
DOKUMENTACJA PROCESU CERTYFIKACJI

SPEŁNIANIA STANDARDÓW DZIAŁAŃ STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH

POROZUMIENIE nr ....................... NA WDROŻENIE I OCENĘ STANDARDÓW

Porozumienie zawarte w dniu ....................................., miedzy:

a)                                              
Pełna nazwa organizacji zgodnie z KRS

z siedzibą                                                      
kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr posesji, / powiat

reprezentowaną przez                         
                                                                Imię i nazwisko / pełniona funkcja upoważniająca zgodnie z KRS do reprezentowania organizacji / kontakt

                                     

zwaną dalej organizacją, a Krajową Radą Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich pod nazwą „Krajowa Rada”, z siedzibą

w  Skierniewicach,  ul.  Kopernika  5,  reprezentowaną  przez  Bogdana  Urbana  -  Przewodniczącego  Krajowej  Rady  i

Włodzimierza Ziółkowskiego - Skarbnika Krajowej Rady, zwaną dalej Krajową Radą.

§1
Przedmiotem Porozumienia jest przeprowadzenie w organizacji procedury procesu certyfikacji spełniania standardów
działań stowarzyszeń abstynenckich w formie podstawowej i/lub standardów zaawansowanych, zgodnie z założeniami
Regulaminu Procedury Procesu Certyfikacji.

§2
Zakres szczegółowy wprowadzania standardów obejmuje:
1. Wyznaczenie 2 osób z Zarządu organizacji do udziału w procesie wprowadzania standardów, które są odpowiedzialne
za właściwy przebieg procesu wdrażania standardów i na bieżąco kontrolują stan jego realizacji, wykorzystując arkusz
oceny wdrożenia standardów.
2. Pomoc konsultantom ds. standaryzacji w działaniach wspierających i doradczych w organizacji, polegających na m.in.:
wizytach studyjnych w organizacji, diagnozowania stanu realizacji standardu, opracowaniu planu realizacji standardu,
zbieraniu i przekazaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu.
3. Umożliwienie przeprowadzenia przedstawicielowi Krajowej Rady wizyty sprawdzającej stan wdrożenia standardu z
określeniem procentowym stopnia wdrożenia poszczególnych standardów (na podstawie arkusza oceny), od którego
zależy nadanie certyfikatu.
4. Podstawą otrzymania certyfikatu jest uzyskanie minimum 75% realizacji w standardzie podstawowym.

§3
Pozytywny wynik wizyty sprawdzającej powoduje otrzymanie Certyfikatu dla organizacji, jako stowarzyszenia 
abstynenckiego prowadzącego działania zgodnie ze standardami.

§4
1. Osoby uczestniczące w procesie standaryzacji w organizacji utrzymują stały kontakt i informują konsultanta 
wspierającego proces standaryzacji w swoim regionie o bieżącym stanie wdrażania lub trudnościach w prowadzaniu 
standardu, a Krajowa Rada zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych działań umożliwiających prawidłową 
realizację zadania.
2. Organizacja zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia wizyt kontrolnych przedstawicielowi Krajowej Rady w 
czasie ważności nadanego Certyfikatu.
3. W razie wystąpienia przyczyn uniemożliwiających spełnianie standardów w stopniu określonym w chwili nadania 
Certyfikatu, organizacja niezwłocznie informuje o tym fakcie Krajową Radę.

§5
Obie strony umowy zobowiązują się przestrzegać w/w zapisów, ich zmiany wymagają pisemnego aneksu. Porozumienie 
zostało sporządzone 2 egzemplarzach (po 1 dla każdej ze stron).

Organizacja wprowadzająca standardy      Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich

Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich,    98-200 Sieradz, ul. Lokajskiego 1
 tel.  601 590 870     e-mail; krajowa.rada@wp.pl     www.krajowarada.pl


