Regulamin przyznawania wyróżnienia
„Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady i procedury przyznawania wyróżnienia „Przedsiębiorstwo
zaangażowane społecznie” w województwie kujawsko-pomorskim.
2. Realizacja przedsięwzięcia służy budowaniu relacji międzysektorowych, wzmacnianiu współpracy
i powiązań między podmiotami aktywnymi w sektorze przedsiębiorczości i w sferze społecznej,
promowaniu postaw prospołecznych wśród przedsiębiorców oraz upowszechnianiu dobrych
praktyk i rozwiązań w zakresie zaangażowania społecznego przedsiębiorstw i współpracy z
sektorem biznesu na rzecz dobra wspólnego.
3. Wyróżnienia przyznawane są przedsiębiorstwom zaangażowanym w działania społeczne, których
aktywność w obszarze działań społecznych posiada kilka cech:
i. dotyczy działania wspólnego, tj. takiego, które włącza do aktywności co najmniej dwie
strony, z których jedną jest zawsze przedsiębiorstwo, a drugą może być podmiot
ekonomii społecznej, grupa organizacji pozarządowych, lokalna społeczność itp.
ii. rozwija relacje międzysektorowe, tzn. rozwija kontakty między ludźmi, w tym osobami
zaangażowanymi w działanie i przyczynia się do budowania współpracy.
iii. dotyczy aktywności prowadzonej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
tzn. dedykowanej społeczności województwa (w ujęciu lokalnym lub szerszym).
4. Pojęcie „zaangażowanie społeczne” oznacza działania ważne i wartościowe, które nie mają
charakteru komercyjnego, tj. nie prowadzą do osiągnięcia bezpośredniego zysku finansowego, a
realizowane są z udziałem i/lub na rzecz lokalnej/regionalnej społeczności.
5. Organizatorem przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Toruniu,
a uczestnikami mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa aktywne w obszarach będących
przedmiotem wyróżniania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
6. Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w osiąganie celów „Kujawsko-Pomorskiego Programu na
Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020”.

§2
Kapituła wyróżnienia
1. Proces przyznania wyróżnień prowadzony jest przez Kapitułę wyróżnienia powoływaną przez
Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej. Prace Kapituły są organizowane przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
2. W skład Kapituły wchodzą członkowie Zespołu ds. promocji i upowszechniania ekonomii
społecznej Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej, inni członkowie Regionalnego Komitetu
Ekonomii Społecznej zainteresowani udziałem w pracach Kapituły oraz przedstawiciele
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
3. Kapituła w swojej pracy może korzystać ze wsparcia ekspertów zewnętrznych, w tym
przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu oraz samorządu gospodarczego, a także ośrodków
wspierania ekonomii społecznej z regionu.
4. Członkowie Kapituły nie mogą być powiązani (podległość służbowa) z przedsiębiorstwami,
których aplikacje uczestniczą w procedurze wyróżniania. Członkowie Kapituły zobowiązani są do
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6.
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złożenia podpisanego dokumentu  „Oświadczenie o braku konfliktu interesów” (stanowiącego
załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu) przed przystąpieniem do oceny aplikacji.
Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły, którym jest Przewodniczący Zespołu ds.
promocji i upowszechniania ekonomii społecznej Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej, a
posiedzenia Kapituły są protokołowane.
Kapituła dokonuje nominacji przedsiębiorstw do wyróżnienia, jak i wskazuje przedsiębiorstwa
wyróżnione na podstawie zgromadzonych dokumentów, w tym „Karty informacyjnej” i „Karty
weryfikacji”, a także materiałów przekazanych przez kandydatów/uczestników. Kapituła
podejmuje decyzje metodą konsensusu, a w przypadku nieosiągnięcia go decyzje podejmowane
są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos oddany przez
Przewodniczącego Kapituły.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zapewnia Członkom Kapituły wgląd do
analizowanych dokumentów na każdym etapie procesu.
Z prac Kapituły sporządzane jest podsumowanie zawierające listę przedsiębiorstw
nominowanych i listę przedsiębiorstw, którym przyznano wyróżnienie „Przedsiębiorstwo
zaangażowane społecznie”. Indywidualne oceny i opinie Członków Kapituły pozostają utajnione.
Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§3
Procedura przyznawania wyróżnienia „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”
1. Wyróżnienie może być przyznane każdemu przedsiębiorstwu bez względu na rodzaj prowadzonej
przez niego działalność gospodarczą czy wielkość przedsiębiorstwa.
2. Zgłoszenia kandydatów do wyróżnienia „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie” mogą
dokonać podmioty prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego i podmioty ekonomii
społecznej, lub osoby fizyczne (grupa co najmniej 4 osób), które w aplikacji zgłoszeniowej
wskazują przedsiębiorstwo lub przedsięwzięcie zorganizowane z udziałem przedsiębiorstwa wraz
z krótkim uzasadnieniem zgłoszenia i z podstawowymi danymi kontaktowymi przedsiębiorstwa
(nazwa, adres).
3. Zgłoszenie dokonywane jest na formularzu  „Karta zgłoszenia” stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
4. Wraz ze zgłoszeniem o którym mowa w pkt. 2 zgłaszający przekazują  „Oświadczenie o zgodzie
na udział w procedurze wyróżniania” stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Przekazanie wraz ze zgłoszeniem ww. oświadczenia nie jest obowiązkowe. Zgłaszający mogą
zwrócić się do Kapituły wyróżnienia – poprzez zaznaczenie właściwej opcji na „Karcie zgłoszenia”
– o pozyskanie zgody bezpośrednio od kandydata przez Kapitułę.
5. Członek Kapituły reprezentujący Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu weryfikuje
zgłoszenia w zakresie ich zgodności z celami procesu wyróżniania.
6. Podpisując „Oświadczenie o zgodzie na udział w procedurze wyróżniania” kandydat staje się
uczestnikiem procesu wyróżniania.
7. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Kapitule, we wskazanym przez nią terminie,
informacji o zakresie działań, które są przedmiotem weryfikacji na formularzu  „Karta
informacyjna” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu
8. „Karta informacyjna” zawiera wyraźnie oznaczone pytania (pola) obligatoryjne i pytania (pola)
fakultatywne. Pola fakultatywne służą rozszerzeniu i uszczegółowieniu opisu, w tym wskazaniu
zakresu (formy i skali) zaangażowania przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w działania
podejmowane w sferze społecznej oraz/lub opisowi relacji w kontekście prowadzenia
przedsięwzięcia oraz/lub stałości współpracy i konsekwencji we współpracy oraz/lub możliwości
realizacji podobnego przedsięwzięcia przez inne środowiska i podmioty w województwie.
9. Uczestnik wraz z „Kartą informacyjną” może przekazać Kapitule dodatkowe informacje i
dokumenty, które mogą mieć wpływ na ocenę zgłoszenia przez Kapitułę.
10. Przekazane przez uczestników „Karty informacyjne” są weryfikowane przez Kapitułę wyróżnienia.
Weryfikacja polega na sprawdzeniu dokumentacji, na podstawie której Kapituła ustala listę
przedsiębiorstw nominowanych do wyróżnienia.

