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Plan webinarium

• Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

• Start-upy: Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

• Możliwości wsparcia na założenie działalności gospodarczej w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

• Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020.

• Przedstawienie oferty pożyczek na założenie działalności gospodarczej.

• Wsparcie przedsiębiorców i pracodawców - oferta WUP w Lublinie.

• Sesja pytań i odpowiedzi



Oferta Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich (PIFE)
w sieci koordynowanej przez

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej



INFORMACJE
nt. projektów

na etapie 
realizacji 
projektu

nt. możliwości 
dofinansowania 

pomysłu

na etapie 
przygotowania 

projektu

PIFE – ZAKRES USŁUG
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www.pife.gov.pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/


Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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System informowania o Funduszach Europejskich w Internecie
Na Portalu Funduszy Europejskich znajdą się również przekierowania do stron wszystkich 
instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami UE. Strony będą charakteryzowały się 
spójną architekturą informacji oraz jednolitą szatą graficzną. Będziemy się starać, aby treści 
na nich dostępne były odpowiednio dostosowane do odbiorców, prowadząc Internautów za 
rękę w świecie funduszy.

Gdzie szukać nowych serwisów?

Serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – www.pois.gov.pl

Serwis Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl 

Serwis Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – www.popc.gov.pl 

Serwis Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl

Serwis Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl

Serwis Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – www.popt.gov.pl 

Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – www.ewt.gov.pl
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Strona internetowa RPO WL:

www.rpo.lubelskie.pl
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Sieć 
Punktów Informacyjny Funduszy Europejskich 

w województwie lubelskim

 GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,

tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 865, 81 44 16 547 
kontakt@feu.lubelskie.pl

 LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14  
tel.: 83 343 58 44, 
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

 LPI Chełm pl. Niepodległości 1 
tel.: 82 565 19 21, 514 924 194 
chelm@feu.lubelskie.pl

 LPI Puławy ul. gen. Fieldorfa-Nila 18 lok. 19  
tel.: 81 88 66 126, 514 924 214 
pulawy@feu.lubelskie.pl

 LPI Zamość ul. Partyzantów 3 

tel.: 84 638 02 67, 514 923 981,      
zamosc@feu.lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:pulawy@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl




Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej
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Platformy Startowe

Co to jest start-up?

Startup lub start-up to tymczasowa organizacja lub młode innowacyjne 
przedsiębiorstwo poszukujące modelu biznesowego, który zapewniłby mu 
zyskowny wzrost.

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? W Platformach 
startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny 
model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam 
menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji Twojego 
pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Twojej 
platformy możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w 
ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.
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Platformy Startowe

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Ogłoszenie konkursu - 27 czerwca 2019

Start składania wniosków - 31 lipca 2019

Koniec przyjmowania wniosków - 30 września 2020

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE 1 000 000 zł

WKŁAD WŁASNY – minimum 15%

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-
startowe#programy
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https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe#programy


Platformy Startowe

Krok po kroku

• Wybierz platformę

• Wypełnij wniosek

• Wypełnij formularz zgłoszeniowy online

• Ocena projektu

• Podpisz umowę

Generator online, Instrukcja wypełniania wniosku
https://lsi1420.parp.gov.pl/home?_ga=2.36594912.1328040933.1548251

666-1743432970.1546601481
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https://lsi1420.parp.gov.pl/home
https://popw.parp.gov.pl/images/POIR/Wiadomosci/2018/Instrukcja_wypeniania_wniosku_inkubacyjnego.pdf
https://lsi1420.parp.gov.pl/home?_ga=2.36594912.1328040933.1548251666-1743432970.1546601481


Platformy Startowe
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Ekologia, żywność i produkty rolno-
spożywcze, IT/ICT
Nabór kończy się 31 października 2020
https://wab.biz.pl/

Energetyka, turystyka, medycyna i 
zdrowie, IT/ICT
Nabór kończy się 30 listopada 2020
http://idealist.pl/

Smart City/transport i motoryzacja, 
medycyna/zdrowie, IT/ICT
Nabór kończy się 30 listopada 2020
https://unicornhub.pl/

https://wab.biz.pl/
http://idealist.pl/
https://unicornhub.pl/
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
_______________________________________________________

Wsparcie na założenie działalności gospodarczej dla osób młodych do 30 roku życia w
POWER udzielane jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy dla
młodych.

Celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Poza kryterium wieku, wymagane jest spełnienie trzech warunków:
• nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo)
• nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
• nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy)



Jak skorzystać z POWER?

• Krok 1 Znajdź projekt dla siebie

W znalezieniu najlepszej formy wsparcia dla Ciebie pomoże Ci wyszukiwarka: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/ Przy jej pomocy po 
zaznaczeniu obszaru wsparcia (rozwój zawodowy lub zakładanie firmy) oraz 
wybraniu województwa, w którym chcesz wziąć udział w projekcie, otrzymasz listę 
projektów pasującą do wybranych przez Ciebie kryteriów.

Oto w skrócie lista rodzajów wsparcia, z których będziesz mógł skorzystać:

• indywidualny plan działania

• doradztwo zawodowe

• bezpośrednia pomoc w znalezieniu pracy

• wysokiej jakości szkolenia, kursy zawodowe czy studia podyplomowe

• staże i praktyki zawodowe

• dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej
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https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/


• Krok 2 Skontaktuj się z projektodawcą

W wyszukiwarce otrzymałeś listę projektów, które - mamy nadzieję - pasują do 
Twoich potrzeb. Jeśli jest ich kilka, wybierz z nich te, które wydają Ci się najbardziej 
interesujące i w których najprawdopodobniej będziesz mógł wziąć udział. W 
rubryce dane beneficjenta znajdziesz dane kontaktowe. Teraz pozostaje Ci 
zadzwonić, napisać lub wybrać się do siedziby projektodawcy, zgłosić chęć udziału 
w projekcie i sprawdzić, czy rzeczywiście możesz nim zostać.

• Krok 3 Skorzystaj z oferty (pracy, stażu, szkolenia, dotacji)

Kiedy uda Ci się już nawiązać kontakt z projektodawcą i ustalić, że możesz zostać 
uczestnikiem projektu, a oferta pasuje do Twoich potrzeb, nie pozostaje nic innego 
jak z niej skorzystać. Jak to zrobić, dowiesz się na miejscu od projektodawcy. 

Od tej pory on będzie Twoim przewodnikiem.

Projekty dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej są 
realizowane przez specjalnie w tym celu wyłonione instytucje, np. powiatowe 
urzędy pracy oraz inne podmioty (np. organizacje pozarządowe).
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Wsparcie w zakresie założenia firmy obejmuje:

1. Udzielenie dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa (w maksymalnej 
wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, więc 
obecnie wynosi ok. 32 tys. zł)

2. Doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Przyznanie wsparcia będzie poprzedzone analizą sytuacji i indywidualnych 
potrzeb na rynku pracy. 

O szczegółowe warunki i terminy, pytać należy w swoim urzędzie pracy.



Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 
Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości

_______________________________________________________

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej obejmujące: 

a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie
wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej, przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, nieprzekraczające 6-krotności przeciętnego
wynagrodzenia tj. max. 31 988,82 zł

b) c) wsparcie pomostowe: a/ finansowe. max. 2100 zł miesięcznie na pokrycie
bieżących kosztów funkcjonowania, b/ niefinansowe – wsparcie doradcze w czasie
funkcjonowania firmy.

Środki finansowe są wyłącznie wypłacane w kwotach netto tj. bez podatku od
towarów i usług.
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Instytucje realizujące projekty

Operatorzy zostali wybrani w drodze konkursu.

Instytucje będą realizowały projekty w 2019 oraz w 2020 r. - różne terminy rekrutacji.

• Każda instytucja będzie miała stronę projektu, na której będą zawarte wszystkie
informacje dotyczące charakterystyki grupy docelowej, obszaru objętego projektem,
terminy i dokumenty rekrutacyjne.

• Instytucja może zawęzić grupę docelową (np. tylko do kobiet lub osób
niepełnosprawnych), lub obszar realizacji (np. określone powiaty).

• Otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami należy zwrócić, jeżeli będziemy 
prowadzić działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszymy 
inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/9-3-rozwoj-
przedsiebiorczosci/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-i-uzyskaly-wymagana-liczbe-
punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-do/
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https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/9-3-rozwoj-przedsiebiorczosci/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-i-uzyskaly-wymagana-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-do/


„Zatrudnij się sam” – II edycja 
Okres realizacji projektu: od 01.01.2020r.-31.12.2021r.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych w terminie od 04 do 13 września 2020 roku.

Projekt "Zatrudnij się sam! 2 edycja” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Podziałania 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie lubelskim przez 
przygotowanie 104 osoby (58 kobiet,46 mężczyzn) z województwa lubelskiego powyżej 30 roku 
życia osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy, tj.:

• osoby starsze (w wieku 50+)

• kobiety

• osoby z niepełnosprawnościami

• osoby długotrwale bezrobotne

• osoby o niskich kwalifikacjach

• mężczyzni w wieku 30–49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20%
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„Zatrudnij się sam” – II edycja

http://zss-2edycja.consultor.pl/

Dofinansowanie projektu z EU: 4 437 545 ,02 PLN

• Kontakt
Biuro projektu w Lublinie
Consultor Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 6
20-610 Lublin

• Telefon:
509 897 677
509 611 394

• E-mail:
n.romaniuk@consultor.pl
e.brus@consultor.pl
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http://zss-2edycja.consultor.pl/
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„Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności 
zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny”

- III runda: listopad 2020r. – styczeń 2021r

Projekt skierowany jest do 72 osób w wieku 30+ zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą 
zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej ani 
nie wykonywały wolne zawody w przeciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Projekt obejmuje: 

• szkolenia 

• doradztwo 

• dotacje 

• wsparcie pomostowe

Biuro Projektu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Biłgoraju, ul. Kościuszki 65 23-400 
Biłgoraj, 

email: biuro@barr.org.pl

84 686 53 93 www.barr.org.pl

mailto:biuro@barr.org.pl
http://www.barr.org.pl/
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„Biznes to przyszłość”
Okres realizacji projektu do 01.03.2020r. - 30.09.2020r.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości na terenie powiatu chełmskiego (ziemski, 
grodzki), hrubieszowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego (ziemski, grodzki), 
łęczyńskiego, parczewskiego, puławskiego, świdnickiego województwa lubelskiego.

Inspires sp. z o.o., ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów, e-mail: info@inspires.pl/ tel. 796-822-
263, http://btp.inspires.pl/ http://btp.inspires.pl/rekrutacja/

„Sukces w kobiecym wydaniu II”
Rekrutacja planowana w tym roku.
• 23 000 zł dotacji inwestycyjnej dla 80 osób wyłonionych w konkursie biznes planów
• do 22 200 zł finansowego wsparcia pomostowego dla 80 osób w miesięcznych transzach przez 

pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności
• szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy potrzebnej do założenia i prowadzenia firmy
• szkolenia niezbędne na etapie prowadzenia działalności
• wsparcie mentora
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” z siedzibą w Lublinie ul. 
Gospodarcza 26, 20-213 Lublin; www.oic.lublin.pl 

https://www.oic.lublin.pl/projekty-ue/projekty-krajowe/projekty-w-realizacji/sukces-w-
kobiecym-wydaniu-edycja-ii/

http://btp.inspires.pl/
http://btp.inspires.pl/rekrutacja/
https://www.oic.lublin.pl/projekty-ue/projekty-krajowe/projekty-w-realizacji/sukces-w-kobiecym-wydaniu-edycja-ii/


Dokumenty rekrutacyjne

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy sprawdzić:

• Czy spełniasz kryteria udziału w projekcie?

• Czy wypełniłeś wszystkie wymagane pola formularza rekrutacyjnego?

• Czy formularz rekrutacyjny jest podpisany w wyznaczonych miejscach?

• Czy każda strona formularza rekrutacyjnego jest parafowana?

• Czy dołączyłeś wymagane załączniki?

• Czy kserokopie załączników potwierdziłeś za zgodność z oryginałem?

