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Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej 

 
 

PROTOKÓŁ 
 

z posiedzenia Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej  
w dniu 8 października 2012 r. 

 
 
 
W dniu 8 października 2012 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie 

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

członkom Zespołu i uczestnikom spotkania: 

 

11.30  Rozpoczęcie spotkania – Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, 
Przewodniczący Zespołu 

11.45 Informacja na temat zmian wynikających z nowelizacji zarządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej – 
Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i 
Polityki Społecznej 

12.00 Wybór Zastępcy Przewodniczącego spośród członków reprezentujących podmioty spoza 
sektora administracji publicznej oraz wskazanie Zastępcy Przewodniczącego, 
reprezentującego sektor administracji publicznej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

12.15 Informacja na temat stanu prac Grup: 

- Finansowej – Dr Irena Herbst, Przewodnicząca Grupy 

- Edukacyjnej – Prof. Ewa Leś, Przewodnicząca Grupy 

12.45 Informacja na temat stanu realizacji działań w projekcie „Wsparcie inżynierii finansowej na 
rzecz rozwoju ekonomii społecznej” w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej 
na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Priorytecie I Zatrudnienie i Integracja Społeczna 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

13.00 Prezentacja projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz 
podsumowanie konsultacji środowiskowych dokumentu – Cezary Miżejewski, 
Przewodniczący Grupy Strategicznej 

13.20 Informacja na temat stanu prac nad ustawą o przedsiębiorstwie społecznym – Ilona Gosk, 
Przewodnicząca Grupy Prawnej 
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13.40 Przyjęcie stanowiska Zespołu ws. kierunkowego przyjęcia projektu ustawy o 
przedsiębiorstwie społecznym i projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

14.00 Informacja na temat Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które odbędą się w 
Krakowie w dniach 11-12.10.2012 r. – Joanna Brzozowska-Wabik, Związek Lustracyjny 
Spółdzielni Pracy 

14.15 Sprawy różne 

 

Przebieg spotkania 

 

Spotkanie rozpoczął Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej. Powitał on 

członków Zespołu oraz pozostałych uczestników spotkania. Minister podkreślił, że rozwiązania, 

zaplanowane przez grupy tematyczne, muszą zostać wdrożone jak najszybciej. Zwrócił się z prośbą do 

Zespołu o kierunkową akceptację projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

(KPRES) oraz projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i przekazaniu dokumentów 

Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej w celu dalszego procedowania.  

 

Następnie głos zabrał Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w 

Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, prezentując informację na temat zmian w zarządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii 

Społecznej. Najistotniejsze zmiany dotyczą: 

 

a) doprecyzowania zadań  Zespołu:  

 dodane zostały nowe zadania:  

- monitorowanie i wsparcie doradcze wdrażania wypracowanych rozwiązań,  

- opiniowanie projektów dokumentów rządowych, projektów strategii i programów 

krajowych oraz propozycji regulacji unijnych dotyczących ekonomii społecznej. 

 

b) zmian w składzie Zespołu: 

 przewodniczącym Zespołu jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, 

 przewodniczący Zespołu będzie miał dwóch zastępców:  

- jednego z administracji publicznej, wskazanego przez przewodniczącego   

  Zespołu, 
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- jednego, wybranego spośród swego grona przez członków reprezentujących podmioty 

spoza sektora administracji publicznej. 

 

 w skład Zespołu weszli dodatkowo:  

- przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

- przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,  

- przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  

- przedstawiciel Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, 

 poszerzona została reprezentacja sektora ekonomii społecznej: po dwóch przedstawicieli 

wyznaczają: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej, Ogólnopolski Związek Rewizyjny 

Spółdzielni Socjalnych, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Związek Lustracyjny 

Spółdzielni Pracy, Krajowa Rada Spółdzielcza, Ogólnopolska Federacja Organizacji 

Pozarządowych, Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych, 

 po dwóch przedstawicieli  związków zawodowych oraz organizacji pracodawców 

wyznacza Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych. 

 

c) zmian w zasadach działania Zespołu: 

 zmniejszona została liczba osób, na których wniosek może być zwołane posiedzenie 

Zespołu, z połowy do jednej trzeciej składu, 

 coroczne sprawozdanie i protokoły z prac Zespołu będą udostępniane opinii publicznej. 

