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Jeśli czytasz ten poradnik oznacza to, że albo zamierzasz 
zostać przedsiębiorcą albo już nim jesteś. Celem tej publi-
kacji jest przybliżenie możliwości dostępnych dla przed-
siębiorców prowadzących działalność w Dąbrowie Gór-
niczej. Treści przedstawione są w syntetyczny i zwięzły 
sposób, tak aby każdy zainteresowany mógł łatwo odna-
leźć więcej informacji na dany temat. Dąbrowa Górnicza 
jest miastem mocno wspierającym przedsiębiorczość  
i warto wiedzieć z czego i gdzie można skorzystać. 

Zachęcamy zatem
do lektury!
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REJESTRACJA FIRMY KROK PO KROKU

Procedura rejestracji działalności gospodarczej  

(osoby fizycznej):

1. Złożenie wniosku CEIDG-1
 ǰ OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Miasta   

z WAŻNYM Dowodem Osobistym lub WAŻNYM Pasz-

portem. Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za 

pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty 

w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wnio-

sku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje 

wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada 

wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem 

złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpi-

sał wniosek w Urzędzie Miasta).

 ǰ przez PEŁNOMOCNIKA - w przypadku składania wniosku 

przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed or-

ganem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie peł-

nomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. 

Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym 

członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu następuje 

zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się ory-

ginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, 

zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administra-

cyjnego. Pełnomocnik również musi posiadać ważny doku-

ment tożsamości, którego seria i nr widnieje na pełnomoc-

nictwie.

ZAMIERZASZ ZOSTAĆ
PRZEDSIĘBIORCĄ, JAK TO ZROBIĆ?

Urząd Miejski  
w Dąbrowie  

Górniczej 
 

ul. Graniczna 21 
41-300 Dąbrowa 

Górnicza

tel. 32 295 67 00
um@dabrowa-gornicza.pl
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 ǰ WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być po-
twierdzony notarialnie).

 ǰ SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG 
(www.firma.gov.pl) - wymagany podpis elektronicz-
ny lub profil zaufany.

2. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wniosko-

dawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem 

przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumen-

tu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicz-

nym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie póź-

niej niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

3. Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, GUS.

4. Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS  

na stronie ministra właściwego ds. gospodarki:  

www.firma.gov.pl - Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem  

i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej. W interesie przedsiębiorcy jest aktu-

alizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał dane z rzeczywistym 

stanem rzeczy. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wy-

drukować.

5. Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automa-

tycznie w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Dostępne do 

sprawdzenia na: www.firma.gov.pl (jeżeli posiadasz już nr NIP  

i REGON należy podać go na wniosku - numery się nie zmie-

nią).

6. Zgłoszenie się do ZUS w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia.

7. Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku: REJE-

STRACJI VAT, KASY FISKALNEJ czy w celu złożenia PIT-16 – przy 

wyborze karty podatkowej.

W interesie przedsię-
biorcy jest aktuali-
zowanie wpisu w 
CEIDG i dbanie, aby 
zawierał dane zgod-
ne z rzeczywistym 
stanem rzeczy.

www.firma.gov.pl

Procedura Rejestracji Spółki Cywilnej

1. Uzyskanie wpisu w CEIDG (wniosek CEIDG-1).

2. Zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie).

3. Zgłoszenie do GUS i uzyskanie nr REGON spółki - wniosek 

na druku RG składa się we właściwym dla siedziby spółki 

urzędzie statystycznym (wolny od opłat).

4. Zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzy-

skanie NIP spółki – wniosek na druku NIP-2 , NIP-D (wolny 

od opłat).

5. Złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywil-

noprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu 

na siedzibę spółki (stawka podatku wynosi 0,5%, podstawę 

opodatkowania stanowi wartość wkładów wniesionych do 

majątku spółki) - deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin 

– 14 dni).

6. Zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT - formularz  

VAT-R – przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towa-

rów lub usług.

7. Zmiana wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami 

fizycznymi – uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki 

- wniosek CEIDG-1.

Uwaga!

 ǰ Spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadają-

cą osobowości prawnej.

 ǰ Opodatkowaniu dochodu uzyskiwanego przez spółkę cywil-

ną podlegają wspólnicy.

Zgłoszenie rejestra-
cyjne do podatku 

VAT - przed dniem 
dokonania pierwszej 

sprzedaży.
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 ǰ Jeżeli spółka będzie zatrudniać pracowników czy zlecenio-

biorców, należy dokonać zgłoszenia jej jako płatnika składek 

w ZUS – formularz ZUS ZPA (termin – 7 dni od dnia powsta-

nia obowiązku ubezpieczeń).

 ǰ Wspólnicy spółki dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń sa-

modzielnie (płatnikiem jest wspólnik) - za pomocą formula-

rza ZUS ZUA albo ZUS ZZA.

 ǰ Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłaca-

na od każdego rodzaju pozarolniczej działalności (odrębna 

z tytułu działalności indywidualnej i każdej spółki, w której 

działalność jest wykonywana).

