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Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OSOBY PRAWNEJ  
DO PROJEKTU  

„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU”  
 

 

 

 

 
Data i czytelny podpis osoby 
przyjmującej formularz 

 

 
 

 

Numer referencyjny Formularza 
Zgłoszeniowego 

 

 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

 Należy wypełnić wszystkie niezaciemnione pola Formularza zgłoszeniowego. 

 W polach, w których znajduje się „”, tj. możliwość wyboru odpowiedzi, należy wstawić  „X” 

tylko w jednym odpowiednim kwadracie, chyba że opis pola wskazuje inaczej. 

Tytuł projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w 

Toruniu 

Nr projektu: RPKP.09.04.01-04-0004/16 

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 9 Solidarne społeczeństwo 

Nazwa i numer Działania: 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

Nazwa i numer Poddziałania: 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii 

społecznej 

 

DANE INSTYTUCJI 

1. Pełna nazwa 

podmiotu/instytucji 
 

2. NIP (jeżeli podmiot nie 
posiada proszę wpisać BRAK) 

 

3. KRS lub nazwa i numer z 
innej ewidencji 

  

 

4. Typ instytucji 

□ Przedsiębiorstwo społeczne-spółdzielnia socjalna (w takim przypadku 

proszę również o wypełnienie Załącznika nr 2) 

□ Podmiot reintegracyjny (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) 

□ Podmiot działający w sferze pożytku publicznego (organizacja 

pozarządowa) 

□ Jednostka samorządu terytorialnego 

□ Kościelna osoba prawna 

□ instytucja rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej 

□ Inne, jakie ……………………………………………………………. 
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5. Wielkość przedsiębiorstwa 
(wypełnić tylko wtedy, gdy w pkt 
4 zaznaczono przedsiębiorstwo)  

□ mikroprzedsiębiorstwo 

□ małe przedsiębiorstwo 

□ średnie przedsiębiorstwo 

□ duże przedsiębiorstwo 

6. Czy instytucja prowadzi 

działalność gospodarczą? 
  TAK         NIE 

7. Czy instytucja prowadzi 
odpłatną działalność 

statutową? 

 
  TAK                                                          NIE 

 

Jeżeli powyżej zaznaczono TAK, to czy…? 
 

Wynagrodzenie pobierane za działalność prowadzoną w zakresie zadań 
publicznych jest wyższe niż koszty tej działalności lub przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy 

wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej za okres ostatnich 3 
miesięcy przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez  prezesa 
GUS za poprzedni rok. 

 
  TAK                                                          NIE 

 

8. Kraj Polska 

9. Województwo Kujawsko-Pomorskie 

10. Powiat 
 aleksandrowski                chełmiński                          lipnowski                        
 toruński                          M. Toruń             

11. Gmina  

12. Miejscowość  

13. Ulica  

14. Nr budynku  

15. Nr lokalu  

16. Kod pocztowy  

17. Telefon kontaktowy 
 

18. Adres poczty email do 
kontaktu 

 

19. Adres strony 
internetowej 

 

20. Imiona i nazwiska 
osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania 

podmiotu lub numer i data 
pełnomocnictwa 
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21. Przedsiębiorstwo 
społeczne działa w 
kluczowych sferach rozwoju 
wskazanych w Działaniu I.4 

KPRES 

     TAK, w sferze: 

            zrównoważonego rozwoju 

            solidarności pokoleń 

            polityki rodzinnej 

            turystyki społecznej 

            budownictwa społecznego 

            lokalnych produktów kulturowych 

            innej……………………………. 

