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PROTOKÓŁ 
ustaleo z II posiedzenia Komitetu Akredytacyjnego 

w projekcie „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” 
 

Sygnatura dokumentu 2/KA/22092014 

Data spotkania 22 września 2014 r. 

Miejsce Centrum RZL, al. Jerozolimskie 65/79 

Sporządziła Aleksandra Lidzka 

 
W dniu 22 września 2014 r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Komitetu 

Akredytacyjnego powołanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zorganizowane przy 

wsparciu Projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Kopia listy osób 

obecnych na spotkaniu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Podczas spotkania 

omówiono zagadnienia ujęte w porządku obrad i podjęto ustalenia przedstawione poniżej. 

 

1. Przywitanie członków Komitetu, przyjęcie agendy spotkania, zatwierdzenie protokołu  

z poprzedniego spotkania – Przewodniczący Komitetu, Krzysztof Więckiewicz oraz  

Zastępca Dyrektora CRZL ds. Realizacji Projektów – Tadeusz Gospodarczyk 

Spotkanie rozpoczęli: Dyrektor Centrum RZL, Pan Tadeusz Gospodarczyk oraz 

Przewodniczący Komitetu Akredytacyjnego, Dyrektor DPP w MPiPS, Pan Krzysztof 

Więckiewicz. Członkowie Komitetu Akredytacyjnego nie wnieśli uwag do agendy 

posiedzenia (Załącznik nr 2) oraz zatwierdzili jednomyślnie protokół z poprzedniego 

spotkania.  

 

2. Prezentacja zmodyfikowanych założeo systemu akredytacji: zestaw standardów oraz 

regulamin naboru wniosków OWES o akredytację – Przewodniczący Grupy Roboczej, 

Piotr Stronkowski. 

W  tej części spotkania przedstawione zostały, w formie prezentacji, wyniki pracy Grupy 

Roboczej (Załącznik nr 3) nad Systemem akredytacji i standardów działania instytucji 
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wsparcia ekonomii społecznej. Przewodniczący Grupy Roboczej odniósł się przede 

wszystkim do najważniejszych, zweryfikowanych założeo systemu AKSES, takich jak: 

 OWES jest odpowiedzialny za zapewnienie jakości swoich usług – system 

akredytacji to instrument wsparcia i zewnętrznego zapewniania jakości, 

 Zapewnienia jakości dotyczy wszystkich sfer działania (usług, zarządzania, zasobów 

ludzkich, finansów itd.),  

 Narzędzie (AKSES) pozwala na faktyczną akredytację najlepszych OWES, 

 Sprawdzanie przestrzegania procedur nie jest zapewnianiem jakości, 

 Zapewnianie jakości polega na wnioskowaniu na podstawie możliwie wielu źródeł, 

 System akredytacji to przede wszystkim zewnętrzne zapewnienie jakości, 

 

3. Opinia Komitetu dot. zasad i warunków realizacji procedury akredytacji oraz zakresu 

standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (zestaw 

standardów, regulamin naboru) – dyskusja nad materiałem przygotowanym przez 

Grupę roboczą, głosowanie nad uchwałami. 

Członkowie Komitetu przedstawili swoje opinie nt. zmian w AKSES, które naniosła na 

dokument Grupa Robocza: 

1. W Karcie Audytu powinno byd wyraźnie określone, jakie konkretne warunki musi 

spełnid  każdy OWES, aby otrzymad akredytację. 

2. Przedstawiciel MSAP UEK – Pan Adam Gałecki - zaproponował, aby Komitet 

Akredytacyjny jeszcze raz zastanowił się nad Standardami efektywności,  

a dokładniej nad standardem C.4.5. – wg Przedstawiciela MSAP, jego realizacja nie 

do kooca zależy bowiem od OWES-u.  Pani Karolina Cyran-Juraszek zaznaczyła 

jednak, iż Standardy były konsultowane z Przedstawicielami OWES-ów i nie 

zgłoszono uwag do standardu C.4.5. Przewodniczący Grupy Roboczej – Pan Piotr 

Stronkowski – dodał, iż Komitetowi zależy na wypromowaniu standardów, które 
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faktycznie przyniosą efekty, dlatego niektóre z nich mogą sprawiad OWES-om 

trudności w wypełnieniu.    

3. Przedstawiciel MSAP UEK poprosił również o wyjaśnienie czy PES to każdy podmiot 

ekonomii społecznej czy tylko przedsiębiorstwa ekonomii społecznej? Członkowie 

KA wyjaśnili, iż to pojęcie obejmuje każdy podmiot ES czyli również stowarzyszenia 

i fundacje. 

Ustalenia: 

1. Do klientów OWES należy jeszcze dodad przedsiębiorstwa społeczne. 

2. W Standardzie E.3.4. należy dopisad: „W wyniku działalności OWES wzrosły obroty  

przedsiębiorstw objętych wsparciem o 5% w skali roku.” 

3. Standard E.3.5. zostanie zmieniony na zapis: „W wyniku działalności OWES 20% PS 

wspartych doradztwem finansowym skorzysta z  instrumentów zwrotnych.”  

