
 

BM-I-0200-15-EZ/14 

ZARZĄDZENIE NR 13     

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 21 marca 2014 r. 

 

w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego 

do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia 

ekonomii społecznej 

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. 

1. Tworzy się Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i 

działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, zwany dalej „Komitetem”. 

2. Komitet jest organem pomocniczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej 

„Ministrem”. 

 

§ 2. 

1. Do zadań Komitetu naleŜy w szczególności: 

1) określanie zasad i warunków realizacji procedury akredytacji oraz zakresu standardów 

usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej; 

2) monitoring zasad funkcjonowania procedury akredytacji oraz standardów usług i 

działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej; 

3) proponowanie tematyki badań i ekspertyz związanych z realizacją zadań Komitetu; 

4) inicjowanie zewnętrznych konsultacji zasad i warunków realizacji procedury akredytacji 

oraz zakresu standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej; 

5) udział w planowaniu działań promocyjnych oraz informacyjnych związanych z procedurą 

akredytacji oraz standardami usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej; 

6) analizowanie i opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji systemu akredytacji; 

7) przedkładanie Ministrowi propozycji zmian w procedurze oraz w treści standardów w 

celu aktualizacji funkcjonowania systemu akredytacji. 
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2. Do zadań Komitetu naleŜy takŜe analiza raportów z audytów przeprowadzanych w 

instytucjach wsparcia ekonomii społecznej w ramach procesu akredytacji i przedkładanie 

na tej podstawie Ministrowi rekomendacji dotyczących potwierdzenia spełnienia 

standardów w poszczególnych przypadkach. 

3. W celu realizacji zadań Komitetu, a w szczególności zadań, o których mowa w ust. 2, 

Komitet moŜe powoływać grupy robocze składające się z wybranych jego członków, a 

takŜe innych osób wskazanych przez Przewodniczącego. Zasady i tryb powoływania oraz 

działania grup roboczych określi Regulamin Prac Komitetu, o którym mowa w § 8 ust. 1 

4. Zasady i warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 zatwierdzane są przez Ministra po 

zasięgnięciu opinii Komitetu. 

 

§ 3. 

1. W skład Komitetu wchodzą: 

1) przewodniczący – Dyrektor Departamentu PoŜytku Publicznego w Ministerstwie 

Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem”; 

2) przedstawiciel Departamentu PoŜytku Publicznego w Ministerstwie wyznaczony 

spośród pracowników tego Departamentu; 

3) przedstawiciel Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie 

wyznaczony spośród pracowników tego Departamentu; 

4) dwóch przedstawicieli Departamentu WdraŜania Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Ministerstwie wyznaczony spośród pracowników tego Departamentu; 

5) przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w 

Ministerstwie wyznaczony spośród pracowników tego Biura; 

6) przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie wyznaczony spośród 

pracowników tego Departamentu; 

7) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego;  

8) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki; 

9) przedstawiciel wyznaczony przez Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; 

10) czterech przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego, wyznaczonych przez 

ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; 

11) pięciu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, wyznaczonych po jednym przez: 

Radę Działalności PoŜytku Publicznego, Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej, 
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Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Ogólnopolski Związek 

Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw 

Społecznych, Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej; 

12) pięciu niezaleŜnych zewnętrznych ekspertów specjalizujących się w obszarze 

instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej, wyznaczanych przez Ministra na 

podstawie konkurencyjnego naboru. 

2. Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 10 powoływani są na okres 2 lat, przy 

czym po upływie tego okresu ten sam członek Komitetu moŜe zostać wyznaczony 

powtórnie do udziału w pracach Komitetu. Pozostali członkowie Komitetu pełnią swoje 

funkcje bezterminowo, z zastrzeŜeniem § 6. 

3. KaŜdy z członków Komitetu z chwilą przystąpienia do prac w Komitecie zobowiązany 

jest do podpisania deklaracji o przestrzeganiu zasad bezstronności i poufności. 

