 wraz z rekomendacjami dla 

dalszych prac Zespołu 

6. Sprawy inne 

 

Uczestnicy: 

 

1. Cezary Miżejewski 

2. Krzysztof Więckiewicz 

3. Irena Herbst 

4. Henryk Wujec 

5. Ks. Stanisław Słowik 

6. Ilona Gosk 

7. Kamil Wyszkowski 

8. Antoni Sobolewski 

9. Tomasz Schimanek 

10. Piotr Frączak 

11. Krzysztof Margol 

12. Małgorzata Lublińska – MRR 

13. Andrzej Radniecki – MPiPS 

14. Małgorzata Saracyn – MPiPS 

15. Katarzyna Zaunar - CRZL 

16. Renata Wolanin - CRZL 
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Spotkanie rozpoczął od prezentacji agendy spotkania Henryk Wujec, Zastępca 

Przewodniczącego Zespołu. 

 

W pierwszym punkcie przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia (20.07.2011 r.). 

 

Zespół powziął informację, że SKES rekomenduje na członkinię Zespołu Ilonę Gosk, w 

związku z rezygnacją Anny Sienickiej. 

 

Ustalono, że Grupa Prawna musi zwołać spotkanie i wyłonić Przewodniczącego. 

 

Następnie ustalono nowy skład Grupy Strategicznej: 

Piotr Frączak 

Cezary Miżejewski 

Krzysztof Więckiewicz 

Ks. Stanisław Słowik 

Kamil Wyszkowski 

Antoni Sobolewski 

dr hab. Stanisław Mazur 

Tomasz Schimanek 

Padła propozycja, żeby zaprosić do prac także Jakuba Wygnańskiego. 

 

Ustalono, że Grupa powinna spotkać się w najbliższym czasie. Termin zostanie ustalony w 

trybie obiegowym. 

 

Katarzyna Zaunar, Koordynator Projektów ds. Pomocy Społecznej w Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich przedstawiła Renatę Wolanin, Kierownika Projektu 1.19, która zastępować 

będzie Kierownika Projektu 1.46. Poinformowała przy tym o koncepcji przedłużenia projektu, 

szczególnie w kontekście uruchomienia systemu mikropożyczek i konieczności monitorowania 

ich skuteczności oraz wypracowania rekomendacji. Kolejną kwestią, którą powinien zająć się 

Zespół, jest konieczność tworzenia rozwiązań dotyczących ekonomii społecznej w nowym 

okresie programowania. Zespół zostałby poproszony także o konsultacje w kwestii 

uruchomienia nowego komponentu w projekcie 1.19, dotyczącego klauzul społecznych. 

Decyzje odnośnie kształtu projektu muszą zostać podjęte do końca października, złożenie 

koncepcji musi nastąpić do końca listopada. 

Katarzyna Zaunar poprosiła o akceptację koncepcji wydłużenia projektu i pomoc w 

formułowaniu nowych pomysłów. 
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Kamil Wyszkowski stwierdził, że połączenie zarządzania projektami 1.19 i 1.46 jest dobrym 

pomysłem. Jednym z zadań Zespołu powinno być uczestnictwo w procesie operacjonalizacji 

zapisów dotyczących ekonomii społecznej w zintegrowanych strategiach rozwoju kraju. 

 

Antoni Sobolewski wyraził pogląd, że spotkania Zespołu powinny mieć bardziej roboczy 

charakter. 

 

Krzysztof Więckiewicz zaproponował, żeby jedno z posiedzeń miało charakter wyjazdowy. 

Dodał, że spotkania plenarne muszą mieć miejsce, ponieważ legitymizują prace grup 

roboczych. 

 

Antoni Sobolewski wspomniał, że Zespół musi się włączyć w większą liczbę przedsięwzięć, 

takich jak kwestie regionalne. 

 

Dr Irena Herbst  wskazała, że aktywność członków Zespołu powinna być większa. 

