
REGULAMIN REKRUTACJI  
FRANCZYZOBIORCÓW SPOŁECZNYCH 

rekrutacja uzupełniająca 
 
 

§ 1 
  

Postanowienia ogólne 
  

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w projekcie pt. Model usług asystenta           
osoby niepełnosprawnej i chorującej psychicznie w lokalu gastronomicznym”        
realizowanego  
w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  
i edukacji, 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Priorytet inwestycyjny: 9V Wspieranie          
przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach       
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do           
zatrudnienia, zwanym dalej Projektem. 

2. Projekt jest realizowany przez Spółdzielnię Socjalną Dalba zwaną dalej Liderem          
Projektu wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zwaną dalej         
Partnerem Projektu. 

3. Celem projektu jest dostosowanie idei franczyzy, jako modelu działalności biznesowej,  
do specyficznych warunków funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, poprzez        
wdrożenie systemu franczyzy społecznej opartej na replikowalnym modelu usługi         
asystenta osoby niepełnosprawnej i chorującej psychicznie w lokalu gastronomicznym  
w sieci franczyzowej złożonej z co najmniej pięciu podmiotów ekonomii społecznej. 

4. Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2019 roku do 30 września 2021 roku. 
5. Franczyzobiorcami Społecznymi (zwani dalej franczyzobiorcami) mogą być       

podmioty ekonomii społecznej, szczegółowo opisane w §  3. 
6. Podmioty ekonomii społecznej biorące udział w rekrutacji zwane są dalej          

Kandydatami na Franczyzobiorców Społecznych. 
 

§ 2 
  

Założenia rekrutacji 
 

1. Rekrutacja do projektu ma na celu wyłonienie podmiotów ekonomii społecznej          
gotowych do utworzenia lokalu gastronomicznego, zwanego dalej Pubem        
Spółdzielczym, zatrudniającego osoby z niepełnosprawnościami i/lub      
chorujących psychicznie pod marką “Pubu Spółdzielczego” oraz stworzenie        
pierwszej w Polsce sieci franczyzy społecznej. 

2. Proces rekrutacji franczyzobiorców społecznych będzie prowadzony zgodnie  
z harmonogramem przedstawionym w §  5 pkt. 5. 

 
 



3. Rekrutacja dodatkowa jest prowadzona przez Lidera Projektu przy wsparciu Partnera          
Projektu w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2020 roku. 

4. Wszystkie aktualne informacje wraz z dokumentacją rekrutacyjną są zamieszczone  
na stronie www.franczyzaspoleczna.com 

5. Wyborem potencjalnych franczyzobiorców społecznych będzie zajmowała się Komisja        
Doboru Franczyzobiorców Społecznych złożona z przedstawicieli Lidera Projektu  
i Partnera Projektu. 

 
§ 3 

  
Franczyzobiorcy Społeczni 

 
1. W projekcie mogą wziąć udział podmioty ekonomii społecznej, czyli: 
a) przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, 
b) organizacje pozarządowe, czyli podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy  

z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) 

c) podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź           
dla których cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej: organizacje          
pozarządowe, o których mowa w ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o DPPiW,              
prowadzące dział.ć gosp. z której zyski wspierają realizację celów statut.; spółdzielnie           
pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dn. 16.09.1982 r. -              
Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.), spółki non-profit, o których                
mowa w ustawie z dn. 24.04.2003 r. o DPPiW, o ile udział sektora publicznego w               
spółce wynosi nie więcej niż 50%. 

d) podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób         
zagrożonych wykluczeniem społecznym: CIS i KIS; ZAZ i WTZ. 

2. W szczególności do udziału w Projekcie mogą zgłosić się podmioty ekonomii           
społecznej zajmujące się aktywizacją społeczną i zawodową osób z         
niepełnosprawnościami i/lub chorujących psychicznie i świadczą dla nich usługi         
asystenckie niezbędne do aktywnego funkcjonowania.  

