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Protokół z posiedzenia 

Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KKRES) 

20 stycznia 2022 r. (wideokonferencja + stacjonarnie) 

W dn. 20 stycznia 2022 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej III 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 oraz Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu  

w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. 

 Wręczenie powołań członkom KKRES III kadencji – Marlena Maląg, Minister Rodziny  

i Polityki Społecznej. 

 Prezentacja członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji  

– członkowie Komitetu. 

 Informacja o pracach programowych i legislacyjnych prowadzonych w obszarze 

ekonomii społecznej przez MRiPS – Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu 

Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRiPS.  

 Uchwały KKRES: 

 Uchwała KKRES w sprawie przyjęcia Regulaminu Prac Komitetu. 

 Uchwała KKRES w sprawie powołania grup roboczych Komitetu. 

 Dyskusja dot. grup roboczych KKRES, plany i wyzwania na przyszłość – Andrzej 

Radniecki, naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej, Departament Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej w MRiPS.  

 

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

Minister podziękowała członkom Komitetu za przyjęcie zaproszenia do współpracy  

i wprowadzania nowych rozwiązań do ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna polega na 

wsparciu drugiego człowieka poprzez aktywizację osób, które tego potrzebują. Ważne jest, 

abyśmy byli  solidarni i działali społecznie na rzecz drugiego człowieka. Pani Minister 

poinformowała, że w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) na 

ekonomię społeczną zaplanowano ok. 600 mln zł, natomiast z Krajowego Planu Odbudowy 

(KPO) ok. 200 mln. zł. Obecnie priorytetem jest, żeby ustawa o ekonomii społecznej weszła  

w życie  skutecznie wdrażano zawarte w niej przepisy.  

 

Następnie głos zabrał Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki 

Społecznej. Poinformował, że w Krajowym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej III 

kadencji przedstawiciele kierownictwa ministerstwa nie będą formalnie jego członkami, żeby 
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pozostawić większą swobodę działania Komitetowi. Projekt ustawy o ekonomii społecznej jest 

na końcowym etapie uzgodnień, po rozpatrzeniu przez Komitet Społeczny Rady Ministrów 

rozpocznie się proces legislacyjny w sejmie. Niezwykle ważne będzie zapewnienie szybkiego  

i sprawnego wdrożenia przepisów tej ustawy. Pan Minister przekazał informację o powołaniu 

prezydium Komitetu, przewodniczącym został dr hab. Bohdan Skrzypczak z Instytutu 

Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytetu  Warszawskiego, zastępcą 

przewodniczącego – Dariusz Węgierski z Regionalnego  Spółdzielczego Związku Rewizyjnego, 

a sekretarzem – Anna Bulka ze  Związku Lustracyjnego Spółdzielni. Wsparcie organizacyjne  

i merytoryczne zapewni Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRiPS, którego 

dyrektorem jest Andżelika Wardęga.  

 

Następnie Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Stanisław Szwed, 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej wręczyli powołania obecnym 

stacjonarnie członkom KKRES III kadencji. Poinformowano jednocześnie, że powołania dla 

pozostałych członków Komitetu zostaną przekazane drogą pocztową. 

 

Bohdan Skrzypczak, przewodniczący Komitetu poinformował, że  KKRES liczy 28 członków,  

w jego skład wchodzą przedstawiciele organów administracji rządowej, jednostek samorządu 

terytorialnego, sektora ekonomii społecznej, związków zawodowych i organizacji pracodawców, 

instytucji finansowych i świata nauki i edukacji. Następnie odbyła się prezentacja wszystkich 

członków.  

 

Andżelika Wardęga, dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej, przedstawiła 

informację o pracach programowych i legislacyjnych prowadzonych w obszarze ekonomii 

społecznej przez MRiPS. Nowela ustawy o zatrudnieniu socjalnym znajduje się obecnie  

w Senacie, prawdopodobnie w życie wejdzie za kilka tygodni. Projekt ustawy o ekonomii 

społecznej został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Społeczny Rady Ministrów, projekt 

jest po uzgodnieniach i po opiniowaniu. Kolejnym etapem będzie przekazanie go do Komitetu 

Stałego Rady Ministrów. Wdrażanie ustawy będzie omawiane z członkami KKRES. Pani 

Dyrektor przekazała informację, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na ekonomię 

społeczną zaplanowano ok. 200 mln zł, przede wszystkim na wsparcie inwestycyjne podmiotów 

przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Wydanie środków 

planowane jest w 2023 r., szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione na odrębnym 

spotkaniu. Poinformowała także, że trwają pracę nad nowa perspektywą finansową środków 

unijnych. Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego  

w MFiPR zadeklarował dalszą współpracę.  
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W dalszej części spotkania omówiono projekty uchwał KKRES. Uchwała w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Prac Komitetu, po dokonaniu drobnych poprawek, została przyjęta przez aklamację. 

Andrzej Radniecki, naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej  

w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej, przedstawił projekt uchwały KKRES ws. 

powołania grup roboczych Komitetu. Członkowie KKRES zgłaszali się do poszczególnych grup 

roboczych, tj. grupy ds. strategicznych, ds. prawnych, ds. edukacyjnych i ds. monitorowania. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ustalono, że przewodniczący grup zostaną wybrani na 

pierwszych spotkaniach grup, a uchwała o powołaniu przewodniczących grup zostanie przyjęta 

obiegowo.  

 

W ostatnim punkcie spotkania rozmawiano o planach i wyzwaniach na przyszłość. Andżelika 

Wardęga zaproponowała, aby w trakcie kolejnego spotkania KKRES podjąć temat spółdzielni 

socjalnych. Witold Ekielski zaproponował, aby grupa ds. prawnych podjęła temat wprowadzenia 

jasnych zasad dot. nadawania statusu przedsiębiorstw społecznych i sprawozdawczości. 

Katarzyna Tręda-Pisera zaproponowała, aby w trakcie spotkań Komitetu poruszyć temat 

promowania ekonomii społecznej, także w kontekście wymiaru edukacyjnego (kampanie 

społeczne, spoty reklamowe). Zaproponowała nawiązanie współpracy w Ministerstwem 

Edukacji i Nauki, jak również uruchamianie projektów i programów, które miałyby na celu 

edukowanie w kwestii ekonomii społecznej. Z kolei Zenon Matuszko zaproponował powrót do 

sprawy wspierania ekonomii społecznej na obszarach objętych Funduszem na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji, a także rozwój instrumentu zakupowego w ramach OWES. 

Ostatni temat zgłoszony przez Iwonę Hejducką dotyczył wsparcia podmiotów reintegracyjnych 

przez OWES-y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


