
                                    Załącznik nr 1 do Uchwały  

nr 1/02/2020 z dnia 03.02.2020r. 

Wykaz zmian: 

 

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług uczestnikom projektu: 

Lp. Nr § oraz nr ust + opis zmian Treść przed zmianą Treść po zmianie 

1 Zmiana podstawy prawnej w §2 ust 
7 przy wyjaśnieniu ZAZ i WTZ 

ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.);  

ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.);  

2 Zmiana podstawy prawnej w §2 ust 
7 przy wyjaśnieniu pojęcia 
organizacji pozarządowej 

organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
37) lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej 
ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie 
więcej niż 50%; 

organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 
z późń. zm.) lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 
pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce 
wynosi nie więcej niż 50%; 

3 Zmiana podstawy prawnej w §2 ust 
8 pkt. a przy ustawie Prawo 
oświatowe oraz przy ustawie o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

- …działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996, z późn. zm.) 
- lub realizacja usług społecznych świadczonych w  społeczności 
lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie 
z ustawą  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 60)… 

- … działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1148, z późn. zm.), 
- lub realizacja usług społecznych świadczonych w  społeczności 
lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie  
z ustawą  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 409)… 

4 Dodanie do §2 ust 18 (zmiana nr ust: 
z 18 na 19, z 19 na 20, z 20 na 21, z 
21 na 22, z 22 na 23, z 23 na 24, z 24 
na 25, z 25 na 26, z 26 na 27, z 27 na 
28) 

------ 

osoba prawna – jest to podmiot o którym mowa w art. 4 ust.2 pkt 
2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych. 

5 Zmiana treści w §2 ust 19 pkt. a dla osób fizycznych zakładających nowe PS dla osób fizycznych zakładających nowe PS (w tym nowe PS 
tworzone przez osoby prawne) 

6 Dodanie przypisu do §4 ust 1   

------ 

Wskazana lista uczestników nie wyklucza możliwości aplikowania  
o wsparcie finansowe przez podmioty, 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), pod warunkiem utworzenia przez nie 
przedsiębiorstwa społecznego i nowego miejsca/ nowych miejsc 



pracy. W takim przypadku uczestnikami projektu są osoby fizyczne 
zatrudniane w przedsiębiorstwie społecznym. 

7 Dodanie przypisu do §4 ust 4 pkt 4  

------ 

Wskazana lista uczestników nie wyklucza możliwości aplikowania  
o wsparcie finansowe przez podmioty, 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), pod warunkiem utworzenia przez nie 
przedsiębiorstwa społecznego i nowego miejsca/ nowych miejsc 
pracy. W takim przypadku uczestnikami projektu są osoby fizyczne 
zatrudniane w przedsiębiorstwie społecznym. 

8 Zmiana treści §5 ust 1a (okresów 
poszczególnych naborów oraz 
zmiana opisu naborów) 

Planowane jest sześć okresów naborów (przy czym 6 okres jest 
okresem dodatkowym, który będzie ogłoszony w momencie gdy 
w pierwszych 5 terminach naborów nie wyczerpane zostaną 
zaplanowane środki finansowe na tworzenie miejsc pracy w PS) 
oraz co najmniej pięć posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej: 
- 1 nabór: czerwiec – lipiec 2019 
- 2 nabór: lipiec – sierpień 2019 
- 3 nabór: wrzesień – październik 2019 
- 4 nabór: styczeń – luty 2020  
- 5 nabór: kwiecień – maj 2020  
- 6 nabór (dodatkowy): lipiec – sierpień 2020 
W każdym z naborów będzie występowało ograniczenie 
możliwych do przyznania dotacji na utworzenie miejsc pracy do 
10 dotacji. 

Planowane jest sześć okresów naborów (przy czym 6 okres jest 
okresem dodatkowym, który będzie ogłoszony w momencie gdy  
w pierwszych 5 terminach naborów nie wyczerpane zostaną 
zaplanowane środki finansowe na tworzenie miejsc pracy w PS) 
oraz co najmniej pięć posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej: 
- 1 nabór:  sierpień – wrzesień 2019 
- 2 nabór:  październik 2019 
- 3 nabór:  listopad – grudzień 2019 
- 4 nabór: styczeń – luty 2020  
- 5 nabór:  marzec – kwiecień 2020  
- 6 nabór (dodatkowy):  maj – czerwiec 2020 
W 3 pierwszych naborach ograniczona została możliwość 
przyznawania wsparcia finansowego do 10 dotacji, natomiast w 
kolejnych naborach przewiduje się udzielenie dotacji 
maksymalnie dla 6 PS/ grup inicjatywnych tworzących nowe PS. 
Każdorazowo podczas ogłaszania naboru wykazana zostanie 
alokacja dostępna na moment ogłoszenia naboru. 