4. Przewodniczący Komitetu oraz wyznaczeni przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt 

2-11 wykonują swoje funkcje osobiście lub przez osoby posiadające pełnomocnictwa do 

ich zastępowania. 

5. Udzielenie pełnomocnictw, o których mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej. 

6. Na zaproszenie przewodniczącego w spotkaniach Komitetu, w zaleŜności od potrzeb, 

mogą dodatkowo uczestniczyć osoby inne, niŜ wymienione w ust. 1 – posiadające jedynie 

głos doradczy. 

§ 4. 

1.  Pracami Komitetu kieruje przewodniczący.  

2.  Do zadań przewodniczącego naleŜy: 

1) przedstawienie projektu Regulaminu Prac Komitetu na pierwszym posiedzeniu 

Komitetu; 

2) planowanie i organizowanie prac Komitetu, w tym ustalenie terminów  

i programów kolejnych posiedzeń Komitetu; 

3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komitetu; 

 

3. Przewodniczący Komitetu przedstawia Ministrowi corocznie w terminie do końca lutego 

sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu w roku poprzednim. 
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§ 5 

1. Udział w pracach Komitetu członków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-6, odbywa się w 

ramach obowiązków słuŜbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

2. Członkom Komitetu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7–9, biorącym udział w pracach 

Komitetu nie przysługuje zwrot kosztów podróŜy i noclegów ze strony Ministerstwa. 

3. Członkom Komitetu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10–12, biorącym udział w pracach 

Komitetu, a takŜe innym osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, biorącym udział w pracach 

grup roboczych, przysługuje zwrot kosztów podróŜy na zasadach określonych w przepisach 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 

naleŜności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). 

§ 6. 

Minister odwołuje członka Komitetu: 

1) na jego wniosek; 

2) na wniosek instytucji upowaŜnionej do oddelegowania w skład Komitetu; 

3) w przypadku skazania członka Komitetu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej; 

4) w przypadku naruszania przez członka Komitetu postanowień niniejszego Zarządzenia 

– w szczególności zasady bezstronności i poufności, o której mowa w § 3 ust. 2, a 

takŜe w przypadku raŜącego naruszenia Regulaminu Prac Komitetu. 

5) jeŜeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Komitetu z powodu 

choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

6) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach 

Komitetu, a w przypadku osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 12 w przypadku 

nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach. 

§ 7. 

1. Komitet obraduje na posiedzeniach. 

2. Uchwały Komitetu podejmowane są na posiedzeniach. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uchwały Komitetu podejmowane są w trybie 

obiegowym, z wyłączeniem uchwały o której mowa w § 8 ust. 2 oraz uchwał dotyczących 

zmiany Regulaminu Prac Komitetu.  

4. Posiedzenia Komitetu odbywają się w zaleŜności od potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz 

na pół roku. 

5. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół. 
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6. Protokół z posiedzenia Komitetu podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego 

nieobecności osoba upowaŜniona do jego zastępowania, po zapoznaniu się i ewentualnym 

uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez członków Komitetu. 

 

§ 8. 

1. Komitet przyjmuje na pierwszym posiedzeniu Regulamin Prac Komitetu. 

2. Uchwała Komitetu o przyjęciu Regulaminu Prac Komitetu, jest podejmowana 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków 

Komitetu. 

3. Pozostałe uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków Komitetu.  

4. W przypadku braku kworum lub braku podjęcia uchwały o której mowa w ust. 2 

obowiązuje projekt Regulaminu Prac Komitetu, o którym mowa w § 4. ust. 2 pkt 1. 

 

§ 9. 

Obsługę merytoryczną oraz organizacyjno-biurową Komitetu zapewnia Departament PoŜytku 

Publicznego.             . 

§ 10. 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

          MINISTER 

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

                

                wz. Jarosław Duda 

  

 

 

 

 

 

 


