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KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ 
 

Skrócona informacja z regulaminu w sprawie przyznawania jednorazowo środków na 

podjęcie działalności gospodarczej. O przyznanie dofinansowania na podjęcie 

działalności gospodarczej może ubiegać się Osoba Bezrobotna, która: 

 
1) złoży Wniosek, prawidłowo wypełniony i kompletny, z załącznikami niezbędnymi do jego rozpatrzenia; 

2) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku: 

a)   nie odmówiła, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 

określonej w Ustawie*, 

b)   z własnej winy nie przerwała szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy 

pomocy określonej w Ustawie, 

c)   po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną 

w Ustawie, 

3) niekorzystała z bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie 

działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 

4) nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia 

wniosku; 

5) zadeklaruje niepodjęcie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

6) nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karana za przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

7) zrezygnuje z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu 

rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 

8) spełnia warunki pozyskania pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013);  

9) nie złożyła wniosku o przyznanie Środków, ani Wniosku o założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 

do innego starosty, ani w chwili składania Wniosku nie posiada informacji o pozytywnie rozpatrzonym 

jakimkolwiek ze złożonych uprzednio Wniosków, w tym także z środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego; 

10)  zamierza prowadzić działalność na terenie powiatu radziejowskiego. 
 

Wniosek powinien zawierać: 
 kwotę wnioskowanych środków; 

 rodzaj działalności gospodarczej, którą Wnioskodawca zamierza prowadzić; 

 symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - 2007; 

 szczegółową specyfikę wydatków w ramach wnioskowanych środków; 

 przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej – Biznes Plan; 

 proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, jaką może być: poręczenie (minimum 2 osoby); weksel 

z poręczeniem wekslowym (awal); gwarancja bankowa; zastaw na prawach lub rzeczach; blokada rachunku 

bankowego; akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 

 

Przed złożeniem wniosku i przed przyznaniem środków nie można dokonywać wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej. Dokonanie wpisu pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. 

                                                 
*
 Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t. j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.); 
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Poręczycielami mogą być: 
 osoby fizyczne zatrudnione na czas nieokreślony, lub określony minimum 18 miesięcy  

od przewidywanej daty rozpoczęcia działalności; 

  renciści; 

  emeryci; 

 osoby otrzymujące zasiłek przedemerytalny (okres przyznania świadczenia powinien być dłuższy 

o co najmniej 18 miesięcy od przewidywanej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej); 

 osoby prowadzące działalność gospodarczą, które są przedsiębiorcami dłużej niż rok; 

 osoby, które są właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 6 ha przeliczeniowych. 

 

Poręczycielem nie może być osoba będąca już poręczycielem środków uzyskanych z Funduszu Pracy,  

EFS lub osoba korzystająca z tych środków – do chwili wygaśnięcia umowy.  

Poręczycielem nie może być także współmałżonek ww. osób. 

 

Dokumenty jakie powinni dołączyć do wniosku Poręczyciele to: 
 kserokopia dowodu osobistego, z adnotacją właściciela dokumentu: „Wyrażam zgodę na wykonanie kopii 

mojego dowodu osobistego dla potrzeb realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie”; 

 zgoda współmałżonka poręczyciela na poręczenie (str. 17, zał. 6 do wniosku). Potwierdzenie własnoręczności 

podpisu współmałżonka poręczyciela można uzyskać przy pracowniku Powiatowego Urzędu Pracy 

w Radziejowie, pokój nr 17. Współmałżonek poręczyciela może także uzyskać potwierdzenie własnoręczności 

podpisu w Kancelarii Notarialnej. Zgoda współmałżonka na poręczenie nie jest wymagana, jeżeli 

w małżeństwie obowiązuje rozdzielność majątkowa. Jeżeli w małżeństwie obowiązuje wspólność majątkowa 

poręczycielem może być tylko jeden ze współmałżonków!!!; 
   albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (str. 16, zał. 5 do wniosku), osoby które miały wcześniej 

współmałżonka przedstawiają do załącznika nr 5 kopię dokumentu potwierdzającego rozwód, separację lub akt 

zgonu albo w przypadku ustanowionej rozdzielności majątkowej kopia dokumentu potwierdzającego ten stan – 

oryginał do wglądu; 

 oświadczenie załącznik nr 7 ze str. 18 z wniosku. 

