
 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, masz pomysł na biznes 
i niewystarczającą ilość środków na jego realizację możesz ubiegać się 

o przyznanie jednorazowej bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w 
wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej jednak 6-krotnej wysokości 

przeciętnego wynagrodzenia. 

Kto może ubiegać się o środki  
na podjęcie działalności gospodarczej? 

 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach; 

 osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiły 
bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, 
szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, 
prac interwencyjnych lub robót publicznych (przy czym Urząd 
nie wymaga, żeby osoba zainteresowana ubieganiem się o dotację była zarejestrowana jako bezrobotna 12 
miesięcy); 

 osoby, które nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych 
bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej 

 osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie 
wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; 

 osoby, które nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko 
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny; 

 osoby, które nie złożyły wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej do innego 
powiatowego urzędu pracy; 

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach przyjmuje tylko kompletne wnioski (wniosek + załączniki 
zgodnie z regulaminem) . 

Regulamin i odpowiednie wnioski załączone są na dole strony. 

  

Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków: 

pokój: 106, I piętro tut. Urzędu 

tel.:  dotacje EFS, FP, PFRON (0-32) 231-18-41 w. 182, 208 

przyjmowanie stron: 
poniedziałek – piątek 

w godzinach 8.00-14.30 

  



Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., 
Poz. 149, tekst jedn.); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z 
Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U.z 2012, Poz. 457, z 
późn. zm.); 

 Rozporządzenie Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.,str.1); 

 Regulamin przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej 
dla bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dodatkowe informacje dla osób, zainteresowanych ubieganiem się 
o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 
1. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach zachęca do skorzystania z "BAZY WIEDZY" znajdującej się na stronie 
internetowej: www.bp.katowice.pl, gdzie znajdują się artykuły doradców zawodowych oraz ekspertów 
gospodarczych, które mówią m.in. o tym jakie cechy powinien posiadać przedsiębiorca, skąd pozyskać 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w woj. śląskim, jak dobrać pracowników 
oraz zaplanować swoją karierę edukacyjno - zawodową i stworzyć portfolio). Projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 2. Wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej są zwolnione z opłat. 

Zaleca się przedsiębiorcom szczególną ostrożność przy podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi 
odpłatne wpisy do prowadzonych przez siebie rejestrów. Poniżej znajduje się link do strony internetowej 

Ministerstwa Gospodarki z informacją na temat zachowania szczególnej ostrożności przy dokonywaniu wpisu do 
rejestrów innych niż CEIDG: 

http://www.mg.gov.pl/node/22664 

3. Osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej po 25 sierpnia 2005 r. mogą skorzystać 
z dwuletniej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Szczegółowe informacje w tym zakresie 
można uzyskać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 

4. Osoby korzystające z prawa do preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia w przypadku zaprzestania działalności gospodarczej i 
zarejestrowania się jako bezrobotne, nie nabędą prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 

5.Bezpłatna rejestracja firmy w CEIDG 

 

Informacja dot. obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z 
otrzymaną pomocą de minimis  

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez IP2 w dniu 
27.01.2015r., Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach zobowiązany został do 

doprecyzowania zapisów zawartych w umowie o przyznanie 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie 

bezrobotnej. 

http://www.mg.gov.pl/node/22664


Biorąc pod uwagę powyższe, Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach 
informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Komisji, o którym mowa w § 11 
w/w umowy, Wnioskodawca zobowiązany jest przechowywać dokumenty 

dotyczące udzielonej pomocy de minimis przez 10 lat podatkowych od 
daty przyznania pomocy w sposób zapewniający poufność i 

bezpieczeństwo. 

  

  

W razie pytań prosimy o kontakt: 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail 

 Aleksandra 
Tabaszewska-
Salamon 

Z-ca Kierownika Działu ds. Szkoleń, 
Instrumentów Rynku Pracy i 
Programów 
- Specjalista ds. Programów 

 231-18-41 
wew. 182 

dotacje@pup.gliwice.pl  

 Anna Staszewska-
Mrożek 

 Specjalista ds. Programów 
 231-18-41 
wew. 182 

 dotacje@pup.gliwice.pl 
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