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Kluczowe zmiany w KPRES

1. Wydłużenie perspektywy obowiązywania programu o 3 lata (do 2023 roku).

2. Aktualizacja diagnozy.

3. Wprowadzenia nowej kategorii i definicji ekonomii solidarnej (obejmującej
podmioty działające w celu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym).

4. Zmiana struktury celów i działań.

5. Aktualizacja planu finansowego.

Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju 
Ekonomii Społecznej” (M.P. z 2019 r. poz. 214).



Znaczenie KPRES w polityce Rządu

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) to:

1. kluczowy dokument dotyczący rozwoju ekonomii społecznej,

2. rządowy program operacjonalizujący kierunki polityki państwa w zakresie
wspierania rozwoju ekonomii społecznej, wyznaczone w Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju i innych dokumentach strategicznych,

3. warunek ex-ante Umowy Partnerstwa w zakresie wydatkowania środków
UE w obszarze ekonomii społecznej,

4. program rozwoju w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju przyjęty uchwałą Nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r.



Znaczenie KPRES w polityce Rządu

KPRES

•Operacjonalizuje kierunki 
wyznaczone w Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju
•Wyznacza obszary ważne dla 

przeglądu śródokresowego
• Zarysowuje kierunki ES w 

nowej perspektywie 
finansowej

Przegląd śródokresowy

• Okazja do zrewidowania 
programów operacyjnych pod 
kątem zmian w KPRES (korekty, 
przesunięcia).

Nowa perspektywa

• Wyzwania związane z nowymi 
rozwiązaniami ustawowymi 

• Kształt systemu wsparcia ES



Kluczowe zmiany w strukturze KPRES

Do roku 2023 podmioty ekonomii społecznej i solidarnej będą
ważnym elementem aktywizacji i integracji społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dostarczycielami usług
użyteczności publicznej i realizatorami zadań z zakresu rozwoju
lokalnego.

Ekonomia społeczna i solidarna stanie się istotnym 
instrumentem aktywnej polityki społecznej, wsparcia rozwoju 
społecznego oraz lokalnego.

CEL 
STRATE
GICZNY

CEL 
GŁÓWNY

CELE 
SZCZEGÓ

ŁOWE

Partnerstwo PES i 
samorządów w 
realizacji usług i 

zadań

Konkurencyjność 
PES

Upowszechnianie 
pozytywnych 

postaw

Zatrudnienie 
osób zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym w PS

Obszary

Obszar I. 
Solidarna 
wspólnota 

lokalna

Obszar III. 
Konkurencyjna 

przedsiębiorczość 
społeczna.

Obszar IV. 
Solidarne 

społeczeństwo.

Obszar II. 
Solidarny rynek 

pracy.



KPRES - obszary

Obszar II

Solidarny rynek 
pracy

Obszar I

Solidarna wspólnota 
lokalna

Obszar III

Konkurencyjna 
przedsiębiorczość 

społeczna.

Obszar IV 

Solidarne 
społeczeństwo.

 Definicja 
przedsiębiorstwa 
społecznego.

 Katalog osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym.

 Ujęcie organizacji 
pozarządowych w 
ścieżkach 
reintegracji.

 Staże, praktyki 
zawodowe, praca 
na probę. 

 Wzmacnianie 
współpracy PES z 
samorządem 
lokalnym.

 Wspieranie PES w 
kontekście 
zamówień 
publicznych – tryb 
zlecania usług społ.

(np. status PS –
spełnia warunek 
trybu zastrzeżonego)

 Instrumenty 
finansowe (np. 
fundusz 
pożyczkowy 
ratunkowy.

 Wsparcie PES 
(usługi i 
mikrogranty).

 Sieciowanie.

 Innowacje (bez 
definicji). 
Współpraca PES z 
instytucjami  
naukowymi i 
badawczymi.

• Zwiększanie 
rozpoznawalno
ści PES wśród 
przedstawicieli 
samorządów.



Kluczowe definicje

Ekonomia społeczna – to sfera aktywności społecznej, która poprzez
działalność gospodarczą lub działalność pożytku publicznego służy:

• integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją
społeczną,
• tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności
publicznej (na rzecz interesu ogólnego)
•wspieraniu rozwoju lokalnego.

