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 Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawana wyłącznie w formie stawki jednostkowej w 

kwocie 21 020,00 PLN / na jedno miejsce pracy. W Projekcie może zostać przyznanych maksy-

malnie 10 wsparć finansowych (dotacji) na dziesięć nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwie 

Społecznym, tj. maksymalna kwota wsparcia finansowego (dotacji) na jedno Przedsiębiorstwo 

Społeczne wynosi 210 200,00 PLN 

 Wsparcie finansowe (dotacja) wypłacane jest Przedsiębiorstwu w terminie do 14 dni kalenda-

rzowych od podpisania Umowy na udzielenie wsparcia finansowego, po wniesieniu zabezpiecze-

nia, na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Społecznego w złotych (PLN) wskazany w ww. 

Umowie. Wskazane jest, aby PS realizując inwestycję dokonywało płatności z rachunku ban-

kowego, podanego w Umowie na udzielenie wsparcia finansowego (przelew/płatność kartą).   

 Wsparcie finansowe (dotacja) powinno być wydatkowane w terminie nie dłuższym niż 

3 miesiące od dnia ich przekazania1. 

 Przedsiębiorstwo Społeczne zobowiązuje się dokonania zakupów ze środków finansowych (dota-

cji) zgodnie z przeznaczeniem, obowiązującymi procedurami, jak i w należnej wysokości.  

 Przedsiębiorstwo Społeczne nie ma obowiązku gromadzenia i opisywania dokumentów księgo-

wych na potrzeby rozliczeń przyznanego wsparcia finansowego (dotacji) oraz ewentualnej kon-

troli na miejscu, co nie oznacza, że nie jest zobowiązane do przestrzegania przepisów i wymo-

gów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, np. podatkowych, rachun-

kowych oraz innych regulacji związanych z prowadzeniem działalności Przedsiębiorstwa Spo-

łecznego. 

 Przedsiębiorstwo Społeczne nie może nabywać towarów ani usług2 od podmiotów, z którymi 

członkowie organu zarządzającego lub wewnętrznego organu kontroli/nadzoru posiadają powią-

zania osobowe lub kapitałowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Przedsiębiorstwem Społecznym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu PS lub osobami wykonującymi w imieniu PS czynności związane z prze-

prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 Przedsiębiorstwo Społeczne nie może przeznaczyć wsparcia finansowego (dotacji) na:  

 sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc 

publiczna/ pomoc de minimis lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków 

Wspólnoty Europejskiej lub innych środków publicznych (zakaz podwójnego finansowa-

nia tych samych wydatków), 

                                                           
1 W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony za zgodą Realizatora projektu.  
2 Dotyczy wszystkich zakupów w ramach wsparcia finansowego (dotacji) 

WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJA) 
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 zapłatę grzywien, kar i innych podobnych opłat wynikających z naruszenia przez Przed-

siębiorstwo Społeczne przepisów obowiązującego prawa,  

 zapłatę odszkodowań albo kar umownych,  

 zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transpor-

tu towarów,  

 w przypadku podejmowania działalności przez osobę z niepełnosprawnością, na pokry-

cie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanych 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 Przedsiębiorstwo Społeczne zobowiązane jest do złożenia pisemnego Oświadczenia 

dotyczącego wydatkowania wsparcia finansowego (dotacji) – Załącznik nr 10 do Regulaminu 

wsparcia finansowego, w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia następnego po dniu 

zakończenia wydatkowania środków. 

 W przypadku gdy stwierdzony zostanie brak rzeczywistego utworzenia miejsca pracy lub nie 

zostanie zachowany okres trwałości miejsca pracy, stawka jednostkowa podlega zwrotowi.  

 Przedsiębiorstwo Społeczne zobowiązane jest do udzielania instytucjom zaangażowanym 

w realizację Projektu niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu 

do ostatniego dnia zakończenia okresu trwałości PS i miejsc pracy. 

 Przedsiębiorstwo Społeczne ma obowiązek poddania się procesowi kontroli przez PROWES, 

Instytucję Zarządzającą, Pośredniczącą oraz inne podmioty upoważnione do kontroli. 

 W ramach kontroli kontrolujący z ramienia Realizatora projektu ma prawo wejść do 

pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona, przeprowadzić oględziny nowo 

utworzonych miejsc pracy, w tym sprzętu, wyposażenia oraz towarów zakupionych ze środków 

wsparcia, a także przejrzeć, skopiować lub wykonywać notatki z dokumentacji związanej 

z prowadzeniem działalności Przedsiębiorstwa Społecznego w zakresie związanym z realizacją 

Umowy na udzielenie wsparcia finansowego. 

