
Wyjaśnienia wątpliwości  w ramach  

Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku 
pracy. 

 

1. Czy w przypadku części etatu, na którą jest potencjalny uczestnik zatrudniony należy 
przeliczać proporcjonalnie jego wynagrodzenie? 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu osoba 
uboga pracująca definiowana jest jako: „osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 
minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu”. W związku z powyższym nie 
ma znaczenia na jaką część etatu zatrudniona jest dana osoba, ważne jest aby kwota miesięczna 
zarobków nie przekroczyła kwoty określonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, 
w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. 

 

2. Jakie powinny być zbierane dokumenty potwierdzające wysokości zarobków potencjalnych 
uczestników projektu? 

Kluczowym dokumentem potwierdzającym wysokość zarobków jest zaświadczenie o wysokości 
zarobków za miesiąc poprzedzający dzień przystąpienia do projektu.  

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych lub cywilnoprawnych 
należy dodatkowo przedłożyć umowę potwierdzającą krótkoterminowe zatrudnienie lub umowę 
cywilno-prawną. Dodatkowo uczestnik powinien przedłożyć oświadczenie dotyczące wysokości 
zarobków, które ma na celu potwierdzenie, iż uczestnik nie posiada jednocześnie innego źródła 
zarobków. 

W przypadku ubogich pracujących, jeżeli wynagrodzenie za miesiąc poprzedzający przystąpienie do 
projektu nie przekracza minimalnego wynagrodzenia należy przedłożyć zaświadczenie o 
wynagrodzeniu wraz z oświadczeniem dotyczącym wysokości zarobków, które ma na celu 
potwierdzenie, iż uczestnik nie posiada jednocześnie innego źródła zarobków. 

W przypadku ubogich pracujących, jeżeli wynagrodzenie za miesiąc poprzedzający przystąpienie do 
projektu przekracza minimalne wynagrodzenie, dodatkowo należy przedłożyć oświadczenie 
uczestnika potwierdzające zamieszkanie w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z 
wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów 
dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym 
przystąpienie do projektu. Dodatkowo uczestnik projektu zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie 
o wynagrodzeniu. 

 

3. Czy świadczenia pozapłacowe takie jak renta i emerytura wliczane są do zarobków w ramach 
kryterium dochodowego dot. grupy objętej wsparciem? 

Emerytura i renta przysługują ubezpieczonym w przypadku spełnienia warunków do nabycia prawa 
do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz członkom rodziny pozostałym po ubezpieczonym albo po osobie uprawnionej do 



świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(warunki opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Świadczenia te nie są wynagrodzeniem za wykonaną pracę i 
tym samym nie stanowią zarobku. Wysokości świadczenia i wynagrodzenia nie należy sumować, aby 
zweryfikować czy miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w 
odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.  

 

4. Czy kobieta na urlopie wychowawczym zaliczana jest do osób pracujących i spełnia kryteria 
udziału w projekcie w ramach poddziałania 8.2.2.? 

Zgodnie z Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 –EFS (załącznik nr 2 do Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020), 
kobiety przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, 
spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 
macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za osoby bierne zawodowo, chyba że są 
zarejestrowane już jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy (wówczas status bezrobotnego ma 
pierwszeństwo). 

Zgodnie z Regulaminem konkursu, projekty realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą 
być skierowane do osób powyżej 29 roku życia  (osób fizycznych pracujących lub zamieszkujących na 
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ), 
należących przynajmniej do jednej z poniższych grup: 

• osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, 

• pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,  

• ubogich pracujących 

Kobieta na urlopie wychowawczym, czyli osoba bierna zawodowa nie należy do żadnej z ww. grup, 
czyli nie spełnia kryteriów udziału w projekcie i tym samym nie może być jego uczestnikiem. 

 

5. Jak należy rozumieć potencjalne ubogiego pracującego, który samotnie gospodaruje w 
gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają progu interwencji socjalnej? 

Zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osoba samotnie 
gospodarująca to osoba prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe. W takiej sytuacji zarobki 
jej nie mogą przekraczać płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę). Próg interwencji socjalnej dla osoby samotnie gospodarującej nie ma 
zastosowania, ponieważ jest niższy od płacy minimalnej. 

