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Starosta na mocy art. 46 ust. 1 pkt 2 i ust. 1b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)) może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi Centrum 
Integracji Społecznej lub absolwentowi Klubu Integracji Społecznej jednorazowo środki z Funduszu Pracy na założenie 
spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej.  

 
WYSOKOŚĆ środków na założenie spółdzielni socjalnej nie może przekroczyć 4–krotnego przeciętnego 
wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni (według stanu na 01.06.2017 r.) – 17.414,20 zł  

 
WYSOKOŚĆ środków dla przystępującego do spółdzielni socjalnej nie może przekroczyć 3-krotnego przeciętnego 
wynagrodzenia (według stanu na 01.06.2017 r.) – 13.060,65 zł  

 
Formy zabezpieczenia zwrotu środków: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (AWAL), gwarancja bankowa, 
zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny                         
o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 
 
UWAGA ! Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni 
socjalnej może być przez Starostę uwzględniony w przypadku spełnienia przez bezrobotnego/bezrobotnych warunków    
niżej wskazanych  w  punktach nr 1 do 8, absolwenta CIS/absolwentów CIS, absolwenta KIS/absolwentów KIS 
warunków niżej wskazanych w punktach nr 2 do 8, tj.: 
 

1.  W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w/w: 
a) nie odmówili bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 

określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej 
ustawą oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a 
ustawy,  

b) z własnej winy nie przerwali szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach  
w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie 
użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ww. ustawie, 

c) po skierowaniu podjęli szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną 
formę pomocy określoną w ww. ustawie.  

 Nie otrzymali bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków 
publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do 
niej; 

 Nie prowadzili działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia            
wniosku; 

 Nie zostali wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy           
bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku; 

 Nie byli karani w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,                   
w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3) lub ustawy                 
z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary    
(tj. Dz. U. 2014, poz. 1417);  

 Nie złożyli wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na 
założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej. 

 Złożyli kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.  

 Dodatkowo do wniosku załączyli:  
a) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia                   

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w prawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. 
Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);  

b) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ww. ustawy; 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 b 
nr centrali: tel. 74 84-07-300 lub: 

- pokój nr 203 tel. 74/84-07-384 lub pokój nr 204 te. 74/84-07-395 
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http://www.urzadpracy.pl/

