
 

 

 

Regulamin udziału w szkoleniach w ramach projektu 

„Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego  

na lata 2014 – 2020 

Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 

Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej 

 
§1 

Słowniczek 
Projekt – dotyczy projektu nr RPKP.09.04.01-04-0002/16, pn. „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej IV”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora 
ekonomii społecznej 

OWES – akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadający Status Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii społecznej Wysokiej Jakości nadawanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej 

Realizator projektu – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA 

Podmioty  ekonomii  społecznej  (PES)  –  podmioty  i  instytucje  spełniające  kryteria  grupy 
docelowej Projektu:  

a) Podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), 
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby 
Integracji Społecznej  (KIS); formy te nie będą w żadnym wypadku 
przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotowywać się do prowadzenia  
lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być prowadzone jako usługa na rzecz 
społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwa społeczne 

b) Podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność 
ekonomiczną, zatrudniają pracowników, choć ich działanie nie jest oparte na ryzyku 
ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną  
i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać się PS, o ile podejmą 
działalność gospodarczą, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie  
do dystrybucji zysku 

c) Podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były w związku z realizacją celu 
społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją 
bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie spełniają wszystkich cech  
i warunków dotyczących działalności przedsiębiorstwa społecznego, mogą jednak 
stać się przedsiębiorstwem społecznym: organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizacje celów statutowych, ZAZ 
oraz spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie (spółdzielnie pracy, spółdzielni 
inwalidów i niewidomych) 



 

 

d) Przedsiębiorstwa społeczne (PS) – podmioty ekonomii społecznej charakteryzujące 
się tym, że: 

1. są to podmioty prowadzące działalność gospodarczą, wyodrębnione  
pod względem organizacyjnym i rachunkowym, 

2. celem ich działalności gospodarczej jest integracja społeczna i zawodowo osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (w tym przypadku wymagane  
jest zatrudnienie co najmniej 50% osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym lub 30% niepełnosprawnych o umiarkowanym  
lub znacznym stopniu niepełnosprawności) lub świadczenie usług społecznych użyteczności 
publicznej, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych (zatrudnienie min. 20% 
osób z określonych  grup zagrożonych wykluczeniem społecznym), 

3. nie rozdziela się zysku lub nadwyżki lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, ale 
przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w 
określonej części na reintegrację zawodową  
i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) 
 lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której 
działa przedsiębiorstwo, 

4. są zarządzane na zasadach demokratycznych lub co najmniej konsultacyjno-doradczych z 
udziałem pracowników i innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są 
ograniczone limitami. 

Uczestnik/czka Projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w Projekcie  
w procesie rekrutacji. 

Subregion 1 – należy przez to rozumieć następujące powiaty w województwie kujawsko-pomorskim:  
bydgoski, sępoleński, nakielski, tucholski  i m. Bydgoszcz. 

Biuro Projektu - należy przez to rozumieć biuro, w którym jest realizowany projekt „Kujawsko-
Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV” znajdujące się przy ulicy Piotrowskiego 19/2, 
85-098 Bydgoszcz. 

 
§ 2 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w szkoleniach 

realizowanych w projekcie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV 
współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projekt jest realizowany na terenie subregionu 1 i mogą wziąć w nim udział mieszkańcy1 
subregionu 1  zainteresowani założeniem/prowadzeniem PES. 

3. Zakres prowadzonych szkoleń w ramach KPOWES: 

 powołanie Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych  
z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,  

                                                             
1 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. 

zm.) „(...) jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 10 
kwietnia 1974  o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) „Osoba (…) jest zobowiązana 
zameldować się w miejscu stałego pobytu”. W związku z powyższym koniecznym jest wykazanie się potencja lnego Uczestnika/czki Projektu 
zameldowaniem na pobyt stały na terenie subregionu 1. Możliwe jest także uczestnictwo osób zameldowanych na pobyt czasowy na 
terenie subregionu 1, jednakże dodatkowo Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż zamieszkuje na terenie 
subregionu 1 z zamiarem stałego pobytu (zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego). 



 

 

 prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej 
(z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),  

 zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzania 
zasobami ludzkimi,  

 aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,  

 tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii 
cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.),  

 budowanie powiązań kooperacyjnych,  

 restrukturyzacja działalności,  

 zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,  

 umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach 
partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje 
związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.  