 

Katarzyna Zaunar dodała, że Zespół będzie informowany o działaniach w projekcie 1.19. 

Planowane jest także wzmocnienie kadrowe projektu 1.46. Obecnie trwają m. in. prace nad 

stworzeniem Krajowego Centrum Ekonomii Społecznej. 

 

Tomasz Schimanek nadmienił, że myślenie projektowe nie powinno ograniczać działań 

Zespołu. Należy przedefiniować, czym ma się zajmować Zespół, ponieważ zaplanowane 

wcześniej produkty w zasadzie są już gotowe. 

 

Następnie Henryk Wujec przeszedł do tematu powołania grupy roboczej, która miałaby 

dokonać oceny prac Zespołu do tej pory. 

 

Piotr Frączak zadał pytanie o finanse, jakimi można dysponować w projekcie, żeby móc 

ocenić, jakie kroki będzie można podjąć. Trzeba dokonać swoistego rachunku sumienia, 

określić, co należy zmienić, kogo doreprezentować? Dodał, że trzeba wrócić do Paktu. Formą 

jego realizacji mogłyby być m. in. projekty. 

 

Ilona Gosk wyraziła pogląd, że trzeba podsumować dotychczasowe prace, żeby zaplanować 

kolejne działania. Zespół powinien aktywnie uczestniczyć w wyznaczeniu ich kierunków. 

 

Katarzyna Zaunar zwróciła uwagę, że projekt jest na tyle elastyczny, że zadania Zespołu nie 

muszą zostać z góry określone szczegółowo. Podobnie ewaluacja projektu, proponowana przez  
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członków, może trwać dłużej niż przygotowanie zmian/koncepcji wydłużenia projektu. Trzeba 

także zastanowić się, jakie grupy powinny pracować w ramach zespołu, czy modyfikować 

dotychczasową formułę. 

 

Henryk Wujec zaproponował, żeby powołać Komisję Roboczą, która powinna spotkać się 

przed końcem października. 

 

Kamil Wyszkowski stwierdził, że konieczna jest silniejsza współpraca z projektem 1.19. 

Zaoferował pomoc ze strony UNDP w kwestii napisania modyfikacji (związanej z 

przedłużeniem) projektu, jak również dokonania przeglądu dokumentacji projektu i 

przedstawienia wniosków Komisji Roboczej. 

 

Cezary Miżejewski przypomniał, że Zespół został powołany przez Premiera i działa 

niezależnie od projektu, dzięki któremu działania mają źródło finansowania. Nie ma potrzeby 

szybkiego tworzenia koncepcji, ponieważ projekt naszkicowany jest bardzo ramowo. 

 

Zaproponowano, żeby zorganizować spotkanie Zespołu 24, 25 lub 26 października, ze 

wskazaniem na ostatnią datę, o godz. 11.00. 

 

Dr Irena Herbst stwierdziła, że trzeba dokończyć rozpoczęte działania, m. in. powtórzyć 

niektóre ekspertyzy, które się zdezaktualizowały. Przychyliła się do pomysłu powrotu do 

Paktu. 

 

Członkowie zgodzili się, że trzeba ponownie zająć się Paktem, a także koncepcją wsparcia 

ekonomii społecznej w kolejnym okresie programowania. 

 

Ustalono także skład Komisji Roboczej, która ma dokonać ewaluacji/audytu oraz 

zarekomendować kolejne kroki: 

Dr Irena Herbst  

Kamil Wyszkowski – Przewodniczący 

Antoni Sobolewski 

Ilona Gosk 

Cezary Miżejewski 

Piotr Frączak 

Krzysztof Więckiewicz 

Udział należy też zaproponować Prof. Ewie Leś. Termin spotkania zostanie ustalony w trybie 

roboczym. 
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Dr Irena Herbst dodała, że należy zinwentaryzować, co zostało już zrobione i co trzeba jeszcze 

wykonać. 

 

CRZL prześle materiały członkom Komisji Roboczej. 

 

 

 


