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Własny biznes – dotacje z Urzędu Pracy 

28 maja 2009 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAKRES CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:52 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym 
przez Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu 
dzisiejszym zapraszamy do dyskusji na temat WŁASNY BIZNES - DOTACJE Z URZĘDU PRACY. 
Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani MARZENA RADOCHOŃSKA 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:52 am: Pani MARZENA RADOCHOŃSKA jest Naczelnikiem Wydziału 
Programów Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu z 18 letnim stażem pracy (na 
stanowisku naczelnika od 2006r.). 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:53 am: Ukończyła studia licencjackie, specjalność administracja 
publiczna. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:53 am: Podczas długoletniej praktyki zawodowej zdobyła duże 
doświadczenie praktyczne w zakresie udzielania wsparcia osobom bezrobotnym na podjęcie 
działalności gospodarczej, zakładanie spółdzielni socjalnych oraz podmiotom i pracodawcom na 
tworzenie dodatkowych stanowisk pracy dla osób bezrobotnych, w tym dla repatriantów. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:53 am: Od 2004 roku uczestniczy w procedurze aplikowania i 
monitorowania projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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[Moderator – Barbara Buryta] 9:53 am: Informacje na temat doświadczenia Pani MARZENY 
RADOCHOŃSKIEJ znajdą Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe 
Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:53 am: Zacznijmy nasze spotkanie następującym pytaniem do 
eksperta - Jakie są szanse na otrzymanie dotacji z PUP na otwarcie działalności gospodarczej ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:53 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje 
znak ">" 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 9:54 am: Witam. Wszystko zależy od pomysłu, czy osoba posiada 
kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie zawodowe, czy też wykształcenie w branży, którą zamierza 
podjąć, jaka jest lokalizacja, czy proponowane zakupy są zgodne z działalnością itp. Jest to bardzo 
ważne z punktu oceniającego pomysł, gdyż brak ww. może doprowadzić do załamania zamierzonego 
przedsięwzięcia, a tym samym do konieczności zwrotu wypłaconych środków. To zaś powoduje, że 
osoba jest w jeszcze trudniejszej sytuacji, 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 9:54 am: ak była na starcie. Natomiast jeżeli można uzyskać 
pozytywne odpowiedzi na powyższe, to w sytuacji złożenia kompletnego wniosku wraz z 
zabezpieczeniem ewentualnej spłaty nie ma przeciwwskazań, aby przedsięwzięcie sfinansować ze 
środków Funduszu Pracy. > 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:55 am: Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. 
 
[midi23] 9:55 am: [midi23] 9:49 am: Witam Panią mam pytanie jak długo trzeba być osobą 
bezrobotną aby móc starać się o dofinansowanie? 
[midi23] 9:50 am: Pytam ponieważ właśnie jestem na wypowiedzeniu i chciałbym od razu założyć 
działalność i nie wiem czy muszę przejść jakąś kwarantannę ponieważ zwolniłem się sam 
 
[Główny]: drabi wszedł o godz. 9:56 am 
 
[Główny]: mariusz wszedł o godz. 9:56 am 
 
[zainteresowany] 9:57 am: Czy studenci mogą ubiegać się o tego typu dofinansowanie ? 
 
[Główny]: Robert_Krakow wszedł o godz. 9:57 am 
 
[Główny]: grzczo wszedł o godz. 9:57 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:57 am: Informacja dla osób, które dopiero się zalogowały. Czekam na 
odpowiedź na pytanie użytkownika [midi23] 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:57 am: Pytanie brzmiało: [midi23] 9:55 am: [midi23] 9:49 am: Witam 
Panią mam pytanie jak długo trzeba być osobą bezrobotną aby móc starać się o dofinansowanie? 
 
[midi23] 9:50 am: Pytam ponieważ właśnie jestem na wypowiedzeniu i chciałbym od razu założyć 
działalność i nie wiem czy muszę przejść jakąś kwarantannę ponieważ zwolniłem się sam 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 9:57 am: Odpowiedź dla midi23. Przede wszystkim winien Pan 
zarejestrować się we właściwym Urzędzie Pracy. Okres zarejestrowania nie jest ważny, następnie 
może Pan złożyć wniosek. Rejestracja działalności po zawarciu umowy z PUP> 
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[midi23] 9:58 am: gdzie składa sie dokumenty? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:59 am: Kolejne pytanie to pytanie od użytkownika [zainteresowany] 
9:57 am: Czy studenci mogą ubiegać się o tego typu dofinansowanie ? 
 
[Główny]: marki wszedł o godz. 9:59 am 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 9:59 am: Odpowiedź dla zainteresowany: Jeżeli są zarejestrowani 
jako osoby bezrobotne to tak (nauka w systemie dziennym powoduje, iż nie można uzyskać statusu 
bezrobotnego > 
 
[drabi] 10:00 am: jakie rodzaje działalności gospodarczej jakie mogą być przedmiotem finansowania 
w ramach dotacji? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Jeszcze była dalsza część pytania od użytkownika [midi23] 
9:58 am: gdzie składa się dokumenty? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:01 am: Odpowiedź dla drabi: Działalność wytwórcza, budowlana, 
handlowa, usługowa. 
 
[mariusz] 10:01 am: czy na prowadzenie sklepu internetowego można otrzymać dotację z UP? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:02 am: jednakże są też wyłączenia w zakresie: pomocy 
przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, 
objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (1); 
 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:02 am: pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym 
działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do 
Traktatu; 
 
[midi23] 10:03 am: a co z tym miejscem składania wniosków ? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:03 am: pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym 
działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych 
w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach: 
i) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych 
od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte 
pomocą 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:03 am: kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania 
w części lub w całości producentom surowców; 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:03 am: Proszę pamiętać, że Ekspert kończąc wypowiedź na dane 
pytanie użyje znak ">" 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:03 am: pomocy przyznawanej na działalność związaną z 
wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z 
ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi 
wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; 
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[ekspert: Marzena Radochońska] 10:04 am: pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z 
towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:04 am: Pytanie oczekujące: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:04 am: [mariusz] 10:01 am: czy na prowadzenie sklepu 
internetowego można otrzymać dotację z UP? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:04 am: pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w 
sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002; 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:04 am: dalsza część pytania od użytkownika [midi23] 9:58 am: gdzie 
składa się dokumenty? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:04 am: pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do 
transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność 
zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego > 
 
[marki] 10:05 am: Jak długo trzeba być zarejestrowanym jako bezrobotny by móc starać się o 
dotację? 
 
[drabi] 10:05 am: czyli zakładana księgarnia też może liczyć na dotację? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:06 am: Odpowiedź dla midi23 dokumenty należy złożyć we 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub miejsca podjęcia działalności 
gospodarczej Urzędzie > 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:06 am: Kolejne pytania w kolejce oczekujących: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:06 am: [marki] 10:05 am: Jak długo trzeba być zarejestrowanym 
jako bezrobotny by móc starać się o dotację? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:06 am: [drabi] 10:05 am: czyli zakładana księgarnia też może liczyć 
na dotację? 
 
