
Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie 

Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

 Anita Czerwińska, Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecznej,   

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Jan Karpowicz, główny specjalista ds. legislacji, (tel. 538-117-145,  

e-mail: jan.karpowicz@mrips.gov.pl) 

Data sporządzenia 
2 września 2022 r. 

 

Źródło  

Upoważnienie ustawowe – art. 53 ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej 

(Dz. U. poz. 1812) 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej  

89 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej został opracowany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. 

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 53 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Wskazany przepis upoważnia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego do określenia, w drodze rozporządzenia, trybu zgłaszania kandydatów na członków Krajowego Komitetu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwanego dalej „Krajowym Komitetem” oraz organizacji i trybu działania Krajowego 

Komitetu. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W świetle przepisów ustawy o ekonomii społecznej Krajowy Komitet jest organem o charakterze opiniodawczo-

doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Do kompetencji Krajowego Komitetu należy 

wyrażanie opinii o programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej, projektach aktów prawnych i innych dokumentach 

związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej, a także o funkcjonowaniu ustawy z dnia 5 sierpnia 

2022 r. o ekonomii społecznej, opracowywanie propozycji działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej o charakterze 

innowacyjnym oraz przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego okresowych 

informacji o swojej działalności. Projekt rozporządzenia reguluje tryb zgłaszania kandydatów na członków Krajowego 

Komitetu oraz organizację i tryb działania tego organu. Kandydaci na członków Krajowego Komitetu zgłaszani są 

bezpośrednio do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w formie pisemnej lub elektronicznej. 

Zgłaszanie kandydatów na członków Krajowego Komitetu następuje po ukazaniu się na stronie podmiotowej ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w Biuletynie Informacji Publicznej, ogłoszenia o wszczęciu 

procedury wyboru członków Krajowego Komitetu. Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru członków Krajowego 

Komitetu na kolejną kadencję ukazuje się 3 miesiące przed upływem kadencji Krajowego Komitetu. Projekt 

rozporządzenia określa również podmioty, które są uprawnione do zgłaszania kandydatów. Są to: organy administracji 

rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowane, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty ekonomii społecznej, związki spółdzielcze, Krajowa Rada 

Spółdzielcza, związki zawodowe, organizacje pracodawców, Bank Gospodarstwa Krajowego, instytuty badawcze,  

a także uczelnie. Projekt określa także zakres informacji dotyczących kandydata, które należy podać przy zgłoszeniu.  

W dalszej części projekt rozporządzenia określa sposób wyłonienia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz 

sekretarza Krajowego Komitetu, a także tryb i zasady zwoływania posiedzeń Krajowego Komitetu oraz tryb 

podejmowania uchwał. Projekt przewiduje również możliwość powoływania grup roboczych do realizacji 

poszczególnych zadań należących do zakresu działania Krajowego Komitetu. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Ze względu na charakter projektowanej regulacji nie ma konieczności dokonywania analizy porównawczej z rozwiązaniami 

z innych krajów. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organizacje pozarządowe, 

o których mowa w art. 3 

ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1327, z późn. 

87,3 tys. (26,3 tys. 

organizacji 

prowadzących odpłatną 

działalność statutową 

lub działalność 

gospodarczą) 

GUS – Sektor non-profit w 

2018 r. 

Stanowią podmioty ekonomii 

społecznej w rozumieniu 

ustawy, które będą zgłaszać 

swoich przedstawicieli do 

KKRES. 



zm.) z wyjątkiem: partii 

politycznych, związków 

zawodowych i organizacji 

pracodawców, samorządów 

zawodowych i fundacji 

utworzonych przez partie 

polityczne oraz podmioty, 

o których mowa w art. 3 

ust. 3 pkt 1, 2 i 4 tej 

ustawy. W liczbie 

organizacji uwzględnione 

są koła gospodyń 

wiejskich. 

Spółdzielnie socjalne 

działające na podstawie 

ustawy z dnia 27 kwietnia 

2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2085, z późn. zm.) 

0,9 tys. GUS 2021 – Spółdzielnie jako 

podmioty ekonomii społecznej 

w 2019 r.  

Stanowią podmioty ekonomii 

społecznej w rozumieniu 

ustawy, które będą zgłaszać 

swoich przedstawicieli do 

KKRES. 