Nazwa firmy w CEIDG dotyczy przedsiębiorców - osób fi-

zycznych, a więc również wspólników spółek cywilnych, lecz  

nie spółek samych w sobie.

W związku z tym umieszczenie nazwy spółki cywilnej w nazwie 

firmy przedsiębiorcy w sposób sugerujący, iż wpis dotyczy spółki 

cywilnej np. „Jan Kowalski ABC S.C” może zakwalifikować wpis 

do wykreślenia z urzędu przez ministra właściwego ds. gospo-

darki. Dopuszczalna jest forma np. „Jan Kowalski wspólnik spółki 

cywilnej ABC”.

Na wpisie do ewiden-
cji (CEIDG) nie podaje 
się nazw spółek 
cywilnych!

www.biznes.gov.pl

OPŁATY: 
Rejestracja w CEIDG 
jest wolna od opłat.

www.ceidg.gov.pl

KONKURS NA NAJLEPSZY MODEL 
BIZNESOWY DLA DĄBROWY

Konkurs adresowany jest do osób nieprowadzących działalności 

gospodarczej oraz takich, które nie prowadziły działalności w okre-

sie 36 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Ma na celu 

wspieranie przedsiębiorczości i wyłonienie najbardziej konkurencyj-

nego pomysłu na biznes prowadzonego na terenie Dąbrowy Gór-

niczej. 

Jego atrakcyjność podnosi możliwość konsultacji z mentorami  

z dziedziny biznesu oraz atrakcyjna nagroda.

Pierwsza edycja Konkursu została rozstrzygnięta w grudniu 2019 r.  

w Pałacu Kultury Zagłębia, gdzie finaliści zaprezentowali swoje pomy-

sły przed jury i publicznością.

W trakcie Gali Finałowej odbyło się również głosowanie publiczności 

na najlepszy projekt biznesowy.

Laureatką Nagrody Głównej została Marta Holi, która zdo-

była pierwsze miejsce i nagrodę 15 000 zł na realizację swoje-

go pomysłu biznesowego, czyli Holisfery – Centrum Relaksu  

w Dąbrowie Górniczej.

Nagrodę Publiczności - 5000 zł, ufundowaną przez Marcina Bazy-

laka - Prezydenta Miasta zdobył Wiktor Worożański ze swoim po-

mysłem innowacyjnego Fotolustra.

Łączna pula nagród w konkursie wyniosła ponad 30 000 zł.

www.dabrowa- 
gornicza.com
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POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA BIZNES

Potrzebujesz środków na biznes? Masz wiele możliwości ich uzy-

skania, poniżej przedstawiamy Ci te, proponowane przez nas. 

Jednak aktualnych programów i form wsparcia należy szukać 

na bieżąco, ponieważ mogą ulegać dynamicznej zmianie wraz  

z upływem czasu na ich realizację.

Instytucje, w których możesz szukać wsparcia finansowego w za-

kresie przedsiębiorczości to między innymi:

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A

Oferuje wszechstronne możliwości wspierania przedsiębiorczo-

ści.  Są to m.in: szkolenia, seminaria, konkursy, projekty. To tu mo-

żesz otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, ale  

i doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia  

z zakresu prowadzenia firmy, indywidualną opiekę i wsparcie ofi-

cera dotacyjnego.

Fundusz Górnośląski S.A

Śląski Fundusz Pożyczkowy jest programem obsługiwanym przez 

Fundusz Górnośląski. Fundusz Górnośląski SA powstał w 1995 

roku. Do jego głównych zadań od początku należy rozwój rynków 

kapitałowych w regionie oraz działanie na rzecz rozwoju przedsię-

biorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Swoją misję realizuje 

poprzez między innymi inwestycje w podmioty gospodarcze oraz 

współpracę z samorządami lokalnymi. Jego celem jest ułatwienie 

dostępu do zewnętrznych źródeł finansowanie działalności ma-

łych i średnich przedsiębiorstw. 

Szczegóły i aktualne 
oferty:

www.arl.org.pl

Szczegóły i aktualne 
oferty:

www.fundusz-silesia.pl

Powiatowy Urząd Pracy
w Dąbrowie Górniczej

W zależności od Twoich potrzeb i możliwości Powiatowy Urząd 

Pracy oferuje Ci kilka możliwości pozyskiwania środków na dzia-

łalność, w tym m.in.:

 ǰ pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobot-

nego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy 

Urząd Pracy,

 ǰ refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stano-

wiska pracy,

 ǰ dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobot-

nego w wieku 50+.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej prowadzi również 

okresowe programy pozwalające na skorzystanie między innymi  

z bezzwrotnych dotacji na uruchomienie działalności gospodar-

czej. 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 

O dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich może wnio-

skować każdy podmiot, który wymieniony jest w katalogu benefi-

cjentów Programu, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności 

jednak od specyfiki projektu, określane są warunki, które musi 

spełnić jego przyszły realizator.

