POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11
tel./fax: 77 482-70-41 ÷ 43 e-mail: opke@praca.gov.pl
www.pup-kkozle.pl

REGULAMIN I KRYTERIA PRZYZNAWANIA
PRZEZ STAROSTĘ KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO JEDNORAZOWO ŚRODKÓW
NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r.
w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji

kosztów wyposażenia

lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2017r. poz. 1380).
3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str. 1).
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r.,
poz. 2168).
5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 1808).
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ROZDZIAŁ I
Kryteria przyznawania

przez starostę z Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu

Społecznego:
a) bezrobotnemu,
b) opiekunowi,
c) absolwentowi Centrum Integracji Społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy
z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z2016r., poz. 1828),
zwanemu dalej „absolwentem CIS”,
d) absolwentowi Klubu Integracji Społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy
z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, zwanemu dalej „absolwentem
KIS”,
jednorazowo

środków

na

podjęcie

działalności

gospodarczej,

zwanych

dalej

„dofinansowaniem”.
§ 1
Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun zamierzający podjąć działalność
gospodarczą, w tym polegającą na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami
integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci
niepełnosprawnych, mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek
o dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
związanych z podjęciem działalności gospodarczej.
§ 2
Wniosek o dofinansowanie (przygotowany na druku opracowanym przez PUP – dostępny
na stronie internetowej Urzędu – www.pup-kkozle.pl), należy złożyć w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Kędzierzynie – Koźlu. Wniosek zawiera następujące dane i informacje dotyczące
bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna:
1. imię i nazwisko,
2. adres miejsca zamieszkania,
3. numer PESEL, jeżeli został nadany.
4. kwotę wnioskowanego dofinansowania,

str. 2

POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11
tel./fax: 77 482-70-41 ÷ 43 e-mail: opke@praca.gov.pl
www.pup-kkozle.pl

5. rodzaj planowanej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej,
6. symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
(PKD),
7. miejsce prowadzonej działalności poświadczone dokumentami,
8.

wymagane pozwolenia, certyfikaty, zaświadczenia o odbyciu szkoleń, świadectwa pracy,

9. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich
finansowania,
10. szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia

w

ramach

dofinansowania,

przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn,
materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie
kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności
gospodarczej,
11. badanie rynku, określenie konkurencji, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia
działalności,
12. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania,
13. podpis.
§ 3
1. Do wniosku o dofinansowanie bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS dołączają
oświadczenia o:
1) nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu
Społecznego lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie
działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni
socjalnej;
2) nie posiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jej
posiadania – oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu
przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio
poprzedzających dzień złożenia wniosku,
3) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej;
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4) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa
przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
– Kodeks karny;
5) zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy
od dnia rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej
wykonywania,
6) niezłożeniu

wniosku

do

innego

starosty

o

przyznanie

dofinansowania

lub o przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie
do spółdzielni socjalnej.
2. Do wniosku o dofinansowanie opiekun dołącza oświadczenia, o których mowa
w § 3 pkt 1 i pkt 3-6.
3. Do wniosku o dofinansowanie bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun
dołączają dodatkowo:
1) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa
w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1808 i 1948),
2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej.
§ 4
Wniosek o dofinansowanie może być przez starostę uwzględniony:
1. W przypadku, gdy bezrobotny:
1) spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, oraz złożył kompletny
i prawidłowo sporządzony wniosek, a starosta dysponuje środkami na jego
sfinansowanie,
2) 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 ustawie oraz udziału
w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa
w art. 62a ustawy,
b) nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego
planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja
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i Integracja, o których mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac
społecznie lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
c) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż,
prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie,
2. W przypadku, gdy opiekun:
1) spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, oraz złożył kompletny
i prawidłowo sporządzony wniosek, a starosta dysponuje środkami na jego
sfinansowanie,
2) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów
podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych.
3. W przypadku gdy absolwent CIS lub absolwent KIS spełniają warunki, o których
mowa w ust. 1 pkt 1.
Wniosek musi by kompletny, staranny i prawidłowo sporządzony oraz spełniający łącznie w/w
warunki. Złożony wniosek nie podlega zwrotowi.
§ 5
Ponadto bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun muszą spełniać warunku
określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2014r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. z 2017r. poz. 1065 z późn.zm.) oraz dodatkowo:
1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie prowadzić takiej samej
działalności gospodarczej, jaką zamierza rozpocząć w

