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Zaproszenie na XV 

Ogólnopolskie Forum Pełnomocników: 

Wokół ekonomii społecznej, 10 czerwca 2021 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT we współpracy ze Związkiem Miast 

Polskich organizuje w dn. 10 czerwca XV Ogólnopolskie Forum Pełnomocników. Poświęcimy 

je projektowi ustawy o ekonomii społecznej, niedawno opublikowanemu przez Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej, który do 21.06. podlega konsultacjom społecznym. 

 

Projekt po raz pierwszy w dokumencie tej rangi definiuje i dookreśla podstawowe elementy 

systemu ekonomii społecznej w Polsce, jednocześnie zmieniając wiele obowiązujących do tej 

pory przepisów. Projektowana ustawa wprowadza szereg instrumentów możliwych do 

wykorzystania przez pełnomocników i pełnomocniczki ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Z drugiej strony, na poziomie samorządu terytorialnego projekt znacząco 

przenika się z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie, wchodząc z nowymi 

rozwiązaniami w istniejący od lat model współpracy. O korzyściach, ale i możliwych 

trudnościach wdrażania ekonomii społecznej w JST chcemy porozmawiać podczas Forum. 

 

Sesja XV OFP będzie miała roboczy charakter. W pierwszej części projekt ustawy omówiony 

zostanie przez zastępcę Dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRiPS, 

szczególnie pod kątem proponowanych instrumentów na poziomie JST. Część druga to panel 

z udziałem przedstawicieli/-lek zainteresowanych środowisk: podmiotów ekonomii społecznej, 

organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Dyskusja koncentrować się 

będzie na omówieniu możliwości, jakie wniesie do pracy pełnomocników i pełnomocniczek 

planowana ustawa. 

 

Spotkanie odbędzie się online, a o udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłaszać się 

można do dn. 9 czerwca do g. 15.00 poprzez wypełnienie elektronicznego formularza 

dostępnego pod adresem  https://forms.gle/ybH2q6JZxuLKhacy9. Liczymy na Państwa 

zainteresowanie i do zobaczenia 10 czerwca. 

 

W imieniu organizatorów,  
Zbigniew Wejcman 
 
Prezes Sieci SPLOT  

https://forms.gle/ybH2q6JZxuLKhacy9


                  

                     

 

 

 

 

 

Program XV Ogólnopolskiego Forum Pełnomocników: 

Wokół ekonomii społecznej, 10 czerwca 2021 

 

 

 

 

12.45-13.00 Rejestracja online 

13.00-13.10 Powitanie i wprowadzenie do sesji  

13.10-13.55 Omówienie wybranych elementów projektu ustawy o ekonomii społecznej 

(MRiPS) 

13.55-14.50 Panel z udziałem zaproszonych gości oraz uczestników/-czek spotkania 

14.50-15.00 Podsumowanie i zakończenie Forum     

 

Przedstawiciele Ministerstwa: 

Kamil Bobek – zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRiPS 

Jan Karpowicz – specjalista w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRiPS 

 

Paneliści/-stki: 

Ewa Gałka – prezeska Centrum PISOP, Poznań (SPLOT) 

Piotr Masłowski – zastępca Prezydenta Miasta Rybnik (ZMP) 

Cezary Miżejewski – przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Socjalnych 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