Warto również sprawdzić aktualne możliwości skorzystania  

z Funduszy Europejskich dla MŚP www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

www.dabrowa 
gornicza.praca.gov.pl

Szczegóły i aktualne 
oferty:

www.scp-slask.pl

Szczegóły i aktualne 
oferty:
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FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW  
NA TERENIE DĄBROWY GÓRNICZEJ

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości

Jest to miejsce aktywnie wspierające osoby przedsiębiorcze z Dą-

browy Górniczej i regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Misją Dąbrow-

skiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest zapewnianie komplek-

sowego wsparcia zarówno dla osób rozpoczynających swoją 

przygodę z biznesem, jak i właścicieli firm.

Oprócz możliwości skorzystania z konsultacji biznesowych, 

prawnych i księgowych, kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy 

mają także wymiana doświadczeń i nawiązywanie relacji z in-

nymi przedsiębiorcami. W ten sposób powstaje cała społeczność 

ludzi o podobnych zainteresowaniach i motywacjach, gotowych 

do współpracy w przyjaznej atmosferze. 

Jaki rodzaj wsparcia i pomocy oferuje Ci Dąbrowski Inku-
bator Przedsiębiorczości?

Specjalistyczne doradztwo w zakresie: 
 ǰ prawa - w ramach doradztwa prawnego możesz li-

czyć na pomoc naszych prawników w tworzeniu umów  

z kontrahentami, fachową weryfikację umów i dokumentów, 

porady dotyczące interesujących Cię kwestii prawnych, po-

moc w przetargach, a także wsparcie w windykacji i spra-

JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ, 
CO DALEJ?

UWAGA:
 

Wsparcie Dąbrow-
skiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości 

dla mieszkańców  
i przedsiębiorców  
z terenu Dąbrowy 

Górniczej jest  
bezpłatne.

Sosnowiecki Park 
Naukowo-Technologiczny

Różnorodne formy wsparcia oferuje również Sosnowiecki Park 

Naukowo-Technologiczny, który wspiera przyszłych przedsiębior-

ców na płaszczyźnie rozwoju kompetencji, budowania wizerunku, 

wynajmu powierzchni oraz przy pomocy funduszu pożyczkowe-

go.

Szczegóły i aktualne 
oferty:

www.spnt.sosnowiec.pl
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wach sądowych;

 ǰ biznesu - możesz skorzystać z pomocy doświadczonych 

trenerów, ekspertów i mentorów. Profesjonalne doradztwo 

biznesowe umożliwia nadanie właściwego kierunku rozwoju 

swojej firmie już na samym początku;

 ǰ marketingu - pomożemy Ci wybrać odpowiednią strategię 

marketingową przedsiębiorstwa;

 ǰ księgowości - skorzystaj ze wsparcia w zakresie księgowa-

nia dokumentów finansowych, realizacji wypłat (wsparcie 

kadrowe) oraz w ramach doradztwa podatkowego.

Szkolenia

Każdego miesiąca w Dąbrowskim Inkubatorze Przed-

siębiorczości są prowadzone szkolenia z różnorod-

nej tematyki. Każde ze spotkań jest starannie planowane  

i odpowiednio wcześnie ogłaszane. Poszerz swoją wiedzę i umie-

jętności oraz skorzystaj z możliwości wymiany doświadczeń  

z innymi przedsiębiorcami - to nieodłączny element rozwoju  

i strategii każdej dobrze prosperującej firmy. To świetna okazja 

do pozyskania praktycznej wiedzy od naszych ekspertów. Dzięki 

różnorodnej i zaawansowanej tematyce szkoleń masz możliwość 

zwiększenia Twojej wiedzy i poziomu kompetencji, a także posze-

rzenia horyzontów i zdobycia cennego doświadczenia.

Niektóre ze szkoleń, jakie odbyły się do tej pory:

 ǰ Skuteczny copywriting, czyli jak tworzyć treści, które sprzedają.

 ǰ 10 największych błędów w marketingu internetowym.

 ǰ Jak zarabiać dając coś za darmo?

 ǰ PIT 0 bez tajemnic.

 ǰ Najczęstsze wpadki prawne przedsiębiorców.

 ǰ Pożyczki Unijne od A do Z.

 ǰ Księgowość w małej firmie od podstaw.

 ǰ Jak być pracującą mamą i nie zwariować?

bit.ly/dipszkolenia

Udział w szkoleniach 
organizowanych  
w DIP jest bezpłatny!

 ǰ Fundusze Europejskie bez tajemnic.

 ǰ Techniki sprzedaży w biznesie - warsztat.

 ǰ Daj się polubić! Social media w biznesie.

Spotkania networkingowe

Biznes Mixer i Biznes Chillout, to spotkania o których sze-

rzej piszemy w rozdziale drugim. Jest to bardzo przyjazny ro-

dzaj spotkania, luźny w formie, ale również merytoryczny. 

