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ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ Z PUP 

mini przewodnik 
 
 

 Osoba bezrobotna, mająca zamiar prowadzenia własnej działalności gospodarczej, powinna 
rozważyć skorzystanie z ofert powiatowych urzędów pracy w zakresie uzyskania jednorazowych 
środków pieniężnych na podjęcie działalności gospodarczej. 
 
Co do zasady przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonywane 
jest w oparciu o: 
 

1. Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwaną 
dalej ustawą; 

2. Ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej; 

3. Ustawę z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; 
4. Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych; 
5. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych; 
6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie 

dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej; 

7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.w sprawie stosowania  
art. 107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 
UE L 352/1 z dnia 18.12.2013r.).  

 
Oraz – co w praktyce jest najistotniejsze – regulamin określonego Powiatowego Urzędu Pracy, który 
może, w granicach prawa, określać dodatkowe zasady czy kryteria w zakresie możliwości skorzystania 
ze środków. 
 

Co zyskujesz? 
 
Bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej – w 2022 roku może być to w Rudzie Śląskiej 
kwota nawet 27.000,00 zł. W innych miastach bywa, że kwota ta jest wyższa. Wszystko zależy od – 
wysokości minimalnego wynagrodzenia (maksymalna kwota dotacji to jego sześciokrotność), 
sposobu podziału środków w danym PUP oraz miejsca rejestracji jako osoba bezrobotna, które z kolei 
zależy co do zasady od miejsca twojego zameldowania. 
 

Skąd środki? 
 
W zasadzie źródła mogą być przynajmniej trzy – Fundusz Pracy, środki z Unii Europejskiej, środki 
z PFRON – dla osób niepełnosprawnych. 
 

Co zrobić, by zdobyć środki na otwarcie działalności gospodarczej? 
 
W pierwszej kolejności – przeczytać aktualny regulamin ich przyznawania, który znajduje najczęściej 
w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy/dokumenty do pobrania/jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej na stronie internetowej danego PUP. 
W Rudzie Śląskiej to: https://rudaslaska.praca.gov.pl/-/16805334-jednorazowe-srodki-na-podjecie-
dzialalnosci-gospodarczej.  
 

https://rudaslaska.praca.gov.pl/-/16805334-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej
https://rudaslaska.praca.gov.pl/-/16805334-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej
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W tej zakładce znajdziesz także załączniki do wniosku, zaświadczenia, oświadczenia, tabele do 
wypełnienia. 
Bezrobotnych niepełnosprawnych chcących korzystać z dofinansowania w ramach PFRON obowiązuje 
odrębny regulamin, Rudzie Śląskiej to: 
https://rudaslaska.praca.gov.pl/dokumenty-do 
pobrania/?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=colum
n1&p_p_col_count=1&_15_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId=2125928&_15_
articleId=14543078 
 
 
Dlaczego to takie ważne? Regulamin określa szczegółowo jakie dokumenty, formularze i procedury 
musisz przejść, by mieć szansę otrzymać środki. 
 
Po drugie – przemyśl swój biznes, zastanów się nad tym, jakie będziesz ponosił stałe koszty, na jakie 
przychody możesz liczyć w pierwszym roku działalności – będziesz musiał bowiem przygotować w 
tym zakresie prognozę, konieczne będzie opisanie planowanego biznesu, potencjalnych klientów, 
zagrożeń itd. To wszystko znajdziesz w formularzu wniosku w tej samej zakładce, w której znajduje 
się regulamin. 
 
Po trzecie – wykaż, że masz przygotowanie lub doświadczenie w branży, w której chcesz prowadzić 
biznes. Chcesz otworzyć warsztat samochodowy? Wykaż, że masz w tym zakresie wykształcenie lub 
doświadczenie zawodowe, praktyki, kursy itd. 
 
Po czwarte – przemyśl, w jaki sposób zabezpieczysz wykonanie umowy o dofinansowanie – zazwyczaj 
do wyboru jest poręczenie (jednej lub dwóch osób, które muszą mieć stały określony dochód), 
weksel itd. – regulamin szczegółowo to określa. 
 
