
Ubieganie się o nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku 
 

 

Od dnia 16 maja 2020 r. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku mogą uzyskać pomoc 

prawną lub poradnictwo obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

Udzielenie pomocy w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, jest kwalifikowane jako 

pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) zwanej dalej „ustawą”.  

 

W związku z tym stosownie do treści art. 37 ust. 1 ww. ustawy, osoba ubiegająca się o 

pomoc przed umówieniem się na poradę prawną jest zobowiązana do: 

 
1. złożenia wniosku o udzielnie pomocy (wzór do pobrania) 

2. przedstawienia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc 

oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, 

albo 

przedstawienia oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,  

przedstawienia oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie 

wzór oświadczenia (wzór do pobrania w formacie DOC i PDF) 

3. przedstawienia informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) dotyczących w 

szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz 

wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych 

kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona 

pomoc de minimis  

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór do 

pobrania w formatach: DOC, RTF, PDF i XLSX) 

 

W celu weryfikacji czy pomoc przysługuje należy przesłać lub dostarczyć oryginały 

dokumentów na adres:  

Starostwo Powiatowe w Kartuzach 

ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy 
 

Pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego nie można rozpocząć przed 

przekazaniem przez podmiot ubiegający się o pomoc wyżej wymienionych dokumentów. 

 

Dodatkowo osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą przed 

uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z  art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 

r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) będą zobowiązane do złożenia osobie 

udzielającej pomocy prawnej pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy prawnej i że nie zatrudniały innych osób w ciągu ostatniego roku wzór 

oświadczenia (wzór do pobrania). W czasie trwania stanu epidemii, jeżeli pomoc świadczona 

jest na odległość poza punktem pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oświadczenia 

nie pobiera się.  

 

http://spow.kartuzy.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=330786
http://spow.kartuzy.ibip.pl/public/get_file.php?id=330784
http://spow.kartuzy.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=330785
http://spow.kartuzy.ibip.pl/public/get_file.php?id=330790
http://spow.kartuzy.ibip.pl/public/get_file.php?id=330788
http://spow.kartuzy.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=330787
http://spow.kartuzy.ibip.pl/public/get_file.php?id=330789
http://spow.kartuzy.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=330791


Zwrot pomocy (art. 25 ust.1 ustawy) 

 

W przypadkach pomocy przyznanej niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomocy 

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu 

kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej wraz z odsetkami. 

 

 

Monitorowanie pomocy publicznej (art. 31 ust. 1 ustawy) 

 

Pomoc publiczna jest monitorowana. Obejmuje ono gromadzenie, przetwarzanie 

i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, 

formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

 

 

Upublicznienie pomocy (art. 11a ust.2 ustawy) 

 

1. Fakt udzielenia pomocy podlega upublicznieniu. Beneficjent jest zobowiązany do 

przekazania danych obejmujących numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną 

udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, 

miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz 

przeznaczenie pomocy. 

2. Uzyskane dane będą udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. 

 

 

Zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis 

 (art. 5 ust. 3 i 3a ustawy) 

 

Podmioty udzielające pomocy wydają Beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że 

udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie. 