Pozwolą Ci na poznanie innych, aktywnie działających przed-

siębiorców oraz na zaprezentowanie w środowisku. To tutaj 

możesz nawiązać cenne relacje biznesowe! Te spotkania to 

sposób nie tylko na nawiązanie kontaktów czy pozyskanie po-

tencjalnych klientów, ale również możliwość dołączenia do 

społeczności ludzi przedsiębiorczych (prowadzeniu dialogu  

w przyjaznej atmosferze biznesowej).

Przestrzeń coworkingowa

Jedyna w Dąbrowie Górniczej przestrzeń coworkingowa jest do-

stępna właśnie w Dąbrowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. 

Możesz skorzystać z przygotowanej przestrzeni biurowej wraz  

z dostępem do sali konferencyjnej i szkoleniowej, WIFI, kawy, her-

baty oraz urządzeń biurowych. Mamy 5 stanowisk przygotowa-

nych dla tych, którzy cenią sobie pracę w warunkach sprzyjających 

kreatywności. Dostęp do przestrzeni coworkingowej jest dar-

mowy dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Dołącz do Programu 
„Karta Młodego Przedsiębiorcy” 

Jest to program ulg, zniżek i udogodnień dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą w okresie 5 lat od daty jej rozpoczę-

cia. Celem jest wspieranie przedsiębiorczości, lokalnego biznesu i 

pobudzenie aktywności gospodarczej na terenie miasta, poprzez 

tworzenie sprzyjającego otoczenia do prowadzenia biznesu. Pro-

www.inkubator- 
dabrowa.pl

Więcej informacji:

bit.ly/kartamlodego 
przedsiebiorcy

Partnerów programu 
oraz możliwości jakie 

niesie znajdziesz na:
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jekt jest kontynuacją działań Programu „Młody Przedsiębiorca”  

w Dąbrowie Górniczej.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem sta-

tusu Partnera Programu prosimy o wypełnienie formularza na 

dabrowa-gornicza.com/karta-mlodego-przedsiebiorcy.

Formularz można także złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta 

na stanowisku nr 13 albo przesłać pocztą na adres Urzędu Mia-

sta. 

Program „Lokal na start” 

Program “Lokal na start” skierowany jest do osób rozpoczynają-

cych działalność gospodarczą rejestrujących swoje firmy na tere-

nie Dąbrowy Górniczej oraz mikro i małych przedsiębiorstw pro-

wadzących działalności nie dłużej niż 3 lata, które zarejestrowane 

są na terenie naszego miasta. Dzięki niemu początkujący przed-

siębiorcy otrzymują wsparcie w postaci udostępnienia lokalu 

na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej za symboliczną 

kwotę, na określony w umowie czas. Pozwala to zaoszczędzić 

pieniądze stawiającym pierwsze kroki w biznesie i przeznaczyć 

je na inne potrzeby związane z prowadzeniem firmy, na przykład 

promocję, reklamę lub wyposażenie lokalu pod potrzeby swojej 

działalności.

W 2019 roku rozstrzygnięte zostały dwie edycje Programu. Łącz-

nie przyznanych zostało 9 lokali, które zostały ostatecznie zaada-

ptowane na potrzeby prowadzenia działalności m.in. szkolenio-

wej, edukacyjnej oraz medycznej. 

Informacje o programie znajdziesz na: dabrowa-gornicza.com 

oraz w Dąbrowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Osoba do kontaktu 
w sprawie KMP: 
 
Paweł Lelas 
tel. 32 295 67 10

WYDARZENIA, KONKURSY I PROGRAMY, 
KTÓRE WSPIERAJĄ ROZWÓJ PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚCI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Jak już zapewne wiesz Dąbrowa Górnicza mocno stawia na wspie-

ranie rozwoju przedsiębiorczości. Naszą rolą jest przygotowanie 

dla Ciebie ścieżek rozwoju i pokazanie możliwości wynikających ze 

społecznego zaangażowania i współpracy z innymi podmiotami. 

Na każdym etapie działalności gospodarczej znajdziesz coś, co 

może się okazać motorem napędowym dla Twojego działania.

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola 
Adamieckiego

Przedsięwzięcie ma na celu wyróżnienie i promocję najbardziej 

innowacyjnych oraz wnoszących wkład w rozwój miasta przedsię-

biorstw, prowadzących działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, 

które w swym działaniu uwzględniają etyczne i społeczne warto-

ści. Jednocześnie Konkurs o Nagrodę Gospodarczą, to doskonała 

okazja do podkreślenia dorobku naukowego oraz osiągnięć Karo-

la Adamieckiego, wybitnego dąbrowskiego ekonomisty.

I edycja Konkursu odbyła się z okazji 150. rocznicy urodzin Karola 

Adamieckiego, wybitnego twórcy teorii organizacji i zarządzania, 

oraz 100-lecia nadania praw miejskich Dąbrowie Górniczej.

W roku 2019 już po raz czwarty wręczono nagrody laureatom 

Konkursu. 

