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WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH 

ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W TYM  KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, KONSULTACJI I 

DORADZTWA DOTYCZĄCYCH TEJ DZIAŁALNOŚCI 
 

1. Dyrektor PUP działając z upoważnienia Starosty może przyznać jednorazowo 

środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej na terenie powiatu 

pszczyńskiego. 

  Wniosek może być uwzględniony w przypadku, gdy bezrobotny:   

I. w okresie 12 miesięcy, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku: 

 nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej 

pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r.                 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”,  

 z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie 

użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,  

 po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub 

inną formę pomocy określoną w ustawie, 

II. nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych 

bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

III. nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy 

przed dniem złożenia wniosku (nie można rejestrować działalności przed 

podpisaniem umowy), 

IV. nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- 

Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 

V. przedstawi 2 poręczenia osób posiadających stałe dochody, emeryturę lub rentę                       

w wysokości 60% przeciętnego wynagrodzenia, 

VI. złoży wniosek kompletny i prawidłowo sporządzony, a Starosta dysponuje środkami             

na jego sfinansowanie. 

2. Wysokość przyznanych środków na podjecie działalności gospodarczej określa się             

w umowie i nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia         

w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego 

miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym RP „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia                           

17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych                 

(Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.)  Wysokość przeciętnego 

wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy z bezrobotnym. 

3. Przy ocenie merytorycznej wniosku uwzględniane są następujące kryteria: 

 ocena zasobów osobowych bezrobotnego- zbieżność pomiędzy posiadanym, 

udokumentowanym przygotowaniem merytorycznym bezrobotnego 

(wykształceniem, odbytymi szkoleniami, doświadczeniem zawodowym), a 

planowaną działalnością, 

  realność koncepcji przedsięwzięcia (analiza SWOT, motywy podejmowania 

działalności), 

 okres pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych, 
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 stopień przygotowania planowanej działalności , 

 plan marketingowy (dostawcy, odbiorcy, promocja, konkurencja), 

 ocena finansowa przedsięwzięcia, 

 proponowana forma zabezpieczenia, 

Wniosek może uzyskać maksymalnie 126 punktów. 

4. Warunkiem przyznania środków z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej jest przedstawienie wniosku o dofinansowanie, określającego                           

w szczególności : 

 kwotę wnioskowanych środków, 

 rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, 

 symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności (PKD), 

 kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich 

finansowania, 

 szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków poniesionych w ramach 

dofinansowania przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, 

urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, 

pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych                       

z podjęciem działalności gospodarczej, 

 proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków, 

 przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej. 

5. Do wniosku bezrobotny dołączy oświadczenie o : 

 niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków 

publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub 

przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 

 nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie                   

12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,  

 niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

 niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia                                 

6 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r               

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary. 

 rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej       

w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

 niezłożeniu do innego starosty wniosku o przyznanie dofinansowania                       

lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie                           

do spółdzielni socjalnej, 

 

 wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, 
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 prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności o tym samym profilu przez  

współmałżonka, 

 nieprowadzeniu w miejscu podejmowanej działalności, działalności o tym 

samym profilu przez inny podmiot, 

 wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 zapoznaniu się i stosowaniu do regulaminu, określającego warunki i zasady 

uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

 nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz                

w ciągu dwóch poprzedzających go lat. 

6. Do wniosku o dofinansowanie bezrobotny dodatkowo dołącza zaświadczenie lub 

oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(Dz. U. z 2007r. Nr 59 poz. 404, z 2008r. Nr 93 poz. 585 oraz z 2010r. Nr 18 poz. 99).  

7. Z przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej może            

być finansowane uruchomienie działalności produkcyjnej, usługowej, rzemieślniczej 

lub handlowej, a w szczególności: 

 zakup maszyn i urządzeń, 

 zakup materiałów i surowców niezbędnych dla realizacji założonego 

przedsięwzięcia gospodarczego lub towarów ( nie więcej niż 20 %przyznanych 

środków), 

 reklama ( nie więcej niż 10 % przyznanych środków). 

8. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie będą przyznawane 

na: 

 prowadzenie handlu obwoźnego i akwizycji, 

 zakup udziałów lub akcji w spółkach, 

 prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek, 

 zakup nieruchomości, 

 działalność związaną z prowadzeniem sprzedaży internetowej, 

 opłaty administracyjne i eksploatacyjne (czynsz, media), 

 budowę, remont, 

 opłaty za abonament, Internet, 

 zezwolenia, licencje, 

 pokrycie kosztów transportu, przesyłki zakupionych rzeczy, 

 zakup środka transportu,  

 zakup wyposażenia w ramach umowy leasingu, 

 zakup odzieży przeznaczonej do użytku własnego Wnioskodawcy                           

(za wyjątkiem ubrań roboczych), 

 zakup środków na podjęcie działalności od współmałżonka, osób krewnych  

w linii prostej, rodzeństwa - prowadzących działalność gospodarczą, 

 prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą 

współmałżonka, 
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 prowadzenie w tej samej lokalizacji działalności gospodarczej o takim profilu, 

jak działalność gospodarcza prowadzona przez inny podmiot w tym samym 

miejscu, 

 wyposażenie mieszkania (domu), w którym Wnioskodawca zamierza 

zarejestrować działalność gospodarcza, a do którego posiada tytuł prawny             

(akt własności, umowę najmu itp.), za wyjątkiem wyposażenia stanowiska pracy 

bezpośrednio związanego z zakresem prowadzonej działalności (biurko, krzesło, 

regał na dokumentu). 

9.  W przypadku zakupu sprzętu używanego bezrobotny zobowiązany jest                               

do dostarczenia   następujących dokumentów:  

 oświadczenia sprzedawcy podającego pochodzenie sprzętu i potwierdzenie,             

że w ciągu ostatnich siedmiu lat nie został on nabyty z wykorzystaniem dotacji 

krajowej lub wspólnotowej, 

 dokumentu uprawdopodobniającego wartość rynkową sprzętu, 

 dokumentu potwierdzającego, że sprzęt posiada właściwości techniczne 

niezbędne do   realizacji przedsięwzięcia i spełnia obowiązujące normy                        

i standardy (opinia rzeczoznawcy). 

10. Zabezpieczeniem zwrotu przez Wnioskodawcę otrzymanych środków może być: 

 poręczenie osób trzecich wg prawa cywilnego – 2 poręczycieli, 

 weksel z poręczeniem wekslowym (awal), 

 gwarancja bankowa – kwota gwarantowanych przez bank środków będzie 

podwyższona o 30% kwoty otrzymanej, a termin na który zostaną ustanowione 

wynosi minimum 1,5 roku licząc od dnia podpisania umowy, 

 blokada rachunku bankowego – kwota będzie podwyższona o 30% kwoty 

otrzymanej, a termin na który zostanie ustanowiona blokada wynosi minimum 

1,5 roku licząc od dnia podpisania umowy, 

 akt notarialny o poddaniu się egzekucji, 

 zastaw na prawach lub rzeczach. 

11. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie starosta 

powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku i innych dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia.                     

W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy. 

12.  Przyznanie  bezrobotnemu dofinansowania jest dokonywane na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, zawartej na piśmie pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy  

działającym z upoważnienia Starosty a bezrobotnym, pod rygorem nieważności, zwanej 

„umową o dofinansowanie”. 

13. Bezrobotny zobowiązany jest do zarejestrowania i rozpoczęcia działalności 

gospodarczej oraz rozliczenia się z otrzymanych środków w terminach określonych w 

umowie. Fakt zgłoszenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej należy 

udokumentować.  

14. Bezrobotny zobowiązany jest do wykorzystania otrzymanych środków zgodnie                   

z przeznaczeniem i zawartą umową. 

 

 



WERSJA 9 5 

15. W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku                        

od towarów i usług (brutto). Rozliczenie zawiera informację, czy bezrobotnemu 

przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 

zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego. 

16. W przypadku nie rozliczenia otrzymanych środków, wykorzystania przyznanej kwoty 

niezgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia działalności przez okres krótszy niż                

12 miesięcy, podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności                     

w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności, złożenia niezgodnych                  

z prawdą oświadczeń lub naruszenia innych warunków umowy, bezrobotny 

zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi                

w ciągu 30 dni od otrzymanego wezwania. 

17. Bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawa 

z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity                                

Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatku od zakupionych towarów                              

i usług w ramach przyznanego dofinansowania. 

18. W przypadku śmierci bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy                                  

o dofinansowanie do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności, zwrotu 

wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu 

nieprowadzenia tej działalności. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się 

odsetek ustawowych. 

19. Przyznane bezrobotnemu środki  stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów: 

 

− Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013, str. 1). 

− Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 z 24.12.2013). 

− Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45 z 

28.06.2014). 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 

53, poz. 311 z późń. zm.). 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych 

przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie (Dz. U. nr 121 poz. 810). 

− Regulamin przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 


