
Wykaz zmian w Regulaminie przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu 

„Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 
wersja 1.1 

L.p. Miejsce 
wprowadzenia 

zmiany 

Zakres zmiany Uzasadnienie 

1 Podrozdział 2.1, 
ust. 6 

Doprecyzowano zapis ust. 6, poprzez dodanie zdania:  
„Równocześnie, osoby takie mogą być zatrudnione 
przez Beneficjenta pomocy, pod warunkiem, że jest to 
zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi 
oraz nie prowadzi do utraty przez Beneficjenta pomocy 
statusu Przedsiębiorstwa społecznego.” 

Zmiana ma charakter porządkowy. Doprecyzowano, że oprócz 
Pracowników przedsiębiorstwa społecznego, na których zatrudnienie 
przyznana będzie dotacja w ramach projektu, podmiot może zatrudniać 
inne osoby, na których nie otrzymał wsparcia w ramach projektu. Jest to 
możliwe pod warunkiem, że takie zatrudnienie jest zgodne z przepisami 
(np. w odniesieniu do spółdzielni socjalnych, struktura zatrudnienia w 
takim podmiocie jest określona w ustawie). W przypadku 
przedsiębiorstw społecznych w formie stowarzyszenia, fundacji czy 
spółki non-profit, zatrudnienie tych osób nie może pozbawić podmiotu 
statusu przedsiębiorstwa społecznego. 

2 Przypis numer 6, 
strona 11 

Usunięcie słowa „Ludzki” z treści przypisu. Zmiana ma charakter techniczny – w wersji 1.0 regulaminu omyłkowo 
wprowadzono zapis „RPO WŚ Ludzki”, będący efektem pomyłki 
technicznej. 

3 Przypis numer 8, 
strona 28 

Usunięcie słowa „Ludzki” z treści przypisu. Zmiana ma charakter techniczny – w wersji 1.0 regulaminu omyłkowo 
wprowadzono zapis „RPO WŚ Ludzki”, będący efektem pomyłki 
technicznej. 

4 Przypis numer 
12, strona 45 

Zmiana sformułowania „Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki” na skrót „RPO WŚ” 

W wersji 1.0 regulaminu omyłkowo pozostawiono nieaktualną nazwę 
programu, w ramach którego udzielane jest wsparcie. 

5 Podrozdział 
3.6.1, ust. 1 

Doprecyzowanie zdania drugiego, poprzez zmianę 
sformułowania „możliwe jest sfinansowanie 
następujących kategorii wydatków”, na „możliwe jest 
sfinansowanie wyłącznie następujących kategorii 
wydatków” 

Doprecyzowanie zdania poprzez dodanie słowa wyłącznie ma na celu 
jednoznaczne wskazanie, że katalogu wymieniony w podrozdziale 3.6.1 
ust.1 ma charakter zamknięty. 

6 Podrozdział 
3.6.1, ust. 2 

Dodanie nowej litery i) do zapisów ust 2. Nowy punkt 
na liście uzyskał brzmienie: „finansowanie 
wynagrodzeń netto pracowników przedsiębiorstwa 

Wprowadzenie nowego punktu ma na celu doprecyzowanie zapisów 
odnoszących się do katalogu wydatków w ramach wsparcia 
pomostowego. Wielu klientów miało wątpliwości, czy w ramach 



społecznego”. wsparcia pomostowego możliwe jest finansowane wynagrodzeń netto 
pracowników przedsiębiorstwa społecznego. Zmiana ma na celu 
jednoznaczne wskazanie, że w ramach wsparcia pomostowego nie jest 
możliwe finansowanie wynagrodzeń netto pracowników 
przedsiębiorstwa społecznego. 

7 Podrozdział 
3.2.2, ust 1 

Zmieniono zapis ust. 1, jednoznacznie wskazując, że 
procedura odwoławcza przysługuje wyłącznie w 
sytuacji negatywnej oceny formularza. W innym 
przypadku, procedura odwoławcza jest bowiem 
bezcelowa.  

Obecny zapis regulaminu, wskazujący na możliwość złożenia odwołania 
od pozytywnej oceny formularza rekrutacyjnego, skutkującej 
zakwalifikowaniem do dalszego etapu projektu, był nielogiczny. 

8 Załączniki 9 -11 Uzupełniono wzory załączników od 9 do 11. Ze względu na ograniczenia czasowe, załączniki o numerach od 9 do 11 
nie zostały opublikowane wraz z wersją 1.0 regulaminu. 

 


