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Szanowni Państwo,
  w tym roku obchodzimy 30-lecie polskiego samorządu. Żyjemy dziś 
w otwartym, nowoczesnym, pełnym wigoru mieście. Dynamiczny energią 
młodych i mądry doświadczeniem seniorów Wrocław, wciąż zmienia się na 
naszych oczach. 

Moim priorytetem jest tworzenie miasta dla mieszkańców; chcę zapewnić 
wrocławiankom i  wrocławianom zdrowy, bezpieczny i  przyjazny dom,
w  którym każdy, niezależnie od wieku, znajdzie dogodne miejsce dla siebie 
i swojej rodziny, dla swoich pasji i marzeń. 

Chciałbym, żeby Wrocław rozwijał się w  sposób zrównoważony, 
zapewniając wysoką jakość życia mieszkańcom pozostając miastem tolerancji, 
kreatywności i gospodarki opartej na wiedzy. To najbardziej efektywny sposób 
budowania zasobności miasta.

Dobrobyt Wrocławia będę budował, wspierając rozwój lokalnego biznesu 
i przemysłu kreatywnego, wzmacniając świadomość i kulturę przedsiębiorczości, 
a także stymulując współpracę biznesu z nauką i administracją.

Dziś oddaję w  Państwa ręce przewodnik, który ułatwi poruszanie się
w  gąszczu instytucji i  organizacji, stawiających sobie za cel wspieranie 
przedsiębiorczości. To udogodnienie w codziennym dbaniu o rozwój własnego 
biznesu, który nierzadko jest również sposobem na życie oraz realizacją pasji. 
Publikację tę oddaję w ręce już działających przedsiębiorców, osób planujących 
zająć się własnym biznesem, studentów, młodzieży i seniorów z nadzieją, że 
pomoże im zrealizować plan lub zainspiruje nowe pomysły, nowe idee. 

Wrocław dba i będzie dbał o przedsiębiorczość, także tę społeczną; jestem 
pewien, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia
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Rozdział I. Jak założyć własną firmę
1. Od pomysłu do realizacji
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2. Rejestracja firmy jednoosobowej

KROK 1: START

Przed przystąpieniem do rejestracji przygotuj swoje dane, nazwę firmy, adres 
działalności, datę jej rozpoczęcia, sposób i   miejsce opodatkowania oraz 
odpowiadający rodzajowi tej działalności kod klasyfikacji PKD (wg Polskiej 
Klasyfikacji Działalności).

KROK 2: REJESTRACJA

Wejdź na stronę firma.gov.pl i  – zgodnie ze znajdującą się tam instruk-
cją – wypełnij formularz wpisu do CEIDG (Centralna Ewidencja i  Infor-
macja o  Działalności Gospodarczej), będący jednocześnie zgłoszeniem do 
GUS, ZUS/KRUS i  Urzędu Skarbowego (US). Wystarczy podpisać formularz, 
korzystając z  profilu zaufanego ePUAP. Możesz też wydrukować formularz 
wniosku CEIDG-1 z  Internetu, wypełnić go i  zanieść do Urzędu Miejskiego 
Wrocławia. 

Osobiście zarejestrujesz firmę w Centrach Obsługi Mieszkańca (COM I i COM II) 
przy ul. G. Zapolskiej 4 (sala S4, stanowiska 1-5) oraz przy pl. Nowy Targ 1-8 (sala 
20, stanowiska 1-6) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:15. Musisz mieć przy 
sobie ważny dowód osobisty lub ważny paszport.
Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS na stronie: 
www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl (portal nadzorowany jest 
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii), będący jedynym 
dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej 
w Polsce. W interesie przedsiębiorcy jest dbanie, by zawierał aktualne dane. 
Wpis można w każdej chwili wydrukować.

UWAGA! Niektóre rodzaje działalności (np. sprzedaż alkoholu, prowadzenie 
kantoru czy biura detektywistycznego) wymagają uzyskania koncesji czy 
zezwoleń. Trzeba się o nie starać przed założeniem firmy. Część zezwoleń 
i licencji (m.in. na sprzedaż napojów alkoholowych, taksówki, spedycję rzeczy, 
wpis do ewidencji obiektów hotelarskich i  pól biwakowych) można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim Wrocławia (patrz strony 20-28). 

Więcej informacji: www.wroclaw.pl/biznes/licencje-koncesje-zwolnienia

KROK 3: URZĄD SKARBOWY I GUS

Twoje zgłoszenie trafia automatycznie do GUS, ZUS/KRUS i US, co oznacza, że 
nie musisz już samodzielnie zgłaszać swojej działalności w tych instytucjach. 
Numery NIP i  REGON nadawane i  weryfikowane są automatycznie 
w   ciągu  7 dni od daty złożenia wniosku (jeżeli posiadasz już NIP i REGON, 
należy podać je we wniosku – numery się nie zmienią).
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Dodatkowa wizyta w Urzędzie Skarbowym jest konieczna w przypadku:
 - rejestracji kasy fiskalnej 
 - rejestracji VAT (formularz VAT-R)
 - złożenia deklaracji PIT-16 (przy wyborze karty podatkowej) 
 - przez internet może to zrobić przedsiębiorca, który dysponuje podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu oraz 
profilem zaufanym ePUAP.

WAŻNE ADRESY:

INSTYTUCJA ADRES KONTAKT

I Urząd Skarbowy we Wrocławiu ul. ks. Czesława Klimasa 34 tel. 71 795 05 00

Urząd Skarbowy Wrocław Śródmieście ul. Piłsudskiego 27-29 tel. 71 371 41 70

Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto ul. Inowrocławska 4 tel. 71 786 67 00

Urząd Skarbowy Wrocław Psie Pole ul. Trzebnicka 33 tel. 71 326 52 00

Urząd Skarbowy Wrocław Krzyki ul. Sztabowa 100 tel. 71 798 52 01

Urząd Skarbowy Wrocław Fabryczna ul. Ostrowskiego 5 tel. 71 797 73 00

KROK 4: WIZYTA W ZUS 

W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności zgłoś się do ZUS. Złożenie 
wniosku CEIDG-1 jest jednocześnie ze zgłoszeniem płatnika (na podstawie da-
nych z CEIDG ZUS sporządza za Ciebie dokumenty niezbędne do zewidencjono-
wania w ZUS konta płatnika składek). Przedsiębiorca musi jednak samodzielnie 
dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczeń na odpowiednim formularzu:

 - ZUS ZUA – jeśli działalność gospodarcza jest Twoim jedynym źródłem
dochodów i podlegasz zarówno ubezpieczeniom społecznym, jak 
i ubezpieczeniu zdrowotnemu,

 - ZUS ZZA – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, bo np.
masz umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin i nie chcesz podlegać 
dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym.

Więcej informacji: 
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu 
ul. Powstańców Śląskich 24, 26, tel. 71 365 24 00 
e-mail: ias.wroclaw@mf.gov.pl
www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/web/bip-0201/
izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu

Krajowa Izba Skarbowa 
Informacje na temat podatków lub ceł:
tel.: 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
tel.: 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.
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WAŻNE ADRESY:
ZUS Oddział we Wrocławiu, ul. Pretficza 11, 
ZUS Inspektorat I Miejski, ul. Reymonta 4/6, 
ZUS Inspektorat II Miejski, ul. Litomska 36, 
kontakt telefoniczny: 22 560 16 00

KROK 5: SANEPID, PIP, INNE FORMALNOŚCI

a) Warto wyrobić pieczątkę z  nazwą firmy (i  nazwiskiem przedsiębiorcy),
danymi adresowymi i  kontaktowymi, REGON oraz NIP. Kosztuje to ok. 50 zł
i przydaje się w urzędach.

b) W banku zakłada się konto firmowe. Potrzebny jest dowód osobisty, wpis
do ewidencji działalności (może być wydruk z systemu CEIDG), warto też mieć
już pieczątkę. W przypadku spółki cywilnej niezbędna jest jej umowa. O nume-
rze konta należy poinformować urząd skarbowy i ZUS przez aktualizację danych
w systemie CEIDG.

W  razie wątpliwości warto zadzwonić na infolinię CEIDG: 801 055 088 i 22 
765 6732 lub skorzystać z pomocy Wirtualnego Urzędnika poprzez Cen-trum 
Pomocy, Urząd 24h na stronach https://prod.ceidg.gov.pl/.

WAŻNE: W przypadku zatrudnienia pracowników w ciągu 30 dni od rozpo-
częcia działalności gospodarczej należy zawiadomić na piśmie Państwową 
Inspekcję Pracy (PIP) i Sanepid o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej dzia-
łalności. Rejestracja jest darmowa. Wzory druków znajdują się na stronach 
internetowych instytucji.

WAŻNE ADRESY: 
Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu
ul. Zielonego Dębu 22
tel. 71 371 04 30
kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl
https://wroclaw.pip.gov.pl/pl 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
we Wrocławiu
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73/77
tel. 71 328 30 41 (do 49), fax 71 328 35 92 
http://www.wsse.wroc.pl 

Co to jest zaufany profil ePUAP
Zaufany profil ePUAP to narzędzie ułatwiające elektroniczne kontakty z urzęda-
mi. Uzyskanie zaufanego profilu ePUAP wymaga zalogowania się i wypełnienia 
wniosku na platformie www.epuap.gov.pl. Następnie trzeba odwiedzić punkt 
potwierdzający profil w UM Wrocławia: 

 - Centrum Obsługi Podatnika, ul. Kotlarska 41
 - Centrum Obsługi Mieszkańca I, ul. G. Zapolskiej 4
 - Centrum Obsługi Mieszkańca II, pl. Nowy Targ 1-8

Zaufany profil służy do podpisywania m.in. dokumentów w  Elektronicznej 
Platformie Usług Administracji Publicznej, gdzie sprawdzana jest tożsamość
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(trzeba okazać dowód osobisty lub paszport). Ten drugi etap mogą ominąć 
osoby dysponujące bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za 
pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Profil Zaufany należy przedłużyć raz na 3 lata.

3. Rejestracja spółki cywilnej

KROK 1: START

Spółka cywilna nie jest „spółką” w rozumieniu przepisów prawa handlowego – 
w stosunku do kontrahentów i klientów nie posiada ona osobowości prawnej, 
co oznacza, że podmiotem wszelkich praw i obowiązków są wyłącznie wspólni-
cy spółki. Mogą być nimi osoby fizyczne, osoby prawne (spółki) albo połączenie 
tych dwóch grup. Spółce cywilnej nie przysługuje status przedsiębiorcy. Przed-
siębiorcami są wyłącznie wspólnicy spółki w zakresie wykonywanej przez nich 
działalności gospodarczej. 

WAŻNE: Do założenia spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał. 
Spółkę cywilną można przekształcić w każdą spółkę prawa handlowego.

KROK 2: REJESTRACJA

Spółka cywilna sama w  sobie nie podlega rejestracji w  CEIDG ani w  KRS. 
Rejestracji podlegają wspólnicy. Jeśli są nimi osoby fizyczne, które nie są jesz-
cze przedsiębiorcami, muszą zarejestrować się w CEIDG, wypełniając oddzielne 
wnioski o wpis na formularzu CEIDG-1 (patrz: Krok 2, str. 6). Każdy wspólnik 
jest zobowiązany uzyskać wpis przed podjęciem działalności w ramach spółki. 

KROK 3: ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI

Po zgłoszeniu jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG, wspólnicy 
powinni zawrzeć umowę spółki cywilnej na piśmie. Zawarcie jej nie wymaga 
udziału notariusza.

KROK 4: GUS I URZĄD SKARBOWY 

Po zawarciu umowy spółki trzeba odwiedzić Główny Urząd Statystyczny 
w celu uzyskania numeru REGON spółki.
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Zgłoszenie do GUS składa się na formularzu RG-OP we właściwym dla siedziby 
spółki urzędzie statystycznym. Wniosek jest bezpłatny.

WAŻNE ADRESY: 
Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 
ul. Oławska 31, 
tel. 71 371 63 12, 71 371 63 06 
(informacje w sprawie REGON)
http://wroclaw.stat.gov.pl

Konieczna jest również dodatkowa wizyta w urzędzie skarbowym w celu:

 - uzyskania NIP spółki (zgłoszenie identyfikacyjne na drukach NIP-2 
(wolne od opłat).

 - złożenia deklaracji i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych
(PCC) w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. 

Deklarację składa się na druku PCC-3, PCC-3A w  terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy spółki.
Stawka podatku wynosi 0,5%. Podstawą opodatkowania jest wartość wkładów 
wniesionych do majątku spółki.

 - rejestracji VAT (formularz VAT-R). Podatnikiem VAT (w odróżnieniu od
podatku dochodowego) jest spółka, a nie jej wspólnicy. 

KROK 5: AKTUALIZACJA W CEIDG

Po uzyskaniu numerów NIP i  REGON spółki cywilnej jej wspólnicy, będący 
osobami fizycznymi, powinni dokonać aktualizacji wpisów w CEIDG – uzupełnić 
je o NIP i REGON spółki w terminie 7 dni od otrzymania tych numerów. Służy 
do tego wniosek CEIDG-1.