 

Ponadto jeżeli: 

Poręczyciel jest osobą pracującą w zakładzie pracy – do wniosku należy dołączyć: 

 zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu poręczyciela (str. 19, zał. 8 do wniosku), potwierdzone w zakładzie 

pracy. Poręczyciel powinien być zatrudniony na czas nieokreślony lub określony, jednakże dłuższy niż 

wynikające z umowy zobowiązanie. Z zaświadczenia bierzemy pod uwagę dochód netto. 

 

Poręczyciel jest emerytem/rencistą – do wniosku należy dołączyć: 

 decyzję o przyznaniu renty/emerytury (renta powinna być przyznana na stałe, lub na czas określony jednakże 

dłuższy niż wynikające z umowy zobowiązanie); 

 ostatni odcinek z renty/emerytury lub jeżeli emerytura/ renta jest przesyłana na konto wtedy należy przedstawić 

ostatni wyciąg z konta. 

 

Poręczycielem jest osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą – do wniosku należy dołączyć: 

 dokument potwierdzający formę prawną firmy: wydruk z CEIDG, wydruk z KRS; 

 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające dochód w ubiegłym roku. 

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, żeby mogła zostać poręczycielem, musi prowadzić działalność 

dłużej niż 1 rok. 

Poręczycielem jest rolnik – do wniosku należy dołączyć: 

 akty notarialne regulujące własność ziemi; 

 aktualne numery ksiąg wieczystych; 

 zaświadczenie z gminy o dochodach lub o wielkości ha przeliczeniowych. 

Gospodarstwo rolne poręczyciela powinno wynosić powyżej 6 ha przeliczeniowych. 

 

Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika może być ustanowiony jako zabezpieczenie, gdy 

Wnioskodawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że jest właścicielem nieruchomości. Nie mogą one 

(nieruchomości) być obciążone hipotecznie, a ich wartość przekraczać powinna 30.000,00 zł. Ponadto treść 

aktu notarialnego musi być zgodna z aktualnym odpisem księgi wieczystej. 
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Przykład: Jeżeli akt notarialny stanowi, że nieruchomość jest zabudowana domem mieszkalnym w odpisie 

księgi wieczystej powinien być zapis tożsamy. 

 

Wydatki w ramach wnioskowanych środków powinny być poniesione w okresie od dnia zawarcia 

umowy i otrzymania środków do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. 

Udokumentowanie i rozliczenie wydatkowania rozliczonych środków jest w kwocie brutto i powinno 

nastąpić w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Wartości (ceny) 

artykułów przyjęte do rozliczenia przedstawione na fakturach i rachunkach nie mogą różnić się od cen 

przedstawionych w pkt. IV wniosku: specyfikacja  wydatków w ramach wnioskowanych środków o więcej 

niż 30 % . 
W rozliczeniu, z przyznanych jednorazowo środków, wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem 
podatku od towarów i usług; rozliczenie zawiera informację, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do 
zwrotu podatku naliczonego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu równowartości odzyskanego lub 
zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.) podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych 
środków, w terminie:  

a) nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez Wnioskodawcę deklaracji podatkowej dotyczącej 
podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z 
deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub 
kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, 

b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Wnioskodawcy –w przypadku 
gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku 
naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 

Urząd zastrzega sobie prawo do oznaczenia dokumentów przedstawionych do rozliczenia informacją, że zakup 
został sfinansowany ze środków Funduszu Pracy. 

 
Przykład 1: 

Jeżeli data zawarcia umowy i otrzymania środków to 25.05.2015 r. a data rozpoczęcia działalności 

gospodarczej to 28.05.2015 r. wówczas czas na wydatkowanie otrzymanych środków jest następujący: 

od dnia zawarcia umowy i otrzymania środków (25.05.2015 r.) do dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia 

działalności gospodarczej czyli do 25.07.2015 r., a czas na rozliczenie jest tożsamy, to jest do dnia 

25.07.2015 r. 

 

Przykład 2: 

Jeżeli data zawarcia umowy i otrzymania środków to 25.05.2015 r. a data rozpoczęcia działalności 

gospodarczej to 01.06.2015 r. wówczas czas na  wydatkowanie otrzymanych środków jest następujący: 

od dnia zawarcia umowy i otrzymania środków (25.05.2015 r.) do dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia 

działalności gospodarczej czyli do 01.08.2015 r. a czas na rozliczenie jest tożsamy do 01.08.2015 r. 

