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Protokół z posiedzenia 

Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KKRES) 

15 października 2021 r. (wideokonferencja + stacjonarnie) 

W dn. 15 października 2021 r. odbyło się dziewiąte – ostatnie posiedzenie Krajowego Komitetu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji – w formie hybrydowej (wideokonferencja  

i spotkanie stacjonarne), zgodnie z poniższym programem. 

 Powitanie członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – Marlena 

Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Przewodnicząca KKRES oraz Stanisław 

Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pierwszy 

Zastępca Przewodniczącej KKRES. 

 Wręczenie podziękowań członkom KKRES II kadencji – Marlena Maląg, Minister 

Rodziny i Polityki Społecznej, Przewodnicząca KKRES. 

 Podsumowanie prac Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji. 

Rekomendacje do prac KKRES III kadencji – Przemysław Piechocki, Drugi Zastępca 

Przewodniczącej KKRES, Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych.  

 Podsumowanie prac grup działających w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej II kadencji: 

 Andżelika Wardęga, Przewodnicząca Grupy ds. strategicznych i programowych, 

 Cezary Miżejewski, Przewodniczący Grupy ds. prawnych, 

 Tadeusz Durczok, Przewodniczący Grupy ds. finansowych, 

 Anna Bulka, Przewodnicząca Grupy ds. edukacyjnych, 

 Piotr Stronkowski, Przewodniczący Grupy ds. monitorowania i ewaluacji, 

 Aleksandra Andrzejewska, w imieniu ROPS Poznań – opiekunka Grupy ds. koordynacji 

ekonomii społecznej w regionach. 

 Informacja o pracach programowych i legislacyjnych prowadzonych w obszarze 

ekonomii społecznej w MRiPS – Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii 

Społecznej  

i Solidarnej.  

 

Uczestników spotkania przywitała Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, 

Przewodnicząca KKRES. Pani Minister podziękowała członkom Komitetu za owocną pracę, 

m.in. nad projektem ustawy o ekonomii społecznej, a także konsultacje w sprawie elementów 

Krajowego Planu Odbudowy i Odporności (KPO) oraz działań na rzecz ekonomii społecznej  

w ramach EFS+. Działania podejmowane przez rząd powinny być procedowane w szerokiej 

koalicji z organizacjami pozarządowymi – podmiotami ekonomii społecznej (PES), 

samorządami, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy osób i stworzyć takie instrumenty/narzędzia, 

które pozwolą wdrażać niezbędne w kraju działania. Pani Minister podziękowała także za 

działania podjęte w pandemii, których celem było wsparcie PES. Na zakończenie życzyła 
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wszystkim, aby podejmowane działania wykonywane były jak najlepiej i z jak najlepszymi 

efektami. Następnie głos zabrał Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej, Pierwszy Zastępca Przewodniczącej KKRES. Poinformował, że jest to 

ostatnie spotkanie Komitetu w tym składzie, jednak część członków być może wejdzie w skład 

KKRES III kadencji, do którego trwa nabór. Komitet II kadencji pracował przede wszystkim  

w grupach tematycznych, co się bardzo dobrze sprawdziło, każda z grup zajmowała się swoją 

specyficzną tematyką.  Pan Minister Stanisław Szwed podziękował KKRES za doradztwo  

i merytoryczny wkład, a także wyraził nadzieję na współpracę w przyszłości.  

 

Pani Minister Marlena Maląg oraz Pan Minister Stanisław Szwed wręczyli podziękowania 

obecnym stacjonarnie członkom KKRES II kadencji za aktywny udział w partycypacyjnym 

tworzeniu nowych instrumentów na rzecz sektora ekonomii społecznej. Podziękowania dla 

pozostałych członków Komitetu zostaną przekazane drogą pocztową.  

 

Następnie głos zabrał Pan Przemysław Piechocki, Drugi Zastępca Przewodniczącej KKRES, 

poinformował, że Komitet realizował z powodzeniem liczne działania na rzecz ekonomii 

społecznej i powiązanych polityk publicznych. W ramach KKRES działało 6 grup tematycznych, 

które w trakcie kadencji spotkały się 55 razy, spotkań plenarnych KKRES było 9. W skład 

Komitetu wchodziło 52 członków. Przemysław Piechocki podziękował wszystkim członkom 

Komitetu, w ostatnim czasie przede wszystkim za działania na rzecz PES w trakcie pandemii. 