     NIE 

     NIE DOTYCZY 

 
 

 
22. Przedsiębiorstwo 
społeczne prowadzi 
działalność dotyczącą 
obszaru gospodarki 

odpadami, w tym 

wykorzystując 
doświadczenia wynikające z 
CERREC 

 

          TAK                                       NIE DOTYCZY  

                                             
          NIE 

 

 
 
 
 
 

23. Wnioskowane wsparcie w 
ramach OWES w Toruniu 

 

 doradztwo ogólne (Kluczowy Doradca)      doradztwo biznesowe  

                                                                   (KDB)    

 

 doradztwo prawne                                   doradztwo finansowe 

 

 doradztwo marketingowe                         doradztwo księgowo-      

                                                                   podatkowe       

     

 doradztwo osobowe                                 kooperacja 

 

 spotkanie z animatorem 

 

24. Inne  potrzeby Podmiotu 

 

25. Źródło informacji o 

projekcie 

 
 strona internetowa OWES                                       

 
 portal społecznościowy Facebook       

                       
 plakat/ulotka        

 
 informacja z Powiatowego Punktu Doradczego          

 
 spotkanie informacyjne, konferencje, itp. 

 
 działania animacyjne pracowników OWES 

 
 działania kooperacyjne pracowników OWES 

 
 inne (jakie?)……………………………………………….. 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 

Jako osoba uprawniona do reprezentowania instytucji oświadczam, że: 

1. Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Toruniu” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego , Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej przez Europejskie 
Centrum Współpracy Młodzieży w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Tilia”. 

2. Zostałem poinformowany/-a, że projekt „Ośrodek Wsparcia  Ekonomii Społecznej w Toruniu” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Udział w projekcie jest bezpłatny. 

3. Uprzedzony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym 
oświadczam, że dane zawarte w Formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 

4. Instytucja, którą reprezentuję, spełnia kryteria kwalifikowalności do projektu OWES w Toruniu. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w terminie najpóźniej do 3 dni przed datą 
rozpoczęcia wsparcia poinformuję o tym (drogą telefoniczną lub elektroniczną) personel OWES. 

Wyrażam zgodę na przekazywanie do instytucji, którą reprezentuję, informacji drogą elektroniczną 
(poczta e-mail) oraz drogą telefoniczną. 
 
 

 
   

Miejscowość, data 
udzielenia pierwszego 

wsparcia  

 Czytelny podpis osoby upoważnionej do 
reprezentacji instytucji 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OSOBY FIZYCZNEJ 

(delegowanej przez podmiot) 
DO PROJEKTU 

„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU” 

 
 

 

 
Data i czytelny podpis osoby 
przyjmującej formularz 

 

 

 
 

Numer referencyjny Formularza 

Zgłoszeniowego 
 

 

 
WAŻNE INFORMACJE: 

 Należy wypełnić wszystkie niezaciemnione pola Formularza zgłoszeniowego. 

 W polach, w których znajduje się „”, tj. możliwość wyboru odpowiedzi, należy wstawić  „X” 

tylko w jednym odpowiednim kwadracie, chyba że opis pola wskazuje inaczej. 

 

Tytuł projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  

w Toruniu 

Nr projektu: RPKP.09.04.01-04-0004/16 

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 9 Solidarne społeczeństwo 

Nazwa i numer Działania: 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

Nazwa i numer Poddziałania: 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii 

społecznej 

 

DANE PODSTAWOWE UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA 

1. Imię/Imiona  

2. Nazwisko  

3. PESEL  

4. Płeć  kobieta                                   mężczyzna 

5. Wykształcenie 

 niższe niż podstawowe             podstawowe                                 
 gimnazjalne                            ponadgimnazjalne                   
 policealne                               wyższe  

6. Kraj Polska 

7. Województwo Kujawsko-Pomorskie 

8. Powiat 
 aleksandrowski                 chełmiński                          
lipnowski                         toruński                           M. Toruń             
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9. Gmina  

10. Miejscowość  

11. Ulica  

12. Numer budynku  

13. Numer lokalu  

14. Kod pocztowy  

15. Telefon kontaktowy  

16. Adres e-mail  

 
STATUS UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA W DELEGOWANEJ INSTYTUCJI 