11. Na podstawie posiadanych materiałów, przedstawiciele Kapituły wypełniają  „Kartę
weryfikacyjną” stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, wskazując w niej
odpowiedzi na najistotniejsze wymagania procedury.
12. Ocena każdego ze zgłoszeń dokonywana jest przez dwie osoby, w tym każdorazowo przez
Członka Kapituły reprezentującego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, wybrane
w drodze losowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Kapituły.
13. Decyzja w sprawie przyznania wyróżnienia podejmowana jest na spotkaniu podsumowującym
Kapituły.

§4
Wyniki procesu i prawa wyróżnionych
1. Wyróżnienie przyznawane jest corocznie.
2. Wyróżnienie ma formę okolicznościowego certyfikatu i statuetki.
3. Przyznanie wyróżnienia uprawnia przedsiębiorstwo do posługiwania się tytułem, w tym znakiem
graficznym przez okres trzech lat. Po tym okresie prawo do posługiwania się tytułem wygasa.
4. Przedsiębiorstwa, którym przyznano wyróżnienie mogą otrzymać wyróżnienie w kolejnych
edycjach przedsięwzięcia.

§5
Proces upowszechniania
1. Bezpośrednio po powołaniu Kapituły wyróżnienia pierwszym elementem procedury jest
upowszechnienie procesu i jego rozpropagowanie w regionie wśród instytucji otoczenia biznesu,
samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych podmiotów publicznych i
niepublicznych. Upowszechniane informacje akcentują nie tylko cele procesu wyróżniania, ale
także możliwość wskazania kandydatów do wyróżnienia przez instytucje niebędące
przedsiębiorstwami oraz przez grupy osób fizycznych.
2. Informacja o prowadzonym procesie upowszechniana jest również zwyczajowymi kanałami
informacyjnymi, jak strony internetowe Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, serwisy tematyczne itp.

§6
Postanowienia końcowe
Decyzje dotyczące treści Regulaminu oraz decyzje w kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie
podejmuje Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wyróżnienia „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”

Karta zgłoszenia kandydata
do wyróżnienia „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”
1. Do tytułu „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie 2018” zgłaszamy:
Nazwa przedsiębiorstwa:
Adres przedsiębiorstwa (kontakt):

2. Dlaczego kandydat powinien otrzymać tytuł „Przedsiębiorstwa zaangażowanego społecznie”?
[Prosimy o opisanie aktywności Kandydata w zakresie zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności lub
podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych. Prosimy o wskazanie konkretnych przykładów
zaangażowania Kandydata, które powinny zostać wyróżnione.]

3.