Nagrodzeni i wyróżnieni w Konkursie o Nagrodę Gospodarczą im. 

Karola Adamieckiego :

W kategorii mikroprzedsiębiorstwo:

Laureat: Ogólnopolska Szkoła Językowa British School Oddział 

Dąbrowa Górnicza

Kluczową działalnością firmy jest prowadzenie kursów z języka 

Konkurs skierowa-
ny jest do mikro, 
małych, średnich 
przedsiębiorstw. 

bit.ly/nagroda 
adamieckiego

Informacje o zgłosze-
niach do kolejnych 

edycji znajdziesz na:
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angielskiego w sposób konwersacyjny oraz komunikacyjny.

Wyróżnienie: VOSIMA LABORATORIUM, Izabela Boroń

Firma zajmuje się produkcją naturalnych wyrobów kosmetycz-

nych do włosów.

W kategorii średnie przedsiębiorstwo

Laureat: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Wader – 

Woźniak” Sp. z o.o.

Firma jest jednym z największych polskich producentów zabawek 

z tworzyw sztucznych. Rocznie z fabryki w Dąbrowie Górniczej 

„wyjeżdża” 6 mln zabawek, z czego połowa trafia na eksport do 

ponad 70 krajów.

Nagroda Specjalna w kategorii duże przedsiębiorstwo przy-

padła Dąbrowskej Fabryce Maszyn Elektrycznych „DAMEL” S.A.

DAMEL jest firmą specjalizującą się w produkcji i remontach ma-

szyn elektrycznych. Obecnie jej podstawowym asortymentem są 

silniki elektryczne, mające zastosowanie w przemyśle wydobyw-

czym, zwłaszcza w strefach zagrożenia wybuchem.

Biznes Mixer

Jest to cykl spotkań dla przedsiębiorców i przedsiębiorczych. Spo-

tkania mają charakter ekspercko-networkingowy. Pierwsza część 

Biznes Mixera to wystąpienie eksperta-praktyka, który przedsta-

wia przydatne dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców tematy.

Organizatorzy podczas doboru prelegentów dbają o to, by za każ-

dym razem było inspirująco, aktualnie i wartościowo. Druga część, 

to networking, na którym można nawiązać wiele wartościowych 

relacji. Celem Biznes Mixerów jest integracja lokalnej społeczności 

osób prowadzących swoje biznesy oraz przekazanie im wysokiej 

jakości wiedzy od zaproszonych  ekspertów. Spotkania odbywają 

się w siedzibie Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz 

innych, wcześniej wytypowanych lokalizacjach na terenie miasta.

bit.ly/facebookdip

Facebook Dąbrow-
skiego

Inkubatora Przedsię-
biorczości

Goście Biznes Mixerów zorganizowanych w 2019 roku oraz tema-

ty wystąpień:

 ǰ dr Krystian Dudek - Po co Ci PR?

 ǰ Paweł Badura - Podcasty. Tego nie można pominąć!

 ǰ Piotr Peszko - Kursy online. Jak efektywnie sprzedawać swoją 

wiedzę i doświadczenie z domowego zacisza.

 ǰ Mariusz Bijak - Finanse firmowe vs. finanse osobiste.

Informacje o nich znajdziesz zawsze na stronie  

www.inkubator-dabrowa.pl oraz na facebookowym profilu inkuba-

tora.

Biznes Chillout

Seria cyklicznie prowadzonych spotkań, na których masz moż-

liwość poznania innych przedsiębiorców z Dąbrowy Górniczej. 

Pierwsza część spotkania ma formę swobodnego wywiadu, dys-

kusji z zaproszonym gościem. W jej trakcie poznasz historię dane-

go przedsiębiorcy, jego sukcesy i porażki. Bez tematów tabu, ale 

dzięki temu bardzo rozwojowo. Druga część spotkania to networ-

king prowadzony w lekkiej, przyjaznej atmosferze.

Charakterystyczną cechą tej serii wydarzeń jest ich lokalizacja. 

Każde z nich prowadzone jest w dąbrowskiej kawiarni dając dzięki 

temu możliwość pełnego chilloutu. 

W 2019 roku naszymi Gośćmi specjalnymi byli: 

 ǰ Konrad Kawelczyk - British School,

 ǰ Anna Urbańska - Annanas Studio Kreatywne,

 ǰ Katarzyna Pawłowska - All for Camp,

 ǰ Piotr Wiśnia Wiśniewski - założyciel Polish Skate Federation, 

przedsiębiorca.



2120

W CZYM MOŻE CI POMÓC POWIATOWY 
URZĄD PRACY, CZYLI ZATRUDNIANIE PRA-
COWNIKÓW (W TYM PFRON)

Powiatowy Urząd pracy oferuje pracodawcom pomoc w poszu-

kiwaniu kandydatów do pracy w ramach pośrednictwa pracy. 

Daje również możliwość uzyskania pomocy w doborze kandydata 

do pracy oraz w rozwoju zawodowym pracowników. 