Spółdzielnie pracy 

działające na podstawie 

ustawy z dnia 16 września 

1982 r. – Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2021 

r. poz. 648) 

0,5 tys. GUS 2021 – Spółdzielnie jako 

podmioty ekonomii społecznej 

w 2019 r. 

Stanowią podmioty ekonomii 

społecznej w rozumieniu 

ustawy, które będą zgłaszać 

swoich przedstawicieli do 

KKRES. 

Spółdzielnie inwalidów i 

spółdzielnie niewidomych 

działające na podstawie 

ustawy z dnia 16 września 

1982 r. – Prawo 

spółdzielcze 

0,1 tys. GUS 2021 – Spółdzielnie jako 

podmioty ekonomii społecznej 

w 2019 r. 

Stanowią podmioty ekonomii 

społecznej w rozumieniu 

ustawy, które będą zgłaszać 

swoich przedstawicieli do 

KKRES. 

Spółdzielnie produkcji 

rolnej działające na 

podstawie ustawy z dnia 16 

września 1982 r. – Prawo 

spółdzielcze 

2,9 tys. Krajowa Rada Spółdzielcza – 

dane za 2021 r. 

Stanowią podmioty ekonomii 

społecznej w rozumieniu 

ustawy, które będą zgłaszać 

swoich przedstawicieli do 

KKRES. 

Jednostki reintegracyjne 

przygotowujące do 

aktywności zawodowej i 

społecznej: warsztaty 

terapii zajęciowej i zakłady 

aktywności zawodowej 

działające na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 573, z późn. 

zm.), centra integracji 

społecznej i kluby 

integracji społecznej 

działające na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 176, 

z późn. zm.) 

Liczba aktywnych 

jednostek 

reintegracyjnych 

ogółem  1 289 w tym: 

- 720 warsztatów 

terapii zajęciowej 

(WTZ), 

- 123 zakłady 

aktywności zawodowej 

(ZAZ), 

- 186 centrów integracji 

społecznej (CIS), 

- 260 klubów integracji 

społecznej (KIS), 

399 jednostek 

założonych przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego. 

GUS - Centra integracji 

społecznej, kluby integracji 

społecznej, zakłady aktywności 

zawodowej i warsztaty terapii 

zajęciowej w 2019 r. 

Stanowią podmioty ekonomii 

społecznej w rozumieniu 

ustawy, które będą zgłaszać 

swoich przedstawicieli do 

KKRES. 

Organy administracji 

rządowej i jednostki im 

17 – Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów + 16 

Dane administracyjne  Organy administracji rządowej 

i jednostki im podległe lub 



podległe lub przez nie 

nadzorowane 

ministerstw 

3089 podległych i 

nadzorowanych  

przez nie nadzorowane 

zgłaszają przedstawiciela do 

KKRES 

Przewodniczący Komitetu 

ds. Pożytku Publicznego 

1 Dane administracyjne Przewodniczący Komitetu ds. 

Pożytku Publicznego zgłasza 

swojego przedstawiciela do 

KKRES. 

Komisja Wspólna Rządu i 

Samorządu Terytorialnego 

1 Dane administracyjne Strona samorządowa Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego zgłasza 

przedstawicieli do KKRES 

reprezentujących jst.  

Związki spółdzielcze 4 Ogólnopolski Związek 

Rewizyjny Spółdzielni 

Socjalnych, 

Regionalny Spółdzielczy 

Związek Rewizyjny w 

Olsztynie, 

Związek Lustracyjny 

Spółdzielni Pracy, Krajowy 

Związek Rewizyjny Spółdzielni 

Inwalidów i Niewidomych.  

Związki spółdzielcze zgłaszają 

przedstawiciela do KKRES 

Krajowa Rada Spółdzielcza 1 Dane administracyjne Krajowa Rada Spółdzielcza 

zgłasza przedstawiciela do 

KKRES 

Związki zawodowe 12,5 tys.  GUS – Partnerzy dialogu 

społecznego – organizacje 

pracodawców i związki 

zawodowe w 2018 r.  

Związki zawodowe zgłaszają 

przedstawiciela do KKRES 

Organizacje pracodawców  400  GUS – Partnerzy dialogu 

społecznego – organizacje 

pracodawców i związki 

zawodowe w 2018 r. 

