
Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Polsce
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1. Ramy instytucjonalne wsparcia sektora ekonomii społecznej 2014-2020
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 Program rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U z 2016 r., poz. 383, z późn. zm.) przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr
164 z dnia 12 sierpnia 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 811)

 Dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanowiony w celu realizacji
średniookresowej strategii rozwoju kraju – Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz Strategii Rozwoju
Kapitału Społecznego, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego oraz innych strategii rozwoju.

 KPRES wskazuje kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć tworzeniu jak
najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w
Polsce.

2. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES)



 Główny cel KPRES zakłada, że 2020 r. ekonomia społeczna stanie się istotnym czynnikiem

wzrostu zatrudniania, spójności oraz rozwoju społecznego, a jej podmioty – ważnymi

elementami aktywizacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz

dostarczycielami usług użyteczności publicznej dla wspólnot lokalnych.

 Cele operacyjne:

• Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej we wspólnotach samorządowych;

• Powstanie i utrzymanie 35 tys. miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych;

• Wzrost skuteczności mechanizmów zarządzania i koordynacji polityki ekonomii społecznej;

• Wzrost kompetencji w obszarze ekonomii społecznej w społeczeństwie.

2. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) – cel główny i cele operacyjne



Priorytet I. Ekonomia społeczna na społecznie odpowiedzialnym terytorium.

m.in. wspieranie lokalnej samoorganizacji i aktywności obywatelskiej, wspieranie rozwoju usług użyteczności

publicznej, zrównoważonego rozwoju oraz solidarności pokoleń i inne działania.

Priorytet II. Działania regulacyjne w zakresie ekonomii społecznej.

m.in. określenie otoczenia prawnego ekonomii społecznej, określenie zasad zamówień publicznych i pomocy

publicznej wspierających rozwój ekonomii społecznej i inne działania.

Priorytet III. System wsparcia ekonomii społecznej.

m. in. bezzwrotne i zwrotne instrumenty finansowe, zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii

społecznej i przedsiębiorstw społecznych, wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej.

2. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) – priorytety 



Priorytet IV. Włączenie ekonomii społecznej do głównego nurtu polityk publicznych na poziomie

krajowym i regionalnym.

m. in. koordynacja polityki wobec ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionalnym, wsparcie stworzenia

silnej reprezentacji środowisk przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej, monitoring ekonomii społecznej

i inne działania.

Priorytet V Edukacja dla ekonomii społecznej.

m. in. kampanie edukacyjne, działania edukacyjne dla środowisk lokalnych, wspieranie badań i publikacji

historycznych dotyczących polskich tradycji ekonomii społecznej i inne działania.

2. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) – priorytety 



3. Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach RPO

OWES

Usługi wsparcia ekonomii społecznej:

 3 rodzaje usług zdefiniowane w 

KPRES: 

- animacja, 

- inkubacja, 

- usługi biznesowe

 Różne rodzaje instrumentów np.:

- szkolenia, 

- doradztwo, 

- działania na rzecz rozwoju partnerstwa,

- udzielanie wsparcia finansowego

ROPS

• Koordynacja rozwoju ekonomii 

społecznej na poziomie regionalnym.

• Działania związane z sieciowaniem i 

tworzeniem klastrów i franczyz na 

poziomie regionalnym

• Zwiększanie widoczności PES i PS

• Tworzenie przyjaznego otoczenia dla 

rozwoju ekonomii społecznej



4. Wsparcie ekonomii społecznej planowane przez MRPiPS na poziomie ogólnokrajowym w ramach Działania 2.9 
Rozwój ekonomii społecznej PO WER 2014 - 2020
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 Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i 

jego pilotażowe wdrożenie oraz opracowanie 

programu studiów menadżerskich i MBA w zakresie 

zarządzania przedsiębiorstwem społecznym

Projekty pozakonkursowe 

koncepcyjne



Okres realizacji: 2016-2020

Cel: realizacja zadań umożliwiających koordynację działań związanych z ekonomią społeczną.

