
PUP w Gdańsku
Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej.



Dotacja

Ile wynosi dofinansowanie?
Maksymalna kwota dofinansowania moŜe wynieść 6-
krotność przeciętnego wynagrodzenia (w drugim 
kwartale 2013 r. wyniosło 3612,51 zł= 21672 zł ), 
jednakŜe przyznając dotację komisja bierze równieŜ pod 
uwagę zasadność planowanych wydatków, wielkość 
posiadanych funduszy oraz liczbę złoŜonych wniosków.

Kto moŜe złoŜyć wniosek o dofinansowanie?
Osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Gdańsku, posiadająca stałe 
zameldowanie na terenie Gdańska lub powiatu 
gdańskiego. 



• Środki mogą być udzielane na podjęcie działalności w 
rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, tj. zarobkową działalność wytwórczą, 
budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, 
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóŜ, a takŜe 
działalność zawodową, wykonywaną w sposób ciągły 
i zorganizowany 



PUP nie udziela środków na podjęcie 

następujących przedsięwzięć :
– działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i 

hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 
śródlądowego, a takŜe wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaŜy posiłków 
domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem 
turystów,

– działalność sezonową (obowiązek prowadzenia działalności przez 12 miesięcy),

– handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny),

– handel akwizycyjny,
– transport osób taksówkami,
– pośrednictwo ubezpieczeniowe,
– działalność, której siedziba i miejsce stałego wykonywania znajduje się poza 

terenem Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego,
– prowadzenie działalności toŜsamej z działalnością współmałŜonka,
– podjęcie przez wnioskodawcę działalności juŜ wcześniej prowadzonej, za 

wyjątkiem kiedy działalność została zakończona z przyczyn losowych i od jej 
zakończenia minęły co najmniej 24 miesiące,

– przejęcie działalności gospodarczej, poprzez jednoczesne odkupienie środków 
trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w 
tym samym miejscu,

– rozpoczęcie działalności w miejscu, w którym na dzień złoŜenia wniosku 
funkcjonuje toŜsama działalność gospodarcza. 

– działalność prowadzoną w oparciu o współpracę z jednym odbiorcą, 
spełniającą bardziej przesłanki zatrudnienia niŜ samodzielnej, niezaleŜnej 
działalności gospodarczej 



Na co moŜna wydać otrzymane środki?

• Wnioskowana kwota moŜe być przeznaczona na zakup 
towarów i usług, w szczególności na zakup środków 
trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług 
i materiałów reklamowych, pokrycie kosztów pomocy 
prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem 
działalności gospodarczej 



Kiedy wniosek moŜe zostać uwzględniony?

W przypadku gdy osoba bezrobotna złoŜyła kompletny i prawidłowo 
sporządzony wniosek oraz spełnia łącznie poniŜsze warunki:

1. nie korzystała z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych
środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub 
rolniczej, załoŜenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

2. nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 
12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złoŜenia wniosku;

3. nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złoŜenia wniosku za
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 czerwca – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary.

4. nie złoŜyła wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub 
przyznanie jednorazowo środków na załoŜenie lub przystąpienie do
spółdzielni socjalnej. 



Rozpatrywanie wniosków w PUP w Gdańsku

Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności 
gospodarczej w roku bieŜącym były rozpatrywane w trybie 
konkursowym, zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz punktacją, 
stanowiącą załącznik do powołanego regulaminu przyznawania 
środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wszystkie dokumenty do pobrania na stronie www.pup.gda.pl



Kryteria oceny i punktacja wniosków w sprawie jednorazowego 
dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

0Brak deklaracji współpracy lub listów intencyjnych

1 – 5 Od 1 do 5 deklaracji współpracy lub listów intencyjnych 

2 – 6 Od 6 deklaracji współpracy lub listów intencyjnych 

max.  6 4. Posiadanie deklaracji współpracy lub listów intencyjnych od odbiorców  

0Inne

2Poręczenie wg prawa cywilnego lub blokada rachunku bankowego

max.  2 3. Rodzaj moŜliwego do przyjęcia zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

0Udokumentowanie doświadczenia zawodowego poniŜej 3 miesięcy

1Udokumentowanie doświadczenia zawodowego od 3 do 6 miesięcy

1 – 3Udokumentowanie doświadczenia zawodowego od 6 do 12 miesięcy

1 – 5 Udokumentowanie doświadczenia zawodowego od 1 roku do 3 lat

1 – 6 Udokumentowanie ponad 3-letniego doświadczenia zawodowego

max.  62. Posiadanie udokumentowanego doświadczenia zawodowego toŜsamego z rodzajem planowanej 
działalności

0Nie przedstawienie Ŝadnych dokumentów potwierdzających wykształcenie albo nie posiadanie 
wykształcenia zgodnego lub podobnego do rodzaju planowanej działalności gospodarczej

1Udokumentowanie wykształcenia w podobnej dziedzinie do dziedziny zamierzonej działalności 
gospodarczej

1 – 3 Udokumentowanie ukończenia kursów lub szkoleń zgodnych z planowaną działalnością

1 – 5 Udokumentowanie ukończenia szkół, studiów zgodnych z typem planowanej działalności 
gospodarczej

max. 81. Posiadanie wykształcenia zgodnego z typem planowanej działalności

Max
50pkt

Kryterium



max.  4 13. Szczegółowość i spójność planowanego przedsięwzięcia

max.  412. MoŜliwość utrzymania się na rynku

max.  411. Innowacyjność

0Brak wskazania lokalu

1Wskazanie lokalu

3Przedstawienie  umowy przedwstępnej dot. najmu lokalu 

4Udokumentowanie posiadania lokalu własnego (np. akt własności)

max.  410. Posiadanie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej 

max.  1 9. Estetyka, staranność wniosku

max.  3 8. Jakośćmerytoryczna, kompletność wniosku

0Poza terenem Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

1Na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

max.  1 7. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

0PoniŜej 10% wnioskowanej kwoty

1Co najmniej 10% wnioskowanej kwoty

5Co najmniej 25% wnioskowanej kwoty

max.  5 6. Udokumentowany udziałśrodków własnych

0Opinia negatywna

1Opinia pozytywna z zastrzeŜeniami

2Opinia pozytywna

max.  2 5. Predyspozycje osobowościowe wnioskodawcy, jego wiarygodność, spójność wypowiedzi w 
oparciu o opinię doradcy zawodowego



Kiedy moŜna złoŜyć wniosek?