Składając odpowiedni wniosek możesz również przyjąć osobę na 

staż. Staż to nabywanie przez osoby bezrobotne umiejętności 

praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań 

w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy. Wnioskodawca, 

w związku z przyjęciem osoby bezrobotnej na staż, nie ponosi 

żadnych kosztów, natomiast stażysta w tym czasie otrzymuje sty-

pendium, które jest wypłacane przez Prezydenta Miasta Dąbrowa 

Górnicza.

Pamiętaj, że jeśli chcesz zatrudnić osobę niepełnosprawną 
możesz ubiegać się o:

 ǰ zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby 

niepełnosprawnej, 

 ǰ zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepeł-

nosprawnej, 

 ǰ zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pra-

cownikowi niepełnosprawnemu w pracy, 

 ǰ zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego. 

Decyzje dotyczące przyznania środków na powyższe cele podej-

muje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza. 

Ponadto zatrudniając osobę niepełnosprawną można uzy-
skać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w postaci: 

www.dabrowagor 
nicza.praca.gov.pl

Więcej informacji

Zagłębie Kobiet Przedsiębiorczych
Grupa, która została stworzona na Facebooku aby zrzeszać przed-

siębiorcze kobiety z Zagłębia zainteresowane rozwojem swojej fir-

my oraz kariery. Comiesięczne spotkania grupy prowadzone są 

w dwóch formach: szkoleniowo-warsztatowej, która ma na celu 

przekazanie merytorycznej wiedzy oraz jako luźne spotkania przy 

kawie w kawiarni, na których mamy możliwość swobodnej wymia-

ny doświadczeń, pomysłów oraz kontaktów. Jest to ultra kobiecy 

networking dla tych Pań, które chcą uczyć się od innych i rozwijać 

własne projekty oraz szukają motywacji i inspiracji do działania.

Wydarzenia, które miały miejsce w 2019 roku to m.in.:

 ǰ Karolina Manowska - Sztuka równowagi - moc jest w Tobie!

 ǰ Aleksandra Fortuna-Banasiak, Aleksandra Taborek - Diete-

tyczne inspiracje dla przedsiębiorczych.

BNI Zagłębie
BNI to międzynarodowa organizacja biznesowa, która powstała 

w Stanach Zjednoczonych w 1984 roku. Początki BNI w Polsce 

sięgają 2006 roku. Działająca od tego czasu organizacja w Polsce 

zrzesza ponad 2000 firm sektora MŚP w 30 miastach i wciąż się 

rozwija. Celem tej organizacji jest, aby Grupy BNI były w każdym 

mieście w Polsce oraz by przedsiębiorcy mogli rozwijać swoje fir-

my przez rekomendacje w oparciu o filozofię Givers Gain.

W skład grupy BNI Zagłębie wchodzą dynamiczni i aktywni przed-

siębiorcy z naszego Miasta. Naczelną zasadą BNI jest to, że w każ-

dej grupie może być tylko jeden reprezentant danej branży. www.bnipolska.pl

Spotkania grupy BNI 
ZAGŁĘBIE odbywają 
się w Dąbrowie
Górniczej

bit.ly/zkpfacebook

Dołącz do naszej 
grupy na Facebooku 
już teraz! 
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 ǰ miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia osoby,

 ǰ uzyskanie zwolnienia z wpłat na Państwowy Fundusz Reha-

bilitacji Osób Niepełnosprawnych.

FIRMA I INTERNET - JAKIE KANAŁY PROWA-
DZIĆ, GDZIE DOŁĄCZYĆ, JAK ZAISTNIEĆ?

Internet to bezsprzecznie obowiązkowe medium dla każdego 

przedsiębiorcy z każdej branży. Sposobów i metod na zaistnienie 

w sieci jest bardzo dużo, dlatego wskazujemy Ci te miejsca, które 

są obowiązkowe.

Najłatwiejsze i najszybsze do zrealizowania jest stworzenie kana-

łów w mediach społecznościowych. Dobierz je w zależności od 

branży, jednak z pewnością Facebook jest elementem obowiąz-

kowym. 

Staraj się budować wizerunek swojego przedsiębiorstwa przede 

wszystkim swoją osobą. Aktualny i aktywny profil w serwisie  

LinkedIn, zbudowana tam sieci kontaktów oraz ewentualne pu-

blikacje stawiające Ciebie w roli eksperta z pewnością wzbudzą 

zaufanie u potencjalnych klientów i współpracowników.

Poszukaj na Facebooku grup tematycznych związanych z Twoją 

branżą, w których możesz wypowiadać się jako specjalista, bu-

dując zaufanie do swojej oferty. Patrząc od drugiej strony na Fa-

cebooku istnieją również grupy - szczególnie lokalne - w których 

to Twoi potencjalni klienci szukają usług i produktów - potraktuj 

odpowiedzi na zadawane tam pytania jako czas na budowanie 

relacji. 

