
Załącznik nr 1  

do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego 

nr  1268/262/V/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. 

 

 

Regulamin konkursu 

„Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018” jest Zarząd Województwa 

Śląskiego. 

2. Koordynatorem działań prowadzonych w ramach Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego (zwany dalej ROPS) z siedzibą przy ul. Modelarskiej 10,  

40-142 Katowice, z ramienia którego osobą odpowiedzialną za sprawowanie pieczy nad 

prawidłowym przebiegiem Konkursu jest Iwona Piątkowska-Lipka (dane kontaktowe:  

tel. 32-730-68-83, e-mail: ilipka@rops-katowice.pl). 

3. Wszelkie ogłoszenia istotne dla przebiegu Konkursu będą publikowane na stronach 

internetowych Organizatora: slaskie.pl oraz Koordynatora: es.rops-katowice.pl 

  

II. PODSTAWOWE CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU 

1. Głównym celem Konkursu jest nagrodzenie i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób, które 

są najbardziej zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie 

śląskim, a także najaktywniej wspierają podmioty funkcjonujące w tym sektorze. 

2. W ramach Konkursu przyznane będą trzy nagrody i tytuły „Przyjaciela ekonomii społecznej 

2018”. Laureatami mogą zostać osoby o wyjątkowym potencjale, które z pasją i zaangażowaniem 

działają na rzecz szerzenia wiedzy o ekonomii społecznej, aktywnie wspierają rozwój sektora 

ekonomii społecznej w województwie śląskim i podmioty funkcjonujące w tym sektorze, w tym 

m.in. przedstawiciele biznesu, nauki, administracji, trzeciego sektora. Komisja Konkursowa może 

również zaproponować przyznanie dodatkowych wyróżnień. 

3. Z udziału w Konkursie wyłączone są:  

a) osoby, których dotychczasowa działalność społeczna, kulturalna lub zawodowa pozostaje 

sprzeczna z celami i założeniami Konkursu,  

b) osoby, które zostały laureatami konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej” poprzedniej 

edycji, 

c) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej, o której mowa w pkt. V.4 lub 

pozostające wobec nich w stanie zależności, który mógłby wpłynąć na ustalenia Komisji 

Konkursowej, 
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d) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub długoterminowej umowy cywilno-

prawnej (tj. powyżej 6 miesięcy) w instytucjach tworzących system wsparcia ekonomii 

społecznej, które w ramach obowiązków służbowych są czynnie zaangażowane 

w świadczenie przedmiotowego wsparcia. Przez instytucje systemu wsparcia ekonomii 

społecznej rozumie się podmioty wchodzące w skład Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego. 

Ostateczną decyzję o wyłączeniu kandydata z Konkursu (bez możliwości odwołania) podejmuje 

Komisja Konkursowa. 

4. Sylwetki laureatów Konkursu prezentowane będą za pośrednictwem strony internetowej es.rops-

katowice.pl. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie z terenu województwa śląskiego. 

2. Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonane przez: podmioty ekonomii społecznej, jednostki 

samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedstawicieli biznesu, osoby 

indywidualne oraz inne podmioty, które dostrzegają pozytywną działalność danego kandydata 

w obszarze ekonomii społecznej, a także przez samych kandydatów. Osoba zgłoszona musi 

wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo w Konkursie.  

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.  

4. Zgłoszenie kandydatur odbywa się według następujących etapów: 

a) przesłanie na adres poczty elektronicznej des@rops-katowice.pl wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, 

b) dostarczenie do ROPS w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przyjaciel ekonomii 

społecznej 2018” czytelnie wypełnionego i podpisanego przez osobę uprawnioną 

formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w lit. a, zawierającego podpisaną zgodę 

kandydata zgłaszanego do udziału w Konkursie (załącznik nr 1 do formularza 

zgłoszeniowego), w terminie do 14 września 2018 r. O dacie złożenia formularza 

decyduje data wpływu nadana przez Kancelarię ROPS. Dane zawarte w wersji 

elektronicznej wniosku muszą być zgodne z danymi przedłożonymi w wersji papierowej. 

5. Podmiot zgłaszający może dokonać zgłoszenia większej liczby osób, przy czym dla każdego 

należy wypełnić oddzielny formularz zgłoszeniowy. 

6. Do formularza zgłoszeniowego mogą zostać dołączone rekomendacje innych podmiotów niż  

zgłaszający, stanowiące wyraz poparcia dla kandydata. Wzór rekomendacji stanowi załącznik nr 

2 do formularza zgłoszeniowego. Rekomendacje mogą być również sporządzone indywidualnie 

przez podmiot rekomendujący na własnym wzorze. 

7. Złożenie formularza zgłoszeniowego w ramach Konkursu nie jest jednoznaczne z przyznaniem 

wyróżnienia. 
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8. Dokumentacja złożona do Konkursu nie podlega zwrotowi. 

 

IV. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Nabór wniosków do Konkursu trwa od dnia jego ogłoszenia do dnia 14 września 2018 r. 

2. W przypadku niewielkiej ilości nadesłanych zgłoszeń (tj. poniżej 5), Koordynator Konkursu, 

może przedłużyć termin nadsyłania zgłoszeń o kolejne 14 dni kalendarzowych, liczonych                  

od pierwszego dnia po pierwotnej dacie zakończenia konkursu. Przedłużenie naboru wniosków, 

a tym samym przesunięcie terminu rozstrzygnięcia Konkursu nie wymaga Uchwały Zarządu 

Województwa Śląskiego, a jedynie ogłoszenia na stronach internetowych wskazanych  

w pkt. I.3. 