 Kontroli podlegają co najmniej: 

 dokumenty związane z utworzeniem Przedsiębiorstwa Społecznego, tj. odpis z KRS, 

statut lub umowa spółki (weryfikacja czy Przedsiębiorstwo Społeczne zostało urucho-

mione),  

 dokumenty związane z utworzeniem miejsca pracy, tj. zgłoszenia do ZUS (ZUS ZUA), 

umowy o pracę / spółdzielcze umowy o pracę, zakres obowiązków (weryfikacja, czy 

miejsca pracy zostały rzeczywiście utworzone a osoby zatrudnione na utworzonych miej-

scach pracy, faktycznie zajmują się działaniami wskazanymi w Biznes Planie), 

 dokumenty księgowo - finansowe, tj.  deklaracje ZUS, rozliczenia z US, umowy zawiera-

ne z klientami / dostawcami, wyciągi bankowe potwierdzające dokonywanie sprzedaży 

w ramach prowadzonej działalności (weryfikacja prowadzenia działalności Przedsiębior-

stwa Społecznego),  

 dokumenty kadrowe, tj. dokumenty, w oparciu o które zostały zatrudnione osoby na 

nowe miejsca pracy: CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i kompetencje zawo-

dowe, szkolenia stanowiskowe / BHP, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do 

wykonywania zawodu (weryfikacja czy dane osoby spełniają wymogi określone dla osób 

możliwych do zatrudnienia w ramach tworzonych miejsc pracy), 

mailto:biuro@prowes.com.pl
http://www.projekt-nawigator.pl/


 

 
 

 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej/ Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza 

ul. Księdza Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl 
tel. 16 642 77 22, 17 715 77 73, e-mail: biuro@prowes.com.pl, www.projekt-nawigator.pl 

St
ro

n
a4

 
 

 dokumenty marketingowe, tj. strona internetowa działalności gospodarczej, materiały 

promocyjne przedsięwzięcia (weryfikacja identyfikacji wizerunkowej Przedsiębiorstwa 

Społecznego), 

 dokumenty związane z utrzymaniem miejsca pracy, tj. Listy Płac, ZUS DRA, ZUS RCA, 

ZUS RSA, podatek od wynagrodzeń, faktury wraz z potwierdzeniami zapłaty (weryfikacja 

czy spełniony został wymóg utrzymania miejsca pracy przez wymagany okres), 

 dokumenty związane z utrzymaniem statusu Przedsiębiorstwa Społecznego, weryfiko-

wane zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

 Przedsiębiorstwo Społeczne zobowiązane jest do przekazania Realizatorowi projektu 

sprawozdania finansowego z działalności podmiotu za rok poprzedzający przyznanie wsparcia 

finansowego (dotacji), rok przyznania wsparcia finansowego (dotacji), lata, w których spełniona 

jest trwałość miejsc pracy oraz za ostatni rok realizacji projektu (2022 r.). Sprawozdania należy 

przedstawić po ich sporządzeniu, jednak nie później niż do końca lipca roku następującego po 

danym roku obrachunkowym. W uzasadnionych przypadkach Realizator projektu może przyjąć 

sprawozdanie w późniejszym terminie lub odstąpić od jego wymagania. Składanie sprawozdań 

finansowych z działalności PS jest niezbędne do monitorowania wskaźnika obrotów 

Przedsiębiorstw Społecznych. 
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 Wsparcie pomostowe w formie finansowej, to bezzwrotna pomoc finansowa świadczona 

w formie podstawowej przez okres maksymalnie 6 m-cy od dnia utworzenia miejsca pracy 

w nowym lub istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym bądź Podmiocie Ekonomii Społecz-

nej (pod warunkiem przekształcenia PES w PS). W przypadku Spółdzielni socjalnych, Stowa-

rzyszeń i Fundacji świadczona także w formie przedłużonej o kolejne 2 m-ce.  

 Przedsiębiorstwo Społeczne zobowiązane jest do zatrudnienia, osoby spełniające kryteria 

kwalifikujące do zatrudnienia na dotowanym miejscu pracy, wskazane w paragrafie 4 Regu-

laminu wsparcia finansowego w ciągu maksymalnie 3 m-cy  (90 dni kalendarzowych) od dnia 

przekazania środków wsparcia finansowego (dotacji). Zalecane jest utworzenie wszystkich 

nowych miejsc pracy w tym samym terminie.3  

 Przedsiębiorstwo Społeczne zobowiązane jest do poinformowania i przekazania Realizato-

rowi projektu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na nowych miejscach pracy, jak 

i przy zmianie pracownika, do 5 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia:  

 kopii umów o pracę / spółdzielczych umów o pracę,  

 oświadczenia osób, które zostaną zatrudnione na nowo utworzonych stanowiskach 

pracy w ramach wsparcia finansowego (Załącznik nr 13 do Regulaminu wsparcia finan-

