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PROTOKÓŁ 
ustaleń z I posiedzenia Komitetu Akredytacyjnego 

w projekcie „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” 
 

Sygnatura dokumentu 1/KA/10072014 

Data spotkania 10 lipca 2014 r. 

Miejsce Centrum RZL, al. Jerozolimskie 65/79 

Sporządziła Aleksandra Lidzka 

 

W dniu 10 lipca 2014 r. odbyło się pierwsze 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: 

Spotkanie rozpoczęli: Dyrektor Centrum RZL, Pan Łukasz Polinceusz oraz Przewodniczący 

Komitetu Akredytacyjnego, Dyrektor DPP w MPiPS, Pan Krzysztof Więckiewicz, który na 

wstępie przywitał wszystkich Członków Komitetu, podsumował dotychczasowe prace nad 

dokumentem zawierającym koncepcję AKSES oraz omówił kierunkowe założenia spotkania. 

Członkowie Komitetu Akredytacyjnego nie wnieśli uwag do agendy posiedzenia (Załącznik nr 

2). 

 

2. Prezentacja założeń systemu AKSES oraz harmonogramu wdrożenia systemu i dalszych 

prac Komitetu Akredytacyjnego :  

W tej części spotkania swoje prezentacje przedstawili:  

 dr Maciej Frączek z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej: AKSES system 

akredytacji i standardów działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej  

 Andrzej Dec i Tomasz Lipiński z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: KCES oraz 

harmonogram wdrożenia systemu AKSES.  
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Powyższe prezentacje stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

Podczas prezentacji wywiązała się dyskusja nt. AKSES, podczas której Członkowie Komitetu 

Akredytacyjnego zgłosili szereg uwag do przedmiotowego dokumentu. Przedstawiciel DPP  

w MPiPS – Andrzej Radniecki zaznaczył, iż prace nad AKSES trwały prawie 3 lata i obecnie nie 

ma już czasu na wprowadzanie zmian. Zawsze bowiem znajdą się elementy, które można 

byłoby poprawić. Mimo powyższego podjęto następujące ustalenia: 

Ustalenia:   

• Podczas I posiedzenia Komitetu Akredytacyjnego nie zapadła ostateczna decyzja  

o zatwierdzeniu AKSES. Grupa Robocza powołana podczas spotkania ma za zadanie 

ponowną weryfikację dokumentu pod względem standardów oraz jakości.  

• Część uwag dotyczących AKSES może zostać uwzględniona w Regulaminie I rekrutacji 

w systemie akredytacji i standardów działania OWES – rok 2014.  

• Komitet Akredytacyjny zdecydował również, iż każdy OWES ubiegający się  

o przyznanie akredytacji musi spełniać wszystkie trzy funkcje łącznie: 

1. Animacja i promocja ekonomii społecznej, 

2. Wsparcie powstawania nowych podmiotów ES, 

3. Wsparcie istniejących podmiotów ES. 

co oznacza, iż podmiot, który spełnia tylko jedno z ww. zadań, aby wziąć udział  

w rekrutacji, musi połączyć się w konsorcjum lub partnerstwo z innymi podmiotami, 

tak aby razem pełniły wszystkie trzy wymienione wyżej zadania OWES. W związku z 

tym, jeżeli do rekrutacji staną trzy podmioty jako konsorcjum lub partnerstwo, 

raporty z audytów w poszczególnych podmiotach w konsorcjum/partnerstwie będą 

rozpatrywane przez Komitet Akredytacyjny łącznie. 

 

Poza wyżej wymienionymi ustaleniami, podczas dyskusji na temat AKSES, Członkowie 

Komitetu Akredytacyjnego przytoczyli wiele problemów pojawiających się przy działaniu 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które nie zostały uwzględnione w AKSES: 
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• Postrzeganie OWES jako instytucji, a nie jako przedsięwzięcia (uwaga eksperta 

niezależnego  Krzysztofa Leończuka); 

• Możliwość wdrożenia standardu D w podmiotach o charakterze biznesowym? 

