Dotacje z Urzędu Pracy - Informator
Dotacje z urzędu pracy - przydatne informacje
W roku 2011 kwota dotacji wynosić będzie w zależności od urzędu pracy od 4 do 6 krotności
średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale
2010r. wynosiło 3203,08 zł. Zakładając iż w IV kwartale 2010 średnie przeciętne wynagrodzenie będzie
podobne, możliwa do uzyskania kwota dotacji z Urzędu Pracy zamknie się w przedziale: 12 812,00 zł
- 19 218,00 zł. ( Niższa kwota dotacji wynika z ograniczenia w 2011r budżetu Funduszu Pracy z
1,2mld zł do 200mln zł)
Warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy
Osoba planująca ubiegać się o dotację na otwarcie firmy z funduszy Urzędu Pracy, powinna z
wyprzedzeniem zarejestrować się jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy ze względu na
miejsce zameldowania. Wniosek o dotacje z Urzędu Pracy w większości przypadków składać można
już po upływie miesiąca od rejestracji danej osoby w urzędzie.
( W zależności od regulaminu - wnioski składać można niezwłocznie po zarejestrowaniu się, jako
osoba pozostająca bez zatrudnienia, bądź po upływie co najmniej 3 miesięcy)
Wykluczenia z procesu aplikowania
Z ubiegania się o dotację z Funduszy Pracy wykluczone zostały osoby:
Prowadzące działalności gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień
złożenia wniosku.
Osoby które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku odmówiły
bez podania uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu, lub
przygotowania zawodowego.
Osoby które pozyskały w okresie ostatnich pięciu lat od dnia poprzedzającego dzień
złożenia wniosku, dofinansowania lub pożyczkę z Funduszu Pracy lub z innych funduszy
publicznych - środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.
Studenci studiów stacjonarnych
( o dotację mogą starać sie studenci studiów niestacjonarnych - zaocznych oraz
wieczorowych)
Dotacji nie udziela się również osobom, które w okresie 2 lat przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie zostały skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi
gospodarczemu.
Czas rozpatrywania wniosku.
Średni czas rozpatrywania wniosku oscyluje w granicach ok. 4 tygodni. W zależności od sprawności
personelu danego urzędu czas ten może jednak ulec zmianie.
Ważne - każdy urząd pracy w przyznawaniu dotacji kieruje się własnymi kryteriami zawartymi w
regulaminie przyznawania dotacji. By poznać szczegółowe kryteria aplikowania po dotację, należy w
pierwszej kolejności zapoznać się z danym dokumentem, znajdującym się na stronie www wybranego
urzędu pracy.
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Dotacje PUP należy przeznaczyć na inwestycje mające charakter jednorazowy. Ze środków
uzyskanych z Urzędu Pracy można sfinansować np. zakup wiertarki lub oprogramowania, lecz nie
można dotacji przeznaczyć na pokrycie kosztów administracyjnych np. opłacenie składek ZUS,
abonamentu telefonicznego itp. Te wydatki przedsiębiorca musi pokrywać z przychodu
wygenerowanego w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Każdy Urząd Pracy sam ustala ograniczenia dotyczące możliwości rozdysponowania przez osobę
bezrobotną dofinansowania z PUP. Z tego względu w każdym Urzędzie Pracy mogą się pojawić inne
regulacje. Zazwyczaj bez ograniczeń można rozdysponować ją na zakup narzędzi. Jeżeli chodzi o
zakup towarów, materiałów, koszty reklamy, kosztów adaptacji siedziby (remont lokalu) wprowadza
się zazwyczaj % ograniczenia. Np. do 20% kwoty dotacji na cele reklamowe, do 50% na zakup towaru
etc. Bardzo często Urzędy Pracy nie pozwalają przeznaczać kwoty dofinansowania na zakup środka
transportu. Trzeba jednak podkreślić, iż każdy PUP ma swój własny regulamin szczegółowy w tym
zakresie i to co obowiązuje w jednych urzędach nie musi obowiązywać w innych.

Czy muszę posiadać wkład własny aby uzyskać dofinansowanie z PUP?
Z reguły nie wymaga się od osoby bezrobotnej aby posiadała wkład własny. Zazwyczaj jednak bierze
się go pod uwagę przy ocenie wniosków. Praktyka wygląda w ten sposób, iż jeżeli osoba nie
dysponuje nawet symbolicznym wkładem własnym jej szanse na uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy
są minimalne. Dla urzędników PUP wkład własny inwestowany przez osobę bezrobotną w
przedsięwzięcie jest wyraźnym sygnałem: skoro osoba jest gotowa ryzykować własnym kapitałem, to
jest bardziej zdeterminowana aby odnieść sukces, a tym samym są większe szanse że firma będzie
dobrze funkcjonowała. Coraz częściej w regulaminach Urzędów Pracy spotyka się procentowe
określenia rekomendowanego wkładu własnego osoby bezrobotnej. Przykładowo w PUP Cieszyn
wnioskodawca powinien posiadać wkład własny na poziomie 25% wnioskowanego dofinansowania.