[midi23] 10:06 am: ile sie czeka na decyzję? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:06 am: no i oczywiście: [mariusz] 10:01 am: czy na prowadzenie 
sklepu internetowego można otrzymać dotację z UP? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:07 am: czwarte z pytań w kolejce to: [midi23] 10:06 am: ile się 
czeka na decyzję? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:07 am: Odpowiedź dla mariusz: na sklep internetowy również 
można uzyskać wsparcie, jednakże PUP mogą robić wyłączenia działalności, których nie finansują. 
Zatem należy pytać w "swoim" PUP 
 
[Główny]: Kamil wszedł o godz. 10:08 am 
 
[mariusz] 10:09 am: czy otrzymując dotację na rozpoczęcie działalności mamy możliwość ubiegać się 
o inne dotacje? 
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[ekspert: Marzena Radochońska] 10:09 am: gdyż każdy PUP może mieć swój regulamin w tym 
zakresie> 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:10 am: Odpowiedź dla marki: nie jest ważny czas rejestracji w 
PUP > 
 
[marki] 10:10 am: Czy dotacja jest zwrotna? Jeśli tak to jak długi jest okres karencji i spłaty? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:10 am: odpowiedź dla drabi: księgarnia też może być 
finansowana> 
 
[Kamil] 10:11 am: Jeżeli jestem z województwa warmińsko-mazurskiego to czy mogę ubiegać się o 
dotację w Podlaskim? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:11 am: Pytanie w kolejce: [midi23] 10:06 am: ile sie czeka na 
decyzję? [mariusz] 10:09 am: czy otrzymując dotację na rozpoczęcie działalności mamy możliwość 
ubiegać się o inne dotacje? [marki] 10:10 am: Czy dotacja jest zwrotna? Jeśli tak to jak długi jest okres 
karencji i spłaty? [Kamil] 10:11 am: Jeżeli jestem z województwa warmińsko-mazurskiego to czy 
mogę ubiegać się o dotację w Podlaskim? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:12 am: odpowiedź dla midi23: od momentu złożenia wniosku 
wraz z wymaganymi załącznikami odpowiedź musi nastąpić w terminie 30 dni. Jeżeli Urząd nie 
dysponuje środkami termin ulega przedłużeniu > 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:12 am: Proszę poczekać aż uzyskamy odpowiedzi na te pytania 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:13 am: Jeżeli pominęłam jakieś pytanie spośród oczekujących, to 
bardzo proszę to zgłosić 
 
[Główny]: user wszedł o godz. 10:15 am 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:15 am: odpowiedź dla mariusz: Jednym z warunków jakie winien 
spełnić bezrobotny to nie mógł otrzymać z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych 
bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub 
przystąpienie do spółdzielni socjalnej. To jest warunek zyskania wsparcia z Funduszu Pracy. Inne 
fundusze mogą rządzić się swoimi prawami, zawsze należy sięgać do podstawowych informacji w tym 
zakresie> 
 
[Główny]: Skrzat wyszedł o godz. 10:16 am 
 
[Główny]: Skrzat wszedł o godz. 10:16 am 
 
[Główny]: JAMA wszedł o godz. 10:16 am 
 
[Główny]: hanibal wszedł o godz. 10:16 am 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:16 am: odpowiedź dla marki: dotacja jest zwrotna tylko wtedy, 
gdy działalność nie będzie prowadzona przez 12 miesięcy> 
 
[mariusz] 10:17 am: ale chodzi o otrzymanie dotacji juz po otrzymaniu pieniędzy z UP. Rozumiem, że 
UP nie będzie robił problemów jeśli po otrzymaniu od nich pieniędzy będę starał się o pozyskanie 
dotacji z innych źródeł? 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:18 am: Dwa pytania oczekujące:  [Kamil] 10:11 am: Jeżeli jestem z 
województwa warmińsko-mazurskiego to czy mogę ubiegać się o dotację w Podlaskim? [mariusz] 
10:17 am: ale chodzi o otrzymanie dotacji juz po otrzymaniu pieniędzy z UP. Rozumiem, że UP nie 
będzie robił problemów jeśli po otrzymaniu od nich pieniędzy będę starał się o pozyskanie dotacji z 
innych źródeł? 
 
[Główny]: stanislaw.lipka@vp.pl wszedł o godz. 10:18 am 
 
[Główny]: midi23 wyszedł o godz. 10:19 am 
 
[Główny]: palil wszedł o godz. 10:19 am 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:19 am: Odpowiedź dla Kamil: Wniosek można złożyć również do 
PUP właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Zatem jeżeli w podlaskim będzie 
prowadzona działalność (miejsce jej prowadzenia) to można tam złożyć wniosek> 
 
[marki] 10:20 am: Przy staraniu się o dotację, najpierw zakładamy firmę? Czy najpierw składamy 
wniosek do PUP i po przyznaniu dotacji otwieramy działalność? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:21 am: Obecnie są dwa pytania oczekujące:  [mariusz] 10:17 am: ale 
chodzi o otrzymanie dotacji juz po otrzymaniu pieniędzy z UP. Rozumiem, że UP nie będzie robił 
problemów jeśli po otrzymaniu od nich pieniędzy będę starał się o pozyskanie dotacji z innych 
źródeł? oraz [marki] 10:20 am: Przy staraniu się o dotację, najpierw zakładamy firmę? Czy najpierw 
składamy wniosek do PUP i po przyznaniu dotacji otwieramy działalność? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:22 am: Odpowiedź dla mariusz: PUP ten warunek bada tylko 
przy złożeniu u niego wniosku o dotację, także później nie dotyczy to bezrobotnego> 
 
[Główny]: gosia1 wszedł o godz. 10:22 am 
 
[Główny]: zainteresowany wyszedł o godz. 10:22 am 
 
[drabi] 10:23 am: jeśli wniosek o dotację spełnia wymogi formalne to zawsze jest rozpatrywany 
pozytywnie? 
 
[mariusz] 10:23 am: a czy część dotacji mogę przeznaczyć na zakup motocykla jeśli umotywuję, że jest 
mi potrzebny do prowadzenia działalności gospodarczej? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:24 am: Odpowiedź dla marki: Najpierw należy złożyć wniosek, 
zawrzeć z PUP umowę i dopiero po tym fakcie dokonywać wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej. Fakt posiadania wpisu powoduje wykreślenie bezrobotnego z ewidencji PUP, a tym 
samym nie daje możliwości pozyskania wsparcia> 
 
[marki] 10:25 am: Jakie są wymagania co do załączników do wniosku? Czy kwota dotacji jest ustalana 
przez UP czy bezrobotnego? 
 