Był to bardzo trudny czas, zagrożonych było ok 50% miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

społecznych, MRiPS i rząd odpowiedziały na kryzys prawidłowo. Udało się wprowadzić tzw. 

tarcze antykryzysowe dla sektora ekonomii społecznej, a także mechanizm zakupów 

interwencyjnych. Usługi sektora ekonomii społecznej szybciej docierały do miejsc, gdzie były 

najbardziej potrzebne, m.in. w zakresie wsparcia służby zdrowia w walce z pandemią. Ważne 

jest zadbanie o to, aby polityka zakupowa przewidziana regulacjami dot. zamówień publicznych 

była efektywnie wykorzystywana również w celach społecznych. Także rozwijanie mechanizmu 

zakupów interwencyjnych jest niezwykle istotne z perspektywy sektora. KKRES zajmował się 

opiniowaniem ustawy o spółdzielniach socjalnych, pracował nad materiałem dot. przyszłości 

ekonomii społecznej w ramach działań planowanych dla EFS+. Bardzo istotne były prace nad 

projektem ustawy o ekonomii społecznej, przygotowano opinie i regulacje nt. tego, co powinno 

się w ustawie znaleźć. Zasugerował, że warto w przyszłości wrócić do  tematu trybów 

negocjacyjnych w zlecaniu zadań, co wydawało się jednym z ważniejszych zapisów, przede 

wszystkim dlatego, że miało wymiar lokalny. Ważne jest także określenie relacji sektora 

ekonomii społecznej z innymi instytucjami. Komitet pracował również nad ewentualnym 

włączeniem sektora ekonomii społecznej w kontekście Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji (FST), a także nad nowelizacją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej (KPRES). Komitet w trakcie kadencji podjął 7 uchwał,  w tym ws. Funduszu na 

rzecz Sprawiedliwej Transformacji i ustawy o ekonomii społecznej. Uchwała ws. wsparcia 

ekonomii społecznej z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 

(EFS+) została podjęta przez stronę społeczną Komitetu.  
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Pan Minister Stanisław Szwed podziękował za podsumowanie prac KKRES, wskazał także, że 

w trakcie konsultacji projektu ustawy o ekonomii społecznej doszło do odmiennych zdań z Radą 

Działalności Pożytku Publicznego oraz Komitetem ds. Pożytku Publicznego ws. trybów zlecania 

usług społecznych. Inicjatywę w tej sprawie przejęła RDPP.  

 

W dalszej części spotkania przewodniczący poszczególnych grup tematycznych Komitetu 

podsumowali ich prace. 

 

Pani Andżelika Wardęga podsumowała prace Grupy ds. strategicznych i programowych. Grupa 

najwięcej czasu poświęciła kształtowi wsparcia ekonomii społecznej w ramach nowej 

perspektywy finansowej EFS+. Pracowała także nad aktualizacją KPRES i mechanizmem 

zakupów interwencyjnych. Minister Stanisław Szwed wydał rekomendacje, które służyły 

przeciwdziałaniu pandemii, tj. „Rekomendacje dot. koordynacji działań wspierających 

funkcjonowanie instytucji pomocowych i podmiotów ekonomii społecznej w związku  

z przeciwdziałaniem COVID-19”. Odbyło się także spotkanie z Regionalnymi Ośrodkami 

Polityki Społecznej ws. Regionalnych Programów Operacyjnych, wydany został podręcznik  

w tej sprawie – „Model tworzenia Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej”.  

 

Pan Cezary Miżejewski podsumował prace Grupy ds. prawnych. W trakcie II kadencji KKRES 

odbyło się ok 30 spotkań grupy, najważniejszą kwestią nad którą pracowała był projekt ustawy  

o ekonomii społecznej. Ważne jest, aby ustawa zaczęła obowiązywać, choć w trakcie prac 

zrezygnowano z pewnych istotnych rozwiązań, m.in. wspomnianych wcześniej nowych trybów 

zlecania realizacji usług społecznych. Grupa pracowała także nad elementami KPO, a także nad 

rozwiązaniami, które mogłyby skutecznie przeciwdziałać skutkom pandemii odczuwanymi przez 

sektor ekonomii społecznej. Bez wątpienia sektor ekonomii społecznej stanął na wysokości 

zadania  podczas pandemii. Przewodniczący Grupy ds. prawnych podziękował wszystkim 

członkom grupy i członkom Komitetu. Na zakończenie podkreślił, że w ekonomii społecznej są 

nadal liczne wyzwania, do których trzeba wrócić i nad nimi pracować.  

 

Pan Tadeusz Durczok podsumował prace Grupy ds. finansowych. Podziękował wszystkim 

członkom grupy, a także Departamentowi Ekonomii Społecznej i Solidarnej za sprawną 

organizację prac grupy. Sukcesem prac grupy było stworzenie koncepcji zwrotnych 

instrumentów finansowych częściowo umarzalnych, co w jego opinii jest istotnym krokiem  

w kierunku finansowania rezultatów. Kwestia ta powinna być kontynuowana w nowej 

perspektywie prac KKRES oraz realizacji wsparcia dla ekonomii społecznej w ramach EFS+.  

