
Załącznik do Uchwały nr 4893/2021 
Zarządu Województwa Opolskiego 
z dnia 31 maja 2021 r. 

 

 
REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA TYTUŁU „PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ ROKU 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Marszałek Województwa Opolskiego, zwany dalej Organizatorem. 

2. Laureaci tytułu „Podmiot Ekonomii Społecznej Roku Województwa Opolskiego” (zwany dalej 
„PES Roku”) wyłaniani są w drodze konkursu. 

3. Tytuł „PES Roku” przyznawany jest podmiotowi ekonomii społecznej, działającemu na terenie 
województwa opolskiego. 

4. Tytuł „PES Roku” przyznawany jest w 3 kategoriach głównych. 

5. Dopuszcza się możliwość dodania kategorii specjalnej w celu uhonorowania podmiotu, który 
wykazał się wyjątkowymi osiągnięciami działając w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak stan 
klęski żywiołowej, stan epidemii. O utworzeniu kategorii specjalnej decyduje Kapituła Konkursu 
na uzasadniony wniosek Organizatora, zawierający opis kategorii, oraz kryteria oceny. 

6. W ramach konkursu przyznawany będzie odrębny tytuł specjalny „Przedsiębiorca Społeczny 
Roku” jako nagroda Redakcji „Monitora Przedsiębiorczości Społecznej” 

7. Tytuł „PES Roku” jest tytułem honorowym. 

8. Tytuł „PES Roku” może być nadawany podmiotowi tylko raz w danej kategorii.  

9. Konkurs o tytuł „PES Roku” rozstrzyga powołana w tym celu Kapituła Konkursu. 

10. Obsługę organizacyjną związaną z organizacją Konkursu zapewnia Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Opolu. 

§ 2 

Idea Konkursu 

1. Celem Konkursu jest uhonorowanie wyróżniających się podmiotów ekonomii społecznej 
działających na rzecz dobra wspólnego, promocja ekonomii społecznej, solidaryzmu społecznego 
oraz wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego i propagowania wartości 
demokratycznych. 

2. „PES Roku” zostanie wyłoniony spośród aktywnych PES województwa opolskiego, 
funkcjonujących nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata (liczone do dnia terminu ostatecznego 
składania wniosku zgłoszeniowego), wyróżniających się w dziedzinie swojej aktywności, 
prowadzących działalność na rzecz społeczności lokalnych, walczących skutecznie z problemami 
społecznymi w tym prowadząc reintegrację społeczną i zawodową, dysponujących 
profesjonalnym i zgranym zespołem.  

 

 



3. Tytuł „PES Roku” zostanie przyznany w kategoriach głównych: 

a) „Lokalność” – za pozytywne oddziaływanie na społeczność lokalną, otwartość na innowacje 
społeczne, integrację społeczności lokalnej oraz promowanie idei ekonomii społecznej. 

b) „Reintegracja” – za pomoc osobom wykluczonym i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
aktywne i systematyczne działania na rzecz ich powrotu na rynek pracy i poprawnego 
funkcjonowania w społeczności lokalnej.  

c) „Zespół” – za umiejętność stworzenia teamu pracowniczego, „grę zespołową”, skuteczne 
budowanie więzi i identyfikacji z miejscem pracy (aktywności), tworzenie warunków do 
rozwoju zawodowego i osobistego członków zespołu. 

§ 3 

Zasady zgłaszania kandydatów 

1. Kandydatów do tytułu „PES Roku” mogą zgłaszać: podmioty ekonomii społecznej (PES), inne 
organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia 
rekomendacji PES, organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób), poprzez 
przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną (scan na adres: rops@rops-opole.pl) lub 
dostarczenie wniosku zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji rekomendacji oraz wszystkich informacji 
zawartych we wniosku. 

3. Kandydaci będą oceniani wg następujących kryteriów: 

a) Kategoria „Lokalność”: 

 czas i zasięg działania (minimum 2 lata działalności na terenie województwa opolskiego), 

 zaangażowanie oraz skuteczność działania, 

 współpraca i angażowanie społeczności lokalnej, 

 wartość działalności PES jako wzoru do naśladowania. 

b) Kategoria „Reintegracja”: 

 czas i zasięg działania (minimum 2 lata działalności na terenie województwa opolskiego), 

 osiągnięcia w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, 

 wartość działalności PES jako wzoru do naśladowania. 

c) Kategoria „Zespół”: 

 czas działania (minimum 2 lata działalności na terenie województwa opolskiego), 

 rotacyjność kadry,  

 rozwój zawodowy,  

 wartość działalności PES jako wzoru do naśladowania. 

4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie PES województwa opolskiego, z wyłączeniem 
podmiotów, których przedstawiciele zasiadają w Kapitule Konkursu: 

 

 

 



§ 4 

Harmonogram Konkursu 

1. Wnioski zgłoszeniowe wraz z Regulaminem dostępne są na stronie internetowej Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu www.rops-opole.pl oraz portalu 
www.ekonomiaspoleczna.rops-opole.pl. 

2. Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.rops-opole.pl oraz 
portalu www.ekonomiaspoleczna.rops-opole.pl oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu. 

3. Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu osobiście lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole z dopiskiem na kopercie Konkurs „PES 
Roku”, lub pocztą elektroniczną na adres: rops@rops-opole.pl. 