9 Zmiana treści w §5 ust 3 oraz 
wybranych podpunktów  

W przypadku osób fizycznych zamierzających założyć nowe 
wyłącza się osoby 

W przypadku osób fizycznych zamierzających założyć  
przedsiębiorstwo społeczne jak również zatrudnianych  
w przedsiębiorstwach społecznych (nowoutworzonych, 
istniejących i powstałych z przekształcenia PES w PS) wyłącza się 
osoby 

10 Zmiana treści w §5 ust 20 Komisja tworzy trzy listy Kandydatów, którzy zakwalifikowali się 
do udziału w bloku szkoleniowo-doradczym: pierwsza obejmuje 
osoby fizyczne/grupy osób fizycznych tworzące nowe PS, druga 
obejmuje PS tworzące nowe miejsca pracy w istniejących PS, 
trzecia obejmuje osoby fizyczne tworzące miejsca pracy w PS 

Komisja tworzy trzy listy Kandydatów, którzy zakwalifikowali się do 
udziału w bloku szkoleniowo-doradczym: pierwsza obejmuje osoby 
fizyczne/grupy osób fizycznych tworzące nowe PS (również osoby 
tworzące miejsca pracy w nowym PS utworzonym przez osoby 
prawne), druga obejmuje PS tworzące nowe miejsca pracy  



powstałych w wyniku przekształcenia PES w PS. w istniejących PS, trzecia obejmuje osoby fizyczne tworzące 
miejsca pracy w PS powstałych w wyniku przekształcenia PES w PS. 

11 Zmiana treści w §6 ust 2 Wsparciem szkoleniowo – doradczym muszą być również 
obligatoryjnie obejmowane osoby będące przedstawicielami 
przedsiębiorstw społecznych w zakresie niezbędnym do 
zakładania/prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa 
społecznego (tym osobom nie przysługuje stypendium 
szkoleniowe). 

Wsparciem szkoleniowo – doradczym muszą być również 
obligatoryjnie obejmowane osoby będące przedstawicielami 
przedsiębiorstw społecznych/ podmiotów ekonomii społecznej/ 
osób prawnych, o których mowa w art.4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o 
spółdzielniach socjalnych w zakresie niezbędnym do 
zakładania/prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa 
społecznego (tym osobom nie przysługuje stypendium 
szkoleniowe). 

12 Zmiana treści w §7 ust 1 pkt a uprawnione osoby fizyczne, które w ramach projektu 
zarejestrują nowe przedsiębiorstwo społeczne (środki 
przysługują w związku z założeniem przedsiębiorstwa 
społecznego), przy czym uczestnik projektu rejestruje PS dopiero 
po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu wsparcia 
finansowego; 

uprawnione osoby fizyczne/ osoby prawne, które w ramach 
projektu zarejestrują nowe przedsiębiorstwo społeczne (środki 
przysługują w związku z założeniem przedsiębiorstwa 
społecznego), przy czym uczestnik projektu rejestruje PS dopiero 
po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu wsparcia 
finansowego; 

13 Zmiana treści w §8 ust 2 myślnik 13 kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia 
działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku 
z realizacją projektu), w szczególności: 

 pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – 
zgodnie z Prawem budowlanym 

 pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub 
jego części – zgodnie z Prawem budowlanym 

 

kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia 
działalności  w formie przedsiębiorstwa społecznego, która ma 
zostać utworzona w związku z realizacją projektu),  
w szczególności: 

 pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – 
zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2019r. poz. 1186  
z późń. zm.) 

 pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub 
jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2019r. 
poz. 1186 z późń. zm.) 

14 Zmiana treści w §8 ust 25  Rozpoczęcie prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa 
społecznego powinno nastąpić nie później niż miesiąc od 
uzyskania ostatecznej informacji od beneficjenta o przyznaniu 
wsparcia finansowego, przy czym złożenie dokumentów do 
zarejestrowania przedsiębiorstwa społecznego w KRS nie 
uprawnia założycieli do pozyskania wsparcia finansowego. Do 
otrzymania wsparcia finansowego uprawnione są 
przedsiębiorstwa społeczne po ich zarejestrowaniu w KRS. 

Rozpoczęcie prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa 
społecznego powinno nastąpić nie później niż miesiąc od uzyskania 
ostatecznej informacji od beneficjenta o przyznaniu wsparcia 
finansowego, przy czym w przypadku nowych przedsiębiorstw 
społecznych zakładanych przez osoby fizyczne i osoby prawne 
złożenie dokumentów do zarejestrowania przedsiębiorstwa 
społecznego w KRS nie uprawnia założycieli do pozyskania 
wsparcia finansowego. Do otrzymania wsparcia finansowego 
uprawnione są przedsiębiorstwa społeczne po ich zarejestrowaniu 
w KRS. W przypadku podmiotów przekształcających się  
w przedsiębiorstwo społeczne pozyskanie wsparcia finansowego 
możliwe jest po złożeniu wniosku o zmianę danych do KRS. 



