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Regulamin Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (Konkursie [eS]) i 

certyfikacji przedsiębiorstw społecznych (Znak [eS]). 

Preambuła 

Niniejszy Regulamin określa zasady nadawania przedsiębiorstwom społecznym Znaku [eS] oraz uczestnictwa 

w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (Konkursie [eS]). 

Znak [eS] to certyfikat jakości, przyznawany przedsiębiorstwom ekonomii społecznej, które spełniają 

wyśrubowane kryteria społeczne i ekonomiczne. Odznaczone przedsiębiorstwa społeczne to rzetelni partnerzy 

biznesowi, którzy jednocześnie realizują ważne społecznie cele. Posiadanie Znaku [eS] podkreśla wysoką jakość 

oferowanych produktów i usług, podwyższa rangę i prestiż przedsiębiorstwa społecznego oraz zwiększa szanse 

poszerzania rynku zbytu i pozyskiwania nowych klientów. 

Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne odbywa się równocześnie z procedurą weryfikacji i certyfikacji 

przedsiębiorstw społecznych zmierzającą do przyznania Znaku [eS]. Kryteria dostępu do udziału w konkursie, tryb 

i kryteria oceny wniosków oraz nagrody opisane są w niniejszym Regulaminie. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady nadawania przedsiębiorstwom społecznym Znaku Przedsiębiorstwo Ekonomii 

Społecznej („Znak [eS]”) oraz uczestnictwa w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 

(„Konkurs [eS]”). 

 

II. Organizator 

1. Organizatorem procedury nadawania Znaku [eS] oraz Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 

(„Konkurs [eS]”) jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych („Organizator”). 

2. Siedziba Organizatora znajduje się przy Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa. 

3. Organizator odpowiada za poprawne przeprowadzenie procedury nadawania Znaku [eS] oraz Konkursu [eS]. 

4. Organizator powołuje Sekretarza Konkursu, który odpowiada za koordynację działań związanych z procedurą 

nadawania Znaku [eS] oraz z Konkursem [eS]. 

5. Organizator powołuje Zespół Ekspertów, który ocenia i rekomenduje przedsiębiorstwa społeczne do 

otrzymania Znaku [eS] i nagród w Konkursie. 

6. Organizator asygnuje Radę Konkursu, która wybiera laureatów Konkursu oraz decyduje o przyznaniu Znaku 

[eS]. 

7. W organizację Konkursu zaangażowani są patroni i partnerzy. 

 

III. Cele certyfikacji przedsiębiorstw społecznych i Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne 

Roku 

 

Certyfikacja przedsiębiorstw społecznych oraz Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku mają trzy 

główne cele: 
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1. Promocyjne: promocja idei przedsiębiorczości społecznej jako narzędzia rozwiązywania problemów 

społecznych wśród ogółu społeczeństwa.  

 

2. Rynkowe: wskazanie wiarygodnych partnerów dla biznesu, którzy poprzez współpracę mogą wzmocnić 

znaczenie sektora przedsiębiorstw społecznych na rynku oraz wiarygodnych producentów i usługodawców dla 

klientów indywidualnych. 

 

3. Sektorowe: wskazanie wiodącej grupy przedsiębiorstw, która może stać się siłą lobbingową dla 

przeprowadzania zmian i rozwoju sektora, pełniącą rolę konsultacyjną, opinio- i projektotwórczą – partnerem 

dyskusji dla instytucji publicznych narodowych i ponadnarodowych. 

 

IV. Znak Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej – Znak [eS] 

 

1. Uprawnione do stosowania i posługiwania się Znakiem [eS] są wyłącznie przedsiębiorstwa, które przeszły 

proces certyfikacji przygotowany i koordynowany przez Organizatora, opisany w Rozdz. VIII.  

2. Kryteria formalne dostępu do udziału w procedurze certyfikacji opisane są w Rozdz. VI poniżej. 

3. Przedsiębiorstwa mają prawo do używania Znaku [eS] na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, po 

pisemnym zaakceptowaniu go. Katalog identyfikacji wizualnej Znaku [eS] stanowi Załącznik nr 1 do 

Regulaminu. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu stanowi Załącznik nr 2. 

4. Przedsiębiorstwom społecznym używającym Znaku [eS] przysługuje prawo do: 

a. oznakowania produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo, 

b. umieszczenia znaku na frontowej części budynku, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa, 

c. umieszczenia znaku obok nazwy i logo przedsiębiorstwa we wszelkich materiałach i drukach reklamowych 

oraz wykorzystywania w kampaniach reklamowych prowadzonych w mediach, po wcześniejszej konsultacji 

projektu z Organizatorem, 

d. promocji w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych Organizatora, 

e. prezentacji przedsiębiorstw na imprezach targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą 

organizowanych przez Organizatora. 

5. Przedsiębiorstwa społeczne, które otrzymają Znak [eS] uzyskują prawo do posługiwania się nim przez 12 

miesięcy od jego przyznania. Po upływie tego czasu mają obowiązek poddać się ewaluacji (opisanej Rozdz. VIII 

jako Etap VI) zmierzającej do przedłużenia prawa do używania Znaku lub odebrania go, jeśli przedsiębiorstwo 

społeczne nie będzie spełniać wyznaczonych kryteriów. 