Kluczowe działania:

stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form 
i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarach:

- strategicznym/ programowym,

- finansowym,

- prawnym,

- edukacyjnym,

- monitoringu i ewaluacji.

stworzenie partycypacyjnego międzysektorowego forum interesariuszy ekonomii społecznej przy ministrze właściwym 

ds. zabezpieczenia społecznego.

Alokacja: 5 000 000 zł

4.1 Projekt koncepcyjny pn.  „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”
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Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (KKRES)

 Powołanie Krajowego Komitetu Ekonomii Społecznej (KKRES) zostało przewidziane w KPRES

 Komitet jest organem pomocniczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i stanowi instytucjonalizację dialogu

obywatelskiego w dziedzinie ekonomii społecznej, umożliwiając tworzenie rozwiązań w sposób partycypacyjny, porozumieniu

z teoretykami i praktykami, reprezentującymi administrację rządową i samorządową, sektor ekonomii społecznej, środowiska naukowe,

partnerów społecznych, instytucje finansowe, przyczyniając się do społecznej legitymizacji wrażanych rozwiązań.

 W ramach KKRES powołane zostaną eksperckie grupy tematyczne ds.:

• strategicznych,

• prawnych,

• finansowych,

• edukacyjnych,

• monitorowania i ewaluacji,

• współpracy z regionami.



Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (KKRES) – c.d.

 Główne zadania KKRES:

• zapewnienie spójności działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionalnym (Krajowego
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej);

• realizacja forum wymiany informacji oraz współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej, odpowiedzialnymi
za wdrażanie polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym;

• poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych, będących odpowiedzią na zmieniające się otoczenie lub nowe potrzeby sektora
ekonomii społecznej;

• opracowywanie i opiniowanie rozwiązań strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych, mających na celu
rozwój sektora ekonomii społecznej;

• inicjowanie zmian, nadzorowanie realizacji, monitorowanie oraz udział w okresowych ewaluacjach wdrażania Krajowego
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej;

• rekomendowanie kandydatów na przedstawicieli sektora ekonomii społecznej m. in. do ciał konsultacyjnych, itp.



3.2  Projekt koncepcyjny pn. „Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług wsparcia 
ekonomii społecznej” 

Okres realizacji: 2016-2020

Cel: rozwój sektora ekonomii społecznej w Polsce poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług 
wspierających, świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz podmiotów ekonomii 
społecznej.

Kluczowe działania:
- przegląd i weryfikacja standardów,
- włączenie do systemu mechanizmów badania satysfakcji klientów OWES,
- zapewnienie funkcjonowania systemu monitoringu i nadzoru nad akredytowanymi OWES
- realizacja procesu akredytacji w OWES,
- przygotowanie do włączenia akredytacji do systemu prawa powszechnie obowiązującego.

Alokacja: ok. 9 000 000 zł



4.3 Projekt koncepcyjny pn. „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej” 
(w partnerstwie z GUS)

Okres realizacji: 2016-2020

Cel: stworzenie trwałego i kompleksowego systemu monitoringu sektora ekonomii społecznej

Kluczowe działania:
- identyfikacja i analiza użyteczności istniejących źródeł danych,
- opracowanie metodologii gromadzenia, integracji i przetwarzania istniejących danych,
- pilotażowe zebranie brakujących danych, 
- opracowanie kart wskaźników do systemu monitorowania ekonomii społecznej,
- budowa i udostępnienie narzędzia informatycznego,
- szkolenia dla pracowników instytucji publicznych i informatoriów statystycznych.

Alokacja: 5 000 000 zł



Projekt zakłada udzielanie pożyczek i reporęczeń dla podmiotów ekonomii społecznej. 

Przewiduje się, że w ramach projektu wsparcie otrzyma 2030 podmiotów ekonomii społecznej 

oraz utworzonych zostanie 1250 miejsc pracy. 