1. Osoba zatrudniona na 
podstawie 

 umowa o pracę 

 umowa zlecenie  

 umowa wolontariacka                                 

 członkostwo 

                                      nie dotyczy  

                                    (należy wypełnić tabelę poniżej) 

2. Wykonywany zawód  

 
STATUS UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĘPOWANIA DO PROJEKTU 
JEŚLI NIE POSIADA ŻADNEGO STATUSU W DELEGOWANEJ INSTYTUCJI (WYPEŁNIONO NIE DOTYCZY) 

 

1. Osoba bezrobotna 
 

 TAK                      NIE 

                                 w tym 
(odpowiedź wielokrotnego 

zakreślenia) 

 osoba niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy 

 osoba zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy  

 osoba zakwalifikowana do III profilu pomocy    

 osoba długotrwale bezrobotna 

2. Osoba bierna                                   
zawodowo 

 TAK                      NIE 

w tym 
               osoba ucząca się                                          
               inne  

3. Osoba pracująca  TAK                      NIE 

w tym  

 osoba prowadząca działalność na własnych rachunek 

 osoba pracująca w administracji publicznej 

 osoba pracująca w organizacji pozarządowej 

 osoba pracująca w przedsiębiorstwie społecznym 

 osoba pracująca w mikroprzedsiębiorstwie 

 osoba pracująca w małym przedsiębiorstwie 

 osoba pracująca w średnim przedsiębiorstwie 

 osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie 

 inne 

4. Wykonywany zawód  

5. Nazwa 
instytucji/podmiotu,  

w której 
Uczestniczka/Uczestnik jest 
zatrudniony/a 
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STATUS UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĘPOWANIA DO PROJEKTU 

1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant,     

    osoba obcego pochodzenia   
      

 TAK            NIE 

  
 odmowa podania 

informacji       

2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
      

 TAK            NIE 

3. Osoba z niepełnosprawnościami 
      

 TAK            NIE 

 
 odmowa podania 

informacji 

4. Osoba przebywająca w gospodarstwie bez osób pracujących 
      
   - w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na    

      utrzymaniu 
      

 TAK            NIE 

 
 TAK            NIE 

5. Osoba pozostająca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby  

dorosłej z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 TAK            NIE 

6. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej) 

 

 TAK            NIE  

 
 odmowa podania 

informacji 

 
WNIOSKOWANE WSPARCIE 

 
 doradztwo ogólne (Kluczowy doradca)                            doradztwo biznesowe (KDB)    

 
 doradztwo prawne                                                        doradztwo finansowe 

 
 doradztwo marketingowe                                              doradztwo księgowo-podatkowe       

     
 doradztwo osobowe                                                      kooperacja 

 
 spotkanie z animatorem 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
Pouczony/a i świadomy/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 
oświadczam, że: 

1. Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w 

Toruniu” Nr projektu RP.KP.09.04.01-04-0004/16 realizowanym w ramach RPO WK-P 
2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 
Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej przez Europejskie Centrum 
Współpracy Młodzieży w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „TILIA” w okresie od 01.06.2016 r. 
do 31.05.2019 r. 

2. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą niniejszym 

oświadczam, że dane zawarte w powyższym Formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 

3. Oświadczam, że w terminie udziału w wybranych formach wsparcia oferowanych w OWES, nie 
będę korzystać z takiego samego zakresu wsparcia, w takim samym terminie, w innym projekcie 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Zapoznałem/am się z Regulaminem projektu OWES i akceptuję jego postanowienia. 
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5. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

6. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji związanych z realizacją projektu drogą 
telefoniczna i/lub elektroniczną e-mail. 