[palil] 10:25 am: czy to prawda że jeśli się otrzyma dotację na prowadzenie działalności, to trzeba te 
pieniądze zrealizować w ciągu 30 dni 
 
[gosia1] 10:25 am: Witam. Czy mój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony jeśli siedzibę firmy będę 
miała w miejscu zameldowania, a działalność będę prowadziła w innym województwie? 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:25 am: Lista pytań oczekujących: 1-[drabi] 10:23 am: jeśli wniosek o 
dotację spełnia wymogi formalne to zawsze jest rozpatrywany pozytywnie? 2-[mariusz] 10:23 am: a 
czy część dotacji mogę przeznaczyć na zakup motocykla jeśli umotywuję, że jest mi potrzebny do 
prowadzenia działalności gospodarczej? 3-[marki] 10:25 am: Jakie są wymagania co do załączników 
do wniosku? Czy kwota dotacji jest ustalana przez UP czy bezrobotnego? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:25 am: 4-[palil] 10:25 am: czy to prawda że jeśli się otrzyma dotację 
na prowadzenie działalności, to trzeba te pieniądze zrealizować w ciągu 30 dni; 5-[gosia1] 10:25 am: 
Witam. Czy mój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony jeśli siedzibę firmy będę miała w miejscu 
zameldowania, a działalność będę prowadziła w innym województwie? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:26 am: Z uwagi na dużą liczbę pytań oczekujących prosimy 
chwilowo wstrzymać się z ich zadawaniem 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:26 am: Tradycyjnie - jeżeli pominęłam jakieś pytanie, proszę o 
sygnał 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:27 am: Odpowiedź dla drabi: Ważne jest spełnienie warunków 
formalnych i merytorycznych w zakresie posiadania kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia 
zawodowego, czy też wykształcenia w branży, którą zamierza bezrobotny podjąć, jaka jest lokalizacja, 
czy proponowane zakupy są zgodne z działalnością itp. > 
 
[grzczo] 10:28 am: moi rodzice posiadają budynek po piekarni (w dobrym stanie) na wsi a teraz 
chcieliby przerobić go na dom weselny lub agroturystyke. Mama ma status rolnika ale nie jest 
zarejestrowana jako bezrobotna. Co w takiej sytuacji najlepiej zrobić? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:28 am: Odpowiedź dla mariusz: takie zakupy są rozpatrywane 
indywidualnie, nie wykluczam takiej możliwości> 
 
[Kamil] 10:30 am: Składałem wniosek o dofinansowanie z działania 6.2 Kapitał Ludzi. Mój wniosek 
został odsunięty, główna przyczyna to wiek 20. Będę próbował przy następnej okazji. Do kogo 
zgłaszać się o pomoc? 
 
[Główny]: grzczo wyszedł o godz. 10:30 am 
 
[Główny]: grzczo wszedł o godz. 10:30 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:31 am: 1-[marki] 10:25 am: Jakie są wymagania co do załączników 
do wniosku? Czy kwota dotacji jest ustalana przez UP czy bezrobotnego? 
2-[palil] 10:25 am: czy to prawda że jeśli się otrzyma dotację na prowadzenie działalności, to trzeba te 
pieniądze zrealizować w ciągu 30 dni; 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:31 am: 3-[gosia1] 10:25 am: Witam. Czy mój wniosek zostanie 
pozytywnie rozpatrzony jeśli siedzibę firmy będę miała w miejscu zameldowania, a działalność będę 
prowadziła w innym województwie? 
4-[grzczo] 10:28 am: moi rodzice posiadają budynek po piekarni (w dobrym stanie) na wsi a teraz 
chcieliby przerobić go na dom weselny lub agroturystykę. Mama ma status rolnika ale nie jest 
zarejestrowana jako bezrobotna. Co w takiej sytuacji najlepiej zrobić? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:31 am: To była lista pytań oczekujących 
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[ekspert: Marzena Radochońska] 10:32 am: Odp. dla marki: To bezrobotny decyduje o maksymalnej 
kwocie wsparcia. PUP musi czuwać na nie przekroczeniem maksymalnej wielkości tj. nie wyższej niż 
6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, obecnie 18.579,30 zł.  Jednakże PUP może kwestionować 
wskazane przez Bezrobotnego ceny. Co do załączników to należy zawsze zwracać się do właściwego 
PUP, gdyż każdy może mieć indywidualne uzgodnienia w tym zakresie> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:33 am: Aktualna lista pytań: 
1-[palil] 10:25 am: czy to prawda że jeśli się otrzyma dotację na prowadzenie działalności, to trzeba te 
pieniądze zrealizować w ciągu 30 dni; 
2-[gosia1] 10:25 am: Witam. Czy mój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony jeśli siedzibę firmy 
będę miała w miejscu zameldowania, a działalność będę prowadziła w innym województwie? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:33 am: 3-[grzczo] 10:28 am: moi rodzice posiadają budynek po 
piekarni (w dobrym stanie) na wsi a teraz chcieliby przerobić go na dom weselny lub agroturystykę. 
Mama ma status rolnika ale nie jest zarejestrowana jako bezrobotna. Co w takiej sytuacji najlepiej 
zrobić? 
4-[Kamil] 10:30 am: Składałem wniosek o dofinansowanie z działania 6.2 Kapitał Ludzi. Mój wniosek 
został odsunięty, główna przyczyna to wiek 20. Będę próbował przy następnej okazji. Do kogo 
zgłaszać się o pomoc? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:34 am: Odp. dla pali: Środki można wydatkować od dnia 
zawarcia umowy, jednakże nie później jak w terminie 30 dni licząc od daty podjęcia działalności 
gospodarczej>? 
 
[Główny]: ibuki wszedł o godz. 10:34 am 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:35 am: Odp. dla gosia1: PUP w Wałbrzychu nie wyklucza takich 
sytuacji> 
 
[Główny]: obserwator74 wszedł o godz. 10:35 am 
 
[Główny]: karzych wszedł o godz. 10:35 am 
 
[Główny]: obserwator74 wyszedł o godz. 10:36 am 
 
[Główny]: obserwator74 wszedł o godz. 10:36 am 
 
[palil] 10:37 am: czy jest jakiś podział na wydawanie dotacji tzn. czy przeznacza się jakąś ilość 
pieniędzy na maszyny i część pieniędzy na materiał 
 
[Główny]: obserwator74 wyszedł o godz. 10:37 am 
 
[Główny]: obsewator74 wszedł o godz. 10:37 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:37 am: W oczekiwaniu na dwie odpowiedzi przesyłam pytania, 
które otrzymaliśmy drogą mailową 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:37 am: Proszę o odpowiedź na następujące pytania, które 
otrzymaliśmy drogą mailową: użytkownik [MG]: Jestem osobą niepełnosprawną (1. grupa, stopień 
znaczny), mieszkam w Warszawie i myślę b. poważnie o założeniu własnej działalności gospodarczej. 
W jakim zakresie mogę liczyć na dotacje z Urzędu Pracy i czy starać się o ich przyznanie przed 
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rejestracją tej działalności, czy już po jej rozpoczęciu ? Jakimi dokumentami muszę dysponować w tej 
sytuacji i czy mogę to wszystko załatwić w PUP na ul. Ciołka 
 