KROK 6: WIZYTA W ZUS

Jeśli spółka będzie zatrudniać pracowników czy zleceniobiorców, w  ciągu 
7 dni kalendarzowych od daty zatrudnienia pierwszego pracownika (lub roz-
poczęcia prowadzenia działalności – dotyczy wspólników) należy zgłosić ją jako 
płatnika składek ZUS (formularz ZUS ZPA). Przy zgłoszeniu podajemy dane iden-
tyfikacyjne spółki: NIP, REGON, nazwę skróconą spółki. 
Patrz też: Krok 4, str. 7
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KROK 7: SANEPID, PIP, INNE FORMALNOŚCI – PATRZ STR. 8

WIĘCEJ O SPÓŁCE CYWILNEJ:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-
zalozyc-spolke-cywilna/spolka-cywilna
-podstawowe-informacje

4. Rejestracja spółki prawa handlowego

KROK 1: START

Spółki handlowe dzielą się na:

 - osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)

 - kapitałowe (z o.o., akcyjna)
Rejestruje się je w Krajowym Rejestrze Sądowym tradycyjnie lub elektronicznie. 
Do rejestracji trzeba się jednak przygotować – ustalić grono wspólników, 
wnoszone wkłady, osiągnąć porozumienie co do ich wartości, określić kształt 
spółki. Pamiętaj, że wybór formy prawnej spółki rzutuje m.in. na zasady 
ewidencjonowania przychodów i opłacania podatku dochodowego.

KROK 2: ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI

Zanim udasz się do KRS aby zarejestrować swoją firmę, musisz zawrzeć 
pisemną umowę spółki. Niektóre umowy (np. spółek komandytowych, 
akcyjnych, z o.o.) muszą mieć formę aktu notarialnego i powinny określać:

 - nazwę i siedzibę spółki,
 - przedmiot działalności (zgodny z PKD),
 - wysokość kapitału zakładowego (spółki z o.o. min. 5 tys. zł, akcyjne – od
100 tys. zł),
 - to, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 - liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych
wspólników (wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 
50 złotych),
 - czas trwania spółki z o.o., jeżeli jest oznaczony.

Dokument umowy spółki muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Koszty podpisania 
umowy u notariusza zależą od wysokości kapitału zakładowego.
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KROK 3: REJESTRACJA W SĄDZIE

Kolejnym krokiem jest rejestracja spółki w sądzie rejestrowym właściwym ze 
względu na siedzibę spółki. Spółki działające na terenie Wrocławia oraz gmin 
z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu rejestruje się w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej:

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Wrocław, ul. Poznańska 16,
sekretariat pok. 100 (I piętro), 
tel. 71 74 89 215 
e-mail: vigospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl,
Biuro Obsługi Interesanta, pok. 3, tel. 71 74 89 200

UWAGA! Spółki osobowe zawiązują się dopiero z chwilą wpisu do KRS. Spółki 
kapitałowe powstają w momencie zawarcia umowy spółki i mogą od razu funk-
cjonować (nabywać prawa, m.in. własność nieruchomości, zaciągać zobowiąza-
nia, pozywać i być pozywane) jako tzw. spółki w organizacji. 

Termin na zgłoszenie spółki kapitałowej do rejestru sądowego wynosi
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki (spółka z o. o) lub od daty sporządze-
nia statutu spółki (spółka akcyjna). 

Wniosek o wpis do KRS można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub dokonać 
rejestracji na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/ (patrz: rejestracja spółki przez Inter-
net). Wpis spółki prawa handlowego do Krajowego Rejestru Sądowego na-
stępuje na podstawie wniosku. Wniosek o wpis należy złożyć na urzędowym 
for
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Do wniosku o wpis do KRS niezbędne są dokumenty (oryginały albo poświad-
czone urzędowo odpisy lub wyciągi):

 - umowa (statut ewentualnie akt założycielski jednoosobowej spółki
kapitałowej); gdy umowę sporządzono w formie aktu notarialnego dołącza 
się wypis z tego aktu,
 - dokument o powołaniu członków zarządu spółki (dotyczy spółki z o.o.,
akcyjnej i partnerskiej, o ile ustanowiono w niej zarząd) ewentualnie 
pozostałych organów oraz – na osobnej kartce – nazwiska, imiona i adresy 
członków zarządu,
 - dokument dotyczący zgody na powołanie,
 - wykaz wspólników (partnerów, komplementariuszy, komandytariuszy) z ich
adresami (adresami dla doręczeń), bądź listę wspólników spółki z o.o., na 
osobnej kartce,
 - wykaz adresów członków zarządu spółki z o.o. 
 - oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału (spółki komandytowo-akcyjne,
z o.o., akcyjne)
 - nazwisko, imię albo firma i siedziba oraz adres jedynego wspólnika
(akcjonariusza) – w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. bądź akcyjnej, 
na osobnej kartce.
 - oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu lub nieruchomości,
w której znajduje się siedziba spółki.
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▉▊▉▊▉▊▉▊KRS-W1 (spółka jawna, partnerska, komandytowa),
KRS-W2 (spółka komandytowo-akcyjna),
KRS-W3 (spółka z o.o.),
KRS-W4 (spółka akcyjna),

- ---

mailto:vigospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl
https://ekrs.ms.gov.pl/
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Opłata sądowa od wpisu do KRS wynosi 500 zł, trzeba też zapłacić 100 zł za 
ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Wpis do KRS następuje na podstawie postanowienia sądu, w terminie 7 dni od 
daty złożenia wniosku. Niezwłocznie po wydaniu postanowienia, dane w nim 
zawarte są wprowadzane do systemu informatycznego KRS. Po dokonaniu wpi-
su do KRS dane objęte treścią wpisu są przekazywane drogą elektroniczną 
do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP 
KEP) i rejestru REGON. W założeniu wpis do KRS ma powodować nadanie NIP 
i REGON, co do zasady, tego samego dnia.

KROK 4: NADANIE NUMERÓW NIP I REGON

NIP i REGON są nadawane spółkom handlowym automatycznie, drogą elek-
troniczną, bezpośrednio po zamieszczeniu w CRP KEP i rejestrze REGON danych 
przekazanych z KRS. Następnie NIP i REGON spółki są elektronicznie przekazy-
wane z rejestrów urzędowych US i GUS do KRS i wpisywane do niego. Może 
to trwać do 3 dni. Spółka powinna otrzymać zaświadczenie o dokonaniu wpi-
su NIP/REGON do KRS. Wpis ten jest wolny od opłat i nie podlega ogłoszeniu 
w MSiG.

KROK 5: PIECZĄTKA I RACHUNEK BANKOWY

Mając numery KRS, NIP i REGON wspólnicy, członkowie zarządu mogą zadbać 
o pieczątkę firmową. Posługiwanie się nią ułatwia załatwianie niektórych for-
malności.

Aby uzyskać pełną zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej, trzeba 
otworzyć rachunek bankowy spółki (potrzebne będą akt zawiązania spółki, 
odpis KRS i zaświadczenie REGON). Posiadanie rachunku bankowego jest nie-
zbędne w kontaktach z kontrahentami i fiskusem. Jest on przydatny już przy 
wnoszeniu wkładów pieniężnych.

UWAGA! Jednym z najważniejszych etapów zakładania spółki prawa handlo-
wego jest zapewnienie obsługi księgowej. Wspólnicy (zarząd) mogą zadecy-
dować o korzystaniu z pomocy księgowego (biura rachunkowego) i dokonać 
jego wyboru.

KROK 6: URZĄD SKARBOWY (ZUS I GUS)

Dane spółki wpisane do KRS to jej dane podstawowe. Przekazywane są one 
do CRP KEP i  rejestru REGON. Natomiast do Centralnego Rejestru Płatników 
Składek ZUS trafią za pośrednictwem CRP KEP. Oprócz danych z KRS, urzędy 
skarbowe, GUS i ZUS gromadzą także dane uzupełniające, o których spółka ma 
obowiązek je informować. Dlatego po rejestracji spółki należy udać się właści-
wego urzędu skarbowego i złożyć do jego naczelnika formularz NIP-8 z da-
nymi uzupełniającymi, które nie podlegały wpisowi do KRS.
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Naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek przekazać te dane do 
właściwych organów (urząd statystyczny i ZUS). Termin złożenia NIP-8 wynosi 
21 dni od dnia wpisu do KRS. Jeśli jednak przedsiębiorca zamierza 
odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne, to termin ten wynosi 7 dni 
od dnia wpisu spółki do KRS. 

Jeśli firma będzie płatnikiem VAT, trzeba ją zarejestrować w  urzędzie 
skarbowym jako podatnika VAT (formularz VAT-R) co najmniej 7 dni przed 
pierwszą transakcją VAT. Zgłoszenie jest bezpłatne. Potwierdzenie rejestracji 
kosztuje 170 zł i wydawane jest na wniosek podatnika. W urzędzie skarbowym 
należy też uzupełnić informacje dotyczące wyboru formy opodatkowania, 
biura rachunkowego lub rezygnacji ze zwolnienia VAT. 

Spółka handlowa musi rozliczyć się z PCC. Deklarację (PCC-3) należy złożyć 
w urzędzie skarbowym oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od 
dnia zawarcia umowy spółki. Jeśli umowa była zawarta w formie aktu 
notarial-nego, formalności związane z rozliczeniem PCC załatwia notariusz. 

Rejestracja spółki przez Internet odbywa się w sposób uproszczony w sys-
temie S-24, udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie 
www.ekrs.ms.gov.pl. Dzięki wprowadzeniu pełnej integracji systemu telein-
formatycznego KRS z CRP-KEP możliwa jest rejestracja na zasadzie tzw. „jed-
nego okienka”. Przy rejestracji internetowej zniesione zostały pewne wymo-gi, 
m. in.: wymóg składania odrębnych wniosków do urzędu statystycznego
(o wpis lub zmianę wpisu do rejestru REGON), wymóg zgłoszenia do ZUS płat-
nika składek lub jego zmiany, wymóg zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktuali-
zacyjnego do urzędu skarbowego. Zniesiono też obowiązek przekazywania do-
datkowego odpisu umowy spółki i dokumentu potwierdzającego uprawnienie
do korzystania z lokalu lub nieruchomości. Jakiekolwiek zmiany dokonywane
w KRS wprowadzane są automatycznie do CRP-KEP. Z systemu eKRS korzystać
mogą zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy, ale formularze wypełnia
się w języku polskim.

Zachęcamy do skorzystania z centrum wsparcia systemu S24, które może być 
pomocne w procesie rejestracji spółki. Dane kontaktowe: tel.: (71) 748 96 00 
lub email: krs@ms.gov.pl. Warto też zapoznać się z „dokumentacją 
Użytkownika” przed rozpoczęciem wpisu elektronicznego.

Ważne informacje przy rejestracji spółki online:
 - zawarcie umowy spółki odbywa się na bazie wzorów dostępnych 
w systemie i nie wymaga aktu notarialnego,
 - wniesienie kapitału zakładowego, tj. min. 5000 zł, możliwe jest wyłącznie
w formie pieniężnej, do 7 dni od wpisu spółki do rejestru,
 - wpis do KRS odbywa się w terminie 1 dnia od daty wpływu wniosku,
 - opłata sądowa za wpis do KRS wynosi 250 zł, a opłata za ogłoszenie 
pierwszego wpisu do KRS w Monitorze Sądowym wynosi 100 zł,
 - do wniosku o wpis do KRS należy dołączyć odpowiednie dokumenty
elektronicznie i opatrzyć je podpisem elektronicznym kwalifikowanym 
lub przy użyciu podpisu Profilem Zaufanym, 
 - każda z osób podpisujących wniosek (każdy ze wspólników) musi posiadać
aktywne konto w systemie eMS,

Ja
k 

za
ło

ży
ć 

w
ła

sn
ą 

fir
m

ę

http://www.ekrs.ms.gov.pl
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 - przed podpisaniem wniosku można ostatecznie zweryfikować treść
i dokonać poprawek,
 - jeśli rejestrowany jest nowy podmiot lub zmieniają się udziałowcy lub
wspólnicy, konieczne jest złożenie oświadczenia obejmującego informacje, 
czy wnioskodawca (spółka) jest cudzoziemcem (system nie posiada wzoru 
tego oświadczenia), 
 - oświadczenie o wniesieniu w całości wkładów pieniężnych przez
wszystkich członków dołącza się do zgłoszenia spółki lub w ciągu 7 dni od 
wpisu do rejestru składa się oświadczenie do KRS (podlega opłacie 40 zł),
 - złożenie deklaracji PCC-3 (podatek od czynności cywilnoprawnych) należy
złożyć 14 od dnia zawarcia spółki (elektroniczne lub w trakcie wizyty 
w urzędzie skarbowym),
 - zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających NIP-8  należy
złożyć w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRS lub w ciągu 
7 dni, jeśli przedsiębiorca zamierza odprowadzać składki na ubezpieczenia 
społeczne (zgłoszenia można dokonać elektroniczne lub w trakcie wizyty 
w urzędzie skarbowym), 
 - wniosek o rejestrację jako podatnika VAT na formularzu VAT-R składa się na
co najmniej 7 dni przed dokonaniem pierwszej transakcji VAT (elektroniczne 
lub w trakcie wizyty w urzędzie skarbowym).

Warto również śledzić na bieżąco stronę internetową Ministerstwa Sprawiedli-
wości www.gov.pl/sprawiedliwosc oraz www.ekrs.ms.gov.pl/s24, w związ-
ku ze zmianami w przepisach w ustawie o KRS, w szczególności w kontekście 
procedur dla osób korzystających z systemu internetowego S24. 

5. Zakładanie spółdzielni socjalnej

KROK 1: START

Jeśli chcesz założyć spółdzielnię socjalną, musisz: 
 - zebrać grupę osób, które mogą powołać spółdzielnię socjalną

Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż:
 - trzy – jeżeli założycielami są osoby fizyczne, 
 - dwie – w przypadku osób prawnych (również NGO).
Jeśli założycielami spółdzielni socjalnej są trzy osoby fizyczne, spółdzielnia 
jest obowiązana do przyjęcia w poczet członków oraz do zatrudnienia 
w spółdzielni w terminie 12 miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do 
Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej dwóch osób spośród tzw. osób 
wykluczonych.