Okres realizacji: 2016-2023

Alokacja: 158 900 000 zł

Obecnie trwa uruchomione przez BGK postępowanie przetargowe służące wyłonieniu pośredników

finansowych, którzy udzielać będą pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

4.4 Projekt pozakonkursowy wdrożeniowy pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego 

i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”  (BGK)



realizator wyłaniany w postępowaniu konkursowym – DWF

nadzór merytoryczny – DPP w MRPiPS

Typy beneficjentów

 administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (w tym jednostki organizacyjne pomocy       

społecznej) oraz stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

 organizacje pozarządowe,

 podmioty ekonomii społecznej,

 ośrodki wsparcia ekonomii społecznej,

4.5 Projekty konkursowe 2016



Typy beneficjentów – c.d.

 podmioty wchodzące w skład sieci innych niż sieć OWES,

 przedstawiciele sektora ekonomii społecznej,

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,

 związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER,

 uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

4.5 Projekty konkursowe 2016



Typ projektu: Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk
publicznych w obszarze ekonomii społecznej

 szkolenia i doradztwo (zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej i sposobów jej wykorzystania i włączania do nurtów
polityki publicznej na poziomie regionalnym),

 działania rzecznicze dla każdego z województw, polegające m. in. na zbieraniu uwag, wniosków i rekomendacji płynących
z regionalnych doświadczeń i potrzeb w zakresie koordynacji i wspierania ekonomii społecznej w celu przenoszenia
postulatów regionalnych na poziom centralny;

Uczestnicy:
 Przedstawiciele urzędów marszałkowskich odpowiedzialni za planowanie strategiczne w regionie,
 ROPS,
 członkowie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych ciał opiniodawczo-doradczych na poziomie

regionu.

Alokacja: 7 000 000 zł
Stan realizacji: nabór wniosków został zakończony 13 września 2016 r.. Termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowano na
grudzień 2016 r.
Liczba beneficjentów wybranych w konkursie: 1

4.5 Projekty konkursowe 2016



Wsparcie dla regionów

Istotne kryteria konkursowe:

 Projekt realizowany jest w partnerstwie złożonym z nie więcej niż 3 podmiotów (tj. Lider + 2 partnerów).

 Podmioty wchodzące w skład partnerstwa nie mogą jednocześnie pełnić funkcji akredytowanego OWES, Instytucji
Zarządzającej RPO, Instytucji Pośredniczącej RPO lub podmiotu odpowiedzialnego za koordynowanie działań
na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie (w rozumieniu art. 21 pkt. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej).

 Wnioskodawca zobowiąże się do do zapewnienia spójności efektów działań rzeczniczych i doradczych
z założeniami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zobowiąże się do współpracy w tym zakresie
z właściwymi organami pomocniczymi oraz opiniodawczo-doradczymi ministra właściwego ds. zabezpieczenia
społecznego.

4.5 Projekty konkursowe 2016



Wsparcie dla OWES

 podniesienie poziomu kompetencji pracowników OWES między innymi w zakresie standardów usług,

 przygotowanie konsultantów/doradców OWES do wsparcia przedsiębiorstw społecznych w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne,

 stworzenie warunków dla zawiązania sieci wymiany doświadczeń pomiędzy OWES a także pomiędzy siecią OWES a innymi sieciami np.
Krajową Siecią Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grupami Działania itp.,

 utworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy akredytowanych OWES,

 spotkania sieciujące dla poszczególnych grup specjalistów OWES, np. animatorów, doradców biznesowych, doradców kluczowych itd.

Uczestnicy:

 OWES,

 podmioty wchodzące w skład sieci innych niż sieć OWES (np. KSU, ODR, LGD)

Alokacja: 11 000 000 zł

Stan realizacji: nabór wniosków odbędzie się w dniach 30.09.2016 – 14.10.2016. Termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowano na styczeń 2017 r.

Liczba beneficjentów wybranych w konkursie: 1

4.5 Projekty konkursowe 2016



Wsparcie dla OWES

Istotne kryteria konkursowe:

 Wnioskodawca zapewni w ramach projektu stworzenie warunków dla ustanowienia sieci powiązań, platformy współpracy,
wymiany informacji i doświadczeń w środowisku Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, a także pomiędzy siecią OWES
a innymi sieciami (np. Krajową Siecią Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grupami Działania itp.) poprzez
realizację co najmniej:

• 3 ogólnopolskich spotkań sieciujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (średnio 1 spotkanie rocznie
dla akredytowanych oraz potencjalnych wnioskodawców o akredytację, z udziałem innych sieci ‐ np. Krajowej Sieci Usług,
Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Lokalnych Grup Działania itp.);

• 12 ogólnopolskich spotkań sieciujących/tematycznych dla specjalistów OWES (animatorzy, doradcy biznesowi, doradcy
kluczowi itd.); w ramach spotkań należy przewidzieć elementy warsztatowe i konsultacyjne;

• stworzeniu płaszczyzny i narzędzi do bieżącej wymiany informacji i doświadczeń oraz koordynacji w ramach sieci OWES
(np. ogólnopolska reprezentacja OWES, narzędzie informatyczne, strona www, newsletter, forum internetowe, baza
teleadresowa, zbiór dobrych praktyk itp.) oraz współpracy, wymiany informacji, doświadczeń z innymi sieciami
(np. Krajowej Sieci Usług, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Lokalnych Grup Działania itp.).

4.5 Projekty konkursowe 2016



Wsparcie dla OWES

Istotne kryteria konkursowe:

 Wnioskodawca zapewni w ramach Projektu podniesienie kompetencji pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii

Społecznej (w szczególności poprzez doradztwo i szkolenia i inne formy) w zakresie zamówień publicznych oraz

standardów działania i usług wysokiej jakości w szczególności na podstawie standardów określonych zatwierdzonych przez

ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. W projekcie zostanie wyodrębniony specjalny moduł szkoleniowy

dla doradców biznesowych OWES, a także dla konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych.

4.5 Projekty konkursowe 2016



Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych  

Typ projektu: Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania prawa zamówień 
publicznych

 szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych dla pracowników przedsiębiorstw społecznych uwzględniające
w szczególności nadchodzące zmiany w prawodawstwie regulującym zlecanie zamówień publicznych wynikające
z implementacji nowych Dyrektyw unijnych - wyposażenie zarówno w wiedzę, jak i praktyczne umiejętności związane
z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego.

Uczestnicy: 

 750 przedsiębiorstw społecznych, których pracownicy zostali objęci wsparciem szkoleniowym w zakresie prawa zamówień 
publicznych

Alokacja: 4 600 000 zł 

Planowane ogłoszenie konkursu: koniec III kwartału lub początek IV kwartału 2016 r. 

Liczba beneficjentów wybranych w konkursie: 5  

4.5 Projekty konkursowe 2016



Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych

Istotne kryteria konkursowe:

 Wnioskodawca zapewni, że szkolenie jednego uczestnika w ramach projektu będzie trwało co najmniej 5 dni
(min. 6 godzin dziennie) i realizowane będzie w dwóch blokach (teoretycznym i praktycznym) uwzględniających
potrzeby szkoleniowe pracowników przedsiębiorstw społecznych.

Minimum 50% szkolenia stanowić będą elementy warsztatowe, podczas których m. in. zostanie
przeprowadzony z uczestnikami proces przygotowania przykładowych ofert na realizację zlecenia w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 Wnioskodawca zapewni, że w okresie realizacji projektu, uzupełniająco wobec szkoleń, dla co najmniej 50%
przedsiębiorstw społecznych udzielone zostanie indywidualne doradztwo związane z przygotowaniem pełnej
dokumentacji niezbędnej do złożenia przez reprezentowane przez uczestników przedsiębiorstwa społeczne
oferty w trwającym postępowaniu przetargowym. Wnioskodawca będzie zobowiązany do monitorowania
wyników postępowania przetargowego, w ramach którego ofertę złożyło przedsiębiorstwo społeczne objęte
indywidualnym doradztwem.

4.5 Projekty konkursowe 2016



4.6 Projekty konkursowe planowane do uruchomienia w 2017 r.

 Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów,
franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i
szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry
podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym.
Planowane ogłoszenie konkursu: I kwartał 2017 r. 

 Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu

terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej.

Planowane ogłoszenie konkursu: I kwartał 2017 r. 

 Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie oraz opracowanie programu

studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym.

Planowane ogłoszenie konkursu: I kwartał 2017 r. 



Dziękuję za uwagę

Piotr Kontkiewicz
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