3. Spośród ww. podmiotów będą rekrutowały się osoby objęte wsparciem: 
a) pracownicy PES, dla których praca ma charakter asystowania w aktywizacji          

zawodowej i społecznej.  
b) Liderzy i osoby zarządzające PES, w tym osoby odpowiedzialne m.in. za sferę            

sprzedażową, marketingową, 
c) Osoby z niepełnosprawnościami , ze wzgl. na tworzenie i wzmacnianie potencjału sieci            

franczyzowej, niezbędne jest objęcie wsparciem, w zakresie wdrażania sieci franczyzy          
ww. osób zatrudnionych w PES lub uczestników podmiotów reintegracyjnych (osoby te           
jako pełnoprawni pracownicy PES także będą miały wpływ na funkcjonowanie PES           
będącego w sieci franczyzowej co także stanowi istotny element partycypacji np.  
w tworzeniu Marki, standardów obsługi klienta itp.) 
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§ 4 
  

Kryteria doboru Franczyzobiorców Społecznych 
 

1. KRYTERIA DOSTĘPU, warunkujące rozpatrywanie kandydatury na franczyzobiorcę 
społecznego. 
W projekcie mogą wziąć udział jedynie podmioty opisane w §3, które: 
 

a) mają gotowość do uczestniczenia w projekcie innowacyjnym trwającym  
do 30 września 2021 roku, w tym stania się franczyzobiorca społecznym i            
przystąpienia do sieci franczyzowej oraz brania udziału w proponowanych przez Lidera           
Projektu 
i Partnera aktywnościach tj. spotkania, seminaria, szkolenia, które będą realizowane 
w ramach projektu. Harmonogram tych aktywności zostanie przedstawiony        
uczestnikom projektu po zakończeniu rekrutacji.  

b) mają gotowość do prowadzenia działalności gospodarczej w formie        
franczyzowego lokalu gastronomicznego zatrudniającego osoby  
z niepełnosprawnościami i/lub chorujące psychiczne pod nazwą Pub        
Spółdzielczy. 

c) spełniają podstawowe obowiązki sprawozdawcze. 
 
2. KRYTERIA PREMIUJĄCE  
Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą miały podmioty ekonomii społecznej, które          
mają siedzibę poza terenem Województwa Pomorskiego oraz spełnią następujące kryteria: 
 

a) podmiot prowadzi działalność o charakterze ekonomicznym, w tym działalność         
odpłatną statutową i/lub działalność gospodarczą, 

b) podmiot dysponuje kadrą terapeutyczną pracującą z osobami z        
niepełnosprawnościami i/lub chorobami psychicznymi, 

c) podmiot ma doświadczenie w realizowaniu działań aktywizujących społecznie 
i zawodowo osoby z niepełnosprawnościami i/lub chorujące psychicznie, 

d) podmiot dysponuje kadrą zarządzającą działalnością ekonomiczną, 
e) osoby reprezentujące podmiot w projekcie mają wpływ na podejmowanie decyzji          

zarządczych, 
f) podmiot ma swoją wysoką motywację do przystąpienia do sieci franczyzy społecznej           

uzasadnioną m.in. chęcią przystąpienia kadry zarządzającej do przystąpienia  
do Projektu (kryterium weryfikowane rozmową z kadrą zarządzającą), 

g) podmiot ma wsparcie instytucji działających na obszarze swojego działania np. lokalne           
przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego (ze szczególnym      
uwzględnieniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Powiatowego Centrum       
Pomocy Rodzinie) organizacje pozarządowe, inne podmioty ekonomii społecznej        
(kryterium weryfikowane m.in. rekomendacjami, opinią - o dodatkowe dokumenty może          
poprosić Komisja Doboru Franczyzobiorców Społecznych), 

h) podmiot współpracuje z OWES lub/i PUP ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia  
w formie instrumentów bezzwrotnych (w tym: dotacja/wsparcie pomostowe  

 
 



na utworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych), (kryterium potwierdzone         
opinią/deklaracją OWES/PUP na życzenie Komisji Doboru Franczyzobiorców       
Społecznych), 

i) Podmiot posiada odpowiednią infrastrukturę oraz zasoby kadrowe do prowadzenia         
działalności gospodarczej w formule Pubu Spółdzielczego, 

j) co najmniej 50% kadry zarządzającej podmiotem ekonomii społecznej stanowią         
kobiety, 

k) Przedstawiciele kadry PES mają doświadczenie w prowadzeniu działalności        
gospodarczej w branży gastronomicznej. 