Chodzi o osoby wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, 
czyli osoby bezrobotne, osoby, o których mówi ustawa o zatrudnieniu socjalnym, 
niepełnosprawne, osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, bez 
zatrudnienia i posiadające status osoby poszukującej pracy, a także opiekunów 
niepełnosprawnych, poszukujących pracy i osoby usamodzielniane, czyli opusz-
czające placówki opiekuńcze, rodziny zastępcze itp.
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Spółdzielnia socjalna nie może liczyć mniej niż 5 członków (osób fizycznych) 
lub 2 (osoby prawne) i nie więcej niż 50 członków.

 - mieć pomysł na działalność gospodarczą.

Od trafnego wyboru profilu działania spółdzielni socjalnej zależy przyszłość jej 
członków. Warto więc zawczasu zrobić rozpoznanie, jaki rodzaj produkcji spraw-
dzi się na terenie działania spółdzielni, na jakie usługi jest największe zapotrze-
bowanie, np.: usługi remontowo-budowlane, porządkowe, stolarkę budowlaną, 
zakładanie i prowadzenie zieleni miejskiej, catering, czy może wyrób pamiątek.

KROK 2: OPRACOWANIE STATUTU

Spółdzielnię socjalną rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zanim to na-
stąpi, trzeba przygotować i uchwalić statut spółdzielni – dokument określający 
cele i zasady jej funkcjonowania. 

Statut musi zawierać: 
 - nazwę spółdzielni zawierającą oznaczenie „Spółdzielnia Socjalna”
z podaniem jej siedziby, 
 - przedmiot działalności spółdzielni,
 - czas trwania, o ile założono ją na czas określony,
 - wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek
obowiązany jest zadeklarować, 
 - terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie;
jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może 
określać ich górną granicę,
 - prawa i obowiązki członków,
 - zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa,
wykreślania  i wykluczania członków,
 - zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich
i podejmowania uchwał,
 - zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni,
 - zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz  
pokrywania strat spółdzielni.

KROK 3: ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Po opracowaniu statutu należy zwołać zebranie założycielskie, na którym zosta-
nie powołana spółdzielnia, wybrany zarząd oraz przyjęty statut. Dokumenty, któ-
re powstają w trakcie spotkania założycielskiego, warto przygotować w dwóch 
egzemplarzach. Jeden komplet należy złożyć w sądzie podczas rejestracji spół-
dzielni, a drugi – przechowywać. 

Przy składaniu wniosku o rejestrację będą potrzebne:
 - lista obecności z adresami członków-założycieli i ich podpisami,
 - protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego
i sekretarza,
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 - uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej,

 - uchwała o przyjęciu statutu,

 - uchwała o wyborze władz – zarządu i rady nadzorczej
(jeśli była wybierana),

 - inne niezbędne uchwały podjęte na zebraniu założycielskim,

 - jednolity tekst statutu podpisany przez wszystkich członków spółdzielni,

 - zaświadczenia potwierdzające, że każda z osób zakładających spółdzielnię
socjalną ma do tego uprawnienia, czyli należy do jednej z grup, spośród 
których mogą się rekrutować członkowie-założyciele.

KROK 4: REJESTRACJA SPÓŁDZIELNI W KRS

W ciągu 7 dni od zebrania założycielskiego spółdzielnia musi zostać zarejestro-
wana w sądzie i dopiero potem może faktycznie rozpocząć działalność. Wpis do 
KRS następuje na podstawie wniosku. Wniosek o rejestrację spółdzielni socjal-
nej składany jest na specjalnych formularzach wraz z załącznikami i niezbędny-
mi dokumentami. Formularze dostępne są w siedzibach KRS, a także na stronie 
https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

Sposób złożenia wniosku:
 - tradycyjnie – na urzędowym formularzu KRS-W5; miejsce złożenia wniosku:

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Wrocław, ul. Poznańska 16,
sekretariat pok. 100 (I piętro), 
tel. 71 74 89 215 
e-mail: vigospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl, 
Biuro Obsługi Interesanta, pok. 3, tel. 71 74 89 200

 - elektronicznie – za pomocą Portalu Dostępowo-Informacyjnego (PDI).

Do wniosku należy dołączyć:

 - druk KRS-WA (oddziały, terenowe jednostki organizacyjne),

 - druk KRS-WH (sposób powstania podmiotu),

 - druk KRS-WK (organy uprawnione do reprezentowania),

 - druk KRS-WM (przedmiot działalności),

 - druk KRS-WL (prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni),

 - dokumenty poświadczające, iż każdy z członków założycieli jest
uprawniony do zakładania spółdzielni socjalnej,

 - statut spółdzielni z podpisami założycieli,

 - uchwałę walnego zgromadzenia o przyjęciu statutu,

 - listę obecności z adresami założycieli,

 - uchwałę walnego zgromadzenia o powołaniu spółdzielni,

 - protokół założycielski walnego zgromadzenia spółdzielni socjalnej + wzory
podpisów osób uprawnionych do reprezentacji.

Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpi-
sach lub wyciągach.
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Sąd rejestrowy działa obecnie jak „jedno okienko”, dlatego oprócz dokumentacji 
niezbędnej do powołania i rejestracji spółdzielni należy przygotować i załączyć 
druki do urzędu skarbowego (NIP-2), zgłoszenie oraz wniosek o nadanie numeru 
REGON (RG-1). W  przypadku decyzji o  zatrudnianiu członków założycieli 
od pierwszego dnia po rejestracji spółdzielni należy załączyć także wniosek 
zgłoszeniowy do ZUS-u (druk ZUS ZPA), zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz do Krajowej Rady Spółdzielczej z siedzibą w Warszawie.

Spółdzielnie socjalne są zwolnione z  opłaty za rejestrację w  KRS oraz 
za ogłoszenie wpisu do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

UWAGA!
Dokument o  wpisie do KRS jest podstawową informacją o  spółdzielni 
socjalnej.

KROK 5: NADANIE NUMERÓW NIP I REGON

Po uzyskaniu wpisu w  Krajowym Rejestrze Sądowym spółdzielnia uzyskuje 
osobowość prawną. Numery NIP i REGON zostaną jej nadane automatycznie.

KROK 6: PIECZĄTKA I RACHUNEK BANKOWY

Pamiętaj, żeby wyrobić pieczątkę spółdzielni i założyć rachunek bankowy.

KROK 7: URZĄD SKARBOWY

Złóż dodatkowy dokument NIP-8 w urzędzie skarbowym:
w ciągu 21 dni (lub 7 dni jeśli od razu będziesz zatrudniać pracowników), jeśli 
chcesz (lub musisz) być płatnikiem podatku VAT przed wykonaniem pierwszej 
czynności sprzedaży.



19

 - Przewodnik Przedsiębiorcy z ważnymi informacjami dotyczącymi
zakładania firmy, podatków i ubezpieczeń oraz koncesji, licencji i zezwoleń, 
które trzeba zdobyć, by móc prowadzić określone rodzaje działalności 
gospodarczej;

 - odsyłacz do wygodnej wyszukiwarki poradników wyjaśniających, jak
założyć m.in. agencję ubezpieczeniową, detektywistyczną, ochrony mienia, 
aptekę, kwiaciarnię, lombard, klub fitness, sklep, biuro rachunkowe, 
nieruchomości czy podróży;

 - zakładkę Finansowanie działalności – pokazującą, gdzie szukać pieniędzy
na start i rozwój firmy, m.in. w formie dotacji (zwrotnych i bezzwrotnych), 
niskooprocentowanych pożyczek i nowoczesnych form finansowania 
społecznościowego;

 - informacje o projektach realizowanych na rzecz przedsiębiorców przez
Urząd Miasta Wrocławia i instytucje otoczenia biznesu, w tym programach 
pomocowych i zwolnieniach podatkowych;

 - bazę lokali miejskich do wynajęcia na sklep, kawiarnię czy biuro.

Rozdział II. Urząd dla przedsiębiorcy

W Urzędzie Miejskim Wrocławia dokonuje się nie tylko rejestracji czy zawieszenia 
działalności gospodarczej. W kompetencjach poszczególnych biur i wydziałów 
znajdują się liczne tematy, stanowiące przedmiot zainteresowania przedsiębior-
ców. Poniżej przedstawiliśmy w ujęciu tematycznym rodzaje spraw, interesują-
cych dla przedsiębiorców oraz zajmujące się nimi komórki i jednostki urzędu.

CENTRUM INFORMACJI URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
tel. (71) 777 77 77 oraz czat online pod adresem https://umw.um.wroc.pl/Chat 
Konsultanci UM Wrocławia są do dyspozycji mieszkańców we wszystkich spra-
wach obsługiwanych przez Urząd, dotyczących m.in. wymiany dowodów oso-
bistych i  rejestracyjnych, zameldowania i  wymeldowania, rejestrowania dzia-
łalności gospodarczej, sprzedaży nieruchomości, podatków od nieruchomości 
i użytkowania wieczystego. Udzielają także informacji na temat obowiązujących 
opłat, prawa budowlanego oraz miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego.

INFOLINIA CZYNNA 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:00-18:00.

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCY na www.wroclaw.pl

Na oficjalnym portalu internetowym Wrocławia działa serwis BIZNES współre-
dagowany przez pracowników Biura Rozwoju Gospodarczego UM Wrocławia. 
Serwis jest dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom oraz wszystkim, 
którzy chcą założyć i prowadzić własną firmę we Wrocławiu.

Można w nim znaleźć m.in.:
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Rodzaje spraw:

I. Działalność gospodarcza

 - Rejestracja, zawieszenie, wznowienie, zmiana, likwidacja

Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej

ul. G. Zapolskiej 4, sala S4, stanowisko nr 5
tel. 71 777 75 23

Składanie wniosków:
- Centrum Obsługi Mieszkańca I, ul. G. Zapolskiej, sala S4, stanowiska 1-4
- Centrum Obsługi Mieszkańca II, pl. Nowy Targ 1-8, sala 20, stanowiska 1-6

 - Wpis do ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie, instruktorów
  i wykładowców nauki jazdy, wpis do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów, 
wydawanie poświadczeń prowadzącym ośrodki szkolenia kierowców

Wydział Spraw Obywatelskich
Składanie dokumentów:
Sekretariat, Ul. G. Zapolskiej 4, pok. 244 (II piętro)
tel. 71 777 7795, 777 77 37
e-mail: wso@um.wroc.pl

Rozpatrywanie wniosków:

Dział Nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców i Stacjami 
Kontroli Pojazdów
ul. G. Zapolskiej 4, pok. 2 02(II piętro)
tel. 71 777 71 52, 777 83 85

 - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędące
obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych

Biuro Promocji Miasta i Turystyki
Przejście Żelaźnicze 1,
tel. 71 777 82 10
e-mail: bpm@um.wroc.pl

 - Udostępnianie miejsc do handlu okrężnego

Biuro Rozwoju Gospodarczego
ul. Świdnicka 53, sekretariat pok. 317 (III piętro) 
tel. 71 777 71 74
e-mail: brg@um.wroc.pl

 - Informacja dla przedsiębiorców
•	zakładanie, prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, pozyskiwa-

nie środków finansowych na rozwój, oferta instytucji otoczenia biznesu, 
informacje branżowe, trendy rozwojowe, komercjalizacja lokali użytko-
wych na obszarach rewitalizowanych, itp.
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• wsparcie handlu targowiskowego i w halach kupieckich

• współpraca przy organizacji jarmarków okolicznościowych

• zasady obowiązujące w przestrzeni publicznej – Park Kulturowy
„Stare Miasto”

Biuro Rozwoju Gospodarczego
ul. Świdnicka 53, sekretariat pok. 317 (III piętro)
tel. 71 777 71 74
e-mail: brg@um.wroc.pl, parkkulturowy@um.wroc.pl

 - Zezwolenia środowiskowe

• zezwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów

• udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin, nieobjętych własnością gór-
niczą w przypadku gdy: obszar udokumentowanego złoża nie przekracza
2 ha; wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekracza
20 000 m3; działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz
bez użycia środków strzałowych

• zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

• zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym handlu uprawnieniami
do emisji do powietrza gazów cieplarnianych

• zezwolenie w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzę-
cych i ich części

Wydział Środowiska i Rolnictwa 
ul. Hubska 8-16, pok. 127 (I piętro) 
tel. 71 799 67 00
e-mail: wsr@um.wroc.pl

II. Transport osób i rzeczy

 - Licencje na przewóz osób taksówką

 - Licencje na przewóz osób pojazdami samochodowymi do 9 miejsc

 - Licencje na transport rzeczy (spedycja)

 - Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych
specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

 - Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wydział Transportu
Dział Decyzji Administracyjnych i Kontroli Przedsiębiorców
ul. G. Zapolskiej 4, pok. 105 (I piętro)
tel. 71 777 77 35 (sekretariat)
tel. 71 777 81 98 (zezwolenie – przewóz rzeczy)
tel. 71 777 70 94/777 75 09 (zezwolenie – przewóz osób)

 - Ustalanie zasad wjazdu do Wrocławia pojazdów ciężarowych
powyżej 18 t DMC
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Wydział Inżynierii Miejskiej
ul. G. Zapolskiej 4
Sekretariat pok. 400-409 (IV piętro) 
tel. 71 777 71 12
e-mail: wim@um.wroc.pl

III. Inwestycja budowlana

 - Udostępnianie danych z rejestru gruntów i budynków, udostępnianie
map zasadniczych, udostępnianie danych z rejestru cen i wartości 
nieruchomości, uzgodnienia dotyczące uzbrojenia terenu

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego
Al. M. Kromera 44
tel. 71 327 21 00
e-mail: sekretariat@zgkikm.wroc.pl

 - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (wnioski
o sporządzenie/zmianę  mpzp, wnioski o zmianę studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, wypis i wyrys 
ze studium)

Biuro Rozwoju Wrocławia
ul. Świdnicka 53, sekretariat pok. 404 (IV piętro)
tel. 71 777 86 60, 777 73 25
e-mail: brw@um.wroc.pl