6. Logotyp będący graficznym przedstawieniem certyfikatu Znak[eS] jest dobrem chronionym prawem. 

 

V. Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (Konkurs [eS]) 

 

1. Kryteria formalne dostępu do udziału w Konkursie opisane są w Rozdz. VI poniżej. 

2. Ustala się nagrody finansowe, których wartość oraz merytoryczne uzasadnienie podane jest na stronie 

internetowej Konkursu www.konkurs-es.pl nie później niż w dniu ogłoszenia naboru wniosków do każdej 

kolejnej edycji. 

3. O przyznaniu nagród finansowych decyduje Rada Konkursu. 

4. Nagrodą niefinansową jest „Nagroda PwC” w formie mentoringu biznesowego dla liderów przedsiębiorstw 

społecznych. O tę nagrodę będą mogli się starać finaliści Konkursu, którzy wypełnią specjalną ankietę. 

http://www.konkurs-es.pl/
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Przedsiębiorstwa – finaliści zostaną poinformowani o konieczności wypełnienia ankiety przez Organizatora 

drogą mailową. Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania danej Nagrody w przypadku 

uznania przez Radę Konkursu, że żaden z uczestników Konkursu nie zasługuje na przyznanie danej Nagrody. W 

przypadku nie przyznania Nagrody, Rada Konkursu może zaproponować zwiększenie innych nagród. 

6. Ustala się „Nagrodę publiczności”, przyznawaną na podstawie internetowego plebiscytu, przeprowadzonego 

na stronie Konkursu: www.konkurs-es.pl. Nagroda publiczności jest nagrodą finansową. 

 

VI. Warunki uczestnictwa 

 

1. Udział w procedurze certyfikacji oraz w Konkursie [eS] mogą wziąć następujące podmioty: 

- organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność gospodarczą,  

UWAGA: nie jest wystarczający zapis w statucie organizacji o możliwości prowadzenia działalności 

gospodarczej 

UWAGA: do udziału w procedurze certyfikacji i Konkursie nie będą przyjmowane podmioty prowadzące 

wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego 

- organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na 

podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa; 

- spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych; 

- spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych; 

-  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 

oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej; 

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 

przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 

swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 

UWAGA: w Konkursie nie mogą brać udziału zakłady aktywności zawodowej prowadzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 

2. Wnioskować o przyznanie Znaku [eS] oraz startować w Konkursie mogą podmioty które są zarejestrowane od 

co najmniej 24 miesięcy i zamknęły dwa pełne lata obrotowe. 

3. Laureaci nagrody głównej mogą ponownie wziąć udział w Konkursie [eS] po upływie dwóch lat od wygranej 

edycji. Finaliści Konkursu i laureaci pozostałych nagród mogą brać udział w kolejnej edycji Konkursu. 

 

VII. Formularz zgłoszeniowy 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie i procesie certyfikacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na 

www.konkurs-es.pl. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. 

http://www.konkurs-es.pl/
http://www.konkurs-es.pl/
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2. Dokumentem stwierdzającym chęć udziału w procesie certyfikacji i w Konkursie jest Deklaracja będąca częścią 

formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronach internetowych www.konkurs-es.pl lub www.znak.es. 

Wzór Deklaracji stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu. 

3. Formularz wraz z załącznikami jest ostatecznym wnioskiem i podstawą do dokonania oceny merytorycznej 

aplikacji.  

4. Formularz należy wypełnić w języku polskim.  

5. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz będące jego częścią dane osobowe są przechowywane przez 

Organizatora – Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, która jest administratorem tych danych. Każdy 

Uczestnik Konkursu ma w każdym momencie prawo do wglądu do przechowywanych danych osobowych oraz 

ich zmiany i poprawiania.  

6. Formularze zgłoszeniowe przedsiębiorstw społecznych są przekazywane wyłącznie członkom zespołu 

ekspertów i Radzie Konkursu w celu przeprowadzenia oceny merytorycznej i wyłonienia finalistów i laureatów 

Konkursu. 

7. Członkowie zespołu ekspertów i Rady Konkursu przed przystąpieniem do oceny formularzy zgłoszeniowych 

i zawartych w nich danych podpisują oświadczenie o poufności i bezstronności (stanowiące Załącznik nr 6 do 

Regulaminu). 

 

VIII. Procedura weryfikacji zgłoszonych przedsiębiorstw społecznych 

 

Etap I: Zgłoszenia 

Przedsiębiorstwa społeczne, które chcą uzyskać Znak [eS] oraz wziąć udział w Konkursie [eS]  muszą: 

- wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line, dostępny na www.konkurs-es.pl oraz www.znak.es i  

- przesłać drogą mailową na podany przez Organizatora adres e-mail wymagane załączniki (konkurs@fise.org.pl) 

- przesłać na adres Organizatora Deklarację, o której mowa w Rozdz. VII, wydrukowaną i podpisaną przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania podmiotu. 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych – określany będzie dokładnie każdego roku, jednak nie później niż na 

dzień 30 lipca każdego roku. 

Etap II: Ocena formularzy 

1. Złożone formularze sprawdzone zostaną pod względem formalnym. Formularze, które przejdą pozytywnie 

etap oceny formalnej, zostaną przekazane do oceny merytorycznej zespołowi ekspertów. Opis kryteriów 

formalnych i merytorycznych stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu. 

