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§ 1 

Wprowadzenie 

1. Regulamin Rekrutacji Uczestników do Projektu OWES subregionu południowego, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, określa zasady 

rekrutacji do Projektu polegającego na założeniu  spółdzielni socjalnych, przystąpieniu do lub 

zatrudnieniu w spółdzielni socjalnej założonej wcześniej przez osoby prawne, w ramach 

którego otrzymają: 

- wsparcie szkoleniowe i doradcze umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 

potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w spółdzielni 

socjalnej; 

- środki finansowe dla spółdzielni socjalnej na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w 

spółdzielni socjalnej;  

- wsparcie pomostowe, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z 

doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków. 

2. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w 

partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.  

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2013 r. do 30.06.2015 r. na podstawie umowy nr 

UDA-POKL.07.02.02-24-013/12-00 

4. Biuro Projektu znajduje się siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w 

Bielsku Białej, przy ulicy Cieszyńskiej 367. 

5. Informacje o Projekcie dostępne będą na stronie internetowej www.owes.bcp.org.pla także w 

Biurze Projektu pod numerem telefonu 33 49 60 211 i 33 49 60 244 

§ 2 

Definicje 

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

1. Beneficjent (operator wsparcia finansowego) w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii 

społecznej  – Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 

http://www.owes.bcp.org.pl/
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2. Lider- Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (BCP) z siedzibą w Bielsku –Białej, ul. 

Cieszyńska 367; 

3. Partner- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 

40; 

4. Beneficjent pomocy–osoba, która otrzymała środki na założenie (wchodząca w skład Grupy 

Inicjatywnej), przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w ramach Projektu. 

5. Instytucja pośrednicząca (IP)–Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

6. OWES –Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

7. Grupa inicjatywna (GI) – to grupa osób zainteresowana uruchomieniem spółdzielni socjalnej w 

ramach projektu „OWES subregionu południowego”, składająca się z osób fizycznych lub z osób 

prawnych spełniających kryteria art. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach 

socjalnych. 

8. Wsparcie doradczo-szkoleniowe (indywidualne i grupowe), umożliwiające uzyskanie wiedzy  

i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej (w tym diagnozę 

potrzeb szkoleniowych, opracowanie indywidualnego programu dla każdego uczestnika projektu, 

dobór odpowiednich metod nauczania pozwalających na zdobycie wiedzy z zakresu zakładania 

spółdzielni socjalnej i prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej, itp.). Warunkiem 

ukończenia programu szkoleniowo-doradczego jest udział w co najmniej 80 % zajęć. 

9. Subregion Południowy Województwa Śląskiego (Subregion Południowy – SP) – w jego skład 

wchodzą powiat cieszyński, powiat bielski, powiat żywiecki i m. Bielsko-Biała,  

10. Projekt – oznacza Projekt OWES subregionu południowego,  realizowany w okresie01.04.2013 – 

30.06.2015 na podstawie Umowy nrUDA-POKL.07.02.02-24-013/12-00 

11. Regulamin – Regulamin Rekrutacji Uczestników do Projektu OWES subregionu południowego. 

12. Kandydat/tka – osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana udziałem w Projekcie, która 

bierze udział w procesie rekrutacji. 

13. Uczestnicy Projektu(UP) –bezpośredni odbiorcy pomocy: 

a) osoby fizyczne(w zakresie doradztwa i szkoleń); 

b) osoby o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz inne osoby 

fizyczne o ile są osobami niezatrudnionymi wykluczonymi społecznie lub narażonymi na 
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wykluczenie społeczne z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 

ustawy o pomocy społecznej; 

c) podmioty o których mowa w art. 4 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;  

d) spółdzielnie socjalne, które zamierzają przyjąć nowych członków lub zatrudnić 

pracowników zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych. 

14. Osoby delegowane do projektu przez osobę prawną–pracownicy/członkowie osoby prawnej, 

którzy biorą udział w projekcie. 

15. Komisja Rekrutacyjna – Komisja przeprowadzająca ocenę formularzy rekrutacyjnych złożonych 

przez Kandydatów do udziału w Projekcie i dopuszczająca ich udział w Projekcie. 

16. Biznes Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej – dokładny biznesplan zawierający opis 

działalności, jaką Uczestnik Projektu zamierza podjąć w formie spółdzielni socjalnej wraz z częścią 

finansową, przygotowany według przedstawionego przez OWES subregionu południowego 

wzoru na etapie składania Wniosku o przyznanie środków finansowych - biznesplanu. 

17. Dotacja – jednorazowa bezzwrotna pomoc finansowa dla spółdzielni socjalnej na założenie  

i działalność spółdzielni socjalnej, na przystąpienie UP do spółdzielni socjalnej lub na zatrudnienie 

w spółdzielni socjalnej. 

18. Podstawowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie 

comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej w kwocie nie większej niż 1500 zł brutto na 

jednego Beneficjenta Pomocy świadczona w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o 

udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, połączona z doradztwem, szkoleniami oraz 

pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji. 

19. Przedłużone wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie 

comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej w kwocie nie większej niż 1500 zł brutto na 

jednego Beneficjenta Pomocy udzielana po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego 

nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia 

pomostowego, połączona z doradztwem, szkoleniami oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu 

dotacji. 

20. Pomoc de minimis – należy przez to rozumieć pomoc udzielaną zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 
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87 i 88 Traktatu pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379, z 28.12.2006 r.) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej 

w ramach PO KL. (Pomoc de minimis – to pomoc publiczna, której łączna suma nie przekracza 

równowartości 200 000 euro dofinansowania jednego podmiotu gospodarczego 

w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych). 

21. Spółdzielnia socjalna – forma przedsiębiorstwa posiadającego osobowość prawną, ustanowiona 

na zasadach prawa spółdzielczego prowadząca działalność określoną w Ustawie z dnia 27 

kwietnia 2006 o spółdzielniach socjalnych. 