 - Pozwolenie na budowę (ustalenie warunków zabudowy, pozwolenia
 na budowę i rozbiórkę, informacja i wgląd w miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, rejestracja dziennika budowy, 
zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę)

Wydział Architektury i Budownictwa
pl. Nowy targ 1-8, sekretariat pok. 234 (II piętro)
tel. 71 777 71 14
e-mail: wab@um.wroc.pl
Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8
• sala 1B, stanowisko 3 i 4 (przyjmowanie wniosków i podań)
• sala 1C, stanowisko 5 i 6 (wydawanie dokumentów)

Pozwolenia środowiskowe
• opiniowanie projektów budowlanych w zakresie ochrony środowiska
• wydawanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań dla

planowanych przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko

Wydział Środowiska i Rolnictwa 
ul. Hubska 8-16, pok. 127 (I piętro) 
tel. 71 799 67 00
e-mail: wsr@um.wroc.pl
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 - Pozwolenia konserwatorskie

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 
ul. Bernardyńska 5, sekretariat pok. 1 (parter) 
tel. 71 777 94 51
e-mail: mkz@um.wroc.pl

 - Odbiór budowlany (nadzór nad prawidłowością robót budowlanych,
odbiór i utrzymanie obiektów budowlanych)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia 
Biuro Obsługi Klienta
ul. Hubska 8-16
tel. 71 799 68 00
e-mail: pinb@um.wroc.pl

IV. Nieruchomości

 - Nieruchomości komunalne (czasowe udostępnianie gruntów Gminy
Wrocław na inwestycje liniowe lub zaplecze budowy, przedłużenie/
przekształcenie terminu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Wrocław, ustanowienie służebności 
gruntowej/przesyłu, wydzierżawianie, zezwolenie na czasowe zajęcie na 
cele rozrywkowe i kulturalne)

Wydział Nieruchomości Komunalnych
al. M. Kromera 44, sekretariat pok. 320 (III piętro)
tel. 71 777 92 02
e-mail: wnk@um.wroc.pl

 - Nieruchomości Skarbu Państwa (czasowe udostępnianie gruntów,
przedłużenie terminu prawa użytkowania wieczystego, wydzierżawianie, 
sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, 
zezwolenie na czasowe zajęcie pod działalność rozrywkową i kulturalną)

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa
ul. G. Zapolskiej 4, kancelaria/sekretariat pok. 311 (III piętro)
tel. 71 777 75 76
e-mail: WSP@um.wroc.pl

V. Lokale użytkowe

 - Sprzedaż dotychczasowym najemcom, korzystającym z lokalu nie krócej
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niż 3 lata i prowadzącym działalność gospodarczą zgodną z umową 
najmu, sprzedaż gminnych lokali użytkowych w drodze przetargu)
Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości
pl. Nowy Targ 1-8, sekretariat pok. 150 (I piętro)
tel. 71 777 71 11
e-mail: wns@um.wroc.pl
Biuro Sprzedaży Lokali 
ul. G. Zapolska 4, pokój 152 (I piętro)

mailto:mkz@um.wroc.pl
mailto:pinb@um.wroc.pl
mailto:wnk@um.wroc.pl
mailto:WSP@um.wroc.pl
mailto:wns@um.wroc.pl
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VI. Open data (otwarte dane Urzędu Miejskiego Wrocławia)

VII. Ogródki gastronomiczne

 - Najem oraz sprzedaż w trybie przetargowym i bezprzetargowym
Zarząd Zasobu Komunalnego

ul. Św. Elżbiety 31, kancelaria pok. 2 (parter) 
tel. 71 777 70 79, 777 70 80
e-mail: sekretariat@zzk.wroc.pl
www.zzk.wroc.pl

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu 
ul. Namysłowska 8, IV piętro
tel. 71 776 90 32
https://www.wroclaw.pl/open-data/

Informacje szczegółowe:
Pok. 210, tel. 71 776 24 41
Pok. 213, tel. 71 776 24 54
Pok. 214, tel. 71 776 24 65
Pok. 216, tel. 71 776 24 58

 - Opiniowanie formy i lokalizacji ogródka gastronomicznego

Wydział Architektury i Budownictwa 
pl. Nowy Targ 1 – 8, sekretariat, pok. 234 (II piętro)
tel. 71 777 71 14
e-mail: wab@um.wroc.pl
Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8
Sala 1B, stanowisko 3 i 4  (przyjmowanie wniosków i podań) 
Sala 1C, stanowisko 5 i 6 (wydawanie dokumentów)

 - Lokalizacja ogródków w pasie drogowym (wydawanie opinii)

Wydział Inżynierii Miejskiej
ul. G. Zapolskiej 4, sekretariat pok. 400-409 (IV piętro) 
tel. 71 777 71 12
e-mail: wim@um.wroc.pl

 - Lokalizacja ogródków w pasie drogowym (wydawanie zezwoleń)

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49
tel. 71 3559076 (centrala), 71 376 07 34, 376 0792 (Biuro Obsługi 
Interesanta)
e-mail: zdium@zdium.wroc.pl

U
rz

ąd
 d

la
 P

rz
ed

si
ęb

io
rc

y

mailto:sekretariat@zzk.wroc.pl
http://www.zzk.wroc.pl
https://www.wroclaw.pl/open-data/
mailto:wab@um.wroc.pl
mailto:wim@um.wroc.pl
mailto:zdium@zdium.wroc.pl


25

VIII. Reklama

 - Zezwolenia na ogródki gastronomiczne na obszarze podległym Zarządowi
Zasobu Komunalnego (ZZK) oraz na terenie Rynku, Sukiennic, ul. Oławskiej, 
Przejścia Garncarskiego, Przejścia Żelaźniczego oraz odcinka ul. Świdnickiej 
od Rynku do pl. Teatralnego

Zarząd Zasobu Komunalnego
Ul. Św. Elżbiety 31
tel. 71 777 70 79, 777 70 80
E-mail: sekretariat@zzk.wroc.pl
www.zzk.wroc.pl

 - Opiniowanie formy i lokalizacji szyldu, autoreklamy, nośnika reklamowego,
obiektu małej architektury

Wydział Architektury i Budownictwa 
pl. Nowy Targ 1 – 8, sekretariat, pok. 234 (II piętro)
tel. 71 777 71 14
e-mail: wab@um.wroc.pl
Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8
Sala 1B, stanowisko 3 i 4  (przyjmowanie wniosków i podań) 
Sala 1C, stanowisko 5 i 6 (wydawanie dokumentów)

 - Obsługa reklamy zewnętrznej (tablice reklamowe, billboardy, banery
informacyjne i promocyjne na budynkach)

Biuro Rozwoju Gospodarczego
ul. Świdnicka 53, sekretariat, pok. 317 (III piętro) 
tel. 71 777 71 74
e-mail: brg@um.wroc.pl

 - Lokalizacja reklam w pasie drogowym (wydawanie opinii)

Wydział Inżynierii Miejskiej
ul. G. Zapolskiej 4, sekretariat pok. 400-409 (IV piętro) 
tel. 71 777 71 12
e-mail: wim@um.wroc.pl

 - Lokalizacja reklam w pasie drogowym (wydawanie zezwoleń)

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49, bud. B, pok. 101
tel. 71 3559076 (centrala) w. 227, 71 376 07 27 
e-mail: zdium@zdium.wroc.pl
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IX. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. G. Zapolskiej 4
tel. 71 777 76 98 (informacja)
e-mail: zezwolenie@um.wroc.pl
zezwolenia cateringowe,
zezwolenia jednorazowe - pok. 216 a, tel. 71 77776 93
Stare Miasto (gastronomia) – pok. 261a, tel. 71 777 76 95
Śródmieście – pok. 217, tel. 71 777 78 41
Fabryczna – pok. 216, tel. 71 777 76 92
Krzyki – pok. 216, tel. 71 777 76 98
Psie Pole – pok. 217, tel. 71 777 76 96
Sekcja Monitoringu i Kontroli
pok. 215, tel. 71 777 87 30-31
pok. 216a, tel.  71 777 76 94

X. Podatki

 - Złożenie deklaracji (podatek od nieruchomości, leśny, rolny, od środków
transportowych)

 - Ulgi w spłacie zobowiązania z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
Skarbu Państwa

 - Zaświadczenia o:

• niezaleganiu w podatkach/ istnieniu zaległości podatkowej i inne
związane z nieruchomością

•	pomocy de minimis dla Zakładu Pracy Chronionej

 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wydział Podatków i Opłat
ul. Bogusławskiego 8, 10
Sekretariat pok. 225 (II piętro)
tel. 71 777 81 39, 777 75 99
e-mail: wpo@um.wroc.pl

Centrum Obsługi Podatnika
ul. Kotlarska 41, pok. 1 (parter)
tel. 71 777 84 23
71 777 87 97 (informacja)
71 777 88 01, 777 88 03 (zaświadczenia)

 - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

• zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów
pomocowych dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje,
tworzących nowe miejsca pracy, mikro- i małych firm rozpoczynających
działalność gospodarczą we Wrocławiu oraz dla inwestujących w
infrastrukturę sportową i rekreacyjną n terenie miasta,

• ulgi w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

• windykacja i egzekucja należności pieniężnych.
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Wydział Zarządzania Należnościami
ul. Kotlarska 41
tel. 71 777 72 50, 777 89 86, 777 89 41, 777 70 76 
e-mail: wzn@um.wroc.pl

XI. Działalność opiekuńczo – oświatowa

 - Dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów 
publicznych

 - Zgłaszanie do ewidencji punktów przedszkolnych

 - Zgłaszanie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wydział Finansów Oświatowych
ul. G. Zapolskiej 4, sekretariat pok. 446 (IV piętro) 
tel. 71 777 77 06
Kancelaria pok 439 (IV piętro)
tel. 71 777 75 97, 777 85 89
e-mail: wfi@um.wroc.pl

 - Zgłaszanie do rejestru żłobków

 - Wydawanie opinii dotyczącej wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie
musi spełnić klub dziecięcy

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
ul. G. Zapolskiej 4, pok. 347 (III piętro) 
tel. 71 777 77 60
e-mail: wzd@um.wroc.pl

XII. Imprezy plenerowe

 - Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy z wykorzystaniem dróg w sposób
szczególny

Wydział Inżynierii Miejskiej
ul. G. Zapolskiej 4, sekretariat pok. 400-409 (IV piętro) 
tel. 71 777 71 12
e-mail: wim@um.wroc.pl

 - Zezwolenie na organizację imprezy masowej

 - Udostępnienie dróg wewnętrznych na organizację imprez plenerowych

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
ul. Strzegomska 148, pok. 213 (II piętro)
tel. 71 777 95 46
e-mail: bwz@um.wroc.pl

 - Zezwolenie na zajęcie drogi wewnętrznej
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Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49
tel. 71 355 90 76 (centrala)
tel. 71 376 07 34, 376 07 92 (Biuro Obsługi Interesanta) 
e-mail: zdium@zdium.wroc.pl

 - Ustalenie warunków udostępnienia terenu Zarządu Zieleni Miejskiej w celu
zorganizowania imprezy lub plaży miejskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
tel. 71 323 50 00
Dział Zarządzania Zielenią
tel. 71 323 50 34

XIII. Współpraca z naukowcami/innowacje

 - Program Mozart – budowanie partnerstw przedsiębiorca – naukowiec dla
rozwiązania konkretnych problemów w firmie (dofinansowanie)

Wrocławskie Centrum Akademickie
Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Rynek 13, sekretariat pok. 200 (II piętro)
tel. 71 770 20 00 – 01
e-mail: bwu@um.wroc.pl
www.wca.wroc.pl

XIV. Udostępnianie przestrzeni miejskiej do testowania innowacyjnych
rozwiązań

Biuro Smart City i Zarządzania Projektami
ul. G. Zapolskiej 4, sekretariat pok. 516 (V piętro) 
tel. 71 777 7383
e-mail: bzp@um.wroc.pl

XV. Przyjmowanie i opiniowanie inicjatyw przedsiębiorców w zakresie
wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w mieście

Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Wrocławia 
Biuro Rozwoju Gospodarczego
ul. Świdnicka 53, sekretariat pok. 317 (III piętro)
tel. 71 777 71 74
e-mail: brg@um.wroc.pl

XVI. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości – program edukacyjny dla
dzieci i młodzieży oraz szkolenia, kursy, konferencje i doradztwo dla firm

Biuro Rozwoju Gospodarczego
ul. Świdnicka 53, sekretariat pok. 317 (III piętro) 
tel. 71 777 71 74
e-mail: brg@um.wroc.pl

mailto:zdium@zdium.wroc.pl
mailto:bwu@um.wroc.pl
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oprzez:

 - udzielanie poręczeń kredytów i pożyczek współpracujących banków
komercyjnych finansujących rozwój działalności gospodarczej,

 - udzielanie poręczeń transakcji leasingowych zawieranych ze
współpracującymi firmami leasingowymi,

 - udzielanie poręczeń wadialnych w przetargach organizowanych w oparciu
o Prawo Zamówień Publicznych.

Fundusz współpracuje z samorządami gospodarczymi, samorządami lokalnymi 
oraz agencjami rozwoju regionalnego celem wspierania rozwoju regionalnej 
gospodarki przez wzrost jej konkurencyjności i innowacyjności.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Duńska 9
54 – 427 Wrocław (budynek WPT Delta)
tel. 71 736 06 20
e-mail: biuro@dfr.org.pl
http://www.dfr.org.pl

Oferta:
Spółka należy w całości do Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 
Jej zadaniem jest wspieranie dolnośląskich firm poprzez finansowanie zwrotne, tj.:

 - pożyczki,

 - gwarancje, 

 - poręczenia, 

 - instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe (startupy).
Powyższe produkty finansowe oferowane są przez sieć tzw. „Regionalnych Po-
średników Finansowych”. Procedury uzyskania finansowania mają z perspekty-
wy przedsiębiorcy być proste i transparentne, jak również wspomagane właściwą 
obsługą i doradztwem. 