 

 

Środki mogą być przeznaczone na:  
1) zakup maszyn, sprzętu, urządzeń, narzędzi; 

2) wyposażenia lokalu; 

3) zakup towarów handlowych do dalszej odsprzedaży nie przekraczający 50 % wnioskowanych Środków; 

4) zakup materiałów, surowców do dalszej produkcji nie przekraczający 50 % wnioskowanych Środków; 

5) zakup samochodu dostawczego; 

6) zakup reklamy: wizytówek, pieczątek, szyldów, banerów reklamowych. 

 

Środki nie mogą być przeznaczone na:  
1) opłaty administracyjne, skarbowe, sądowe; 

2) wykup koncesji, kaucji, zezwoleń; 

3) wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne; 

4) udziały (finansowe i rzeczowe) we wszystkich typach spółek, zakup akcji i obligacji i innych instrumentów 

finansowych; 
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5) leasing maszyn, urządzeń i pojazdów; 

6) wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontów, adaptacji pomieszczeń; 

7) zakup samochodu osobowego; wyjątek – w podjęciu działalności przewóz osób taksówkami na terenie kraju oraz 

w podjęciu działalności – ośrodek szkolenia kierowców; 

8) zakup nieruchomości; 

9) finansowanie zakupów przewidzianych w umowie od członków rodziny wnioskodawcy, to jest: rodziców, teściów, 

rodzeństwo, współmałżonka, dzieci; 

10) koszty związane z zabezpieczeniem lokalu; 

11) ubezpieczenia majątkowe i osobowe; 

12) pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy; 

13) finansowanie jakichkolwiek szkoleń; 

14) spłatę zobowiązań; 

15) finansowanie wszelkich opłat związanych z bieżącym funkcjonowaniem działalności – np. abonamenty, opłaty za 

Internet, linie telefoniczne, opłaty za usługi remontowe; 

16) pokrycie kosztów podłączenia wszelkich mediów; 

17) zakup artykułów o wartości od 1000 złotych, niedookreślonych, co do rodzaju rzeczy (nie dotyczy zakupu towaru 

do dalszej odsprzedaży); zakup artykułów na podstawie umowy kupna sprzedaży; 

18) zakupy od najbliższych członków rodziny, od osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie 

domowym, a także od osób, które prowadziły/prowadzą działalność w planowanym przez Osobę Bezrobotną miejscu 

prowadzenia działalności gospodarczej; 

19) podjęcie działalności gospodarczej o profilu (przeważającym numerze PKD) takim samym jak współmałżonek lub 

członek najbliższej rodziny – spokrewniony w I stopniu z Osobą Bezrobotną, jeżeli nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy 

od wykreślenia działalności gospodarczej przez ww. osoby; 

20)   podjęcie działalności, której siedziba i adres zakładu głównego będzie znajdować się poza terenem działania 

Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie. 

 
Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej na obowiązujących w Urzędzie drukach. Dopuszczalne 

jest zwiększenie wierszy w opisach, tabelach lub uzasadnieniu, nie wolno jednak zmieniać kolejności, treści 

i formy zarówno wniosku jak również Biznes Planu. Ocena Wniosku może być poprzedzona przeprowadzeniem 

wizji lokalnej w miejscu planowanej siedziby działalności gospodarczej w celu sprawdzenia stanu przygotowania 

przedsięwzięcia do realizacji. Wniosek, który jest poprawny pod względem formalnym podlega opinii przez Komisję do 

spraw opiniowania wniosków, która jest organem opiniodawczym Dyrektora. Starosta, z upoważnienia, którego działa 

Dyrektor rozpatruje wnioski według kolejności zgłoszeń, wynikającej z rejestru wpływających wniosków, po uprzednim 

ich pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję do spraw opinii wniosków oraz kierując się przepisami prawa oraz 

zasadami Regulaminu w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.   

 

 

O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca zostanie powiadomiony w ciągu 30 dni 

od złożenia wniosku. Od decyzji negatywnej nie przysługuje odwołanie. 

 

 

W dniu zawarcia umowy wymagana jest wraz z Wnioskodawcą obecność Poręczycieli. 

Pieniądze wypłacane są przelewem na konto Wnioskodawcy.  

 

Przyznane środki są kwotą nieopodatkowaną. Otrzymane środki są bezzwrotne w przypadku  

wywiązania się ze wszystkich warunków umowy oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez rok.  

 

W przypadku jakichkolwiek pytań można konsultować wątpliwości w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Radziejowie, w pokoju nr 17, lub pod numerem telefonu wskazanym w nagłówku tejże informacji, albo 

proszę doczytać informacje na stronie internetowej tut. Urzędu. 