4. Informacje o terminie przyjmowania zgłoszeń ogłoszone będą na stronie internetowej 
www.rops-opole.pl oraz portalu www.ekonomiaspoleczna.rops-opole.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Zgłoszenia wraz załącznikami, które wpłyną 
do Organizatora po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Ocena wniosków zgłoszeniowych nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni od terminu składania 
zgłoszeń.  

6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu dokonuje wstępnej weryfikacji wniosków 
zgłoszeniowych. W razie potrzeby wnioskodawca zostanie poproszony o uzupełnienie wniosku  
w ciągu 7 dni.  

7. Oceny i wyboru dokona Kapituła Konkursu, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.  

8. Uhonorowanie laureatów odbędzie się podczas wydarzenia o zasięgu regionalnym. O dniu  
i godzinie w/w spotkania Laureat/Laureaci zostaną powiadomieni z odpowiednim 
wyprzedzeniem.  

§ 5 

Kapituła Konkursu 

1. Wyłonienia Laureatów Konkursu dokona Kapituła Konkursu, zwana dalej Kapitułą, powołana 
zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego. 

2. Kapituła liczyć będzie od 5 do 9 osób, a w jej skład wejdą: 

a. Przedstawiciele Marszałka Województwa Opolskiego;  

b. Przedstawiciele PES. 

3. Członkowie Kapituły wybiorą ze swojego składu Przewodniczącego Kapituły. 

4. Kapituła realizuje swoje zadania pod warunkiem obecności co najmniej ½ jej składu osobowego. 

5. Z przebiegu prac Kapituły sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Kapituły 
obecni na posiedzeniu. 

6. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

7. Za pracę w Kapitule jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

 

 

 



§ 6 

Wyróżnienia 

1. Laureat Konkursu otrzyma tytuł „PES Roku Województwa Opolskiego”, statuetkę oraz dyplom.  

2. Organizator zapewnia również prezentację Laureata w wybranych mediach.  

3. Dopuszcza się możliwość  nadania więcej niż jednego tytułu „PES Roku”, a także przyznania 
wyróżnień w formie dyplomów. 

4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę pieniężnej równowartości statuetki.   

5. O przyznaniu tytułu „PES Roku” powiadamia się pisemnie uhonorowany podmiot.  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureat Konkursu oraz podmioty wyróżnione 
spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym 
celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania 
określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.  

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie był 
w stanie zapobiec.  

3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się 
postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu 

 

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY 

do konkursu o tytuł „PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ ROKU 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” 

  

w ...........................  roku 

 

 

CZĘŚĆ A. Informacje o PES zgłaszanym do Konkursu 

 

1. Dane kontaktowe kandydatki/kandydata: 

Nazwa 

 

 

Reprezentowany przez: 

 

 

Adres 

 

 

Telefon: 

 

 

 

 

 

e-mail: 

 

 

 

Kategoria 

 

 

  



2. Ogólna charakterystyka kandydata? 

Prosimy o krótki opis działalności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uzasadnienie według kryteriów podanych w §3 pkt 3 Regulaminu Przyznawania Tytułu 
„Podmiot Ekonomii Społecznej Roku Województwa Opolskiego”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Jakie zmiany zaszły w środowisku lokalnym na skutek działalności PES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dlaczego działalność PES zasługuje na wyróżnienie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ B. Informacje o osobie odpowiedzialnej za zgłoszenie 

 

Imię: Nazwisko: 

 

 

Organizacja/Instytucja/Osoba fizyczna 

 

 

 

 

Telefon: e-mail: 

 
  
Wysyłając  zgłoszenie do konkursu  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu  moich danych osobowych zgodnie z zasadami 
zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926, ze zm.) dla celów 
organizacji konkursu, wyłonienia laureatów konkursu, a także wydania nagród, jak również do opublikowania tych danych w postaci listy laureatów. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 

.......................................... 

   Czytelny podpis zgłaszającego 

 
 

 

 

POUCZENIE: 

1. Wniosek zgłoszeniowy powinien być wypełniony czytelnie (komputerowo lub pismem drukowanym) i zgodnie ze 
stanem faktycznym.  

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż dane zawarte we wniosku są nieprawdziwe, PES zgłoszony do konkursu 
zostanie zdyskwalifikowany, o czym Organizator poinformuje zgłaszającego na piśmie. 

2. W przypadku braku miejsca w formularzu wniosku zgłoszeniowego, zgłaszający może rozszerzyć pola w opisie treści,  
a w przypadku odręcznego wypełniania może dołączyć dodatkową kartkę papieru.  

3. Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje (z wyjątkiem rekomendacji pochodzących od Organizatora), materiały 
promocyjne, zdjęcia i inne dokumenty, które w opinii zgłaszającego mogłyby wzbogacić opis działalności 
kandydatki/kandydata. Organizator zastrzega sobie, iż załączone dodatkowe materiały nie będą zwracane.  

5. Do wniosku składanego przez osobę fizyczną należy dołączyć rekomendacje wystawione przez inny niż kandydat PES, 
organizację pozarządową, instytucję lub nieformalną grupę osób. 

4. Do wniosku należy dołączyć podpisane przez kandydatkę/kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. 

 

 



 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu moich 
dobrowolnie podanych wyżej wymienionych danych osobowych w związku z kandydowaniem  
w Konkursie „PES Roku”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z 04.05.2016, s. 1) oraz  
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Opolu ul. Głogowska 25 c, 45-315 Opole. 

2. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

  ……………………………………………………… 

Czytelny podpis kandydatki/kandydata 

 

 


