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Łaziska Górne, 7 kwietnia 2017 roku 
 

Aneks do 
Regulaminu Przyznawania Dotacji Na Utworzenie Miejsc Pracy W Przedsiębiorstwach 

Społecznych Oraz Podmiotach Ekonomii Społecznej Pod Warunkiem Ich Przekształcenia W 
Przedsiębiorstwa Społeczne 

 
Dotyczy II etapu IV konkursu dotacyjnego ogłoszonego dnia 27 marca 2017 roku 

 
 
§ 1. W Regulaminie Przyznawania Dotacji na Utworzenie Miejsc Pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych oraz 
Podmiotach Ekonomii Społecznej pod Warunkiem ich Przekształcenia w Przedsiębiorstwa Społeczne wprowadza 
się następujące zmiany:  

1. § 1 ust. 4 uzyskuje następujące brzmienie: 
„Osoby, na zatrudnienie których może zostać przyznana dotacja w przedsiębiorstwie społecznym bądź w 
podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwa społeczne – osoby 
bezrobotne kwalifikujące się co najmniej do jednej z poniższej grup: 
1) osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, najbardziej oddalonych od rynku pracy, tj. takich, które oprócz 
bezrobocia doświadczają wykluczenia na podstawie innych przesłanek wykluczających i wpisujących się 
w definicję osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z rozdziałem III pkt 11 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020). 
Operator w ramach projektu wspiera osoby najbardziej oddalone od rynku pracy, w tym w szczególności 
osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, o którym mowa u ustawie z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.). 
Operator może przyznawać dotację w ramach osób bezrobotnych jedynie osobom zakwalifikowanym 
przez Urząd Pracy do III profilu pomocy. 
Osoba starająca się o udział w projekcie musi zawnioskować o poświadczenie nadanego profilu w 
Urzędzie Pracy, a w przypadku odmowy wydania zaświadczenia przez urząd, konieczne jest złożenie 
przez daną osobę oświadczenia o zakwalifikowaniu do 3 profilu wraz z zaświadczeniem z UP o byciu 
osobą bezrobotną.  

2) osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, tj.:  
a) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej, 
b) uzależnionych od alkoholu, 
c) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, 
d) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 
e) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej, 
f) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy 

społecznej, 
g) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  
którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie 
własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji 
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powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, 
społecznym i rodzinnym.” 

3) osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.” 

 
§ 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 