 
§ 5 

  
Proces rekrutacji 

 
1. Ze względu na złożoność projektu i jego innowacyjny charakter rekrutacja do projektu            

będzie przeprowadzona w trzech etapach. 
2. Kandydat na franczyzobiorcę społecznego ma obowiązek uczestniczenia we        

wszystkich etapach rekrutacji. Odmowa udziału wiąże się z rezygnacją z uczestnictwa           
w projekcie. 

3. Podmioty, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane  
do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu          
niezbędnych do stania się franczyzobiorcą społecznym, w tym w spotkaniach,          
szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach projektu. 

4. Po odbyciu szeregu spotkań, szkoleń i wspólnej pracy nad utworzeniem          
franczyzowych Pubów Spółdzielczych w 2020 roku, Komisja Doboru Franczyzobiorców         
Społecznych dokona ponownej analizy podmiotów biorących udział w projekcie i          
podejmie decyzję o wyborze podmiotów ekonomii społecznej, które wspólnie z          
Liderem Projektu utworzą pierwszą w Polsce sieć franczyzy społecznej. 

 
5. Etapy rekrutacji: 

ETAP 1  
 

NADSYŁANIE ZGŁOSZEŃ 
ELEKTRONICZNYCH  
 
Formularze należy przesyłać drogą 
elektroniczną.  
 
Formularze są dostępne na stronie: stronie: 
www.franczyzaspoleczna.com 
 
Organizator zastrzega sobie możliwość 
wydłużenia terminu wysyłania zgłoszeń, jak 
również zadawania pytań i rozmów z 
Kandydatami na Franczyzobiorców 
Społecznych w trakcie ETAPU 1. np. w formie 
telekonferencji, rozmowy telefonicznej.  

 
 

http://www.franczyzaspoleczna.com.pl/


 
Organizator zastrzega sobie także prawo 
poproszenia Kandydatów na Franczyzobiorców 
Społecznych o dodatkowe dokumenty i 
informacje np. w formie rekomendacji, które 
mogą mieć wpływ na wybór uczestników. 
 
 
 

KRÓTKA LISTA  
 

WYBÓR KANDYDATÓW  
NA FRANCZYZOBIORCÓW SPOŁECZNYCH 
 
Wyboru podmiotów ekonomii społecznej 
dokona Komisja Doboru Franczyzobiorców 
Społecznych  
na podstawie nadesłanych zgłoszeń, 
ewentualnie dodatkowych dokumentów oraz 
rozmów. 
 
Komisja dokona wyboru Kandydatów na 
Franczyzobiorców Społecznych w ciągu 14 dni 
od zakończenia naboru formularzy 
 
Informacje o zakwalifikowaniu się do dalszego 
etapu rekrutacji zostaną rozesłane drogą 
elektroniczną  
w ciągu 3 dni od zakończenia analizy 
nadesłanych formularzy oraz zamieszczone na 
stronie www.franczyzaspoleczna.com 

ETAP 2  WIZYTY STUDYJNE u Lidera Projektu 
 
Na podstawie zaplanowanego kalendarza i w 
uzgodnieniu z Kandydatami na 
Franczyzobiorców Społecznych w dogodnych 
terminach zostaną przeprowadzone wizyty 
studyjne u Lidera projektu 
w Pubie Spółdzielczym, których celem będzie 
pokazanie działalności Lidera Projektu oraz 
rozmowy i praca warsztatowa z Kandydatami 
na Franczyzobiorców Społecznych. 
Wizyta studyjna będzie trwała łącznie 3 dni. 

ETAP 3 WIZJE LOKALNE 
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W ramach etapu 4 rekrutacji Komisja Doboru 
Franczyzobiorców Społecznych przeprowadzi 
wizje lokalne u Kandydatów na 
Franczyzobiorców Społecznych. 
Terminy wizji lokalnych zostaną uzgodnione 
wspólnie z Kandydatami na Franczyzobiorców 
Społecznych. 
W trakcie tych spotkań, których celem jest 
obserwacja działalności Kandydatów, ich 
motywacji do uczestnictwa w projekcie, 
rozmowy z pracownikami, kadrą zarządzającą, 
zostaną sporządzone notatki, które będą 
podstawą do końcowej oceny Kandydatów i 
wyboru docelowej grupy uczestników projektu. 
Wizja lokalna będzie trwała jeden dzień u 
każdego  z Kandydatów na Franczyzobiorców 
Społecznych. 

