
Nagłówek: Bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających 
rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Z przyjemnością informujemy, że dzięki współpracy Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z 
Dąbrowy Górniczej ze Starostą Myszkowskim uruchomiliśmy w budynku Starostwa (ul. Pułaskiego 6) 
dyżury Punktu Konsultacyjnego dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność 
gospodarczą. Konsultanci Punktu świadczą usługi informacyjne w każdy drugi wtorek miesiąca w 
godzinach od 10:00 do 14:00 pokój 414 (4 piętro).

Świadczone przez konsultantów usługi są bezpłatne. Finansowane są ze środków Unii Europejskiej 
oraz środków budżetu państwa.

Zakres usług w ramach Punktu Konsultacyjnego: 
Punkt Konsultacyjny świadczy usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia dla przedsiębiorstw oraz osób 
zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, w następujących zakresach: 

1. Podejmowanie i wykonywanie oraz rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej: 
- podejmowanie działalności gospodarczej, 
- wykonywanie działalności gospodarczej – obowiązki podatkowe, 
- wykonywanie działalności gospodarczej – zatrudnianie pracowników, 
- wykonywanie działalności gospodarczej – finansowanie działalności (w tym dotacje na rozpoczęcie - 
działalności gospodarczej), 
- wykonywanie działalności gospodarczej – kontrola przedsiębiorstw, 
- rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. Możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007 – 2013 ze środków 
publicznych: 
- charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania, 
- przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu, 
- inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu. 

3. Możliwości i zasady uzyskania usług specjalistycznych: 
- możliwości i zasady korzystania m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz usług 
doradczych proeksportowych 
- możliwości i zasady korzystania z dofinansowanych szkoleń 

4. Inne informacje: 
- informacje teleadresowe instytucji otoczenia biznesu 
- wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające 
wiarygodność partnerów gospodarczych 

Jak korzystać z usług świadczonych przez Punkt Konsultacyjny? 
Aby skorzystać z usług świadczonych przez konsultantów, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, 
osobisty lub drogą elektroniczną, celem ustalenia terminu konsultacji. W przypadku przedsiębiorców, 
przed spotkaniem, zalecamy przygotowanie numeru PKD firmy, numeru NIP oraz dokładnej daty 
rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

Konsultanci: 
Elżbieta Dobrzańska 
tel.: (32) 764-22-98/99 wew. 35, e-mail: e.dobrzanska@frapz.org.pl 
Mariusz Smurzyński 
tel.: (32) 764-22-98/99 wew. 46, e-mail: m.smurzynski@frapz.org.pl 
Paweł Knop 
tel.: (32) 764-22-98/99 wew. 22, e-mail: p.knop@frapz.org.pl 

Projekt realizowany pod nadzorem:
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