4. W Kartach Audytu zostaną wyraźnie określone wymagania, jakie OWES musi spełnid 

aby otrzymad akredytację. Po ich doprecyzowaniu przez Grupę Roboczą, Karty 

zostaną rozesłane do pozostałych Członków KA w celu weryfikacji.   

 

Po omówieniu przez uczestników posiedzenia zasad i warunków realizacji procedury 

akredytacji oraz zakresu standardów usług, i działania ośrodków wsparcia ekonomii 

społecznej, odbyło się głosowanie nad  Uchwałą Nr 3 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 

września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresu standardów, i działania 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu akredytacji, i standardów 

działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES. Po naniesieniu przez 

Przedstawiciela Departamentu Prawnego z MPiPS, poprawek formalnych w treści Uchwały, 

Przewodniczący Komitetu przeczytał jej treśd. Uchwała została przyjęta jednomyślnie:  

18 głosów za przyjęciem Uchwały, nikt nie głosował przeciw oraz nikt nie wstrzymał się od 

głosu.  
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Po głosowaniu nad Uchwałą nr 3, Członkowie Komitetu przeszli do omówienia Załącznika do 

Uchwały nr 4 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r.: Regulamin Procesu 

Akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ustalenia w zakresie tego dokumentu 

przedstawiają się następująco: 

1. W pkt 9b należy wzmocnid cały zapis o stwierdzenie: W zakresie działania OWES (…) 

2. W pkt 11 należy zostawid tylko spójnik lub zamiast i/lub, 

3. W pkt 19a należy dopisad: (…)liczba OWES, jaka odpowiada zaplanowanej przez 

samorząd województwa, liczbie OWES w okresie 2014-2020. 

4. W pkt 12 d i e należy zmienid odwołanie do pkt a, na odwołanie do pkt c, 

5. W całym Regulaminie należy zamienid nazwę MPiPS na Minister ds. zabezpieczenia 

społecznego, 

6. W pkt 47 należy doprecyzowad termin jaki będą miały OWES-y na odwołanie się od 

decyzji. Komitet Akredytacyjny, po burzliwej dyskusji, przyjął liczbę 10 dni na 

odwołanie się od negatywnego wyniku procedury akredytacji.  

7. W pkt 1 zamienid zapis: prowadzących działalnośd pożytku publicznego, o której 

mowa w art. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie, nie działających w tym zakresie dla osiągnięcia zysku na: nie 

działających dla osiągnięcia zysku lub przeznaczających zysk na działanie OWES. 

8. W całym Regulaminie należy rozwinąd wszystkie skróty. 

9. W pkt 20.1.5 liczba przyznawanych punktów powinna wynosid 14, a nie 12. 

Po omówieniu uwag do Załącznika do Uchwały nr 4 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 

września 2014 r.: Regulamin Procesu Akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

Przewodniczący Grupy Roboczej zaznaczył, iż dokument ten po naniesieniu poprawek, 

zostanie jeszcze raz przesłany do Członków Komitetu, w celu weryfikacji.  

W kolejnej części posiedzenia przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą Nr 4 Komitetu 

Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej 
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Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014. 

Uchwała została przegłosowana jednomyślnie w stosunku: 18 głosów za, 0 przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu.  

 

4. Przyszłośd systemu akredytacji po czerwcu 2015 r. – informacja DPP w MPiPS. 

Przewodniczący Komitetu Akredytacyjnego zapewnił uczestników spotkania, iż w przyszłej 

perspektywie nadal przewidziane jest funkcjonowanie Komitetu. Departament Pożytku 

Publicznego przewiduje dwa kierunki działao w tym zakresie:  

1.  Utrzymanie systemu akredytacji oraz jego rozwój, 

2.  Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w celu przygotowania do akredytacji.  

 

5. Wnioski członków Komitetu, rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu akredytacji 

oraz dalszych prac, sprawy różne. 

Grupa Robocza zobowiązała się, iż przygotuje dla Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury 

koncepcję połączenia akredytacji i finansowania z EFS Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej.  

Centrum RZL zapewniło natomiast Członków Komitetu, iż  dołoży wszelkich starao  

w negocjacjach z MSAP, aby formularz samooceny OWES był gotowy na początek listopada. 

Niezwłocznie po ustaleniu konkretnego terminu odbioru przedmiotowego narzędzia, 

wszyscy Członkowie Komitetu zostaną o tym poinformowani.  

Na zakooczenie posiedzenia Komitet Akredytacyjny ustalił termin kolejnego spotkania na 

koniec października lub początek listopada 2014 r.  

 

 

Załączniki: 

1. Lista uczestników spotkania. 
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2. Agenda posiedzenia I Komitetu Akredytacyjnego. 

3. Prezentacja: Systemem akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia 

ekonomii społecznej. 

4. Uchwała Nr 3 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii 

Komitetu dotyczącej zakresu standardów i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia 

ekonomii społecznej AKSES. 

5. Uchwała Nr 4 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii 

Komitetu dotyczącej Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej – rok 2014.  

6. Załącznik do uchwały nr 4 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r.: 

Regulamin Procesu Akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

 

 

 