 

6. Czy w przypadku udzielania wsparcie na działalność gospodarczą, obowiązuje 3 letnia 
trwałość projektu, zgodnie z przepisami o pomocy publicznej? 

Zgodnie z Regulaminem konkursu, uczestnicy projektu są zobowiązani do prowadzenia działalności 
gospodarczej rozpoczętej w ramach projektu przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), przy czym do okresu 



prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub 
korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.  

Po zakończeniu minimalnego okresu utrzymania działalności gospodarczej, tj. 12 miesięcy wymagane 
jest potwierdzenie nie przerwanego prowadzenia działalności gospodarczej w wymaganym okresie 
(co najmniej na podstawie informacji zawartych w CEiDG albo KRS), które podlega archiwizacji przez 
Beneficjenta. 

W przypadku, gdy okres monitorowania prowadzenia działalności gospodarczej wykroczy poza okres 
realizacji projektu istnieje obowiązek potwierdzenia nie przerwanego prowadzenia działalności 
gospodarczej przez 12 miesięcy w ramach trwałości rezultatu.  

Natomiast zachowanie trwałości projektu obowiązuje w odniesieniu do współfinansowanej w ramach 
projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych. Infrastrukturę należy interpretować jako środki 
trwałe. W przypadku projektów wspófinansowanych ze środków EFS zachowanie trwałości projektu 
obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do wydatków ponoszonych jako cross-financing. Zgodnie z art. 
71 rozporządzenia ogólnego, trwałość projektów musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w 
przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji 
lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.  

Środki na podjęcie działalności w projektach w ramach poddziałania 8.2.2 finansowane są w formie 
stawki jednostkowej i rozliczane są metodami uproszczonymi, zatem nie rozliczane są wydatki z niej 
ponoszone przez uczestników projektu (np. środki trwałe). Zasada trwałości projektu w tym wypadku 
nie obowiązuje.  

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej udzielana jest w ramach pomocy de minimis. 

 

7. Czy uczestnik projektu z poddziałania 8.2.2 może być równocześnie uczestnikiem innego 
projektu, np. 8.2.1? Jeśli tak, to czy mogą wybrać dowolną ścieżkę wsparcia (ścieżka dotacyjna lub 
ścieżka podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych), czy któraś jest zamknięta? Czy 
uczestnikiem naszego projektu z poddziałania 8.2.2 może być uczestnik analogicznego projektu z tego 
samego poddziałania, z tą różnicą, że w naszym projekcie uczestniczyłaby w ścieżce dotacyjnej (lub na 
odwrót)? 

Uczestnik biorący udział w projekcie w ramach poddziałania 8.2.2 korzystający ze wsparcia w ramach 
ścieżki dotacji tj. z bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może 
skorzystać z takiego samego wsparcia równocześnie w ramach innego projektu w tym w bądź innym 
działaniu/poddziałaniu, gdyż byłoby to podwójne finansowanie. Poza tym uczestnik nie może:  

• posiadać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;  

• korzystać lub oświadcza, że nie skorzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym 
zwłaszcza ze środków PFRON, Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz 
prowadzeniem działalności gospodarczej;  

• złożyć wniosku do innej instytucji o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo 
środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz musi oświadczyć, że działalność 
gospodarcza, na którą otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z 



wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej 
działalności. 