2. Oceny merytorycznej formularzy dokonuje zespół ekspertów społecznych i ekonomicznych. Na podstawie 

kryteriów opisanych w Załączniku nr 7 członkowie zespołu ekspertów przyznają punkty wg ustalonych wag. Na 

tym etapie możliwe jest uzupełnienie dokumentacji na pisemną prośbę przedstawicieli zespołu ekspertów.  

3. Zasady powoływania oraz funkcjonowania zespołu ekspertów opisane są w Rozdz. IX.  

4. Do II etapu oceny – wizyt studyjnych) zakwalifikuje się 10 najwyżej ocenionych w pierwszym etapie 

przedsiębiorstw. 

http://www.konkurs-es.pl/
http://www.znak.es/
http://www.konkurs-es.pl/
http://www.znak.es/
mailto:konkurs@fise.org.pl
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5. Dopuszcza się możliwość, że członkowie zespołu ekspertów po zapoznaniu się z formularzami zgłoszeniowymi 

w toku dyskusji, obniżą lub powyższą próg dostępu do kolejnego etapu, czyli wizyt studyjnych. 

 

Etap III: Wizyty studyjne 

Wizyty ekspertów w ocenianych przedsiębiorstwach mają służyć dokładnej analizie kondycji i sposobu 

funkcjonowania aplikujących. Po wizycie studyjnej eksperci po raz kolejny oceniają wizytowane przedsiębiorstwa 

mając ponownie do dyspozycji pulę 100 punktów.  

Termin sporządzenia oceny na podstawie wizyt studyjnych – określany będzie dokładnie każdego roku, jednak nie 

później niż na 30 września każdego roku. 

Etap IV: Spotkanie Rady Konkursu [eS] 

Rada Konkursu zapoznaje się z formularzami zgłoszeniowymi, ocenami przyznanymi przez ekspertów na kolejnych  

etapach oraz z rekomendacjami sformułowanymi przez zespół ekspertów i podejmuje decyzję o przyznaniu 

Znaku [eS], a także o wyborze laureatów Konkursu. Od decyzji Rady Konkursu nie ma odwołania. 

Termin podjęcia decyzji przez Radę – określany będzie dokładnie każdego roku, jednak nie później niż na 

31 października każdego roku. 

Etap V: Ogłoszenie wyników Konkursu [eS] i przyznanie Znaku [eS] 

1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu [eS] oraz przyznanie Znaku [eS] odbywać się będzie podczas 

organizowanej corocznie gali Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne.  

2. Tytuł „Przedsiębiorstwa Społecznego Roku” przyznawany jest za dany rok, z oznaczeniem daty przyznania. 

3. Okres, w którym przedsiębiorstwa społeczne będą mogły posługiwać się Znakiem [eS]: 12 miesięcy od dnia 

przyznania certyfikatu. 

Etap VI: Ewaluacja przedsiębiorstw 

1. Prawo do posługiwania się Znakiem [eS] przyznawane jest na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia 

po poddaniu się ewaluacji i uzyskaniu pozytywnego wyniku. Ma ona na celu sprawdzenie, czy 

przedsiębiorstwo utrzymuje wysoki poziom działalności.  

2. Po pierwszym roku od przyznania Znaku [eS] odznaczone przedsiębiorstwa społeczne mają obowiązek 

poddania się ewaluacji prowadzonej przez Organizatora. Organizator i zespół ekspertów przeprowadzą 

badanie kondycji finansowej oraz zweryfikują społeczny wymiar funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

3. Dla utrzymania prestiżu znaku i jego opiniotwórczej funkcji wprowadza się opłatę za każdą kolejną coroczną 

ewaluację funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ewaluacja może być przeprowadzona na dwa sposoby: 

a. Jeśli  przedsiębiorstwo społeczne posiadające Znak [eS] chce i może w świetle zapisów niniejszego 

Regulaminu, zgłosić się do kolejnej edycji Konkursu, fakt zgłoszenia się i wypełnienia formularza w 

Konkursie uznany będzie jednocześnie za poddanie się ewaluacji;  

b. Jeśli przedsiębiorstwo społeczne nie chce  lub nie może zgłosić się do kolejnej edycji Konkursu (np. dlatego, 

że wygrało poprzednią edycję),  ewaluacja będzie mogła być dokonana za pomocą formularza, który 

odznaczone w poprzednim roku przedsiębiorstwa. Organizatora oraz,  



 
 

 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

00-657 Warszawa, Pl. Konstytucji 5 lok. 14 | T: +48 22 622 01 91, 22 622 16 87 | e-mail: fise@fise.org.pl, www.fise.org.pl 

c. Jeśli na postawie danych zawartych w formularzu ewaluacyjnym danych, eksperci nie będą o w stanie 

dokonać ewaluacji przedsiębiorstwa Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowana wizyty studyjnej 

ekspertów w ubiegającym się o utrzymanie Znaku [eS] przedsiębiorstwie.  

4. Ewaluacji dokonywać będą wyznaczeni przez Organizatora eksperci społeczni i ekonomiczni. Efekty pracy 

ekspertów będą co roku przedstawiane Radzie Konkursu w formie raportu.  

5. Zależnie od wyniku ewaluacji Organizator: 

a. Przedłuża na kolejny rok prawo do posługiwania się Znakiem [eS]; 

b. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości, Organizator może podjąć decyzję o odebraniu prawa 

do posługiwania się Znakiem [eS]. 