Teoretycznie jest to tylko zalecenie i można złożyć wniosek nie posiadając wkładu własnego, w
praktyce jednak małe są szanse na jego przychylne rozpatrzenie. Należy jednak pamiętać iż zazwyczaj
pod wkład własny można podciągnąć posiadane narzędzia/dobra które zostaną wykorzystane w
ramach działalności np. samochód lub komputer itp.
Co może stanowić wkład własny odnośnie dofinansowania z Urzędu Pracy?
Wkład własny to przede wszystkim gotówka którą inwestujemy w otwieraną firmę. Ile pieniędzy
należy przeznaczyć na przedsięwzięcie? To zależy od przedsięwzięcia. Zdarza się iż osoby z własnej
kieszeni inwestują w nową działalność gospodarczą środki wyższe niż kwota samej dotacji z PUP.
Zdarza się to szczególnie często przy osobach powracających do kraju z kilkuletniego pobytu za
granicą. Zazwyczaj jednak są to jednak kwoty rzędu 1000 - 3000 PLN. Oprócz gotówki wkładem
własnym wnioskodawcy mogą być wszystkie posiadane środki materialne (komputer, drukarka
itp.) które stanowią własność wnioskodawcy i zostaną bezpośrednio wykorzystane w realizacji
przedsięwzięcia. Zazwyczaj Urzędy Pracy nie wymagają od wnioskodawcy posiadania odpowiednich
faktur, choć mogą tego zażądać w przypadku deklarowania posiadania przedmiotów większej
wartości.
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Czy muszę posiadać biznes plan aby uzyskać dotacje z Urzędu Pracy?
Zazwyczaj biznes plan wymieniany jest jako konieczny załącznik do wniosku o dotacje z PUP na
otwarcie firmy. Bywa również iż wniosek jest na tyle rozbudowany iż zawiera wewnątrz wszystkie
podstawowe elementy biznes planu i załączanie dodatkowego opracowania tego typu nie jest
konieczne (np. wniosek o dotacje Urzędu Pracy miasta Warszawy o objętości przekraczającej 20 str.)
Bez względu na to czy biznes plan jest wymagany, czy nie, to jego posiadanie zawsze zwiększa
szanse wnioskodawcy na otrzymanie dofinansowania z Urzędu Pracy dla bezrobotnych. Z uwagi na
ograniczone środki którymi dysponuje Urząd Pracy i duże zainteresowanie dotacjami, tylko część
osób uzyskuje dotacje. Dobrze przygotowany biznes plan do PUP uwiarygodnia w oczach
urzędników osobę bezrobotną i zwiększa szanse na pozytywne zaopiniowanie wniosku. Biznes plan
pomaga również wybrnąć z sytuacji gdy dana osoba nie dysponuje wkładem własnym ani formalnym
wykształceniem wiążącym się bezpośrednio z daną formą działalności. W tym przypadku biznes plan
ukazuje nie tylko zaangażowanie wnioskodawcy w przedsięwzięcie, ale również przekonuje o jego
kompetencjach.
Biznes plan staje się również niezwykle użyteczny w przypadku uruchamiania firm, które można
określić jako „nietypowe formy działalności”. Chodzi tu w szczególności o przedsiębiorstwa których
istotą jest świadczenie usług lub produktów bezpośrednio związanych wykorzystaniem nowych
technologii informatycznych. W takich przypadkach przystępnie napisany biznes plan staje się
łącznikiem umożliwiającym właściwe zrozumienie i ocenę przez urzędników koncepcji biznesowej
danego wnioskodawcy.
Czy w oparciu o dotacje z PUP mogę otworzyć dowolną firmę?
Przepisy uniemożliwiają w oparciu o dotacje PUP otwieranie działalności w wybranych
sektorach:
rybołówstwa i akwakultury,
produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu niektórych podstawowych
produktów rolnych,
tworzenie i prowadzenie sieci dystrybucyjnej związanej z prowadzeniem działalności
eksportowej
działalności uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w
stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy
działalności w sektorze węglowym
pomocy w nabyciu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawana
podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego
transportu towarowego
Szczegóły znajdują się w regulaminie, który każdy Urząd Pracy ma obowiązek
udostępnić osobom zainteresowanym. Bywa iż oprócz wymienionych ustawowo
ograniczeń Urząd Pracy wprowadza własne dodatkowe obostrzenia w tym zakresie.
