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Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej 

 

PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej  

w dniu 26 października 2011 r. 
 
 
 
W dniu 26.10.2011 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie 

Ekonomii Społecznej. Spotkanie przebiegało zgodnie z planem, który został uprzednio przekazany 

członkom Zespołu: 

 

13.00  Rozpoczęcie spotkania – Pan Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i 

Polityki Społecznej, Przewodniczący Zespołu 

13.10 Informacja na temat stanu prac Grup: Strategicznej, Finansowej, Prawnej, 

Edukacyjnej  

13.50 Informacja na temat prac nad przedłużeniem projektu 1.46 Partnerstwo na rzecz 

instytucjonalizacji ekonomii społecznej – Pani Katarzyna Zaunar, Koordynator 

Projektów ds. Pomocy Społecznej w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 

14.05 Dyskusja na temat roli i zadań Zespołu oraz grup, w związku z planowanym 

przedłużeniem projektu 1.46 

15.10 Sprawy różne 

 

Przebieg posiedzenia 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zespołu – Pan Jarosław Duda, Sekretarz Stanu  

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który powitał wszystkich zebranych oraz przedstawił 

program posiedzenia.  

 

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

Zasobów Ludzkich, ogólnie przedstawiła najważniejsze zagadnienia związane z projektem 1.46 i 

pracami grup tematycznych, omawiając nowe zadania dla grup, kwestię realizacji już rozpoczętych 
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przedsięwzięć, a także konieczność tworzenia rozwiązań dotyczących ekonomii społecznej w 

nowym okresie programowania. Pani Zaunar przedstawiła nową Kierownik projektu 1.46. 

Poinformowała również o planach przedłużenia projektu w celu dalszego wspierania prac Zespołu i 

grup.  

 

Pan Cezary Miżejewski zauważył, że jest to prawdopodobnie ostatnie spotkanie w obecnym 

składzie Zespołu. Zaproponował podsumowanie tego, co zostało do tej pory zrobione  

i przedstawienie stanu prac Prezesowi Rady Ministrów. Pan Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor 

Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaproponował 

powołanie zespołu roboczego, który opracuje rekomendacje co do dalszej pracy Zespołu, które są 

także potrzebne dla przedłużenia projektu 1.46.  

Wnioski zostały przyjęte przez Zespół. 

 

Pan Jakub Wygnański przedstawił opinię, że rozwój ekonomii społecznej w Polsce jest 

niezadowalający. Stwierdził, że Pakt ws. ekonomii społecznej powinien być przygotowany 

ponownie, także ze strony politycznej. Zauważył, że, szczególnie w perspektywie nowego okresu 

programowania, Zespół powinien kontynuować swoje prace. 

 

Pani Ilona Gosk zaproponowała, aby Pani Katarzyna Zaunar lub Pan Krzysztof Więckiewicz 

przedstawili koncepcję Krajowego Centrum Ekonomii Społecznej i stan jej realizacji. Pan Jakub 

Wygnański w tym punkcie zauważył, że najważniejsze jest uwzględnienie strony społecznej 

(pozarządowej) w budowaniu KCES, ze względu na jego ważną rolę w rozwoju ekonomii 

społecznej w Polsce. 

Pani Katarzyna Zaunar odniosła się do poruszonej kwestii KCES. Nadmieniła, że koncepcja 

funkcjonowania KCES została już wcześniej przygotowana oraz uzgodniona i KCES będzie 

finansowany w ramach projektu 1.19. Formuła projektu zakłada udział sektora ekonomii 

społecznej w pracach KCES, natomiast ulokowanie go w strukturze administracji ma znaczenie w 

kontekście akredytacji planowanego procesu standaryzacji usług i akredytacji Ośrodków Wsparcia 

Ekonomii Społecznej. Pan Krzysztof Więckiewicz  przedstawił plany dotyczące szerokiego włączenia 

organizacji pozarządowych i sektora ekonomii społecznej w prace KCES.   
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Pan Henryk Wujec wyraził pogląd, że grupy tematyczne, pracujące w ramach projektu 1.46, 

powinny podsumować swoje prace, a rekomendacje dotyczące Paktu oraz powtórne jego 

opracowanie jeszcze raz należałoby przedstawić na spotkaniu Zespołu.  