 

Kolejnym punktem spotkania był wybór Zastępców Przewodniczącego Zespołu ds. Rozwiązań 

Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. Zastępcą Przewodniczącego Zespołu, 

reprezentującym w Zespole podmioty spoza sektora administracji publicznej, wybrany został przez 

aklamację Henryk Wujec. 

Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, wskazał, że Zastępcą 

Przewodniczącego Zespołu, reprezentującym sektor administracji publicznej, będzie Jarosław Duda, 

Sekretarz Stanu w MPiPS.  

 

W kolejnej części spotkania odbyła się prezentacja informacji na temat prac poszczególnych grup 

tematycznych. 

 

Dr Irena Herbst przedstawiła informację na temat stanu prac Grupy ds. Finansowych. Poinformowała, 

że Grupa brała udział w pracach, mających na celu uruchomienie pilotażowego funduszu 
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pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych, tworzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Bank Gospodarstwa Krajowego. Grupa 

konsultowała także projekt KPRES i stanowisko Rządu do Komunikatu Komisji pn. Inicjatywa na rzecz 

przedsiębiorczości społecznej, przygotowała ekspertyzy dotyczące dostępu do kapitału dla 

przedsiębiorstw społecznych oraz pracowała nad rekomendacjami odnośnie systemu doradztwa dla 

podmiotów ekonomii społecznej. Dr Irena Herbst podkreśliła, że w prace Grupy powinni włączyć się 

w większym stopniu przedstawiciele administracji publicznej. 

 

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Grupy ds. Edukacyjnych, Prof. Ewa Leś, która przedstawiła 

skład Grupy oraz poinformowała o planach Grupy, obejmujących m. in. wydanie kolejnych publikacji 

w ramach Serii Ekonomia Społeczna Biblioteki Pożytku Publicznego, stworzenie programu nauczania 

ekonomii społecznej dla szkół ponadgimnazjalnych, uruchomienie konkursu dla dziennikarzy na 

najlepszy artykuł dotyczący przedsiębiorczości społecznej. Poinformowała także o seminarium z 

ekspertami sieci EMES, które odbyło się z inicjatywy Grupy ds. Edukacyjnych, a organizowane było 

przez Instytut Spraw Publicznych, we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu 

Warszawskiego, w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (1.19), 

współfinansowanego z EFS w ramach Działania 1.2 PO KL. 

 

Ilona Gosk, Przewodnicząca Grupy Prawnej poinformowała o dotychczasowych pracach nad 

projektem ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, które rozpoczęły się w roku 2009. Od 2010 r. 

trwały konsultacje projektu z ekspertami - poprzez seminaria, ankietę on-line na portalu 

ekonomiaspoleczna.pl. Projekt powinien zostać przekazany Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej  

i włączony do planu prac legislacyjnych MPiPS. Kwestiami, które wymagały najdłuższej dyskusji, była  

m. in. procedura uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego (PS) oraz uprawnienia PS. 

Ilona Gosk podziękowała za dotychczasową współpracę i zwróciła się z prośbą o zmianę 

Przewodniczącego Grupy ds. Prawnych. 

 

W kolejnej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat uwag do projektu ustawy o 

przedsiębiorstwie  społecznym.  

Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, wyraził pogląd, iż 

przyjęcie ustawy powinno mieć miejsce jak najszybciej, wcześniej niż w okresie 2 lat, podobnie jak 

projekt KPRES. Podmioty, które mają zostać objęte wsparciem w nowym okresie programowania, 

powinny być znane do połowy 2013 r.  
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Tadeusz Durczok, reprezentujący Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych (ZPPS), wyraził 

pogląd, że ustawa ogranicza działanie przedsiębiorstw społecznych, zawężając ich definicję. PS 

powinno cechować się innowacyjnością, którą uniemożliwiać mogą zbyt ciasne ramy prawne. Jego 

zdaniem projekt powinien być znacząco zmodyfikowany lub napisany od początku. Przedstawił także 

zebranym propozycję, przygotowaną przez ZPPS.  

Tomasz Schimanek poinformował, że doprecyzowania wymaga zakres usług, jakie miałyby być 

świadczone przez PS, szczególnie w świetle ich zgodności z regulacjami unijnymi. 