Bardzo przydatnym narzędziem, które pozwala na monitorowa-

nie Internetu, w tym mediów społecznościowych, jest Brand 24.  

Narzędzie to wyszukuje wzmianki o Twojej firmie w Internecie.  

www.brand24.pl

Brand 24, to najpo-
pularniejsze narzę-
dzie do monitorowa-
nia Internetu

Na początku prowadzenia działalności możesz nie chcieć inwe-

stować we własną stronę internetową, ale polecamy stworzenie 

chociaż prostej strony-wizytówki. Zadbaj o to, aby posiadać wła-

sną domenę i dodać niezbędne informacje do Google Moja Fir-

ma.

Własna domena pozwoli na stworzenie adresów mailowych (np. 

kontakt@twojafirma.pl), co wzbudza zaufanie i wygląda profesjo-

nalnie. 

PAMIĘTAJ: po 25.05.2018 r. po wprowadzeniu RODO, nie można 

w pełni legalnie przetwarzać danych osobowych w obrębie popu-

larnych darmowych kont pocztowych.

Stworzenie wizytówki w Google Moja Firma pozwala na wyświetla-

nie informacji o naszym przedsiębiorstwie w wynikach najpopu-

larniejszej wyszukiwarki świata oraz na Mapach Google.

NIEZBĘDNIK PRZEDSIĘBIORCY, CZYLI  
O CZYM NIE MOŻNA ZAPOMNIEĆ  
KREUJĄC WIZERUNEK PRZEDSIĘBIORCY

Jest kilka ważnych elementów składających się na Twój wizerunek 

jako przedsiębiorcy. O czym należy pamiętać aby prężnie rozwi-

jać firmę, dobrze komunikować się z klientami i aby czuć się swo-

bodnie na spotkaniach biznesowych? Przygotowaliśmy dla Ciebie 

checklistę, na podstawie której szybko zweryfikujesz te elemen-

ty. Pamiętaj aby dobrać je odpowiednio pod profil prowadzonej 

przez Ciebie działalności.

 □ wizytówki

 □ strona www

 □ dodanie firmy w Google Moja FIrma

business.google.com

Nie zapomnij  
o wizytówce firmo-

wej Google
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 □ profile w mediach społecznościowych (LinkedIn, Facebook)

 □ adres mailowy w domenie (np. kontakt@nazwafirmy.pl)

 □ gotowość do podejmowania wyzwań

CZYM JEST PROFIL ZAUFANY ? 

Profil Zaufany, to bezpłatne narzędzie ułatwiające elektroniczne 

kontakty z urzędami. Uzyskanie Profilu Zaufanego wymaga, po 

pierwsze, zalogowania się na platformie ePUAP i wypełnienia tam 

wniosku. Następnie trzeba odwiedzić punkt potwierdzający profil, 

gdzie sprawdzana jest tożsamość (trzeba okazać dowód osobisty 

lub paszport). Ten drugi etap mogą ominąć osoby dysponujące 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za po-

mocą kwalifikowanego certyfikatu. Profil zaufany można założyć 

również za pomocą internetowego konta bankowego.

Co między innymi można zrobić przy użyciu ePUAP:
 ǰ Dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-

łalności Gospodarczej (CEIDG).

 ǰ Ewidencjonować szkolenia prowadzone przez ośrodki szko-

lenia.

 ǰ Przekazywać informacje do Polskiej Agencji Rozwoju Przed-

siębiorczości.

 ǰ Wydawać zezwolenia różnego typu.

www.epuap.gov.pl

Więcej informacji  
o Profilu Zaufanym

BAZA AKTYWNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

W celu promowania lokalnej przedsiębiorczości, kreowania moż-

liwości współpracy mikro, małych, średnich oraz dużych firm 

zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej i regionie, Urząd Miejski 

stworzył bazę aktywnych przedsiębiorców z Dąbrowy Górniczej 

i regionu.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Dąbrowy Gór-

niczej i regionu do dokonania bezpłatnego wpisu do wyżej 

wymianieonej bazy. Państwa wpis zostanie zamieszczony na  

stronie miasta o profilu gospodarczym ukierunkowanym na po-

trzeby inwestorów i przedsiębiorców www.dabrowa-gornicza.com 

w zakładce - obsługa przedsiębiorcy - baza aktywnych przedsiębior-

ców.

Aby dodać swoją firmę do bazy aktywnych przedsiębiorców na-

leży wypełnienić formularz on-line lub przesłać elektroniczne 

zgłoszenie na adres e-mail: plelas@dabrowa-gornicza.pl, pisząc 

w tytule wiadomości „wpis do bazy aktywnych przedsiębiorców”. 