22. Skuteczne doręczenie dokumentów : 

a)  ze strony uczestnika projektu oznacza to, iż dostarczył on stosowną dokumentację do Biura 
projektu w jednej z form przewidzianych w niniejszym Regulaminie: 

 osobiście – uznawana będzie data ich dotarcia do wskazanej wyżej siedziby Biura Projektu 
w okresie trwania naboru wniosków wskazanym w niniejszym Regulaminie (dopuszczalne 
jest przyjęcie dokumentów od Uczestnika, który stawił się w Biurze Projektu, w godzinach 
urzędowania, jednak złożenie dokumentów było niemożliwe z przyczyn od niego 
niezależnych, np. długi czas oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów), 

 za pośrednictwem Poczty Polskiej/Kuriera, decydować będzie data stempla 
pocztowego/data nadania, tym samym nie będzie ona mogła być późniejsza niż ostatni 
dzień trwania naboru, 

 pocztą elektroniczną, decydować będzie data i godzina otrzymania maila w ostatnim dniu 
naboru do godziny 16.00.  

b) ze strony beneficjenta oznacza to, iż poinformował on uczestnika o jego statusie w ramach 
projektu w jednej z form opisanych w niniejszym Regulaminie: 

 beneficjent jest zobowiązany każdorazowo stosować formę pisemną- elektroniczną w 
kontaktach z uczestnikiem projektu w przypadku informowania o wynikach oceny 
wniosku po zakończeniu procedury oceny oraz po przeprowadzeniu procedury 
odwoławczej, przy czym za skuteczne dostarczenie informacji uważa się otrzymanie przez 
beneficjenta zwrotnego potwierdzenia odczytu maila. W odniesieniu do osób, które nie 
podadzą adresu mailowego stosowana będzie forma korespondencji za pośrednictwem 
Poczty Polskiej (pismo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) poprzedzona rozmową 
telefoniczną umożliwiającą osobisty odbiór wiadomości w Biurze Projektu. 

 w pozostałych przypadkach, tj. m.in. wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych 
beneficjent może stosować formę elektroniczną, przy czym za skuteczne dostarczenie 
informacji uczestnikowi uważa się otrzymanie przez beneficjenta zwrotnego 
potwierdzenia odczytu maila.  

23. Strona internetowa Beneficjenta – strona www.bcp.org.pl 

http://www.bcp.org.pl/
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24. Strona internetowa Projektu – strona www.owes.bcp.org.pl 

25. Wniosek aplikacyjny – kompletne dokumenty rekrutacyjne zgodnie z § 7 Regulaminu. 

§ 3 

Uczestnictwo w projekcie 

W projekcie mogą uczestniczyć: 

1. Osoby fizyczne w zakresie kompleksowego wsparcia w zakładaniu, przystępowaniu do 

i zatrudnianiu w spółdzielni socjalnej, którym przysługuje prawo ubiegania się o środki na 

założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej spełniający łącznie niżej 

wymienione warunki: 

A. Osoby niezatrudnione, które są wykluczone społecznie lub narażone na wykluczenie społeczne z 

co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej należące 

do: 

a) Osób bezrobotnych– w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  

b) Osób o których mowa w art. 1 ust 2 pkt 1-4, 6-7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym: 

 bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej; 

 uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 

odwykowego; 

 uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu 

terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; 

 chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; 

 zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w 

rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 

 uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o 

pomocy społecznej. 

c) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

B. Spełniające wymagania poniżej: 

a) Zamieszkanie (weryfikowane na podstawie zameldowania)na terenie Subregionu Południowego 

Województwa Śląskiego(w przypadku osób czasowo zameldowanych na terenie powiatu 

http://www.owes.bcp.org.pl/
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cieszyńskiego, powiatu m. Bielsko-Biała, powiatu żywieckiego, powiatu bielskiego wymagane jest  

załączenie do formularza rekrutacyjnego zaświadczenia wydanego przez właściwy Urząd Gminy); 

b) zamierzające utworzyć wraz z Grupą Inicjatywną spółdzielnię socjalną na terenie Subregionu 

Południowego, na terenie powiatu cieszyńskiego, powiatu m. Bielsko-Biała, powiatu żywieckiego, 

powiatu bielskiego; 

c) w przypadku osób zamierzających założyć spółdzielnię socjalną - posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, tj. będące osobami pełnoletnimi, posiadające możliwość nabywania praw i 

zaciągania zobowiązań - czyli mogące wywoływać skutki prawne w drodze czynności prawnych 

lub w przypadku osób planujących przystąpienie do lub zatrudnienie w istniejącej spółdzielni 

socjalnej- posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 

d) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadające wpisu do 

rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie będące zarejestrowanymi w Krajowym 

Rejestrze Sądowym lub nie mające zarejestrowanej działalności na podstawie odrębnych 

przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową); 

e) dostarczą kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie trwania rekrutacji określonym w §8; 

f) nie uczestniczące w tym samym czasie w innym projekcie dotacyjnym w ramach Poddziałania 

7.2.2 PO KL, a także osoby, które nie skorzystały lub nie korzystają równolegle z innych środków 

publicznych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności 

gospodarczej lub założeniem, przystąpieniem do lub zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej, w 

tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL. 

2. Osoby prawne, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych 

(organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne), mające swoją 

siedzibę na terenie Subregionu Południowego Województwa Śląskiego, które w ramach Projektu 

zamierzają zarejestrować spółdzielnię socjalną w Krajowym Rejestrze Sądowym, lub złożyć 

wniosek o zarejestrowanie spółdzielni socjalnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod warunkiem 

zatrudnienia w spółdzielni socjalnej osoby/osób, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach 

socjalnych. Osoby prawne zgłaszają się do udziału w Projekcie poprzez osobę/osoby fizyczne, 

które zamierzają zatrudnić w spółdzielni socjalnej. 
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3. Istniejące spółdzielnie socjalne, zainteresowane przyjęciem nowego członka lub zatrudnieniem 

osób (zatrudnienie dotyczy spółdzielni socjalnych utworzonych wcześniej przez osoby prawne), 

posiadające swoją siedzibę w jednym z powiatów objętych projektem, które zgłaszają się do 

udziału w projekcie wraz z osobą/osobami fizycznymi, które zamierzają zatrudnić bądź przyjąć 

jako członka: 

- zarejestrowane w KRS nie dłużej niż 6 miesięcy, w przypadku gdy chcą uzyskać wsparcie na 

zatrudnienie, o którym mowa w art. 5a ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, 

- bez ograniczeń co do okresu działalności w przypadku przyjmowania nowego członka/członków. 

W tym przypadku Formularze Rekrutacyjne składają osoby fizyczne, zgłaszane przez istniejącą 

spółdzielnię socjalną.  

4. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w Projekcie weryfikowana będzie przez 

Beneficjenta na etapie rekrutacji do Projektu, na podstawie wypełnionego przez potencjalnego 

Uczestnika/czkę Projektu formularza rekrutacyjnego wraz z opisem planowanej działalności  

w formie spółdzielni socjalnej i złożonych przez niego oświadczeń. 

UWAGA: Kryteria uczestnictwa w Projekcie muszą być spełnione zarówno na etapie składania 

dokumentów rekrutacyjnych, w dniu podpisywania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, jak i na 

czas rejestracji spółdzielni socjalnej/przystępowania do spółdzielni socjalnej, pod rygorem 

wykluczenia Kandydata/tki z uczestnictwa w Projekcie. Osoba podpisująca Deklarację 

uczestnictwa musi spełniać wszystkie kryteria uczestnictwa w Projekcie określone w § 3 

niniejszego Regulaminu. 

§ 4 

Wyłączenia z udziału w projekcie 

1. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby, które: 

a) prowadziły działalność gospodarczą/ zawiesiły działalność gospodarczą lub były członkiem 

spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; 

b) korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych na założenie, przystąpienie do lub 

zatrudnienie w spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków 

oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na pokrycie wydatków 
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związanych z założeniem i/lub przystąpieniem osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej 

i/lub zatrudnieniem osoby fizycznej w spółdzielni socjalnej; 

c) pozostawały w ciągu ostatnich 2 lat w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) 

z Beneficjentem lub wykonawcą w ramach Projektu, w tym również osoby, które łączy lub 

łączył z przedstawicielami tych podmiotów (pełnomocnikami lub organami) i/lub 

pracownikiem tych podmiotów uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny 

biznesplanów: 

i. związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub 

bocznej do II stopnia) i/lub 

ii. związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

d) były karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny; 

e) w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystały  

z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, 

przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia 

działalności w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 

euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego 

w dniu udzielenia pomocy; 

f) zmienią status na rynku pracy w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do 

dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie (nie dotyczy zmiany statusu na rynku pracy 

z osoby nieaktywnej zawodowo na osobę bezrobotna, w przypadku, gdy zmiana ta wynika 

z uczestnictwa w Programach Zatrudnienia Socjalnego); 

g) w przypadku osób prawnych, jeżeli posiadają zadłużenie w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych i Urzędzie Skarbowym; 

h) zarejestrują spółdzielnię socjalną w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych 

do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie; 

i) nie wyrażą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Projektu, 

w tym monitoringu i ewaluacji Projektu; 



 
 
 
 

    

10 

j) nie złożą oświadczenia, że w przypadku otrzymania wsparcia finansowego i/lub wsparcia 

pomostowego nie zawieszą/nie postawią w stan likwidacji prowadzenia spółdzielni 

socjalnej w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, na mocy której otrzymają 

przedmiotowe wsparcie. 

2. Wykluczenie z udziału w Projekcie wynika również z obowiązujących zapisów: 

1) §32 ust.2 rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 15.12.2010 r. w sprawie udzielania 

pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podmiotom, na 

których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, 

uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem 

wewnętrznym). 

2) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 

87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, zgodnie z którymi pomoc (a tym samym udział  

w Projekcie) nie może być udzielona na pokrycie wydatków kwalifikowalnych lub 

podmiotom działającym w sektorach, o których mowa w art. 1 ust 1. lit. a-h 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania 

art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, który mówi o: 

 pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa 

 i akwakultury, objętych rozp. Rady (WE) nr 104/2000;  

 pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji 

podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu;  

 pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania 

i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu:  

- kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów 

zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty 

gospodarcze objęte pomocą;  

- kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub  

w całości producentom surowców; 

 pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw 

członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, 
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tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi 

związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; 

 pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku 

do towarów sprowadzanych z zagranicy;  

 pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie  

z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002; 

 pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej 

podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie transportu 

towarowego;  

 pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji. 

§ 5 

Etapy realizacji projektu 

1. Projekt realizowany jest w etapach: 

1) Etap I – polega na wsparciu doradczo-szkoleniowym umożliwiającym uzyskanie wiedzy  

i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej i/lub 

przystąpienia i/lub pracy w spółdzielni socjalnej oraz na powstaniu Grup Inicjatywnych, 

które chcą założyć spółdzielnię socjalną, 

2) Etap II – polega na przyznaniu wsparcia finansowego na założenie, przystąpienie do lub 

zatrudnienie w spółdzielni socjalnej do 20 tys. zł na: 

- założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne; 

- osobę fizyczną przystępującą do spółdzielni socjalnej; 

- osobę zatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy  

o spółdzielniach socjalnych w przypadku spółdzielni utworzonych przez podmioty,  

o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych. 

Wysokość wsparcia finansowego jest uzależniona od liczby założycieli spółdzielni 

socjalnej/osób zamierzających przystąpić do spółdzielni socjalnej/liczby 

nowozatrudnionych pracowników zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach 

socjalnych i wynosi maksymalnie 20 tys. zł na jedną osobę, ale nie więcej niż 200 tys. 
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złotych dla spółdzielni socjalnej. W projekcie zakłada się przyznanie środków finansowych 

na powstanie 6 spółdzielni socjalnych. Etap realizowany zgodnie z procedurami 

wynikającymi z Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania wsparcia na 

zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnej w ramach poddziałania 7.2.2. 

Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie 

śląskim; 

3) Etap III – polega na wsparciu pomostowym, obejmującym: 

- finansowe wsparcie pomostowe (podstawowe wsparcie pomostowe dla 36 

Beneficjentów Pomocy i przedłużone wsparcie pomostowe dla 36 Beneficjentów Pomocy) 

w okresie odpowiednio 6 lub 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia 

pomostowego  w kwocie do 1500 zł na miesiąc (jednak nie więcej niż wysokość 

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie 

wsparcia pomostowego), zgodnie z przewidzianymi procedurami wynikającymi z 

Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania wsparcia na zakładanie i 

przystępowanie do spółdzielni socjalnej w ramach poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii 

społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim; 

- doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu środków – średnio 8 godzin na 

spółdzielnię socjalną. 

§ 6 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jednakowy dla wszystkich Kandydatów/tek 

w oparciu o niniejszy Regulamin. 

2. Każdy/a Kandydat/tka przystępujący/a do rekrutacji musi zapoznać się z niniejszym 

Regulaminem. W razie niejasności bądź niezrozumienia zapisów Regulaminu pomocą służyć 

będzie pracownik Projektu dostępny w Biurze Projektu oraz pod nr telefonu zgodnie  

z § 1 ust. 4 i 5. 

