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Załącznik do rozporządzenia 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

           z dnia ……… (Dz. U. poz.…..) 

WZÓR 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE 
AKREDYTACJI I STATUSU OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

 
POUCZENIE co do sposobu wypełniania wniosku: 
Wniosek należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach. 

 

I. Dane dotyczące wnioskodawcy i partnera1: 
 

1. Nazwa i forma prawna 
wnioskodawcy: 

 

2. Nazwa i forma prawna 
partnera: 

 

3. Adres siedziby oraz dane 
kontaktowe (numer 
telefonu, adres poczty 
elektronicznej) 
wnioskodawcy: 

 

4. Adres siedziby oraz dane 
kontaktowe (numer 
telefonu, adres poczty 
elektronicznej) partnera: 

 

5. NIP wnioskodawcy: 
 

6. NIP partnera: 
 

7. Numer identyfikacyjny 
REGON wnioskodawcy: 

 

8. Numer identyfikacyjny 
REGON partnera: 

 

9. Numer w Krajowym 
Rejestrze Sądowym lub innej 
ewidencji lub innym rejestrze 
wnioskodawcy: 

 

10. Numer w Krajowym 
Rejestrze Sądowym lub innej 
ewidencji lub innym rejestrze 
partnera: 

 

11. Planowany obszar działania 
(gmina, powiat, 
województwo): 
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II. Informacje o dotychczasowym doświadczeniu wnioskodawcy i partnera1 w realizacji usług 

wsparcia podmiotów ekonomii społecznej 
 
Opis posiadanego doświadczenia w realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w zakresie: 

Animacji lokalnej, pobudzania aktywności społecznej w społecznościach lokalnych oraz inicjowania i rozwoju 
międzysektorowych partnerstw lokalnych: 
Wnioskodawca: 

Partner: 
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Tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz wspierania prowadzonej 
przez nie działalności, a także finansowania powstawania w nich miejsc pracy: 

Wnioskodawca: 

Partner: 
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Wsparcia działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne, w tym wsparcia w 
tworzeniu planów reintegracyjnych oraz finansowania tych działań: 
Wnioskodawca: 

Partner: 
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Wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego: 
Wnioskodawca: 

Partner: 
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Wzmacniania potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego podmiotów ekonomii społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych oraz udzielania im wsparcia biznesowego: 

Wnioskodawca: 

Partner: 
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III. Informacje dotyczące posiadanych zasobów rzeczowych przez wnioskodawcę i partnera1: 
 

Opis dotyczący posiadanych zasobów rzeczowych umożliwiających realizację usług wsparcia podmiotów 
ekonomii społecznej, w szczególności: 

Lokalu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, z podaniem tytułu prawnego do tego lokalu: 

Wnioskodawca: 

Partner: 

Odpowiedniego wyposażenia biurowego: 

Wnioskodawca: 
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Partner: 

Strony internetowej spełniającej kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych, określone w standardzie 
WCAG 2.1.: 

Wnioskodawca: 

Partner: 
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IV. Informacje dotyczące posiadanych zasobów kadrowych przez wnioskodawcę, a także partnera1: 
 

Opis dotyczący posiadanych zasobów kadrowych, w tym posiadających udokumentowane doświadczenie w 
realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej obejmujących działania określone w art. 29 ust. 1 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej: 

Wnioskodawca: 
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Partner 
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V. Planowany sposób realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz planowane 

efekty działania ośrodka wsparcia ekonomii społecznej: 
 

Opis planowanego sposobu, w tym zakresu i okresu realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej: 
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Planowane efekty działania ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, w szczególności: 

Liczbę powstałych grup inicjatywnych:  

Liczbę powstałych przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii 
społecznej: 

 

Liczbę powstałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i 
podmiotach ekonomii społecznej: 

 

Liczbę powstałych partnerstw lokalnych:  

Liczbę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których wspierał 
będzie przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej: 

 

Inne planowane efekty działania ośrodka wsparcia ekonomii społecznej: 
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VI. Dodatkowe informacje 
 

1. Nazwa ośrodka wsparcia 
ekonomii społecznej, jeżeli została 
przewidziana: 

 

