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ZESTAWIENIE UWAG DO PROGRAMU 

Program „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025. 

 

 

L.p. Rozdział, 

punkt, 

nr strony 

Treść uwagi wraz z 

uzasadnieniem 

Propozycja nowego zapisu Uwzględniona/Nie uwzględniona 

1. Związek 

Lustracyjny 

Spółdzielni 

III. Diagnoza 

sektora …. 

Pierwszy 

akapit , str. 

7 

Ustawa o ekonomii 

społecznej rozszerzyła 

katalog spółdzielni 

należących do podmiotów 

ekonomii społecznej o 

spółdzielnie produkcji rolnej. 

Warto to doprecyzować w 

szczególności w kontekście 

tego, co zapisano w 

kolejnym akapicie, o tym jak 

ważne jest działanie 

podmiotów ekonomii 

społecznej szczególnie na 

obszarach wiejskich właśnie. 

„ (…) organizacje pozarządowe, 

podmioty, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1327), spółdzielnie 

inwalidów i niewidomych, 

spółdzielnie pracy oraz spółdzielnie 

produkcji rolnej.  

 

Uwaga uwzględniona. 

Rozdział V 

Obszar 3, 

podpunkt a) 

str. 12 

Proponujemy zamienić 

słowo „w szczególności” na 

słowo m.in.  określenie „w 

szczególności” bardzo często 

w praktyce oznacza 

zawężenie do tego obszaru, 

który jest wymieniony. 

Zarówno w postrzeganiu 

przeprowadzenia ekspertyzy 

lokalnego rynku pod kątem 

możliwości rozpoczęcia nowej formy 

działalności np. (działalności 

gospodarczej) lub rozwinięcia 

dotychczasowej formy działalności, 

m.in.  przez wprowadzenie do oferty 

produktów lub usług związanych z 

Uwaga uwzględniona. 
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beneficjentów, którzy mają 

obawy, czy inne obszary nie 

wymienione po słowie w 

szczególności również będą 

mogły być sfinansowane. To 

samo dotyczy osób 

oceniających, które mogą 

mieć obawy, czy powinny 

zaakceptować inne rodzaje 

działań związanych z 

rozwinięciem działalności niż 

te wymienione po słowie „w 

szczególności”. 

zieloną transformacją 

Rozdział V 

Obszar 3, 

podpunkt b) 

str. 13 

Uzasadnienie uwagi jak 

powyżej 

b) rozwijanie potencjału w 

zakresie prowadzonej lub 

planowanej działalności 

m.in.  związanej z zieloną 

transformacją lub mającą na 

celu poprawę efektywności 

energetycznej stosowanych 

rozwiązań przez zakup 

nowych, odtworzenie 

zużytych bądź modernizację 

istniejących środków 

trwałych np.: zakup 

wyposażenia, maszyn, 

urządzeń, w tym środków 

transportu,   
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2. 

Stowarzyszenie 

MOST 

Rozdział IX, 

pkt. 4, str. 

17 

W programie założono, że 

nabór wniosków w 

Programie będzie trwał 14 

dni. Zakładając, że: 

- wzór wniosku o 

dofinansowanie działań ma 8 

stron, co po wypełnieniu 

może wzrosnąć nawet do 20-

30. Czas poświęcony na 

wypełnienie takiego 

dokumentu to min. 3 dni w 

przypadku osób, które 

zajmują się tylko tym i mają 

doświadczenie w 

pozyskiwaniu środków. W 

przypadku osób nie 

mających takich 

doświadczeń czas 

wypełnienia wniosku może 

wynosić nawet 7 dni, 

- 14 dni to czas 

standardowego urlopu 

wypoczynkowego, który w 

okresie świątecznym, i 

feriowym jest wybierany 

przez sporą ilość 

pracowników podmiotów 

ekonomii społecznej 

godzących życie zawodowe i 

rodzinne. Przewidując, że 

Proponujemy zmienić brzmienie 

punktu na: „Minister może ogłosić 

więcej niż ̇jeden nabór wniosków w 

ramach Programu. Nabór wniosków 

trwa co najmniej 21 dni od 

momentu opublikowania ogłoszenia 

o naborze. 

Uwaga nie uwzględniona. 

Wskazany zapis programu wynika wprost z art. 