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów należy je trwale spiąć i złożyć 
w wyznaczonym terminie do Biura projektu. Za dzień złożenia formularza 
rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu. 
Dokumenty rekrutacyjne złożone poza terminem rekrutacji wskazanym na stronie 
internetowej nie podlegają rozpatrzeniu.
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Zobowiązania zakładającego działalność gospodarczą:

Korzystanie ze środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w sposób
gwarantujący osiągnięcie założonych celów i zadań;

Poddanie się kontroli i monitoringu w zakresie prawidłowości korzystania ze środków finansowych
na rozwój przedsiębiorczości;

Zwrot udzielonych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w przypadku ich
wykorzystania niezgodnie z zapisami Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej
pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem;

Prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy liczonych od dnia
faktycznego rozpoczęcia działalności, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS
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Zabezpieczenie umowy:

Weksel własny in blanco

Poręczyciel (osoba fizyczna w wieku do 70 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych)

Na uzasadniony wniosek uczestnika projektu dopuszcza się możliwość uwzględnienia innych form
zabezpieczenia umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego.



• Wysokość wsparcia finansowego wypłacana jest w jednej transzy po
zarejestrowaniu działalności gospodarczej zgodnie z zapisami Umowy o
udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a
Beneficjentem.

• Pomoc, o której mowa w ust. 3 udzielana jest na podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014- 2020 (Dz.
U. z 2015 r., poz. 1073)

• Uczestnik projektu zobowiązuje się wydatkować wsparcie pomostowe finansowe
z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak
najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej
dziedzinie oraz zgodnie z niniejszą Umową.
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MINIMALNY ZAKRES BIZNESPLANU
Pomysł na biznes – analiza marketingowa (opis produktu/usługi – przewaga
rynkowa i zainteresowania klientów; analiza klientów, do których skierowany jest
produkt lub usługa - sposób wyboru klientów; charakterystyka rynku, metody
pozyskania klientów, ich oczekiwania; analiza konkurencji, jej pozycji i udziału w
rynku, wysokość cen; jakość produktów, dystrybucji, promocji; możliwe narzędzia i
koszty promocji; analiza czynników mogących ograniczać działalność przedsiębiorcy
zarówno w bliższej, jak i dalszej przyszłości).

Potencjał wnioskodawcy (wykształcenie, doświadczenie zawodowe i dodatkowe
umiejętności, kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa; planowane
zatrudnienie kadry, posiadany majątek).

Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia (zakres oraz efektywność
planowanego przedsięwzięcia - niezbędność i racjonalność finansowa zakupów
towarów lub usług przewidzianych w biznesplanie ze środków przyznanych na
rozwój przedsiębiorczości przy uwzględnieniu ich parametrów technicznych lub
jakościowych, dostępność zasobów, możliwości pozyskania i utrzymania rynków
zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od
faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej).

Operacyjność i kompletność (przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń,
kompleksowość opisu przedsięwzięcia)
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Doradztwo w zakresie pisania biznesplanów

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

warsztaty z pisania biznesplanu  dla chętnych – bezrobotnych czy też pracujących

• rezerwacje www.wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-
pracy

• tel. 81 4635 354 ; 81 46 35 350; 51
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INSRTUMENTY ZWROTNE
_______________________________________________________

Pożyczka na start

Mikropożyczka 9.3

Mikropożyczka 10.2

Program „Wsparcie w starcie”
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Pożyczka na start

Pożyczkobiorca

osoba fizyczna, która zamierza otworzyć działalność gospodarczą na
terenie województwa lubelskiego i w okresie 12 miesięcy przed
przystąpienie do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności
gospodarczej.



Pożyczka na start

Warunki finansowe udzielenia pożyczki:

Kwota od 5000 zł do 50 000 zł
Okres spłaty do 60 miesięcy – 5 lat

Oprocentowanie – 1% w skali roku

Możliwa 6 miesięczna karencja w spłacie rat kapitałowych.



Pożyczka na start



Przeznaczenie na cele: obrotowe, obrotowo – inwestycyjne albo inwestycyjne
bezpośrednio związane z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Fundacja „OIC Poland” udziela pożyczek w szczególności na:
• Nabycie środków trwałych,
• Budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
• Zakup wyposażenia,
• Zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego

przedsięwzięcia,
• Zakup wartości niematerialnych i prawnych,
• Pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową

instalacją i uruchomieniem sprzętu,
• Na tworzenie nowych miejsc pracy.
Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.

