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10. edycja Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia 

Witaj w formularzu zgłoszeniowym. Wypełniając go zgłaszasz lub nominujesz 
przedsiębiorstwo społeczne do udziału w 10. edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia. 

Wszystkie informacje oraz dokumentację konkursową publikujemy na www.konkurs-es.pl 

W razie pytań, prosimy o kontakt z sekretarzem Rady Konkursu, Krzysztofem Alcerem: e-mail: 
krzysztof.alcer@fise.org.pl, telefon: 22 622 16 87, +48 574 17 90 81 

Nabór zgłoszeń do Konkursu trwa do 1 lipca 2021 roku do 23:59. 

 

 

RODZAJ APLIKACJI: 

 Chcę zgłosić przedsiębiorstwo społeczne do Konkursu [eS] 

[zaznacza osoba uprawniona do składania oświadczeń woli ze strony przedsiębiorstwa lub działająca z jej 
upoważnienia] 

 

 Chcę nominować przedsiębiorstwo społeczne do Konkursu [eS] 

[zaznacza osoba indywidualna lub osoba reprezentująca instytucję publiczną, organizację, firmę lub inny 
podmiot] 

 

*pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe 

ZGŁOSZENIE/NOMINACJA 

 

*1. Krótki opis przedsiębiorstwa: 

Prosimy podać najważniejsze informacje, które pozwolą nam odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego 

przedsiębiorstwo które zgłaszasz, jest przedsiębiorstwem społecznym.  

Możesz napisać o idei, jaka jest podstawą działania przedsiębiorstwa, pomyśle na jego funkcjonowanie, celu 

działania, sposobie łączenia działalności ekonomicznej i społecznej, specyficznym (także lokalnym) kontekście 

jego działalności.  

[limit do 800 znaków] 
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*2. Kogo zatrudnia przedsiębiorstwo? 

Prosimy podać najważniejsze informacje, które pozwolą nam poznać specyfikę zespołu pracującego w 

przedsiębiorstwie, w tym osób zatrudnionych z grup definiowanych jako zagrożone wykluczeniem m.in.:  

- osób bezrobotnych do 25. roku życia i powyżej 50. roku życia;  

- osób długotrwale bezrobotnych; 

- kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;  

- osób bezrobotnych, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia; 

- osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia;  

- osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności, terapii odwykowej lub długotrwałym leczeniu nie podjęły 

zatrudnienia;  

- bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami.  

 
 
 
 

 

*3. Ile osób zatrudnia przedsiębiorstwo? 

 
W sumie: 
 
W tym osoby zagrożone wykluczeniem (patrz lista w punkcie 2.): 
 
W tym osoby zarządzające: 
 

 

*4. Ile etatów w sumie tworzy przedsiębiorstwo? 

 
W sumie: 
 
W tym osoby zagrożone wykluczeniem (patrz lista w punkcie 2.): 
 
W tym osoby zarządzające: 
 

 

*5. W jakiej branży/branżach działa przedsiębiorstwo? 

Prosimy o wymienienie i krótkie opisanie kluczowych branż w których przedsiębiorstwo świadczy usługi lub profili 

produkcji. 

1. 
2. 
3. 
… 
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*6. Co oferuje przedsiębiorstwo? 

Prosimy o opisanie najważniejszych elementów oferty przedsiębiorstwa (kluczowych usług, najważniejszych 

produktów). 

[limit do 1500 znaków] 

 
 
 
 
 

 

*7. Najważniejsi klienci i partnerzy przedsiębiorstwa: 

Wymień i krótko opisz kluczowych klientów. W przypadku klientów instytucjonalnych: firmy, instytucje, 

organizacje i inne podmioty. W przypadku, jeśli oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, krótko 

scharakteryzuj ich najważniejsze grupy. 

 [do 1500 znaków] 

 
 
 
 

 

8. Jak sytuacja epidemiczna w Polsce związana z COVID-19 wpłynęła na działalność przedsiębiorstwa: 

Napisz krótko jak sytuacja epidemiczna w Polsce związana z COVID-19 wpłynęła na działalność przedsiębiorstwa. 

[do 800 znaków] 

 
 
 
 

 

*9. Co jest w działalności przedsiębiorstwa specyficznego, wyjątkowego, wartego opowiedzenia? 