Informacje o formach finansowania oferowanych przez DFR znajdują się pod 
adresem www.dfr.org.pl w zakładce OFERTA.

▉▉▉▉▉▉

Rozdział III. Instytucje otoczenia biznesu
1. Finanse, pożyczki, ulgi, środki unijne

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 3
50 – 148 Wrocław
tel. 71 343 79 64
e-mail: biuro@dfg.pl
http://www.dfg.pl/

Oferta:
DFG Sp. z o.o. wspiera regionalną przedsiębiorczość poprzez ułatwianie mikro, 
małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do zewnętrznych źródeł finanso-
wania p

mailto:biuro@dfg.pl
http://www.dfg.pl/
mailto:biuro@dfr.org.pl
http://www.dfr.org.pl
http://www.dfr.org.pl
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Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
ul. Wybrzeże Słowackiego 12 – 14
50 – 411 Wrocław
tel. 71 776 95 01, infolinia: 801 700 008
e-mail: pife@dolnyslask.pl
http://www.rpo.dolnyslask.pl

Oferta:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) funkcjonuje w ramach 
projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, realizowanego przez 
Województwo Dolnośląskie na podstawie umowy z Ministerstwem Inwestycji 
i  Rozwoju, dofinansowanego z  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014 – 2020. W ramach sieci PIFE na Dolnym Śląsku funkcjonują 4 punkty: we 
Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. 

Zakres usług:
 - informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy 
Europejskich (zakwalifikowanie pomysłu na projekt do konkretnego 
Programu, przedstawienie procedur przyznawania wsparcia, wskazanie 
terminu naboru wniosków oraz danych kontaktowych instytucji 
odpowiedzialnej za jego przeprowadzenie),
 - udzielenie informacji na temat zasad przygotowania wniosku
o dofinansowanie, wyjaśnienie kryteriów i warunków przyznania wsparcia
z Funduszy Europejskich w ramach konkretnego naboru,
 - przedstawienie zasad realizacji i rozliczania projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich,
 - przedstawienie aktualnej informacji o możliwościach udziału
w realizowanych przez innych beneficjentów projektach 
współfinansowanych ze środków europejskich.

Zapytania do PIFE można kierować telefonicznie, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub osobiście w siedzibie Punktu. Wszystkie świadczone usługi są 
bezpłatne.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2 – 4
53 – 611 Wrocław
tel. 71 776 58 12, 776 58 13
e-mail: info.dip@umwd.pl
http://www.dip.dolnyslask.pl

Oferta:
 - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca jest jednostką organizacyjną
samorządu województwa dolnośląskiego, wspierającą funduszami 
unijnymi głównie sektor MŚP oraz JST. Dotacje przyznawane są w trybie 
konkursowym na projekty w obszarach:

„Przedsiębiorstwa i innowacje” m.in.:
 - wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorstw,
 - tworzenie infrastruktury i rozwój działalności badawczo-rozwojowej,
 - wdrażanie wyników badań,
 - budowanie nowych międzynarodowych kanałów biznesowych, udział
w targach,
 - doradztwo dla MŚP.
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„Gospodarka niskoemisyjna” m.in.:
 - zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 
publicznej, budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
 - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych
wielorodzinnych,
 - budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych,
 - publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych
parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności 
publicznej

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Oddziały we Wrocławiu i Jeleniej Górze
ul. Skarbowców 23a, bud. B-1, lok. 20 
53 – 025 Wrocław
ul. Górna 10-11, lok.28
58-500 Jelenia Góra 
Wrocław: 71 332 31 81, 71 391 21 96
Jelenia Góra: 75 75 229 64
e-mail: pfp@pfp.com.pl
http://www.pfp.com.pl/

Oferta:
Polska Fundacja Przedsiębiorczości jest instytucją ukierunkowaną na pomoc 
w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce, 
ze szczególnym uwzględnieniem Polski północno-zachodniej. Proponuje polskim 
mikro, małym i  średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową i  szkoleniowo-
doradczą.

Regionalne i  Subregionalne Fundusze Pożyczkowe prowadzone przez 
Fundację oferują możliwość finansowania działalności inwestycyjnej, obrotowej 
oraz początkowego etapu rozwoju mikro, małych i  średnich przedsiębiorców 
z  województwa dolnośląskiego. Pożyczki przeznaczone są dla mikro, małych 
i  średnich przedsiębiorców bez względu na formę prawną prowadzonej 
działalności.

Fundacja obsługuje przedsiębiorców z  terenu całego Dolnego Śląska 
w oddziałach we Wrocławiu i Jeleniej Górze.

Urząd Miejski Wrocławia 
– Wydział Zarządzania Należnościami
ul. Kotlarska 41
50 – 151 Wrocław
tel. 71 777 72 50, 777 89 86, 777 89 41, 777 70 76
e-mail: wzn@um.wroc.pl
http://bip.um.wroc.pl/artykuly/380/pomoc-publiczna

Oferta:
 - Pakiet pomocy dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na
terenie Wrocławia – warunki uzyskania zwolnienia podatkowego:

In
st

yt
uc

je
 o

to
cz

en
ia

 b
iz

ne
su

mailto:pfp@pfp.com.pl
http://www.pfp.com.pl/
mailto:wzn@um.wroc.pl
http://bip.um.wroc.pl/artykuly/380/pomoc-publiczna


32

• złożenie wniosku przed rozpoczęciem nowej inwestycji,

• poniesienie nakładów na nową inwestycję zlokalizowaną we Wrocławiu
lub poniesienie kosztów zatrudnienia,

• utrzymanie inwestycji przez okres 3 lub 5 lat,

• wkład własny min. 25% kosztów kwalifikowanych.
 - Pomoc publiczna dla mikro- i małych przedsiębiorców rozpoczynających
prowadzenie działalności gospodarczej we Wrocławiu – warunki uzyskania
zwolnienia podatkowego:

• prowadzenie działalności gospodarczej nie dłużej niż 24 miesiące,

• złożenie wniosku do 30 czerwca 2021 r.,

• posiadanie siedziby na terenie Wrocławia,

• niezaleganie z podatkami i opłatami wobec Gminy Wrocław,

• prowadzenie działalności gospodarczej w nieruchomości objętej zwolnie-
niem na czas jego trwania.

Zwolnieniu podlega powierzchnia użytkowa budynków lub ich części zajęta na 
prowadzenie działalności na terenie Wrocławia. Okres zwolnienia wynosi 5 lat.

 - Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących
działalność na terenie Wrocławia udzielane jako inwestycyjna lub 
operacyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową lub rekreacyjną – 
warunki uzyskania zwolnienia:

• złożenie wniosku przed rozpoczęciem inwestycji lub przed rozpoczęciem
działalności w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sportu,

• rozpoczęcie inwestycji lub szkolenia dzieci i młodzieży do 31 grudnia
2020 roku,

• poniesienie nakładów na nową inwestycję lub kosztów na szkolenie dzieci
i młodzieży.

Urząd Miejski Wrocławia – Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)
Urząd Miejski Wrocławia
Biuro ZIT WrOF
ul. Komuny Paryskiej 39-41, I p., pok. 15
50 – 451 Wrocław 
tel. 664-151-658
e-mail: bit@um.wroc.pl
www.zitwrof.pl

Oferta:
Dowiedz się, jak zrealizować swój pomysł na inwestycję z pomocą Funduszy 
Europejskich. O możliwość dofinansowania projektu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na obszarze ZIT WrOF 
mogą ubiegać się również przedsiębiorcy.

Wnioski o wsparcie w ramach ZIT WrOF składa się w ściśle określonych 
terminach, w trybie konkursowym. Terminy naborów wniosków określa 
harmonogram naborów, ustalany w perspektywie rocznej, który dodatkowo 
zawiera orientacyjną kwotę dofinansowania w poszczególnych konkursach oraz 
informacje o typach projektów, jakie mogą otrzymać dofinansowanie.
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Dofinansowanie można otrzymać m.in. na projekty z  zakresu wsparcia 
infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców np. poprzez 

 - inkubatory przedsiębiorczości, parki biznesu,
 - doradztwa dla MŚP,
 - ekspansji MŚP na rynki zewnętrzne,
 - badań i rozwoju,
 - edukacji przedszkolnej, podstawowej i ponadgimnazjalnej,
 - dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy. 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 
Filia we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54
50 – 541 Wrocław
tel. 71 39 74 200
e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl
http://www.dwup.pl/

Oferta:
 - świadczenie usług doradczych w zakresie planowania ścieżki kariery
zawodowej, 
 - realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w zakresie 
usług rynku pracy, m.in. oferty wsparcia dla początkujących 
przedsiębiorców oraz włączenia społecznego osób zagrożonych 
wykluczeniem,
 - realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym,
przeznaczonym dla dolnośląskich pracodawców,
 - opracowywanie badań i analiz rynku pracy, monitoring zawodów
deficytowych i nadwyżkowych oraz badanie popytu na pracę,
 - prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy, pośrednictwa
online, prowadzenie bazy ofert pracy zagranicznych pracodawców 
w ramach sieci Eures.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
ul. Gliniana 20 – 22
50 – 525 Wrocław
tel. 71 770 16 00
e-mail: wrwr@pup-wroclaw.pl
http://wroclaw.praca.gov.pl/

Oferta:
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu realizuje bezpłatnie i profesjonalnie:

 - Usługi:

• pośrednictwa pracy,

• poradnictwa zawodowego,

• szkoleń,
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 - Instrumenty rynku pracy:
• prace interwencyjne,
• prace społecznie użyteczne,
• przygotowanie zawodowe dorosłych,
• staże,
• refundowanie pracodawcy kosztów z tytułu opłacanych składek na

ubezpieczenie społeczne,
• roboty publiczne,
• refundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia

stanowiska pracy,
• środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej,
• bony dla osób bezrobotnych do 30 roku życia: szkoleniowy, stażowy, na

zatrudnienie, na zasiedlenie,
• refundowanie składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych

bezrobotnych do 30 roku życia,
• dofinansowanie wynagrodzenia na zatrudnienie bezrobotnego, który

ukończył 50 rok życia,
• grant na telepracę,
• świadczenia aktywizacyjne.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a – 5
53 – 125 Wrocław
tel. 71 73 66 311
e-mail: coie@dawg.pl 
http://www.dawg.pl/

Oferta:
DAWG Sp. z  o.o. jest spółką Samorządu Województwa Dolnośląskiego, 
certyfikowanym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Działania 
DAWG Sp. z o.o. wspierają: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Biuro Regionalne Dolnego Śląska w Brukseli, 
Wirtschaftsförderung Sachsen, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Zachodnia Izba 
Gospodarcza, Wrocławski Park Technologiczny, Politechnika Wrocławska, Strefy 
Ekonomiczne (WSSE Invest-Park, Legnicka SSE, Kamiennogórska SSE), Agencja 
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja 
Mienia Wojskowego.

Zadania: 
 - pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych i polskich,
 - promocja inwestycyjna Dolnego Śląska,
 - wsparcie i pobudzanie eksportu firm z regionu,
 - organizacja misji gospodarczych,
 - doradztwo gospodarcze dla sektora MŚP,
 - wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć, głównie startupów,
 - wsparcie finansowe przedsiębiorców sektora MŚP,
 - pomoc w pozyskiwaniu i obsłudze inwestorów jednostkom samorządu
terytorialnego,
 - doradztwo strategiczne i promocja gospodarcza oraz wsparcie rozwoju JST,
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 - doradztwo JST w pozyskaniu finansowania na inwestycje,
 - opracowanie strategii rozwoju eksportu przedsiębiorstwa,
 - analizy rynków zagranicznych, 
 - doradztwo specjalistyczne dla firm (inwestycyjne, proinnowacyjne,
proeksportowe, strategie marketingowe, biznes plany, wnioski 
o dofinansowanie).

2. Izby gospodarcze

Dolnośląska Izba Gospodarcza 
ul. Świdnicka 39
50 – 029 Wrocław
tel. 71 344 78 25
e-mail: biuro@dig.wroc.pl 
http://www.dig.wroc.pl/

Oferta:
Dolnośląska Izba Gospodarcza od ponad 25 lat jest jedną z wiodących organizacji 
samorządu gospodarczego w Polsce. Wspiera firmy w obszarach ich aktywności 
biznesowej, a  także działa na rzecz integracji środowiska przedsiębiorców. 
Reprezentuje interesy podmiotów gospodarczych wobec władz i  instytucji 
państwowych i samorządowych.
DIG proponuje szeroki katalog usług, wśród których znajdują się m.in.:

 - szkolenia i seminaria z udziałem ekspertów ze świata biznesu, ekonomii
i prawa,
 - wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i zdobywania rynków
zagranicznych,
 - doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy ze środków krajowych
i unijnych,
 - możliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych,
 - legalizacja dokumentów w obrocie międzynarodowym,
 - pomoc w rozstrzyganiu sporów poprzez Sąd Arbitrażowy DIG,
 - dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji gospodarczych.

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu 
pl. Solny 13
50 – 061 Wrocław
tel. 344 86 91
e-mail: sekretariat@izba.wroc.pl
http://www.izba.wroc.pl/

Oferta:
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu to tradycja i nowoczesność.
Wspiera rozwój gospodarczy rzemiosła, reprezentuje członków oraz promuje 
rzemieślników na rynku europejskim.
Świadczy usługi:

 - informacyjne, np. o dostępnych programach pomocowych dla MŚP oraz
innych formach dofinansowania działalności,
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 - szkoleniowe, tj. szkolenia zawodowe i dokształcające w zawodach
rzemieślniczych, szkolenia specjalistyczne, kursy pedagogiczne dla 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, - doradcze, m.in. pomoc doradcza i prawna, w zakresie wyszukiwania
partnerów gospodarczych w dostępnych bazach danych, a także w zakresie 
zakładania działalności gospodarczej, - wynajmu pomieszczeń biurowych i sal szkoleniowych, - związane z realizacją projektów przy współudziale środków z Unii
Europejskiej we współpracy z partnerami z kraju i instytucjami partnerskimi 
z zagranicy.