Po piąte – znajdź lokal, w którym chcesz prowadzić swoją przyszłą działalność gospodarczą i upewnij 
się, że będzie to w tym miejscu możliwe – zarówno pod względem prawnym jak i faktycznym. Czasem 
bowiem konieczne będą określone zgody właściciela, zarządcy itd. 
 
 

Jak w praktyce zazwyczaj wygląda proces ubiegania się o środki i ich wydatkowania? 
 

1. Rejestracja w PUP – często ze wskazaniem, że ma się zamiar ubiegać o środki na podjęcie 
działalności gospodarczej – UWAGA! Nie tylko zarejestrowani w PUP bezrobotni mogą 
ubiegać się o jednorazowe środki – są to także: 

a.  absolwenci centrum integracji społecznej,  
b. absolwenci kubów integracji społecznej,  
c. opiekunowie osób niepełnosprawnych poszukujący pracy niepozostający 

w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej – pod warunkiem, że nie 
poobierają świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku 
dla opiekuna na podstawie wskazanych w regulaminie ustaw; 

 
WAŻNE! Zawsze sprawdzaj dodatkowe ograniczenia nakładane na osoby ubiegające się o środki na 
otwarcie działalności gospodarczej – np. okoliczność prowadzenia wcześniej działalności 
gospodarczej może, ale nie musi być przeszkodą do otrzymania środków. 
 

2. Grupowe/ indywidualne spotkanie w kwestii złożenia lub omówienia przygotowanego 
samodzielnie wniosku. W niektórych PUP spotkanie takie odbywa się po wyznaczonym 
terminie na składanie wniosku. W takim wypadku bezrobotny wraz z doradcą wspólnie 
analizują wniosek, który wnioskodawca samodzielnie przygotował, co czasem powoduje, że 

https://rudaslaska.praca.gov.pl/dokumenty-do%20pobrania/?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_15_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId=2125928&_15_articleId=14543078
https://rudaslaska.praca.gov.pl/dokumenty-do%20pobrania/?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_15_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId=2125928&_15_articleId=14543078
https://rudaslaska.praca.gov.pl/dokumenty-do%20pobrania/?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_15_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId=2125928&_15_articleId=14543078
https://rudaslaska.praca.gov.pl/dokumenty-do%20pobrania/?p_p_id=15&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_15_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_groupId=2125928&_15_articleId=14543078
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wniosek taki musi zostać zmieniony lub poprawiony w określonym terminie. W PUP, w 
którym organizowane są spotkania przed złożeniem wniosku, bezrobotny samodzielnie 
przygotowuje wniosek, bazując na wskazówkach uzyskanych podczas spotkań grupowych lub 
z doradcą zawodowym, po jego złożeniu następuje oficjalna weryfikacja pod względem 
formalnym 
i ewentualne uruchomienie procedury wezwania do uzupełnienia braków, o ile mają 
charakter braków formalnych. 

3. Złożenie kompletnego wniosku. 
4. Ocena wniosku przez Komisję ds. przyznawania środków na podjęcie działalności 

gospodarczej: 
5. Indywidualne spotkanie Komisji z wnioskodawcą w kwestii omówienia wniosku, rokowań co 

do planowanej działalności itd. – nie w każdym PUP; 
6. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności 

gospodarczej ze wskazaniem kwoty udzielonego wsparcia (może być niższa niż 
wnioskowana!) 

7. Zawarcie umowy; 
8. Przelanie środków na rachunek bankowy wnioskodawcy; 
9. Rejestracja działalności gospodarczej – regulamin, ale także umowa wskazuje dokładnie 

w jakim terminie od jej zawarcia osoba, która otrzymała środki, musi zarejestrować 
działalność gospodarczą; 

10. Dwa miesiące od dnia rejestracji działalności gospodarczej na wydatkowanie i rozliczenie 
środków zgodnie ze w specyfikacją zakupów z umowy – tzn. zakupy i ich rozliczenie w PUP;  

11. Pomyślna weryfikacja w ramach wizyty monitorującej – odbywa się w miejscu prowadzenia 
działalności, ale może też zostać przeprowadzona w inny sposób – np. online. 

