
UZASADNIENIE 

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 (Dz. U. poz. 1812).  

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 tego Komitetu. 

Projekt rozporządzenia wskazuje organy, jednostki i instytucje, które mogą zgłaszać 

przedstawicieli do Krajowego Komitetu, a także określa procedurę wyboru jego członków. 

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.   

Przewodniczącego Krajowego Komitetu wybiera minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego. Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Krajowy Komitet 

wybiera spośród swoich członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

Rozporządzenie określa zadania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza 

Krajowego Komitetu, sposób procedowania uchwał, jak również zakres wydawania stanowisk 

i opinii, a także tryb i zasady zwoływania posiedzeń, sposób ich protokołowania oraz formy 

w jakich mogą się one odbywać. Rozporządzenie przewiduje również możliwość powoływania 

w ramach Krajowego Komitetu grup roboczych do realizacji poszczególnych jego zadań 

określając jednocześnie tryb ich powołania, skład oraz zasady działania.  

W projekcie nie ma konieczności stosowania przepisów przejściowych, w związku z tym 

że jest to akt wykonawczy do nowej ustawy. 

Projekt rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 30 października 2022 r., tj. w dniu 

wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.  

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Projekt 

rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom 



Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.   

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r.  

poz. 597) i w związku z tym nie podlega przedmiotowej notyfikacji. 

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego 

rozporządzenia środków umożliwiających osiągniecie zamierzonego celu. 

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 § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów 

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

projekt rozporządzenia podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projektowane rozwiązania nie stwarzają zagrożeń korupcyjnych. 

 