[do 800 znaków] 
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DOKUMENTY 

 

Poniższe dokumenty są wymagane jeśli zgłaszający się/nominowanych podmiot miał obowiązek ich sporządzenia 

za 2019 rok. Jeśli nie miał takiego obowiązku, zaznacz X w polach „Nie dotyczy” 

**Statut  

Załącz plik 

 Nie dotyczy 

**Bilans za 2019 

Załącz plik 

 Nie dotyczy 

**Rachunek Zysków i Strat za 2019 

Załącz plik 

 Nie dotyczy 

Informacja dodatkowa za 2019 

Załącz plik 

 Nie dotyczy 

 Oświadczam, że jestem świadoma/y obowiązku przekazania Organizatorowi Konkursu dokumentacji 

finansowej za 2020 rok, w przypadku zakwalifikowania się przedsiębiorstwa do finału Konkursu [eS].  

ZAŁĄCZNIKI (NIEOBOWIĄZKOWE) 

 

Materiały promocyjne przedsiębiorstwa: 

Załącz pliki 

 

Linki do materiałów: 

 

Publikacje prasowe na temat działalności przedsiębiorstwa: 

Załącz pliki 

 

Linki do materiałów: 

 

Rekomendacje i referencje: 

Załącz pliki 

 

Linki do materiałów: 
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DANE PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Pełna nazwa:   

Skrót (jeżeli dotyczy): 
 

Forma prawna: 
Stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą 

Stowarzyszenie prowadzące zakład aktywności zawodowej 

Fundacja prowadząca działalność gospodarczą  

Fundacja prowadząca zakład aktywności zawodowej 

Kościelna osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą 

Kościelna osoba prawna prowadząca zakład aktywności 

zawodowej 

Spółdzielnia pracy, Spółdzielnia inwalidów i niewidomych 

Spółdzielnia socjalna osób fizycznych 

Spółdzielnia socjalna osób prawnych 

Spółka z o.o., spółka akcyjna 

Czy spółdzielnia przeszła wymaganą prawem 
lustrację – jeśli dotyczy? 

(1. Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 
r. o spółdzielniach socjalnych ( Dz.U. Nr 94, 
poz. 651), 2. Dział VIII ustawy z dnia 16 
września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Nr 
30, poz. 210 z późn. zm.). 

 

 TAK 

 NIE  

 NIE DOTYCZY 

Nr KRS lub innego rejestru 
 

Data rejestracji w KRS lub innym rejestrze 
(rok/miesiąc/dzień) 

 

Adres siedziby:  

Adres do korespondencji (jeżeli różny od 

podanego powyżej): 

 

Województwo:  
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Liczba mieszkańców w gminie, w której 

siedzibę ma organizacja (zgodnie z listą 

gmin i powiatów wg. liczby ludności wg. 

danych GUS - stan na koniec 2009. - ludność 

według płci, powiatów i gmin w 

województwach  w 2009 r. według danych 

opublikowanych przez GUS): 

a. 10 000 lub mniej mieszkańców 
b. 10 001 – 50 000  
c. 50 001. lub więcej mieszkańców 

 

e-mail przedsiębiorstwa: 
 

Strona www: 
 

Strona na Facebooku: 
 

 

KONTAKT 

 

Dane przynajmniej jednej osoby 

odpowiedzialnej za zarządzanie 

przedsiębiorstwem: 

Imię i nazwisko 

Funkcja 

 

Osoba nominująca – przy aplikacji nominacji: 
Imię i nazwisko 

Funkcja 

Reprezentowana organizacja (jeśli dotyczy): 

Mail: 

Telefon: 

 Oświadczam, że osoby uprawnione do składania oświadczeń woli po stronie nominowanego 

przedsiębiorstwa została przez mnie poinformowana o nominacji i wyraziła na nią zgodę. 

Osoba do kontaktu w sprawach związanych 

ze zgłoszeniem do Konkursu [eS]: 

Imię i nazwisko 

Mail: 

Telefon: 
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OŚWIADCZENIA I ZGODY 

 

 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu [eS] i akceptuję jego zapisy. 

Regulamin dostępny na www.konkurs-es.pl/regulamin * 

 Oświadczam, że informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym i załącznikach są zgodne ze 

stanem faktycznym i jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej wynikającej z kodeksu 

karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.* 

 

 Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat nie zostałem (-am) skazany (-a) prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo popełnione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (oświadczenie 

przy aplikacji zgłaszania). 

 

 Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wniosku konkursowego oraz udzielanie informacji 

związanych z realizacją przedsięwzięcia na potrzeby ewaluacji (ocen), działań marketingowych 

dotyczących Konkursu, przeprowadzanych przez Organizatora Konkursu bądź podmiot dokonujący 

ewaluacji (oceny) na zlecenie Organizatora. * 

 

 Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych i informacji zawartych we wniosku 

konkursowym przez Organizatora, w tym na wykorzystanie ich do badań i analiz sektora ekonomii 

społecznej prowadzonych przez Organizatora. * 

http://www.konkurs-es.pl/