12. Prowadzenie działalności przez określony umowie czas – w Rudzie Śląskiej to co do zasady 
13 miesięcy. 

 
 I TYLE! 
 
Na co możesz wydać pieniądze? 
 
Bazując na aktualnym brzmieniu regulaminu obowiązującego w PUP w Rudzie Śląskiej (załącznik do 
zarządzenia nr OR.020-2/10/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z dnia 
04.07.2022r.) można stwierdzić, że wnioskowane środki mogą zostać przeznaczone w szczególności 
na: 

1. zakup maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnych do wyposażenia miejsca pracy, koszty 
oprogramowania (minimum 20%, maksymalnie 100% przyznanych środków); 

2. zakup materiałów i surowców niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia 
gospodarczego lub towarów (nie więcej niż 50% przyznanych środków); 

3. reklama (nie więcej niż 15% przyznanych środków) 
4. drobne remonty (nie więcej niż 20% przyznanych środków); 
5. koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności, 

w wysokości nie większej niż 10% przyznanych środków. 

 
WAŻNE! Przygotowując wniosek bierz pod uwagę ograniczenia w kwestii tego, ile środków możesz 
przeznaczyć na zakupy jakiej kategorii. 
 
Wydatkując środki musisz odpowiednio dokumentować zakupy – zbierać faktury, potwierdzenia 
zamówień, jeśli to konieczne – regulamin szczegółowo to określa. 
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Środki nie będą Ci przyznawane w szczególności na: 

1. handel obwoźny; 
2. zakup udziałów lub akcji w spółkach; 
3. działalność handlowo – usługową polegającą na akwizycji; 
4. zakup lokalu mieszkalnego; 
5. wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, projekty architektoniczne; 
6. wydatki związane z dodatkowymi kosztami, np. koszty przesyłki, transportu, montażu, 

wykonania usługi; 
7. opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in. opłata franczyzowa, 

koncesje, składki ZUS, abonamenty, opłaty administracyjne itp. 
8. zakup dokonany od członków rodziny (w rozumieniu art. 261 § 1 kodeksu postępowania 

cywilnego) - w tym także w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarcze 
9. zakup kasy fiskalnej; 
10. nabycie wyposażenia w ramach umowy leasingu; 
11. zakup odzieży mogącej służyć także do użytku prywatnego Wnioskodawcy (za wyj. odzieży 

roboczej); 
12. wyposażenie i remont mieszkania (domu), w którym Wnioskodawca zamierza zarejestrować 

działalność gospodarczą, a do którego posiada tytuł prawny (akt własności, umowę najmu 
itp.) lub w którym zamieszkuje, za wyjątkiem wyposażenia stanowiska pracy bezpośrednio 
związanego z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej 

13. zakup samochodu, za wyjątkiem szkoły nauki jazdy; 
14. zakup materiałów i towarów (dotyczy działalności o profilu remontowo-budowlanym) 
15. zakup alkoholi i tytoniu oraz handel wyłącznie artykułami alkoholowymi lub/i tytoniowymi 

(w tym e-papierosy) 
16. kursy i szkolenia 
17. działalność związaną z wynajmem sprzętu (tj. maszyn, urządzeń, itp.) 
18. zakup automatów do gier zręcznościowych 

 

UWAGA! Katalog włączeń nie jest katalogiem zamkniętym. W ramach poszczególnych wniosków 
Starosta może wyłączyć z dofinansowania inne typy działalności oraz proponowane przez Ciebie 
wydatki, gdy w sposób oczywisty i bezpośredni nie są konieczne do rozpoczęcia planowanej 
działalności gospodarczej.  

 

PODSUMOWANIE 

Kluczem do uzyskania środków jest pomysł na biznes, zorientowanie w branży, w której chce się go 
rozpocząć i precyzyjne przemyślenie na co rzeczywiście spożytkować środki, by móc podjąć 
działalność. Początkowy zastrzyk finansowy dla nowego biznesu jest nieoceniony, pozwala bowiem 
zaopatrzyć się w narzędzia do jego prowadzenia.  

Zanim więc zdecydujesz się zostać przedsiębiorcą – sprawdź ofertę dofinansowań lokalnego PUP! 

 
 
 
 
 