3. W celu zgłoszenia się do Projektu każdy/a Kandydat/tka zobowiązany/a jest 

wypełnić/przygotować i złożyć odpowiednie dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w dalszej 

części Regulaminu. 
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4. Każdy/a Kandydat/tka biorący/a udział w rekrutacji otrzyma Numer Ewidencyjny Kandydata/tki, 

dzięki któremu możliwa będzie identyfikacja na liście rankingowej, o której mowa w dalszej części 

Regulaminu. 

5. Kandydaci/Kandydatki biorący udział w rekrutacji zobowiązani są do poinformowania 

Beneficjenta o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania i zameldowania, zmianach 

dotyczących siedziby, zmianach dotyczących statusu na rynku pracy oraz innych istotnych 

zmianach mogących wpłynąć na proces rekrutacji. 

6. Każdy Kandydat/tka może zgłosić się do projektu tylko jeden raz. 

§ 7 

Dokumenty rekrutacyjne 

1. Dokumenty rekrutacyjne dla osób fizycznych/poszczególnych członków grupy inicjatywnej 

zamierzających utworzyć spółdzielnię socjalną oraz dla osób fizycznych chcących przystąpić do 

istniejącej spółdzielni socjalnej obejmują: 

1) formularz rekrutacyjny składający się z dwóch części (formularz osobowy i opis 

planowanej działalności w ramach spółdzielni socjalnej),który należy wypełnić czytelnym 

pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym) i przedłożyć wraz z 

czytelnym podpisem Kandydata/ki do uczestnictwa w projekcie (zał. 1do Regulaminu); 

2) zaświadczenie lub kserokopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

o przynależności do jednej z grup osób wymienionych w § 3 ust. 1 Regulaminu – 

wymagany do dostarczenia na etapie przystąpienia do projektu: 

a) osoby niepełnosprawne – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powiatowego lub 

miejskiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, 

b) osoby bezrobotne – zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z powiatowego urzędu 

pracy – dokument wymagany do dostarczenia na etapie przystąpienia do projektu, 

c) osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie 

lecznictwa odwykowego – zaświadczenie z zakładu lecznictwa odwykowego– dokument 

wymagany do dostarczenia na etapie przystąpienia do projektu, 

d) osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu 

programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej – zaświadczenie z zakładu 
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opieki zdrowotnej– dokument wymagany do dostarczenia na etapie przystąpienia do 

projektu, 

e) osoby chore psychicznie - zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej– dokument 

wymagany do dostarczenia na etapie przystąpienia do projektu,, 

f) uchodźcy realizujący indywidualny program integracji - zaświadczenie z powiatowego 

centrum pomocy rodzinie– dokument wymagany do dostarczenia na etapie 

przystąpienia do projektu, 

g) osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności – 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej– dokument wymagany do dostarczenia na 

etapie przystąpienia do projektu, 

h) osoby zwalniane z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem – 

dokument potwierdzający zwolnienie z zakładu karnego, zaświadczenie z ośrodka pomocy 

społecznej– dokument wymagany do dostarczenia na etapie przystąpienia do projektu. 

3) oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Subregionu Południowego –dokument 

wymagany do dostarczenia na etapie przystąpienia do projektu, 

4) deklarację spółdzielni socjalnej o chęci przyjęcia osoby starającej się o udział w projekcie 

na członka - w przypadku osób fizycznych chcących przystąpić do istniejącej spółdzielni 

socjalnej- dokument wymagany do dostarczenia na etapie przystąpienia do projektu. 

2. Dokumenty rekrutacyjne dla osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy  

o spółdzielniach socjalnych, chcących utworzyć spółdzielnię socjalną osób prawnych, obejmują: 

1) formularz rekrutacyjny, który należy wypełnić czytelnym pismem (komputerowo lub 

odręcznie pismem drukowanym) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydata/ki 

do udziału w projekcie do (załącznik 1 do Regulaminu); 

2) aktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawną 

potwierdzający osobowość prawna i zdolność do reprezentacji; 

3) dokument wiążący właściwego organu/przełożonego o zaangażowaniu w Projekt wraz ze 

wskazaniem osoby/osób oddelegowanych do udziału w Projekcie; 

4) zaświadczenia lub kserokopie zaświadczeń, wymienione w § 7 ust. 1 pkt. 2)  

o przynależności do jednej z grup osób wymienionych w § 3 ust. 1 Regulaminu, od osób 
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fizycznych, które mają być zatrudnione w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 

ustawy o spółdzielniach socjalnych– dokumenty wymagane do dostarczenia na etapie 

przystąpienia do projektu; 

5) oświadczenia osób, które mają być zatrudnione w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a 

ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (załącznik nr 8 niniejszego Regulaminu). 

3. Dokumenty rekrutacyjne dla spółdzielni socjalnej chcącej przyjąć nowego członka/członków lub 

zatrudnić osobę/osoby zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych obejmują: 

1) formularz rekrutacyjny, który należy wypełnić czytelnym pismem (komputerowo lub 

odręcznie pismem drukowanym) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydata/ki 

do udziału w Projekcie (załącznik  nr 1 przedmiotowego Regulaminu), 

2) aktualny dokument z organu rejestrowego potwierdzający osobowość prawną 

(w przypadku spółdzielni socjalnej, która chce  zatrudnić osobę/osoby zgodnie z art. 5a 

ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych podmiot nie może być zarejestrowany w KRS 

dłużej niż 6 miesięcy), 

3) statut, 

4) pisemne zobowiązanie do przyjęcia jako nowego członka lub zatrudnienia w spółdzielni 

socjalnej osoby fizycznej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. A w przypadku zgłoszenia się 

spółdzielni socjalnej do projektu wraz z osobą fizyczną/osobami fizycznymi, 

5) zaświadczenia lub kserokopie zaświadczeń, wymienione w § 7 ust. 1 pkt. 2)  

o przynależności do jednej z grup osób wymienionych w § 3 ust. 1 Regulaminu, od osób 

fizycznych, które mają być przyjęte na członków i/lub zatrudnione w spółdzielni socjalnej 

zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych– dokumenty wymagane do 

dostarczenia na etapie przystąpienia do projektu; 

6) oświadczenia osób, które mają być przyjęte na członków i/lub zatrudnione w spółdzielni 

socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (załącznik nr 8 do 

niniejszego Regulaminu). 

4. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” z datą  

i czytelnym podpisem przez osobę, której dotyczy dokument. 
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5. Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa 

cywilnego. 

6. Na stronie internetowej Projektu i Beneficjenta oraz w Biurze Projektu zostanie udostępniony 

Regulamin Rekrutacji Uczestników wraz z  wzorami następujących dokumentów: 

a) Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 ); 

b) Karta oceny formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 2); 

c) Karta oceny badania predyspozycji, preferencji i motywacji zawodowej oraz rozmowy  

z doradcą zawodowym (załącznik nr 3); 

d) Szczegółowy opis kryteriów rekrutacyjnych (załącznik nr 4) 

e) Karta oceny merytorycznej z rozmowy kwalifikacyjnej do projektu z uwzględnieniem 

oceny formularza rekrutacyjnego z etapu I oraz opinii doradcy zawodowego (zał. nr 5); 

f) Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych (załącznik nr 6); 

g) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 7); 

h) Oświadczenia osób, które mają być przyjęte na członków/zatrudnione przez spółdzielnię 

 socjalną (załącznik nr 8). 

§ 8 

Nabór dokumentów rekrutacyjnych  

1. Nabór dokumentów rekrutacyjnych do Projektu zostanie przeprowadzony w terminie: 

od 15.07.2013 do 26.07.2013. 

2. Beneficjent zamieści informacje o terminie i zasadach naboru dokumentów rekrutacyjnych na 

stronie internetowej Projektu, BCP raz PCPR, tablicy informacyjnej w miejscu ogólnodostępnym 

w siedzibie Beneficjenta (Lidera i Partnera), w Powiatowych Urzędach Pracy, w podmiotach 

wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz na łamach pracy lokalnej. Na co 

najmniej 15 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do Projektu wraz z informacją o 

planowanej rekrutacji na stronie internetowej Projektu, stronie internetowej Beneficjenta, 

tablicy informacyjnej w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Beneficjenta zostaną 

udostępnione następujące dokumenty: 

- Regulamin Rekrutacji Uczestników do Projektu; 

- Formularz rekrutacyjny osób fizycznych starających się o udział w Projekcie. 
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3. Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu zostanie przeprowadzony w trybie naboru 

otwartego i będzie trwać 10 dni roboczych. Kolejność zgłoszeń nie będzie decydować o przyjęciu 

do Projektu. 

4. Zastrzega się możliwość wydłużenia naboru dokumentów rekrutacyjnych, w związku ze 

złożeniem liczby dokumentów nie zapewniającej realizacji Projektu zgodnie z jego założeniami. 

5. Jedna osoba może ubiegać się o uczestnictwo w Projekcie wyłącznie na podstawie jednego 

złożonego kompletu dokumentów rekrutacyjnych. W przypadku złożenia więcej niż jednego 

wniosku aplikacyjnego, rozpatrywany będzie wniosek złożony jako pierwszy.  

6. Dokumenty rekrutacyjne Kandydata/ki na Uczestnika/czkę Projektu powinny być wypełnione  

w języku polskim, czytelnie (wskazane wypełnienie elektronicznie lub drukowanymi literami). 

Każde pole powinno być wypełnione, pozostawienie jakiegokolwiek pola niewypełnionego będzie 

stanowić błąd formalny. Jeżeli w dokumencie dane pole nie dotyczy Kandydata/tki na 

Uczestnika/czkę Projektu, konieczny jest zapis „nie dotyczy”. Jednocześnie złożone przez 

Kandydatów/tki oświadczenia nie podlegają korekcie, a ich nieprawidłowe wypełnienie mające 

wpływ na kwalifikowalność do udziału Projekcie, stanowi błąd formalny skutkujący 

nieprzekazaniem wniosku do oceny merytorycznej. 

7. Kompletne dokumenty rekrutacyjne przed złożeniem należy czytelnie własnoręcznie podpisać, 

parafować na każdej stronie i spiąć w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację. 

Kopie załączonych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez 

umieszczenie na każdej stronie kopii klauzuli „za zgodność z oryginałem”, bieżącej daty 

i własnoręcznego czytelnego podpisu. 

8. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru: 

Imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki 

Adres zameldowania 

i zamieszkania  

(jeśli jest inny niż zameldowania) 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 

ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała 

Biuro OWES 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu OWES 
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9. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych będzie odbywać się w terminie ogłoszonym na 

stronie internetowej Projektu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:  

a) osobiście w Biurze Projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16-tej – 

wymagane jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji miejsca zamieszkania; 

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich; 

c) drogą elektroniczną, pod warunkiem opatrzenia dokumentów bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na 

adres spoldzielnie.owes@bcp.org.pl 

d) przez pełnomocnika – w przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania 

dokumentów- za okazaniem właściwego pełnomocnictwa. 

10. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data ich nadania 

(data stempla pocztowego). W przypadku nadawania dokumentów za pośrednictwem firm 

kurierskich liczy się data ich nadania. 

11. W przypadku przekazania dokumentów w drodze korespondencji elektronicznej, opatrzonych 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu - liczy się data ich wpływu do Beneficjenta. 

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania dokumentów liczy się data złożenia 

dokumentów przez pełnomocnika w Biurze Projektu. 

12. Każdy, złożony w wyznaczonym terminie i miejscu rekrutacji, wniosek aplikacyjny otrzyma Numer 

Ewidencyjny Kandydata/tki. 

13. Dokumenty złożone po upływie terminu ich przyjmowania, wyznaczonego przez Beneficjenta  

i ogłoszonego na stronach internetowych, nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się przyjęcie 

dokumentów od potencjalnego Uczestnika Projektu, który pojawi się w biurze w godzinach 

przyjmowania dokumentów, jednak z przyczyn niezależnych (długi czas oczekiwania, kolejka) 

efektywne złożenie dokumentów nastąpi po wyznaczonych godzinach przyjmowania 

dokumentów. 

14. W celu zapewnienia równego dostępu do Projektu, dopuszcza się w przypadku osób 

niepełnosprawnych możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych przy pomocy pełnomocnika 

zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego. 

mailto:spoldzielnie.owes@bcp.org.pl
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15. Każdy/a Kandydat/tka ma prawo wycofania złożonego przez siebie wniosku aplikacyjnego na 

każdym etapie oceny. Prośba o wycofanie wniosku musi być złożona do Beneficjenta w formie 

pisemnej i zawierać Numer Ewidencyjny Kandydata/tki (NEK), dane wnioskodawcy oraz musi być 

przez niego podpisana. Wnioski nie będą zwracane wnioskodawcom lecz przechowywane w 

Biurze Projektu przez 10 lat od zakończenia projektu. 