Wrocławska Izba Gospodarcza 
ul. Krupnicza 13
50 – 075 Wrocław
tel. 71 79 70 203
e-mail: biuro@wig.wroc.pl 
http://www.wig.wroc.pl/

Oferta:
Wrocławska Izba Gospodarcza to organizacja samorządu gospodarczego. 
Izba świadczy usługi służące: - integracji środowiska regionalnych przedsiębiorców, - wspieraniu inicjatyw społeczno – gospodarczych miasta i regionu, - wspomaganiu rozwój prywatnych małych i średnich przedsiębiorstw,

 - wspieraniu młodych przedsiębiorców.

Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy 
ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43
50 – 059 Wrocław
tel. 71 79 50 656
e-mail: biuro@zig.pl
http://www.zig.pl/

Oferta:
Zachodnia Izba Gospodarcza to organizacja samorządu gospodarczego, która 
została powołana do ochrony i  reprezentowania interesów gospodarczych 
zrzeszonych w  niej podmiotów, upowszechniania zasad etyki w  działalności 
gospodarczej, a także dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwijania 
współpracy z samorządami, jak również z innymi organizacjami.
Zachodnia Izba Gospodarcza oferuje m.in.: - organizację konferencji tematycznych, - organizację spotkań biznesowych (m.in. śniadań i lunchów biznesowych), - organizację szkoleń dla członków Izby i podmiotów niezrzeszonych,  - wynajem sal szkoleniowych i konferencyjnych, - organizację wydarzeń dla członków Izby, w tym misji gospodarczych.
ZIG organizuje cyklicznie: - Wrocławskie Forum Kobiet – największe wydarzenie tego typu na Dolnym

Śląsku, - Konkurs „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”, będący
najważniejszym wyróżnieniem biznesowym na Dolnym Śląsku, 
przyznawanym od 2004 roku.
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Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo – Handlowa (AHK Polska)
pl. Solny 20
50 – 063 Wrocław
tel. 71 79 48 335, 337
e-mail: pbw@ahk.pl 
http://www.ahk.pl/

Oferta:
Polsko–Niemiecka Izba Przemysłowo–Handlowa (AHK Polska) jest jedną 
z największych niemieckich zagranicznych izb przemysłowo–handlowych (AHK) 
na świecie.
AHK Polska reprezentuje interesy około 1.000 firm członkowskich i od kilkunastu 
lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych.
Izba oferuje:

 - spotkania biznesowe,
 - dostęp do informacji gospodarczych,
 - możliwości promowania swojej firmy wśród pozostałych członków Izby,
 - profesjonalne usługi doradcze,
 - wymianę informacji i doświadczeń, oraz rozwój stosunków między
instytucjami i przedsiębiorstwami po obu stronach Odry.

Brytyjsko- Polska Izba Handlowa
ul. Strzegomska 142 a;  budynek West House 1b 
54 – 429 Wrocław 
tel. 71 344 14 77
e-mail: wroclaw@bpcc.org.pl
http://www.bpcc.org.pl/

Oferta:
Brytyjsko–Polska Izba Handlowa (BPCC) jest wiodącą izbą handlową w Polsce, 
która od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko–brytyjskiej współpracy 
gospodarczej:

 - dostarcza informacji handlowych i biznesowych,
 - wspiera inwestycje swoich klientów w Polsce i Wielkiej Brytanii,
 - pomaga tworzyć lepsze relacje biznesowe poprzez regularne spotkania
z przedstawicielami polskiego i brytyjskiego sektora prywatnego oraz 
publicznego,
 - aktywnie kojarzy potencjalnych partnerów biznesowych i promuje
najlepsze praktyki biznesowe,
 - prowadzi bliską współpracę z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Polsce oraz
Ambasadą RP w Londynie,
 - jest aktywnym członkiem Rady Izb Brytyjskich w Europie (COBCOE) – sieci
ponad 10.000 firm w przeszło 30 krajach Europy,
 - rozwija polsko- brytyjskie kontakty we wszystkich dziedzinach życia,
 - pomaga w promocji i budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej firmy
w Polsce, Wielkiej Brytanii i – poprzez sieć COBCOE – w Europie.
 - firmy zrzeszone w BPCC reprezentują ok. 25% bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w Polsce.
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Amerykańska Izba Handlowa w Polsce
Biuro Wrocław 
ul. Klecińska 125
54 – 424 Wrocław
tel. 71 354 89 09
e-mail: amcham.wroclaw@pmgroup-global.com 
http://www.amcham.pl/

Oferta:
Amerykańska Izba Handlowa w  Polsce („AmCham”) powstała w  1990 r. 
z  inicjatywy amerykańskich przedsiębiorców. Obecnie zrzesza ponad 300 
największych firm amerykańskich, które w  Polsce zatrudniają ponad 220 tys. 
osób i  zainwestowały ponad 130 mld złotych. AmCham koncentruje się na 
rozwoju gospodarki i  promowaniu Polski na rynku Stanów Zjednoczonych, 
a  misją organizacji jest poprawa warunków inwestycyjnych wśród wszystkich 
inwestorów, nie tylko amerykańskich. Tematami szczególnie istotnymi dla 
AmCham są:

 - wsparcie innowacyjności i zaawansowania technologicznego,
 - rozwój działalności badawczo-rozwojowej, 
 - prace nad uproszczeniem procedur zamówień publicznych, 
 - perspektywa funduszy europejskich 2014-2020,
 - partnerstwo handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią
Europejską,
 - wsparcie dla nowych inwestycji oraz reinwestycji podejmowanych w Polsce.

Od 2003 roku we Wrocławiu działa biuro Amcham, odpowiedzialne za oficjalną 
reprezentację Izby w naszym regionie.

Izba Gospodarcza Europy Środkowej
Pl. Św. Macieja 5/33 
50-244 Wrocław
tel. 513 060 637
e-mail: biuro@iges.pl
http://www.iges.pl

Izba zajmuje się łączeniem ludzi i  aktywną promocją przedsiębiorstw, marek 
produktów i usług. Pośredniczy w sprzedaży i rozwoju firm poprzez:

- kontakty i relacje inwestorów, producentów, dostawców, sprzedawców,
specjalistów, ekspertów, pośredników, doradców, finansistów i prawników
– łącząc partnerów Izby,
 - partnerstwa z uczelniami, instytucjami i organizacjami wspierającymi
rozwój ludzi i ich biznesów,
 - głęboka analizę rynku, potrzeb i oczekiwań, klientów i osób decyzyjnych,
 - znajdowanie klientów, partnerów i inwestorów, branżowych 
i międzynarodowych,
 - współorganizowanie wydarzeń,
 - integrowanie i tworzenie środowisk wymiany wiedzy i doświadczenia.
 - ponadto Izba jest partnerem w spotkaniach, pomaga w eksporcie 
i imporcie, uczestniczy w targach, konferencjach, seminariach, szkoleniach, 
warsztatach, eventach, na których reprezentuje interesy swoich 
kooperantów.
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Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu 
Rynek 7
50 – 107 Wrocław
tel. 71 3131893
e-mail: post@pl.sk.sachsen.de
https://www.sk.sachsen.de/pl/biuro-lacznikowe
-wolnego-panstwa-saksonia-we-wroclawiu-3748.html

Oferta:
 - współpraca z województwem dolnośląskim i lubuskim,
 - prezentacja Saksonii w polskich regionach,
 - pośredniczenie w znajdowaniu nowych kontaktów i partnerów oraz
konsultacje w tym zakresie.

Saksońskie Biuro we Wrocławiu udziela wsparcia organom administracji 
publicznej, instytucjom, firmom oraz osobom prywatnym, zainteresowanym 
współpracą saksońsko-polską. Kilkuletni okres efektywnej działalności biura 
sprawił, że dziś jest ono postrzegane jako niezawodny partner międzyregionalnych 
projektów.

Dolnośląscy Pracodawcy
Biuro Związku
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
Biuro we Wrocławiu
ul. ul. Hercena 3/5
50-453 Wrocław
tel. 530 828 511
e-mail: biuro@dp.org.pl
http://www.dp.org.pl/

Oferta:
Dolnośląscy Pracodawcy (DP) to regionalny związek pracodawców Konfederacji 
Lewiatan, skupiający ponad 170 firm na Dolnym Śląsku. Konfederacja reprezentuje 
interesy pracodawców na poziomie regionalnym, krajowym oraz w UE, zrzeszając 
ponad 4100 firm, zatrudniających łącznie ponad 1 050 000 osób.

Członkostwo w DP to kompleksowe wsparcie i szerokie możliwości rozwoju 
biznesu:

 - reprezentacja interesów pracodawców wobec organów administracji
publicznej,
 - indywidualne interwencje na rzecz pracodawców,
 - bezpłatne szkolenia rozwijające kompetencje,
 - szeroka gama wydarzeń integracyjnych (Klub i Bal Dolnośląskich
Pracodawców; Gala i Pilnik Konfederacji Lewiatan),
 - specjalne wydarzenia i projekty biznesowe,
 - konferencje, seminaria i warsztaty merytoryczne (rynek pracy, innowacje,
fundusze unijne),
 - cotygodniowy newsletter,
 - współpraca z administracją (ZUS, DIP, DWUP, UMWD),
 - bezpłatne porady ekspertów,
 - udział w projektach unijnych.
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3. Parki technologiczne i przemysłowe

Wrocławski Park Technologiczny S.A. 
ul. Muchoborska 18 
54 – 424 Wrocław 
tel. 71 798 58 00
e-mail: wpt@technologpark.pl 
http://www.technologpark.pl/

Oferta:
 - udostępnianie powierzchni biurowo–laboratoryjno-produkcyjnej,

 - wyspecjalizowane laboratoria, pracownie i prototypownie,

 - zakład doświadczalny, klaster NUTRIBIOMED, projekty badawcze,

 - inkubatory przedsiębiorczości: Dolnośląski Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości oraz Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii,

 - współpraca z wiodącymi światowymi ośrodkami naukowymi przy
innowacyjnych projektach m.in. CERN i ITER, European Space Agency,

 - szkolenia, warsztaty, konferencje, networking i kontakty biznesowe,

 - przedszkole „Technoludek”,

 - sale konferencyjne i szkoleniowe z zapleczem.

Wrocławski Park Przemysłowy
DOZAMEL Sp. z o.o. – podmiot zarządzający WPP 
ul. Fabryczna 10
53 – 609 Wrocław
tel. 71 35 65 701 
tel. 71 35 65 556 – Biuro Marketingu 
i Zarządzania Relacjami z Klientem
e-mail: sekretariat@dozamel.pl
http://www.wpp.wroc.pl/

Oferta:
Wrocławski Park Przemysłowy to 163-hektarowy obszar położony w  centrum 
Wrocławia, o  ponad 100–letnich tradycjach przemysłowych. Utworzony 
w 2005 roku służy rozwijaniu biznesu i nawiązywaniu współpracy gospodarczej 
krajowej i międzynarodowej. Na terenie WPP prowadzi działalność ok. 260 firm 
z  60 różnych branż. Obok małych i  średnich przedsiębiorstw swoje siedziby 
mają tu oddziały światowych koncernów, m.in. General Electric, Bombardier 
Transportation, DeLaval Operations, Donako, Fortaco, Air Products oraz trzy 
szkoły wyższe. DOZAMEL, jako podmiot zarządzający, wypracował własną ścieżkę 
obsługi inwestora, bazującą na doświadczeniu w zakresie zarządzania obiektami 
przemysłowymi, organizacji serwisu usług oraz szerokiego współdziałania 
z podmiotami otoczenia.
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Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. 
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52 – 326 Wrocław
tel. 71 725 42 44
e-mail: sekretariat@dpin.pl
http://www.dpin.pl

Oferta:
 - najem powierzchni biurowych i produkcyjnych: nowy biurowiec Business 
House o powierzchni 6.000 m2, biurowiec Idea House o powierzchni 
2.500 m2 wraz z halą warsztatowo–produkcyjną o powierzchni 1.600 m2 ,

 - wspieranie start–upów w ramach inkubatora przedsiębiorczości,

 - najem multimedialnych sal konferencyjno-szkoleniowych,

 - budynki znajdujące się w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (możliwość wejścia do WSSE i korzystania z ulg podatkowych),

 - usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla
przedsiębiorców z krajowych i unijnych funduszy na przedsięwzięcia 
inwestycyjne, rozwojowe, badawcze i szkoleniowe–doradztwo, a także 
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i rozliczenie dotacji,

 - pozyskiwanie środków publicznych między innymi z regionalnych i krajowych
Programów Operacyjnych, programów ministerialnych, jak również 
bezpośrednio z Unii Europejskiej (m.in. SME Instrument, Erasmus+).

