
Ekonomia społeczna w Krajowym Planie 
Odbudowy, w kontekście nowych rozwiązań 

prawnych



Najważniejsze rozwiązania ujęte w 
ustawie o ekonomii społecznej



Ustawa o ekonomii społecznej

Ustawa z dania 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej wchodzi w życie
30 października br.

Pierwsza kompleksowa regulacja dotycząca ekonomii społecznej w Polsce.

Zawiera kluczowe definicje np.: ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społecznego
(PS), reintegracji społecznej i zawodowej, a także katalogi: osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, podmiotów ekonomii społecznej(PES).

Wprowadza instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.

Określa zadania administracji publicznej.



Ekonomia społeczna

 Ekonomia społeczna to działalność podmiotów ekonomii społecznej na rzecz
społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, tworzenia
miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, świadczenia usług
społecznych, realizowana w formie działalności gospodarczej, działalności pożytku
publicznego oraz innej działalności o charakterze odpłatnym.



Podmioty ekonomii społecznej.

Podmioty spółdzielcze:

 Spółdzielnie socjalne,

 Spółdzielnie pracy,

 Spółdzielnie inwalidów 
i spółdzielnie niewidomych,

 Spółdzielnie produkcji rolnej.

Jednostki reintegracji społeczno-
zawodowej:

 CIS i KIS, 

 WTZ i ZAZ.

Organizacje pozarządowe 
i podobne podmioty:

 Stowarzyszenia,

 Fundacje,

 Spółki non profit,

 Podmioty kościelne,

 Stowarzyszenia JST,

 Koła gospodyń wiejskich.



Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

 osoby bezrobotne,

 osoby poszukujących pracy,

 osoby niepełnosprawne,

 absolwenci CIS i KIS,

 osoby spełniające kryteria przyznania
świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej,

 osoby uprawnione do specjalnego
zasiłku opiekuńczego,

 osoby usamodzielniane,

 osoby z zaburzeniami psychicznymi,

 osoby pozbawione wolności, osoby
opuszczające zakłady karne oraz
pełnoletnie osoby opuszczające
zakłady poprawcze,

 osoby starsze (po 60 roku życia),

 uchodźcy.



Usługi społeczne.

Usługi społeczne to działania z zakresu:

 polityki prorodzinnej,

 wspierania rodziny,

 pieczy zastępczej,

 pomocy społecznej,

 promocji i ochrony zdrowia,

 wspierania osób niepełnosprawnych,

 edukacji publiczna,

 przeciwdziałania bezrobociu,

 kultury,

 kultury fizycznej i turystyki,

 pobudzania aktywności obywatelskiej,

 mieszkalnictwa,

 ochrony środowiska,

 reintegracji zawodowej i społecznej.

Ustawa o ekonomii społecznej 

ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych



Przedsiębiorstwo społeczne.

 Cele działalności przedsiębiorstwa społecznego:

 reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub

 realizacja usług społecznych.

 Warunki uzyskania statusu:

 działalność gospodarcza lub odpłatna,

 prowadzenie ciągłej działalności – co najmniej 3 pracowników na umowie o pracę,

 zakaz podziału zysków między udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

 partycypacyjne zarządzanie,

 reintegrowanie pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 niezależność od władz publicznych.



Koordynacja i akredytacja.

Na poziomie krajowym za koordynację odpowiada MRiPS, który wspierany będzie
przez krajowy komitet rozwoju ekonomii społecznej. Działania te obejmują m.in.:
programowanie, promocję i akredytację.

Na poziomie regionalnym koordynatorem działań na rzecz ekonomii społecznej jest
samorząd województwa wspierany przez regionalny komitet rozwoju ekonomii
społecznej.

Samorząd województwa zapewnia m.in. realizację usług wsparcia podmiotów
ekonomii społecznej. Może także zlecić ich realizację OWES.



Usługi wsparcia

Usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej obejmują:

 animację lokalną, upowszechnianie idei i zasad ekonomii społecznej, pobudzaniu
aktywności społecznej i inicjowanie partnerstw lokalnych;

 tworzenie PES i PS oraz wspierania prowadzonej przez nie działalności, a także
finansowania powstawania w nich miejsc pracy;

 wsparcie działań reintegracyjnych we współpracy z PZS;

 wsparcie PES i PS w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

 wzmacnianie potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego PES i PS oraz
udzielanie im wsparcia biznesowego.



Instrumenty wsparcia.

Instrumenty wsparcia:

 dofinansowanie z PFRON, Funduszu Pracy i środków europejskich kosztów
utworzenia lub utrzymania stanowiska pracy dla osoby zagrożonej wykluczeniem
społecznym,

 dofinansowanie z PFRON do oprocentowania kredytów przeznaczonych na
rehabilitację osób niepełnosprawnych,

 ulga podatkowa na reintegrację,

 usługi wsparcia,

 preferencje w prawie zamówień publicznych,

 resortowe programy wspierania ekonomii społecznej.