wyniku

otrzymania

dofinansowania,
2. nie zostać zwolnionym dyscyplinarnie w okresie co najmniej jednego roku przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie,
3. współmałżonek oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym nie
prowadzą działalności gospodarczej w tym samym zakresie, o jaki wnioskuje
bezrobotny, chyba że działalności te wzajemnie się uzupełniają,
4. nie wskazywać jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej adresu,
pod którym jest już prowadzona działalność gospodarcza w zakresie, o jaki wnioskuje
bezrobotny, chyba że działalności te wzajemnie się uzupełniają,
5. nie podlegać postępowaniu egzekucyjnemu z tytułu zobowiązań finansowych,
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6. posiadać kierunkowe przygotowanie do zawodu lub doświadczenie zawodowe
lub dodatkowe kwalifikacje, kursy, szkolenia, przekwalifikowania, umiejętności
pozwalające na prowadzenie projektowanego przedsięwzięcia,
7. lokal, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza musi być przystosowany
do prowadzenia danego rodzaju działalności, wymagane są pozwolenia stosownych
instytucji np. SANEPID, straż pożarna, Starostwo Powiatowe, itp.
§ 6
1. Wnioski o przyznanie dofinansowania rozpatrywane są przez „Komisję ds. opiniowania
wniosków ds. organizacji aktywnych form”, powołaną przez Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu zgodnie z arkuszem oceny formalnej
i merytorycznej wniosku, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) kompletność wniosku – czy wniosek jest wypełniony we wszystkich wymaganych
obszarach, czy jest podpisany, czy zawiera wszystkie niezbędne załączniki,
b) pomysł na działalność gospodarczą, możliwość wykorzystania niszy rynkowej, szansa
na przetrwanie zaplanowanej działalności gospodarczej,
c) zasadność i wielkość planowanych wydatków związanych z podjęciem działalności
gospodarczej,
d) kwalifikacje posiadane przez wnioskodawcę – wiedza, umiejętności, doświadczenie
w kontekście planowanej działalności gospodarczej,
e) przynależność do jednej lub więcej grup priorytetowych,
f) ocena lokalnego rynku pracy w związku z rodzajem planowanej działalności
gospodarczej i ofert pracy będących w dyspozycji PUP.
W przypadku posiadania przez Powiatowy Urząd Pracy ograniczonych środków
przeznaczonych na przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej,
wnioski będą rozpatrywane w oparciu o liczbę punktów uzyskaną w ocenie wniosku.
2. Prace Komisji są oparte na zasadach jawności, równego traktowania podmiotów
wnioskujących

o

przyznanie

środków,

bezstronności

postępowania,

zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą i doświadczeniem osób wchodzących
w skład Komisji.
3. Komisja opiniuje tylko wnioski kompletne, w terminach wyznaczonych przez Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu (zawierające wszystkie wymagane
załączniki i oświadczenia).
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4. W szczególnych przypadkach Dyrektor PUP może wstrzymać rozpatrzenie wniosku
do czasu uzyskania dodatkowych informacji lub dokonać wstępnej kontroli w miejscu,
w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza przed rozpatrzeniem wniosku.
5. W drodze konkursu, będą wybierane najbardziej innowacyjne wnioski, których realizacja
może wpłynąć pozytywnie na rozwój powiatu.
6. O pozytywny lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie z Funduszu Pracy/
Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania starosta powiadamia w formie
pisemnej w postaci papierowej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.
7. Od informacji o negatywnym rozpatrzeniu wniosku nie przysługuje odwołanie.
§ 7
1. Środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane
na wyposażenie stanowiska pracy osoby wnioskującej o przyznanie dofinansowania – zakup
maszyn, urządzeń, mebli, sprzętu komputerowego i innych środków trwałych niezbędnych
do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także na pokrycie kosztów
pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności.
Ponadto:
- na remont lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza można
przeznaczyć do 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania (z wykluczeniem kosztu
remontu, modernizacji lub adaptacji lokalu mieszkalnego osoby bezrobotnej),
- na zakup materiałów i towarów do produkcji i sprzedaży można przeznaczyć do 20% kwoty
wnioskowanego dofinansowania,
- na reklamę działalności gospodarczej, w tym na stworzenie strony internetowej można
przeznaczyć do 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania,
- na zakup telefonu komórkowego można przeznaczyć kwotę do 1000 zł.
2. Środki finansowe przyznawane są na podjęcie /nowej/ działalności gospodarczej, nie
na przejęcie lub stanie się wspólnikiem lub współwłaścicielem już istniejącej firmy.
3. Środki finansowe w pierwszej kolejności będą przyznawane na działalność gospodarczą
w branżach deficytowych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim, natomiast ograniczone
będzie udzielanie środków w branżach, w których PUP dysponuje ofertami pracy.
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§ 8
Środki finansowe nie będą w szczególności przyznawane na:
1. zakup środka transportu dalekiego/ zewnętrznego, czyli środki transportu lądowego
(np. pojazdy szynowe, pojazdy samochodowe, pojazdy jednośladowe), środki transportu
wodnego,