15 Zmiana treści w §13 ust 1 Wsparcie pomostowe jest realizowane na podstawie Umowy  
o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 3 do Zasad). 

Wsparcie pomostowe jest realizowane na podstawie Umowy  
o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 3 do Zasad)  
i udzielane na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego 
wsparcia pomostowego, który składa uczestnik projektu. Umowa  
o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego reguluje 
zasady wypłaty i rozliczenia środków wsparcia pomostowego. 

16 Zmiana treści w §13 ust 6 – 1-szy 
myślnik 

wpis przedsiębiorstwa społecznego do KRS, wpis przedsiębiorstwa społecznego do KRS oraz w przypadku 
podmiotów przekształcających się w przedsiębiorstwo społeczne 
wniosek o zmianę danych w KRS 

17 Zmiana treści w §15 ust 1 … dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej… … dotacja na założenie przedsiębiorstwa społecznego oraz 
utworzenie nowych miejsc pracy… 

18 Rozdział VII Formularze rekrutacyjne 
Dodanie oświadczenia A.1 (zmiana 
nr pozostałych załączników: B z nr 2 
na 3, C z nr 3 nr 4, D.1 z nr 4 na 5, 
D.2 z nr 5 na 6, D.3 z nr 6 na 7, D.4 z 
nr 7 na 8 

------ 

A.1 – oświadczenie dla osób prawnych tworzących nowe PS 
 

 

 Zmiany w załącznikach dotyczą treści merytorycznej poniższych dokumentów: 

Lp. Nr załącznika + opis zmian Treść przed zmianą Treść po zmianie 

1 1 – oświadczenie dotyczące 
kwalifikowalności uczestnika 
projektu (część dotycząca osób 
fizycznych) 
Zmiana podstawy prawnej w pkt. 3 

nie jestem karany zakazem dostępu do środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)  
i jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia 
Beneficjenta o zakazach dostępu do środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych 
orzeczonych w stosunku do mnie w okresie realizacji umowy; 

nie jestem karany zakazem dostępu do środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)  
i jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia 
Beneficjenta o zakazach dostępu do środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych orzeczonych 
w stosunku do mnie w okresie realizacji umowy;  

Zmiana treści pkt. 8 nie korzystam/nie zamierzam skorzystać równolegle z innych 
środków publicznych, w tym zwłaszcza PFRON, Funduszu Pracy, 
PROW 2014-2020, POWER oraz RPO WO 2014-2020 na pokrycie 
tych samych wydatków związanych z założeniem 
przedsiębiorstwa społecznego 

nie korzystam/nie zamierzam skorzystać równolegle z innych 
środków publicznych, w tym zwłaszcza PFRON, Funduszu Pracy, 
PROW 2014-2020, POWER oraz RPO WO 2014-2020 na pokrycie 
tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz 
prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem 
przedsiębiorstwa społecznego, zatrudnieniem  
w przedsiębiorstwie społecznym lub przystąpieniem do 
przedsiębiorstwa społecznego 

Zmiana treści pkt. 10 przyjąłem do wiadomości informacje, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

przyjąłem do wiadomości informacje, o których mowa  
w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  



o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000  
z późn. zm.) 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1). 

Zmiana nazwy w części dotyczącej 
przedsiębiorstw społecznych 
 

Dotyczy przedsiębiorstw społecznych Dotyczy przedsiębiorstw społecznych/ podmiotów ekonomii 
społecznej/ osób prawnych, o których mowa w ustawie  
o spółdzielniach socjalnych 

Zmiana podstawy prawnej w pkt. 2 podmiot, który reprezentuję nie jest karany zakazem dostępu do 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 
2077) i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego 
powiadomienia beneficjenta o zakazach dostępu do środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy o finansach 
publicznych orzeczonych w stosunku do podmiotu w okresie 
realizacji umowy 

podmiot, który reprezentuję nie jest karany zakazem dostępu do 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 
z późń. zm.) i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego 
powiadomienia beneficjenta o zakazach dostępu do środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy o finansach 
publicznych orzeczonych w stosunku do podmiotu w okresie 
realizacji umowy 

