
 

 
UCHWAŁA NR 224/15      

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
z dnia 26 lutego 2015 r. 

 
w sprawie powołania Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), mając na uwadze Krajowy Program 
Rozwoju Ekonomii Społecznej, stanowiący załącznik do uchwały Nr 164 Rady Ministrów  
z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program 
Rozwoju Ekonomii Społecznej” (M. P. z 2014 r., poz. 811), Zarząd Województwa 
Małopolskiego uchwala, co następuje:  

§ 1 

1. Mając na uwadze 6 lat doświadczeń Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej,  
powołuje się Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwany dalej 
„Komitetem”, stanowiący Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej w 
rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, stanowiącego załącznik 
do uchwały Nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia 
programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (M. P. z 2014 r., 
poz. 811). 

2. Regulamin działania Komitetu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
3. Skład Komitetu określa Marszałek Województwa Małopolskiego w drodze zarządzenia, 

zgodnie z zapisami regulaminu, o którym mowa w ust. 2. 
§ 2 

Obsługę merytoryczną oraz organizacyjno-biurową Komitetu zapewnia Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Krakowie, pełniący funkcję Sekretariatu Komitetu.  

 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr 1031/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 
2011 roku w sprawie powołania zespołów ds. ekonomii społecznej w ramach tworzonego 
w Województwie Małopolskim Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji 
i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej  
i jej otoczenia w regionie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

     

 

 

 



   

 
 

UZASADNIENIE 

 
Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 12 sierpnia 2014 r. Krajowy Program Rozwoju 

Ekonomii Społecznej (KPRES) przewiduje utworzenie Regionalnych Komitetów Rozwoju 
Ekonomii Społecznej, koordynujących działania województw w zakresie ekonomii 
społecznej, złożonych z przedstawicieli samorządu województwa i samorządów lokalnych,  
a także przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki oraz biznesu. 

12 marca 2008 roku w Krakowie przedstawiciele sektora publicznego (w tym m.in. 
samorządu Województwa Małopolskiego), sektora pozarządowego i prywatnego oraz 
przedstawiciele nauki podpisali Małopolski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej – pierwsze  
w Polsce regionalne porozumienie na rzecz sektora ekonomii społecznej. Celem Paktu było 
wypracowywanie ram instytucjonalnych i prawnych umożliwiających rozwój podmiotów 
ekonomii społecznej, pozwalających na bliższą współpracę podmiotów zaangażowanych  
w rozwój ekonomii społecznej również w ramach wspólnie realizowanych projektów  
i przedsięwzięć z tego zakresu oraz wypracowanie rozwiązań formalnoprawnych służących 
rozwojowi sektora. Biorąc pod uwagę niemal 7 lat działalności Małopolskiego Paktu  
i zbieżność jego celów z celami Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, 
których utworzenie przewiduje KPRES oraz zapisy Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 1417/13 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 listopada 2013 r., działalność Małopolskiego 
Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej będzie kontynuacją działań Małopolskiego Paktu na 
rzecz Ekonomii Społecznej. 

Dotychczasowe doświadczenia funkcjonowania Małopolskiego Paktu na rzecz 
Ekonomii Społecznej wskazują na potrzebę instytucjonalizacji koordynacji działań w zakresie 
współpracy sektora publicznego i obywatelskiego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 
Zgodnie z KPRES, w skład Komitetu wchodzą przedstawiciele samorządu województwa  
i samorządów lokalnych, a także przedstawiciele sektora ekonomii społecznej, nauki oraz 
biznesu. Działalność Komitetu będzie finansowana w ramach budżetu ROPS lub z innych 
źródeł określonych przez samorząd województwa.    

Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, będzie m.in. odpowiedzialny za 
monitorowanie Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-20, 
dlatego rozwiązany zostaje Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii 
Społecznej (powołany Uchwałą Nr 1031/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
31 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania zespołów ds. ekonomii społecznej w ramach 
tworzonego w Województwie Małopolskim Wieloletniego regionalnego planu działań  
na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora 
ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie). 
       

 
 
 
 
 
 
 
 