Wraz ze zgłoszeniem przekazujemy „Oświadczenie o zgodzie kandydata na udział w procedurze
wyróżniania:

☐TAK.
☐NIE. Prosimy Kapitułę wyróżnienia o zwrócenie się do Kandydata o przekazanie ww. zgody.

4. Zgłaszający:



w przypadku zgłoszenia składanego przez podmioty prawne, prosimy o podpis osoby uprawnionej oraz o
wskazanie danych kontaktowych Zgłaszającego,
w przypadku zgłoszenia składanego przez osoby fizyczne (co najmniej 4) prosimy o złożenie czytelnych
podpisów i wskazanie jednego numeru telefonu do kontaktu ws. zgłoszenia

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania wyróżnienia „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”

Oświadczenie o zgodzie na udział w procedurze wyróżniania
„Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”
Nazwa przedsiębiorstwa:
Adres przedsiębiorstwa:

Numer REGON:

W związku ze złożeniem zgłoszenia do tytułu „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”dla
naszego przedsiębiorstwa oświadczam/oświadczamy, że wyrażam/wyrażamy zgodę na udział
wprocedurze wyłonienia laureatóww 2018 roku. Złożenie niniejszego oświadczenia oznacza akceptację
Regulaminu przyznawania wyróżnienia „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”.

Pieczęć Przedsiębiorstwa

Podpis osoby/osób upoważnionych

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wyróżnienia „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”

Karta informacyjna o aktywności kandydata
do wyróżnienia „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”
Nazwa przedsiębiorstwa:
Adres przedsiębiorstwa (kontakt):

1. Dlaczego kandydat powinien otrzymać tytuł „Przedsiębiorstwa zaangażowanego społecznie”?
Prosimy o opisanie aktywności Kandydata w zakresie zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności i/lub
podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych.

2. Dlaczego podjęto działania opisane w pkt. 1?

3. Na jaką potrzebę starano się odpowiedzieć dzięki działaniom opisanym w pkt. 1?

4. Z kim współpracowano w realizacji opisanych powyżej działań?

5. Pytania dodatkowe (fakultatywne)
Poniżej znajdują się pytania uzupełniające, które mogą pomóc w rozwinięciu i uszczegółowieniu opisu powyżej.
Odpowiedź na poniższe pytania nie jest wymagana.
 Jaki był zakres (co do formy i skali) działań opisanych powyżej?
 Czy realizacja opisanych powyżej działań spowodowała nawiązanie nowych kontaktów z podmiotami
działającymi w sferze społecznej i/lub w jaki sposób rozwinęły się dotychczasowe kontakty?
 Czy realizacja działań opisanych powyżej ma charakter stałej współpracy?
 Czy działania opisane powyżej mogą być dobrą praktyką (inspirującym przykładem) dla innych środowisk i
podmiotów w województwie kujawsko-pomorskim?

Pieczęć Przedsiębiorstwa

Podpis osoby/osób upoważnionych

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wyróżnienia „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”

Karta weryfikacji spełnienia wymagań
Nazwa przedsiębiorstwa:

1. Czy oceniana w procedurze działalność przedsiębiorstwa ma formę działania wspólnego, tj.
takiego, które włącza do aktywności co najmniej dwie strony, z których jedną jest zawsze
przedsiębiorstwo, a drugą może być podmiot ekonomii społecznej, grupa organizacji
pozarządowych, lokalna społeczność itp.?
☐ Tak ☐ Nie

Uzasadnienie:

2. Czy oceniana w procedurze działalność przedsiębiorstwa rozwija relacje międzysektorowe, tzn.
przyczynia się do rozwijania kontaktów między ludźmi, w tym między ludźmi zaangażowanymi w
działanie i przyczynia się do budowania współpracy międzysektorowej?
☐ Tak ☐ Nie

Uzasadnienie:

3. Czy oceniana w procedurze działalność przedsiębiorstwa dotyczy aktywności prowadzonej na
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, tzn. dedykowanej społeczności województwa (w
ujęciu lokalnym lub szerszym)?
☐ Tak ☐ Nie

Uzasadnienie:

4. Czy oceniana w procedurze działalność przedsiębiorstwa zasługuje na wyróżnienie i
upowszechnianie?
☐ Tak ☐ Nie

Uzasadnienie:

……………………………………..………………………………………………………………

miejscowość, data

…………………………………..………………..………………………………………………………………

podpis

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania wyróżnienia „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………...

Oświadczenie o braku konfliktu interesów
Oświadczam, że nie występują bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne,
konflikt), jak też nie występują relacje podległości zawodowej, jak też nie wystąpiła bezpośrednia
współpraca zawodowa lub społeczna w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających mój udział w Kapitule
wyróżnienia pomiędzy mną a przedsiębiorstwami, których aplikacje otrzymałam/otrzymałem do
weryfikacji w procesie przyznawania wyróżnienia „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”.

……………………………………..………………………………………………………………

miejscowość, data

…………………………………..………………..………………………………………………………………

podpis