Zmiana treści pkt. 3 pracowników zaangażowanych w tworzenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa społecznego nie łączy stosunek pracy lub inny 
(umowa zlecenie, umowa o pracę lub inne) z beneficjentem, 
partnerem beneficjenta lub wykonawcą 

pracowników zaangażowanych w tworzenie i prowadzenie 
przedsiębiorstwa społecznego nie łączy oraz nie łączył w ciągu 
ostatnich dwóch lat stosunek pracy lub inny (umowa zlecenie, 
umowa o pracę lub inne) z beneficjentem, partnerem beneficjenta 
(w tym z podmiotem będącym członkiem partnerstwa 
posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. 
Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcą 

Zmiana treści pkt. 6 podmiot, który reprezentuję nie korzysta/zamierza skorzystać 
równolegle z innych środków publicznych,  
w tym zwłaszcza PFRON, Funduszu Pracy, PROW 2014-2020, 
POWER oraz RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych 
wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem 
działalności gospodarczej bądź też założeniem przedsiębiorstwa 
społecznego 

podmiot, który reprezentuję nie korzysta/zamierza skorzystać 
równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza 
PFRON, Funduszu Pracy, PROW 2014-2020, POWER oraz RPO WO 
2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych  
z  założeniem lub zatrudnieniem osób  w przedsiębiorstwie 
społecznym 



2 2a – umowa o przyznanie wsparcia 
finansowego na założenie 
przedsiębiorstwa społecznego 
Zmiana podstawy prawnej w §2 ust. 
5 
 

Wydatkowanie wsparcia finansowego przez przedsiębiorstwo 
społeczne w ramach prowadzonej przez nie działalności 
gospodarczej musi być realizowane zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, 
z późn. zm.), a także zgodnie z zatwierdzonym Planem  
i z zapisami Zasad udzielania wsparcia na tworzenie nowych 
miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach 
Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 
2014-2020 

Wydatkowanie wsparcia finansowego przez przedsiębiorstwo 
społeczne w ramach prowadzonej przez nie działalności 
gospodarczej musi być realizowane zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), 
a także zgodnie z zatwierdzonym Planem i z zapisami Zasad 
udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy  
w przedsiębiorstwach społecznych w ramach Działania 8.3 
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 

Dodanie do §6 ust. 9 o treści 

------ 

W przypadku, gdy całkowita kwota wydatków inwestycyjnych 
poniesionych przez przedsiębiorstwo społeczne nie przekroczy  
I transzy określonej w §2 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy, 
przedsiębiorstwo społeczne jest zobowiązane zwrócić na konto 
Beneficjenta niewykorzystaną część środków 

Zmiana §7 ust. 5 W przypadku, gdy przedsiębiorstwo społeczne nie dokonało  
w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 3 oraz 
w § 5 ust. 3, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do 
odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych 
środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym 
mowa w § 4 ust. 2 pkt 2. Koszty czynności zmierzających do 
odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego wsparcia 
finansowego obciążają przedsiębiorstwo społeczne 

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo społeczne nie dokonało  
w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 3 oraz 
w § 5 ust. 3 oraz w §6 ust. 9, Beneficjent podejmie czynności 
zmierzające do odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem 
dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia,  
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2. Koszty czynności zmierzających 
do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego wsparcia 
finansowego obciążają przedsiębiorstwo społeczne 

Zamiana podstawy prawnej w §8 
ust.1 pkt. 5 i 6 

5) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) 
6) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) 

5) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1145 z późn. zm.) 
6) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) 

3 2b – umowa o przyznanie wsparcia 
finansowego na utworzenie 
nowego/nowych miejsc pracy  
w istniejących przedsiębiorstw 
społecznych  
Zmiana podstawy prawnej w §2 ust. 
5 

Wydatkowanie wsparcia finansowego przez przedsiębiorstwo 
społeczne w ramach prowadzonej przez nie działalności 
gospodarczej musi być realizowane zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 
marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646  
z późn. zm.), a także zgodnie z zatwierdzonym Planem  
i z zapisami Zasad udzielania wsparcia na tworzenie nowych 
miejsc prac w przedsiębiorstwach społecznych w ramach 
Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 
2014-2020. 

Wydatkowanie wsparcia finansowego przez przedsiębiorstwo 
społeczne w ramach prowadzonej przez nie działalności 
gospodarczej musi być realizowane zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 
marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), 
a także zgodnie z zatwierdzonym Planem i z zapisami Zasad 
udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc prac  
w przedsiębiorstwach społecznych w ramach Działania 8.3 
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020. 