(pytanie przedstawicielki Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, RCPS 

Łódź – Anny DudekLisowskiej); 

• Wprowadzenie elementu monitoringu OWES, w celu ocenienia efektów działań 

(uwaga obserwatorki z ROPS Poznań – Zofii Rutkowskiej); 

• Jak wyłonić w rekrutacji instytucje, które są w stanie realnie pomagać, a nie tylko 

dobrze piszą projekty? (pytanie przedstawiciela Związku Pracodawców Zakładów 

Aktywności Zawodowej – Tomasza Mika); 

• Jak z AKSESu zrobić system zapewnienia jakości, a nie standaryzacji? (pytanie 

eksperta niezależnego – Piotra Stronkowskiego);  

• Należy uwzględnić wskaźniki użyteczności oraz trwałości w ocenie OWES (uwaga 

przedstawicielki Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ROPS Katowice 

– Haliny Misiewicz); 

• OWESy powinny być przemodelowane pod względem funkcjonalności (uwaga 

przedstawiciela Rady Działalności Pożytku Publicznego – Cezarego Miżejewskiego); 

• Należy wyeliminować OWESy działające tylko i wyłącznie z pobudek zarobkowych 

(uwaga przedstawiciela Rady Działalności Pożytku Publicznego – Cezarego 

Miżejewskiego); 

• Przygotowanie właściwych kryteriów wyboru audytorów OWES jako kluczowa 

kwestia w przetargu na audyty (uwaga niezależnego eksperta – Izabeli Grabowskiej).  
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3. Regulamin prac Komitetu – dyskusja nad projektem regulaminu, głosowanie nad 

uchwałą. 

Zostały przedyskutowane uwagi Członków Komitetu Akredytacyjnego do Uchwały  

Nr 1 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 10.07.2014 roku w sprawie Regulaminu Komitetu, 

która stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu. 

Ustalenia: 

• W §13 ustęp 5: liczba osób wchodzących w skład grupy roboczej pozostaje będzie 

liczyć nie mniej, niż 5 osób, 

• Należy przygotować drugą wersję Deklaracji o przestrzeganiu zasad bezstronności  

i poufności dla Członków Grupy Roboczej oceniającej raporty z audytów, 

• §9 ustęp 1: pozostaje bez zmian – powiadomienie o planowanym posiedzeniu 

Komitetu Akredytacyjnego co najmniej 14 dni przed planowanym terminem. 

Regulamin Komitetu, po omówieniu przez uczestników posiedzenia, został poddany 

głosowaniu. 24 Członków Komitetu zagłosowało za jego przyjęciem, 1 osoba wstrzymała się 

od głosu. Po wprowadzeniu zmian do Regulaminu Komitetu przedmiotowy dokument 

zostanie rozesłany mailowo do wszystkich Członków, w celu weryfikacji.  

 

4. Opinia dot. zasad i warunków realizacji procedury akredytacji oraz zakresu standardów 

usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w postaci Raportu AKSES 

 

W związku z licznymi uwagami Członków Komitetu Akredytacyjnego do dokumentu AKSES, 

Przewodniczący Komitetu zaproponował jego kierunkowe przyjęcie oraz zarekomendował 

poddanie przedmiotowego dokumentu dalszym pracom. W tej sytuacji nie rozpatrywano 

projektu uchwały o przyjęciu AKSES – nastąpi to po zakończeniu prac Grupy Roboczej 

powołanej w celu modyfikacji założeń systemu i standardów. 

 

5. Regulamin rekrutacji w ramach procedury akredytacji i standardów działania Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej 
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Podczas rozmów nad przedmiotowym  Regulaminem podjęto poniższe ustalenia. 

Ustalenia: 

• Pkt 1   zmiana z:  (…) ok. 3 audytów w każdym województwie na – (…) co najmniej 2 

audyty w każdym województwie. 

• Pkt 2 i 3 – do tych punktów Regulaminu padła propozycja, ze strony Niezależnego 

Eksperta – Piotra Stronkowskiego, dodania 7 kryteriów brzegowych, które powinny 

być spełnione przez OWESy przy rozpatrywaniu aplikacji, takich jak: doświadczenie 

instytucji; doświadczenie kadry; efekt zatrudnieniowy (liczba stworzonych miejsc 

pracy); samoocena; liczba PES, na których powstanie miał wpływ dany OWES; 

rekomendacje od PES oraz komplementarność (kryterium dodane przez Adama 

Gałeckiego z MSAP UEK). Zaproponowano również, iż ROPSy przedstawią swoje listy 

rekomendacji OWESów z subregionów. Ostatecznie podjęto ustalenie, że propozycje 

zmian w zakresie Regulaminu zostaną opracowane przez Członków Grupy Roboczej 

(powołanej podczas posiedzenia Komitetu Akredytacyjnego) oraz rozesłane 

pozostałym uczestnikom do oceny.  

