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Regulamin  

Konkursu  o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 

 

§ 1 

Definicje 

Określenia użyte w Regulaminie Konkursu o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej 2018  (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

1. Ekspert ds. certyfikacji – ekspert powołany przez MRPiPS, odpowiedzialny za wstępną 
ocenę formularzy zgłoszeniowych złożonych przez podmioty ekonomii społecznej  
w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 
2018. 

2. Konkurs – Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej 
i Solidarnej 2018 prowadzony na zasadach określonych Regulaminem. 

3. MRPiPS – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, organizator konkursu. 

4. Uczestnik – podmiot, który w odpowiedzi na ogłoszenie o Konkursie złożył formularz 
zgłoszeniowy, o którym mowa w Regulaminie w § 5 ust. 1. 

5. Kapituła – Kapituła Konkursu jest organem pomocniczym Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, odpowiedzialnego za podejmowanie ostatecznej decyzji 
o przyznaniu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018. Zadaniem Kapituły 
jest: koordynacja działań związanych z przeprowadzaniem postępowania konkursowego; 
ocena formularza zgłoszeniowego o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej 2018; sformułowanie i przekazanie Ministrowi listy podmiotów 
rekomendowanych do przyznania certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej  
i Solidarnej 2018 w ramach Konkursu wraz z protokołami z posiedzeń Kapituły oraz pełną 
dokumentacją konkursową.  

6. Laureaci Konkursu – trzy najwyżej sklasyfikowane podmioty w danej kategorii. 

7. Nagroda – certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 przyznawany  
w każdej kategorii oraz dedykowane wsparcie dla laureatów (miejsca 1-3) oraz 
pozostałych podmiotów certyfikowanych. 

8. Wyróżnienie – wyraz uznania za szczególne osiągnięcia, wkład pracy, zaangażowanie  
w działalność PES, niestanowiący nagrody. 
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9. PES – podmioty ekonomii społecznej1: 

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie 
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205, 
z późn. zm.); 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: CIS i KIS, o których 
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1828 poźn. z.) oraz ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);  

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), lub spółka non-profit, o której mowa  
w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi 
nie więcej niż 60%; 

d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia 
inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 
r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285). 

10. Podmiot certyfikowany – uczestnik Konkursu, którego formularz zgłoszeniowy przeszedł 
pozytywnie wstępną ocenę dokonywaną przez Ekspertów ds. certyfikacji, czyli uzyskał 
min. 60% maksymalnej punktacji, otrzymał rekomendację Kapituły oraz został wybrany 
przez MRPiPS. 

11. Projekt – „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej 
i jednostek samorządu terytorialnego” realizowany w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 
31 grudnia 2021 r.  

12. Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 – certyfikat jakości przyznawany 
podmiotom certyfikowanym w ramach Konkursu.  

§ 2  

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie oraz nadawania podmiotom 
ekonomii społecznej certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Organizatorem Konkursu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

4. Podmioty, którym przyznano Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 mogą 
wykorzystywać go w następujących celach:  

                                                           
1 „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020”  
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a) oznaczania miejsca prowadzenia działalności podmiotu,  
b) umieszczania Znaku Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018  na materiałach 

reklamowych bezpośrednio związanych z działalnością podmiotu,  
c) wykorzystania Znaku Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018  w sposób mający na 

celu promocję podmiotu,  
6. Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 przyznawany jest na 1 rok.  

§ 3 

Warunki uczestnictwa i kategorie Konkursu 

1. W roku 2018 Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: 

a) Kategoria I. Spółdzielnia socjalna osób fizycznych,  

b) Kategoria II. Przedsięwzięcie PES sfinansowane/współfinansowane ze środków 
zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Udział w Konkursie mogą wziąć następujące podmioty: 

a) Spółdzielnie socjalne osób fizycznych - Kategoria I, 

b) PES, które zrealizowały przedsięwzięcie sfinansowane/współfinansowane ze 
zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

3. W Konkursie startować mogą podmioty, posiadające osobowość prawną , które prowadzą 
działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i zamknęły jeden pełny rok obrotowy 
(tj. ich ostatnie sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres rozliczeniowy obejmujące 
dwanaście kolejno następujących po sobie miesięcy)  . 