[Główny]: stanislaw.lipka@vp.pl wyszedł o godz. 10:37 am 
 
[Główny]: stanislaw.lipka@vp.pl wszedł o godz. 10:37 am 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:38 am: Odp. dla grzczo: Proszę szukać możliwości wsparcia ze 
środków Unijnych, są korzystne dofinansowania w ramach agroturystyki. Informacji proszę szukać na 
stronach internetowych. Z PUP wsparcie jest dla bezrobotnych i na podjęcie działalności 
gospodarczej, w zakres której nie wliczana jest agroturystyka> 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:39 am: Odp. dla Kamil: składając wniosek o wsparcie ze środków 
UE należy zawsze sprawdzić do jakiej grupy jest ono kierowane. Proszę śledzić informacje w tym 
zakresie i analizować dokumentację konkursową> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:40 am: Aktualna lista pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:40 am: 1-[palil] 10:37 am: czy jest jakiś podział na wydawanie 
dotacji tzn. czy przeznacza się jakąś ilość pieniędzy na maszyny i część pieniędzy na materiał 
 
[Główny]: madzia wyszedł o godz. 10:40 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:40 am: -Proszę o odpowiedź na następujące pytania, które 
otrzymaliśmy drogą mailową: użytkownik [MG]: Jestem osobą niepełnosprawną (1. grupa, stopień 
znaczny), mieszkam w Warszawie i myślę b. poważnie o założeniu własnej działalności gospodarczej. 
W jakim zakresie mogę liczyć na dotacje z Urzędu Pracy i czy starać się o ich przyznanie przed 
rejestracją tej działalności, czy już po jej rozpoczęciu ? Jakimi dokumentami muszę dysponować w tej 
sytuacji i czy mogę to wszystko załatwić w PUP na ul. Ciołka 
 
[Główny]: goodband wszedł o godz. 10:40 am 
 
[palil] 10:41 am: jeżeli PUP chwilowo nie posiada finansów na dotację to czy mogą przyjąć mój 
wniosek czy dopiero jak będą finanse? 
 
[Główny]: goodband wyszedł o godz. 10:41 am 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:42 am: Odp. Dla pali: jeżeli taki podział jest ustalony to winno to 
być wskazane w regulaminie udzielania dotacji. Niejednokrotnie PUP takim się posiłkują. Zatem 
proszę pytać w swoim PUP> 
 
[mariusz] 10:43 am: po jakim czasie od otrzymania dotacji z UP mogę składać wniosek o przyznanie 
kolejnej dotacji z UP np. na stworzenie nowego miejsca pracy dla bezrobotnego, którego chcę 
zatrudnić? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:43 am: Odp. dla MG:Aby ubiegać się o wsparcie z Funduszu 
Pracy winien Pan być zarejestrowany jako Bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze 
względu na miejsce zameldowania lub pobytu. Kwota dotacji wynosi 18.579,30 zł. Działalność 
gospodarczą winien Pan podjąć po zawarciu z Urzędem umowy, posiadanie wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej powoduje utratę statusu bezrobotnego. 
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[ekspert: Marzena Radochońska] 10:43 am: Natomiast jeżeli posiada Pan status Poszukującego pracy 
(np. ze względu na otrzymywane świadczenia z tyt. niepełnosprawności) i nie pozostaje Pan w 
zatrudnieniu, może Pan  ubiegać się o dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, obecnie maksymalna kwota to 46.448,25 zł. 
 
[Główny]: obsewator74 wyszedł o godz. 10:44 am 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:44 am: Jednakże Starostowie Powiatów odpowiedzialni za 
wydatkowanie tych środków zlecają te działania nie zawsze Powiatowym Urzędom Pracy. Dlatego też 
powinien Pan dopytać w „swoim” Urzędzie Pracy, czy takie wsparcie jest realizowane i jakie są 
szczegółowe zasady jego przyznawania oraz, jakie należy złożyć dokumenty, gdyż każdy Urząd może 
posiłkować się dodatkowo swoim regulaminem.> 
 
[stanislaw.lipka@vp.pl] 10:44 am: chcę podjąć jakąś prace jestem na pomostówce 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:45 am: Bardzo dziękuję 
 
[mariusz] 10:45 am: kilka dni temu dzwoniłem do swojego UP i powiedziano mi, że kwota dotacji 
wynosi 17.500. czy to znaczy, że wprowadzili mnie trochę w błąd? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:45 am: Aktualna lista pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:45 am: 1-[palil] 10:41 am: jeżeli PUP chwilowo nie posiada finansów 
na dotację to czy mogą przyjąć mój wniosek czy dopiero jak będą finanse? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:45 am: Odp. dla pali: Urzędy same decydują, czy przyjmują 
wnioski, czy też czekają do chwili posiadania środków> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:46 am: 2-[mariusz] 10:43 am: po jakim czasie od otrzymania dotacji 
z UP mogę składać wniosek o przyznanie kolejnej dotacji z UP np. na stworzenie nowego miejsca 
pracy dla bezrobotnego, którego chcę zatrudnić? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:46 am: 3- [stanislaw.lipka@vp.pl] 10:44 am: chcę podjąć jakąś pracę 
jestem na pomostówce 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:46 am: 4-[mariusz] 10:45 am: kilka dni temu dzwoniłem do swojego 
UP i powiedziano mi, że kwota dotacji wynosi 17.500. czy to znaczy, że wprowadzili mnie trochę w 
błąd? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:47 am: Odp. dla mariusz: aby ubiegać się o refundację ze 
środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego podmiot winien prowadzić działalność min. 6 miesięcy> 
 
[Główny]: user wyszedł o godz. 10:48 am 
 
[palil] 10:49 am: jakie świadczenia są potrzebne aby otrzymać dotację? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:49 am: odp. dla stanisław lipka: winien Pan się zorientować w 
instytucji, która Pana wspiera, czy może Pan podjąć zatrudnienie> 
 
[Główny]: stanislaw.lipka@vp.pl wyszedł o godz. 10:50 am 
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[ekspert: Marzena Radochońska] 10:50 am: Odp. mariusz: często jest tak, że PUP finansują dotacje ze 
środkó UE i wtedy muszą trzymać się planu finansowego, który zakładali pozyskując wsparcie> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:52 am: W oczekiwaniu na odpowiedź na pytanie od użytkownika 
[palil] 10:49 am: jakie świadczenia są potrzebne aby otrzymać dotację? przesyłam kolejne pytanie, 
które otrzymaliśmy drogą mailową 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:52 am: Szanowni Państwo, przekazuję kolejne pytanie, które 
otrzymaliśmy drogą mailową od użytkownika [MJ]: 
Zamierzam otworzyć mały zakład świadczący usługi stolarskie. Mam kilka pytań odnośnie dotacji z 
Urzędu Pracy.  
- Czy przekazane środki mogą zostać w części przeznaczone na adaptacje budynku do prowadzenia 
działalności gospodarczej? 
- Jak wyglądać będzie sprawa rozliczenia z przekazanych środków? 
- Jaką kwot mogę otrzymać? (mieszkam w woj. podkarpackim,powiat krośnieński)? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:52 am: Odp. dla pali: proszę uściślić pytanie dot. "jakie 
świadczenia są potrzebne aby otrzymać dotację?"> 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:53 am: Odp. dla MJ: Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania 
bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512) 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:54 am: dotacja może być w szczególności  przeznaczona na 
zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, 
pozyskanie lokalu. Zatem każdy PUP może dodatkowo określić jakie zakupy będą finansowane, a jakie 
poza ww. nie. 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:54 am: Dlatego też zalecam skontaktowanie się z właściwym dla 
Pana PUP i dopytanie w tym zakresie o szczegóły, gdyż np. może być ograniczenie procentowe, co do 
wysokości kwoty jaka może być przyznana na ten cel. 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:54 am: Środki mogą być wydatkowane od dnia zawarcia umowy 
do 30-go dnia licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, określonej we wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej. Rozliczenia dokonuje Pan na podstawie dowodów księgowych (faktury, 
rachunki, umowa kupna-sprzedaży wraz z potwierdzeniem zapłaty). 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:54 am: Maksymalna kwota w wysokości nie wyższej niż 6-
krotność przeciętnego wynagrodzenia, obecnie 18.579,30 zł. bez względu na obszar na jakim Pan 
mieszka. > 
 
