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Załącznik nr 1 – informacje dot. wyboru członków Zespół ds. opracowania 
Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030. 

 

Zadania zespołu 
Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) reprezentowanie podmiotów, które zaangażowane są w rozwój mazowieckiej ekonomii 
społecznej oraz występowanie w ich imieniu; 

2) proponowanie i opiniowanie zapisów w Planie Rozwoju Ekonomii Społecznej na 
Mazowszu na lata 2021-2030 (dalej Plan); 

3) proponowanie tematyki niezbędnej do przeanalizowania pod kątem zapisów w Planie; 

4) opracowanie dokumentu, który poddany zostanie konsultacjom społecznym; 
 

Skład osobowy i struktura Zespołu 

Skład osobowy 

 Członkowie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (MKRES) 

 Dodatkowi przedstawiciele spoza MKRES 

o eksperci z projektu pt. Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej 

(SIRES), realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni 

Socjalnych w  partnerstwie z Fundacją Idea Rozwoju i Stowarzyszeniem 

Trenerów Organizacji Pozarządowych – 2  osoby 

o Dodatkowi przedstawiciele PES  

 KIS – 1 osoba 

 ZAZ – 1 osoba 

 Sp. inwalidów i niewidomych – 1 osoba 

 Sp. pracy – 1 osoba 

 Spółki z o. o. non-profit – 1 osoba 

 Zakłady pracy chronionej – 1 osoba 

 Koła gospodyń wiejskich – 1 osoba 

o Przedstawiciele JST– 3 osoby. 

o Przedstawiciele JOPS i IRP - 3 osoby 

o Przedstawiciele wszystkich mazowieckich OWES – 3 osoby 

W MKRES uczestniczy już po jednej osobie z CIS, sp. socjalnej, stowarzyszenia i WTZ. 

Łącznie dodatkowych przedstawicieli: 18. 
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Struktura zespołu 

Zespół składa się z następujących grup tematycznych 

 

Procedura wyboru 

1) Przesłanie zgłoszenia do prac w zespole ds. opracowania Planu na adres e-mailowy: 

krzysztof.pilecki@mcps-efs.pl. 

2) Termin przesłania zgłoszenia: 26.09.2019 r. 

3) Potwierdzenie udziału w zespole ds. opracowania Planu do dnia 15.10.2019 r.  

4) Wybór osób do uczestnictwa w zespole dokonany przez Prezydium Mazowieckiego 

Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

 

Dodatkowe informacje  

 Członkom biorącym udział w pracach zespołu nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Za 

wykonywanie czynności związanych z pracami w zespole MCPS nie gwarantuje 

odrębnego wynagrodzenia. 

 Każdy z członków zespołu z chwilą przystąpienia do prac w zespole składa 

oświadczenie, w którym zobowiązuje się do zachowania bezstronności i poufności oraz 

do wyłączenia się z udziału w pracach zespołu, które dotyczą spraw, w których jest 

stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku, który może rodzić wątpliwości, co 

do jego bezstronności. 

 Zespół obraduje podczas spotkań warsztatowych. Zespół pracuje także w trybie 

obiegowym poprzez wymianę danych z wykorzystaniem adresów mailowych. 

 Spotkania zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

pół roku. 

 Członkowie zespołu zawiadamiani są o planowanym spotkaniu  drogą elektroniczną na 

adres e-mailowy wskazany przez każdego z członków zespołu co najmniej 5 dni przed 

spotkaniem. Wraz z zawiadomieniem doręczane są ewentualne materiały na spotkanie. 

Zespół ds. 
opracowania 

Planu Rozwoju 
Ekonomii 

Społecznej  
na Mazowszu  

na lata  
2021-2030 

Grupa ds. systemu wsparcia ES (OWES, UP, UM WM, PES) 

Grupa ds. współpracy z otoczeniem ES 

Grupa ds. rynkowych podmiotów ekonomii społecznej 

Grupa ds. reintegracyjnych podmiotów ekonomii społecznej 

Grupa ds. edukacji i informacji 

Grupa ds. promocji ES 

Grupa ds. strategicznych 
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