16. Każdy/a Kandydat/tka otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentów: 

a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych – potwierdzenie złożenia  

z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, z nadanym Numerem Ewidencyjnym Kandydata/ki, 

który będzie jednocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej; 

b) w przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem kuriera lub pocztą tradycyjną – 

Kandydat zobowiązany jest do zachowania dowodu ich nadania. Przy nadaniu numery NEK liczy 

się dzień i godzina (w godzinach pracy biura projektu) wpływu formularza do biura projektu. 

Potwierdzenie wpływu dokumentów będzie przesłanie do Kandydata/tki droga mailową oraz za 

pośrednictwem Poczty Polskiej w formie pisma informującego o nadanym Numerze 

Ewidencyjnym Wniosku. Przesyłki będą wpisywane na bieżąco. 

§ 9 

Ocena wniosków aplikacyjnych 

1. Do oceny wniosków aplikacyjnych zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna. 

2. Proces  rekrutacji zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. 

3. W I etapie dokonana zostanie: 

a. ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków aplikacyjnych przez Komisję 

Rekrutacyjną, 

b. rozmowa z doradcą zawodowym, obejmująca badanie predyspozycji, preferencji  

i motywacji zawodowej Kandydata /ki  

4. W wyniku I etapu rekrutacji zaproponowana zostanie 48- osobowa grupa docelowa (w tym min. 

27 kobiet) oraz 15- osobowa grupa rezerwowa. 

5. W skład grupy Uczestników projektu wejdzie  48 osób (w tym min. 27 kobiet) kwalifikujących się 

do objęcia wsparciem w tym  min. 12 osób niepełnosprawnych.  
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6. W terminie do 15 dni roboczych od zakończenia naboru, wszystkie złożone wnioski aplikacyjne 

zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. 

7. Oceny formalnej każdego wniosku aplikacyjnego dokonuje dwóch członków Komisji 

Rekrutacyjnej na podstawie kryteriów formalnych (spełnia/nie spełnia), zgodnie  

z zakresem i przy użyciu Karty oceny formularza rekrutacyjnego. W przypadku wykrycia błędu 

formalnego kwalifikującego się do korekty zgodnie z § 9ust. 9, część II formularza rekrutacyjnego 

nie podlega ocenie, a wniosek aplikacyjny jest kierowany do korekty. 

8. Stosowane będą następujące kryteria formalne: 

1) kompletność złożonych dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w § 7 ust. 1 lub 2 lub 3; 

2) podpisanie i parafowanie dokumentów rekrutacyjnych przez uprawnioną osobę; 

3) potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dołączonych dokumentów; 

4) wypełnienie wszystkich wymaganych pól w dokumentach rekrutacyjnych; 

5) kwalifikowalność Kandydata/ki zgodnie z zapisami § 3. 

9. Za błąd formalny, kwalifikujący się do korekty, uznaje się: 

1) złożenie niekompletnych dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w § 7 ust. 1 lub 2 lub 3; 

2) brak wymaganych podpisów i parafek na dokumentach rekrutacyjnych; 

3) brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii załączonych dokumentów; 

4) nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól w dokumentach rekrutacyjnych. 

10. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych wymienionych w §9 ust.9, za wyjątkiem błędów w 

oświadczeniach zawartych w formularzu rekrutacyjnym, Beneficjent wezwie Kandydata/tkę do 

uzupełnienia braków w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania przez 

Kandydata/tkę, przekazując wykaz uchybień formalnych. 

11. Wezwanie zostanie przekazane osobiście w Biurze Projektu, telefonicznie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (jeśli Kandydat/tka udostępnił adres e-mail) lub drogą pocztową – za 

potwierdzeniem odbioru. Za moment otrzymania informacji uznaje się w zależności od sposobu 

przekazania: 

1) datę odbioru osobistego potwierdzonego podpisem Kandydata/ki lub; 

2) datę potwierdzenia odbioru wiadomości elektronicznej (e-mail) lub; 

3) datę potwierdzenia odbioru przesyłki pocztowej za potwierdzeniem odbioru. 



 
 
 
 

    

21 

12. Jeżeli Kandydat/tka nie uzupełni brakującej dokumentacji lub złożona dokumentacja nadal nie 

spełnia wymogów formalnych, określonych w niniejszym regulaminie, wniosek podlega 

odrzuceniu. 

13. Kandydat/tka nie ma możliwości korygowania złożonych oświadczeń zawartych w formularzu 

rekrutacyjnym. 

14. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zweryfikowania i sprawdzenia wiarygodności danych  

i oświadczeń, zawartych w formularzu rekrutacyjnym, poprzez wezwanie do okazania oryginałów 

dokumentów potwierdzających dane. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję Rekrutacyjną poświadczenia przez Kandydata/tkę 

nieprawdy, Kandydata/tka nie zostanie zakwalifikowany/a do dalszego etapu realizacji Projektu. 

15. Uzyskanie pozytywnego wyniku oceny formalnej formularza rekrutacyjnego dokonanej przez 

Komisję Rekrutacyjną rekomenduje Kandydata/tkę do oceny części merytorycznej formularza 

rekrutacyjnego, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz wniosku aplikacyjnego  

o dofinansowanie Projektu. 

16. Oceny merytorycznej każdego wniosku dokonuje dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej na 

podstawie kryteriów zawartych w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego. Końcowa ocena 

punktowa będzie średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez dwóch członków Komisji. 

17. W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami członków Komisji Rekrutacyjnej wynosi 

więcej niż 30% punktów liczonych od ogólnej sumy punktów, przy czym ocena przynajmniej 

jednego z nich musi wynosić minimum 60% ogólnej sumy punktów, wniosek musi być oceniony 

przez trzeciego członka Komisji, wyłonionego losowo przez przewodniczącego Komisji spośród 

członków, którzy wcześniej nie uczestniczyli w ocenie tego wniosku. Ocena dokonana jest w 

oparciu o treść formularza rekrutacyjnego z uwzględnieniem punktacji i jej uzasadnienia 

wynikającej z kart oceny dwóch oceniających. Ocena trzeciego oceniającego jest oceną 

ostateczną i stanowi punktację jaka zostanie wskazana na liście rankingowej. 