 

V. PROCEDURA I KRYTERIA WYBORU LAUREATÓW 

1. Oceny formalnej nadesłanych zgłoszeń dokonuje zespół powołany przez Dyrektora Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, według następujących kryteriów:  

a) złożenie kompletnego zgłoszenia na obowiązującym formularzu, stanowiącym załącznik 

do regulaminu Konkursu (należy wypełnić wszystkie pola w formularzu);  

b) otrzymanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

elektronicznej wersji zgłoszenia w terminie określonym w pkt. IV;  

c) dostarczenia papierowej wersji zgłoszenia w terminie określonym w pkt. IV;  

d) złożenie na formularzu zgłoszenia podpisu osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania podmiotu zgłaszającego;  

e) uzyskanie zgody kandydata na udział w Konkursie poprzez podpisanie przez niego zgody 

stanowiącej załącznik do formularza zgłoszeniowego.  

2. W przypadku stwierdzenia braków lub uchybień formalnych, wynikających z niespełnienia 

kryteriów wskazanych w pkt. V.1, podmiot zgłaszający zostanie wezwany do uzupełnienia 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania wezwania. Wezwanie do uzupełnienia może 

nastąpić drogą elektroniczną lub (gdy nie jest to możliwe) faksem bądź listownie. 

3. Zgłoszenia, co do których nie uzupełniono braków, nie podlegają dalszej ocenie. 

4. Zgłoszenia spełniające wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym przez 

Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.  

5. Celem prac Komisji Konkursowej jest ocena merytoryczna otrzymanych zgłoszeń oraz 

rekomendowanie Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów.  

6. Komisja Konkursowa dokonując oceny merytorycznej zgłoszeń będzie brała pod uwagę 

informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz dołączone rekomendacje dla Kandydata 

(zgodne z załącznikiem  nr 2 do formularza zgłoszeniowego). 

7. Komisja Konkursowa, oceniając merytorycznie zgłoszenia może przyznać maksymalnie 34 pkt. 

w oparciu o następujące kryteria:  

 



 

 

Lp. Kryterium Punktacja* 

1 Wielość i różnorodność działań Kandydata podejmowanych na rzecz sektora ekonomii 

społecznej 

0-5 pkt. 

2 Podejmowanie skutecznych i trwałych działań na rzecz osób wykluczonych, celem ich 

aktywizacji społecznej i zawodowej w sektorze ekonomii społecznej 

0-4 pkt. 

3 Zaangażowanie w lokalne, regionalne, krajowe gremia i sieci zajmujące się wspieraniem 

ekonomii społecznej 

0-4 pkt. 

4 Podejmowanie współpracy międzysektorowej przy realizacji przez Kandydata działań na 

rzecz ekonomii społecznej 

0-4 pkt. 

5 Bezpośrednia współpraca z podmiotami ekonomii społecznej 0-4 pkt. 

6 Innowacyjność, wdrażanie efektywnych rozwiązań, wykorzystanie dobrych praktyk 

w ramach działań Kandydata na rzecz ekonomii społecznej 

0-4 pkt. 

7 Aktywne promowanie i przekazywanie wiedzy o ekonomii społecznej (np. w mediach, w 

swoim miejscu pracy, społeczności lokalnej, podczas różnego typu wydarzeń, lobbowanie 

w różnych środowiskach, przekazywanie doświadczeń, udostępnianie zasobów) 

0-4 pkt. 

8 Zarekomendowanie Kandydata do konkursu przez inne podmioty niż zgłaszający 

(1 rekomendacja = 1 pkt, maksymalnie 5 pkt.) 

0-5 pkt. 

Łączna liczba punktów, którą uzyskać może kandydat: 0-34 pkt. 

 *) większa liczba punktów oznacza wyższą ocenę 

8. Wyboru laureatów, a tym samym rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Zarząd Województwa 

Śląskiego.  

9. Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego o wyborze laureatów i przyznaniu nagród jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.   

 

VI. NAGRODY  

1. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych wniosków, rekomenduje 

Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów, którym przyznała najwyższą  liczbę punktów. 

2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody indywidualne w formie nagród finansowych w wysokości 

1000 zł brutto dla każdego laureata oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki. 

3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), nagroda podlega opodatkowaniu 

10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy. 

Kwota podatku zostanie potrącona z wartości nagrody finansowej (brutto) i przekazana do urzędu 

skarbowego. 

4. Laureaci mają prawo do używania tytułu „Przyjaciela ekonomii społecznej 2018” oraz 

wykorzystywania informacji o zdobytym tytule w swoich materiałach informacyjnych  

i promocyjnych, a także w kontaktach z osobami trzecimi, przy czym zobowiązani są do 

informowania o fakcie organizacji konkursu przez Województwo Śląskie. 

5. Publiczne ogłoszenie wyników nastąpi za pośrednictwem stron internetowych wskazanych w pkt. 

I.3. 



 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych wskazanych w pkt. I.3.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, a także przerwania lub odwołania 

Konkursu, Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie 

ogłoszone na stronach internetowych wskazanych w pkt. I.3.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 

nieaktualnych danych przez podmioty zgłaszające kandydatury do konkursu. Organizator nie 

ponosi także odpowiedzialności za usługi poczty elektronicznej, z których będą korzystać 

podmioty zgłaszające kandydatury do konkursu. 

5. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Zarząd Województwa Śląskiego, którego decyzje 

są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

6. Dokumentacja związana z Konkursem przechowywania będzie w siedzibie Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. 


