
 

POWIATOWY  URZĄD  PRACY 

W    WAŁBRZYCHU   ul. Ogrodowa 5b 
 

 

 

Starosta na mocy art. 46 ust. 1 pkt 2 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.) ze środków Funduszu Pracy może przyznać 

bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub poszukującemu pracy opiekunowi osoby 

niepełnosprawnej, o którym mowa w w art. 49 pkt. 7 ww. ustawy, jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej zwanych dalej dofinansowaniem. 

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć w dniu zawarcia umowy 6–krotnej wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia - obecnie 25.533,54 zł (według stanu na dzień 01.12.2017 r.).  

Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego dofinansowania może być: poręczenie, weksel 

z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków 

zgromadzonych na rachunku bankowym, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.  

UWAGA ! Wniosek o przyznanie dofinansowania może być przez Starostę uwzględniony w przypadku 

dysponowania środkami na jego sfinansowanie i spełnienia warunków przez bezrobotnego (punkty nr 1 do 9), 

absolwenta CIS lub absolwenta KIS (punkty nr 2 do 9), opiekuna (punkty 1 lit. d, 2,4-9): 

1. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku: 

a) nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy

 pomocy określonej w ww. ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja                            

 i Integracja, o którym mowa w art. 62a ww. ustawy,  

b) nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału                            

 w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ww. ustawy,

 wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ww. ustawie, 

c) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne 

 lub inną formę pomocy określoną w ww. ustawie; 

d) nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych, 

 przygotowania zawodowego dorosłych; 

2. nie otrzymał z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na

 podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 

3. nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania - składa

 oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co

 najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;   

4. nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności

 gospodarczej;  

5. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi

 gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny; 

6. zobowiązał się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz 

 nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania;  

7. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na 

 założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej:  

8. wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony;  

9. dołączy dodatkowo:  

 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 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.); 

 informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.  
 

Dodatkowe informacje dot. warunków uzyskania dofinansowania określa rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności 

gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1380) oraz otrzymać można w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5 b, II piętro  

tel.  74/84 – 07 – 384 (pok. 203) lub 74/ 84 – 07 – 395 (pok. 204) 
58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5 b   74/84-07-300 (centrala)  

e-mail: kancelaria@urzadpracy.pl       www.urzadpracy.pl

mailto:wrwa@praca.gov.pl


 

 

WYCIĄG  

z Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013   

z dnia 18 grudnia  2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.  
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 352/1 z dnia 24.12.2013)  

Artykuł 1  

Zakres   

1.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem: 

a) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE)                       

 nr 104/2000 (1); 
b) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;  

c) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących

 przypadkach: 
(i) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na 

rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;  

 (ii) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;  
d) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej                                    

 z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem

 działalności wywozowej; 
e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.   

2. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorach, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) lub c), a także działalność w jednym lub większej liczbie sektorów 

 lub w innych obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do pomocy
 przyznanej w związku z działalnością w sektorach lub obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że

 dane państwo członkowskie zapewni za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by działalność                        

 w sektorach wyłączonych z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia nie odnosiła korzyści z pomocy de minimis przyznanej zgodnie z niniejszym

 rozporządzeniem. 

Artykuł 2  

1.  Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:  
a) „produkty rolne” oznaczają produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury wchodzących w zakres

 stosowania rozporządzenia (WE) nr 104/2000;  

b) „przetwarzanie produktów rolnych” oznacza czynności wykonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem
 rolnym, z wyjątkiem czynności wykonywanych w gospodarstwach, niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej

 sprzedaży;  

c) „wprowadzanie do obrotu produktów rolnych” oznacza posiadanie lub wystawianie produktu w celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, dostawę
 lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta podstawowego na rzecz podmiotów

 zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu przez producenta

 podstawowego konsumentowi końcowemu uznaje się za wprowadzanie do obrotu, jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego celu miejscu.  
2.  Do celów niniejszego rozporządzenia „jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym                    

 z następujących stosunków:  

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;  
b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej

 jednostki gospodarczej;  

c)  jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub

 postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;  

d)  jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje,

 zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub
 członków tej jednostki.  

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki 

gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo. 
  Artykuł 3 

Pomoc de minimis 

1. Uważa się, że środki pomocy nie spełniają wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu i dlatego są zwolnione z wymogu zgłoszenia
 przewidzianego w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszym rozporządzeniu.  

2. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie
 trzech lat podatkowych,  

 Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie

 drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na
 nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.  

3. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się

 pułap wynoszący 200 000 EUR, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200 000 EUR, pod warunkiem że dane państwo

 członkowskie zapewni za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by korzyść dotycząca działalności                  

 w zakresie drogowego transportu towarów nie przekraczała 100 000 EUR oraz by pomoc de minimis nie była wykorzystywana na nabycie pojazdów

 przeznaczonych do transportu drogowego towarów.  
4. Pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w dniu, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo otrzymania takiej pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym

 systemem prawnym, niezależnie od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu.  

5. Pułapy określone w ust. 2 stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis, a także bez względu na to, czy pomoc przyznana przez państwo
 członkowskie jest w całości lub częściowo finansowana z zasobów Unii. Okres trzech lat podatkowych ustala się przez odniesienie do lat obrotowych stosowanych 

 przez przedsiębiorstwo w danym państwie członkowskim. 

6. Do celów stosowania pułapów określonych w ust. 2 pomoc wyraża się jako dotację pieniężną. Wszystkie podane wartości są wartościami brutto, czyli nie
 uwzględniają potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. W przypadku gdy pomoc przyznawana jest w formie innej niż dotacja, kwotę pomocy stanowi

 ekwiwalent dotacji brutto pomocy. 

 Pomoc wypłacana w kilku ratach jest dyskontowana do wartości w momencie przyznania pomocy. Stopą procentową stosowaną do dyskontowania jest stopa
 dyskontowa mająca zastosowanie w momencie przyznania pomocy. 

7. Jeżeli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis odpowiednie pułapy określone w ust. 2 zostałyby przekroczone, nowa pomoc nie może być objęta

 przepisami niniejszego rozporządzenia. 
8. W przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy nowa pomoc de minimis dla nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa

 przejmującego nie przekracza odpowiedniego pułapu, uwzględnia się wszelką wcześniejszą pomoc de minimis przyznaną któremukolwiek z łączących się

 przedsiębiorstw. Pomoc de minimis przyznana zgodnie z prawem przed połączeniem lub przejęciem pozostaje zgodna z prawem. 

9. Jeżeli przedsiębiorstwo podzieli się na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa, pomoc de minimis przyznaną przed podziałem przydziela się

 przedsiębiorstwu, które z niej skorzystało, co oznacza zasadniczo przedsiębiorstwo, które przejmuje działalność, w odniesieniu do której pomoc                    

 de minimis została wykorzystana. Jeżeli taki przydział jest niemożliwy, pomoc de minimis przydziela się proporcjonalnie na podstawie wartości księgowej kapitału 
 podstawowego nowych przedsiębiorstw zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie. 

 
(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22).  