Kontakt:
www.oic.lublin.pl
81 710 46 34

pozyczka@oic.lublin.pl

http://www.oic.lublin.pl/
mailto:pozyczka@oic.lublin.pl


„Instrument Finansowy – Mikropożyczka 9.3 oraz Mikropożyczka 10.2” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020

W ramach zawartej umowy uruchomione zostały preferencyjne pożyczki unijne 
dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie 
województwa lubelskiego

http://www.barr.org.pl/pozyczki/mikropozyczki-na-rozpoczecie-dzialalnosci-z-
rpo-wl-2014-2020/

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego Biłgorajskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –
16.00

Istnieje możliwość skorzystania z usług mobilnego doradcy.

Kontakt:

https://www.barr.org.pl/

Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj

tel. +48 84 686 53 93, + 48 784 346 995 36

http://www.barr.org.pl/pozyczki/mikropozyczki-na-rozpoczecie-dzialalnosci-z-rpo-wl-2014-2020/
https://www.barr.org.pl/


Mikropożyczka 9.3 Mikropożyczka 10.2

Kwota do 98 000 zł do 60 000 zł

Oprocentowanie 0,37%, tj. 0,2% stopy bazowej określanej przez KE

Okres spłaty do 7 lat

Okres karencji do 6 miesięcy

Przeznaczenie Wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. 
Udział pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może 
stanowić do 100% jego wartości brutto.
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Kto może ubiegać się ( 9.3)

• Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby
bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne) lub bierne
zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
osoby w wieku powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

• Pozostający bez pracy mężczyźni w wieku 30 - 49 lat.

• Osoby w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup: imigranci (w tym
osoby polskiego pochodzenia),reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich
rodziny, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach
krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno - prawnych, których
miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w
miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.
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Kto może ubiegać się ( 10.2)

Pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne z terenu
województwa lubelskiego:

• pracownicy przewidziani do zwolnienia, tj. pracownicy którzy znajdują się w
okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn
niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o
zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego;

• pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
tj. pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy
poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał
rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących
pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych,
organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych;

• osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
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Zabezpieczenie pożyczki

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany
przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej
wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – również poręczenie wekslowe
współmałżonka.

Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki,
okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie
osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i
przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.)
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„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

• Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

• Pożyczka na utworzenie miejsca pracy

• Bezpłatne usługi szkoleń i doradztwa



https://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/

https://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/


Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

- inicjator Programu

Bank Gospodarstwa Krajowego
- operator Programu

Pośrednicy Finansowi
- podmioty udzielające w całym kraju 
pożyczek i usług szkoleń i doradztwa

Osoby 
rozpoczynające 

działalność 
gospodarczą

Przedsiębiorcy 
tworzący miejsca 

pracy



Bezrobotni
zarejestrowani w urzędzie, do czasu 

osiągnięcia wieku emerytalnego 

Studenci
ostatniego roku studiów pierwszego i 
drugiego stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich 

Absolwenci
Studiów I i II stopnia, jednolitych studiów 
magisterskich, poszukujący pracy, do 4 lat 
od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu 

zawodowego

Opiekunowie osób 
niepełnosprawnych
członkowie rodziny opiekujący się 

dzieckiem z orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub osobą 

niepełnosprawną, niepobierający 
świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku 

opiekuńczego

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 



Opiekunowie osób niepełnosprawnych - członkowie rodziny opiekujący się:

 dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji;

 osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów
o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

Nowa grupa docelowa



Aktualna możliwa wartość pożyczki do 103.000 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie

może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Oprocentowanie:
• 0,06% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie

działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu
dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących
opiekunami osób niepełnosprawnych.

• 0,14% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych,
studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów, których
finansowana działalność gospodarcza nie polega na prowadzeniu żłobka lub
klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub świadczeniu usług
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Warunki pożyczki



Okres spłaty: do 7 lat
Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
Zabezpieczenie spłaty:

• weksel własny pożyczkobiorcy
• poręczenia osób fizycznych

Udział wsparcia w koszcie realizowanego przedsięwzięcia do 100% (brak 
wymaganego wkładu własnego).
Dodatkowe opłaty: brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi 
pomoc de minimis.