 

Pan Piotr Stronkowski podsumował prace Grupy ds. monitorowania i ewaluacji, podkreślił, że 

bez dobrych danych i analiz trudno jest cokolwiek zmieniać i analizować. Grupa spotkała się  

12 razy, w trakcie swoich prac współpracowała z dwoma projektami, tj. „Zintegrowany system 
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monitorowania sektora ekonomii społecznej” i „System partycypacyjnego zarządzania sferą 

ekonomii społecznej”. Jedno z opracowanych badań miało na celu analizowane potrzeb 

przedsiębiorstw społecznych i okazało się niezwykle przydatne – przewodniczący grupy wyraził 

nadzieję, że badanie to będzie powtarzane. W ramach badania realizowanego z Głównym 

Urzędem Statystycznym powstało narzędzie pozwalające efektywnie gromadzić i udostępniać 

informacje o ekonomii społecznej. Piotr Stronkowski zarekomendował, aby tego typu działania 

były kontynuowane. Warto budować repozytorium badań i danych dot. ekonomii społecznej. Na 

zakończenie podziękował wszystkim członkom grupy za pracę.  

 

Pani Anna Bulka podsumowała prace Grupy ds. edukacyjnych. Grupa spotkała się 10 razy,  

w spotkaniach oprócz stałych członków uczestniczyli przedstawiciele MEiN, ROPS, 

Stowarzyszeń i Fundacji, m.in. Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Spółdzielni Socjalnych, 

Stowarzyszenia Morena, Fundacji Barka, spółdzielni socjalnych i spółdzielni pracy. 

Najważniejszym obszarem działania grupy były zagadnienia dot. przedsiębiorczości społecznej 

dzieci i młodzieży. Omawiane zagadnienia można podzielić na 3 grupy, tj.: spółdzielnie 

uczniowskie, programy edukacyjne i inne, m.in. upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie 

edukacji i ekonomii społecznej, a także działania na rzecz młodzieży.  

 

Pani Karolina Tonder-Kryś z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu jako 

opiekunka podsumowała pracę Grupy ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach. 

Spotkania grupy odbywały się regularnie 3 razy w roku, a ich organizatorem był ROPS  

w Poznaniu wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Omawiane tematy 

podczas spotkań dotyczyły kwestii takich jak: 

 Tworzenie regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej z wykorzystaniem 

krakowskiego modelu tworzenia lokalnych programów rozwoju ekonomii społecznej 

oraz narzędzia do ewaluacji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie 

regionalnym. 

 Konsultacje projektu ustawy o ekonomii społecznej. 

 Konsultacje projektu ustawy o centrach usług społecznych w kontekście wyzwań dla 

ROPS. 

 Założenia projektów koordynacyjnych ROPS, nowe Wytyczne CT9 i akredytacja OWES. 

 Koordynacja działań ROPS związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19. 

 Tworzenie marki społecznie odpowiedzialnej na przykładzie marki Klunkry 

Wielkopolskie. 

 

Pani Andżelika Wardęga przedstawiła informację nt.  prac programowych i legislacyjnych 

prowadzonych w obszarze ekonomii społecznej w MRiPS. Obecnie projekt ustawy o ekonomii 

społecznej jest konsultowany z Rządowym Centrum Legislacji, w dalszej kolejności skierowany 

zostanie do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.  
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Równolegle toczy się drugi proces legislacyjny dotyczący bezpośrednio sfery ekonomii 

społecznej. Projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym został pozytywnie zaopiniowany przez 

Społeczny Komitet Rady Ministrów, a także przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów  

i rekomendowany Radzie Ministrów. Aktualizowany jest także Krajowy Program Rozwoju 

Ekonomii Społecznej. W dniu 13 października br. zakończyły się trwające ponad miesiąc 

konsultacje KPRES, obecnie analizowane są uwagi. W najbliższym czasie przewidywane jest 

dalsze uzgadnianie treści aktualizacji z resortami, które wzięły udział w konsultacjach. Następnie 

projekt programu skierowany zostanie pod obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego.  

 

Na zakończenie Pani Minister Marlena Maląg podziękowała prelegentom za podsumowanie prac 

Komitetu, które pokazało ogrom pracy, jaką wykazali się członkowie Komitetu. Pani Minister 

wyraziła nadzieję, że wkrótce zakończy się proces legislacyjny projektu ustawy o ekonomii 

społecznej, tym samym osiągnięty zostanie przełomowy moment dla sektora. Życzyła wszystkim 

skuteczności w realizowanych działaniach. 

 

 

 

 

Z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

Sekretarz Stanu 

Stanisław Szwed 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 

 

 

 