Zmiana treści w §6 ust. 9 W przypadku, gdy całkowita kwota wydatków inwestycyjnych W przypadku, gdy całkowita kwota wydatków inwestycyjnych 



poniesionych przez przedsiębiorstwo społeczne nie przekroczy 
kwoty zaliczki określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy, 
przedsiębiorstwo społeczne jest zobowiązane zwrócić na konto 
Beneficjenta niewykorzystaną część środków wraz z należnymi 
odsetkami. 

poniesionych przez przedsiębiorstwo społeczne nie przekroczy 
kwoty I transzy  określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy, 
przedsiębiorstwo społeczne jest zobowiązane zwrócić na konto 
Beneficjenta niewykorzystaną część środków. 

Zmiana treści w §7 ust. 5 W przypadku gdy przedsiębiorstwo społeczne nie dokonało  
w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 3 oraz 
w § 5 ust. 3, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do 
odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych 
środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym 
mowa w § 4 ust. 2 pkt 2. Koszty czynności zmierzających do 
odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego wsparcia 
finansowego obciążają przedsiębiorstwo społeczne. 

W przypadku gdy przedsiębiorstwo społeczne nie dokonało  
w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 3 oraz w 
§ 5 ust. 3 oraz w §6 ust.9, Beneficjent podejmie czynności 
zmierzające do odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem 
dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia,  
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2. Koszty czynności zmierzających 
do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego wsparcia 
finansowego obciążają przedsiębiorstwo społeczne. 

Zmiana podstawy prawnej w §8 ust. 
1 pkt. 2 i 3 (przy właściwych aktach 
prawa krajowego, w szczególności) 

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), 
3) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1145 z późn. zm.), 
3) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), 

4 2c – Umowa o przyznanie wsparcia 
finansowego na założenie 
przedsiębiorstwa społecznego 
poprzez przekształcenie podmiotu 
ekonomii społecznej (w tym 
organizacji pozarządowej 
prowadzącej odpłatną i nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego)  
w przedsiębiorstwo społeczne 
Zmiana treści §1 ust. 2 

Założenie przedsiębiorstwa społecznego następuje poprzez 
przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej, w tym 
organizacji pozarządowej prowadzącej odpłatną i nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego w przedsiębiorstwo społeczne i 
utworzenie miejsc pracy 

Założenie przedsiębiorstwa społecznego następuje poprzez 
przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej, w tym organizacji 
pozarządowej prowadzącej odpłatną i nieodpłatną działalność 
pożytku publicznego w przedsiębiorstwo społeczne. Powyższe 
następuje poprzez utworzenie miejsc pracy i zatrudnienie na nich 
osób, o których mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy. Rozpoczęcie 
działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego powinno 
nastąpić nie później niż miesiąc od uzyskania ostatecznej 
informacji o przyznaniu wsparcia finansowego 

Dodanie do §1 ust. 2a 

------ 

Podmiot ekonomii społecznej jest zobligowany do przedłożenia do 
OWES dokumentu    potwierdzającego złożenie wniosku o zmianę 
danych w KRS w zakresie przekształcenia w przedsiębiorstwo 
społeczne. Wypłata wsparcia inwestycyjnego nastąpi po 
przedłożeniu dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie 

Dodanie do §1 ust. 2b 

------ 

Przedsiębiorstwo społeczne jest zobligowane do aktualizacji 
danych w KRS a następnie do dostarczenia OWES aktualnego 
odpisu z tego rejestru najpóźniej w dniu wypłaty ostatniej transzy 
wsparcia pomostowego (data otrzymania środków przez 
przedsiębiorstwo społeczne) pod rygorem rozwiązania umowy  
i zwroty otrzymanego wsparcia zgodnie z zapisami §7 ust. 2 pkt. 5 



oraz ust. 3 niniejszej umowy 

Zmiana treści §1 ust. 3 Wsparcie finansowe polega na udzieleniu przedsiębiorstwu 
społecznemu wsparcia kapitałowego, o które wnioskuje podmiot 
ekonomii społecznej ułatwiającego sfinansowanie wydatków 
związanych z utworzeniem nowego/nowych miejsc pracy po 
przekształceniu się w przedsiębiorstwo społeczne. 

 

Wsparcie finansowe polega na udzieleniu przedsiębiorstwu 
społecznemu wsparcia kapitałowego, o które wnioskuje podmiot 
ekonomii społecznej ułatwiającego sfinansowanie wydatków 
związanych z utworzeniem nowego/nowych miejsc pracy po 
przekształceniu się w przedsiębiorstwo społeczne. Wsparcie 
finansowe udzielane jest zgodnie z Wnioskiem o przyznanie 
wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc 
pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, 
stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy, zwanego dalej 
„Wnioskiem” 

Zmiana podstawy prawnej §1 ust. 5 Wydatkowanie wsparcia finansowego przez przedsiębiorstwo 
społeczne w ramach prowadzonej przez nie działalności 
gospodarczej musi być realizowane zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646  
z późn. zm.), a także zgodnie z zatwierdzonym Planem  
i z zapisami Zasad udzielania wsparcia na tworzenie nowych 
miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach 
Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 
2014-2020. 