Warunki pożyczki



W ramach środków pożyczki można sfinansować m.in:

 Środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności,

 Towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,

 Szkolenia, kursy,

 Środek transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie 
drogowym towarów.



W ramach środków pożyczki nie można finansować: 

 Prowadzenia działalności w formie spółki prawa handlowego,

 Prowadzenia działalności w branży erotycznej,

 Zakupu od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym
gospodarstwie domowym oraz od najbliższych członków rodziny, tj. rodziców,
dziadków, dzieci, rodzeństwa,

 Przejęcia działalności gospodarczej od współmałżonka oraz najbliższego
członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków
trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w
tym samym miejscu,

 Kosztów osobowych, tj. ZUS, wynagrodzenia pracownika.



Podmioty, którym udzielono 
pożyczki na podjęcie działalności 

gospodarczej
Niepubliczne przedszkola i szkoły

Osoby fizyczne, osoby prawne lub 
jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, 
zamieszkujące lub mające siedzibę 

na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, producenci rolni

Żłobki lub kluby dziecięce, podmioty 
świadczące usługi rehabilitacyjne

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy



Na utworzonym ze środków pożyczki stanowisku pracy można zatrudnić:

 osobę bezrobotną, w tym skierowaną przez PUP, 

 opiekuna osoby niepełnosprawnej w niepełnym wymiarze czasu pracy (jednak 
nie mniejszym niż połowa pełnego  wymiaru czasu),

 poszukującego pracy absolwenta.

Zatrudnienie pracownika musi nastąpić na podstawie umowy o pracę.



W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie
działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla
bezrobotnego skierowanego przez PUP możliwe jest umorzenie należności z tytułu
udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do
spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy dla
bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy.

Warunki umorzenia:

 utrzymanie, przez co najmniej 12 miesięcy, pierwszego stanowiska pracy dla
bezrobotnego skierowanego przez PUP;

 niezaleganie ze spłatą rat pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla
bezrobotnego skierowanego przez PUP oraz pożyczki na podjęcie działalności
gospodarczej.



Szkolenia i doradztwo zapewniane są w ramach Programu:

 osobom ubiegającym się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej – w 
szczególności z zakresu przedsiębiorczości, 
z uwzględnieniem w szczególności sporządzania opisu i kosztorysu przedsięwzięcia;

 pożyczkobiorcom korzystającym z pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej – w 
szczególności z zakresu: zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania 
planowanej działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości. 

Osoby i podmioty korzystające ze szkoleń i doradztwa nie ponoszą kosztów z tego tytułu. 



Aktualna możliwa wartość pożyczki: do 31.000 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie
może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Oprocentowanie:
 0,06% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczki udzielonej

przedsiębiorcy będącemu opiekunem osoby niepełnosprawnej oraz pożyczki na
utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych lub stanowiska pracy związanego
bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub
prowadzeniem dla nich zajęć,

 0,14% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla przedsiębiorców,
których działalność nie polega na świadczeniu usług rehabilitacyjnych lub
żłobków, klubów dziecięcych sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi
dziećmi.

Warunki pożyczki



Okres spłaty: do 3 lat
Zabezpieczenie spłaty:

• weksel własny pożyczkobiorcy
• poręczenia osób fizycznych; w zależności od oceny pośrednika finansowego

poręczycielem może być ta sama osoba fizyczna, która poręczyła spłatę
pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej

(zamiast poręczenia możliwe jest zaproponowanie przez pożyczkobiorcę innej formy
zabezpieczenia, które podlegać będzie ocenie przez pośrednika finansowego)

Pożyczkobiorca może również stworzyć i uzyskać pożyczkę dla kilku stanowisk.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi
pomoc de minimis.

Warunki pożyczki



Rozpoczęcie naboru wniosków od 01.08.2019 r.