DECYZJA O WYBORZE  
 

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI 
 
Wyboru PES, które będą brały udział w 
Projekcie dokona Komisja Doboru 
Franczyzobiorców Społecznych na podstawie 
zebranych materiałów, obserwacji i opinii 
własnej. 
 
Informacje o wyborze podmiotów, które zostaną 
zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną 
zamieszczone na stronie projektu: 
www.franczyzaspoleczna.com oraz rozesłane 
drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 3 dni od 
podjęcia decyzji przez Komisję Doboru 
Franczyzobiorców Społecznych. 
 
 

 
§  6 

 
Komisja Doboru Franczyzobiorców Społecznych 

 
1. Komisja Doboru Franczyzobiorców Społecznych złożona jest z przedstawicieli Lidera         

Projektu i Partnera Projektu. 
2. Komisja jest organem uprawnionym do wyboru Franczyzobiorców Społecznych 

na podstawie odpowiednich dokumentów i opinii, zgodnie z danym etapem rekrutacji. 

 
 

http://www.franczyzaspoleczna.com.pl/


3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 
  

§  7 
 

Klauzula informacyjna 
 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady              
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w              
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu          
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (zwanym dalej Rozporządzenie         
RODO), informujemy, iż  

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna „DALBA”,        
ul. Helska 4, 84 – 100 Puck 

b) Przedstawicielem Administratora jest Janusz Golisowicz, kontakt:      
spoldzielniadalba@gmail.com 

c) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:  
● realizacji Projektu „Model usług asystenta osoby niepełnosprawnej i        

chorującej psychicznie w lokalu gastronomicznym” w ramach Programu        
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z      
Europejskiego Funduszu Społecznego (umowy na podstawie art. 6 ust.1         
lit.b) RODO,  

● spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym        
wypadku podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,  

● wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym        
przypadku podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,  

d) Państwa dane osobowe mogą̨ być́ przekazywane następującym odbiorcom        
współpracującym z administratorem: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki        
Społecznej w Warszawie, instytucje współpracujące z administratorem w ramach         
realizacji założeń́ statutowych, biuro rachunkowe, obsługa prawna, instytucje        
współpracujące w celu realizacji projektu.  

e) Państwa dane osobowe będą̨ przechowywane na czas realizacji umowy. Po          
zakończeniu przetwarzania danych osobowych, w pierwotnym celu, dane będą         
przechowywane przez okres określony ustawowo tj. uregulowany przepisami        
prawa krajowego oraz międzynarodowego ze względu na realizacje projektu         
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

f) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem          
możliwości realizacji umowy.  

g) Jako administrator Państwa danych osobowych Spółdzielnia Socjalna Dalba        
zapewnia Państwu prawo dostępu do swoich danych. W każdym momencie można           
je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Istnieje          
także możliwość skorzystania z uprawnienia do złożenia wobec administratora         
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do          
innego administratora.  

h) Osoby, których dane są przetwarzane przysługuje również prawo do do wniesienia           
skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,          
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gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez administratora Państwa danych         
osobowych narusza wymienione prawa. 

i) Administrator nie zamierza przesyłać Państwa danych poza teren Unii Europejskiej          
oraz innych organizacji międzynarodowych.  

j) Przetwarzane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 
 

§  7 
  

Postanowienia końcowe 
 

1. Zarówno Lider Projektu, Partner Projektu, Kandydaci na Franczyzobiorców        
Społecznych oraz Franczyzobiorcy Społecznych są zobowiązani do przestrzegania        
zapisów regulaminu, 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie       
odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu POWER, a także przepisy           
wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego. 

3. Organizator Rekrutacji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź         
wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków        
realizacji Projektu lub dokumentów programowych.  

4. W kwestiach budzących wątpliwości interpretacyjne podczas procesu rekrutacji        
Franczyzobiorców Społecznych, Beneficjent Projektu ma prawo do ostatecznej        
interpretacji i decyzji. 

5. Osobą do kontaktu w ramach prowadzonej rekrutacji jest Specjalista ds. współpracy z            
franczyzobiorcami: Natalia Siuda-Piotrowska email: kontakt@franczyzaspoleczna.com 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2019 roku. (aktualizacja z dniem 28              
lutego 2020). 

 
 
 
 
 

 
 