Wydatkowanie wsparcia finansowego przez przedsiębiorstwo 
społeczne w ramach prowadzonej przez nie działalności 
gospodarczej musi być realizowane zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), 
a także zgodnie z zatwierdzonym Planem i z zapisami Zasad 
udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy  
w przedsiębiorstwach społecznych w ramach Działania 8.3 
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020. 

Zmiana treści §6 ust. 9 W przypadku, gdy całkowita kwota wydatków inwestycyjnych 
poniesionych przez przedsiębiorstwo społeczne nie przekroczy 
kwoty zaliczki określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy, 
przedsiębiorstwo społeczne jest zobowiązane zwrócić na konto 
Beneficjenta niewykorzystaną część środków wraz z należnymi 
odsetkami. 

W przypadku, gdy całkowita kwota wydatków inwestycyjnych 
poniesionych przez przedsiębiorstwo społeczne nie przekroczy 
kwoty I transzy  określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy, 
przedsiębiorstwo społeczne jest zobowiązane zwrócić na konto 
Beneficjenta niewykorzystaną część środków. 

Zmiana treści w §7 ust. 5 W przypadku, gdy przedsiębiorstwo społeczne nie dokonało  
w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 3 oraz 
w § 5 ust. 3, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do 
odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych 
środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym 
mowa w § 4 ust. 2 pkt 2. Koszty czynności zmierzających do 
odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego wsparcia 
finansowego obciążają przedsiębiorstwo społeczne. 

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo społeczne nie dokonało  
w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 3 oraz  
w § 5 ust. 3 oraz §6 ust. 9, Beneficjent podejmie czynności 
zmierzające do odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem 
dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia,  
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2. Koszty czynności zmierzających 
do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego wsparcia 
finansowego obciążają przedsiębiorstwo społeczne. 

Zmiana podstawy prawnej §8 ust. 1 
pkt. 5 i 6 

5) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) 
6) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. 

5) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1145 z późn. zm.) 
6) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U.  



z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) 

5 3 – umowa na otrzymanie 
podstawowego wsparcia 
pomostowego 
Usunięcie §1 ust. 1a 

Podstawowe wsparcie pomostowe udzielone jest na pokrycie 
wydatków niezbędnych do sfinansowania podstawowych 
kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, 
szczegółowo opisanych w sekcji 5.4.2 Zasad udzielania wsparcia 
na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach 
społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020. 

------ 

Zmiana treści §1 ust 2 Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest na Wniosek 
przedsiębiorstwa społecznego 

Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest na podstawie 
Wniosku przedsiębiorstwa społecznego o udzielenie 
podstawowego wsparcia pomostowego, zwanego dalej 
„Wnioskiem”, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy 

Dodanie do §1 ust 3 (zmiana nr ust. 
z 3 na 4, z 4 na 5, z 6 na 6, z 6 na 7) 

------ 

Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest na  Pokrycie 
wydatków niezbędnych do sfinansowania podstawowych kosztów 
funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, zgodnie  
z Wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.  

Dodanie do §1 ust 8 

------ 

Przedsiębiorstwo społeczne powstałe w wyniku przekształcenia 
podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne jest 
zobligowane do aktualizacji danych w KRS, a następnie do 
dostarczenia OWES aktualnego odpisu z tego rejestru najpóźniej  
w dniu wypłaty ostatniej transzy wsparcia pomostowego (data 
otrzymania środków przez przedsiębiorstwo społeczne) pod 
rygorem rozwiązania umowy i zwrotu otrzymanego wsparcia 
zgodnie z zapisami §4 ust. 10 oraz §7 ust.3 pkt.27. 

Dodanie do §3 ust 4 (zmiana nr ust.  
z 3 na 4, z 4 na 5, z 5 na 6, z 6 na 7, z 
7 na 8) 

------ 

Kwoty, o których mowa w ust. 1-3 mogą ulec obniżeniu po 
końcowym rozliczeniu wsparcia pomostowego. Zmiana ta nie 
wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. 

Zmiana treści §5 ust 1 Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności. 

Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

Dodanie do §5 ust 4 (zmiana nr ust. 
2 na 6, z 3 na 2, z 4 na 3, 5 na 8) 

------ 

Zmiany dotyczące ujętych we Wniosku wydatków przewidzianych 
do poniesienia wymagają zgody Beneficjenta. Beneficjent pisemnie 
informuje przedsiębiorstwo społeczne o decyzji dotyczącej 
zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian w terminie 15 
dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 5. 