Realizacja programu do 25.06.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków

Kalkulator - http://wsparciewstarcie.bgk.pl/o-programie.html#header6-6h

Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

tel. 81 528 53 33, 81 528 53 34

www.lfr.lublin.pl

www.wsparciewstarcie.bgk.pl

https://www.bgk.pl/kalkulator-pozyczki-dla-wws/
@LubelskaFundacjaRozwoju

Biuro czynne:
poniedziałek, środa, piątek – godz. 8.00-16.00

wtorek, czwartek – godz. 8.00-17.30

http://wsparciewstarcie.bgk.pl/o-programie.html#header6-6h
http://www.lfr.lublin.pl/
http://www.wsparciewstarcie.bgk.pl/
https://www.bgk.pl/kalkulator-pozyczki-dla-wws/
https://www.bgk.pl/kalkulator-pozyczki-dla-wws/
https://www.bgk.pl/kalkulator-pozyczki-dla-wws/


Wsparcie przedsiębiorców
i pracodawców –
oferta WUP w Lublinie



Centrum Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej

Wyspecjalizowana placówka Wojewódzkiego Urzędu Pracy, która gromadzi 
i udostępnia informacje o zawodach, rynku pracy, możliwościach 
zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz służy pomocą w podejmowaniu 
decyzji zawodowych.



Poradnictwo zawodowe

Doradcy zawodowi pracujący w Centrum pomogą:

• sprecyzować oczekiwania 
zawodowe,

• zbadań predyspozycje i 
preferencje zawodowe,

• dokonać analizy rynku pracy pod 
kątem możliwości osoby,

• zaplanować ścieżkę edukacyjną i 
zawodową,

• poznać sposoby poszukiwania 
pracy,

• zredagować życiorys zawodowy i 
list motywacyjny,

• zaprezentować się przyszłemu 
pracodawcy,

• przygotować się do założenia 
działalności gospodarczej.



Pomoc w doborze kandydata do pracy

Pomoc w doborze kandydatów do pracy to pomoc udzielana w 
procesie rekrutacji, obejmująca takie możliwe działania, jak:  

• określenie cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania 
konkretnego zawodu,

• diagnozowanie predyspozycji zawodowych osób bezrobotnych oraz 
poszukujących pracy – kandydatów do pracy,

• kierowanie kandydatów na badania psychologiczne bądź lekarskie, 
pozwalające na wydanie opinii o ich przydatności zawodowej. 



Pomoc w rozwoju zawodowym pracowników

Poradnictwo zawodowe świadczone przez urzędy pracy,                   
adresowane do pracodawców, obejmuje: 

• pomoc w doborze kandydatów do pracy spośród osób 
bezrobotnych     i poszukujących pracy.

• pomoc we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego 
pracowników przez udzielanie porad zawodowych. 



Wsparcie pracodawcy

Pomoc doradcy zawodowego polega na: 

• sprecyzowaniu oczekiwań zawodowych,

• określeniu kompetencji i zainteresowań, 

• zaplanowaniu rozwoju zawodowego, 

• dobraniu właściwej formy podnoszenia kwalifikacji.





Sposoby świadczenia pomocy pracodawcy

• Pracodawca może skorzystać z pomocy powiatowego urzędu pracy    w 
doborze kandydatów na zgłoszone w ofercie stanowisko pracy,        a 
także ze wsparcia w rozwoju zawodowym własnym i pracowników. 
Pomoc udzielana jest poprzez porady zawodowe, informacje na temat 
rynku pracy oraz możliwości szkolenia i kształcenia. 

• Doradca zawodowy może pomóc w procesie rekrutacji, począwszy    od 
określenia cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania 
konkretnego zawodu, poprzez pomoc w poszukiwaniu odpowiednich 
kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.



Sposoby świadczenia pomocy pracodawcy

• Pomoc pracodawcy w doborze kandydatów może być świadczona 
wtedy, gdy powiatowy urząd pracy przyjmie do realizacji ofertę pracy od 
tego pracodawcy. Następnie pracodawca winien złożyć w urzędzie pracy 
pisemny wniosek o możliwość skorzystania z pomocy doradcy 
zawodowego w doborze kandydatów na miejsce/a pracy zgłoszone przez 
niego w ofercie pracy. Wniosek ten może być złożony równocześnie z 
ofertą pracy. 



Kto może skorzystać z pomocy?

• Z pomocy w doborze kandydatów skorzystać może każdy pracodawca. 
Trzeba tylko skontaktować się z właściwym urzędem pracy. 

• Pracodawca zainteresowany pomocą w doborze kandydatów do pracy 
lub indywidualnym rozwojem zawodowym powinien złożyć wniosek  o 
udzielenie pomocy.



