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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii 

społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 45 ustawy 

z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Wskazany przepis upoważnia ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego trybu oceny, o której mowa w art. 

38 ust. 1 ww. ustawy oraz wzoru wniosku o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, 

mając na względzie konieczność oceny doświadczenia wnioskodawcy w realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii 

społecznej i możliwości prawidłowej realizacji tych usług przez wnioskodawcę, a także konieczność zapewnienia 

przejrzystości danych zamieszczanych we wniosku. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt rozporządzenia określa tryb oceny dokonywanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. 

Wniosek może zostać złożony przez podmiot ekonomii społecznej samodzielnie lub w partnerstwie, jeżeli planuje się 

realizację usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w partnerstwie. 

Ocenie podlegają: możliwości realizacji przez wnioskodawcę, a także partnera, usług wsparcia podmiotów ekonomii 

społecznej, w tym posiadane zasoby rzeczowe; dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy i partnera w realizacji 

usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej; planowany sposób, w tym zakres i okres realizacji usług wsparcia 

podmiotów ekonomii społecznej; kwalifikacje osób, z których udziałem będą realizowane te usługi; planowane efekty 

działania ośrodka wsparcia ekonomii społecznej; sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz spełnienie przez 

wnioskodawcę i partnera, warunków, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii 

społecznej. Ponadto projekt rozporządzenia określa wzór wniosku o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia 

ekonomii społecznej. Proces akredytacji został ukierunkowany na ocenę jakości i efektywności wsparcia udzielanego 

przez podmioty świadczące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Uzależnienie finansowania ze środków 

publicznych od pozytywnego wyniku akredytacji, zapewnia, że wsparcie będzie udzielane tylko tym podmiotom, które 

świadczą usługi o najwyższej jakości i których działania przynoszą wymierne i trwałe efekty, m.in. zatrudnieniowe. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Ze względu na charakter projektowanej regulacji nie ma konieczności dokonywania analizy porównawczej z 

rozwiązaniami z innych krajów.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

Spółdzielnie socjalne 

działające na podstawie 

ustawy z dnia 27 kwietnia 

2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2085, z późn. zm.) 

0,9 tys.  GUS 2021 – Spółdzielnie jako 

podmioty ekonomii społecznej 

w 2019 r.   

Możliwość uzyskania 

akredytacji i statusu 

ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej, w celu realizacji 

usług wsparcia podmiotów 

ekonomii społecznej albo 

jako podmiot ekonomii 

społecznej, możliwość 
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uzyskiwania wsparcia od 

ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej. 

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, z późn. 

zm.) z wyjątkiem: partii 

politycznych, związków 

zawodowych i organizacji 

pracodawców, samorządów 

zawodowych i fundacji 

utworzonych przez partie 

polityczne oraz podmioty, 

o których mowa w art. 3 

ust. 3 pkt 1, 2 i 4 tej 

ustawy. W liczbie 

organizacji uwzględnione 

są koła gospodyń 

wiejskich. 

87,3 tys. (26,3 tys. 

organizacji 

prowadzących odpłatną 

działalność statutową 

lub działalność 

gospodarczą) 

GUS – Sektor non-profit w 

2018 r. 

Możliwość uzyskania 

akredytacji i statusu 

ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej, w celu realizacji 

usług wsparcia podmiotów 

ekonomii społecznej albo 

jako podmiot ekonomii 

społecznej, możliwość 

uzyskiwania wsparcia od 

ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej. 

 

Spółdzielnie pracy 

działające na podstawie 

ustawy z dnia 16 września 

1982 r. – Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2021 

r. poz. 648) 

0,5 tys. GUS 2021 – Spółdzielnie jako 

podmioty ekonomii społecznej 

w 2019 r.  

Możliwość uzyskania 

akredytacji i statusu 

ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej, w celu realizacji 

usług wsparcia podmiotów 

ekonomii społecznej albo 

jako podmiot ekonomii 

społecznej, możliwość 

uzyskiwania wsparcia od 

ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej. 

Spółdzielnie produkcji 

rolnej działające na 

podstawie ustawy z dnia 16 

września 1982 r. – Prawo 

spółdzielcze  

2,9 tys. Krajowa Rada Spółdzielcza – 

dane za 2021 r. 

Możliwość uzyskania 

akredytacji i statusu ośrodka 

wsparcia ekonomii 

społecznej, w celu realizacji 

usług wsparcia podmiotów 

ekonomii społecznej albo 

jako podmiot ekonomii 

społecznej, możliwość 

uzyskiwania wsparcia od 

ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej. 

Spółdzielnie inwalidów i 

spółdzielnie niewidomych 

działające na podstawie 

ustawy z dnia 16 września 

1982 – Prawo spółdzielcze  

0,1 tys. GUS 2021 – Spółdzielnie jako 

podmioty ekonomii społecznej 

w 2019 r. 

Możliwość uzyskania 

akredytacji i statusu 

ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej, w celu realizacji 

usług wsparcia podmiotów 

ekonomii społecznej albo 

jako podmiot ekonomii 

społecznej, możliwość 

uzyskiwania wsparcia od 

ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej. 



Minister właściwy do 

spraw zabezpieczenia 

społecznego 

1 Dane administracyjne Przyznaje akredytację 

podmiotom świadczącym 

usługi wsparcia podmiotów 

ekonomii społecznej i 

nadaje im status ośrodka 

wsparcia ekonomii 

społecznej, a także 

zapewnia przeprowadzenie 

procesu akredytacji. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348). 

 

Projekt rozporządzenia zostanie przedstawiony do zaopiniowania w trybie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 

o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 97) następującym partnerom społecznym:  

1) Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”; 

2) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych; 

3) Forum Związków Zawodowych; 

4) Konfederacji Lewiatan; 

5) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) Związkowi Rzemiosła Polskiego; 

7) Związkowi Pracodawców Business Centre Club; 

8) Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców; 

9) Federacji Przedsiębiorców Polskich. 

 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.), zostanie przedstawiony do zaopiniowania 
Radzie Dialogu Społecznego. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-
10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa 
            

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Ze względu na charakter wykonawczy projektowane rozporządzenie nie spowoduje 

dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu 

państwa.  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na wysokość wydatków budżetu państwa.  



7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie(0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

         

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

Nie dotyczy 

Niemierzalne   Nie dotyczy 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną 

rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

zmniejszenie liczby dokumentów  

zmniejszenie liczby procedur 

skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

inne:      

zwiększenie liczby dokumentów 

zwiększenie liczby procedur 

wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

inne:      

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie pozytywnie wpłynie na rynek pracy.  

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na ww. obszary. 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2022 r. 



12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na przedmiot regulacji nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie przewiduje się 

stosowania mierników dla tej ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 