Uczestnik projektu korzystający ze ścieżki dotacji może być równocześnie uczestnikiem innego 
projektu w ramach poddziałania 8.2.2 lub innego działania/poddziałania pod warunkiem, że wsparcie 
nie będzie dotyczyło wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
jak wskazano powyżej. W przypadku uczestnika, który korzysta ze ścieżki podnoszenia 
kompetencji/kwalifikacji zawodowych może być równocześnie uczestnikiem innego projektu w 
ramach poddziałania 8.2.2 lub innego działania/poddziałania pod warunkiem, że formy wsparcia w 
poszczególnych projektach nie będą się powielać względem danej osoby. Przypominam, iż wsparcie 
w projektach w ramach Osi 8 udzielane jest na podstawie IPD, na podstawie którego udzielane 
wsparcie powinno kompleksowo i w pełni odpowiadać na potrzeby uczestnika projektu. Zatem jeśli w 
pierwszym projekcie otrzymał już wsparcie dotyczące podnoszenia kwalifikacji założyć można, że 
takiego wsparcie nie będzie w najbliższym czasie potrzebował. Ponadto udział w projektach nie może 
„nakładać się" w taki sposób, aby uniemożliwić uczestnictwo w jednym z nich. Jednocześnie w 
przypadku uczestnika pragnącego wziąć udział w projekcie w ramach innego działania/poddziałania, 
należy pamiętać, iż taka osoba musi spełniać kryteria uczestnictwa w projekcie określone w 
Regulaminie konkursu dla danego działania/poddziałania. Analogicznie w przypadku osób pragnących 
wziąć udział w projekcie w poddziałaniu 8.2.2, a będących uczestnikami projektu w ramach 
poddziałania 8.2.1. Zgodnie z Regulaminem konkursu RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18, projekty 
realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą być skierowane do osób powyżej 29 roku 
życia (osób fizycznych pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa 
kujawskopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ), należących przynajmniej do 
jednej z poniższych grup:  

• osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,  

• pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,  

• ubogich pracujących w związku z powyższym uczestnik projektu w ramach poddziałania 8.2.1 
będący osobą bierną zawodowo lub bezrobotną nie może być równocześnie uczestnikiem 
podziałania 8.2.2, gdyż nie spełnia powyższych kryteriów. Powyższe kryterium mogłoby być 
ewentualnie spełnione w przypadku, gdy uczestnik projektu w ramach poddziałania 8.2.1 podejmie 
zatrudnienie zgodnie z ww. kryteriami, a kontynuuje wsparcie w projekcie lub jeśli zakończył już 
udział w projekcie w ramach poddziałania 8.2.1, a spełnia kryteria kwalifikowalności ww. w ramach 
8.2.2. 

 

8. Czy osoby, które wybiorą ścieżkę dotacyjną, muszą, w momencie zakładania działalności 
gospodarczej, zrezygnować z dotychczasowego zatrudnienia, czy mogą je nadal kontynuować, bez 
względu na to, jaki rodzaj umowy wiąże tę osoby z dotychczasowym pracodawcą?  

Uczestnik projektu, który otrzyma wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w opinii IP WUP nie musi rezygnować z dotychczasowego zatrudnienia pod warunkiem, 
że obecne zatrudnienie nie będzie sprzeczne z warunkami określonymi w Regulaminie Konkursu a 
dot. obowiązków nałożonych na uczestnika projektu tj. nie będzie kolidowało z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i rozliczeniem przyznanej stawki jednostkowej, weryfikacją czy dotowana 
działalność jest faktycznie prowadzona, przeprowadzeniem kontroli przez Beneficjenta zgodnie z 
zapisami Regulaminu konkursu. 



 

9. Czy bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej może być wydatkowana na 
środki obrotowe, a jeśli tak, to w jakim procencie? W jakim procencie można uznać za kwalifikowalny 
w ramach dotacji wydatek związany z remontem/dostosowaniem budynku do rodzaju prowadzonej 
działalności? 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą 
zostać przeznaczone w szczególności na zakup oraz leasing, co do zasady wyłącznie nowego sprzętu, 
rozumianego jako środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz pozostały sprzęt i wyposażenie 
(np. meble), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa, jak również 
dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej. 
Środki nie mogą zostać przekazane na zakup używanych samochodów. W związku z powyższym 
istnieje możliwość przeznaczenia środków na remont/dostosowanie budynku do rodzaju 
prowadzonej działalności oraz środki obrotowe do wysokości przyznanej stawki jednostkowej tj. 23 
050 zł. Wnioski/biznesplany podlegają ocenie merytorycznej przez KOW a Beneficjent zobowiązany 
jest zapewnić aby członkowie KOW posiadali niezbędne kwalifikacje i kompetencje do oceny 
zaplanowanych przez Uczestników projektu działalności gospodarczych. IP WUP nie określa udziału 
każdego z wydatków, gdyż udział ten powinien być ustalany indywidualnie biorąc pod uwagę rodzaj 
planowanej działalności czy też inne czynniki wynikające z rodzaju podejmowanej działalności. 