[Główny]: asiabg wszedł o godz. 10:54 am 
 
[palil] 10:55 am: wiem że tzeba napisać biznes plan i co jeszcze trzeba dostarczyć do PUP 
 
[Główny]: greg wszedł o godz. 10:56 am 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:56 am: Odp. dla pali: w PUP w Wałbrzychu wymagane jest: Wraz 
z poprawnie wypełnionym wnioskiem  należy złożyć:  
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1)dokument potwierdzający formę użytkowania lokalu, w którym będzie prowadzona działalność 
gospodarcza. Do złożenia wniosku wystarczającym dokumentem jest list intencyjny od właściciela 
lokalu o możliwości jego najmu, dzierżawy albo użyczenia (dotyczy to także gruntu). 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:56 am: 1)dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, 
umiejętności, doświadczenia zawodowego niezbędnych do prowadzenia wnioskowanej działalności; 
2)wstępną opinię SANEPID-u w przypadku, gdy uruchamiana  działalność tego wymaga; 
3)dokumenty dotyczące wybranej formy zabezpieczenia zwrotu środków 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:57 am: 1)informację dotyczącą uzyskanej pomocy publicznej i 
pomocy de minimis; 
2)listy intencyjne w zakresie przyszłej współpracy i jej warunków; 
3)przy zakupie rzeczy używanych w ramach umowy cywilnej kupna -sprzedaży (poza tymi, które 
stanowią towar będący przedmiotem do dalszej odsprzedaży, za wyjątkiem samochodów) 
koniecznym jest przedłożenie minimum trzech ogólnodostępnych, publikowanych w mediach 
(gazeta, internet) propozycji ofert sprzedaży; 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 10:57 am: 1)formularz przewidywanych efektów ekonomicznych 
prowadzenia działalności gospodarczej;  
2)inne dokumenty wskazane przez pracownika Urzędu w zależności od rodzaju planowanej 
działalności (wg indywidualnych uzgodnień z pracownikiem Urzędu).> 
 
[mariusz] 10:57 am: w UP powiedziano mi, że zabezpieczeniem przyznanej dotacji może być blokada 
środków na moim koncie bankowym w wysokości 20.000 zł i wtedy nie potrzebuję 2 żyrantów. 
proszę mi powiedzieć czy te środki na koncie powinienem mieć w momencie składania dokumentów 
do UP o przyznanie dotacji, czy dopiero wtedy, gdy UP podejmie decyzję o przyznaniu dotacji (w 
momencie podpisywania umowy)? 
 
[Główny]: Kamil wyszedł o godz. 10:58 am 
 
[Główny]: marki wyszedł o godz. 10:58 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:58 am: Proszę o kolejne pytania. Oczekujemy na odpowiedź na 
pytanie od użytkownika 1- [mariusz] 10:57 am: w UP powiedziano mi, że zabezpieczeniem przyznanej 
dotacji może być blokada środków na moim koncie bankowym w wysokości 20.000 zł i wtedy nie 
potrzebuję 2 żyrantów. proszę mi powiedzieć czy te środki na koncie powinienem mieć w momencie 
skladania dokumentów do UP o przyznanie dotacji, czy dopiero wtedy, gdy UP podejmie decyzję o 
przyznaniu dotacji (w momencie podpisywania umowy)? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:00 am: Odp. dla mariusz: W momencie rozpatrywania wniosku 
niezbędne jest złożenie potwierdzenia, że Pan lub osoba trzecia takimi środkami dysponuje. 
Następnie przed zawarciem umowy niezbędne jest dokonanie blokady środków na rachunku 
bankowym> 
 
[Marco] 11:00 am: Witam Panią, chciałbym zapytać czy jest możliwość zrefundowania 
specjalistycznych szkoleń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej? 
 
[palil] 11:01 am: a jeżeli lokal do prowadzenia działalności to moje własne mieszkanie to nie ma 
żadnych sprzeciwów aby tu prowadzić własną działalność? 
 
[greg] 11:02 am: Czy po uzyskaniu dotacji środków z innego źródła można starać sie o dotacje z UP? 
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[Główny]: zbyszek wszedł o godz. 11:02 am 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:02 am: Odp. dla Marco: Witam. jest możliwe, o ile PUP 
dysponuje środkami finansowymi. Proszę pytać w Wydziale PUP prowadzącym tę formę wsparcia> 
 
[mariusz] 11:02 am: czyli te środki do zablokowania nie muszą być na moim koncie? mogą to być 
pieniądze innej osoby (np. matki) na jej koncie? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:03 am: Odp. dla pali: to jeszcze będzie zależało od planowanej 
działalności> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:04 am: Aktualna lista pytań: 
 
[palil] 11:04 am: jest to szycie firan 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:04 am: 1-[greg] 11:02 am: Czy po uzyskaniu dotacji środków z 
innego źródła można starać sie o dotacje z UP? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:04 am: 2-[mariusz] 11:02 am: czyli te środki do zablokowania nie 
muszą być na moim koncie? mogą to być pieniądze innej osoby (np. matki) na jej koncie? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:04 am: oraz uzupełnienie od [palil] 11:04 am: jest to szycie firan 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:05 am: Odp. dla greg: jednym z warunków, jakie winien spełnić 
bezrobotny to nie mógł otrzymać z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych 
środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do 
spółdzielni socjalnej. Zatem jeżeli były to środki publiczne, to kolejne wsparcie nie jest możliwe> 
 
[palil] 11:06 am: a na jaki czas są blokowane środki na koncie 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:06 am: Odp. dla mariusz: tak mogą to być środki Pana mamy. 
Wtedy też nie jest potrzebne inne zabezpieczenie> 
 
[greg] 11:07 am: jaka maksymalna kwota jest możliwa do uzyskania? i czy będąc studentem można 
zarejestrować sie na bezrobociu? 
 
