
 

UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia 

szczegółowego trybu oceny wniosku o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia 

ekonomii społecznej oraz wzoru wniosku o ich przyznanie został opracowany w związku 

z uchwaleniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812). 

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. 

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, 
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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. 

W projekcie nie ma konieczności stosowania przepisów przejściowych, w związku 

z tym że jest to akt wykonawczy do nowej ustawy. 

Projekt rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 30 października 2022 r., tj. w dniu 

wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.  

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Projekt 

rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.   

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r.  

poz. 597) i w związku z tym nie podlega przedmiotowej notyfikacji. 

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego 

rozporządzenia środków umożliwiających osiągniecie zamierzonego celu. 

 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 § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów 

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

projekt rozporządzenia podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projektowane rozwiązania nie stwarzają zagrożeń korupcyjnych. 

 

 