18. O zakwalifikowaniu Kandydata/tki do Projektu decydować będzie Komisja Rekrutacyjna. 

Członkowie Komisji Rekrutacyjnej będą posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu wspierania 

ekonomii społecznej i/lub doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 
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19. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej nie mogą być związani z Uczestnikami Projektu stosunkiem 

osobistym (związkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związkiem 

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli) lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby 

wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności. Członkowie Komisji 

Rekrutacyjnej zobowiązani są do podpisania Deklaracji bezstronności i poufności. 

Komisja Rekrutacyjna dokona oceny merytorycznej według następujących kryteriów zawartych  

w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego: 

Celowość przedsięwzięcia – waga 2 

Potencjał uczestnika – waga 2 

Efektywność kosztowa – waga 1 

Trwałość projektu – waga 3 

(szczegółowy opis kryteriów rekrutacyjnych stanowi załącznik nr 4 niniejszego regulaminu). 

 

20. W ramach I Etapu  rekrutacji z Kandydatami  i Kandydatkami, zostaną przeprowadzone rozmowy 

z   doradcą zawodowym, których celem będzie ocena predyspozycji i motywacji do  udziału w 

projekcie i działania w ramach spółdzielni socjalnej. Doradca zawodowy dokonując oceny 

Kandydata/tki  wypełnia Kartę oceny predyspozycji, preferencji i motywacji zawodowej oraz 

rozmowy z doradcą zawodowym (załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu). 

21. Ocena doradcy zawodowego zostanie oparta o cztery kryteria z uwzględnieniem punktacji w skali 

0-5 (max. ilość punktów 20): 

I. Wiedza i predyspozycje zawodowe do podjęcia pracy w ramach spółdzielni socjalnej 
(w tym przygotowanie Kandydata/tki do podjęcia własnej działalności, weryfikacja posiadanych 
kwalifikacji przedstawionych w formularzu rekrutacyjnym, umiejętności i doświadczenia w 
zakresie planowanej działalności, wiedza merytoryczna)  
 

II. Umiejętność planowania i myślenia analitycznego, samodzielność, kreatywność na podstawie 
zainteresowań i preferencji zawodowych. 
 

III. Motywacja do podjęcia pracy w  ramach planowanej spółdzielni socjalnej -     (w tym 
motywacja do działania, zaangażowanie w prace wykraczające poza motywy finansowe 
podejmowania wyzwań i osiągania sukcesu  w planowanej działalności, konsekwencja  
w działaniu) 
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IV. Umiejętność pracy w grupie – ocena oparta na doświadczeniu doradcy zawodowego.  
 

22. Doradca zawodowy w ramach 2 – godzinnego spotkania może skorzysta c z narzędzi niezbędnych 

do  przeprowadzenia oceny Kandydata/tki, np.: przeprowadzenia analizy potencjału, 

sporządzenia profilu, bilansu doświadczeń zawodowych Kandydata/tki – wg wzorów 

opracowanych przez doradcę zawodowego. 

 
23. W ramach I etapu rekrutacji Kandydat/tka może uzyskać maksymalnie 100 punktów w tym: 

a. max.80 pkt.- ocena formularza rekrutacyjnego pod względem formalnym i merytorycznym, 

b. max.20 pkt.- ocena doradcy zawodowego, 

24. Minimalna ilość pkt. uprawniająca do zakwalifikowania się do kolejnego etapu procesu rekrutacji 

wynosi 60 % ogólnej sumy punktów uzyskanej w ramach I etapu tj. 60 pkt. 

25. Po zakończeniu oceny formularzy rekrutacyjnych Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z 

przeprowadzonej oceny wraz z listą wniosków uwzględniającą punktację sporządzoną według 

malejącej ilości punktów. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Beneficjent poinformuje 

każdego Kandydata/tkę, w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku (jeśli 

Kandydat/ka udostępnił/a adres poczty elektronicznej) lub pisemnej, o wynikach oceny jego 

wniosku wraz ze szczegółowym uzasadnieniem merytorycznym, dołączając kserokopie kart 

oceny, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

26. Od oceny formularza rekrutacyjnego, Kandydatowi/tce przysługuje prawo złożenia wniosku o 

ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie z procedura odwoławczą zawarta w § 10 niniejszego 

Regulaminu.  

27. Lista wszystkich wniosków jakie zostały poddane ocenie merytorycznej w ramach I etapu wraz z 

uzyskaną punktacją oraz  lista rankingowa 63 Kandydatów/tek do udziału w II etapie, zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej Projektu niezwłocznie po zakończeniu I etapu rekrutacji z 

zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 
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28. Konieczność zachowania struktury grupy docelowej w Projekcie oznacza, że otrzymanie wyższej 

ilości punktów w I etapie rekrutacji w stosunku do innych Kandydatów/tek nie jest jednoznaczne 

z zakwalifikowaniem się do kolejnego etapu oceny merytorycznej. 

29. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilku Kandydatów/ek, gdy 

zakwalifikowanie tych osób do II etapu rekrutacji, spowodowałoby przekroczenie limitów miejsc 

przewidzianych w II etapie rekrutacji, do II etapu zostaną zakwalifikowani Kandydaci/tki, wg 

kolejności składanych formularzy rekrutacyjnych. 

30. W II etapie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy z 63 osobami wyłonionymi  

w etapie I. Rozmowy mają na celu ostateczną weryfikację  predyspozycji Kandydata/tki do 

udziału w projekcie. W ich wyniku komisja może zweryfikować ocenę formularza z I etapu 

poprzez zmianę przyznanej ilości punktów w przypadku stwierdzenia niezgodności zapisów we 

wniosku ze stanem faktycznym. Efektem przeprowadzonych rozmów będzie „Karta oceny 

merytorycznej z rozmowy kwalifikacyjnej do projektu z uwzględnieniem oceny formularza 

rekrutacyjnego z etapu I oraz opinii doradcy zawodowego” stanowiąca zał. nr 5.   

31. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających 

wykształcenie oraz zgodność doświadczenia zawodowego z kierunkiem proponowanej 

działalności gospodarczej (dyplom, świadectwo, zaświadczenie od pracodawcy, certyfikaty, inne 

zaświadczenia);  

32. Ostateczna punktacja wraz z uzasadnieniem powodów zmiany punktacji w II etapie zostanie 

zawarta w protokole z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej. 