[mariusz] 11:07 am: a czy te środki blokowane mogą być na koncie osoby niespokrewnionej ze mną? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:07 am: Odp. dla pali: jeżeli pozyska Pan od zarządcy lokalu 
pozwolenie na prowadzenie tego typu działalności w mieszkaniu to tak> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:08 am: Aktualna lista pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:08 am: 1-[palil] 11:06 am: a na jaki czas są blokowane środki na 
koncie 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:08 am: 2-[greg] 11:07 am: jaka maksymalna kwota jest możliwa do 
uzyskania? i czy będąc studentem można zarejestrować sie na bezrobociu? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:08 am: 3-[mariusz] 11:07 am: a czy te środki blokowane mogą być 
na koncie osoby niespokrewnionej ze mną? 
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[ekspert: Marzena Radochońska] 11:08 am: Odp. dla pali: do czasu wygaśnięcia umowy z PUP> 
 
[asiabg] 11:10 am: czy jak dostanę dotacje to czy najpierw powinnam zakupić odpowiedni sprzęt i 
materiały na remont  a potem dopiero zarejestrować firmę 
 
[Główny]: drabi wyszedł o godz. 11:11 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:11 am: Aktualna lista pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:11 am: 1-[greg] 11:07 am: jaka maksymalna kwota jest możliwa do 
uzyskania? i czy będąc studentem można zarejestrować sie na bezrobociu? 
 
[palil] 11:11 am: a jeżeli to jest mieszkanie własnościowe to też trzeba mieć zgodę od zarządcy na 
prowadzenie działalności 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:12 am: 2-[mariusz] 11:07 am: a czy te środki blokowane mogą być 
na koncie osoby niespokrewnionej ze mną? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:12 am: Odp. dla greg: maksymalna kwota to 6-krotność 
przeciętnego wynagrodzenia, obecnie 18.579,30 zł. Bezrobotnym może być osoba pobierająca naukę 
w systemie dziennym> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:12 am: 3-[asiabg] 11:10 am: czy jak dostanę dotacje to czy najpierw 
powinnam zakupić odpowiedni sprzęt i materiały na remont  a potem dopiero zarejestrować firmę 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:12 am: 4-[palil] 11:11 am: a jeżeli to jest mieszkanie własnościowe 
to też trzeba mieć zgodę od zarządcy na prowadzenie działalności 
 
[Główny]: drabi wszedł o godz. 11:12 am 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:12 am: Odp. dla mariusz: może to być również osoba 
niespokrewniona z Panem> 
 
[Główny]: Moderator – Barbara Buryta wyszedł o godz. 11:16 am 
 
[Główny]: Moderator – Barbara Buryta wszedł o godz. 11:16 am 
 
[asiabg] 11:16 am: czy jak kto mi poręczy jakąś kwote to czy on ma te pieniądze na koncie 
zablokowane 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:18 am: Odp. dla pali: zgoda powinna być od np. wspólnoty 
mieszkaniowej, czy też innej jednostki, która faktycznie zarządza nieruchomością. Niniejsze nie 
dotyczy domu, gdyż wtedy nie ma obaw, że ktoś zgłosi, że jest prowadzona uciążliwa dla otoczenia 
działalność (ze względu na hałas)> 
 
[hanibal] 11:18 am: Dzień dobry, w wykazie załączników do wniosku jest punkt mówiący o 
dokumentach potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji, jeśli chciałbym prowadzić  
usługi np. strzyżenie psów i kotów jakie dokumenty musiałbym przedstawić? 
 
[Główny]: Moderator – Barbara Buryta wyszedł o godz. 11:18 am 
 
[Główny]: Moderator – Barbara Buryta wszedł o godz. 11:18 am 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:19 am: Przepraszam. Witam ponownie po chwilowym wylogowaniu 
 
[Główny]: zbyszek wyszedł o godz. 11:19 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:20 am: O ile nie mylę się to oczekujemy na odpowiedzi na 
następujące pytania: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:20 am: 1-[greg] 11:07 am: jaka maksymalna kwota jest możliwa do 
uzyskania? i czy będąc studentem można zarejestrować sie na bezrobociu? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:21 am: 2-[asiabg] 11:10 am: czy jak dostanę dotacje to czy najpierw 
powinnam zakupić odpowiedni sprzęt i materiały na remont  a potem dopiero zarejestrować firmę 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:21 am: Proszę o ewentualny komentarz czy coś mi nie umknęło ze 
względu na chwilowe wylogowanie 
 
[Główny]: Marcin wszedł o godz. 11:22 am 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:22 am: Odp. dla asiabg: są różne formy poręczenia i to zależy, 
którą Pani wybierze. Należą do nich poręczenie, weksel z poręczeniem, zastaw na prawach lub 
rzeczach, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, blokada środków na rachunku, 
gwarancja bankowa> 
 
[drabi] 11:22 am: HANIBAL PISAŁ Dzień dobry, w wykazie załączników do wniosku jest punkt mówiący 
o dokumentach potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji, jeśli chciałbym prowadzić  
usługi np. strzyżenie psów i kotów jakie dokumenty musiałbym przedstawić? 
 
[Główny]: RM wszedł o godz. 11:22 am 
 
[mariusz] 11:22 am: czy chcąc wykonywać nadruki reklamowe muszę też przedstawić jakieś 
dokumenty poświadczające moje kwalifikacje w tym temacie? czy wystarczy oświadczenie, że mam 
pojęcie o tego typu działalności? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:23 am: odp. dla hanibal: może to być zaświadczenie o 
ukończeniu kursu w tym zakresie> 
 
[drabi] 11:23 am: czy poza blokadą środków na koncie są jakieś inne formy zabezpieczenia? 
 
[Główny]: schwinnro wszedł o godz. 11:24 am 
 
[Główny]: marcin116 wszedł o godz. 11:24 am 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:24 am: odp. dla mariusz: powinien Pan przedstawić jakieś 
poświadczenia np. wynikające z wcześniejszej współpracy w tym zakresie> 
 
[mariusz] 11:25 am: a jesli nie mam takiego poświadczenia to mój wniosek o dotację jest od razu 
skreślony? 
 
[Główny]: marcin116 wyszedł o godz. 11:26 am 
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[ekspert: Marzena Radochońska] 11:26 am: Odp. dla drabi: Należą do nich wskazane w 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania 
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 
oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 
512) poręczenie, weksel z poręczeniem, zastaw na prawach lub rzeczach, akt notarialny o poddaniu 
się egzekucji przez dłużnika, blokada środków na rachunku, 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:27 am: oraz gwarancja bankowa> 
 
[LPK] 11:27 am: Mam pytanie dotyczące środków na stworzenie przez przedsiębiorcę stanowiska 
pracy dla osoby bezrobotnej: firma zarejestrowana jest w powiecie A, miejsce, w którym będzie 
stworzone stanowisko pracy jest w powiecie B, zaś osoba bezrobotna, która będzie na nim 
zatrudniona jest z powiatu C - w którym PUP można złożyć wniosek o dofinansowanie - A, B, czy C (a 
może jest to dowolne?) 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:28 am: Aktualna lista pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:28 am: 1-[greg] 11:07 am: jaka maksymalna kwota jest możliwa do 
uzyskania? i czy będąc studentem można zarejestrować sie na bezrobociu? (chyba wciąż czekamy 
???) 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:28 am: 2- [mariusz] 11:25 am: a jesli nie mam takiego 
poświadczenia to mój wniosek o dotację jest od razu skreślony? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:28 am: Odp. dla mariusz: ma Pan mniejsze szanse od tego, który 
dysponuje takim poświadczeniem, ale sprawy takie są rozstrzygane indywidualnie> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:28 am: 3-[LPK] 11:27 am: Mam pytanie dotyczące środków na 
stworzenie przez przedsiębiorcę stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej: firma zarejestrowana jest 
w powiecie A, miejsce, w którym będzie stworzone stanowisko pracy jest w powiecie B, zaś osoba 
bezrobotna, która będzie na nim zatrudniona jest z powiatu C - w którym PUP można złożyć wniosek 
o dofinansowanie - A, B, czy C (a może jest to dowolne?) 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:29 am: Czy według Państwa uwzględniłam wszystkie pytania ? 
 
