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M I N I S T E R 

RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE AKREDYTACJI I STATUSU OŚRODKA 

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

EDYCJA 2023 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 37 ust. 1 w związku 

z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812) zaprasza do 

składania wniosków o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, 

zwanego dalej: „OWES”. 

 

I. Usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej 

Rozwój ekonomii społecznej podlega wsparciu przez władze publiczne, w szczególności przez 

udzielanie podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym wsparcia m.in. w 

zakresie: 

1) zatrudnienia oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

2) rozwijania potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w zakresie 

realizacji usług społecznych; 

3) rozwijania działalności gospodarczej, działalności odpłatnej pożytku publicznego i innej 

działalności odpłatnej oraz konkurencyjności. 

Działania te są realizowane, w szczególności za pomocą usług wsparcia podmiotów ekonomii 

społecznej. 

Usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej obejmują działania w zakresie: 

1) animacji lokalnej, polegającej na upowszechnianiu idei i zasad ekonomii społecznej, pobudzaniu 

aktywności społecznej w społecznościach lokalnych oraz inicjowaniu i rozwoju 

międzysektorowych partnerstw lokalnych; 

2) tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz wspierania 

prowadzonej przez nie działalności, a także finansowania powstawania w nich miejsc pracy; 

3) wsparcia działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne, w tym 

wsparcia w tworzeniu planów reintegracyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, oraz finansowania tych działań; 

4) wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

5) wzmacniania potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego podmiotów ekonomii 

społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz udzielania im wsparcia biznesowego. 

Usługi wsparcia ekonomii społecznej realizowane są przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. 
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II. Okres na jaki przyznawana jest akredytacja i status ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej 

Akredytacja i status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej są przyznawane na okres 

nieprzekraczający 2 lat. 

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków 

1. Uprawnionymi do składania wniosku o akredytację i status ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej, zwanego dalej „wnioskiem” są następujące podmioty ekonomii społecznej, 

realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej: 

1) spółdzielnie socjalne; 

2) spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, oraz 

spółdzielnie produkcji rolnej; 

3) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), z 

wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i 

organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie 

polityczne i europejskich fundacji politycznych; 

4) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Akredytację i status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej może uzyskać podmiot ekonomii 

społecznej, o którym mowa w ust. 1, działający samodzielnie lub w partnerstwie, jeżeli planuje 

się realizację usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w partnerstwie. 

IV. Termin i miejsce oraz warunki składania wniosków 

1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu do 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej). 

2. Wnioski należy składać: 

1) osobiście w dni robocze w godzinach 8.15 - 16.15 w Ministerstwie Rodziny i Polityki 

Społecznej, ul Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: „DES - Akredytacja 

OWES”; albo 

2) za pośrednictwem poczty na adres: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 

Departament Ekonomii Społecznej, ul Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: 

„DES - Akredytacja OWES”; albo 

3) w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. W tym przypadku, oferta 

wraz załącznikami musi być opatrzona podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

3. Wnioski należy składać zgodnie z wzorem wniosku o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka 

wsparcia ekonomii społecznej, który jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu oceny wniosku o przyznanie 

akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej oraz wzoru tego z dnia 26 

października 2022 r. (Dz. U. poz. 2218). 
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4. Wniosek podmiotu uprawnionego, o którym mowa w części III ust. 1, zwanego dalej 

„wnioskodawcą” zawiera: 

1) dane dotyczące wnioskodawcy, a także partnera, jeżeli planuje się realizację usług wsparcia 

podmiotów ekonomii społecznej w partnerstwie: 

a) nazwę i formę prawną, 

b) adres siedziby oraz dane kontaktowe, 

c) NIP, numer identyfikacyjny REGON i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, innej 

ewidencji lub innym rejestrze, 

d) planowany obszar działania; 

2) informacje o dotychczasowym doświadczeniu wnioskodawcy w realizacji usług wsparcia 

podmiotów ekonomii społecznej, a także doświadczeniu partnera w realizacji takich usług, 

jeżeli planuje się realizację usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w partnerstwie; 

3) informacje dotyczące posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych przez wnioskodawcę, 

a także partnera, jeżeli planuje się realizację usług wsparcia podmiotów ekonomii 

społecznej w partnerstwie; 

4) planowany sposób realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz 

planowane efekty działania ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. 

5. Do wniosku wnioskodawca dołącza: 

1) statut lub inny dokument o tym charakterze; 

2) umowę partnerską, jeżeli planuje realizację usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej 

w partnerstwie; 

3) projekt regulaminu organizacyjnego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej; 

4) zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy; 

5) opinię regionalnego ośrodka polityki społecznej właściwego ze względu na siedzibę 

wnioskodawcy o przebiegu dotychczasowej współpracy; 

6) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wnioskodawca oraz partner, jeżeli planuje się realizację usług wsparcia podmiotów 

ekonomii społecznej w partnerstwie, nie zalegają z opłacaniem podatków, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku; 

7) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych potwierdzające albo inny dokument potwierdzający, że wnioskodawca oraz 

partner, jeżeli planuje się realizację usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w 

partnerstwie, nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku; 

8) oświadczenia członków organu zarządzającego wnioskodawcy oraz partnera, jeżeli planuje 

się realizację usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w partnerstwie, że nie byli 

ukarani zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz 

skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 
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6. W przypadku zamiaru złożenia więcej niż jednego wniosku, wnioskodawca musi wykazać, że 

posiada zasoby rzeczowe i kadrowe niezbędne do równoległego działania w ramach większej 

liczby OWES. 

V. Kryteria oceny wniosków 

1. W ramach oceny formalnej wniosku, Minister ocenia, czy wniosek został złożony: 

1) przez uprawniony podmiot; 

2) zgodnie z wzorem i wymaganymi załącznikami; 

3) w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie akredytacji i 

statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. 

2. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku Minister niezwłocznie przystępuje do oceny 

merytorycznej wniosku. 

3. Minister dokonuje oceny merytorycznej wniosku w oparciu wzór karty oceny wniosku o 

przyznanie akredytacji i statusu OWES, która zawiera kryteria wynikające ze standardów 

działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.  

4. Minister, rozpatrując wniosek, ocenia: 

1) możliwość realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej; 

2) dotychczasowe doświadczenie w realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej; 

3) planowany sposób realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i kwalifikacje 

osób, z których udziałem będą realizowane te usługi; 

4) czy wnioskodawca, spełnia następujące warunki: 

a) nie posiada zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; 

b) członkowie organu zarządzającego wnioskodawcy nie byli ukarani zakazem pełnienia 

funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz skazani 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

W przypadku gdy wnioskodawca, działa w partnerstwie, Minister ocenia, czy warunki, o 

których mowa w lit. a) i b), spełnia również partner. 

VI. Decyzja o przyznaniu akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

1. Minister przyznaje akredytację i status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej w drodze decyzji. 

2. Minister wydaje decyzję o odmowie przyznania akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej w przypadku:  

1) dokonania negatywnej oceny, o której mowa w części V ust. 4; 

2) złożenia wniosku po upływie terminu, o którym mowa w części IV ust. 1. 
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VII. Załączniki 

Załączniki do ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka 

wsparcia ekonomii społecznej stanowią:  

1. Standardy działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, 

2. Wzór wniosku o przyznanie akredytacji i statusu OWES, 

3. Wzór karty oceny wniosku o przyznanie akredytacji i statusu OWES, 

4. Zestawienie kryteriów oceny i standardów z elementami wniosku i karty oceny. 