 
 
 
   

Miejscowość, data 
udzielenia pierwszego 

wsparcia z OWES 

 Czytelny podpis Uczestnika/ki projektu 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. Ośrodek Wsparcia  Ekonomii Społecznej  

w Toruniu nr RPKP.09.04.01-04-0004/16 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Placu Teatralnym 
2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na 

mocy art. 71 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), 
mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny 
system teleinformatyczny). 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 
27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 
r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 
2013 r., s. 320-469 z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 
470–486), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 
217); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
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Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 
320-469 z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 
217), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. U. UE L 286 z dnia 30 września 2014 
r., s.1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w Toruniu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt  
- Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń. Moje dane 
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WK-P lub 
Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 

realizującym na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej 
oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WK-P 2014-2020. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

   

Miejscowość, data  Czytelny podpis uczestnika/ki projektu 
 

 

 

 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – Indywidualna diagnoza potrzeb instytucji 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis 

Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis  

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy 
Załącznik nr 6 – Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
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SŁOWNIK POJĘĆ 

1) Przedsiębiorstwo społeczne  - to rodzaj  podmiotu ekonomii społecznej będący 
fundamentem ekonomii społecznej. Najczęściej spotykaną formą przedsiębiorstwa 
społecznego jest spółdzielnia socjalna. Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który 
spełnia łącznie poniższe warunki: 
a) jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 

działalność gospodarczą (wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i 

rachunkowym), której celem jest: 
 integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem 

zatrudnienia tych osób: 
– zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy 
lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym lub 

– zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności; 

 lub realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, 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 (Dz. U. 2013 r. poz. 1457) lub usług 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania 

przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych: zatrudnienie co najmniej 
20% osób, o których mowa w pkt. powyżej; 

b)  jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy 
udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, 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; 
c)  jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co 
najmniej posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych 
interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami. 

2) Przedsiębiorstwo – Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego 
formę prawną. Do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zalicza się również 

przedsiębiorstwo spółdzielcze i przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. 
3) Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające od 2 do 9 pracowników i 

którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 
4) Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 49 pracowników i 

którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. 
5) Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 249 pracowników 

i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 43 milionów EUR. 

6) Duże przedsiębiorstwo -  przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. 
kategorii przedsiębiorstw. 

7) Zatrudniony w administracji publicznej - Oznacza osobę zatrudnioną w administracji 
rządowej i samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych. 

8) Zatrudniony w organizacji pozarządowej - Oznacza osobę zatrudnioną w organizacji 

pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 
Organizacje zdefiniowane jako osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych oraz nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, z włączeniem m.in. 
partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów 

zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne. 
9) Migrant- Cudzoziemiec na stałe mieszkający w Polsce. 

10)  Mniejszości narodowe – Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to 
mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, 
ukraińska, żydowska. 

11)  Mniejszości etniczne – karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 
12)  Osoba obcego pochodzenia -  to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada 

polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie 
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obywatelstwa(obywatelstw)innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców 

urodził się poza terenem Polski. 
13) Osoba z niepełnosprawnościami –Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z 
zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim 
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

14) Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań – zgodnie z 
Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS zaliczamy osoby: 
-Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 

-Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w 
schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje 
penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe 
wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 
-Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem 
eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 

-Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania 

substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, 
skrajne przeludnienie). 

15) Gospodarstwo domowe –   Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, 
społeczna), posiadająca wspólne zobowiązania, dzieląca wydatki domowe lub codzienne 
potrzeby, wspólnie zamieszkująca. Gospodarstwo domowe to zarówno osoba 
zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) 

mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca  dom, np. mająca 
przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. 

16) Osoba przebywająca w gospodarstwie bez osób pracujących – Gospodarstwo 
domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie 
pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. 

17) Osoba korzystająca ze świadczeń lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem na 
podstawie art.7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub inne – Pomocy 

społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:  
1) ubóstwa;  
2) sieroctwa;  
3) bezdomności;  

4) bezrobocia;  
5) niepełnosprawności;  

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;  
7) przemocy w rodzinie;  
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;  
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;  
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  
10) (uchylony)  

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 
związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;  
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  
13) alkoholizmu lub narkomanii;  
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
 

 

  