Bywa iż w oparciu o dofinansowanie z Urzędu Pracy nie można uruchamiać firmy o
charakterze np. handlu obwoźnego.
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Jak długo musi działać firma którą uruchomię w oparciu dofinansowanie z Urzędu Pracy?
Umowa zawierana przez osobę bezrobotną która otrzymała dotacje PUP - zobowiązuje ją do
prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy ( chyba że regulamin
stanowi inaczej – niektóre PUPy wymagają aby działalność prowadzona była przez okres 24miesięcy)
W tym okresie firma nie może zawiesić działalności. Jako dokumenty potwierdzające fakt
prowadzenia działalności gospodarczej zazwyczaj wymagane jest doniesienie zaświadczeń z ZUS i
US o prowadzeniu przez daną osobę firmy w danym okresie. Zaświadczenie dotyczy samego faktu
prowadzenia działalności gospodarczej, swą treścią zazwyczaj nie musi jednak obejmować zapisu o
niezaleganiu ze składkami na Ubezpieczenie Społeczne / Zdrowotne. Urzędy Pracy zwykle wymagają
doniesienie tego rodzaju zaświadczeń po 6 i 12 miesiącach licząc od dnia uruchomienia firmy. W
zależności od przepisów obowiązujących w danym PUP, urzędy mogą wymagać od przedsiębiorcy
dodatkowych dokumentów np. kopię wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Czy muszę udokumentować zyski uzyskiwane w ramach uruchomionej firmy?
Urzędy Pracy w większości przypadków nie wnikają w rentowność przedsięwzięcia. Wymagane jest
aby firma otwarta w oparciu o dofinansowanie z Fundusz Pracy działała nieprzerwanie przez 12
miesięcy. Nie wnika się jednak w to czy i jaki firma faktycznie przynosi dochód. (W roku 2010 jedynie
dwa Urzędy Pracy w Polsce wymagały dodatkowych dokumentów wykazujących obroty firmy)
Zawarte w biznes planie dane obejmujące prognozowany rachunek wyników dla danego okresu
działalności - stanowią informacje poglądowe. Osoba bezrobotna która uruchomi firmę w oparciu o
dofinansowanie z Urzędu Pracy nie musi osiągnąć wyników prognozowanych. Nawet najbardziej
profesjonalne prognozy stanowią jedynie zdroworozsądkowy opis spodziewanych wyników. Są to
informacje opracowywane w danym czasie wedle aktualnej i spodziewanej sytuacji rynkowej. W
praktyce faktyczny bilans zawsze nieco odbiega od nawet najlepszego rachunku wyników.
Czy muszę zatrudnić pracowników otwierając firmę w oparciu o dotacje z Urzędu Pracy?
Urzędy Pracy nie wymagają zatrudnienia pracowników w firmach uruchamianych w oparciu o
dotacje z PUP. Z naszej praktyki wynika iż ponad połowa otwieranych przedsiębiorstw to firmy
jednoosobowe. Faktem jednak jest iż deklarowane zatrudnienie zawsze pozytywnie wpływa na ocenę
danego wniosku / biznes planu składanego przez osobę bezrobotną. Kryteria oceny dają zazwyczaj
dodatkowe punkty tym, którzy chcą zatrudnić w swojej firmie pracowników. Wynika to z tego
prostego faktu iż każda firma zatrudniająca pracowników to jednocześnie mniej osób bezrobotnych w
danym Urzędzie Pracy. Jest to więc przemyślana polityka walki z bezrobociem.
Należy jednak podkreślić iż zazwyczaj Urząd Pracy nie rozlicza po przyznaniu dofinansowania z
ilości rzeczywiście zatrudnionych w ramach danej działalności gospodarczej osób. Przekonujący
biznes plan do Urzędu Pracy powinien więc zawierać ogólną informację o spodziewanym
zatrudnieniu w pierwszych latach działalności. Faktyczne zatrudnienie i tak zawsze podyktowane jest
aktualną sytuacją na rynku. Jeżeli Urzędy Pracy chciały egzekwować zatrudnienie określonej ilości
osób mogło by to być działaniem na szkodę nowo otwartej firmy.
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Czy dotacje na rozpoczęcie działalności z PUP mogę łączyć z innymi formami unijnego
finansowania?
