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Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” 

 

 

ZASADY WERYFIKACJI  
PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 

 
1. Zakres i cel dokumentu  
W niniejszym dokumencie zawarto podstawowe wymagania jakie winien spełnić podmiot ekonomii 
społecznej poddający się dobrowolnej certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej (PES). Certyfikat 
uzyskany w wyniku poddania się PES opisanym w niniejszym dokumencie procedurom jest 
potwierdzeniem zweryfikowania PES pod kątem jej wiarygodności i kompetencji do otrzymania znaku 
certyfikującego PES.  

Celem znaku certyfikującego podmioty ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku  jest zwiększenie 
konkurencyjności i poprawy kondycji PES  na rynku poprzez możliwość oznaczania nim towarów  
i usług ekonomii społecznej, co zwraca uwagę konsumenta i może decydować o wyborze produktu,  
a także o tym, iż podejmując decyzje konsumpcyjne, można kierować się względami społecznymi, 
jednocześnie wspierając rozwój przedsiębiorczości społecznej.  

2. Podmioty ekonomii społecznej 
Certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej mogą się poddać:   

 centra integracji społecznej (CIS),  
 zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),  
 warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), 
 spółdzielnie socjalne,  
 spółdzielnie inwalidów i niewidomych,  
 spółki prawa handlowego ( spółka non-profit),  
 fundacje,  
 stowarzyszenia,  
 inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
 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, 

 pozostałe spółdzielnie socjalne o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym 
spółdzielnie pracy),  

o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną 
rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego  lub inna  
działalność o charakterze ekonomicznym. 
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3. Zgłoszenie podmiotów ekonomii społecznej do certyfikacji  

Celem certyfikacji podmiot ekonomii społecznej składa do Biura Dolnośląskiej Kapituły Certyfikującej 
przy Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. 

4. Badanie podmiotów ekonomii społecznej 

Dolnośląska Kapituła Certyfikująca, celem zarekomendowania danego podmiotu do certyfikacji, jest 
obowiązana do sprawdzania na podstawie oświadczenia oraz właściwych dokumentów:  

 formy prawnej certyfikowanego podmiotu – podmiot musi posiadać formę prawną określoną w 
pkt. 2. Dowodem jest aktualny (pod względem upoważnionych władz) wyciąg z właściwego 
rejestru; Dopuszczalny jest również wydruk z internetowej wyszukiwarki Krajowego Rejestru 
Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl 

 społecznych celów działania podmiotu – podmiot musi wykazać faktyczną realizację działalności 
o charakterze społecznym lub społecznie użytecznym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, wykluczonych społecznie lub społeczności lokalnej – dowodem jest oświadczenie 
przedstawione przez dany podmiot, zweryfikowane przez opinię Dolnośląskiej Kapituły 
Certyfikującej; 

 stosownego okresu funkcjonowania podmiotu – podmiot musi funkcjonować co najmniej 6 
miesięcy. Dowodem jest aktualny (pod względem upoważnionych władz) wyciąg z właściwego 
rejestru; Dopuszczalny jest również wydruk z internetowej wyszukiwarki Krajowego Rejestru 
Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl 

 ekonomicznego wymiaru działania podmiotu. Podmiot musi w ostatnim okresie 
obrachunkowym posiadać nie mniej niż 30% przychodów własnych w ogólnej wartości 
przychodów. Dowodem jest oświadczenie podmiotu, które jest weryfikowane przez Dolnośląska 
Kapitułę Certyfikującą. Do przychodów własnych zalicza się wszystkie przychody ze sprzedaży 
dóbr i usług oraz dotacje ze środków budżetu państwa, budżetu UE oraz budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych przez dany podmiot. Do 
dotacji nie zalicza się dotacji przyznanej w związku ze wspieraniem wykonywania zadań 
publicznych przyznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub budżet państwa. 
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