6. Jeśli przedsiębiorstwo społeczne posiadające certyfikat Znak[eS] nie zgłosi się do udziału w Konkursie, ani nie 

przejdzie ewaluacji prawo do wykorzystywania Znaku[eS] wygasa automatycznie po 12 miesiącach od jego 

przyznania. 

7. Aktualna informacja o przedsiębiorstwach społecznych, które posiadają certyfikat Znak[eS] znajduje się na 

www.znak.es   
 

IX. Zespół ekspertów i Rada Konkursu [eS] 
 

A. Zespół ekspertów   

1. Do oceny zgłoszonych przedsiębiorstw powołuje się zespół ekspertów złożony z dwóch grup: ekspertów 

społecznych i ekspertów ekonomicznych. 

2. W skład Zespołu ekspertów wchodzą przedstawiciele środowisk organizacji społecznych i biznesu, którzy 

legitymują się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem z dziedziny ekonomii społecznej, powoływani przez 

Organizatora. Liczba ekspertów w zespole uzależniona jest od liczby zgłoszeń do udziału w Konkursie w 

danym roku. 

3. Zadaniem Zespołu ekspertów jest kompleksowa analiza przesłanych dokumentów i ich ocena zgodnie 

z przyjętymi kryteriami. 

4. Każde zgłoszenie ocenia para ekspertów: ekonomiczny i społeczny, na podstawie odpowiednio 

ekonomicznych i społecznych kryteriów opisanych w Załączniku nr 7. 

5. Przed pierwszym posiedzeniem Zespołu jego członkowie: 

a. zapoznają się z Regulaminem oraz kryteriami oceny, 

b. zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do informacji zdobytych w toku prac zespołu poprzez 

podpisanie Oświadczenia o poufności i bezstronności (Załącznik nr 6). 

6. Stanowisko Zespołu ekspertów wyrażone jest w formie rekomendacji odrębnych dla każdego 

przedsiębiorstwa, uzgodnione przez ekspertów oceniających ten sam formularz. 

7. W razie braku jednomyślności pomiędzy ekspertami, formularz poddany jest dodatkowej ocenie dokonanej 

przez inną parę ekspertów wyznaczoną przez Organizatora.  

8. Ostateczna lista przedsiębiorstw społecznych rekomendowanych Radzie Konkursu powstaje w oparciu 

o wyliczenie oceny końcowej według następującego wzoru: 

Z = 40% X + 60% Y 

gdzie: 

Z oznacza ocenę końcową 

X oznacza ocenę wniosku online 

Y oznacza ocenę po wizycie studyjnej 

http://www.znak.es/
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9. W przypadku, gdy do wydania właściwej opinii konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, Organizator 

zwraca się do przedsiębiorstwa o ich przekazanie. 

10. Zakończenie prac zespołu ekspertów następuje po przygotowaniu listy przedsiębiorstw-finalistów Konkursu  z 

rekomendacjami dla Rady.  

11. Oceny przyznane przez ekspertów i rekomendacje przechowuje Organizator.  

 

B. Rada Konkursu [eS] 

1. W skład Rady Konkursu powołanej przez Organizatora, wchodzą autorytety z różnych dziedzin życia 

społecznego, gospodarczego, naukowego i politycznego, które kierując się najlepszą wiedzą, promują ideę 

przedsiębiorczości społecznej. 

2. Funkcję Przewodniczącego Rady pełni przedstawiciel Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, patrona 

merytorycznego Konkursu. 

3. Przed pierwszym posiedzeniem Rady jej członkowie: 

a. zapoznają się z Regulaminem Rady Konkursu (stanowiącym osobny dokument), niniejszym Regulaminem 

oraz kryteriami oceny (stanowiącymi Załącznik nr 7 do Regulaminu), 

b. zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do informacji zdobytych w toku prac Rady poprzez 

podpisanie Oświadczenia o poufności i bezstronności (Załącznik nr 6). 

4. Przed obradami Rady, jej członkowie otrzymują listę rekomendacji zespołu ekspertów oraz dokumentację 

przedsiębiorstw startujących z Konkursie oraz starających się o przyznanie prawa do używania Znaku [eS]. 

5. Rada podejmuje ostateczną decyzję o wyłonieniu laureatów Konkursu.  

6. Prawo do posługiwania się Znakiem [eS] otrzymają te przedsiębiorstwa społeczne, które w toku podwójnej 

oceny merytorycznej uzyskają ocenę na poziomie minimum 75 z możliwych do zdobycia 100 punktów.   

7. Członkowie Rady wskazują laureatów Konkursu w toku dyskusji i na podstawie głosowania bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej 80% składu Rady. W przypadku równej liczby głosów, 

decydujący jest głos Przewodniczącego Rady. 

8. Nad prawidłowością przeprowadzenia głosowania czuwa przedstawiciel Organizatora, który bezpośrednio po 

głosowaniu zlicza głosy i opracowuje listę laureatów Konkursu oraz przedsiębiorstw które uzyskały prawo do 

używania Znaku [eS]. 