Resortowe programy wspierania ekonomii społecznej.

W ramach programów mogą być finansowane działania wspierające:

 rozwój ekonomii społecznej;

 tworzenie i rozwój PES i PS oraz wzmacnianie ich potencjału innowacyjnego i rozwojowego;

 zatrudnianie w PS osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będących
pracownikami przedsiębiorstw społecznych;

 nabywanie i podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii
społecznej;

 budowanie wspólnych przedsięwzięć;

 realizację usług społecznych.



Resortowe programy wspierania ekonomii społecznej

W ramach programu można wspierać działalność gospodarczą.

 Beneficjenci mogą być wybrani w trybie otwartego konkursu ofert lub w nowym
trybie ustalonym w ustawie o ekonomii społecznej.

 Program może być finansowany z budżetu państwa, Funduszu Pracy, Funduszu
Solidarnościowego i środków europejskich.



Finansowanie zadań w zakresie ekonomii społecznej
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Ekonomia społeczna w Krajowym Planie 
Odbudowy i Odporności



Ekonomia społeczna w KPO

Reforma: A4.3. Wdrożenie ram prawnych dla
rozwoju ekonomii społecznej.

Inwestycja: A4.3.1. Programy wsparcia
inwestycyjnego umożliwiające w szczególności
rozwój działalności, zwiększenie udziału w realizacji
usług społecznych oraz poprawę jakości reintegracji
w podmiotach ekonomii społecznej.

Kamień milowy: Wejście w 
życie ustawy o ekonomii 
społecznej

Wskaźnik: Podmioty, które 
uzyskały status 
przedsiębiorstwa społecznego

Wskaźnik: Liczba podmiotów 
ekonomii społecznej (w tym 
przedsiębiorstw społecznych) 
objętych wsparciem 

1400 podmiotów w II 
kw. 2025 r.

1000 podmiotów w 
IV. Kw. 2025 r.



Uwarunkowania realizacji inwestycji

 Ustawa o ekonomii społecznej – w szczególności art. 31 – art. 35, w których uregulowano kwestię
programu resortowego oraz tryb naboru wniosków.

 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – w szczególności rozdział 2AA plan rozwojowy
(KPO).

 Wytyczne MFiPR w zakresie:

 monitorowania i sprawozdawczości,
 kontroli,
 zasady partnerstwa.

 Strategia promocji i informacji dot. KPO.

 Podręczniki DNSH (nie czyń znaczącej szkody)

 Wspólne dla wszystkich przedsięwzięć w KPO zasady horyzontalne i kryteria wyboru
przedsięwzięć.

 Zasady demarkacji KPO – EFS+.



Program resortowy

Program Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 
2022-2025

 Inwestycja realizowana będzie w formie programu resortowego.

 Założenia tego dokumentu były prezentowane na forum KKRES oraz niektórych komitetów
regionalnych. Ponadto przeprowadzono także ankietę dotyczącą założeń.

 Środki na Program wyniosą 45 mln euro (ok. 200 mln zł).

 Wspierane będą działania umożliwiające PES przeprowadzenie modernizacji:

 zwiększenie skali działalności ekonomicznej (np. dodatkowe obszary działania,
większy zasięg terytorialny),

 zmiana formy działalności lub zmiana branży,

 zwiększenie obrotów finansowych.



Program resortowy

 PES będą mogły uzyskać finansowanie na trzy rodzaje działań:

 wzmacnianie potencjału reintegracyjnego (dla PZS i PS),

 budowanie potencjału PES w tym PS do realizacji usług społecznych,

 wspieranie odporności i rozwoju w innych niż usługi społeczne branżach.

 Istotnym aspektem wspieranym w ramach powyższych działań będzie zielona i cyfrowa
transformacja.

 VAT będzie niekwalifikowany dla wszystkich podmiotów.

 Co najmniej 70% środków u beneficjentów powinno być przeznaczonych na inwestycje.

 Podmioty wsparte powinny utrzymać zatrudnienie przez 12 miesięcy od uzyskania
wsparcia.

 Rozstrzygnięcie naborów, zawarcie umów i realizacja przedsięwzięć odbędzie się przede
wszystkim w 2023 roku.



Program resortowy

 Termin na rozliczenie tej inwestycji to IV kw. 2025 r.

Wartość wsparcia wyniesie do 200 tys. zł na podmiot.

 PES które zadeklarują uzyskanie statusu PS będą mogły uzyskać wyższe wsparcie
finansowe lub dodatkowe punkty.

Wsparcie w ramach programu będzie można uzyskać jeden raz.



Dziękuję za uwagę!

ekonomiaspoleczna@gov.pl

Jakub Szewczyk
Departament Ekonomii Społecznej 

i Solidarnej


