
 

1 
 

Uchwała nr 2 

Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

z dnia 20 stycznia 2022  r. w sprawie  

powołania grup roboczych Komitetu 

 

Na podstawie § 5 Zarządzenia nr 35 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 lipca 

2021 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej uchwala 

się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Powołuje się następujące grupy robocze, zwane dalej „grupami” do spraw: 

1. strategicznych; 

2. prawnych; 

3. monitorowania; 

4. edukacyjnych. 

 

§2. 

 

1. Do zadań grupy ds. strategicznych należy w szczególności udział w następujących 

działaniach: 

a) opiniowanie sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej (KPRES), 

b) udział w procesach konsultacyjnych dokumentów strategicznych i programowych 

dotyczących sektora ekonomii społecznej, 

c) wypracowaniu propozycji nowych rozwiązań systemowych, strategicznych, 

programowych oraz projektów dot. wspierania ekonomii społecznej, 

d) udział w przeglądzie stanu realizacji regionalnych programów rozwoju ekonomii 

społecznej, 

e) dokonywanie przeglądu stanu realizacji zapisów innych strategii i programów 

rozwoju oraz wydawanie opinii o koniecznych modyfikacjach strategii lub 

programów rozwoju w odniesieniu do ekonomii społecznej, 

f) rekomendacje dla dalszej polityki publicznej w zakresie realizacji zwrotnych  

i innowacyjnych form finansowania podmiotów ekonomii społecznej,  

w szczególności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, 

g) zapewnienie sprawnego przepływu informacji oraz konsultowanie rozwiązań 

wypracowywanych przez Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej  

z innymi interesariuszami, a także działań realizowanych w zakresie wsparcia 

sektora ekonomii społecznej w regionach, m.in. w ramach spotkań z Regionalnymi 

Komitetami Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

h) inne działania wskazane przez Komitet.  

 

 

2. W skład grupy ds. strategicznych wchodzą: 

 

1) ………….. – Przewodniczący grupy, 

2) Pan Witold Ekielski 

3) Pani Dorota Habich 

4) Pan Zbigniew Hanas 

5) Pani Iwona Hejducka 
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6) Pan Artur Kowalski 

7) Pani Iwonna Kulikowska 

8) Pani Barbara Święch-Bober 

9) Pani Wioletta Wilimska 

10) Pan Szymon Wozniak 

11) Pani Magdalena Wróbel 

 

§ 3. 

 

1. Do zadań grupy ds. prawnych należy w szczególności udział w następujących działaniach: 

a) przegląd ustawodawstwa w obszarze rynku pracy, polityki i spraw społecznych, 

zatrudnienia, w tym również zatrudnienia socjalnego, rehabilitacji społecznej  

i zawodowej osób niepełnosprawnych, zamówień publicznych, spółdzielczości, 

przedsiębiorczości i innych aktów prawnych związanych potencjalnie z obszarem 

ekonomii społecznej, 

b) opiniowanie i rekomendowanie propozycji zmian legislacyjnych w aktach 

prawnych związanych z ekonomią społeczną, 

c) inne działania wskazane przez Komitet.  

 

 

2. W skład grupy ds. prawnych wchodzą: 

 

1) ……………. – Przewodniczący grupy, 

2) Pan Witold Ekielski 

3) Pan Zbigniew Hanas 

4) Pani Iwona Hejducka 

5) Pan Jerzy Jankowski 

6) Pan Artur Kowalski 

7) Pan Krzysztof Małecki 

8) Pani Barbara Święch-Bober 

9) Pani Wioletta Wilimska 

 

 

 

§ 4. 

 

1. Do zadań grupy ds. edukacyjnych należy w szczególności udział w następujących 

działaniach: 

a) udział w kreowaniu rozwiązań mających na celu zdobywanie kompetencji  

w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi, 

b) udział w kreowaniu i promowaniu inicjatyw upowszechniających 

przedsiębiorczość społeczną dzieci i młodzieży, 

c) inne działania wskazane przez Komitet.  

 

2. W skład grupy  ds. edukacyjnych wchodzą: 

 

1) …………… – Przewodniczący grupy, 

2) Pani Anna Bulka 

3) Pan Zbigniew Hanas 

4) Pan Jerzy Jankowski 

5) Pani Barbara Święch-Bober 
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§ 5. 

 

1. Do zadań grupy ds. monitorowania należy przede wszystkim udział w następujących 

działaniach: 

a) monitorowanie realizacji KPRES, w szczególności w zakresie rezultatów  

i wskaźników, 

b) udział w  monitorowaniu wdrażania ustawy o ekonomii społecznej, 

c) udział w monitorowaniu realizacji usług społecznych  realizowanych przez 

podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, 

d) opiniowanie proponowanych do przeprowadzenia badań i analiz jakościowych  

z zakresu ekonomii społecznej,  

e) przygotowywanie rekomendacji i postulatów w zakresie monitorowania systemu 

ekonomii społecznej, 

f) inne działania wskazane przez Komitet. 

 

2. W skład grupy ds. monitorowania wchodzą: 

 

1) ……………….. – Przewodniczący grupy, 

2) Pani Dorota Habich 

3) Pan Szymon Wozniak 

 

 

§ 6. 

 

Traci moc uchwała nr 7 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania grup tematycznych 

Komitetu.   

 

 

§ 7. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