 

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, rozpoczęto dyskusję na temat stanu prac 

poszczególnych grup tematycznych. Pan Cezary Miżejewski omówił kwestię dokumentu będącego 

przedmiotem prac Grupy Strategicznej – projektu Długofalowej polityki rozwoju ekonomii 

społecznej. Ustalono, że w pracach grup będą uczestniczyć ich członkowie oraz wszystkie osoby 

zainteresowane. Pan Cezary Miżejewski zaproponował, aby kwestia Paktu została przedyskutowana 

na posiedzeniu Grupy Strategicznej.  

 

Pani Dr Irena Herbst wypowiedziała się w imieniu Grupy Finansowej i stwierdziła, że przed 

podjęciem nowych prac niezbędne jest wykonanie analiz na temat obecnie istniejących 

uwarunkowań w tym obszarze. 

 

W imieniu Grupy Prawnej głos zabrała Pani Ilona Gosk. Wyraziła opinię o potrzebie kontynuowania 

prac nad ustawą. Stwierdziła również, że zadania Grupy na kolejne lata zostały zaplanowane, 

obejmując m. in. opracowanie rekomendacji w zakresie szeroko rozumianych rozwiązań prawnych 

dotyczących ekonomii społecznej, które powinny zostać wprowadzone. 

 

Grupa Edukacyjna zapowiedziała reedycję pakietu edukacyjnego oraz przedstawiła plany dotyczące 

kontynuowania swoich prac. Zaznaczono istotną rolę ekspertyz powstających w ramach prac Grupy 

oraz podkreślono, że Grupa planuje i realizuje także prace zaplanowane jako działania promocyjne 

(w ramach zadania 3 projektu 1.46).  

 

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja na temat prac dotyczących przedłużenia projektu 

1.46 Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej. Pani Katarzyna Zaunar omówiła 

nowe rezultaty zaplanowane dla projektu, w tym kwestie monitorowania skuteczności pilotażowego 

funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych oraz włączenia klauzul społecznych do 

projektów z zakresu ekonomii społecznej. Pani Zaunar zapowiedziała, że zmiany dotyczące 

projektu zostaną uzgodnione do 15 listopada 2011 r. Poprosiła następnie członków Zespołu o 

potwierdzenie przyjęcia przedstawionych propozycji, co będzie legitymacją do przedłużenia 

projektu i dalszych prac.  
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W ramach dyskusji dotyczącej zmian w projekcie 1.46, głos zabrała Pani Ilona Gosk, która wyraziła 

opinię, iż liczba spotkań Grup powinna zależeć od ilości prac, a nie być ustalona z góry na cały rok.  

Pani Katarzyna Zaunar zaproponowała zapisanie w WoD, że publikacje projektu będą 

upowszechniane głównie w formie elektronicznej, w celu racjonalizacji kosztów.  

Pan Henryk Wujec poprosił, aby poszczególne grupy tematyczne otrzymały od Pani Katarzyny 

Zaunar propozycje zmian w WoD, przed ich wysłaniem do DWF. Pani Katarzyna Zaunar 

potwierdziła przyjęcie takiej procedury.  

 

Pani Dominika Wierzbowska z Ministerstwa Gospodarki przedstawiła Zespołowi informację o 

działaniach Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, a także zaprosiła 

członków Zespołu do zapoznania się z nowym Komunikatem Komisji Europejskiej ws. nowej unijnej 

strategii na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw na lata 2011-2014. oraz do wzięcia 

udziału w spotkaniu roboczym w dniu 16 listopada 2011 r. 

 

W ostatniej części posiedzenia Zespół zatwierdził protokół z ostatniego posiedzenia, które odbyło 

się w dniu 6 października 2011 r., w trakcie Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej w 

Lublinie. 

 

 

 

 


