
Jak pozyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej w formie dotacji? 
 

Podjęcie działalności gospodarczej wiąże się często z koniecznością zdobycia odpowiednich 
środków finansowych. Stając przed tym problemem, zadajemy sobie pytanie gdzie się udać, aby 
uzyskać pieniądze. Z punktu widzenia przyszłego przedsiębiorcy najbardziej istotne jest pozyskanie 
środków w formie bezzwrotnej, tzn. dotacji. Jakie zatem instytucje takich środków udzielają?  

Nim zaczniemy omawiać możliwości finansowania, należy określić własny status. Osoby ze 
statusem bezrobotnego, mogą otrzymać środki w urzędach pracy. Ze środków unijnych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego mogą skorzystać zarówno osoby bezrobotne jak i pracujące.  

 
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, mogą ubiegać się 

w tych instytucjach o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (podstawa prawna: 
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t.j. Dz.U. 
2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.). Dotacja taka może być przyznana w wysokości nie 
przekraczającej 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ok. 20.000 zł).  

Wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie 
działalności gospodarczej powinien zawierać: 

- kwotę wnioskowanych środków; 
- rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny; 
- symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności 2007 (PKD 2007); 
- kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła 

ich finansowania; 
- specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, 

przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, 
materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę 
wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej; 

- proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, 
 
Wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie 

działalności gospodarczej może być przez starostę uwzględniony, w przypadku gdy bezrobotny: 
- w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił, bez 

uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, 
wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych; 

- nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych 
bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, 
założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 

- nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku; 

- złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek. 
 
Urząd rozpatrując wniosek bierze pod uwagę m.in.: 

- przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone 
środki - na podstawie analizy finansowej przedsięwzięcia;  
popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność; 

- kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych 
środków; 

- uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy; 
- wysokość środków własnych wnioskodawcy; 

 

http://www.wup-katowice.pl/powiatowe_urzedy_pracy_-_wykaz
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040991001
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040991001


Dotacja jest bezzwrotna w przypadku gdy osoba jednocześnie spełnia następujące warunki: 
- środki zostaną wydatkowane w terminie określonym w umowie (w okresie od dnia 

zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej); 
- środki zostaną udokumentowane i rozliczone w terminie określonym w umowie 

(w okresie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności 
gospodarczej); 

- otrzymane środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, 
- działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy;  
- osoba nie podejmie zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia 

działalności gospodarczej; 
- złoży zgodne z prawdą wymagane oświadczenia; 
- nie naruszy innych warunków umowy. 

 
Szczegółowe zasady przyznawania środków na cele związane z podejmowaniem 

działalności określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dn. 25 lipca 
2011r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy  refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy  dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na 
podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 155 poz. 922) oraz w regulaminie udzielania 
środków na podjęcie działalności gospodarczej w urzędzie pracy, w którym składany jest wniosek.  

 

Inną możliwością finansowania działalności gospodarczej są środki dostępne w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Działaniu 6.2 ─ Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Środkami na ten cel dysponuje jednostka organizacyjna 
Samorządu Województwa Śląskiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.  

Wsparcie w ramach Działania 6.2 skierowane jest do osób fizycznych zamierzających 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały 
zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie 
wsparcia w ramach projektu), w tym w szczególności: 

a) osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy 
w ciągu ostatnich dwóch lat, 

b) kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek 
pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), 

c) osób do 25 roku życia, 

d) osób niepełnosprawnych, 

e) osób po 45 roku życia, 

f) osób zamieszkujących na obszarach wiejskich, w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich 
i miejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć 
zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą). 

W działaniu tym wyróżnia się następujące typy wsparcia: 
a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy 

i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 

b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie 
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które 
rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym 
w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł 
(lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111550922
http://efs.wup-katowice.pl/dotacje_-_dzialanie_6.2_po_kl
http://efs.wup-katowice.pl/dotacje_-_dzialanie_6.2_po_kl
http://www.wup-katowice.pl/


c) wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności 
gospodarczej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu 
dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). 

 

Otrzymane wsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za 
niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiednio uzasadnionych przez osobę 
wnioskującą o uzyskanie dotacji. Mogą to być zatem wydatki na zakup: 

- składników majątku trwałego (np. sprzęt, narzędzia, wyposażenie biura itp.), 

- kosztów prac remontowych i budowlanych, 

- aktywów obrotowych (np. zakup niezbędnych materiałów i surowców), które nie mogą 
jednak przekroczyć 25% wartości uzyskanej dotacji, 

- promocję i reklamę w wysokości maksymalnie 10% wartości uzyskanego wsparcia 
finansowego, 

- środków transportu; z tej możliwości mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy nie 
prowadzą działalności w zakresie drogowego transportu towarów i osób oraz 
zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył usprawnieniu prowadzenia 
działalności gospodarczej, a nie będzie celem samym w sobie. 

Zainteresowanie wsparciem jakie oferuje Działanie 6.2 jest bardzo duże. Możliwość 
ubiegania się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej uzależniona jest w dużej mierze od 
pomysłu, obszaru realizacji przedsięwzięcia i wyżej wymienionych kryteriów.  
 

Mając na uwadze wymienione wyżej możliwości finansowania, należy uwzględnić, że 
otrzymanie środków obliguje osobę, której je przyznano, do prowadzenia firmy przez okres 
co najmniej 12 miesięcy. Poza tym otrzymane pieniądze muszą zostać wykorzystane zgodnie 
z harmonogramem zakupów określonym i zatwierdzonym wcześniej we wniosku bądź 
biznesplanie.  
 
 
 

Opracowanie: Bogdan Wołowczyk - Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego.  


