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Nazwa kursu* 
 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS  
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY 

 – ustawa o promocji zatrudnienia oraz kontekst projektu ustawy 
o aktywności zawodowej 

Adresaci  
szkolenia 

Pracownicy Urzędów Pracy  

Cel szkolenia 
Praktyczne przygotowanie pracowników Urzędów Pracy do pracy z instrumentami wsparcia 
objętymi regułami pomocy de minimis; nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z 
zakresu podstaw udzielania pomocy i stosowania w praktyce zasad związanych z udzielaniem 
pomocy de minimis, wskazanie sposobu i przygotowanie do pracy na etapie rozpatrywania 
indywidualnych przypadków, identyfikowania lub wykluczania występowania pomocy de 
minimis; omówienie przepisów krajowych i wspólnotowych związanych z udzielaniem pomocy 
de minimis; nabycie umiejętności określania wartości udzielanej pomocy (EDB) w kontekście 
realizacji np. prac interwencyjnych, a także przypadków rozkładania pomocy na raty lub 
odraczania terminu zwrotu pomocy.  

Tematyka 
1. Kiedy występuje pomoc publiczna – spojrzenie na pojęcie działalności gospodarczej: 

1.1. ustawa prawo przedsiębiroców a ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej – różnice 

1.2. beneficjent pomocy a podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
1.3. specyfika podmiotów prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą oraz 

niegospodarczą 
1.4. wzór przykładowego oświadczenia 
1.5. specyfika działalności: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki 

budżetowe, publiczna oraz niepubliczna działalność edukacyjna, usługi medyczne, 
organizacje pozarządowe, opieka społeczna 

2. Identyfikacja pomocy de minimis: 
2.1. bon na zasiedlenie (art. 66n UoPZ) 
2.2. organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych (art. 40 UoPZ) 
2.3. programy pilotażowe (art. 9c UoPZ) 
2.4. ulga w spłacie zobowiązań (art. 76 UoPZ) 

3. Który rodzaj pomocy de minimis wybrać: 
3.1. na wsparcie działalności w zakresie produkcji rolnej 
3.2. na wsparcie działalności w zakresie rybołówstwa oraz akwakultury 
3.3. na wsparcie działalności pozarolniczej 
3.4. różnice w limitach oraz procedurach 
3.5. jak odróżnić działalność w zakresie produkcji rolnej od wprowadzania produktu 

rolnego do obrotu 
3.6. projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej na 2023 r. dotyczący udzielania pomocy 

de minimis – zmiana pułapu oraz procedur 
4. Pojęcie przedsiębiorstw związanych w kontekście kumulowania pomocy de minimis: 

4.1. powiązania kapitałowe – metody oceny posiadania większości praw do głosu, 
dokumenty źródłowe  

4.2. powiązania osobowe – dokumenty źródłowe wskazujące na istnienie powiązań, 
pełnienie funkcji organu osoby prawnej 

4.3. wywieranie dominującego wpływu – przykłady oraz wskazanie dokumentów 
źródłowych 

4.4. relacje bezpośrednie oraz pośrednie 
4.5. praktyczne przykłady wskazujące na relacje pomiędzy przedsiębiorcami  z 

uwzględnieniem różnych form prowadzenia działalności gospodarczej 
4.6. źródła pozyskiwania danych nt. relacji pomiędzy przedsiębiorstwami: wskazanie 

wyłącznie otwartych rejestrów wraz z omówieniem ich funkcjonalności 
4.7. przykłady oraz ćwiczenia dla uczestników 
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5. Dyskontowanie pomocy de minimis w odniesieniu do poszczególnych form wsparcia: 

5.1. pojęcie czynnika dyskontującego oraz stopy dyskontowej 
5.2. postępowanie w przypadku zmian w wysokości udzielonej pomocy de minimis 
5.3. praca z kalkulatorem EDB (udostępniony przez prowadzącego plik xlms) 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis: omówienie formularza wraz z formalną 
procedurą uzupełniania braków 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: omówienie wzoru zaświadczenia oraz 
przypadki korygowania zaświadczeń 

8. Sukcesja prawna – zmiany przedsiębiorców na etapie realizacji umowy; postępowanie w 
przypadku zmiany formy prawnej beneficjenta pomocy w trakcie realizacji umowy 
(przekształcenie, przejęcie) 

9. Sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis: system SHRIMP2 oraz SRPP w rolnictwie 
10. Projekt ustawy o aktywności zawodowej w kontekście instrumentów wiążących się 

udzielaniem pomocy de minimis; zmiana podejście do wsparcia w ramach KFS 
 

Prowadzący 
Maciej Zasłona - doświadczony trener, ekonomista i politolog, specjalista - praktyk w zakresie 
pomocy publicznej z doświadczeniem zawodowym nabytym min. w trakcie pracy w 
Ministerstwie Gospodarki, Grupie Doradczej Sienna, Agencji Rozwoju Pomorza S.A.; 
wykładowca, autor artykułów i specjalistycznych publikacji. Współautor opracowań 
przygotowanych na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Usługi 
użyteczności publicznej a pomoc publiczna”, „Partnerstwo publiczno-prywatne a pomoc 
publiczna”, „Podatki dochodowe od osób fizycznych  i prawnych oraz podatek akcyzowy a 
pomoc publiczna”. Autor ekspertyz: z zakresu pomocy publicznej w komponencie regionalnym 
PO KL przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz „Przygotowanie 
systemu wdrażania PO Innowacyjna Gospodarka”, współautor projektu rozporządzenia MRR w 
sprawie udzielania pomocy publicznej w PO KL oraz ekspertyz z zakresu elementów pomocy 
publicznej w Regionalnych Programach Operacyjnych, przygotowanych na zlecenie Urzędów 
Marszałkowskich województwa dolnośląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, 
zachodniopomorskiego. Doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu pomocy publicznej oraz 
de minimis w ramach: RPO, PO KL, POWER oraz RPO, projektów kluczowych RPO, PO 
Innowacyjna Gospodarka, PO Rozwój Polski Wschodniej, ustawy o promocji zatrudnienia (…) 
dla pracowników PUP z obszaru całego kraju (ponad 250 dni szkoleniowych) 

Czas trwania 
szkolenia 

6 godzin dydaktycznych szkolenia w formie video konferencji + możliwość konsultacji 
bezpośrednio po szkoleniu, indywidualne konsultacje mailowe do 14 dni po szkoleniu; 
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia 

Termin szkolenia 21 lutego 2023r.  – od godz. 9.00 – 14.00 (6 godz. dydaktycznych) 

Cena** 400,00zł/os   

Materiały 
szkoleniowe i 
organizacja 
szkolenia 

Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem elektroniczną wersję materiałów szkoleniowych oraz 
link aktywacyjny. Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. W celu 
sprawnej realizacji szkolenia wymagany jest dostęp uczestników do komputerów 
wyposażonych w głośnik i mikrofon oraz stabilne łącze internetowe.  

 