33. Na podstawie obu etapów rekrutacji  zostanie wyłoniona ostateczna 48- osobowa grupa 

docelowa (w tym min. 27 kobiet, w tym min. 12 ON) oraz 15- osobowa grupa rezerwowa. 

34. Po zakończeniu obu etapów rekrutacji zostaną utworzone listy rankingowe w kolejności od 

największej do najmniejszej ilości punktów. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych48 

Kandydatów/tek, które podczas łącznej oceny w I i II etapie rekrutacji uzyskają najwyższą ilość 

punktów z uwzględnieniem statusu na rynku pracy i struktury grupy docelowej.  

35. Ze względu na konieczność zachowania struktury grupy docelowej otrzymanie wyższej ilości 

punktów, w łącznej punktacji I i II etapu rekrutacji, w stosunku do innych Kandydatów/tek nie 

jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu.  
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36. Listy rezerwowe zostaną sporządzone według malejącej liczby punktów. 

37. Listy rankingowe i rezerwowe niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej Projektu i w Biurze Projektu w miejscu ogólnodostępnym 

dla Kandydatów/tek, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

38. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilka osób z tej samej listy rankingowej, 

gdy zakwalifikowanie tych osób do Projektu, spowodowałoby przekroczenie limitów miejsc 

przewidzianych w Projekcie, do Projektu zostaną zakwalifikowani Kandydaci/tki, wg kolejności 

składanych formularzy rekrutacyjnych. 

39. Po zakończeniu II etapu rekrutacji, Beneficjent w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia 

procesu rekrutacyjnego, poinformuje Kandydatów/tki pisemnie o zakwalifikowaniu lub 

niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, Beneficjent przedstawi uzasadnienie oceny wraz  

z uzyskanym wynikiem punktowym. Informacja zostanie przekazana z zachowaniem zasad 

określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

40. Osoby ostatecznie zakwalifikowane do udziału w Projekcie, po zapoznaniu się z zasadami 

uczestnictwa w Projekcie, podpiszą w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji 

o zakwalifikowaniu się do Projektu, deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 7 do 

Regulaminu). Podpisanie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w 

Projekcie. 

41. Data podpisania Deklaracji uczestnictwa, jest jednocześnie datą rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

Odmowa podpisania powyższej deklaracji będzie równoznaczna z rezygnacją danej osoby  

z uczestnictwa w Projekcie. 

42. Zakłada się, iż proces rekrutacji będzie trwał nie krócej niż 21 dni roboczych oraz nie dłużej niż 60 

dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach czas trwania rekrutacji może zostać wydłużony. 

Informacja o powyższym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu i Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie jak również w Biurze Projektu. O powyższym Beneficjent poinformuje 

IP. 

43. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Kandydata/tki z listy rankingowej, jego/jej miejsce może 

zająć pierwsza, a w razie braku jej zgody, kolejna osoba z listy rezerwowej. 
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44. Skreślenie Kandydata/tki z listy rankingowej może nastąpić w przypadku poświadczenia 

nieprawdy w formularzu rekrutacyjnym. 

45. Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do Projektu, zostanie udostępniona na 

stronie internetowej Projektu z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych. 

§ 10 

Procedura odwoławcza: 

2. Od decyzji oceniających członków Komisji rekrutacyjnej w zakresie oceny merytorycznej 

formularza rekrutacyjnego w I etapie oceny przysługuje możliwość złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, który powinien szczegółowo odnieść się do kwestionowanego elementu 

oceny. 

3. Komisja Rekrutacyjna dokona powtórnej oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego 

w terminie do 4 dni roboczych od dnia osobistego doręczenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. Powtórna ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego będzie dokonywana przez 

osoby inne niż te, które uczestniczyły w pierwszej ocenie. Powtórnej oceny dokonuje się  

z uwzględnieniem uzasadnienia oceny pierwszych oceniających wynikającego z kart 

zakwestionowanej przez wnioskodawcę punktacji. 

4. Po zakończeniu procedury odwoławczej, w terminie do 3 dni roboczych, Beneficjent poinformuje 

Kandydatów/tki, którzy odwołali się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, o ostatecznym 

zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu  Projektu w formie elektronicznej na adres wskazany we 

wniosku (jeśli Kandydat/tka udostępnił/a adres poczty elektronicznej) lub pisemnej, o 

ponownych wynikach oceny jego wniosku wraz ze szczegółowym uzasadnieniem merytorycznym, 

dołączając kserokopie kart oceny, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

5. Ostateczna lista rankingowa z uwzględnieniem procedury odwoławczej, zostanie udostępniona 

na stronie internetowej Projektu z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia procedury 

odwoławczej. 
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§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Kandydatów/tek oraz 

Uczestników/czek Projektu należy do Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, po 

zasięgnięciu opinii IP. 

2. Beneficjent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, a w szczególności za zobowiązania poczynione 

przez Uczestników/czki Projektu wobec osób trzecich. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie po uprzednim 

uzyskaniu akceptacji IP. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu zostanie opublikowana na 

stronie internetowej Beneficjenta i Projektu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez IP. 

5. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane na podstawie 

niżej wymienionych obowiązujących dokumentów: 

I. Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania wsparcia w sprawie udzielania 

wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnej w ramach Poddziałania 7.2.2 – 

„Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie 

Śląskim, 

II. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 

01.01.2012 r.; 

III. Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

IV. Dokumentacja konkursowa dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/7.2.2/2012 ogłoszonego przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; 

V. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 

pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz rozporządzenie 

Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

VI. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 

88 Traktatu do pomocy de minimis, 

VII. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych. 
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VIII. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

IX. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 

X. Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 
 
Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 ); 

2. Karta oceny formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 2); 

3. Karta oceny badania predyspozycji, preferencji i motywacji zawodowej oraz rozmowy  

z doradcą zawodowym (załącznik nr 3); 

4. Szczegółowy opis kryteriów kwalifikacyjnych (załącznik nr 4); 

5. Karta oceny merytorycznej z rozmowy kwalifikacyjnej do projektu z uwzględnieniem 

oceny formularza rekrutacyjnego z etapu I oraz opinii doradcy zawodowego (zał. nr 5); 

6. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych (załącznik nr 6); 

7. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 7); 

8. Oświadczenia osób, które mają być przyjęte na członków/zatrudnione przez spółdzielnię  

socjalną (załącznik nr 8). 

 