9. Członkowie Rady głosują osobiście. 

10. Z obrad Rady sporządzany jest protokół zawierający listę przedsiębiorstw, które zwyciężyły w Konkursie oraz 

tych, które uzyskały prawo do posługiwania się Znakiem [eS], a także listę przedsiębiorstw, które nie uzyskały 

takiego prawa wraz z uzasadnieniem decyzji. 

  

C. Normy etyczne pracy Zespołu ekspertów i Rady 

1. Członkowie Zespołu ekspertów i Rady działają w sposób niezawisły. Są powołani do rozstrzygnięć 

merytorycznych. 

2. Przy wydawaniu ocen członkowie Zespołu ekspertów lub Rady nie mogą ulegać jakimkolwiek wpływom lub 

sugestiom zewnętrznym. 

3. Eksperci, którzy są aktualnie zatrudnieni w przedsiębiorstwie, które startuje w Konkursie lub stara się 

o przyznanie prawa używania Znaku [eS] nie mogą brać udziału w ich ocenie. 
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4. Członek Zespołu ekspertów lub Rady ma obowiązek wycofać się z udziału w pracach, gdy zachodzą 

okoliczności uniemożliwiające dokonania właściwej oceny lub mogące podważyć bezstronność jego oceny. 

5. Członkowie Zespołu ekspertów lub Rady nie mogą, bez wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem, dla 

uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień osobiście kontaktować się z przedsiębiorstwami starającymi 

się o przyznanie prawa używania Znaku [eS] lub startującymi w Konkursie, z wyłączeniem bezpośredniej 

wizytacji przedsiębiorstwa, uzgodnionej z Organizatorem. 

 

X. Harmonogram certyfikacji przedsiębiorstw społecznych i Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo 

Społeczne Roku 

 

1. Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku oraz procedura certyfikacji przedsiębiorstw 

społecznych są realizowane w terminie 1 stycznia – 31 grudnia każdego roku. 

2. Zgłoszenia do Konkursu oraz procedury certyfikacji zbierane są w terminie ustalonym przez Organizatora, 

jednak nie później niż do 30 lipca każdego roku. 

3. Zespół Ekspertów wydaje rekomendacje w terminie do 30 września każdego roku. 

4. Rada Konkursu wybiera laureatów Konkursu w terminie nieprzekraczalnym do 30 listopada każdego roku. 

5. Głosowanie internetowe na „Nagrodę Publiczności” w Konkursie odbędzie się w okresie 30 dni 

poprzedzających uroczyste zakończenie Konkursu każdego roku. 

6. Zakończenie Konkursu i gala wręczenia nagród oraz ogłoszenie informacji o odznaczonych Znakiem [eS] 

przedsiębiorstwach odbędzie się w terminie do 15 grudnia każdego roku. 

 

XI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu jest 

dostępna w siedzibie Organizatora i na stronach internetowych www.konkurs-es.pl oraz www.znak.es.  

2. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do systemu certyfikacji przedsiębiorstw 

społecznych oraz Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne decyzje podejmuje Organizator. 

  

http://www.konkurs-es.pl/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Katalog identyfikacji wizualnej Znaku [eS]  

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu certyfikacji przedsiębiorstw społecznych i Konkursu 

na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. 

 

(nazwa i adres przedsiębiorstwa społecznego)  

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

00-657 Warszawa, Pl. Konstytucji 5/14 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem przyznawania znaku [eS] przedsiębiorstwom społecznych i 

Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, a szczególnie z Zasadami używania Znaku [eS] i 

przyjmuję je do wiadomości. 

Zobowiązuję się do przestrzegania wspomnianych zasad używania Znaku [eS] oraz do poddania się corocznej 

ewaluacji dokonywanej przez ekspertów wyznaczonych przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

w celu utrzymania prawa do posługiwania się Znakiem [eS].  

 

(imię, nazwisko i funkcja osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa społecznego) 

Podpis 

Data i miejscowość 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Wzór formularza zgłoszeniowego do Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU – WZÓR 

1. DANE ORGANIZACJI 

1.1. Dane identyfikacyjne: 

Pełna nazwa organizacji:   

Skrót (jeżeli dotyczy):  

Forma prawna: Stowarzyszenie prowadzące działalność 

gospodarczą 

Stowarzyszenie prowadzące zakład 

aktywności zawodowej 

Fundacja prowadząca działalność 

gospodarczą  

Fundacja prowadząca zakład aktywności 

zawodowej 

Kościelna osoba prawna prowadząca 

działalność gospodarczą 

Kościelna osoba prawna prowadząca zakład 

aktywności zawodowej 

Spółdzielnia pracy, Spółdzielnia inwalidów i 

niewidomych 

Spółdzielnia socjalna osób fizycznych 

Spółdzielnia socjalna osób prawnych 

Spółka z o.o., spółka akcyjna 

Nr KRS lub innego rejestru  

Data rejestracji w KRS lub innym rejestrze 

(rok/miesiąc/dzień) 

 

Numer NIP: 
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Numer REGON: 
 

 

Adres siedziby (wraz z podaniem 

województwa): 

 

Adres do korespondencji (jeżeli różny od 

podanego powyżej): 

 

Liczba mieszkańców w gminie, w której 

siedzibę ma organizacja (zgodnie z listą 

gmin i powiatów wg. liczby ludności wg. 

danych GUS - stan na koniec 2009. - 

ludność według płci, powiatów i gmin w 

województwach  w 2009 r. według 

danych opublikowanych przez GUS): 

a. 10 000 lub mniej mieszkańców 

b. 10 001 – 50 000  

c. 50 001. lub więcej mieszkańców 

 

Telefon i fax:  

e-mail:  

Strona www  

Osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli: (imię i nazwisko, 

sprawowana funkcja): 

 

Osoba uprawniona do kontaktu z 

organizatorem w sprawie Konkursu (imię 

i nazwisko, adres mailowy) 

 

2. OPIS MERYTORYCZNY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

2.1. Opis oferty przedsiębiorstwa (3600 znaków ze spacjami) 

Proszę opisać produkty lub usługi, które sprzedaje przedsiębiorstwo społeczne.  