2. Adres ośrodka wsparcia ekonomii 
społecznej oraz adres 
korespondencyjny: 

 

3. Numer telefonu ośrodka wsparcia 
ekonomii społecznej: 

 

4. Adres poczty elektronicznej 
ośrodka wsparcia ekonomii 
społecznej: 

 

5. Adres strony internetowej 
spełniającej kryteria dostępności 
dla osób niepełnosprawnych, 
określone w standardzie WCAG 
2.1.: 

 

6. Dane osoby upoważnionej do 
składania wyjaśnień dotyczących 
wniosku (imię i nazwisko, numer 
telefonu, adres poczty 
elektronicznej): 

 

7. Inne informacje: 

 

 

VII. Załączniki 
 

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba egzemplarzy 

1. Statut lub inny dokument o tym charakterze:  

2. Umowa partnerska, jeżeli planuje się 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. Opinia regionalnego ośrodka polityki społecznej właściwego ze względu na siedzibę 
wnioskodawcy o przebiegu dotychczasowej współpracy: 

 

6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wnioskodawca i 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 i 
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 i 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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VIII. Oświadczenia 
 
Oświadczam(my), że: 
1. informacje zawarte we wniosku o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej oraz załącznikach 

do wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym oraz jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej 
z przepisów Kodeksu karnego, dotyczącej poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne; 

2. osoby, których dane zostały przekazane we wniosku o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii 
społecznej oraz załącznikach do wniosku zostały poinformowane o treści punktu IX niniejszego wniosku; 

3. planowany sposób realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz planowane efekty działania ośrodka 
wsparcia ekonomii społecznej, o których mowa w punkcie V niniejszego wniosku skonsultowany został z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej, właściwym ze względu na planowany obszar działania ośrodka wsparcia ekonomii 
społecznej. 

 

IX. Obowiązek informacyjny Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
 
Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że: 

 
Tożsamość administratora i dane kontaktowe 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej mający siedzibę w Warszawie (00-
513), ul. Nowogrodzka 1/3/5. 

 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą 
elektroniczną – adres email: iodo@mrips.gov.pl lub pisemnie na adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. 

 
Kategorie danych osobowych 
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: 
1. dane pracowników wnioskodawcy i partnera, jeżeli planuje się realizację usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w 

partnerstwie: imię i nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe i ewentualnie inne dane, które wnioskodawca lub 
partner uznają za niezbędne lub istotne dla udokumentowania doświadczenia, o którym mowa w punkcie IV wniosku o 
przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, 

2. dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących wniosku o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia 
ekonomii społecznej: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 

3. dane członków organu zarządzającego wnioskodawcy i partnera, jeżeli planuje się realizację usług wsparcia podmiotów 
ekonomii społecznej w partnerstwie: imię i nazwisko, stanowisko, oświadczenie, że osoba nie była ukarana zakazem 
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz ewentualnie inne dane, które osoba uznają za niezbędne. 

 
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. do celów wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, w związku z art. 36, art. 38 i art. 62 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. 
poz. 1812), tj. w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. 

 
Źródło pochodzenia danych 
Pani/Pana dane przekazał podmiot, składający wniosek o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii 
społecznej. 

 
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w 
zakresie realizowanych przez niego obowiązków oraz w związku z rozpatrywaniem wniosku o przyznanie akredytacji i statusu 
ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, a także innym podmiotom lub organom upoważnionym do pozyskania Pani/Pana 
danych na podstawie przepisów prawa. 
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. 

 
Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do prowadzenia postępowań 
administracyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. 

 
Prawa podmiotów danych 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania 
przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej. 
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W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
ani do profilowania. 

 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 531 03 00. 

 
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych: 
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z rozpatrywaniem wniosku o przyznanie akredytacji i statusu 
ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. 

 
 
 
 
 
.................................................................                                                           Data ........................................................ 
 
 
 
................................................................. 
 
 
 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu Wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Informacje na temat partnera należy podać w przypadku, gdy planuje się realizację usług wsparcia podmiotów ekonomii 
społecznej w partnerstwie. 

                                                 