środki

transportu

lotniczego

oraz

środki

transportu

specjalnego

(np. poduszkowiec, amfibia).
2. zakup ziemi,
3. zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje,
4. zakup nieruchomości,
5. zakup dokonany na podstawie umowy kupna – sprzedaży,
6. opłaty administracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia, koszty usług księgowych,
7. zakup automatów (np. do gier zręcznościowych, do napojów, itp.)
8. handel obwoźny,
9. zakup (odsprzedaż) urządzeń, materiałów, towarów handlowych dokonane od członków
rodziny,
10. pokrycie kosztów transportu, przesyłki, pakowania zakupionych rzeczy,
11. stworzenie łącza telefonicznego, internetowego,
12. koszty szkoleń i kursów.
§ 9
1. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 6 - krotności przeciętnego
wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy.
W przypadku ograniczonej ilości środków Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kędzierzynie - Koźlu może określić niższą, niż dopuszczalna wysokość udzielanych
środków.
2. Podstawą dofinansowania jest umowa zawarta przez starostę z bezrobotnym, absolwentem
CIS, absolwentem KIS lub opiekunem, która powinna być zawarta w formie pisemnej pod
rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązania bezrobotnego,
absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna do:
1) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy; do okresu
prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu
z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,

str. 8

POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11
tel./fax: 77 482-70-41 ÷ 43 e-mail: opke@praca.gov.pl
www.pup-kkozle.pl