33 ust. 2 ustawy o ekonomii społecznej. Oznacza 

on, że czas na złożenie wniosku nie może być 

krótszy niż 14 dni. Termin ten może zostać 

wydłużony. Dokładny termin składania wniosków 

określony zostanie w ogłoszeniu o naborze.  
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nabór wniosków zostanie 

ogłoszony właśnie w tym 

terminie, czas 14 dni jest 

wykluczający dla sporej ilości 

podmiotów ekonomii 

społecznej, - jednostki 

organizacyjne muszą uzyskać 

zgodę jednostki 

prowadzącej, - nie ma 

możliwości zaplanowania 

wydatków inwestycyjnych z 

dużym wyprzedzeniem 

czasowym, ze względu na 

postępującą inflację, szybkie 

zmiany cen i konieczność 

spełnienia wytycznych dot. 

wydatkowania środków 

publicznych (np. szacowanie 

cen). Zgodnie z założeniami 

Programu i Regulaminu 70% 

budżetu projektu to wydatki 

inwestycyjne, co oznacza, że 

zawsze przed złożeniem 

wniosku jest wymagana 

ponowna weryfikacja 

wszystkich kosztów w 

oparciu o stosowna 

procedurę, 

Uważamy, że nie czas 

przewidziany na założenie 
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wniosku jest zbyt krótki. 

Proponujemy wydłużenie 

naboru do min. 21 dni od 

momentu opublikowania 

ogłoszenia o naborze. 

XI, pkt. 8 c), 

str. 20 

Zgodnie z przedłożonym 

Programem w Polsce działa 

ok. 90,5 tys. podmiotów 

ekonomii społecznej (str. 7), 

a 81% przedsiębiorstw 

społecznych podczas 

„pandemii byli zmuszeni 

ograniczyć wydatki związane 

z planowanymi 

inwestycjami” (str. 9). 

Zgodnie z danymi ngo.pl z 

raportu pt.: Kondycja 

organizacji pozarządowych 

2021 średni budżet 

organizacji pozarządowej 

(podmiotu ekonomii 

społecznej) w 2020 to 26 tys. 

zł. I był niższy o 2 tys. zł niż w 

2017 r. A „W latach 2011-

2017 następowało 

stopniowe zwiększanie się 

sektorowej „klasy średniej”, 

czyli organizacji o 

przychodach między 10 tys. a 

100 tys. zł. W 2020 roku 

Zmianę zapisu na:  

„podatek od towarów i usług (VAT), 

jeśli może zostać odliczony w 

oparciu o ustawę z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i 

usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z 

późn. zm.);” 

Uwaga nie uwzględniona. 

Ze środków przewidzianych na realizację KPO nie 

ma możliwości sfinansowania VAT. Zasada ta nie 

dotyczy jedynie inwestycji w obszarze ekonomii 

społecznej, ale wszystkich wydatków w ramach 

KPO. Kwestia ta została wprost rozstrzygnięta w 

pkt. 2 dokumentu pn. Horyzontalne zasady 

wdrożeniowe w KPO dostępnym na stronie 

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/polskie-

prawo 



6 

 

udział organizacji o 

budżetach mieszczących się 

w tym przedziale spadł o 7 

punktów procentowych w 

stosunku do 2017 roku.” 

Większość podmiotów 

ekonomii społecznej nie jest 

VATowcami i nie ma 

możliwości odzyskania tego 

podatku, przy założeniu, że 

dotacja będzie wynosić min. 

100 000,00 z czego 70 000 to 

wydatki inwestycyjne (23% 

VAT), wynika z tego, że 

organizacja będzie musiała 

wnieść wkład własny w 

wysokości min. 16 100,00. 

Wkład własny na poziomie 

23% do projektu dla PES, 

które mają trudności 

finansowe może być 

zaporowy i skutkować 

brakiem możliwości złożenia 

takiego wniosku o 

dofinansowanie. 

 XI, pkt. 8 d), 

str. 20 

Biorąc pod uwagę powyższe 

oraz fakt, że działania 

projektów przyjmowanych w 

programie mają przyczynić 

się do trwałej poprawy 

Wykreślenie pkt. 8 4) Uwaga nie uwzględniona. 

Kwestie związane z zakupem nieruchomości mają 

przeważnie długotrwały przebieg. W związku z 

ograniczoną perspektywą czasową na realizację 

programu, uwzględnienie tego typu wydatków 
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sytuacji podmiotów 

ekonomii społecznej brak 

możliwości zakupu 

nieruchomości gruntowej, 

lokalowej lub budowlanej 

znacząco ograniczy 

możliwość zachowania 

trwałości rezultatów 

projektów i utrzymania 

trwałego wzrostu. Jednym z 

głównych czynników 

podnoszących koszty 

funkcjonowania podmiotów 

ekonomii społecznej są 

koszty mediów i koszty 

czynszu. Dodatkowym 

czynnikiem ograniczającym 

rozwój PES jest fakt, że część 

źródeł grantowych wyłącza 

możliwość prowadzenia 

inwestycji w obiektach, 

których wnioskodawca nie 

jest właścicielem.  

Zakup i modernizacja miejsca 

prowadzenia działalności jest 

jedną z najczęściej 

zgłaszanych potrzeb przez 

podmioty ekonomii 

społecznej. 

nie jest możliwe.  

 


