
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Świlskiego 

na 16. posiedzeniu Senatu 

w dniu 14 października 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Stowarzyszenie „Na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, będące wraz z Centrum Inicjatyw Obywa-

telskich w Słupsku realizatorem projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie” w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa 

6. Integracja, działanie: 6.3 Ekonomia Społeczna, poddziałanie: 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej współ-

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), w związku z pojawieniem się wątpliwo-

ści dotyczących stosowania wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecz-

nego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020 (zwane dalej wytycznymi), zwraca się z prośbą 

o zajęcie stanowiska w poniższych kwestiach. 

Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej na terenie województwa pomorskiego działają na podstawie wy-

tycznych z dnia 9 stycznia 2018 r. – za zgodą instytucji zarządzającej. Mając świadomość braku możliwości 

wybiórczego stosowania wytycznych z dnia 8 lipca 2019 r., zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości 

stosowania wytycznych z dnia 8 lipca 2019 r. z wyłączeniem zapisów z podrozdziału 7.1 – Stawka jednost-

kowa na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie. 

Należy wyjaśnić, że w województwie pomorskim w trwającym okresie programowania został ogłoszony 

jeden konkurs na prowadzenie ośrodków wsparcia ekonomii społecznej przez okres co najmniej 60 miesięcy. 

Należy dodać, że konkurs ten został ogłoszony w 2016 r. Pod względem technicznym oraz z uwagi na stopień 

zaawansowania prowadzonych działań brak jest możliwości przejścia w pełni na aktualne wytyczne. Nie-

mniej jednak w wielu województwach w Polsce OWES-y, realizując swoje działania, stosują wytyczne z dnia 

8 lipca 2019 r., co spowodowane jest tym, że były ogłoszone dwa konkursy, co dało możliwość dostosowania 

IZ dokumentacji konkursowej do wytycznych ministerstwa. 

Świadczący usługi OWES w województwie pomorskim wykonawcy chcą, aby równo traktować wszystkie 

podmioty ekonomii społecznej (PES) w kraju, niezależne od lokalizacji. 

Wykonawcom zależy na tym, aby PES ubiegające się o nadanie statusu PS mogły być weryfikowane we-

dług jednakowych kryteriów, np. w zakresie struktury zatrudnienia, która jest określona innym poziomem 

procentowym w wytycznych z dnia 9 stycznia 2018 r. (50% osób z grup defaworyzowanych) względem wy-

tycznych z dnia 8 lipca 2019 r. (30% osób z grup defaworyzowanych). Dysproporcja w tym zakresie niesie ze 

sobą ryzyko braku równego traktowania PES, tym bardziej że nie tylko uczestnicy projektu mogą ubiegać się 

o status PS w OWES. 

Zgodnie z zapisami wytycznych z dnia 9 stycznia 2018 r. (Załącznik nr 3. Procedura weryfikacji statusu 

PS, pkt 2) o weryfikację cech PS mogą ubiegać się PES niebędące uczestnikami projektu OWES. Po analizie 

niniejszego zapisu, w opinii stowarzyszenia będącego liderem OWES, pojawiają się wątpliwości, czy zasad-

ne jest wówczas stosowanie wytycznych zgodnych z kryteriami obowiązującymi w konkursie, w ramach 

którego pozyskano środki na prowadzenie OWES. Odnosząc się do warunków obowiązujących w ramach 

naborów ogłoszonych przez OWES, stowarzyszenie zapewnia, że nie rodziłoby to negatywnego skutku dla 

podmiotów, które w dalszym ciągu są objęte wsparciem przez OWES i w momencie wygaśnięcia statusu PS 

mogą ponownie ubiegać się o jego nadanie na korzystniejszych warunkach. 

Mając na uwadze stosowanie jednolitych zasad w województwie, przeprowadzono wstępne rozmowy 

z pozostałymi trzema OWES-ami w obszarze stworzenia możliwości równego traktowania PES. Wymienione 

OWES-y również dostrzegają szansę bardziej kompleksowego wspierania PES, nie tylko będących uczestni-

kami projektu. 

Zgodnie z zapisami wytycznych z dnia 9 stycznia 2018 r. (Załącznik nr 3. Procedura weryfikacji statusu 

PS) w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji statusu PS, zgodnie z pktem 24 i 25, PES przysługuje 

możliwość odwołania się od weryfikacji dokonanej przez OWES. W pkcie 26 jest mowa o tym, że w przy-

padku gdy weryfikacji cech PS dokonuje ROPS, zgodnie z pktem 17, i wynik tej weryfikacji jest negatywny, 

PES może odwołać się do DPP MRPiPS. 



Po głębszej analizie może okazać się, że podmioty mające tę samą strukturę zatrudnienia oraz spełniające 

pozostałe cechy PS w różnych województwach otrzymałyby sprzeczne informacje o wynikach weryfikacji 

swojego statusu. 

Ponadto wart podkreślenia jest fakt, iż w czasie trwania pandemii COVID-19 negatywne skutki dotykają 

w dużym stopniu również podmioty sektora ekonomii społecznej i solidarnej. Wspierając PES w tym trud-

nym czasie, wykonawcy chcą móc skorzystać z możliwie najszerszego wachlarza narzędzi wsparcia. 

W związku z tym Stowarzyszenie „Na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zwraca się z prośbą 

o rozważenie możliwości stosowania wytycznych z dnia 8 lipca 2019 r. z wyłączeniem zapisów z podroz-

działu 7.1 – Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie. 

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o interwencję. 

Z poważaniem 

Ryszard Świlski 

 
 


