
 

Regulamin Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
 „Lider ekonomii społecznej 2016” 

 

§ 1 

Cele Konkursu 

1. Celami konkursu są: 

1) upowszechnianie wiedzy o sposobach integracji społecznej i zawodowej w regionie, 

2) promowanie postaw działania zgodnie z zasadami etyki i z ideą odpowiedzialności 

społecznej, 

3) promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie, 

4) propagowanie narzędzi i rozwiązań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

2. Nagrodę otrzymują osoby/podmioty, które swoimi działaniami, najpełniej realizują cele 

konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

3.  Konkurs jest realizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna kluczem 

do sukcesu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.5 

Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i 

partnerstw ekonomii społecznej w województwie 

 

§ 2 

Kategorie Konkursu „Lider ekonomii społecznej” 

1. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:  

a. Samorząd przyjazny ekonomii społecznej, 

b. Podmiot ekonomii społecznej, 

c. Animator ekonomii społecznej (osoba fizyczna), 

d. Przyjaciel ekonomii społecznej (podmiot prywatny). 

2. Kapituła Konkursu „Lider ekonomii społecznej” może również zadecydować o przyznaniu 

nagrody specjalnej. Nagrodą tą może zostać objęta dowolna kandydatura, zgłoszona 

w którejkolwiek z kategorii, jeśli Kapituła uzna, że zasługuje ona na nagrodę ze względu na inne 

walory, osiągnięcia lub właściwości, które nie zostały zawarte w regulaminie szczegółowym 

kategorii, w której została ona zgłoszona.  

 

§ 3 

Zasady organizacji Konkursu „Lider ekonomii społecznej” - postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć: samorządy, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje 

pozarządowe, podmioty prowadzące działalność lub mające siedzibę na terenie Województwa 



 

Zachodniopomorskiego. 

3. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne zamieszkałe i prowadzące działania na terenie 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

4. Konkurs ma charakter otwarty. 

5. Każda z kategorii, o których mowa w paragrafie 2, ust. 1 obejmuje wyróżnienia w postaci jednej 

statuetki i dwóch listów gratulacyjnych. 

6. Zwycięzca danej kategorii otrzymuje nagrodę w postaci statuetki i dyplomu okolicznościowego. 

7. Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ma charakter honorowy. 

8. Zwycięzcy i nominowani mają prawo posługiwać się przyznanym tytułem oraz statuetką 

Konkursu we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych. 

9. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje i orzeka o jego wynikach Kapituła Konkursu „Lider 

ekonomii społecznej”, powoływana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

10. Harmonogram przebiegu Konkursu ustala Kapituła Konkursu. 

 

§ 4 

Zgłoszenia kandydatur 

1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu. 

2. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są: laureaci poprzednich edycji konkursu, jednostki 

samorządu terytorialnego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców oraz inne instytucje 

otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, a także inne podmioty i firmy, również w swoim 

własnym imieniu. 

3. Zgłoszenie musi zawierać rzeczowe uzasadnienie kandydatury (maksymalnie 1 strona formatu 

A4) z podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji organu zgłaszającego. Wzór formularza 

zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

4. Każdy zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę kandydatur w danej kategorii. 

5. Zgłaszany wyraża zgodę na przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych wyłącznie 

na potrzeby postępowania konkursowego. 

6. Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w sekretariacie 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ w Szczecinie. 

7. Termin składania zgłoszeń określa Kapituła Konkursu. 

 

§ 5 

Organy Konkursu „Lider ekonomii społecznej” 

Organami Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Lider ekonomii społecznej” są: 

1. Kapituła Konkursu „Lider ekonomii społecznej”, 

2. Sekretariat Konkursu. 

 



 

§ 6 

Kapituła Konkursu „Lider ekonomii społecznej” 

1. Kapituła Konkursu składa się z Członków powoływanych przez Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

2. Przewodniczącym Kapituły jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  

lub wyznaczona przez niego osoba. 