- opisując produkt/usługę proszę uwzględnić następujące informacje: czy produkt/usługa jest trudno dostępny czy 

powszechnie dostępny na lokalnym rynku; co różni Państwa ofertę od innych podobnych dostępnych lokalnie; czy 

są Państwo elastyczni przygotowując ofertę, gotowi odpowiedzieć na nietypowe zamówienie dopasowane do 

potrzeby klienta? 

- czy obserwują Państwo rynek, konkurencję, analizują własną ofertę z uwzględnieniem otoczenia rynkowego 

- do kogo, do jakich klientów kierowana jest Państwa oferta (np. do osób indywidualnych, firm, samorządów) 
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- którego typu klientów mają Państwo najwięcej – indywidualnych, firm, samorządów, innych organizacji 

pozarządowych/przedsiębiorstw społecznych? Kto jest Państwa głównym klientem? 

- czy mają Państwo stałych klientów? Ilu ich jest? Z której w w/w grup się wywodzą? Jak często zamawiają? Czy 

posiadają Państwo porozumienia o dłuższej stałej współpracy? 

- proszę opisać w jaki sposób sprzedawane są Państwa usługi/produkty (np. w sklepie/restauracji, miejscu 

produkcji itp.) i w jaki sposób są promowane/reklamowane (np. w internecie, za pośrednictwem ulotek innych 

form reklamowych, sprzedaż bezpośrednia itp.) 

- jaki jest zasięg terytorialny Państwa działania (lokalny, regionalny, ogólnopolski), czy na przestrzeni ostatnich 3 

lat zwiększali Państwo zasięg działania, zmieniali ofertę dopasowując ją do sytuacji na rynku, oczekiwań klientów, 

możliwości działania?  

Można przesłać drogą mailową przykładową ofertę,  projekty opakowań, metek, instrukcje obsługi, warunki 

gwarancji, regulaminy, dokumentację fotograficzną i in.  

Adres e-mail:  konkurs@fise.org.pl 

 

2.2. Opis zespołu przedsiębiorstwa społecznego (3600 znaków ze spacjami) 

Proszę opisać: 

-  ile osób jest zatrudnionych w przedsiębiorstwie społecznym i na podstawie jakiej umowy – umowa o pracę, 

spółdzielcza  umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, inne formy (jakie?) 

- czy stosują Państwo elastyczne formy zatrudnienia jak np. telepraca, nienormowany czas pracy, zadaniowy 

charakter pracy, ułatwienia dla rodziców pozwalające im godzić życie rodzinne i zawodowe 

- czy utrzymują Państwo stałą liczbę pracowników, czy zatrudniacie Państwo sezonowo/zależnie od pozyskanych 

zleceń?  

- ilu spośród pracowników Państwa przedsiębiorstwa wywodzi się z grup z trudnościami na rynku pracy (np. 

długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, po przebytej chorobie, po kuracjach odwykowych, po odbyciu 

kary pozbawienia wolności itp.)?  

- proszę opisać kompetencje i doświadczenie kadry zarządzającej (np. dyrektora, kierownika, prezesa, osoby 

odpowiedzialnej za sprzedaż, kontakt z klientem) oraz pracowników (specjalistyczne kursy, wykształcenie 

kierunkowe itp.) 

- czy pracownicy uczestniczą w kursach zawodowych i doszkalających? 

- czy istnieje system motywacyjny w ramach którego pracownicy są zachęcani do podejmowania wyzwań, 

rozwoju, aktywnego uczestniczenia w rozwijaniu przedsiębiorstwa i siebie jako pracownika? 
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- proszę opisać w jaki sposób są podejmowane decyzje w przedsiębiorstwie społecznym, czy pracownicy są 

włączani w proces decyzyjny? Jeśli tak, w jaki sposób? 

 

2.3. Proszę opisać korzyści społeczne z funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (1800 znaków ze 

spacjami) 

Proszę opisać: 

- jakie korzyści osiągają osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym, czy PS oprócz zapewnienia pracy, 

oferuje dodatkowe wsparcie np. dla rodziny osób zatrudnionych, indywidualne (np. psychologiczne, 

coachingowe), rehabilitację, jeśli inne, jakie? 

- czy pracownicy przedsiębiorstwa poszukują pracy na otwartym rynku i znajdują ją (ile było takich przypadków)?  

- jakie korzyści z funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego ma jego otoczenie, np. lokalna społeczność (np. 

wieś, dzielnica) lub grupa/ środowisko, wokół którego skupione są działania społeczne PS (np. osoby 

niepełnosprawne, chorujące psychicznie, wychodzące z bezdomności itp.) 

- czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność edukacyjną, zmierzającą do podnoszenia świadomości otoczenia 

(klientów, dostawców itp.) na temat problemu społecznego na który odpowiada przedsiębiorstwo poprzez swoją 

działalność 

- czy przedsiębiorstwo zbiera informacje zwrotne od klientów na temat swojej działalności i oferty i bierze je pod 

uwagę (w jaki sposób?) 

2.4. Ekologia i zrównoważony rozwój (1800 znaków ze spacjami) 

Proszę opisać czy i w jaki sposób stosują Państwo zasady zrównoważonego rozwoju w funkcjonowaniu Państwa 

firmy: 

- czy zwracają Państwo uwagę na pochodzenie stosowanych surowców/produktów? Np. surowce i produkty 

posiadają  certyfikaty poświadczające ekologiczne pochodzenie i sposób produkcji;  surowce i produkty pochodzą 

od lokalnych dostawców/producentów (nie są importowane jeśli nie trzeba), 

- czy stosują Państwo surowce z recyklingu, przetwarzają odpady powstające podczas procesu produkcyjnego? 

- czy posiadają Państwo certyfikaty ekologiczne dla własnych produktów/usług? 

- czy segregują Państwo odpady? 

- czy promują Państwo postawy proekologiczne wśród pracowników i klientów, dostawców, np. wspólne 

dojeżdżanie jednym samochodem do pracy, jazda rowerem, oszczędzanie energii, segregowanie odpadów? 

2.5. Opis strategii rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (1800 znaków ze spacjami) 

Proszę opisać kierunki, w których przedsiębiorstwo chce rozwijać swoją działalność gospodarczą w ciągu 

najbliższych 5 lat. Można opisać zmiany, które zamierza się wprowadzić by zwiększyć swoją efektywność na rynku 
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– zmiany technologiczne, dystrybucji, poszerzenie oferty, pozyskiwania klientów, zmianę sposobu zarządzania, 

kursy specjalistyczne dla kadry itp. 

Proszę opisać jakie narzędzia zarządzania i prognozowania Państwo stosują, zarówno w odniesieniu do finansów 

jak i funkcjonowania przedsiębiorstwa (cash flow, strategie kilkuletnie, plany na kolejne lata?) 

2.6. Finansowanie działalności gospodarczej i infrastruktura wsparcia (1800 znaków ze spacjami) 

Proszę opisać sposób finansowania przedsiębiorstwa i wskazać źródła finansowania.  

Proszę opisać zaciągnięte kredyty i/lub pożyczki, otrzymane dotacje, wskazać inne źródła finansowania inwestycji, 

zleceń.  

Proszę podać informację o otrzymywanym dofinansowaniu miejsc pracy ze środków PFRON lub Urzędu Pracy. 

Czy korzystają Państwo ze wsparcia organizacji i instytucji takich jak Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, władze samorządowe (wójt, burmistrz, 

prezydent), Ośrodek Pomocy Społecznej?  

2.7. Referencje od klientów (nieobowiązkowe) 

Można przesłać drogą mailową listy rekomendacyjne lub inną formę opinii zleceniodawców, klientów 

przedsiębiorstwa i in. 

Adres e-mail:  konkurs@fise.org.pl 

3. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI (OBOWIAZKOWE) 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie drogą mailową poniższych dokumentów: 

 

3.1.  Wyniki finansowe organizacji osiągnięte w 2015 I 2016 ROKU 

Należy przesłać następujące dokumenty: 

a. Bilans za 2015 i 2016 

b. Rachunek zysków i strat lub rachunek wyników za 2015 i 2016 

c. Informacja dodatkowa za 2015 i 2016 

d. Cash Flow – opcjonalnie, jeśli aplikujący je sporządza. 

 

3.2  Pozostałe dokumenty 

a. Sprawozdanie merytoryczne za 2016 

b. statut 
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Powyższe dokumenty należy wysłać do 20 lipca 2017. Adres e-mail: konkurs@fise.org.pl 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu  

Wzór Ankiety kwalifikacyjnej do projektu mentoringu dla przedsiębiorstw społecznych  

 

1 Nazwa firmy  

2 Osoba kontaktowa  

3 Stanowisko osoby kontaktowej  

4 Telefon  

5 E-mail  

7 Rok rozpoczęcia działalności komercyjnej  

8 
 
Dlaczego chcielibyście Państwo otrzymać nagrodę mentoringu? (max. 1000 znaków) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
Jakie cele chcieliby Państwo zrealizować poprzez udział w programie? (Prosimy o podanie maksymalnie 
3 celów: konkretnych, mierzalnych, ambitnych, realistycznych, możliwych do realizacji w pół roku, max. 
500 znaków) 

 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

10 
Jakie zmiany wystąpią w Państwa przedsiębiorstwie w wyniku realizacji powyższych celów? (max. 1000 
znaków) 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

Wzór Deklaracji dla przedsiębiorstw społecznych biorących udział w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo 

Społeczne Roku 

(miasto i data) 

Deklaracja Aplikującego w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 20… 

 
1. Oświadczam, że informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym i załącznikach są zgodne ze stanem 

faktycznym i jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej wynikającej z kodeksu karnego, dotyczącej 
poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 

2. Oświadczam, że następujące załączniki przesłane zostały w wersji elektronicznej na wskazany przez 
Organizatora Konkursu [eS] adres mailowy konkurs@fise.org.pl 
 (proszę wykreślić jeśli nie występuje): 
a. Statut  
b. Sprawozdania merytoryczne za lata …. 
c. Bilans za lata …. 
d. Rachunek zysków i strat/ rachunek wyników za lata …. 
e. Informacja dodatkowa za lata …. 
f. Cash flow na rok …. 

