
 

 

Uchwała Nr 1 

Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

      w sprawie Regulaminu Prac Komitetu  

 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 Zarządzenia nr 35 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 lipca 

2021 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwanego 

dalej „Zarządzeniem”, uchwala się Regulamin Prac Komitetu. 

 

§ 1. 

 

Regulamin określa w szczególności zasady i tryb funkcjonowania Krajowego Komitetu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwanego dalej „Komitetem”, podejmowania decyzji  

i zajmowania stanowisk oraz zasady i tryb powoływania i funkcjonowania grup roboczych,  

o których mowa w § 5 ust. 1 Zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

Posiedzenia Komitetu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

pół roku, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego.  

 

 

§ 3. 

 

Do zadań Sekretarza należy: 

1) współdziałanie z Przewodniczącym i Zastępcą Przewodniczącego w realizacji zadań 

Komitetu; 

2) organizacja posiedzeń Komitetu; 

3) sporządzanie protokołu z posiedzenia Komitetu; 

4) przygotowywanie projektów uchwał Komitetu; 

5) występowanie do Przewodniczącego Komitetu z wnioskiem o zlecenie opracowania 

ekspertyz, badań ewaluacyjnych, analiz i opinii niezbędnych do realizacji zadań 

Komitetu i grup; 

6) przekazywanie do urzędu obsługującego ministra do spraw zabezpieczenia 

społecznego dokumentów z posiedzeń Komitetu. 

 

§ 4. 

 

1. Jeśli podjęcie uchwały jest konieczne pomiędzy posiedzeniami Komitetu, możliwe jest 

głosowanie w trybie obiegowym z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

2. Za ważne będą uznane głosy „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się” oddane przy użyciu 

poczty elektronicznej, we wskazanym terminie. 

3. W razie nie osiągnięcia kworum w terminie wskazanym przez Przewodniczącego, 

zarządza się ponowne głosowanie. Nie oddanie głosu w przewidzianym terminie  

w ponownym głosowaniu traktowane będzie jako głos „wstrzymujący się”. 

 

 

§ 5. 

 



1. Z posiedzenia Komitetu Sekretarz sporządza protokół obejmujący w szczególności: 

1) określenie porządku obrad; 

2) listę imienną uczestników; 

3) omówienie wystąpień; 

4) treść uchwał, decyzji, stanowisk i opinii; 

5) podjęte ustalenia z prac Komitetu. 

2. Protokół z posiedzenia Komitetu jest udostępniany jego członkom w terminie do 21 dni 

od dnia posiedzenia. Ewentualne poprawki i zastrzeżenia mogą być wnoszone w terminie 

do 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 

 

§ 6. 

 

1. Członkowie Komitetu powiadamiani są o planowanym posiedzeniu i porządku obrad na 

co najmniej 14 dni przed planowanym terminem. 

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 odbywa się  za pomocą poczty elektronicznej  na 

wskazany do korespondencji adres. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec skróceniu w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. 

§ 7. 

 

W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu, członek Komitetu za pomocą 

poczty elektronicznej zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącego za pośrednictwem 

Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej. 

 

§ 8. 

 

1. Członkowie Komitetu obowiązani są do brania udziału w posiedzeniach Komitetu,  

a w przypadku usprawiedliwionej nieobecności członków Komitetu do wyznaczenia  

i pisemnego upoważnienia osoby, która będzie ich zastępowała na posiedzeniu. 

 

2. W przypadku powtarzającego się zaniedbywania obowiązków przez członka Komitetu, 

Przewodniczący może wystąpić do ministra z prośbą o: 

1) wyznaczenie innej osoby do składu Komitetu w przypadku osób, o których mowa w  

§ 3 ust. 1 pkt 4 – 9 Zarządzenia, zwrócenie się do instytucji, której przedstawicielem 

jest dany członek; 

2) wykluczenie członka ze składu Komitetu w przypadku osób, o których mowa w § 3 

ust. 7 Zarządzenia. 

 

§ 9. 

 

1. Komitet może zająć stanowisko, podjąć decyzję i wyrazić opinię w drodze uchwały.  

2. W sytuacji wymagającej zajęcia stanowiska przez Komitet w okresie między 

posiedzeniami, Przewodniczący, może zwrócić się do członków Komitetu  o zajęcie 

stanowiska, podjęcie decyzji lub wyrażenie opinii w danej sprawie poprzez pocztę 

elektroniczną. 

 

§ 10. 

 

1. W celu realizacji zadań przez Komitet możliwe jest tworzenie grup roboczych. 

2. Grupa robocza może zostać powołana na wniosek: 

1) Przewodniczącego Komitetu, 

2) co najmniej 3 członków Komitetu. 



3. Powołanie grupy roboczej odbywa się w drodze uchwały podejmowanej zwykłą 

większością głosów członków Komitetu. 

4. Uchwała, o której mowa w pkt 3. określa w szczególności zadania grupy roboczej oraz 

jej skład osobowy.  

5. Przewodniczącego grupy wyznacza Komitet. Do zadań Przewodniczącego grupy należy 

w szczególności: 

1) kierowanie pracą grupy; 

2) ustalanie programu działania i harmonogramu pracy grupy; 

3) przedstawianie ustaleń w sprawach organizacyjnych; 

4) organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu informacji w związku z pracami 

grupy; 

5) występowanie do Przewodniczącego Komitetu z wnioskiem o zlecanie ekspertyz, 

badań ewaluacyjnych, analiz i opinii niezbędnych do realizacji zadań grupy; 

6) przekazywanie Przewodniczącemu Komitetu informacji związanych z działalnością 

grupy; 

7) zapraszanie osób z głosem doradczym do udziału w posiedzeniu grupy;  

8) wykonywanie innych zdań określonych przez grupę. 

 

§ 11. 

 

1. Posiedzenia grup roboczych odbywają się w zależności od potrzeb. 

2. Posiedzenia grupy roboczej zwołuje Przewodniczący grupy: 

1) z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu, 

2) z własnej inicjatywy, 

3) z inicjatywy co najmniej 1/3 liczby członków Komitetu, po ustaleniu przedmiotu 

posiedzenia, 

4) na wniosek co najmniej połowy członków grupy, po ustaleniu przedmiotu 

posiedzenia.  

3. Członkowie grupy roboczej powiadamiani są o planowanym posiedzeniu i porządku obrad 

na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem. Termin ten może ulec skróceniu  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

4. Grupy robocze mogą obradować wspólnie. 

 

§ 12. 

 

 

1. Członkowie Komitetu mogą zgłaszać propozycje tematów do rozpatrzenia przez Komitet 

lub grupy robocze między posiedzeniami. 

2. Wraz z propozycjami tematów członkowie zgłaszający przedkładają i udostępniają 

Komitetowi lub grupom roboczym materiały źródłowe. 

 

§ 13. 

 

Członkowie Komitetu oraz osoby zaproszone do udziału w posiedzeniach Komitetu przez 

Przewodniczącego, a także członkowie grup roboczych oraz osoby zaproszone do udziału  

w pracach grup roboczych przez ich Przewodniczących lub Sekretarza Komitetu, 

potwierdzają zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w Ministerstwie poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do 

Regulaminu.       

 

 

 



§ 14. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Załączniki: 

- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w Ministerstwie. 

 