sowego), 

 aktualne na dzień podpisania umowy o pracę/ spółdzielczych umów o pracę lub mak-

symalnie do 3 dni roboczych przed jej podpisaniem, zaświadczeń / orzeczeń z odpo-

wiednich instytucji potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikujących do zatrud-

nienia na dotowanym miejscu pracy, 

 kopii aktualnych dokumentów poświadczających zgłoszenie w ZUS pracowników, na 

których przyznawane jest wsparcie finansowe (np. ZUS ZUA), 

 oświadczenie Przedsiębiorstwa Społecznego o wzroście liczby miejsc pracy netto 

w Przedsiębiorstwie Społecznym4 (Załącznik nr 11 do Regulaminu wsparcia finansowe-

go). 

 Oświadczenie o finansowaniu miejsca pracy w PS  (Załącznik nr 21 do Regulaminu 

wsparcia finansowego). 

 Pierwsza transza wsparcia pomostowego w formie finansowej wypłacana jest z góry, po 

utworzeniu miejsca pracy objętego dofinansowaniem. Kolejne transze wypłacane są w na-

stępujących po sobie miesiącach, każdorazowo po rozliczeniu wydatkowania środków fi-

nansowych za miesiąc poprzedni.  

 Wsparcie pomostowe w formie finansowej oferowane PS jest przyznawane na finansowa-

nie wynagrodzeń brutto, obowiązkowych składek ZUS i podatku dochodowego, a w dalszej 

kolejności wydatków bieżących: kosztów najmu lokalu, eksploatacji i ich utrzymania (w tym 

koszty zakupu środków czystości i dezynfekcji; opłaty za media), kosztów szkoleń dla pracow-

ników, kosztów zakupu materiałów biurowych, kosztów paliwa, kosztów utrzymania samo-

chodów służbowych, kosztów usług księgowych, wydatków związanych z reklamą i marketin-

                                                           
3 W uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony na wniosek Przedsiębiorstwa Społecznego  za zgodą Realizatora projektu 
4 Oświadczenie jest składane jednokrotnie po utworzeniu nowego miejsca pracy.  

WSPARCIE POMOSTOWE W FORMIE FINANSOWEJ  
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giem, związane wyłącznie z prowadzoną działalnością, finansowanych wyłącznie w kwocie 

bez podatku VAT. 

 Rozliczenie wydatkowanych środków finansowych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo 

Społeczne co miesiąc do 15-go dnia kalendarzowego kolejnego m-ca za m-c poprzedni, w 

formie Zestawienia poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik 

nr 12 do Regulaminu wsparcia finansowego). 

 Wsparcie pomostowe w formie finansowej rozliczane jest w kwotach netto tj. bez podatku 

VAT na podstawie Zestawienia poniesionych wydatków, sporządzanego przez Przedsiębior-

stwo Społeczne w oparciu o dokumenty księgowe (tj. Listy Płac, ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, 

podatek dochodowy od wynagrodzeń, faktury wraz z potwierdzeniami zapłaty), przy czym 

Realizator projektu ma prawo żądać wglądu w oryginały dokumentów księgowych ujętych 

w rozliczeniu. 

 W przypadku braku możliwości rozliczenia 100% wsparcia pomostowego w danym miesiącu, 

nadwyżka przechodzi na kolejne miesiące. W/w sytuacji rozliczenie 100% wartości wsparcia 

pomostowego musi nastąpić w ostatnim miesiącu korzystania ze wparcia pomostowego  

podstawowego oraz w ostatnim miesiącu korzystania ze wparcia pomostowego przedłużo-

nego. Niewydatkowanie całkowitej wypłaconej kwoty wsparcia pomostowego w formie fi-

nansowej, w terminie wskazanym w Umowie na udzielenie wsparcia finansowego, może 

skutkować zwrotem niewykorzystanej części wsparcia pomostowego.  

 Przedsiębiorstwo Społeczne jest zobowiązane każdorazowo do poinformowania Realizato-

ra projektu o ustaniu zatrudnienia danej osoby oraz zmianie osoby zatrudnionej w ramach 

nowo tworzonego miejsca pracy, w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni kalendarzowych 

od zaistnienia zdarzenia. W celu udokumentowania zatrudnienia, Przedsiębiorstwo Społecz-

ne przedstawia dokumenty wskazane wyżej. 

 W okresie trwałości zakończenie zatrudnienia danej osoby na nowo utworzonym miejscu 

pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika, przy czym nie mo-

że się to wiązać z likwidacją miejsca pracy. 