Potwierdzam, że wszystkie ww. załączniki będące kopiami (skanami) dokumentów są zgodne z oryginałem i że 
na każde żądanie Organizatora Konkursu zostaną okazane oryginały tych dokumentów. 

3. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym lub nie znajduję się w toku likwidacji, 
postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku 
upadłego wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania 
naprawczego. 

4. Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat nie zostałem (-am) skazany (-a) prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

5. Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności 
publicznoprawnych, albo uzyskałem przewidziane przepisami prawa zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

6. Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wniosku konkursowego oraz udzielanie informacji związanych 
z realizacją przedsięwzięcia na potrzeby ewaluacji (ocen), działań marketingowych dotyczących Konkursu, 
przeprowadzanych przez Organizatora Konkursu bądź podmiot dokonujący ewaluacji (oceny) na zlecenie 
Organizatora. 

7. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych i informacji zawartych we wniosku konkursowym 
przez Organizatora, w tym na wykorzystanie ich do badań i analiz sektora ekonomii społecznej prowadzonych 
przez Organizatora. 

8. Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w sesji fotograficznej i/lub nagraniu filmu promującego Konkurs na 
warunkach uzgodnionych uprzednio z Organizatorem. 
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(data, podpis i pieczęć Aplikującego) 

  



 
 

 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

00-657 Warszawa, Pl. Konstytucji 5 lok. 14 | T: +48 22 622 01 91, 22 622 16 87 | e-mail: fise@fise.org.pl, www.fise.org.pl 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu 

Wzór Oświadczenia o poufności i bezstronności 

Imię i nazwisko członka Zespołu Ekspertów/Rady Konkursu:  

Instytucja organizująca Konkurs: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem certyfikacji przedsiębiorstw społecznych i Konkursu na Najlepsze 

Przedsiębiorstwo Społeczne Roku; 

2. zobowiązuję się do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną 

wiedzą; 

3. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji, danych osobowych 

i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub 

jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie 

mogą zostać ujawnione stronom trzecim; 

4. nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności 

względem podmiotów składających aplikację konkursową, w tym, że: 

a. nie brałem/brałam osobistego udziału w przygotowaniu aplikacji konkursowych będących przedmiotem 

mojej oceny, 

b. z osobami przygotowującymi aplikacje konkursowe będące przedmiotem mojej oceny: 

- nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego 

stopnia, 

- nie jestem lub nie byłem/byłam związany/a z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

c. nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/byłam 

związany/a stosunkiem pracy z żadnym podmiotem składającym aplikację konkursową będącą 

przedmiotem mojej oceny, 

d. nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie 

świadczyłem/am pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla żadnego podmiotu składającego 

aplikację konkursową będącą przedmiotem mojej oceny, 

e. nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/byłam 

członkiem organów zarządzających i nadzorczych żadnego podmiotu składającego aplikację konkursową 

będącą przedmiotem mojej oceny. 

 

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, 

co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanej mi do oceny aplikacji konkursowej, zobowiązuję się do 

niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Organizatora Konkursu oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w 

procesie oceny. 

 

 (podpis)                                                                                                                              (data i miejscowość) 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu 

Opis kryteriów formalnych i merytorycznych dostępu do procedury certyfikacji przedsiębiorstw społecznych oraz 

do Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne 

Kryteria formalne: 

1. Kryterium formalne dla obu kategorii konkursowych oraz procedury certyfikacji przedsiębiorstw społecznych: 

a. przedsiębiorstwo społeczne jest zarejestrowane od co najmniej 24 miesięcy i zamknęło dwa pełne lata 

obrotowe, 

b. formularz zgłoszeniowy jest wypełniony prawidłowo i zawiera wszystkie niezbędne informacje, 

c. przedsiębiorstwo społeczne przesłało podpisaną Deklarację do Organizatora, 

d. przedsiębiorstwo społeczne prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub 

prowadzi zakład aktywności zawodowej na podstawie odpowiednich przepisów. 

 

Kryteria merytoryczne: 

Kryteria ekonomiczne subiektywne: 

1. Ciągłość, stabilność i wiarygodność przedsiębiorstwa 

2. Pozycja i potencjał przedsiębiorstwa na rynku 

3. Ocena kompetencji i potencjału kadry ocenianego przedsiębiorstwa oraz sposobu zarządzania zespołem 
 

Kryteria ekonomiczne obiektywne (badane na podstawie dostępnych danych finansowych ocenianego 

przedsiębiorstwa): 

1. Rentowność  

2. Płynność finansowa 

3. Sprawność działania 

4. Zadłużenie 

5. Efektywność gospodarcza 
 

Kryteria społeczne: 

1. Cele społeczne ocenianego przedsiębiorstwa 

2. Kultura wewnątrzorganizacyjna 

3. Korzyści społeczne z funkcjonowania ocenianego przedsiębiorstwa 

4. Ekologia i zrównoważony rozwój 

  

 

 