Dr Adam Piechowski, reprezentujący Krajową Radę Spółdzielczą, stwierdził, że nowa ustawa tworzy 

duże pole do działania dla spółdzielni. Wskazał przy tym na rozbieżności z prawem spółdzielczym,  

m. in. odnośnie organów konsultacyjno-doradczych. Pozytywnie ocenił odejście od kojarzenia 

ekonomii społecznej wyłącznie z integracją społeczną. 

Joanna Wardzińska pozytywnie odniosła się do różnorodności form prawnych, jakie dopuszcza 

ustawa. Wskazała też na mankamenty projektu, takie jak nakazowość oraz metoda wykluczania 

pewnych podmiotów z powodu przedmiotu działania. 

Antoni Sobolewski wyraził opinię, że przedsiębiorstwa społeczne powinny mieć możliwość oddolnego 

zrzeszania się, w miejsce obligatoryjnego bycia członkami Izby. Minusem jest także konieczność 

utrzymywania Izby przez słabe ekonomicznie PS. Poza tym pełnienie ról: nadzorczej, doradczej i 

reprezentacyjnej wyklucza się. 

Cezary Miżejewski stwierdził, że status Przedsiębiorstwa Społecznego powinien być jasno i 

precyzyjnie określony, aby nie było zagrożenia dla zasady rynkowej konkurencyjności. Przywileje 

muszą wiązać się z pewnymi ograniczeniami. Dodał, że uwagi mogły być zgłaszane w toku 

dotychczasowych prac, na każdym etapie. 

 Minister Paweł Orłowski stwierdził, że ustawa jest tworzona w celu precyzyjnego określenia definicji 

przedsiębiorstw społecznych. Ma to kluczowe znaczenie w świetle planowania wsparcia dla ekonomii 

społecznej w przyszłym okresie programowania. Stwierdził też, że nie postrzega zaproponowanej 

formuły funkcjonowania Izby jako nakazowej. Udział PS w Izbie powinien przyczyniać się do 

wzmocnienia jej wiarygodności. 

Prof. Ewa Leś poinformowała, że, według ekspertów sieci EMES, Polska jest krajem, w którym 

ekonomia społeczna prężnie się rozwija. Jednak, jak dodała, projektodawcy przyjmują nadmiernie 

restrykcyjną definicję przedsiębiorstwa społecznego, w porównaniu do tego, co obowiązuje w 

państwach europejskich, ograniczając zakres przedsiębiorstw społecznych do jednostek, które 

prowadzą działalność gospodarczą, z pominięciem innych źródeł finansowania, takich jak dotacje i 

kontrakty z sektorem publicznym. 
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Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, stwierdził, że przyjęcie projektu 

ustawy i przekazanie go do dalszych prac nie ogranicza możliwości wprowadzania w nim zmian. 

Należy jak najszybciej podjąć prace, przekazać projekt do konsultacji wewnątrzresortowych, 

informując na bieżąco Grupę ds. Prawnych. 

W czasie dyskusji padła koncepcja, żeby status nadawany był w KRS, przy uwzględnieniu opinii Izby. 

Tomasz Schimanek stwierdził, że wyważenie uwag nie jest łatwym zadaniem, ponieważ w trakcie 

prac Grupy ds. Prawnych zgłaszanych i dyskutowanych było wiele uwag, z których część wykluczała 

się. Najważniejsze, jego zdaniem, żeby gospodarzem procesu stało się Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Henryk Wujec nadmienił, że Izba mogłaby się ukonstytuować oddolnie. 

Antoni Sobolewski zaproponował, żeby Grupa ds. Prawnych w ciągu miesiąca przeanalizowała uwagi 

Zespołu i w ciągu miesiąca przekazała projekt do MPiPS. 

Ilona Gosk wyraziła opinię, że nie uda się pogodzić wszystkich uwag. 

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował przyjęcie roboczego projektu, kontynuację prac 

Grupy ds. Prawnych oraz zwołanie posiedzenia Zespołu przed Kierownictwem MPiPS, na którym 

omawiany będzie projekt. 

Henryk Wujec stwierdził, że Zespół powinien przyjąć projekt kierunkowo. Przed przekazaniem go 

MPiPS powinno odbyć się spotkanie Grupy ds. Prawnych i ustosunkowanie się do uwag. 

Joanna Wardzińska zaproponowała kierunkowe przyjęcie projektu i podjęcie prac przez MPiPS. 

