
Konferencja: 

„Narzędzia i instrumenty budowania 

wizerunku podmiotów ekonomii 

społecznej w przestrzeni publicznej” 

Katowice, 19 czerwca 2017 r. 



Centra Integracji 

Społecznej  

w woj. śląskim: 

 

24  
(stan na 27.03.2017) 



Kluby Integracji 

Społecznej  

w woj. śląskim: 

 

45  
(stan na 26.01.2017) 



Zakłady 

Aktywności 

Zawodowej 

w woj. śląskim: 

 

13  
(stan na 31.12.2016) 



Warsztaty 

Terapii 

Zajęciowej 

w woj. śląskim: 

 

55  
(stan na 04.01.2017) 



Spółdzielnie 

socjalne 

w woj. śląskim: 

 

143  
(stan na 31.12.2016,  

w tym spółdz. socj.  

w stanie likwidacji  

i nieaktywne) 



Razem: 

podmioty 

reintegracyjne  

i spółdzielnie 

socjalne 

w woj. śląskim: 

 

280  
 



Zakup prospołeczny 

 to Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej 

opracowany i zarejestrowany przez Fundację  

im. Królowej Polski św. Jadwigi, 

 ma na celu promować społecznie odpowiedzialne 

zakupy wysokiej jakości produktów i usług PES, 

 posiadanie znaku wyróżnia wybrane jednostki 

spośród PES działających na danym terenie, 

wspomaga działania prowadzone w zakresie 

marketingu i public relations. 



14 czerwca 2016 r. ROPS podpisał  

z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi  

umowę licencyjną, która daje możliwość 

certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej  

w województwie śląskim i uprawnia do 

nadawania im Znaku Promocyjnego Ekonomii 

Społecznej  

„Zakup Prospołeczny” 
 

Zasady przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup 

prospołeczny” wraz z załącznikami są umieszczone na: 

http://es.rops-katowice.pl/zakup-prospoleczny-teraz-

rowniez-w-wojewodztwie-slaskim/ 



Kto może poddać się certyfikacji? 

 centra integracji społecznej (CIS),  

 zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),  

 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 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 inną działalność  
o charakterze ekonomicznym. 



Jak wygląda proces certyfikacji? 

PES składa wniosek do ROPS 

ROPS weryfikuje kompletność dokumentów i: 

- przekazuje wniosek z załącznikami do Śląskiej Kapituły Certyfikującej  

- lub wzywa podmiot do uzupełnienia dokumentacji 

Śląska Kapituła Certyfikująca: 

- przeprowadza postępowanie weryfikacyjne  

- wydaje decyzję o udzieleniu rekomendacji dla ROPS lub o odmowie 

ROPS nadaje Znak Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” w formie 
zarządzenia Dyrektora ROPS w ciągu 3 miesięcy od złożenia kompletnej 

dokumentacji 

Przyznanie znaku następuje poprzez udzielenie przez ROPS w formie umowy 
niewyłącznej licencji na używanie znaku na okres 1 roku 

Po upływie roku podmiot zainteresowany przedłużeniem okresu certyfikacji 
składa wniosek o przedłużenie na dalszy okres 1 roku do ROPS 



katalogpes.rops-katowice.pl 



Internetowy katalog podmiotów ekonomii 

społecznej w województwie śląskim 

łatwy i intuicyjny  
w obsłudze zbiór 
informacji o produktach  
i usługach oferowanych 
przez PES województwa 
śląskiego 

szybki dostęp do 
informacji o podmiotach, 
które oprócz tego, że 
prowadzą działalność 
produkcyjną lub usługową, 
realizują społeczną misję 

dla 
klientów 

bezpłatne 
umieszczenie 
informacji 

zaprezentowanie 
oferty na 
wspólnej dla PES 
platformie 

możliwość 
samodzielnego 
edytowania, 
rozszerzania 
oferty 

dla PES 