4. Inkubatory Przedsiębiorczości

Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
ul. Klecińska 123, budynek Alfa
54 – 424 Wrocław 
tel. 71 798 58 16, kom. 781 871 816
e-mail: daip@technologpark.pl 
http://www.technologpark.pl/

Oferta:
 - preferencyjna cena najmu infrastruktury,

 - networking i kontakty biznesowe,

 - szkolenia, warsztaty, konsultacje indywidualne, konferencje,

 - dostęp do infrastruktury technologicznej WPT – 12 wyspecjalizowanych
laboratoriów,

 - promocja firm na targach i w mediach,

 - wsparcie w budowaniu relacji biznesowych,

 - płaszczyzna współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy początkującymi
przedsiębiorcami i dojrzałym otoczeniem biznesowym,

 - przedszkole dla dzieci rezydentów,

 - okres inkubacji do 2 lat.
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Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii 
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
ul. Fabryczna 16 H
53 – 609 Wrocław
tel. 71 798 58 16, 781 871 816
e-mail: kontakt@startupwro.pl
http://www.technologpark.pl

Oferta:
 - preferencyjna cena najmu infrastruktury,
 - wirtualna chmura usług informatycznych,
 - networking i kontakty biznesowe,
 - szkolenia, warsztaty, konsultacje indywidualne, konferencje,
 - dostęp do 12 wyspecjalizowanych laboratoriów,
 - promocja firm na targach i w mediach,
 - wsparcie w budowaniu relacji biznesowych,
 - płaszczyzna współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy początkującymi
przedsiębiorcami a dojrzałym otoczeniem biznesowym,
 - dostęp do infrastruktury technologicznej WPT – hali produkcyjno-
magazynowej,
 - przedszkole dla dzieci rezydentów,
 - okres inkubacji do 5 lat.

Inkubator Przedsiębiorczości, Inkubator Technologiczny wraz z Centrum 
Innowacji Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a – 5
53 – 125 Wrocław
tel. 71 73 66 300
e-mail: inkubator@ dawg.pl
http://www.inkubator.wroc.pl
http://www.dawg.pl

Oferta:
 - wynajem biur dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz już
istniejącym firmom (powierzchnia biura od 15 do 75 m2, ceny wynajmu od 
42 zł),
 - nowe i nowocześnie wyposażone sale konferencyjne oraz szkoleniowe
zlokalizowane na parterze budynku (od 10 do 100 osób),
 - sala cateringowa do każdego szkolenia, konferencji i spotkania,
 - biuro wirtualne (adres do prowadzenia działalności gospodarczej, sekretariat
do odbioru i przesyłania korespondencji, możliwość korzystania z sali VIP na 
spotkania z klientami,
 - wynajem sali VIP w celu organizacji spotkań,
 - miejsca parkingowe na terenie obiektu dla „najemców” inkubatora,
 - prestiżowa lokalizacja (bardzo dobre połączenie komunikacyjne – 10 minut
od centrum miasta i urzędów, bezpośrednie sąsiedztwo banków, centów 
handlowych, poczty, sądu, dogodny dojazd z każdego miejsca Wrocławia),
 - nowoczesna infrastruktura techniczna i teleinformatyczna (szerokopasmowy
Internet, sieć WiFi, system dozoru telewizyjnego CCTV, całodobowa ochrona 
obiektu),
 - budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych (posiada
podjazd i windę).
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Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości przy Stowarzyszeniu 
„Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”
ul. Piłsudskiego 95
50 – 016 Wrocław
tel. 71 789 92 15
e-mail: biuro@cwp.wroclaw.pl
http://www.cwp.wroclaw.pl

Oferta:
W siedzibie Stowarzyszenia CWP prowadzony jest Wrocławski Inkubator 
Przedsiębiorczości, w ramach którego przedsiębiorcy mogą odpłatnie 
skorzystać z: - dostępu do biurek, - narzędzi IT (przestrzeń na serwerze),  - obsługi sekretarskiej w postaci nadawania korespondencji

i ewidencjonowania poczty przychodzącej, a także usług ksero, skanu itp. 
Istnieje także możliwość zarejestrowania siedziby firmy pod adresem Inkubatora, 
co stwarza przedsiębiorcom możliwość zarejestrowania firmy bez posiadania 
tytułu prawnego do władania lokalem.

Inkubatory Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości:
ul. Piękna 68
00-672 Warszawa.
Fundacja prowadzi obsługę zdalną w obrębie całej Polski.
tel. 533 341 522
e-mail: biuro.wroclaw@inkubatory.pl
http://www.aipwroclaw.inkubatory.pl/

We Wrocławiu fundacja prowadzi inkubatory:
1.) przy BZ WBK
ul. Chrobrego 12 – 14
50 – 254 Wrocław

2.) przy Uniwersytecie Ekonomicznym
ul. Komandorska 118/120, bud. B/M, pok. 2
(dojazd od ulicy Sztabowej 100)
53 – 345 Wrocław

3.) przy Wyższej Szkole Bankowej
ul. Fabryczna 29/31, bud. B, pok. 217, II p.
53 – 609 Wrocław

Przedstawiciele Fundacji AIP przeprowadzą zainteresowanych przez proces 
zakładania biznesu i zorganizują wszelkie niezbędne formalności z tym związane, 
niezależnie od etapu, na którym znajduje się przedsiębiorca.

Oferta: - założenie firmy w 24 godziny, - doradztwo biznesowe, - mentoring i coaching, - wsparcie księgowe, - wsparcie prawne.
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Inkubator Przedsiębiorczości Fundacji MANUS
ul. Grunwaldzka 61
50 – 366 Wrocław
Fundacja MANUS, tel.: 661 927 409
Inkubator Przedsiębiorczości, tel.: 661 769 212
e-mail: inkubator@manus.pl, preinkubacja@manus.pl 
http://www.manus.pl/
www.inkubator.manus.pl

Oferta:
Inkubator Przedsiębiorczości Fundacji MANUS oferuje uproszczoną usługę w celu 
przygotowania pomysłodawców, szczególnie studentów i  absolwentów, do 
pierwszych kroków w realiach biznesowych.
Ewaluacja pomysłów i ich preinkubacja, w tym:

 - konsulting: analiza silnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń propozycji; 
opracowywanie minimal viable product, modeli biznesowych, strategii 
wdrożenia,

 - mentoring biznesowy,

 - przygotowywanie pomysłodawców do prezentacji swojego przedsięwzięcia
i innych ważnych spotkań,

 - przybliżenie problematyki organizacyjno – prawnej prowadzenia biznesu,

 - udzielanie osobowości prawnej i rozliczanie księgowe w początkowych
fazach rozwoju, przed założeniem działalności gospodarczej.

Fundacja MANUS ściśle współpracuje z kołami naukowymi oraz organizacjami 
studenckimi, pomagając im w  realizacji projektów. W  ramach tego wsparcia 
studenci przygotowują się do działania również poza uczelnią. Dzięki temu stają 
się wiarygodnym partnerem dla biznesu.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” 
Oddział we Wrocławiu
ul. Robotnicza 42a, 
53-608 Wrocław
tel. 790 394 777
bartosz.przeslanski@twojstartup.pl
www.twojstartup.pl

Oferta:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” to największy inkubator 
przedsiębiorczości w Europie Środkowo-Wschodniej. Oddziały Fundacji znajdują 
się w ponad 20 miastach w całej Polsce. Do tej pory z szerokiej oferty skorzystało 
ponad 3000 beneficjentów, co sprawia, że Twój StartUp staje się liderem wśród 
inkubatorów przedsiębiorczości w tej części Europy. Beneficjentom oferuje usługi 
z zakresu preinkubacji oraz inkubacji, a wśród nich:
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Twój StartUp oferuje:

 - firmę na próbę bez ZUS,

 - osobowość prawną,

 - doradztwo i wsparcie prawne i księgowe,

 - doradztwo i usługi IT,

 - doradztwo i usługi marketingowe,

 - Giełdę Zleceń dla Beneficjentów,

 - wsparcie merytoryczne,

 - szkolenia i warsztaty,

 - infrastrukturę – przestrzenie biurowe i sale,

 - wirtualne biura,

 - obsługę obcokrajowców.

Business Link powered by AIP Wrocław 
ul. Szczytnicka 11
50 – 382 Wrocław
tel. 71 707 28 84
e-mail: info@aip.business.link
https://aip.business.link

Oferta:
Tworzy przestrzeń i wspiera biznes na każdym etapie jego rozwoju. 
Wyjątkowe powierzchnie dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz szyty na 
miarę program akceleracyjny, a także: 

 - dostęp 24/7,

 - zaproszenia na eventy organizowane dla społeczności Business Link,

 - dostęp do programu akceleracyjnego, mentoringu i networkingu,

 - szybki i bezprzewodowy internet,

 - wejścia do sal spotkań i recepcji, która pomoże w ich obsłudze,

 - przestrzenie szkoleniowe oraz konferencyjne,

 - elastyczny okresu wynajmu z miesięcznym okresem wypowiedzenia,

 - wyposażona kuchnia,

 - serwis sprzątający,

 - dostępne napoje (kawa, herbata i woda).

Inkubator Przedsiębiorczości 
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. 
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52 – 326 Wrocław
tel. 71 725 42 44
e-mail: sekretariat@dpin.pl
www.dpin.pl
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Oferta:
 - wspieranie startupów w ramach inkubatora przedsiębiorczości,
 - najem boksów biurowych na dogodnych warunkach finansowych,
 - wirtualne biuro,
 - najem powierzchni biurowych i produkcyjnych: nowy biurowiec Business
House o powierzchni 6.000 m2, biurowiec Idea House o powierzchni 
2.500 m2 wraz z halą warsztatowo-produkcyjną o powierzchni 1.600 m2,
 - najem multimedialnych sal konferencyjno-szkoleniowych,
 - budynki znajdujące się w obszarze Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej
(możliwość wejścia do WSSE i korzystania z ulg podatkowych),
 - usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla
przedsiębiorców z krajowych i unijnych funduszy na przedsięwzięcia 
inwestycyjne, rozwojowe, badawcze i szkoleniowe – doradztwo, 
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i rozliczenie dotacji,
 - pozyskiwanie środków publicznych między innymi z regionalnych i krajowych
Programów Operacyjnych (RPO, WD, POIG, POIR, itp.), programów 
ministerialnych, jak również bezpośrednio z Unii Europejskiej (m.in. SME 
Instrument, Erasmus+).

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
Politechniki Wrocławskiej
Pl. Grunwaldzki 11,  
bud. D-21, pok. 105
50 – 377 Wrocław
tel. 71 320 43 82
e-mail: dagmara.bialy@pwr.edu.pl
http://www.inkubator.pwr.wroc.pl

Oferta: 
Wspieranie aktywności gospodarczej środowiska akademickiego – studentów, 
doktorantów, pracowników i absolwentów publicznych uczelni wyższych (osób, 
które zamierzają prowadzić lub prowadzą działalność gospodarczą).
AIP oferuje:

 - nieodpłatne konsultacje prawne, księgowo – podatkowe, biznesowe
dla ww. grupy docelowej,
 - udział w szkoleniach,
 - korzystanie z pomieszczeń biurowych na preferencyjnych warunkach,
 - „wirtualne biura” oraz pomoc w promowaniu przedsięwzięć biznesowych.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości świadczy także usługę preinkubacji, 
która umożliwia młodym osobom wypróbowanie swoich pomysłów na biznes 
bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. Norwida 25, pok. 106
50 – 375 Wrocław
tel. 71 320 51 16
e-mail: magdalena.nowak@up.wroc.pl
http://www.org.up.wroc.pl/aip
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Oferta:
 - uzyskanie niezbędnych informacji do podjęcia prowadzenia działalności 
gospodarczej, zwłaszcza w pierwszym okresie jej funkcjonowania,
 - konsultacje prawne i księgowo-podatkowe,
 - udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, itp.
 - organizacja spotkań i działań promocyjnych, prezentujących ofertę
badawczą, szkoleniową i konsultingową Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu,
 - pomoc w uzyskaniu infrastruktury lokalowej we Wrocławskim Parku
Technologicznym, niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Venture Inc .A. 
al. Hallera 180/14 
53 – 203 Wrocław 
tel. 518 860 217 
e-mail:  office@ventureinc.com 
http://www.ventureinc.com/

Oferta:
Venture Inc S.A. to fundusz venture capital prowadzony przez zespół posiadający 
wieloletnie doświadczenie w rozwoju projektów z zakresu nowych technologii. 
Fundusz skoncentrowany jest na kapitałowym wspieraniu projektów na różnym 
etapie rozwoju działających w sektorze bioinformatyki oraz IT, ze szczególnym 
uwzględnieniem spółek działających w modelu SaaS. 

Venture Inc oferuje wsparcie kapitałowe, pomoc organizacyjną, oraz know-how, 
które zdobył tworząc i rozwijając projekty wśród których zaistniały takie sukcesy 
jak: Bankier.pl i LiveChat Software.

inQUBE
Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości
UE we Wrocławiu 
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław 
tel. 71 36 90 681, 71 36 80 858
e-mail: uip@ue.wroc.pl
http://inqube.pl/

Oferta:
 - zamiana pomysłów w start-upy,
 - pomoc dla przedsiębiorców w stworzeniu i prowadzeniu biznesu,
 - pomoc w komercjalizacji pomysłów, produktów i usług,
 - inicjowanie i  tworzenie zespołów projektowych w biznesie i nauce,
 - poszukiwanie atrakcyjnych źródeł dofinansowania,
 - świadczenie usług consultingowo-badawczych,
 - wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności, kreatywności
i samozatrudnienia,
 - wynajem przestrzeni coworkingowej.
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5. Wsparcie innowacji

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) 
Politechnika Wrocławska
ul. Smoluchowskiego 48a 
50 - 372 Wrocław 
tel. 71 320 33 18  
e-mail: wctt@pwr.edu.pl
http://www.wctt.pwr.edu.pl

Oferta: - Innowacje i transfer technologii:
• oferta wynalazków i technologii opracowanych przez naukowców

Politechniki Wrocławskiej,
• analiza potencjału rynkowego oraz wycena nowych technologii,
• poszukiwanie firm, mogących być dawcą bądź biorcą technologii,
• wykonywanie audytów technologicznych i wzorniczych,
• wsparcie w negocjacjach,
• pomoc firmom w rozwoju ich własnych innowacyjnych produktów

i usług metodą design thinking,
• pomoc w ochronie własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe,

wzory użytkowe, itp.). - Współpraca z zagranicą:
• opracowywanie strategii eksportowych,
• pomoc w znalezieniu partnera zagranicznego,
• organizacja wyjazdów na zagraniczne targi branżowe i misje

gospodarcze,
• opracowywanie analiz rynku dla wybranych branż i krajów,
•	usługi doradztwa prawnego i patentowego. - Pozyskiwanie finansowania bezzwrotnego (grantów):
• wskazywanie programu krajowego lub europejskiego - odpowiedniego

dla danego przedsięwzięcia,
• informowanie o wymaganiach programów,
• pomoc w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej,
•	doradztwo w fazie realizacji i rozliczania projektu. - Pozyskiwanie finansowania kapitałowego:
• weryfikacja planowanego przez przedsiębiorcę modelu biznesowego,
• pomoc w opracowaniu biznes planu,
• łączenie przedsiębiorcy z odpowiednim funduszem typu seed lub

venture,
• pomoc w przygotowaniu prezentacji inwestorskiej.

