
1. centra integracji społecznej; 
2. zakłady aktywności zawodowej; 
3. spółdzielnie socjalne; 
4. spółdzielnie inwalidów i niewidomych; 
5. spółki prawa handlowego (spółka non-profit); 
6. fundacje; 
7. stowarzyszenia; 
8. inne podmioty, które spełniają definicję 
organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów 
ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie; 
9. 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; 
10. pozostałe spółdzielnie o charakterze 
konsumenckim i wzajemnościowym (w tym 
spółdzielnie pracy)

Podmiot: 
1. prowadzi trwałą i efektywną działalność 
społeczną, 
2. funkcjonuje na rynku przez co najmniej 6 miesięcy, 
3. jego działalność ma charakter ekonomiczny tzn., 
że podmiot musi w ostatnim okresie obrachunkowym 
posiadać nie mniej niż 30% przychodu własnego w 
ogólnej wartości przychodów (nie dotyczy ZAZ), 
4. prowadzi działalność na terenie województwa 
dolnośląskiego, 
5. wyroby lub świadczone usugi wyróżniają się 
wysoką jakością.  

DLA KOGO 
JEST ZNAK?

DODATKOWO!

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ



Podmiot: 

1. prowadzi trwałą i efektywną działalność społeczną, 

2. funkcjonuje na rynku przez co najmniej 6 miesięcy, 

3. jego działalność ma charakter ekonomiczny tzn., 

że podmiot musi w ostatnim okresie obrachunkowym 

posiadać nie mniej niż 30% przychodu własnych w 

ogólnej wartości przychodów (nie dotyczy ZAZ), 

4. prowadzi działalność na terenie województwa 

dolnośląskiego, 

5. wyroby lub świadczone usługi wyróżniają się wysoką 

jakością.  

ZADZWOŃ DO BIURA ZNAKU 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 

ul. Hubska 7 

50-501 Wrocław 

tel. 500 156 050, 500 156 055 

NAPISZ: 

Anna Mokrzecka-Bogucka 

a.mokrzecka-bogucka@dops.org.pl 

DLA KOGO 
JEST ZNAK?

DODATKOWO!

MASZ PYTANIA? 

JAK ZDOBYĆ 
ZNAK?

Jeśli reprezentujesz Dolnośląski Podmiot Ekonomii 
Społecznej i jesteś zainteresowany zdobyciem 

znaku skontaktuj się z nami. 
Wszystko Ci wyjaśnimy. 
ZADZWOŃ LUB NAPISZ 

tel. 500 156 055 
e-mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl 

Z A S A D Y  
Wyjaśnimy Ci zasady przyznawania znaku i wspólnie 
ustalimy czy możesz się o niego starać. 
Najważniejsze zasady to: 
1. prowadzenie działalności społecznej, 
2. funkcjonowanie od co najmniej 6 miesięcy, 
3. prowadzenie działalności o charakterze 
ekonomicznym tzn. posiadanie nie mniej niż 30% 
przychodu własnych w ogólnej wartości przychodów 
(nie dotyczy ZAZ)

Prześlemy Ci wniosek o certyfikację oraz inne 
dokumenty do wypełnienia. 

Pomożemy Ci przez nie przebrnąć.

D O K U M E N T Y

Po złożeniu dokumentów czas na prezentację 
działań i produktów podczas 
posiedzenia Kapituły. 
Kapituła zdecyduje o przyznaniu znaku. 

K A P I T U Ł A

Poinformujemy Ciebie i Lokalny Samorząd 
jeśli uda Ci się zdobyć znak. 

Uroczyste nadanie certyfikatu nastąpi 
podczas DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM 
ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ 

C E R T Y F I K A C J A

KONTAKT 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ 


