MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 (022) 461 61 30, fax +48 22 461 61 33
https://www.gov.pl/web/rodzina; e-mail: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl
Warszawa, 27 maja 2020 r.
Debaty (wideokonferencje) dotyczące regulacji prawnej w obszarze
ekonomii społecznej i solidarnej

Kontekst debat
1. Dla właściwego ulokowania ekonomii społecznej, jako ważnego elementu aktywnej
polityki społecznej konieczne jest przygotowanie przepisów o charakterze
kompleksowym. Takie całościowe podejście wymaga natomiast pogodzenia różnych
koncepcji i wizji tak, aby ostateczny kształt przepisów przyczyniał się do dalszego
rozwoju ekonomii społecznej, ale także zapewniał odpowiedni poziom i identyfikacji
sektora z przygotowanymi rozwiązaniami prawnymi.
2. Naturalnym forum trwającego w ostatnich latach dialogu, dotyczącego kształtu ustawy
o ekonomii społecznej i solidarnej był Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii
Społecznej. Okazji do dyskusji na temat kierunków rozwoju sektora nie brakowało także
w związku z aktualizacją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, czy też
pracami nad koncepcją wsparcia ekonomii społecznej w perspektywie finansowej na lata
2021-2027. Każda z tych szerokich dyskusji miała charakter otwarty i partycypacyjny.
3. Istotne znaczenie odgrywa zaangażowanie w ten dialog szerokiego grona interesariuszy,
dlatego uczestnikami debat będą osoby reprezentujące podmioty ekonomii społecznej,
a szczególnie przedsiębiorstwa społeczne, przedstawiciele samorządów regionalnych
i lokalnych, przedstawiciele środowiska naukowego oraz administracji rządowej. W takim
gronie będzie można zestawić bardzo konkretne potrzeby, oczekiwania
i doświadczeniami z bardziej systemową refleksją o roli ekonomii społecznej.
4. W związku z sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości przewidzenia, jak sytuacja
rozwinie się na przestrzeni roku, zmieniona została formuła Ogólnopolskiego Forum
Ekonomii Społecznej i Solidarnej, dlatego też debaty będą stanowić jego główny trzon
i odbędą się w formule on-line. Debaty będą także połączone ze spotkaniami
Laboratorium Ekonomii Społecznej – grona ekspertów, związanych z Uniwersytetem
Warszawskim, działającego w ramach projektu pn. „System partycypacyjnego
zarządzania sferą ekonomii społecznej” w Działaniu 2.9 PO WER.
5. Debaty to kolejny etap prac nad regulacją prawną w obszarze ekonomii społecznej
i solidarnej. Powinny one z jednej strony zapewnić odpowiednią przestrzeń do dialogu
i ogólnej refleksji na temat ekonomii społecznej i jej roli w polityce społecznej, a z drugiej
pomóc sformułować konkretne propozycje rozwiązań prawnych, które będą
wykorzystane do prac nad ustawą.

Ramowy plan debat
Z uwagi na planowaną formę debat konieczne jest zapewnienie stosunkowo prostej formuły
oraz ujęcie jej w odpowiednie ramy czasowe. Ze względów technicznych ograniczona może
być także liczba uczestników (słuchaczy), którzy mogliby wziąć udział w takich wirtualnych
spotkaniach (około 120 osób na spotkanie). W trakcie debaty możliwe będzie zadanie pytań
i komentowanie debaty w formie czatu (taka formuła odpowiadać będzie „głosom z sali”).
Każda z debat zaczynać się będzie powitaniem uczestników przez Panią Minister lub Panią
Pełnomocnik. W kolejnej części 2 lub 3 ekspertów, reprezentujących środowisko naukowe,
ale także praktyków, zabierze głos charakteryzując wybrany obszar powiązany z tematem
debaty lub przedstawiając określoną perspektywę. Podsumowaniem tej części będzie
wystąpienie Pani Dyrektor DES w MRPiPS krótko charakteryzujące wstępne założenia
regulacji w zakresie tematu debaty. Ostatni element debaty to pytania uczestników
wideokonferencji do ekspertów lub przedstawicieli MRPiPS lub krótkie wystąpienia oraz
pytania od osób uczestniczących w czacie (moderator czatu podsumuje poruszane na nim
w trakcie debaty wątki i sformułuje ewentualne pytania).