Zaznaczyła, że Zespół powinien spotkać się przed konsultacjami międzyresortowymi. 

 

Zespół przyjął kierunkowo projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i przekazał go Ministrowi 

Pracy i Polityki Społecznej w celu podjęcia prac legislacyjnych nad dokumentem. 

 

W kolejnej części spotkania przedstawiona została informacja na temat realizacji działań w projekcie 

Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 Wsparcie 

inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Priorytecie I Zatrudnienie i Integracja 

Społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

 19 lipca 2012 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Ministerstwem 

Pracy i Polityki Społecznej a Bankiem Gospodarstwa Krajowego;  

 metodologia oceny PES składać się będzie z etapów: 

 weryfikacja poprawności formalno-prawnej wniosku; 

 ocena zdolności kredytowej PES, rentowności zaplanowanego przedsięwzięcia; 

 ocena jakości przedstawionych przez PES zabezpieczeń; 
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 termin składania ofert w przetargu, mającym wyłonić Pośredników Finansowych upływa w dniu 

 9 listopada br. 

 

Joanna Wardzińska zapytała o sposób weryfikacji dostępności tak skonstruowanych pożyczek dla 

przedsiębiorstw społecznych. 

 

W kolejnej części spotkania Przewodniczący Grupy ds. Strategicznych, Cezary Miżejewski 

zaprezentował projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz przedstawił raport z 

konsultacji środowiskowych dokumentu, przeprowadzonych za pomocą ankiety on-line. Podkreślił, że 

projekt nie jest na tym etapie dokumentem rządowym, ponieważ został przygotowany dzięki 

zaangażowaniu członków Grupy ds. Strategicznych. Uwagi, zgłaszane w czasie konsultacji, dotyczyły 

m. in. diagnozy, braku planu finansowego, konieczności skonkretyzowania zapisów. Cezary 

Miżejewski wyjaśnił, że plan finansowy zostanie przygotowany po przyjęciu Strategii Rozwoju 

Kapitału Społecznego. Do końca listopada projekt zostanie zmodyfikowany. Cezary Miżejewski 

zaprosił członków Zespołu do udziału w pisaniu projektu. 

Antoni Sobolewski stwierdził, że należy położyć szczególny nacisk na zapewnienie efektywności sieci 

wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Joanna Wardzińska stwierdziła, że projekt powinien 

być bardziej otwarty na nowe rozwiązania i zapewniający możliwość modyfikacji w trakcie jego 

trwania. 

Anna Bugalska z Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego stwierdziła, 

że Program powinien wyznaczać ramy wsparcia ekonomii społecznej w kolejnym okresie 

programowania. Do czerwca muszą być gotowe nowe programy operacyjne. 

Prof. Ewa Leś wyraziła opinię, że projekt KPRES kładzie zbyt duży nacisk na aspekty reintegracyjne. 

Grupa ds. Strategicznych zaprezentuje projekt oraz wyniki konsultacji na Ogólnopolskich Spotkaniach 

Ekonomii Społecznej w Krakowie. 

 

Członkowie Zespołu przyjęli do wiadomości informacje dotyczące stanu prac nad KPRES. Grupa ds. 

Strategicznych zredaguje dokument, odnosząc się do uwag zgłoszonych w czasie konsultacji. 

Członkowie Zespołu zostali poproszeni o przekazywanie Grupie propozycji zmian w projekcie w 

terminie do 30 listopada br. Po zakończeniu prac nad dokumentem, Zespół spotka się ponownie, aby 

omówić zredagowany w wyniku konsultacji projekt i dokonać jego ewentualnego przyjęcia. 
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W kolejnej części spotkania Joanna Brzozowska-Wabik przedstawiła informację na temat 

Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które odbędą się w Krakowie w dniach 11-12 

października 2012 r.  

 

W ostatniej części spotkania, w której omawiane były sprawy różne, ustalono, że do czasu zwołania 

kolejnego spotkania Zespołu zostaną ustalone składy grup tematycznych oraz zaproponowani 

zostaną Przewodniczący, których wybór będzie przedstawiony do akceptacji na następnym 

posiedzeniu Zespołu. Członkowie Zespołu zostali poproszeni o zgłaszanie się do prac w grupach 

tematycznych. 

 

 

 

 


