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Uchwała nr 5 

Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie  

roli ekonomii społecznej w działaniach finansowanych z Funduszu na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji 

 

Na podstawie § 8 Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. 

w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej uchwala się 

stanowisko Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w sprawie roli ekonomii 

społecznej w działaniach finansowanych z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

 

 

§ 1. 

 

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej z uwagą przeanalizował zapisy propozycji 

nowego instrumentu finansowego określonego w projekcie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

Propozycje tam zawarte wskazują, że w celu ochrony obywateli, którzy najbardziej odczują 

skutki transformacji klimatycznej, Fundusz powinien również wspierać podnoszenie i zmianę 

kwalifikacji pracowników dotkniętych skutkami transformacji, co ułatwi im dostosowanie się 

do nowych możliwości zatrudnienia, a także pomoc w poszukiwaniu pracy i aktywną 

integrację na rynku pracy na rzecz osób poszukujących pracy. Niewątpliwie działania w tym 

obszarze mogą być realizowane również przez podmioty ekonomii społecznej  

i przedsiębiorstwa społeczne. 

Proponowane działania – zarówno w ramach Funduszu, jak i inne realizowane przez Polskę  

– wskazują na potrzebę dywersyfikacji gospodarczej obszarów dotkniętych skutkami 

transformacji. Dotychczasowe doświadczenia w Polsce i w Europie wskazują, że ekonomia 

społeczna i solidarna znakomicie może spełnić rolę jednego z ważnych uczestników tego 

procesu.  

Istotnym elementem programowania działań w tym zakresie są projektowane Terytorialne 

Plany sprawiedliwej transformacji. Plany te wskazywać będą wyzwania społeczne, 

gospodarcze i środowiskowe oraz szczegółowo określać potrzeby w zakresie dywersyfikacji 

gospodarczej, przekwalifikowania pracowników i rekultywacji środowiska.  

 

§ 2. 

 

Po przeanalizowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami 

województw, Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej wnioskuje do Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej, a także do marszałków 6 województw objętych działaniami  

finansowanymi z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (dolnośląskie, wielkopolskie, 

śląskie, łódzkie, małopolskie i lubelskie) o uwzględnienie problematyki ekonomii społecznej 

w następujących działaniach: 

 zwalczanie ubóstwa energetycznego w lokalnych społecznościach – poprzez możliwe 

działania gospodarcze przedsiębiorstw społecznych; 
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 usługi dla mieszkańców świadczone przez przedsiębiorstwa społeczne – poprzez 

tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców a dostarczających usług 

społecznych, m.in. opiekuńczych czy w zakresie opieki nad dziećmi, komunalnych  

i gastronomicznych, które będą tworzyć nową tkankę gospodarczą oraz 

przeciwdziałać niekorzystnym trendom demograficznym i gospodarczym; 

 gospodarka obiegu zamkniętego – poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw, 

inicjatyw gospodarczych i nowych miejsc pracy w niskoemisyjnej gospodarce  

w ramach przedsiębiorstw społecznych.  

 

Ponadto Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej rekomenduje wdrożenie środków 

zapewniających, że wszystkie zamówienia finansowane z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji – niezależnie od ich wartości – udzielane będą z zachowaniem zasady 

efektywności, tj. w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym 

efektów społecznych, o ile takie efekty są możliwe do uzyskania w danym zamówieniu,  

w stosunku do poniesionych nakładów. 

 

§ 3. 

 

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej wnosi o uwzględnienie roli podmiotów 

ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w tych elementach Terytorialnych 

Planów, gdzie realizowane są wskazane powyżej formy wsparcia inwestycyjnego. Komitet 

wnosi także do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Marszałków Województw  

o przekazanie informacji zwrotnej o sposobie wykorzystania zgłaszanych propozycji. 

 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 
 

Z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

Sekretarz Stanu 

Stanisław Szwed 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 