Dodanie do §5 ust 5 

------ 

Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami 
wydatków ujętych we Wniosku do wysokości nie przekraczającej 
5% zakładanej wartości wydatku nie wymagają sporządzenia 
aneksu do niniejszej Umowy. 



Dodanie do §5 ust 7 

------ 

Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami 
wydatków ujętych we Wniosku w wysokości przekraczającej 5% 
zakładanej wartości wydatku, wymagają ponadto sporządzenia 
aneksu do niniejszej Umowy.  

Zmiana treści §6 ust 1 Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych 
przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że 
przedsiębiorstwo społeczne pobrało całość lub część środków,  
o których mowa w § 3 ust. 1 w sposób nienależny lub  
w nadmiernej wysokości, zobowiązane jest ono do zwrotu tych 
środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami  
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,  
w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta lub inny 
podmiot uprawniony do przeprowadzenia kontroli. 

Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych 
przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że 
przedsiębiorstwo społeczne pobrało całość lub część środków,  
o których mowa w § 3 ust. 1 w sposób nienależny (tj. niezgodny  
z wydatkami określonymi we Wniosku, który stanowi załącznik 
do Umowy)  zobowiązane jest ono do zwrotu tych środków 
odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych,  
w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta lub inny 
podmiot uprawniony do przeprowadzenia kontroli. 

Zmiana treści §6 ust 2 Odsetki od kwoty podstawowego wsparcia pomostowego 
pobranego w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, 
o których mowa w ust. 1, są naliczane w wysokości określonej jak 
dla zaległości podatkowych od dnia przekazania nieprawidłowo 
wykorzystanej lub pobranej kwoty podstawowego wsparcia 
pomostowego. 

Odsetki od kwoty podstawowego wsparcia pomostowego 
pobranego w sposób nienależny, o których mowa w ust. 1, są 
naliczane w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 
od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej 
kwoty podstawowego wsparcia pomostowego. 

Dodanie do §5 ust 3 (zmiana nr ust, 
3 na 4, 4 na 5, 5 na 6) 

------ 

Jeżeli na podstawie dokumentów, o których mowa w §4 ust. 6 
pkt.1 zostanie stwierdzone, że3 całkowita kwota wydatków 
poniesionych przez przedsiębiorstwo społeczne będzie niższa niż 
kwota określona w §3 ust.1 niniejszej umowy, przedsiębiorstwo 
społeczne jest zobowiązane zwrócić w terminie i na rachunek 
wskazany przez Beneficjenta niewykorzystaną część środków.  

Zmiana treści §6 ust 4 (przed 
zmianami ust 3) 

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo społeczne nie dokona  
w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, 
Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania 
należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków 
prawnych, w tym zabezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3. 
Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo 
wykorzystanych środków podstawowego wsparcia 
pomostowego obciążają przedsiębiorstwo społeczne. 

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo społeczne nie dokona  
w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1 i 3, 
Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania 
należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków 
prawnych, w tym zabezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3. 
Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo 
wykorzystanych środków podstawowego wsparcia pomostowego 
obciążają przedsiębiorstwo społeczne. 

Zmiana podstawy prawnej w §8 ust 
1 pkt 2 i 3 (przy właściwych aktach 
prawa krajowego, w szczególności) 

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), 
3) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1145 z późn. zm.), 
3) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), 



6 4 – aneks do umowy na otrzymanie 
podstawowego wsparcia 
pomostowego 
Dodanie do §1 ust 5 pkt 6 (zmiana nr 
pkt z 6 na 7, z 7 na 8)  

------ 

nie dokona rozliczenia poniesionych wydatków zgodnie z §4 ust. 6 
Umowy na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego lub 
nie złoży wyjaśnień/korekt zgodnie z §4 ust. 7-8 Umowy na 
przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, 

7 8 – oświadczenie o nieskorzystaniu  
z pomocy de minimis 
Zmiana podstawy prawnej 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. 
U. z 2018, 362 t.j.) w przypadku nieprzekazania lub przekazania 
nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej, o których 
mowa w art. 39 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może,  
w drodze decyzji, nałożyć na Beneficjenta pomocy karę pieniężną 
do wysokości równowartości 10 000 euro. 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. 
U. z 2018, 362 z późń. zm.) w przypadku nieprzekazania lub 
przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej,  
o których mowa w art. 39 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze 
decyzji, nałożyć na Beneficjenta pomocy karę pieniężną do 
wysokości równowartości 10 000 euro. 