Nie ma żadnych formalnych przeciwwskazań aby przedsiębiorca mógł się starać się o wsparcie na
rozwój przedsiębiorstwa. Zazwyczaj po upływie 6 miesięcy może on złożyć wniosek o refundacje
kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego (600% średniej krajowej). Istnieje również możliwość ubiegania się o środki unijne ( po
upływie 24miesięcy). W tym wypadku ma to jednak zazwyczaj charakter częściowych refundacji
poniesionych kosztów inwestycyjnych. W tym wypadku wszystko zależy od rodzaju inwestycji –
(projekt musi klasyfikować się pod określony program operacyjny), oraz loalizacji firmy – (programy
wdrażane są w zależności od województwa przez różne instytucje i w różnych terminach)
WAŻNE - Nie wolno łączyć dotacji z dwóch różnych źródeł na rozpoczęcie działalności
( nie ma możliwości ubiegania się łącznie o dotację z Urzędu Pracy oraz działania 6.2 POKL) Osoby korzystające
z dotacji 6.2 POKL mogą ubiegać się o dotacje z PROW oraz RPO ( Regionalnych Programów Operacyjnych) po
upływie 2 lat od momentu uzyskania wsparcia.

Prowadziłem kiedyś działalność gospodarczą, czy mogę starać się o dotacje?
Osoba która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna, a prowadziła w przeszłości
działalność gospodarczą może starać się o dotacje PUP na otwarcie firmy pod warunkiem, że firma
została zamknięta co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. (Niektóre Urzędy Pracy
stosują dłuższy okres.) Oczywiście należy tu podać przyczynę zamknięcia firmy. W tym wypadku
fakt iż prowadziło się kiedyś działalność gospodarczą może przemawiać na korzyść pod warunkiem
iż dokona się odpowiedniego uzasadnienia we wniosku / biznes planie. Jeżeli działalność
gospodarcza została zamknięta z powodów innych niż ekonomiczne, wtedy osoba jako doświadczony
przedsiębiorca zyskuje dzięki temu większe szanse na uzyskanie dofinansowania z Urzędu Pracy na
otwarcie działalności.
Nie posiadam papierów dokumentujących moją wiedzę, doświadczenie w danej branży. Czy mimo
wszystko mam szanse uzyskać dotacje?
Osoba chcąca uzyskać dotacje z PUP musi przekonać urzędników iż poradzi sobie z prowadzeniem
firmy o danym profilu. Wszelkiego rodzaju dokumenty i zaświadczenia potwierdzające referencje
osoby bezrobotnej w tym zakresie w oczywisty sposób działają na jej korzyść i zwiększają szanse na
otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Należy tutaj podkreślić iż nikt nie musi
znać się na wszystkim. Jeżeli osoba chce uruchomić sklep internetowy wcale nie musi być
informatykiem. Wystarczy że ma pomysł na sklep i potrafi pozyskać dobry i atrakcyjny cenowo
produkt. Do administracji sklepem może zatrudnić pracownika o odpowiednich kwalifikacjach.
Dotyczy to wszystkich branż. W przypadku braku formalnych dokumentów pomocny jest również
odpowiedni biznes plan do PUP obrazujący wiedzę wnioskodawcy w danym temacie.
Koszty kwalifikowane - Wydatkowanie dotacji z Urzędu Pracy - brutto czy netto?
Dotacja otrzymywana z Urzędu Pracy należy bezwzględnie rozdysponować w kwocie brutto.
Przedsiębiorca musi więc wydatkować tą kwotę kupując narzędzia, usługi i urządzenia w cenie
obejmującej 23% VAT. Na szczęście nie musi płacić żadnych dodatkowych podatków od otrzymanego
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z Urzędu Pracy dofinansowania na otwarcie działalności. (Nie płaci się podatku dochodowego od
otrzymanego dofinansowania)
Czy muszę mieć poręczycieli?
Choć ustawa dopuszcza kilka form zabezpieczenia ewentualnego zwrotu kwoty dotacji w przypadku
niedotrzymania przez wnioskodawcę umowy, to w praktyce wykorzystuje się niemal wyłącznie
poręczenie. Jeżeli chodzi o poręczenie to poszczególne Urzędy Pracy wg własnego uznania określają
szczegółowe przepisy. Zazwyczaj preferowane jest zabezpieczenie w postaci dwóch poręczycieli
zatrudnionych bezterminowo na umowę o pracę, przedsiębiorców, lub emerytów, uzyskujących
dochód miesięczny w wysokości co najmniej 50% średniej krajowej. W Urzędzie Pracy należy
przedstawić odpowiednie dokumenty/zaświadczenia potwierdzające uzyskiwane dochody. Bywa iż
poręczycielami nie mogą być osoby starsze niż 75 lat lub posiadające już jakieś zobowiązania
finansowe (raty, kredyty, pożyczki, inne poręczenia).