Organizacje pracodawców 

zgłaszają przedstawiciela do 

KKRES 

Bank Gospodarstwa 

Krajowego 

1 Dane administracyjne BGK zgłasza przedstawiciela 

do KKRES 

Instytuty badawcze 95 Rada Główna Instytutów 

Badawczych  - Baza Instytutów 

Badawczych 

Instytuty badawcze zgłaszają 

przedstawiciela do KKRES 

Uczelnie 349 GUS – Szkolnictwo wyższe w 

roku akademickim 2020/2021 

Uczelnie zgłaszają 

przedstawiciela do KKRES 

Minister ds. zabezpieczenia 

społecznego  

1 Dane administracyjne  Przeprowadzenie naboru na 

członków Krajowego 

Komitetu, wręczanie powołań 

do Krajowego Komitetu i 

obsługa Komitetu.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 

2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 uchwały nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).  

 

Projekt rozporządzenia zostanie przedstawiony do zaopiniowania w trybie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 

związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 97) następującym partnerom społecznym:  

1) Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”; 

2) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych; 

3) Forum Związków Zawodowych; 

4) Konfederacji Lewiatan; 

5) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) Związkowi Rzemiosła Polskiego; 

7) Związkowi Pracodawców Business Centre Club; 



8) Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców; 

9) Federacji Przedsiębiorców Polskich. 

 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.), zostanie przedstawiony do zaopiniowania 
Radzie Dialogu Społecznego. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2021 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 0,07 0,07 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 3,29 

budżet państwa 0,07 0,07 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 3,29 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem -0,07 -0,07 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -3,29 

budżet państwa -0,07 -0,07 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -3,29 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Wydatki związane z projektowaną regulacją zostaną pokryte z budżetu państwa, z części 44 – 

Zabezpieczenie społeczne. Finansowanie odbędzie się w ramach maksymalnych limitów 

wydatków budżetu państwa,  zapisanych w ustawie z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej.  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wydatki związane z funkcjonowaniem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

zostaną pokryte z budżetu państwa, z części 44 – Zabezpieczenie społeczne. Koszt  

funkcjonowania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej został wyliczony w 

oparciu o plan finansowy na rok 2017 MRiPS w zakresie obsługi Rady Działalności Pożytku 

Publicznego i jego wysokość oszacowano na 72 tys. rocznie. Wydatki obejmą m.in. zwrot za 

delegacje członków Krajowego Komitetu na posiedzenia plenarne i posiedzenia zespołów, 

opracowanie ekspertyz, wynajem sal, materiały na spotkania.  Koszty te będą ponoszone od 

2022 r. po zakończeniu projektów PO WER, w ramach których zapewnione jest finansowanie 

ww. kosztów.  

 

Koszty procesu weryfikowania warunków i trybu przyznawania i utraty akredytacji oparto na 

kosztach zaplanowanych na te działania w ramach projektu Zintegrowany system zapewnienia 

wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Koszty te wyniosą łącznie 

278 tys. zł:  

• wydatki na utrzymanie i obsługę generatora wniosków o akredytację – 18 tys. zł rocznie  

• koszty obsługi procedury akredytacji - opracowywanie i modyfikacja kryteriów przyznania 

akredytacji, przygotowanie ogłoszenia o naborze wniosków o akredytację, przyjmowanie i 

rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych, prowadzenie procedury 

odwoławczej, weryfikacja usług wsparcia świadczonych przez OWES, współpraca z 

instytucjami - 260 tys. zł rocznie.  

 

Do czasu zakończenia realizacji projektu w 2024 r. działania te finansowane są ze środków UE. 

W tabeli wpływu na sektor finansów publicznych ujęto tylko wydatki budżetu państwa 

stanowiące wkład krajowy do finansowania ze środków UE, który stanowi 15,72% z 278 tys. 

zł, czyli 43,7 tys. zł. Od 2024 r. cała kwota finansowana będzie z budżetu państwa. 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu duże przedsiębiorstwa        



pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Nie dotyczy 

Niemierzalne  Nie dotyczy 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną 

rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływ na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na powyższe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2022 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na przedmiot regulacji nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie przewiduje się 

stosowania mierników dla tej ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

  