2) wydatkowania zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 2 Regulaminu otrzymanego
dofinansowania,
3) złożenia rozliczenia, o którym mowa w § 10 ust.1 Regulaminu, w terminie 2 miesięcy
od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
4) zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi (w przypadku środków
Funduszu Pracy) lub podatkowymi (w przypadku środków Europejskiego Funduszu
Społecznego), na zasadach, o których mowa w art. 46 ust. 3 i 3 a ustawy,
5) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych
towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania , w terminie:
a) określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia
złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług,
w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy
z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie
do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz
bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna - w przypadku,
gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której
wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy
wynika kwota do zwrotu.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane w formie aneksu
podpisanego przez obydwie strony.
§ 10
1. Przedstawione dowody potwierdzające wydatkowanie środków muszą być wystawione
na osobę bezrobotną, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna z uwzględnieniem
imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub na firmę, zgodnie z oznaczeniem nazwy
przedsiębiorcy określonym w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
2. Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun przedkłada Staroście rozliczenie
(na druku opracowanym przez PUP) zawierające zestawienie kwot wydatkowanych
od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte
w szczegółowej specyfikacji, o której mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu.
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Podstawę rozliczenia stanowić będą kserokopie faktur lub faktur VAT, których oryginały
należy przedłożyć do wglądu wraz z dowodami poniesionych wydatków. W rozliczeniu nie
będą uwzględniane faktury lub faktury VAT wystawiane przez osoby najbliższe (małżonek,
wstępny, zstępny, rodzeństwo).
Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, który otrzymał dofinansowanie,
zobowiązany jest do dokonania zakupów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora PUP, będzie można dokonać zakupów
poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej. W tym przypadku faktury muszą być przedstawione
wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
3. Starosta, na wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna, uznaje
za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej
specyfikacji, mieszczące się w kwocie przyznanego dofinansowania, jeżeli stwierdzi
zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez
bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna, któremu przyznano
dofinansowanie.
4. Dofinansowanie otrzymane, a niewydatkowane przez bezrobotnego, absolwenta CIS,
absolwenta KIS lub opiekuna podlegają zwrotowi w terminie, o którym mowa
w § 9 ust. 2 pkt 3 Regulaminu.
5. W rozliczeniu są wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku
od towarów i usług. Rozliczenie zawiera informację, czy bezrobotnemu, absolwentowi CIS,
absolwentowi KIS lub opiekunowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach
lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.
§ 11
Starosta w trakcie trwania umowy o dofinansowanie dokonuje oceny prawidłowości wykonania
umowy, w szczególności poprzez weryfikację spełnienie warunku, o którym mowa w § 9 ust.
2 pkt 1 Regulaminu.
§ 12
Starosta może przedłużyć termin, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 Regulaminu,
w przypadku gdy za jego przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności
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przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS
lub opiekuna.
§ 13
W przypadku śmierci bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna w okresie
od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności
gospodarczej zwrotu wypłaconego dofinansowania dochodzi się w wysokości proporcjonalnej
do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie
nalicza się odsetek.
§ 14
1. Wprowadza się zabezpieczenia zwrotu otrzymanego dofinansowania w postaci weksla
in blanco oraz dodatkowo w postaci:
1) blokady środków na rachunku bankowym (150% wnioskowanej kwoty dotacji),
2) poręczenia osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nie posiadających
osobowości prawnej, a posiadających zdolność do czynności prawnych.
Wyboru zabezpieczenia dokonuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie Koźlu.
Starosta określa termin złożenia zabezpieczenia zwrotu dofinansowania.
2. W przypadku zabezpieczenia: poręczenia osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
nie posiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność do czynności prawnych,
akceptowaną formą są:
1) Poręczenie zgodne z przepisami prawa cywilnego udzielone przez osoby fizyczne, które
osiągają wynagrodzenie lub dochód na poziomie co najmniej:
1.1. najniższego wynagrodzenia brutto – dwóch poręczycieli,
1.2. 150% najniższego wynagrodzenia brutto – jeden poręczyciel.
W przypadku poręczenia – poręczyciel przedkłada oświadczenie o uzyskiwanych
dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach
finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie
imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (jeżeli został nadany) oraz nazwę
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Poręczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności
przewidzianej w art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, prawdziwość
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.
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2) Poręczycielem może być osoba fizyczna:
a) pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub
upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub określony, nie krótszy niż 2 lata,
nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia
sądowe lub administracyjne,
b) prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie
likwidacji lub upadłości,
c) osoba posiadająca prawo do emerytury lub renty stałej w wieku do 70 lat.
3) Poręczycielem nie może być współmałżonek bezrobotnego, chyba że pomiędzy
małżonkami nie istnieje majątkowa wspólnota małżeńska (należy przedstawić akt
notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową).
4) Ostateczną decyzję w sprawie liczby poręczycieli podejmuje Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, uwzględniając wysokość przyznanych środków
i osiągane przez poręczycieli dochody.
§ 15
Do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego
dofinansowania, należy dołączyć informację o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy
de minimis w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 1808).
§ 16
1. Starosta ma prawo sprawdzenia i zażądania udokumentowania w czasie trwania umowy
informacji podanych przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna
oraz kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanego dofinansowania.
2. W przypadku ujawnienia, że przedstawione przez bezrobotnego, absolwenta CIS,
absolwenta KIS lub opiekuna dokumenty nie odpowiadają stanowi faktycznemu cała
przyznana kwota dofinansowania staje się natychmiast wymagalna pod rygorem sankcji
wynikających z § 9 Regulaminu, a nadto może spowodować odpowiedzialność karną
wynikającą z przepisów Kodeksu karnego.
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§ 17
Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun, który otrzymał z Funduszu Pracy/
Europejskiego

Funduszu

Społecznego

dofinansowanie

traci

status

bezrobotnego

następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
1. Starosta zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy o przyznanie jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie
do spółdzielni socjalnej w przypadku wprowadzenia ograniczeń wydatków Funduszu Pracy/
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Starosta nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez

bezrobotnego

w przypadku nie zawarcia stosownych umów.
§ 19
W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
wymienione na wstępie Regulaminu, a w sprawach dotyczących umów regulujących warunki
dokonania przez Starostę wypłaty ze środków Funduszu Pracy/Europejskiego Funduszu
Społecznego przyznania bezrobotnemu dofinansowania, refundacji bezrobotnemu kosztów
pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności, mają zastosowanie
również przepisy Kodeksu Cywilnego.
Do umowy o przyznanie dofinansowania mają zastosowanie ponadto przepisy:
- kodeksu karnego,
- kodeksu postępowania cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne.
§ 20
Każdy złożony wniosek rozpatrywany jest indywidualnie z uwzględnieniem
wskazanych okoliczności i dokumentów.
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§ 21
Do zmian niniejszego Regulaminu upoważniony jest Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.
§ 22
Kryteria przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub
przystąpienie do spółdzielni socjalnej, wynikają z zadań Samorządu Powiatu w zakresie
polityki rynku pracy, do których należy realizacja programu promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii, a także
pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu
aktywizacji lokalnego, tj. kędzierzyńsko - kozielskiego rynku pracy.
§ 23
Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Kędzierzynie-Koźlu.
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