
    
 

 

 

  

 
 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu „LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ” 

 

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ 

 

KATEGORIA: SAMORZĄD PROSPOŁECZNY 

KRYTERIUM OPIS 

STOSOWANIE ASPEKTÓW 

SPOŁECZNYCH/KLAUZUL 

SPOŁECZNYCH W 

ZAMÓWIENIACH 

PUBLICZNYCH 

Samorząd stosuje aspekty społeczne/ klauzule społeczne. 

POWIERZANIE ZADAŃ 

PODMIOTOWI EKONOMII 

SPOŁECZNEJ 

Samorząd powierza realizację zadań podmiotom realizującym 

cele społeczne/działającym w obszarze ekonomii społecznej. 

  

PARTNERSTWO/WSPÓŁPRACA 

Z PODMIOTEM EKONOMII 

SPOŁECZNEJ  

Samorząd współpracuje z podmiotem ekonomii społecznej 

(wspólnie realizuje określony cel) na podstawie umowy.  

PARTNERSTWO/WSPÓŁPRACA  

NA RZECZ ROZWOJU 

EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Samorząd współpracuje z innymi podmiotami na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej na podstawie umowy lub porozumienia. 

TWORZENIE PODMIOTÓW 

EKONOMII SPOŁECZNEJ 

PRZEZ SAMORZĄD 

Samorząd tworzy i lub prowadzi podmiot ekonomii społecznej: 

spółdzielnię socjalną, centrum/klub integracji społecznej, zakład 

aktywności zawodowej, warsztat terapii zajęciowej. 

INNE INICJATYWY 

SPOŁECZNE 

Realizacja projektów ze źródeł zewnętrznych dotyczących 

włączenia społecznego, wsparcie szkoleniowo – doradcze PES, 

wsparcie infrastrukturalne PES.  

 

 

KATEGORIA: PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ 

KRYTERIUM OPIS 

INICJATYWY SPOŁECZNE Podmiot podejmuje inicjatywy na rzecz osób marginalizowanych. 

PRODUKTY I USŁUGI Podmiot wytwarza wysokiej jakości produkty i usługi, które 

wpływają na: 

- stabilność działalności podmiotu i zatrudnialność; 

- rozwój, konkurencyjność i promocję regionu/obszaru 

działalności. 

ZATRUDNIENIE OSÓB W 

RAMACH UMÓW O PRACĘ 

Procent osób zatrudnianych na podstawie stosunku pracy, 

spółdzielczej umowy o pracę w stosunku do ogółu zatrudnionych 

ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA 

W STOSUNKU DO ROKU 

UBIEGŁEGO 

Zatrudnienie nowych pracowników w roku, którego dotyczy 

aplikacja. 
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PARTNERSTWO/WSPÓŁPRACA 

Z JST I/LUB BIZNESEM 

Podmiot współpracuje z samorządem i/lub biznesem w ramach 

partnerstwa/współpracy na podstawie partnerstwa powołanego 

umową partnerską lub porozumieniem lub wspólnie realizują 

projekt. 

SYTUACJA FINANSOWA 

PODMIOTU 

Podmiot posiada dodatni wynik finansowy i/lub notuje wzrost 

przychodów w stosunku do roku poprzedniego. 

UZYSKANIE STATUSU 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

SPOŁECZNEGO 

Podmiot ekonomii społecznej poddał się weryfikacji  i spełniania 

cechy Przedsiębiorstwa Społecznego  

 

 

KATEGORIA: BIZNES PROSPOŁECZNY 

KRYTERIUM OPIS 

DOKONYWANIE ZAKUPU 

PRODUKTÓW/USŁUG W PES 

Podmiot jest odpowiedzialny społecznie poprzez dokonywanie 

cyklicznych zakupów usług lub produktów wytworzonych w 

ekonomii społecznej. 

WSPARCIE FINANSOWE LUB 

RZECZOWE PES 

Podmiot wspiera finansowo lub rzeczowo (np. poprzez 

przekazanie sprzętu komputerowego, biurowego) podmiot 

ekonomii społecznej. 

PARTNERSTWO/WSPÓŁPRACA 

Z PES I NA RZECZ PES 

Tworzenie partnerstwa i/lub budowanie współpracy stanowi 

element wypełnienia misji społecznie odpowiedzialnego biznesu. 

  

MENTORING BIZNESOWY Podmiot prowadzi nieodpłatnie doradztwo dla podmiotów 

ekonomii społecznej, a tym samym wspiera przedsiębiorców 

społecznych w prowadzeniu ich działalności. Pracownicy 

podmiotu dzielą się wiedzą, realizując strategiczne podejście do 

odpowiedzialności społecznej. 

WOLONTARIAT 

PRACOWNICZY 

Pracowniku podmiotu angażują się w działania społeczne. Firma 

wspiera pracownika w tej działalności czasowo, finansowo lub 

merytorycznie. Wolontariat może przybrać formę cyklicznych 

akcji wolontariackich na rzecz wybranego podmiotu ekonomii 

społecznej, organizacji pozarządowej, instytucji publicznej lub 

lokalnej społeczności, w której pracownicy firmy służą swoją 

pracą fizyczną lub umysłową w odpowiedzi na określone 

potrzeby.  

INICJATYWY SPOŁECZNE Podmiot podejmuje inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności lub 

włącza się w akcje społeczne. 

 

Podmiot ekonomii społecznej (PES) :  

a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205); 
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b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

i) CIS i KIS; 

ii) 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 2019 r. poz. 1172);  

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688); 

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, z późn. zm.); 

e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach 

gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.); 

f) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

  

Przedsiębiorstwo społeczne (PS) – podmiot ekonomii społecznej, który spełnia łącznie poniższe 

warunki: 

a) posiada osobowość prawną i prowadzi:  

i) działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub  

ii) działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub  

iii) działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), lub  

iv) działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1983, z późn. zm.),  

b) zatrudnia co najmniej 30% osób, które należą do minimum jednej z poniższych grup: 
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i) osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z 

późn. zm.); 

ii) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status 

osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

iii) osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej 

pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

iv) osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

v) osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z 

późn. zm.); 

vi) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 

r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, z późn. zm.); 

vii) osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na 

podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód 

ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) wynosi 

nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych; 

viii) osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

ix) osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

x) osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

xi) osoby ubogie pracujące, o których mowa w pkt 17; 

c)  jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, 

akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału 
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przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową 

i społeczną; 

d) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania PS lub ich 

struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie 

pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie 

lub innym dokumencie założycielskim; 

e)  wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, 

tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

f) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną 

(z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą 

działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu,  

a w przypadku  umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie 

mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji 

zatrudnienia określonych w lit. b; 

g) prowadzi wobec zatrudnionych osób, o których mowa w lit. b, uzgodniony z tymi osobami  

i określony w czasie proces reintegracyjny, mający na celu zdobycie lub odzyskanie kwalifikacji 

zawodowych lub kompetencji kluczowych. 

 

 