Zatrudnianie niepełnosprawnych

Pracodawco, jeśli chcesz zatrudnić osobę niepełnosprawną, możesz 
ubiegać się o:

• zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby 
niepełnosprawnej,

• zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej,

• zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego 

• pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,

• zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego.



Zatrudnianie niepełnosprawnych

Zatrudniając osobę niepełnosprawną można uzyskać z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

• miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia takiej osoby

lub

• zyskać zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON). 



Krajowy Fundusz Szkoleniowy

• Wydzielona cześć Funduszu Pracy, przeznaczona na dofinansowanie 
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, 
podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. 

• Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez 
osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań 
dynamicznie zmieniającej się gospodarki. 



Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca      może 
przeznaczyć na: 

• określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być 
dofinansowane,

• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za 
jego zgodą,

• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie 
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub 
pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku                  
z podjętym kształceniem. 



Krajowy Fundusz Szkoleniowy

• W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, 
pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi 
złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na 
siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. 

• Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. 



Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2020
Priorytety tzw. ,,puli Ministra” – wsparcie w zakresie:

1. Kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej 
ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

2. Kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

3. Zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub 
województwie zawodach deficytowych. 

4. Kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i 
zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy. 

5. Kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla  rozwoju 
powiatu/województwa wskazanych  w dokumentach strategicznych/planach rozwoju. 

6. Realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających 
zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu 
uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego. 

7. Kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających 
status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych 
prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub 
pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. 



Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Priorytety Rady Rynku Pracy (rezerwa KFS) w roku 2020

• Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności. 

• Wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych. 

• Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, 
Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.

• Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować 
wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury 
pomostowej. 

• Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy 
w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 



Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kto może wnioskować o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Pracodawca 

art.2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji…

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości
prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego
pracownika.

art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej,
a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego 
finansowanego z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.



Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kto może wnioskować o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Pracownik

art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, 
wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Nie ma przy tym znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę  zatrudnieni są pracownicy 
korzystający z kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS, a także czy jest to praca na cały 
czy na część etatu. Pracownik, którego kształcenie ustawiczne ma być sfinansowane ze 
środków KFS musi być zatrudniony przez pracodawcę przed dniem złożenia wniosku o środki 
KFS, przy czym nie ma ustawowego wymogu, co do minimalnego czasu trwania stosunku 
pracy przed ubieganiem się o środki KFS. Natomiast nie może skorzystać ze wsparcia 
środkami KFS osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego 
pracownika lub np. zatrudniająca wykonawców na podstawie umowy o dzieło.



Publikacje WUP

Niezbędnik pracodawcy -
oferta urzędów pracy

Prezentacja usług i instrumentów 
rynku pracy skierowanych do 
pracodawców.

Niezbędnik Pracodawcy –
kształcenie dualne czyli ,,pracownik 
szyty na miarę"

Zaprezentowanie kształcenia dualnego jako 
formy dającej wiele wymiernych korzyści 
zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi 
(uczniowi).



Gdzie nas szukać?

• Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4

tel. 81 463 53 00, e-mail: centrum.lublin@wup.lublin.pl

• Filia w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14 (parter, pok. 23)

tel. 83 343 45 63, e-mail: centrum.bialapodlaska@wup.lublin.pl

• Filia w Chełmie, Pl. Niepodległości 1

tel. 82 563 05 82, e-mail: centrum.chelm@wup.lublin.pl

• Filia w Zamościu, ul. Partyzantów 3

tel. 84 677 66 19, e-mail: centrum.zamosc@wup.lublin.pl

mailto:centrum.bialapodlaska@wup.lublin.pl
mailto:centrum.bialapodlaska@wup.lublin.pl
mailto:centrum.chelm@wup.lublin.pl
mailto:centrum.bialapodlaska@wup.lublin.pl


Dziękuję za uwagę
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Dziękuję za uwagę!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 14

tel. 83 34 35 844
e-mail: bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.rpo.lubelskie.pl

www.parp.gov.pl
www.pfr.pl

Proszę o wypełnienie ankiet podsumowujących dzisiejsze webinarium.

mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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http://www.pfr.pl/