Ramowy harmonogram:
1. Wystąpienia wstępne

10 min

2. Wystąpienia ekspertów

45 min

3. Założenia projektu ustawy

15 min

4. Pytania uczestników wideokonferencji

50 min

5. Pytania uczestników czatu

20 min

6. Zakończenie

10 min

RAZEM

2,5 godziny

DEBATA NR 1: Polski model ekonomii społecznej i solidarnej –
przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie aktywnej polityki społecznej
9 czerwca 2020 r., godz. 9.00
Moderator debaty – dr hab. Bohdan Skrzypczak, Uniwersytet Warszawski
1. Powitanie i rozpoczęcie debaty – Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Iwona Michałek, Pełnomocnik Rządu do spraw Ekonomii Społecznej
i Solidarnej
2. Wystąpienia ekspertów:
a) Ekonomia społeczna i solidarna jako narzędzie aktywnej polityki społecznej
w obszarze
włączenia
społecznego
–
reintegracja,
usługi
społeczne,
deinstytucjonalizacja – Prof. Mirosław Grewiński, Rektor Wyższej Szkoły
Pedagogicznej im. Janusza Korczaka
b) Przedsiębiorstwo społeczne – pomiędzy integracją a biznesem – w jakim kierunku
modelować ekonomię społeczną w Polsce? – dr Małgorzata Bonikowska, Katedra
Przedsiębiorczości Społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka
c) Oczekiwania w stosunku do przedsiębiorstwa społecznego, a istniejące instrumenty
wsparcia (w szczególności finansowe z EFS, FP, PFRON) – Przemysław Piechocki,
Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej, Zastępca Przewodniczącej Krajowego
Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
3. Wystąpienie otwierające dyskusję:
Kluczowe sfery regulacji ustawowej – przedsiębiorstwo społeczne, programowanie
i realizacja usług społecznych, nowe tryby współpracy administracji publicznej
z sektorem ekonomii społecznej, dotychczasowy przebieg prac nad projektem ustawy –
Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS
4. Dyskusja moderowana.
5. Podsumowanie i zakończenie.

DEBATA NR 2: Przedsiębiorstwo społeczne – szansa na reintegrację i świadczenie usług
społecznych w środowisku lokalnym
16 czerwca 2020 r., godz. 10.00
Moderator debaty – dr hab. Bohdan Skrzypczak, Uniwersytet Warszawski
1. Powitanie i rozpoczęcie debaty – Iwona Michałek, Pełnomocnik Rządu do spraw
Ekonomii Społecznej i Solidarnej
2. Wystąpienia panelowe:
a) Wyzwania wobec ekonomii społecznej i solidarnej w kontekście zmian na rynkach
pracy – Prof. Ryszard Szarfenberg, Uniwersytet Warszawski

b) Idea ekonomii społecznej i solidarnej a codzienne wyzwania w prowadzeniu
przedsiębiorstwa społecznego – Barbara Sadowska, Fundacja Pomocy Wzajemnej
Barka
c) Nowe prawo zamówień publicznych – szansa dla przedsiębiorców społecznych –
Przemysław Grosfeld, Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji
Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju
3. Wystąpienie otwierające dyskusję:
4. Status przedsiębiorstwa społecznego w świetle dotychczasowych prac nad ustawą (typy
przedsiębiorstw społecznych: reintegracyjne i usługowe, warunki uzyskania statusu),
system wsparcia sektora ekonomii społecznej i solidarnej – Andżelika Wardęga, Dyrektor
Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS
5. Dyskusja moderowana.
6. Podsumowanie i zakończenie.

DEBATA NR 3: Ekonomia społeczna i solidarna i usługi społeczne – w kierunku synergii?
23 czerwca 2020 r., godz. 10.00
Moderator debaty – dr hab. Bohdan Skrzypczak, Uniwersytet Warszawski
1. Powitanie i rozpoczęcie debaty – Iwona Michałek, Pełnomocnik Rządu do spraw
Ekonomii Społecznej i Solidarne
2. Wystąpienia ekspertów:
a) Ekonomia społeczna i solidarna w programowaniu usług społecznych. Lokalne
strategie rozwiązywania problemów społecznych – jak jest? Cezary Miżejewski,
Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych
b) CUS – integrowanie usług społecznych - Dr hab. Marek Rymsza, Kancelaria
Prezydenta RP
c) Ścieżki reintegracji – jak wspierać współpracę i przechodzenie z jednostek
reintegracyjnych do pracy w PS i na otwartym rynku - Ewa Żmuda, Rada
Zatrudnienia Socjalnego.
3. Wystąpienie otwierające dyskusję:
Programowanie usług społecznych, nowe tryby współpracy – Andżelika Wardęga,
Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS
4. Dyskusja moderowana.
5. Podsumowanie i zakończenie.

DEBATA NR 4: Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej i wyzwania koordynacyjne na
poziomie krajowym i regionalnym
7 lipca 2020 r., godz. 10.00
Moderator debaty – dr hab. Bohdan Skrzypczak, Uniwersytet Warszawski
1. Powitanie i rozpoczęcie debaty – Iwona Michałek, Pełnomocnik Rządu do spraw
Ekonomii Społecznej i Solidarnej
2. Wystąpienia panelowe:
a) Wsparcie dla PS ze środków EFS na poziomie regionalnym i krajowym –
dotychczasowe doświadczenia perspektywy na przyszłość – Piotr Krasuski, Dyrektor
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej.
b) Doświadczenia z wdrażania Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Czy
sektor ekonomii społecznej i solidarnej jest gotowy na korzystanie z instrumentów
zwrotnych? – Paweł Chorąży, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich,
Bank Gospodarstwa Krajowego.
c) Koordynacja ekonomii społecznej i solidarnej na poziomie regionalnym – Michał
Góra, Kierownik Działu Ekonomii Społecznej w ROPs Kraków.
d) Co pokazują liczby płynące z doświadczeń w finansowaniu PES? Potrzeby
i wyzwania na kolejny okres programowania w kontekście zwrotnych instrumentów
finansowych - Joanna Wardzińska, Wiceprezes Zarządu TISE SA
3. Wystąpienie otwierające dyskusję:
Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej. Koordynacja ekonomii społecznej na poziomie
kraju i regionów – Kamil Bobek, Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej
i Solidarnej w MRPiPS
4. Dyskusja moderowana.
5. Podsumowanie i zakończenie.