 
4. W procesie przygotowania szkolenia prowadzona jest wstępna analiza potrzeb, wymagań  

i oczekiwań Uczestników/ek szkolenia oraz ocena możliwości realizacji szkolenia. 
 

§ 3 
Rekrutacja Uczestników/ek Projektu 

1. Rekrutacja potencjalnych Uczestników/czek Projektu odbywa się na terenie subregionu 1 
w oddzielnie określanych terminach umożliwiających zebranie grupy uczestników szkolenia 
oraz przekazanie im odpowiednio wcześniej informacji  o zakwalifikowaniu się na szkolenie. 

2. Punkt rekrutacyjny znajduje się w Biurze Projektu. 
3. Informacja o miejscu i czasie szkolenia dostępna jest w materiałach informacyjno-

promocyjnych opublikowanych:  
a) na stronie internetowej: www.kpowes.org.pl;  
b) rozsyłana za pomocą newslettera 

4. Uczestnikiem/czką projektu mogą być wyłącznie:  
a) osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej, 
b) podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, 
podmioty ekonomii społecznej, 
c)pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej, 
d) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, 
e) pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, 
f) instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej 

z subregionu 1. obejmującego powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski i m. 
Bydgoszcz. 

5. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu powinny złożyć podpisany, prawidłowo 
wypełniony formularz zgłoszeniowy w terminie i miejscu wskazanym  
w ogłoszeniu o naborze na szkolenie.  

6. Wzory formularzy zgłoszeniowych i Regulaminu są dostępne w punkcie rekrutacyjnym oraz na 
stronach internetowych, na których zamieszczane są informacje o miejscu i czasie szkolenia.  

7. Za moment zgłoszenia potencjalnego/ej Uczestnika/czki Projektu przyjmuje się chwilę,  
w której złożył wymagane wyżej dokumenty (formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanym 
Regulaminem udziału w szkoleniach) – wpływ dokumentów do Biura Projektu. 



 

 

8. Zapisy prowadzą osobiście pracownicy Realizatora Projektu, którzy są odpowiedzialni za 
realizację projektu i nadzór nad zgodnością prowadzonej rekrutacji z niniejszym 
Regulaminem. 

9. Przyjmowanie zgłoszeń upływa w dniu wskazanym w informacji o rekrutacji (decyduje data 
wpływu dokumentów do OWES). Po zamknięciu rekrutacji sporządza się listę rankingową. 

10. Osoby, które złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w 
szkoleniu z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej. Lista rezerwowa 
służy tylko na potrzeby określonego szkolenia. 

 
§ 4 

Zobowiązania stron 
1. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO WK-P 

Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu.  
2. Realizator Projektu pokrywa koszty materiałów szkoleniowych, udziału w szkoleniu, 

poczęstunku. Nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania.  
3. Zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do 

uczestnictwa w minimum 80% prowadzonych zajęć. W przypadku rezygnacji ze szkolenia lub 
opuszczeniu więcej niż 20% zajęć uczestnik jest zobowiązany do pokrycia całości kosztów 
szkolenia.  

4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia danego 
szkolenia uczestnik poinformuje (drogą telefoniczną lub elektroniczną) Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej o swojej nieobecności. 
 

 
§ 5 

Przesunięcie terminu szkolenia 
1. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się w zaplanowanym terminie z powodu niepełnej 

grupy lub niezaakceptowania terminu przez Instytucję Zarządzającą zostanie zaproponowany 
inny termin szkolenia do akceptacji Uczestnika/czki. 

 
§ 6 

Proces monitoringu i oceny 
1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy/czki Projektu podlegają procesowi 

monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 
2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Uczestnicy/czki Projektu są 

zobowiązani do udzielania informacji (w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w 
Projekcie), na temat rezultatów uczestnictwa przez nich w Projekcie. 

3. Uczestnik/czka szkolenia zobowiązuje się do udziału w szkoleniu i wypełnieniu wszystkich 
formularzy, list obecności, ankiet ewaluacyjnych i innych niezbędnych dokumentów 
obowiązujących w Projekcie. 

 