3. Członkowie Kapituły uczestniczą w jej pracach osobiście lub poprzez swoich reprezentantów. 

4. Kapituła Konkursu dokonuje oceny kandydatur w oparciu o otrzymane zgłoszenia.  

5. Kapituła stanowi Jury Konkursu, które dokonuje wyboru laureatów oraz sprawuje nadzór nad 

prawidłowym przebiegiem i realizacją Konkursu. Kapituła ustala harmonogram Konkursu. 

6. Posiedzenia Kapituły zwołuje jej Przewodniczący, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący. 

Posiedzenia zwoływane są w drodze pisemnych zawiadomień lub w inny skuteczny sposób. 

7. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Kapituły lub - w jego zastępstwie  

- Wiceprzewodniczący Kapituły lub inna osoba z grona członków Kapituły. 

8. Obrady Kapituły są protokołowane. Sporządzone protokoły podpisywane są przez 

Przewodniczącego posiedzenia oraz protokolanta. 

9. Kapituła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów Członków uczestniczących  

w posiedzeniu. Decyzje Kapituły mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurom 

odwoławczym. 

10. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego posiedzenia  

lub osoby go zastępującej. 

11. Aby posiedzenie było ważne, a decyzje na nim podjęte wiążące, musi w nim uczestniczyć  

co najmniej jedna druga Członków Kapituły. 

12. Udział w pracach Kapituły ma charakter społeczny i honorowy. 

13. Członkowie Kapituły nie mogą brać czynnego udziału w Konkursie. 

 

§ 7 

Sekretariat Konkursu 

1. W skład Sekretariatu Konkursu wchodzą pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. Sekretariat Konkursu pracuje na rzecz i potrzeby Kapituły. 

3. Sekretariat Konkursu nadzoruje przebieg Konkursu w jego części techniczno-organizacyjnej. 

4. Sekretariat Konkursu opiniuje wszystkie dokumenty związane z organizacją  

i przebiegiem konkursu przed przedłożeniem ich Kapitule. 

 

§ 8 

Ogłoszenie wyników 

O terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie, 



 

faksem lub pisemnie. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny: 

 w siedzibie organizatora: 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej, ul. Starzyńskiego 3-4 , 70 – 506 Szczecin, 

 na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.wzp.pl oraz  www.bip.wzp.pl. 

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

3. Regulamin oraz wszelkie zmiany w regulaminie, wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia przez 

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Załączniki: 

 - Wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do konkursu Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego „Lider Ekonomii Społecznej”. 
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Załącznik do Regulaminu Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

 „Lider ekonomii społecznej” 

Zgłoszenie do Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

„LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ 2016” 

1. Kandydatura do konkursu „Lider Ekonomii Społecznej ” w kategorii (zaznaczyć właściwe): 

□ Samorząd przyjazny ekonomii społecznej 

□ Podmiot ekonomii społecznej 

□ Animator ekonomii społecznej (osoba fizyczna) 

□ Przyjaciel ekonomii społecznej (podmiot prywatny) 
2. Nazwa i dane kontaktowe kandydata: 

1. Nazwa samorządu/nazwa podmiotu/imię i nazwisko kandydata (w zależności od wybranej 

kategorii): 

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

2. Adres: 

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

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

3. Telefon, adres e-mail: 

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

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

3. Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Zgoda kandydata (przedstawiciela/osoby uprawnionej): 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Lider 

Ekonomii Społecznej” i oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu oraz zgadzam 

się z jego treścią. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu wyłącznie na potrzeby 

konkursowe.  

 

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

               (miejscowość, data)                                                                                                 (podpis kandydata/osoby uprawnionej) 

 

5. Informacje o zgłaszającym: 

1. Imię i nazwisko (w przypadku instytucji lub organizacji pełniona funkcja):  

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

2. Telefon kontaktowy, adres e-mail:  

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

 

 

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

               (miejscowość, data)                                                                                            (podpis/-y zgłaszającego, pieczątka) 