Wewnątrz tej kategorii wyodrębniono ekonomię solidarną, której
podstawowym celem uwypuklenie prozatrudnieniowych, aktywizacyjnych i
reintegracyjnych funkcji podmiotów działających w obszarze ekonomii
społecznej.



EKONOMIA SPOŁECZNA

EKONOMIA 

SOLIDARNA

 Przedsiębiorstwa społeczne
 Spółdzielnie socjalne
 Spółdzielnie inwalidów i 

niewidomych
 Zakłady Pracy Chronionej
 Jednostki reintegracyjne: CIS, 

KIS, WTZ, ZAZ

Organizacje 
pozarządowe

Organizacje 
kościelne

Spółki non-profit

Spółdzielnie 
pracy

EKONOMIA SPOŁECZNA I SOLIDARNA

Koła gospodyń 
wiejskich

Kluczowe definicje



EKONOMIA SPOŁECZNA

sfera aktywności obywatelskiej i 
społecznej, która przez działalność 
gospodarczą i działalność pożytku 
publicznego służy: integracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych 
marginalizacją społeczną, tworzeniu 
miejsc pracy, świadczeniu usług 
społecznych użyteczności publicznej (na 
rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi 
lokalnemu.

EKONOMIA SOLIDARNA

część ekonomii społecznej, której 
podstawowym celem jest aktywizacja 
zawodowa i integracja społeczna, w 
tym reintegracja zawodowa i społeczna 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, oraz rehabilitacja 
społeczna i zawodowa osób 
niepełnosprawnych

Kluczowe definicje



Przedsiębiorstwo społeczne

 działalność gospodarcza lub 
odpłatna;

 osobowość prawną;
 zatrudnienie co najmniej 30% osób 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 

 zakaz podziału zysku lub nadwyżki 
bilansowej;

 jest zarządzany na zasadach 
partycypacyjnych 

 prowadzi wobec zatrudnionych 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym proces reintegracyjny;

 zapewnia, że wynagrodzenia 
wszystkich pracowników, w tym 
kadry zarządzającej nie 
przekraczają wartości, o której 
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie.

Kluczowe definicje



Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (katalog otwarty):

 bezrobotni;

 osoby do 30. roku życia oraz po 
ukończeniu 50. roku życia, 
posiadające status osoby 
poszukującej pracy, bez 
zatrudnienia;

 poszukujące pracy, niepozostające 
w zatrudnieniu lub niewykonujące 
innej pracy zarobkowej;

 osoby niepełnosprawne;

 osoby z zaburzeniami psychicznymi;

 osoby, o których mowa ustawie o 
zatrudnieniu socjalnym;

 rolnicy, których dochód wynosi nie 
więcej niż dochód z 6 hektarów 
przeliczeniowych;

 osoby spełniające kryteria 
dochodowe, o których mowa w 
ustawie o pomocy społecznej;

 opiekunowie osób 
niepełnosprawnych;

 osoby usamodzielniane.

Kluczowe definicje



ZADANIA PUBLICZNE W ZAKRESIE 
ROZWOJU LOKALNEGO

• rewitalizacja,
• kultura,
• kultura fizyczna, turystyka,
• ochrona środowiska i przyrody, 

gospodarka wodna,
• wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej,
• promocja przedsiębiorczości na 

szczeblu lokalnym.

USŁUGI SPOŁECZNE UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ

• pomoc społeczna,
• zatrudnienie socjalne,
• opieka nad dziećmi do lat 3,
• wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej,
• edukacja,
• promocja zatrudnienia, aktywizacja 

lokalnego rynku,
• ochrona zdrowia,
• wspieranie osób niepełnosprawnych.

Kluczowe definicje



www.nowelizacjakpres.strikingly.com



www.nowelizacjakpres.strikingly.com



www.nowelizacjakpres.strikingly.com



www.nowelizacjakpres.strikingly.com



Dziękuję za uwagę!

Joanna Szymańska, jszymanska@ozrss.pl

biuro projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” (SIRES)

a.deja@ozrss.pl

tel. 535 404 880
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