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Gdy firma, w której pracowała 
Anna Ziębińska, upadła, młoda 
kobieta stanęła przed widmem 
bezrobocia. – Podczas spotkania 
z doradcami zawodowymi usły-
szałam o możliwości uzyskania 
dotacji na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej. Posta-
nowiłam spróbować – opowiada 
pani Ania, która w sierpniu tego 
roku otworzyła przy ul. św. Barbary 
klubokawiarnię „Niespodzianka”. 
– Pieniądze z dotacji pozwoliły mi 
na wyremontowanie lokalu i kup-
no profesjonalnego ekspresu do 
kawy. A to bardzo ważna rzecz 
w takim miejscu – uśmiecha się 
świeżo upieczona bizneswoman, 
która w swej „Niespodziance” 
przygotowała m.in. kącik zabaw 

dla dzieci. W lokalu organizowane 
są też warsztaty, podczas których 
powstają efektowne elementy 
ubioru czy biżuteria. – Chciałam 
stworzyć miejsce spotkań, roz-
mów i pobudzania zainteresowań, 
w którym gastronomia jest tylko 
dodatkiem – podkreśla Anna Zię-
bińska, która zatrudniła już kucha-
rza, a z kilkoma innymi osobami 
współpracuje.
Rafał Fojcik z Powiatowego Urzędu 
Pracy w Zabrzu podkreśla, że do-
tacja na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej najlepiej sprawdza 
się w przypadku osób, które nie-
dawno utraciły pracę i są zmotywo-
wane do tego, by nadal aktywnie 
działać na rynku. A pomysłów na 
własny biznes nie brakuje. - Przed-

stawiane nam propozycje najczę-
ściej dotyczą usług, handlu i bu-
downictwa. Są osoby, które chcą 
się zajmować strzyżeniem psów 
i kotów albo prowadzić podobne 
do przedszkola kluby malucha – 
wylicza Rafał Fojcik. - Zale-
ży nam, by planowana 
działalność była 
prowadzona na 
terenie Za-
brza, bo dzię-
ki temu mo-
żemy wspie-
rać rozwój 
l o k a l n e j 
p r z eds i ę -
biorczości – 
dodaje.
Samorząd wy-
ciąga rękę do 
przedsiębiorców 
również w innej formie. 
W ramach regionalnej pomocy in-
westycyjnej  mogą oni korzystać 
ze zwolnień od podatku od nie-
ruchomości. Dotyczy to nowych 
inwestycji lub tworzenia nowych 
miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją. Samorząd wydłużył 
właśnie termin zakończenia nowej 
inwestycji do końca 2013 r.
Przedsiębiorcy mogą liczyć na 
pomoc pełnomocnika prezydenta 
miasta ds. inwestorów. Stanowi-
sko to zostało utworzone w 2007 

r. Nie lada gratką jest również 
możliwość korzystania z ulg zwią-
zanych z inwestowaniem na za-
brzańskich terenach wchodzących 
w skład Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. W Zabrzu 

jest ich już 116 hektarów. La-
tem tego roku otwarta 

została prowadząca 
do działek w Rokit-

nicy 2-kilometro-
wa droga dojaz-
dowa.
– Zabrze nie 
czeka biernie 
na inwestorów 
– podkreśla 

prezydent Za-
brza Małgorzata 

Mańka-Szulik. – 
Chcemy stworzyć dla 

nich atrakcyjną ofertę, 
która sprawi, że przedsiębiorcy 

będą wybierali właśnie nasze 
miasto. Cel, jaki sobie postawili-
śmy, to ciągłe wzmacnianie pozy-
cji Zabrza, jako dużego i znaczą-
cego ośrodka miejskiego, który 
rozwija się harmonijnie w różnych 
obszarach i odważnie podejmuje 
wyzwania XXI wieku. Działania 
Powiatowego Urzędu Pracy to 
ważny element w zakresie pobu-
dzania lokalnej gospodarki – do-
daje pani prezydent.

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu sięga po różne sposoby wspierania bezrobotnych

Dotacja na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej to jedna z form pomocy 
oferowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Zabrzu. Ale powodów, dla 
których warto prowadzić biznes 
w naszym mieście, jest znacznie 
więcej. Samorząd pamięta zarówno 
o drobnych przedsiębiorcach, jak 
i o gospodarczych gigantach.
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Musimy 
wspierać 
przedsiębiorców
Alina Nowak, 
dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Zabrzu
W naszych działaniach musi-
my wspierać przedsiębiorców, 
bo to dzięki nim powstają nowe 
miejsca pracy i bezrobotni mogą 
podejmować zatrudnienie. Dota-
cje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej są bardzo ważnym 
i skutecznym instrumentem, jeśli 
chodzi o promocję przedsiębior-
czości. Stwarzają również szansę 
na wyjście z szarej strefy.

Jeszcze niedawno bezrobotna Anna Ziębińska nie tylko 
założyła własną firmę, ale daje już zatrudnienie innym

W tym roku otwarta została 2-kilometrowa droga 
prowadząca do terenów Katowickiej Specjalnej 
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  T
AKIE SĄ LICZBY 20 000 ZŁ 

to wysokość dotacji na 
rozpoczęcie działalności 

gospodarczej

32 OSÓB 
skorzystały z takiej formy 

pomocy w 2011 roku

Masz pomysł na firmę? 
Możesz dostać dotację!