 

10. Czy w ramach wsparcia pomostowego mogą być refundowane szkolenia z branży, której 
dotyczy dana działalność, tzn. czy uczestnik/czka, która założy salon kosmetyczny, może w trakcie 
prowadzenia działalności odbyć szkolenie dedykowane tej branży, np. kurs zdobienia paznokci i 
będzie to uznane za koszt kwalifikowalny i możliwy do refundacji? 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach finansowego wsparcia pomostowego możliwe 
jest przeznaczenie środków na następujące cele:  

• koszty ZUS związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,  

• koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą),  

• koszty eksploatacji pomieszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym m.in. 
opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),  

• koszty usług księgowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,  

• koszty związane z ubezpieczeniem mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością 
gospodarczą,  

• koszty szkoleń i doradztwa związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.  

Wyżej wskazany katalog wydatków jest katalogiem zamkniętym. Zgodnie z powyższym środki w 
ramach wsparcia pomostowego na kurs uzupełniający kwalifikacje/kompetencje uczestnika w 
ramach danej branży, w której prowadzona jest działalność gospodarcza może być uznany za 
bezpośredni koszt szkolenia związanego z prowadzaną działalnością i podlega refundacji.  

 



11. Czy w ramach szkoleń zawodowych dopuszcza się możliwość skorzystania z dofinansowania 
do kursu prawa jazdy kat. B, jeśli uczestnik wykaże, że uprawnienia do kierowania pojazdami 
osobowymi są mu potrzebne do polepszenia sytuacji zawodowej? 

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie szkolenia zawodowe wynikają z potrzeb uczestnika i są 
określane na etapie IPD, prowadzą do zdobycia kwalifikacji/kompetencji zawodowych w zawodach 
zarówno wskazanych jako deficytowe w woj. kujawsko-pomorskim/lub powiatach, z których 
pochodzą uczestnicy projektu określonych w Barometrze zawodów jak i nieokreślonych jako 
deficytowe. Mając na uwadze, iż odbycie kursu prawa jazdy kat. B nie przyczynia się do zdobycia 
kwalifikacji/kompetencji zawodowych w konkretnych zawodach, nie może być realizowane wyłącznie 
jako forma wsparcia w postaci szkoleń. Jednakże IP WUP nie wyklucza możliwości realizacji takiego 
szkolenia jako szkolenia uzupełniającego konkretne szkolenie zawodowe prowadzące do uzyskania 
kwalifikacji/kompetencji zawodowych w zawodach zarówno deficytowych jak i niedeficytowych w 
woj. kujawsko-pomorskim/lub powiatach z których pochodzą uczestnicy projektu, w którym prawo 
jazdy kat. B jest niezbędne. 

 

12. „Czy wstępna opłata franczyzowa może być uznana za wydatek kwalifikowalny jako wydatek na 
wartości niematerialne i prawne, w formie tzw. „know-how” i korzystania ze znaku towarowego” w 
ramach dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej? 

Regulamin konkursu RPKP.08.02.02-lP.01-04-007/18 wskazuje, że środki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej mogą zostać przeznaczone w szczególności na zakup oraz leasing, co do zasady 
wyłącznie nowego sprzętu, rozumianego jako środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz 
pozostały sprzęt i wyposażenie (np. meble), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub 
ilościowo-wartościowa, jak również dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do 
podejmowanej działalności gospodarczej. Jeżeli opłata franczyzowa powoduje sytuację, w której 
podatnik nabywa prawo do korzystania ze znaków towarowych i doświadczeń technicznych i 
organizacyjnych franczyzodawcy, wydatek może zostać potraktowany jako zakup wartości 
niematerialnej i prawnej. Bowiem taka opłata nosi znamiona umowy licencyjnej czy też umowy o 
używanie znaku towarowego.” 

 