8 9 - oświadczenie o wysokości 
otrzymanej pomocy de minimis 
Zmiana podstawy prawnej 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(Dz.U. z 2018 r., 362 t.j.) w przypadku nieprzekazania lub 
przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej,  
o których mowa w art. 39 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na 
Beneficjenta pomocy publicznej karę pieniężną do wysokości 
równowartości 10 000 euro. 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(Dz.U. z 2018 r., 362 z późń. zm.)  
w przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych 
informacji o pomocy publicznej, o których mowa w art. 39 Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze 
decyzji, nałożyć na Beneficjenta pomocy publicznej karę 
pieniężną do wysokości równowartości 10 000 euro. 

9 11 – regulamin Komisji Oceny 
Wniosków 
Zmiana treści przypisu 2 do §1 ust 2 

Spośród członków KOW co najmniej jeden jest specjalistą 
(finansistą, ekonomistą) w zakresie aspektów ekonomicznych 
prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne). 

Spośród członków KOW co najmniej jeden jest specjalistą 
posiadającym wiedzę z zakresu ekonomii, która pozwoli ocenić 
m.in.: szanse przetrwania, realność założeń, potencjał 
wnioskodawcy, efektywność kosztową, jak również zgodność 
projektu ze zdefiniowanymi potrzebami konkretnego 
przedsiębiorstwa społecznego. 

10 1 - wniosek o przyznanie wsparcia 
finansowego na założenie 
przedsiębiorstwa społecznego, 
utworzenie nowego/nowych miejsc 
pracy w istniejących 
przedsiębiorstwach społecznych, 
przekształcenie podmiotu ekonomii 
społecznej w przedsiębiorstwo 
społeczne 
Zmiana treści myślnika 13 przy 
wykazie dokumentów, jakie należy 

kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia 
działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku 
z realizacją projektu), w szczególności: 

 pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – 
zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332  
z późn. zm.), 

 pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub 
jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1332 z późn. zm.).  

 

kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia 
działalności  w formie przedsiębiorstwa społecznego, która ma 
zostać utworzona w związku z realizacją projektu),  
w szczególności: 

 pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – 
zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2019r. poz. 1186  
z późń. zm.) 

pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części 
– zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2019r. poz. 1186  
z późń. zm.) 



załączyć do wniosku 

11 12 – oświadczenie uczestnika  
o niepodleganiu karze zakazu 
dostępu do środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych 
Zamiana podstawy prawnej 

…nie orzeczono kary zakazu dostępu do środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077  
z późn. zm.), w szczególności na podstawie: 
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (dalej „ufp”) (tekst jedn.  
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);… 

…nie orzeczono kary zakazu dostępu do środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869  
z późn. zm.), w szczególności na podstawie: 
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (dalej „ufp”) (tekst jedn.  
Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.);… 

12 A – formularz rekrutacyjny dla osób 
fizycznych 

Formularz został dostosowany do możliwości utworzenia spółdzielni socjalnej przez osoby prawne. Przy wykazie 
oświadczeń/zaświadczeń jakie musi dołączyć osoba fizyczna zmianie uległa treść pkt.: 6, 7, 8 oraz dodane zostały pkt.: 11, 12, 13, 14. 
Dodany został także wykaz oświadczeń jakie musi dołączyć osoba prawna, w przypadku tworzenia spółdzielni socjalnej przez osoby 
prawne.  

13 B – formularz rekrutacyjny osoby 
fizycznej zatrudnianej w istniejącym 
przedsiębiorstwie społecznym 

Przy wykazie oświadczeń/zaświadczeń jakie musi dołączyć osoba fizyczna zmianie uległa treść pkt.: 6, 7, 8 oraz dodane zostały pkt.: 11, 
12, 13, 14. Przy wykazie oświadczeń jakie musi dołączyć przedsiębiorstwo społeczne dodany został pkt 1, zmianie uległy nr punktów: z 
1 na 2, z 2 na 3 (zmiana treści), z 3 na 4 (zmiana treści), z 4 na 5 (zmiana treści), z 5 na 6, z 6 na 7, dodane zostały pkt: 8 i 9. 

14 C – formularz rekrutacyjny osoby 
fizycznej zatrudnianej  
w przedsiębiorstwie społecznym 
powstałym w wyniku przekształcenia 
podmiotu ekonomii społecznej  
w przedsiębiorstwo społeczne 

Przy wykazie oświadczeń/zaświadczeń jakie musi dołączyć osoba fizyczna zmianie uległa treść pkt.: 6, 7, 8 oraz dodane zostały pkt.: 11, 
12, 13, 14. Przy wykazie oświadczeń jakie musi dołączyć podmiot ekonomii społecznej dodany został pkt 1, zmianie uległy nr punktów: 
z 1 na 2, z 2 na 3 (zmiana treści), z 3 na 4 (zmiana treści), z 4 na 5 (zmiana treści), z 5 na 6, z 6 na 7, dodane zostały pkt: 8 i 9. 

 