[Główny]: Robert_Krakow wyszedł o godz. 11:29 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:31 am: Zostało mi zgłoszone, że jednak odpowiedź na pytanie [greg] 
11:07 am: jaka maksymalna kwota jest możliwa do uzyskania? i czy będąc studentem można 
zarejestrować sie na bezrobociu? została udzielona w czasie mojego wylogowania 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:31 am: Odpowiedź dla LPK: właściwym będzie urząd ze względu 
na siedzibę podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego 
bezrobotnego. Każdy Urząd aktywizuje w ramach przyznanej puli środków swoich bezrobotnych> 
 
[Główny]: asha wszedł o godz. 11:31 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:32 am: Ostanie z pytań przesłanych drogą mailową od użytkownika 
[RB]: Jestem osobą na dzień dzisiejszy bez pracy. Mam zamiar otworzyć własną działalność 
gospodarczą, w która będzie zarejestrowana jako Szkoła Nauki Jazdy. I mam kilka pytań: 
 



 

strona 17 z 21 

[ekspert: Marzena Radochońska] 11:32 am: Odp. dla greg: maksymalna kwota to 6-krotność 
przeciętnego wynagrodzenia, obecnie 18.579,30 zł. Bezrobotnym może być osoba pobierająca naukę 
w systemie dziennym> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:32 am: 1. W jaki sposób otrzymać dotację lub pożyczkę na 
uruchomienie swojej działalności i na jakie wydatki mogę takie dotacje przeznaczyć i w jakich jest to 
kwotach ? 
2. Czy można otrzymać jeszcze inne dotacje, pożyczki np z Budżetu Państwa, Unii Europejskiej i jakie 
warunki należy spełnić ? 
 
[Główny]: bartek wszedł o godz. 11:33 am 
 
[asiabg] 11:33 am: czy są jakieś ulgi dla osób po raz pierwszy otwierających działalność które były 
bezrobotne tak jak ja typu mniejszy podatek czy składki ZUS i czy mogę przyjąć od razu osobę na staż 
gdy po otrzymaniu dotacji otworze firmę 
 
[palil] 11:34 am: To mam rozumieć że jeśli chcę uzyskać dotację muszę dysponować na koncie kwotą 
20.000 złotych a jak długo może być ta kwota blokowana mam rozumieć że jest to około roku? 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:34 am: Odp. dla greg: przepraszam za pomyłkę Bezrobotnym NIE 
może być osoba pobierająca naukę w systemie dziennym> 
 
[Główny]: ewelina wszedł o godz. 11:34 am 
 
[palil] 11:35 am: a czy jak mam małą niepełnosprawność mogę uzyskać jakieś ulgi co do działalności 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:35 am: Odp. dla RB: Aby ubiegać się o wsparcie ze środków 
Funduszu Pracy należy być zarejestrowanym we właściwym Urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. 
Następnie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (w PUP mogą być wskazane różne 
załączniki, poza wymienionymi w rozporządzeniu). 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:36 am: O szczegóły zawsze należy pytać w tym Urzędzie, w 
którym będzie Pan się ubiegać o wsparcie. Maksymalna kwota dotacji na dzień dzisiejszy wynosi 6-
krotność przeciętnego wynagrodzenia, tj. 18.579,30 zł. 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:36 am: Co do zakupów to jet to również różnie traktowane przez 
PUP. Mając na uwadze, ze jest to nauka jazdy nie powinno być ograniczeń w zakresie możliwości 
zakupu za całą przyznaną kwotę samochodu, którym będą świadczone usługi. 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:36 am: Ponadto kwota może być przeznaczona w szczególności  
na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów 
reklamowych, pozyskanie lokalu. 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:36 am: Jeżeli chodzi o drugą część pytania to w zakresie 
możliwości pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej, to są ogłaszane konkursy w ramach 
POKL Priorytet VI, działanie 6.2 przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:36 am: Zatem informacje w tym zakresie należy śledzić na 
stronach internetowych właściwych WUP. Co do zasad to są one zawsze szczegółowo określone w 
dokumentacji konkursowej. Ponadto różne fundacje dysponują środkami publicznymi na realizację 
wypłat pożyczek dla osób bezrobotnych. Niestety nie znam szczegółów. > 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:37 am: Dziękuję 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:37 am: Aktualna lista pytań: 
 
[ewelina] 11:37 am: Witam! 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:37 am: 1-[asiabg] 11:33 am: czy są jakieś ulgi dla osób po raz 
pierwszy otwierających działalność które były bezrobotne tak jak ja typu mniejszy podatek czy składki 
ZUS i czy mogę przyjąć od razu osobę na staż gdy po otrzymaniu dotacji otworze firmę 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:37 am: 2-[palil] 11:34 am: To mam rozumieć że jeśli chcę uzyskać 
dotację muszę dysponować na koncie kwotą 20.000 złotych a jak długo może być ta kwota 
blokowana mam rozumieć że jest to około roku? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:37 am: 3-[palil] 11:35 am: a czy jak mam małą niepełnosprawność 
mogę uzyskać jakieś ulgi co do działalności 
 
[Główny]: mirkaf wszedł o godz. 11:38 am 
 
[Główny]: mirkaf wyszedł o godz. 11:38 am 
 
[ewelina] 11:38 am: chciałabym otworzyć swój sklep internetowy! czy jest możliwość otrzymania na 
to dotacji i czy można ją wykorzystać na zakup towaru? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:41 am: Przypominam aktualną listę pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:42 am: 1-[asiabg] 11:33 am: czy są jakieś ulgi dla osób po raz 
pierwszy otwierających działalność które były bezrobotne tak jak ja typu mniejszy podatek czy składki 
ZUS i czy mogę przyjąć od razu osobę na staż gdy po otrzymaniu dotacji otworze firmę 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:42 am: 2-[palil] 11:34 am: To mam rozumieć że jeśli chcę uzyskać 
dotację muszę dysponować na koncie kwotą 20.000 złotych a jak długo może być ta kwota 
blokowana mam rozumieć że jest to około roku? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:42 am: 3-[palil] 11:35 am: a czy jak mam małą niepełnosprawność 
mogę uzyskać jakieś ulgi co do działalności 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:42 am: 4- [ewelina] 11:38 am: chciałabym otworzyć swój sklep 
internetowy! Czy jest możliwość otrzymania na to dotacji i czy można ją wykorzystać na zakup 
towaru? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:42 am: Zostało zaledwie 10 minut na nasze spotkanie, dlatego 
proszę na razie nie zadawać kolejnych pytań. 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:43 am: Odp. Dla asiabg: jeżeli chodzi o ulgi to może być Pani 
objęta mniejszą składką ZUS. Proszę z takimi pytaniami zwrócić się do tych instytucji, są one najlepiej 
w tym zorientowane. Jeżeli chodzi o możliwość pozyskania stażysty z PUP to od razu może Pani złożyć 
wniosek> 
 
