
 
 

Uchwała  Nr 36/317/22  

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 13 stycznia 2022 r .  

 
w sprawie określenia trybu powołania oraz przyjęcia regulaminu Pomorskiego 

Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej  

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 21 ust. 1 i 4a) ustawy 

z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 

ze zm.), Celu Strategicznego 2 Otwarta wspólnota regionalna oraz Celu Operacyjnego 2.2 

Wrażliwość społeczna wskazanych w Załączniku nr 1 do uchwały nr 376/XXXI/21 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Województwa Pomorskiego 2030, Priorytetu 2.3 Silny sektor pozarządowy i ekonomii 

społecznej oraz Działania 2.3.1 Rozwój ekonomii społecznej wskazanych w Załączniku nr 1 

do uchwały nr 758/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa 

zdrowotnego i wrażliwości społecznej, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego 

Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej 

uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

1. Powołuje się Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwany dalej 

Komitetem. Komitet pełni funkcję organu konsultacyjnego, opiniująco - 

doradczego i inicjatywnego Zarządu Województwa Pomorskiego. Powołany jest 

w celu wzmocnienia i rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.  

2. Skład osobowy Komitetu określi Marszałek Województwa Pomorskiego w drodze 

zarządzenia.  

3. Do zadań Komitetu należy w szczególności: 

− wyrażanie opinii o regionalnym programie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; 

− wyrażanie opinii o projektach uchwał organów samorządu województwa 

dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej; 

− wyrażanie opinii w sprawach dotyczących planowania usług społecznych; 

− monitorowanie realizacji regionalnego programu na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej; 

− współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie promocji 

ekonomii społecznej w regionie; 

− współpraca w zakresie organizacji i wdrażania przedsięwzięć zaplanowanych  

w ramach programu rozwoju ekonomii społecznej; 

− współpraca w zakresie planowania i wdrażania inicjatyw edukacyjnych 

dotyczących ekonomii społecznej; 



 
 

− udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych i wdrożeniowych mających 

wpływ na sektor ekonomii społecznej w regionie; 

− inicjowanie, organizacja lub współorganizacja inicjatyw mających na celu rozwój 

sektora ekonomii społecznej w województwie. 

§ 2.  

1. Komitet liczy co najmniej 30 członków oraz składa się z: 

a) co najmniej 6 przedstawicieli Marszałka Województwa Pomorskiego, 

reprezentujących następujące departamenty Urzędu Marszałkowskiego 

lub jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Pomorskiego w tym: 

− nie więcej niż 2 przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;  

− co najmniej 1 przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu 

Społecznego; 

− co najmniej 1 przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego 

i Przestrzennego; 

− co najmniej 1 przedstawiciel Departamentu Rozwoju Gospodarczego; 

− co najmniej 1 przedstawiciel Wojewódzkiego Urząd Pracy. 

b) co najmniej 1 przedstawiciela Wojewody Pomorskiego, reprezentującego 

w szczególności Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. Propozycję przedstawiciela Wojewoda Pomorski składa 

pisemnie do Marszałka Województwa Pomorskiego.   

c) co najmniej 5 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, 

reprezentujących m.in. instytucje pomocy i integracji społecznej podległe 

gminom lub powiatom województwa pomorskiego. Propozycję swoich 

przedstawicieli składa odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta 

lub starosta powiatu pisemnie do Marszałka Województwa Pomorskiego. 

d) co najmniej 10 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i organizacji 

pozarządowych z województwa pomorskiego w tym: 

− co najmniej 2 przedstawicieli centrów i klubów integracji społecznej, 

rekomendowanych przez Pomorski Konwent Centrów i Klubów Integracji 

Społecznej;  

− co najmniej jeden 1 przedstawiciel zakładów aktywności zawodowej 

posiadający rekomendacje co najmniej 1 organu prowadzącego zakład 

aktywności zawodowej na terenie województwa pomorskiego; 

− co najmniej 1 przedstawiciel warsztatów aktywności zawodowej, posiadający 

rekomendacje co najmniej 3 organów prowadzących warsztaty aktywności 

zawodowej na terenie województwa pomorskiego; 



 
 

− co najmniej 3 przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, którzy posiadają 

rekomendację co najmniej 2 przedsiębiorstw społecznych działających 

na terenie województwa pomorskiego lub są rekomendowani przez ośrodek 

wsparcia ekonomii społecznej;    

− co najmniej 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych posiadających 

rekomendacje Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego lub  

co najmniej 2 organizacji pozarządowych działających na terenie województwa 

pomorskiego. 

e) co najmniej 4 przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;  

f) co najmniej 2 przedstawicieli nauki reprezentujący dziedzinę nauk społecznych 

z tego: 

− co najmniej 1 osoba reprezentująca co najmniej jedną z następujących 

dyscyplin: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości posiadająca 

rekomendację uczelni wyższej; 

− co najmniej 1 osoba reprezentująca co najmniej jedną z następujących 

dyscyplin: nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, nauki o polityce 

i administracji lub nauki prawne posiadająca rekomendację uczelni wyższej.     

g) co najmniej 1 przedstawiciela związków zawodowych lub organizacji 

pracodawców, rekomendowanych przez Pracodawców Pomorza 

lub Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego.   

2. W przypadku osób wymienionych w pkt. od b) do g) Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej umieści ogłoszenie określające sposób, termin oraz formę 

zgłoszenia kandydatów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 

internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

§ 3.  

Uchwala się Regulamin Komitetu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

Uchwały. 

§ 4.  

Kadencja Komitetu trwa trzy lata od dnia jego powołania przez Marszałka 

Województwa Pomorskiego. 

§ 5.  

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Gdańsku. 

§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 21 ust. 4a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

do zadań własnych samorządu województwa należy koordynowanie działań na rzecz 

sektora ekonomii społecznej w regionie. Wraz z zakończeniem obowiązywania 

Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020 

zakończyła się I kadencja Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijający się sektor ekonomii społecznej istnieje 

potrzeba funkcjonowania gremium doradczego Zarządu Województwa Pomorskiego 

w przedmiotowym zakresie. Rozwój ekonomii społecznej jest istotnym elementem 

interwencji zaplanowanej w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w 

zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej przyjętego uchwałą 

Zarządu Województwa Pomorskiego nr 758/271/21 z dnia 29 lipca 2021 roku – 

Działanie 2.3.3 Rozwój Ekonomii Społecznej. Funkcjonowanie regionalnych ciał 

doradczych w przedmiotowym zakresie wynika ponadto z Krajowego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku, który określa tworzenie Regionalnych 

Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej jako jedno z zadań samorządów 

województw. 

Powołanie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej wynika ponadto 

z potrzeby przyjęcia w najbliższym czasie nowego Wojewódzkiego Programu 

Ekonomii Społecznej dla województwa pomorskiego, który przed przyjęciem przez 

Zarząd Województwa Pomorskiego powinien zostać zaopiniowany przez Pomorski 

Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

 