• Pkt 4:  

 przy zapisie Podmiot wnioskujący(…) należy wyjaśnić kto jest Wnioskodawcą; 

  zmienić zapis (…) od 1 do 3 typach usług (…) na: (…) łącznie 3 typach usług 

wsparcia ekonomii społecznej;  

 w tym miejscu dyskusji przedstawicielka KWRiST – Halina Misiewicz, zgłosiła  

wniosek formalny o przyjęcie założeń komplementarności do kryteriów 

preselekcji OWESów. Wniosek został przyjęty (za jego przyjęciem 

zagłosowało 15 Członków Komitetu Akredytacyjnego).    

• Pkt 6 – podjęto decyzję o usunięciu zapisu dotyczącego sprawdzania wniosku pod 

względem merytorycznym; pozostawiono jedynie ocenę formalną wniosku. 

Postawiono również pytanie o podmiot, który będzie mógł udzielić audytorom 

uprawnień do przetwarzania danych osobowych;  Przedstawicielka MiRu – Anna 
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Bugalska   zapewniła, iż takich upoważnień udzieli audytorom Ministerstwo Rozwoju  

i Infrastruktury. 

• Pkt 7:  

 podjęto decyzję o wykreśleniu zapisu: Powołanie zespołu audytowego; 

  poproszono o ujednolicenie zapisów w całym Regulaminie m.in. pod 

względem określenia Zespół audytowy czy Zespół audytujący?; 

 w przedmiotowym zakresie odbyła się dyskusja na temat przeprowadzenia 

przetargu na 52 audyty, w wyniku której podjęto decyzję, o możliwości 

zgłoszenia zestawu kryteriów wyboru audytorów przez Członków Komitetu 

Akredytacyjnego. Zostanie on poddany pod prace Komisji Przetargowej. 

Dyrektor Centrum RZL, Pan Łukasz Polinceusz zaproponował również 

wyznaczenie osoby z Komitetu Akredytacyjnego do Komisji Przetargowej na 

audyty. Ze strony niezależnej ekspertki – Karoliny CyranJuraszek – padła 

natomiast propozycja, aby audytorami zostali nieodpłatnie Członkowie 

Komitetu Akredytacyjnego. Ostatecznie jednak propozycja ta została 

odrzucona. 

• Pkt 11 – podjęto decyzję, iż zapisy tego punktu Regulaminu należy uzupełnić o „ramy 

czasowe”; przedstawicielka KWRiST – Halina Misiewicz, zapytała o procedurę  

w przypadku stwierdzenia przez audytora niezgodności krytycznych  

w OWES?; przedstawiciel MSAP UEK – Maciej Frączek – stwierdził, iż w takim 

przypadku decyzję podejmuje Komitet Akredytacyjny.  

 

Po przedyskutowaniu powyższych punktów Regulaminu nie osiągnięto konsensusu, 

przedstawiciel RDPP – Cezary Miżejewski zgłosił wniosek formalny o powołanie Grupy 

Roboczej, która opracuje poprawki do całego Regulaminu I rekrutacji w systemie akredytacji i 

standardów działania OWES oraz w zakresie Systemu akredytacji i standardów działania 

instytucji wsparcia ekonomii społecznej. Członkowie Komitetu poparli przedmiotowy 

wniosek. W związku z powołaniem Grupy Roboczej przyjęto Uchwałę nr 2 Komitetu 

Akredytacyjnego - dotycząca powołania Grupy roboczej ds. prac nad modyfikacją systemu AKSES, 
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która stanowi Załącznik nr 5 do Protokołu. Przedmiotowa uchwała zostanie rozesłana mailowo 

do wszystkich Członków Komitetu Akredytacyjnego. 

W skład Grupy Roboczej powołani zostali: 

1. BrzozowskaWabik Joanna 

2. CyranJuraszek Karolina 

3. DudekLisowska Anna 

4. Ekielski Witold 

5. Grabowska Izabela 

6. Leończuk Krzysztof 

7. Miżejewski Cezary 

8. Radniecki Andrzej 

9. Stronkowski Piotr 

 

Na zakończenie posiedzenia Komitet Akredytacyjny ustalił termin kolejnego spotkania na 

pierwszą połowę sierpnia 2014 r.  

 

Załączniki: 

1. Lista uczestników spotkania, 

2. Agenda posiedzenia I Komitetu Akredytacyjnego, 

3. Prezentacja: KCES oraz harmonogram wdrożenia systemu AKSES, 

4. Uchwała Nr 1 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 10.07.2014 roku w sprawie 

Regulaminu Komitetu, 

5. Uchwała nr 2 Komitetu Akredytacyjnego  dotycząca powołania Grupy roboczej ds. 

prac nad modyfikacją systemu AKSES. 

 

 