[gosia1] 11:43 am: mam tylko jednego poręczyciela. Czy mogę złożyć wniosek o dotację ?czy z 
jednym poręczycielem mogę ubiegać się o dotacje? 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:43 am: Proszę jednak o zgłoszenie jeżeli jakieś pytania pominęłam, 
szczególnie podczas krótkiego wylogowania około godziny 11:20 
 
[drabi] 11:43 am: dziękuję za wszystkie informacje, żegnam 
 
[Główny]: drabi wyszedł o godz. 11:43 am 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:44 am: Odp. dla pali: są różne formy poręczenia i to zależy, którą 
Pan wybierze. Należą do nich poręczenie, weksel z poręczeniem, zastaw na prawach lub rzeczach, akt 
notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, blokada środków na rachunku, gwarancja 
bankowa. Jeżeli będzie to blokada środków to jeżeli zakończy Pan umowę po roku, blokada będzie 
zwolniona. 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:44 am: przy niepełnosprawności może Pan ubiegać się o dotację 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obecnie maksymalna kwota to 
46.448,25 zł. Jednakże Starostowie Powiatów odpowiedzialni za wydatkowanie tych środków zlecają 
te działania nie zawsze Powiatowym Urzędom Pracy. 
 
[Główny]: Marcin wyszedł o godz. 11:44 am 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:44 am: Dlatego też powinien Pan dopytać w „swoim” Urzędzie 
Pracy, czy takie wsparcie jest realizowane i jakie są szczegółowe zasady jego przyznawania oraz, jakie 
należy złożyć dokumenty, gdyż każdy Urząd może posiłkować się dodatkowo swoim regulaminem.> 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:46 am: Odp. dla ewelina: może Pani ubiegać się o wsparcie na 
sklep internetowy i zakup towaru. Jednakże proszę o szczegóły pytać w swoim PUP, gdyż mogą być 
pewne obostrzenia w tym względzie> 
 
[palil] 11:46 am: dziękuję za wszystkie odpowiedzi bardzo fajny pomysł z tym czatem 
 
[schwinnro] 11:47 am: mam pytanie czy jako osoba niepełnosprawna i bezrobotna mogę złożyć 
wniosek o dofinansowanie działalności z PFRON i z UP? Jeżeli tak to gdzie mam złożyć wcześniej. 
Pozdrawiam 
 
[Główny]: Test_czatu wszedł o godz. 11:47 am 
 
[ewelina] 11:47 am: dziękuje za odpowiedź 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:47 am: Odp. dla gosia1: to zależy jaki ma dochód, róże Urzędy 
wskazują swoje  wymogi w tym zakresie> 
 
[Główny]: palil wyszedł o godz. 11:48 am 
 
[gosia1] 11:48 am: dziękuję za odpowiedzi 
 
[Główny]: gosia1 wyszedł o godz. 11:48 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:48 am: Ostatnie pytanie od [schwinnro] 11:47 am: mam pytanie czy 
jako osoba niepełnosprawna i bezrobotna mogę złożyć wniosek o dofinansowanie działalności z 
PFRON i z UP? jeżeli tak to gdzie mam złożyć wcześniej. Pozdrawiam 
 
[Główny]: gosia1 wszedł o godz. 11:48 am 
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[ekspert: Marzena Radochońska] 11:49 am: odp. dla schwinnro: niestety ale musi się Pan 
zdecydować na jedno wsparcie> 
 
[Główny]: Test_czatu wyszedł o godz. 11:49 am 
 
[Główny]: gosia1 wyszedł o godz. 11:49 am 
 
[schwinnro] 11:49 am: dziękuje, czyli PFRON jest bardziej w moim przypadku odpowiedni 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:50 am: Bardzo dziękuje za interesujące pytania 
 
[asiabg] 11:50 am: czy po tym jak wykorzystam wszystkie środki mam przedstawić wszystkie faktury i 
jaki mam na to czas od zawarcia umowy 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:50 am: Proszę o zadanie jednego = ostatniego pytania 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:50 am: Było to pytanie od [asiabg] 11:50 am: czy po tym jak 
wykorzystam wszystkie środki mam przedstawić wszystkie faktury i jaki mam na to czas od zawarcia 
umowy 
 
[Główny]: tomek051@onet.eu wszedł o godz. 11:50 am 
 
[mariusz] 11:51 am: ja rówież dziękuję za odpowiedzi na moje pytania 
 
[Główny]: ibuki wyszedł o godz. 11:51 am 
 
[ekspert: Marzena Radochońska] 11:52 am: odp. dla asiabg: środki może Pani wydatkować od  dnia 
zawarcia umowy, jednakże nie później jak w terminie 30 dni licząc od daty podjęcia działalności 
gospodarczej. Dokumenty potwierdzające wydatki należy złożyć nie później jak do 60 dni licząc od 
daty podjecia działalności> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:52 am: Szanowna Pani, Szanowni Państwo – niezmiernie dziękuję za 
udział w dzisiejszej rozmowie. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania do Pani MARZENY 
RADOCHOŃSKIEJ, to prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko 
w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:53 am: Poza tym jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z 
uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network 
poprzez adres: eic@darr.pl czy też z Punktem Konsultacyjnym. Pytania można wysyłać do nas poprzez 
stronę internetową: www.darr.pl (ikonka ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI w lewym pasku): 
http://www.darr.pl/form.html 
 
[Główny]: RM wyszedł o godz. 11:53 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:53 am: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów. 
Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały 
możliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:53 am: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był JEDENASTYM z serii. 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:53 am: Informacje o tym czacie oraz poprzednich czatach można 
znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / 
ARCHIWUM CZATÓW. Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=234. 
 
[tomek051@onet.eu] 11:53 am: Chciałbym zrobić kurs kierowcy, nie mam wykształcenia i funduszy. 
Tomek 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:54 am: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[asiabg] 11:54 am: dziękuje za odpowiedzi 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:54 am: Zapraszamy jutro w godzinach 10-12 na czat nt, wsparcia na 
e-usługę z PO IG. Więcej informacji na stronie www.darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:54 am: Zapisy wszystkich czatów można znaleźć na wskazanej wyżej 
stronie w zakładce ARCHIWUM CZATÓW. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:54 am: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:54 am: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:54 am: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 
Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