Kiedy należy zarejestrować firmę uruchamianą w oparciu o dotacje dla bezrobotnych?
Firmy nie można rejestrować pod żadnym względem przed podpisaniem umowy z danym Urzędem
Pracy. Aby móc uzyskać dotacje należy mieć bowiem status osoby bezrobotnej. W momencie
uzyskania wpisu do EDG formalnie osoba traci status osoby bezrobotnej. Tym samym w przypadku
dokonania wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej przed podpisaniem z Urzędem Pracy
umowy dotyczącej dofinansowania na rozpoczęcie działalności, osoba taka traci formalną możliwość
zawarcia takiej umowy i uzyskania dotacji z Urzędu Pracy.
Czy mogę amortyzować środki trwałe zakupione z dotacji?
Narzędzia i urządzenia zakupione ze środków dotacji PUP które przekraczają wartość 3 500,00 zł i
stanowią środki trwałe, nie mogą zostać amortyzowane tj. nie może zostać wrzucona w koszty utrata
ich wartości wynikła z eksploatacji. Dzieje się tak dla tego iż dotacja zwolniona jest z podatku
dochodowego, a co za tym idzie możliwość amortyzacji stanowiła by podwójne zwolnienie
podatkowe.
Warto jednak mimo wszystko w obrębie biznes planu uwzględnić koszty eksploatacyjne, gdyż mimo
iż realnie dane przedsiębiorstwo amortyzacji danych środków trwałych zakupionych z dotacji
dokonać nie może, to realnie takie koszty ponosi. Trzeba jednak wyraźnie określić na jakich zasadach i
w jakim celu koszty eksploatacyjne odpowiadające amortyzacji zostały w danym rachunku wyników
uwzględnione.
Realny rachunek wyników powinien uwzględniać wszystkie ponoszone koszta, bez względu na to iż
z uwagi na wybraną formę opodatkowania, lub inne przepisy - danych kosztów formalnie nie
uwzględnia się w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.
Czy muszę zapłacić podatek dochodowy od otrzymanego dofinansowania z PUP?
Dotacja z Urzędu Pracy da osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest
zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymaną kwotę należy jednak
bezwzględnie wydatkować brutto, a środki trwałe zakupione z dotacji nie można wrzucać w koszty
po przez mechanizm amortyzacji.
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Dotacje z Urzędu Pracy - Informator
Jakie ma realne szanse na otrzymanie dofinansowania z Urzędu Pracy?
W roku 2011 nieco trudniej uzyskać dotacje dla bezrobotnych z Urzędu Pracy niż w roku 2010.
Wydatki Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych, m .in. właśnie na dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej są bowiem niższe niż w roku ubiegłym. (Kosztem Funduszu Pracy łatana
jest dziura budżetowa) W roku 2010 na Fundusz Pracy z którego finansowane są m. in. dotacje
przeznaczono 7 mld zł, w 2011 – 3,2 mld zł. Statystycznie rzecz biorąc trudność w uzyskaniu dotacji
wzrasta więc dwukrotnie. Z tego względu wzrasta znaczenie profesjonalnie przygotowanych
dokumentów (wniosek, biznes plan) przez osoby chcące uzyskać dofinansowanie. W roku 2010
jedynie 30% osób składających wnioski otrzymywało dotacje. W 2011 liczba ta prawdopodobnie nie
przekroczy 15%.
Statystycznie rzecz biorąc szanse uzyskania dotacji to 15%. Liczba ta jednak znacznie różni się w
zależności od wielkości miejscowości. Trudniej pozyskać dotacje z Urzędu Pracy w dużych miastach
(Warszawa, Łódź, Kraków, Katowice). O wiele łatwiej pozyskać dofinansowanie w mniejszych
miejscowościach. Olbrzymie znaczenie odgrywają również inne czynniki np. doświadczenie
zawodowe wnioskodawcy, wysokość wkładu własnego, chęć zatrudnienia pracowników w przyszłej
firmie itp. Jeżeli wnioskodawca ma dobry pomysł, inwestuje własny kapitał w działalność, planuje
zatrudnić choć jednego pracownika i jest w stanie zagwarantować zabezpieczenie dla dotacji to
powinien spać spokojnie. Przy dobrze opracowanych dokumentach jego szanse znacznie wzrastają.
Należy bowiem pamiętać iż dotacje przyznawane są nie na zasadzie loterii z 10% szansą trafienia
wygranej, a na zasadzie merytorycznej oceny składanych wniosków i biznes planów. Najlepsi zawsze
otrzymają dotacje.
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