4. W ramach Kategorii II startować mogą podmioty, które zakończyły2 realizację 
przedsięwzięcia sfinansowanego/współfinansowanego ze środków zwrotnych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego i nie mają zaległości w spłacie tego zobowiązania.  

5. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik ma obowiązek zapoznać się  
z Regulaminem. 

§ 4  

Ogłoszenie Konkursu 

1. Ogłoszenie o Konkursie zostanie opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

                                                           
2 Np. podpisanie protokołu końcowego odbioru, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, potwierdzenie 

uruchomienia sprzętu zakupionego ze środków pożyczki, zapłata ostatniej faktury z tytułu usługi wykonanej  

ze środków pożyczki. 
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2. Termin przyjmowania zgłoszeń zostanie podany w ogłoszeniu o Konkursie. 

§ 5 

Zgłoszenia do Konkursu i ocena zgłoszeń 

1. Zgłoszenie do Konkursu dokonywane jest przy użyciu formularza zgłoszeniowego, 
stanowiącego załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do Regulaminu, w terminie podanym 
w ogłoszeniu o Konkursie. 

2. Wypełniony, podpisany i złożony formularz jest podstawą do dokonania oceny formalnej 
i merytorycznej wniosku.  

3. Eksperci ds. certyfikacji i członkowie Kapituły podpisują oświadczenie o poufności  
i bezstronności.  

4. Formularze zgłoszeniowe są przekazywane Ekspertom ds. certyfikacji  w celu 
przeprowadzenia wstępnej oceny. 

5. Na tym etapie, możliwe jest uzupełnienie dokumentacji przez Uczestnika na pisemną 
prośbę Eksperta ds. certyfikacji.  

6. Po wstępnej ocenie formularzy zgłoszeniowych, o której mowa w ust. 4, formularze 
zgłoszeniowe wraz z kartami oceny są przekazywane Kapitule. 

7. Kapituła, po zapoznaniu się z przekazanymi materiałami, o których mowa w ust.  
6 dokonuje ich oceny, a następnie formułuje listę podmiotów rekomendowanych do 
przyznania certyfikatu Znaku Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 w ramach 
Konkursu. 

8. Ostateczną decyzję o przyznaniu certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej  
i Solidarnej 2018 oraz wyłonieniu laureatów podejmuje MRPiPS, po zapoznaniu się  
z rekomendacjami Kapituły. Od decyzji MRPiPS nie ma odwołania. 

§ 6 

Nagrody 

1. Ustala się nagrody niefinansowe, których zakres i wartość podane są w ogłoszeniu  
o konkursie. 

2. MRPiPS zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagrody w przypadku 
uznania przez Kapitułę, że żaden z Uczestników nie kwalifikuje się do przyznania 
nagrody. 

3. Kapituła może również zdecydować o przyznaniu wyróżnienia. Wyróżnienie może zostać 
przyznane dowolnemu Uczestnikowi, jak i osobie fizycznej reprezentującej Uczestnika, 
jeśli Kapituła uzna, że zasługuje on na wyróżnienie ze względu na szczególne osiągnięcia 
i dokonania w działaniach na rzecz propagowania rozwoju ekonomii społecznej.  

4. Prezentacja laureatów i wręczenie nagród oraz wyróżnień ma miejsce podczas 
ogólnopolskiej uroczystości.  
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§ 7   

Postanowienia końcowe 

1. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej www.ekonomiaspoleczna.gov.pl. 

2. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje MRPiPS.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszeniowego do Konkursu w kategorii I - Spółdzielnia 
socjalna osób fizycznych 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza zgłoszeniowego do Konkursu w kategorii II – 
Przedsięwzięcie PES sfinansowane/współfinansowane ze środków zwrotnych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

  