 Pracownik może zrezygnować z zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Społecznym bez konieczno-

ści zwrotu otrzymanego wsparcia finansowego przez PS, pod warunkiem wskazania przez 

Przedsiębiorstwo Społeczne kandydata, który zostanie bez zbędnej zwłoki (tj. w terminie nie 

przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zatrudnienia przez Pracowni-

ka) zatrudniony na jego miejsce i będzie spełniać wymagania dotyczące kwalifikowalności, 

zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie wsparcia finansowego oraz w Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFR na lata 2014-2020. 

 Ww. okres, co do którego w oparciu o kryteria Realizatora Projektu uznano, że nie stanowi on 

przeszkody w uznaniu nieprzerwanego istnienia stanowiska pracy, nie powinien być dodawa-

ny do okresu trwałości. Ocena fizycznego istnienia stanowiska pracy i gotowości pracodaw-

cy do zatrudnienia odpowiedniego kandydata należy do Realizatora Projektu. 

 W przypadku kiedy przerwa pomiędzy zatrudnieniem osoby przystępującej do projektu w 

miejsce pracownika, który zaprzestał zatrudnienia na utworzonym miejscu pracy wynosić bę-

dzie więcej niż 30 dni, Realizator projektu wydłuży okres trwałości o czas, w którym utwo-

rzone w ramach projektu miejsce pracy było nieobsadzone. 
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 Do okresu trwałości zatrudnienia wliczane są urlopy wypoczynkowe / okolicznościowe 

płatne przez Pracodawcę zgodnie z KP i zwolnienia chorobowe płatne przez Pracodawcę. 

W przypadku, kiedy przerwa w zatrudnieniu przekracza te okresy, a prawdopodobieństwo 

szybkiego / ponownego uruchomienia miejsca pracy jest wątpliwe (np. dłuższe zwolnienia 

chorobowe, urlopy macierzyńskie / wychowawcze itp.), Realizator projektu może wydłużyć 

okres trwałości o czas przerwy pracownika w zatrudnieniu. Wsparcie pomostowe w formie 

finansowej nie powinno być przeznaczone na finansowanie miejsc pracy, które są finansowa-

ne z innych środków zewnętrznych / publicznych (zakaz podwójnego finansowania). 

 W okresie trwałości stanowisk miejsc pracy, Przedsiębiorstwo Społeczne zobowiązane jest do 

zatrudniania pracowników na utworzonych miejscach pracy na zasadach i warunkach obo-

wiązujących w okresie korzystania ze wsparcia pomostowego w formie finansowej. 
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 Przedsiębiorstwo Społeczne zobowiązane jest do zapewnienia trwałości utworzonych 

miejsc pracy: 

 przez okres 12 miesięcy, od dnia utworzenia miejsca pracy (tj. 6 m-cy wsparcia pomo-

stowego podstawowego plus 6 m-cy okresu trwałości miejsc pracy),  

 przez okres 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej – 

w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 

miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez 

wsparcia finansowego (dotacji)). 

 Przedsiębiorstwo Społeczne zobowiązane jest do zapewnienia trwałości Przedsiębiorstwa 

Społecznego, poprzez:  

 spełnienie łącznie wszystkich cech Przedsiębiorstwa Społecznego, o których mowa w 

paragrafie 2 pkt. 13 Regulaminu wsparcia finansowego, 

 zapewnienie, że przed upływem 3 lat od zakończenia wsparcia w projekcie, podmiot 

nie przekształci się w podmiot gospodarczy niespełniający definicji Podmiotu Ekonomii 

Społecznej i jednocześnie spełniać będzie wszystkie cechy Przedsiębiorstwa Społeczne-

go. W przypadku likwidacji tego Podmiotu Ekonomii Społecznej – Przedsiębiorstwo 

Społeczne zapewnienia, że majątek zakupiony w związku z udzieleniem wsparcia finan-

sowego (dotacji) zostanie ponownie wykorzystany na wsparcie Przedsiębiorstwa Spo-

łecznego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

 Na zakończenie okresu trwałości miejsca pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym, Przedsię-

biorstwo Społeczne zobowiązane jest do poinformowania Realizatora projektu o utrzyma-

niu lub nieutrzymaniu stanowiska pracy poprzez złożenie w terminie do 15 dni kalendarzo-

wych następujących dokumentów: 

 oświadczenie PS o utrzymaniu miejsca pracy po zakończeniu okresu trwałości (Załącz-

nik nr 19 do Regulaminu wsparcia finansowego), lub 

 kopii świadectw pracy osób zatrudnianych na tworzonych miejscach pracy wraz z ZUS 

ZUA. 

 

TRWAŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO  

I NOWO TWORZONYCH MIEJSC PRACY 
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