Terminy naboru wniosków ogłaszane są na stronie 
internetowej oraz w siedzibie PUP. Wnioski są rozpatrywane 
pod warunkiem, Ŝe urząd dysponuje środkami 
pozwalającymi na ich sfinansowanie.

Gdzie złoŜyć wniosek?

W terminie naboru wnioski składa się w kancelarii PUP (pok. 
214) 
w godz. 8:00-14:00. 
Przed złoŜeniem wniosku naleŜy odbyć wizytę u doradcy 
zawodowego.
Z uwagi na duŜe zainteresowanie środkami wizytę u 
doradcy naleŜy umówić z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jak długo wniosek jest rozpatrywany?

O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków PUP 
powiadamia w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia 
złoŜenia kompletnego wniosku.



Jakie zobowiązania wynikają z 

umowy?
• dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej oraz rozpoczęcie DG w ciągu miesiąca od daty umowy z 
PUP,

• udokumentowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie do 
jednego miesiąca od daty zawarcia umowy,

• wydatkowanie otrzymanych środków zgodnie z wnioskiem w terminie 
od daty zawarcia umowy do  2 miesięcy od dnia podjęcia działalności 
gospodarczej,

• udokumentowanie i rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków w
terminie od daty zawarcia umowy do  2 miesięcy od dnia podjęcia 
działalności gospodarczej,

• prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12
miesięcy,

• zwrotu, w terminie 30 dni do dnia otrzymania wezwania, środków 
wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania 
środków, w przypadku naruszenia warunków umowy,

• zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z ustawą z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku 
naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach 
przyznanego dofinansowania, 



Jakie są stosowane formy zabezpieczenia zwrotu 

przyznanych środków w przypadku niedochowania 

warunków umowy?

• poręczenie wg prawa cywilnego,

• blokada rachunku bankowego,

• w szczególnych przypadkach akt notarialny o poddaniu 
się egzekucji przez dłuŜnika (w tym przypadku 
wymagane jest aby wnioskodawca dodatkowo dołączył 
informację o posiadaniu majątku, z którego moŜna 
dochodzić naleŜności)



Dane za 2013

wpłynęło 520 wniosków

Otrzymało środki 220 osób



Dotacje PUP Dotacje PUP -- Najciekawsze Najciekawsze 
przedsięwzięcia lat ubiegłych przedsięwzięcia lat ubiegłych 

ZajZajęęcia edukacyjne cia edukacyjne 
i opieka dziennai opieka dzienna

nad dzienad dzieććmimi



Dotacje PUP Dotacje PUP -- Najciekawsze Najciekawsze 
przedsięwzięciaprzedsięwzięcia

„KOKOSZKOWA MANUFAKTURA”KOKOSZKOWA MANUFAKTURA”

Działalność opiera się na ręcznej produkcji Działalność opiera się na ręcznej produkcji 

uzbrojenia i odzieŜy wzorowanej na uzbrojenia i odzieŜy wzorowanej na 

średniowiecznych zabytkach i przekazach. średniowiecznych zabytkach i przekazach. 

Wykorzystywane są wyłącznie potwierdzone Wykorzystywane są wyłącznie potwierdzone 

przez badaczy i historyków metody przez badaczy i historyków metody 

rzemieślnicze. rzemieślnicze. 



Dotacje PUP Dotacje PUP -- Najciekawsze Najciekawsze 
przedsięwzięciaprzedsięwzięcia

Projektowanie, produkcja 
i sprzedaŜ toreb ekologicznych



Opinia doradcy zawodowego

Doradca zawodowy podczas spotkania bada:

• predyspozycje osobowościowe wnioskodawcy, 

• jego wiarygodność, 

• spójność wypowiedzi

Doradcy zawodowi majDoradcy zawodowi mająą taktakŜŜe moe moŜŜliwoliwośćść wykorzystania testwykorzystania testóów i w i 
kwestionariuszy badajkwestionariuszy badająących cechy przedsicych cechy przedsięębiorcze.biorcze.



CECHY

• otwartość

• stanowczość

• aktywność i optymizm

• sprawność i skuteczność

• samodzielność

• zrównowaŜenie emocjonalne

• upór w dąŜeniu do celu

• pewność siebie 



UMIEJĘNOŚCI

• kierowanie ludźmi

• planowanie

• rozwiązywanie problemów

• prowadzenie dokumentacji

• prowadzenie negocjacji 

• szybkie decydowanie

• zarządzanie finansami

• znajomość przepisów 



DZIAŁANIE
• wykazywanie inicjatywy

• poszukiwanie moŜliwych i najlepszych rozwiązań

• dostosowywanie postępowania do zmian

• podejmowanie  ryzykownych przedsięwzięć

• uniezaleŜnianie się od innych

• ponoszenie odpowiedzialności za działania

• przekonywanie innych

• wykorzystywanie pojawiających się moŜliwości



„Aby odnieść sukces naleŜy wyglądać tak, jakby juŜ się go 
odniosło.”
Valentin Polcuch (1911-1989), publicysta, poeta