Można także wypełnić stosowny formularz i złożyć go w Urzędzie 

Miejskim w Biurze Obsługi Klienta – stanowisko nr 13 lub przesłać 

pocztą tradycyjną na  adres Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości 

i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

ULGI PODATKOWE

Ulgi podatkowe na terenie miasta do 2020 roku

Zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiących regio-

nalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą na terenie miasta Dąbrowa Górnicza są 

udzielane na podstawie Uchwały Nr VI/119/2015 Rady Miejskiej  

w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 maja 2015 r.  

bit.ly/wpisdobazy

Zgłoszenia elektro-
nicznego można 

dokonać wypełniając  
formularz

bit.ly/baza 
przedsiebiorcow
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Zwolnienia przysługują:
 ǰ mikro i małemu przedsiębiorcy – minimum przez okres 

2 lat, pod warunkiem zrealizowania inwestycji, której koszty 

kwalifikowalne są nie mniejsze niż 200 000 zł i utworzenia  

2 nowych miejsc pracy,

 ǰ średniemu przedsiębiorcy –  minimum przez okres  

2 lat, pod warunkiem zrealizowania inwestycji, której koszty 

kwalifikowalne są nie mniejsze niż 500 000 zł i utworzenia  

4 nowych miejsc pracy,

 ǰ przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały 

przedsiębiorca i średni przedsiębiorca – minimum przez 

okres 2 lat, pod warunkiem zrealizowania inwestycji, któ-

rej koszty kwalifikowalne są nie mniejsze niż 5 000 000 zł  

i utworzenia 10 nowych miejsc pracy.

Ulgi na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Podstrefy Sosnowiecko – Dąbrowskiej

Inwestorowi przysługuje zwolnienie z podatku CIT, które okre-

ślane jest mianem pomocy regionalnej. Pomoc ta udzielana jest  

z tytułu:

 ǰ kosztów nowej inwestycji – wówczas wielkość pomocy li-

czona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy 

określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifi-

kujących się do objęcia pomocą, lub

 ǰ tworzenia nowych miejsc pracy – wówczas wielkość po-

mocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności 

pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosz-

tów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej w województwie 
śląskim wynosi obecnie 25%. Dla mikro i małych przedsiębiorstw 
maksymalna intensywność pomocy regionalnej została podwyż-
szona do 45%, a dla średnich przedsiębiorstw do 35%.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodo-

wy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę 

wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Wyda-

rzenie jest organizowane od 2008 roku, obecnie już w 170 

krajach. Każdego roku w listopadzie dąbrowskie organiza-

cje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsię-

biorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty  

i kampanie promocyjne z zakresu zakładania i rozwijania własnej 

działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwija-

nia start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z praco-

dawcą, budowania własnej marki i wielu innych. Informacje na 

temat projektu znajdziesz na www.dabrowa-gornicza.com oraz  

www.inkubator-dabrowa.pl

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE BIZNES 

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. 3 Maja 22 (II p.), 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel: 533 322 578, www.inkubator-dabrowa.pl

Cech Rzemiosł Różnych
ul. Sobieskiego 7a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel: 32 262 28 49;
www.cech-dg.pl

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
ul. Mazowiecka 5, 41-205 Sosnowiec
tel: 32 785 42 21, www.frapz.org.pl

Zagłębiowski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
(siedziba Akademii WSB), 
tel: 32 295 93 97

www.bip.dabrowa-
gornicza.pl

Biuletyn Informacji 
Publicznej Dąbrowy 

Górniczej
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PRZYDATNE ADRESY

Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel: 32 295 96 97, 32 295 69 90 

e-mail: inwestor@dabrowa-gornicza.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Kościuszki 48, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel: 32 262 36 08

www.zus.info.pl/zus-dabrowa-gornicza

Urząd Skarbowy
ul. Krasińskiego 33A, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel: 32 295 90 00

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel: 32 262 37 39, 32 262 29 39, fax: 32 262 69 51, 

e-mail: kada@praca.gov.pl

www.dabrowagornicza.praca.gov.pl

Strona dedykowana przedsiębiorcom i inwestorom
www.dabrowa-gornicza.com

Urząd Statystyczny w Katowicach
Oddział w Sosnowcu
ul. Rzeźnicza 12

41-200 Sosnowiec

Informatorium tel: 32 297 20 25, 32 297 20 02

REGON tel: 32 297 20 25

bit.ly/usdabrowa

Witryna Urzędu  
Skarbowego

Zagłebiowska Izba Gospodarcza 
ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel: 505 582 720

e-mail: biuro@zig.org.pl

www.zig.org.pl

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – delegatura 
Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel: 32 295 93 00



www.dabrowa-gornicza.com

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DĄBROWY GÓRNICZEJ
W LICZBACH

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTREOWANE W REJESTRZE REGON 

 ǰ 12 409 (2018 r.)
 ǰ 12 745 (I-III kwartał 2019 r.)

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 ǰ 8 996 ogółem (2018 r.)
 ǰ 9 268 (I-III kwartał 2019 r.)

NOWO ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON PODMIOTY
GOSPODARKI NARODOWEJ

 ǰ 986 ogółem (2018 r.)

SPÓŁKI HANDLOWE Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO

 ǰ 140 (2018 r.)
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