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy 
Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.
pl. Uniwersytecki 1, 
50-137 Wrocław
tel. 71 375 28 90
e-mail: centrum.innowacji@uwr.edu.pl
https://uni.wroc.pl/transfer-innowacji/ciitw-uwr-sp-z-o-o/
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Oferta: - transfer wiedzy i technologii z Uniwersytetu Wrocławskiego do gospodarki, - komercjalizacja wyników badań naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, - wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu firmy wykorzystującej własność inte-
lektualną lub zasoby uczelni, - tworzenie podmiotów gospodarczych wykorzystujących własność intelektu-
alną uczelni, - doradztwo dla środowiska biznesu w zakresie wyboru specjalistów bądź
zespołów badawczych, - doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej i wyboru optymalnej
ścieżki ochrony wyników prac B+R.

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu
plac Polski 3/4
50-156 Wrocław
tel. 71 302-58-75
e-mail: j.zuchowski@asp.wroc.pl
http://www.asp.wroc.pl

Oferta:
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu posiada 
4 wydziały, otwarte na różnorodne formy współpracy z przedsiębiorcami: - Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa, - Wydział Malarstwa i Rzeźby, - Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, - Wydział Ceramiki i Szkła.

Współpraca obejmuje m.in.: - usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorstw, - zadania semestralne realizowane przez studentów związane z działalnością
przedsiębiorcy (możliwość wdrożenia wybranych projektów do realizacji), 
konkursy dla studentów dotyczące wybranego zagadnienia, - doktoraty wdrożeniowe w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego.

Akademia współtworzy Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
zlokalizowany we Wrocławskim Parku Technologicznym, a w celu realizacji 
zaawansowanych projektów współpracuje z Politechniką Wrocławską.

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej
Politechnika Wrocławska
pl. Grunwaldzki 11, bud. D – 21, pok. 204 – 208
50 – 377 Wrocław
tel. (071) 320 22 56, 320 30 39, 320 24 78
e-mail: patent@pwr.edu.pl
http://www.patent.pwr.edu.pl

Oferta: - Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej osadzony w strukturach PatLib
przy Europejskim Urzędzie Patentowym, - działalność informacyjno-konsultacyjna skierowana do wszystkich
zainteresowanych,
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 - konsultacje na temat procedur zgłoszeniowych, korzystania z patentowych
baz danych czy rozporządzania dobrami własności intelektualnej, - przeprowadzanie przeszukiwań stanu techniki oraz badań zdolności patento-
wej i ochronnej rozwiązań.

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT 
ul. Piłsudskiego 74
50 – 020 Wrocław
tel. 71 347 14 24
e-mail: zarzad@not.pl
http://www.not.pl

Oferta: - opracowywanie dokumentacji, ekspertyz, opinii technicznych, - tłumaczenia tekstów technicznych, - wycena majątku firm (gruntów, budynków, maszyn), - organizacja szkoleń, - wynajem sal konferencyjno-wykładowych, - organizacja imprez o charakterze konferencyjno-szkoleniowym i wystawo-
wym, - opracowywanie opinii o innowacyjności, - usługi stacji kontroli pojazdów.

Ośrodek Informacji Naukowej, Bibliograficznej i Patentowej, Biblioteka 
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109
51 – 150 Wrocław
tel. 261 658 276
e-mail: malgorzata.sendecka@awl.edu.pl
https://awl.edu.pl/osrodek-informacji-patentowej

Oferta: - udostępnianie i dystrybucja publikacji z zakresu ochrony własności przemy-
słowej / intelektualnej, - wyszukiwanie dokumentów patentowych w profesjonalnych bazach - Global
Patent Index, Derwent Innovations Index oraz w dostępnych bazach interne-
towych, - udzielanie podstawowych informacji pomocnych przy prowadzeniu poszuki-
wań w zasobach informacji patentowej, - udzielanie informacji na temat podstawowych procedur obowiązujących
przed Urzędem Patentowym RP, EPO, WIPO i EUIPO, - realizacja kwerend telefonicznych i e-mailowych, - wykonywanie poszukiwań w stanie techniki, - monitoring IP, - badanie rodziny patentowej, - badanie wg nazwy zgłaszającego, uprawnionego, twórcy, - wykonywanie analiz rezultatów badań patentowych, np. tworzenie portfolio
patentów firmy, - prowadzenie poszukiwań w bazach znaków towarowych i wzorów przemy-
słowych, - przesyłanie abstraktów i pełnych tekstów opisów patentowych, - organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu poszukiwań patentowych.

In
st

yt
uc

je
 o

to
cz

en
ia

 b
iz

ne
su

mailto:zarzad@not.pl
http://www.not.pl
mailto:malgorzata.sendecka@awl.edu.pl
https://awl.edu.pl/osrodek-informacji-patentowej


51

6. Agencje rozwoju regionalnego i stowarzyszenia

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.
pl. Solny 14
50 – 062 Wrocław
tel. 71 783 53 10
e-mail: araw@araw.pl
http://www.invest-in-wroclaw.pl

Oferta:
ARAW, której właścicielami są miasto Wrocław oraz 29 gmin ościennych, została 
utworzona w 2005 roku w celu wspierania inwestorów zagranicznych na każdym 
etapie projektu. Zakres działań: - wsparcie w projektach inwestycyjnych przedsiębiorców w aglomeracji wro-

cławskiej (wszystkie branże), - opieka poinwestycyjna dla firm obecnych w aglomeracji, - promocja gospodarcza i akademicka w kraju i za granicą, - konferencje, śniadania biznesowe i inne wydarzenia skierowane do przedsię-
biorców, - analizy i raporty dotyczące rynku pracy i gospodarki aglomeracji wrocław-
skiej, - integracja lokalnego środowiska biznesowego i animowanie lokalnego śro-
dowiska startupowego,-- I
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wroclaw.pl/startupy, live-in-wroclaw.com, portale dedykowane, kampa-nie 
społeczne).

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Komandorska 80a/1
53 – 345 Wrocław
tel. 883 083 898
e-mail: biuro@srp.wroclaw.pl
http://www.srp.wroclaw.pl

Oferta:
Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości (SRP) działa od 1995 roku na rzecz 
rozwoju i promocji przedsiębiorczości, rozwoju kadr i innowacyjności przed-
siębiorstw w regionie, poprawy jakości kapitału ludzkiego poprzez rozwijanie 
kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz integracji europejskiej, rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Cele SRP są realizowane przez 
usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne, a w szczególności: - Pozyskiwanie funduszy:

•	przygotowanie projektu,
• doradztwo przy realizacji projektu,
• rozliczenie projektu,
•	monitoring projektu. - Szkolenia:
•	określenie potrzeb szkoleniowych,
• zakres szkoleń zgodnie z ofertą znajdującą się na stronie www,
• realizacja szkoleń również na zamówienie indywidualne klienta.
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 - Doradztwo:
•	ukierunkowane jest na rozwiązywanie problemów klientów
• usługi doradcze świadczone są przez specjalistów, posiadających wiedzę

ekspercką w określonej dziedzinie.  - Analizy i ekspertyzy:
•	opracowywanie analiz i ekspertyz dla sektora przedsiębiorstw,

partnerów samorządowych oraz organizacji trzeciego sektora w różnych 
sferach życia gospodarczego i społecznego.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (WARR) 
Siedziba: 
ul. Karmelkowa 29, 52 – 437 Wrocław
Biuro Zarządu; Biuro Zespołu ds. Projektów i Usług Finansowych 
Biuro Regionalnej Instytucji Finansującej: 
Business House, II piętro
ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
tel. 71 797 04 00
e-mail: warr@warr.pl
http://www.warr.pl

Oferta: - Usługi informacyjne i doradcze dotyczące:
•	aplikowania, realizowania i kontroli projektów obsługiwanych przez

WARR S.A.,
• administracyjno – prawnych aspektów prowadzenia działalności

gospodarczej dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych planujących
podjęcie działalności gospodarczej,
• zasad i warunków korzystania z programów pomocy publicznej i innych

zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej,
• możliwości i zasad korzystania z usług specjalistycznych, np. szkoleń,

doradztwa, transferu technologii, pożyczek i poręczeń, itp.,
• danych kontaktowych instytucji zajmujących się obsługą programów

pomocowych skierowanych do przedsiębiorców i osób bezrobotnych oraz
informacji o zakresie świadczonych przez nie usług. - Zespół ds. Projektów i Usług Finansowych oraz Regionalna Instytucja

Finansująca na Dolnym Śląsku:
• wdrażanie krajowych i unijnych programów wsparcia dla przedsiębiorstw

z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw m.in. dotacje, pożyczki, granty,
bony na innowacje,
• przeprowadzanie audytów projektów współfinansowanych ze środków

unijnych,
• szkolenia w zakresie aplikowania o fundusze UE i rozliczania przyznanego

wsparcia. - Centrum Aktywizacji Gospodarczej:
•	wynajem powierzchni biurowych, ekspozycyjnych, magazynowych oraz

placów do zagospodarowania w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej. - Działalność konsultingowa:
•	strategie rozwoju, badania regionalne i lokalne,
• studia wykonalności, inwestorstwo zastępcze,
• opracowania z zakresu gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej,
• działalność komercyjna w zakresie przygotowywania projektów

i wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej (POIR, RPO, POWER,
inne).
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Stowarzyszenie Nasz Rynek
ul. Rynek Ratusz 10
50 – 106 Wrocław
tel. 601 766 844
e-mail: naszrynek.co@gmail.com 
http://www.naszrynek.co

Oferta:
Stowarzyszenie Nasz Rynek zajmuje się sprawami dotyczącymi wspólnoty gospo-
darczej w rejonie Starego Miasta Wrocław, ze szczególnym naciskiem na zagad-
nienia i problemy występujące w rejonie Rynku Starego Miasta.

Stowarzyszenie Kupców ARENA
ul. Komandorska 66
53 – 343 Wrocław
tel. 71 367 29 28
e-mail: arena@arena.wroc.pl
http://www.arena.wroc.pl

Oferta:
 - popieranie i rozwój działalności gospodarczej członków stowarzyszenia,
 - ochrona i obsługa prawna członków świadczących usługi z zakresie handlu,
usług, gastronomii i innych,
 - reprezentacja członków wobec władz, instytucji i innych podmiotów gospo-
darczych oraz osób fizycznych,
 - podnoszenie kwalifikacji zawodowych, krzewienie poczucia godności i soli-
darności zawodowej oraz czuwanie nad poziomem etycznym i zawodowym 
członków.

Fundacja Garaż
ul. Legnicka 65
54 – 206 Wrocław
tel. 698 929 084
e-mail: biuro@fundacjagaraz.pl 
http://www.fundacjagaraz.pl

Oferta:
Fundacja Garaż kieruje swoje działania przede wszystkim do osób i firm, które 
chcą się doskonalić w obszarze innowacyjności, kreatywności, UX (ang. doświad-
czenie użytkownika), psychologii biznesu oraz w innych obszarach strategicznych 
dla działalności biznesowej. W swojej ofercie dla firm i startupów posiada rów-
nież doradztwo, a także wsparcie realizowane poprzez organizację i/lub modera-
cję warsztatów (także warsztatów kreatywnych). Fundacja organizuje szkolenia, 
zarówno otwarte, jak i dedykowane konkretnym organizacjom lub grupom za-
wodowym.
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Fundacja Ukraina
ul. Ruska 46A/201, 
50-079 Wrocław
tel. 571 330 203
e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu
www.fundacjaukraina.eu

odpowiedzialność
proaktywność
elastyczność

Oferta:
Fundacja Ukraina jest szybko rozwijającą się organizacją pozarządową działającą 
na terenie Dolnego Śląska. Codziennie tworzy przestrzeń dla edukacji, rozwoju, 
integracji oraz współpracy międzykulturowej. Fundacja Ukraina powstała
w 2013 roku z inicjatywy Grzegorza Dzika, Konsula Honorowego Ukrainy, w 
celu wspierania procesu adaptacji, integracji ze społeczeństwem przyjmującym 
oraz rozwoju osobistego i zawodowego migrantów. 
Wartości:

Misją Fundacji jest realizacja wartościowych inicjatyw dla nowych mieszkańców 
Wrocławia i okolic.
Działalność obejmuje:

- projekty wspierające obywateli państw trzecich (bezpłatny punkt informacyjny,
 konsultacje tematyczne, szkolenia prawne, kurs języka polskiego, targi pracy), 

 - Program Integracyjny Ruska 46A,

 - projekt EVS „Migrants and Community”,

 - wydarzenia kulturowo-integracyjne dla różnych grup wiekowych.
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BNI Poland
budynek: Diamentum Office
ul. Robotnicza 42a
53-608 Wrocław

Paweł Marczuk
tel. 601 702 401
e-mail: p.marczuk@bnipolska.pl
http://www.bnipolska.pl

Oferta:
BNI to największa na świecie organizacja biznesowa z ponad 30-letnią tradycją. 
Pomagamy tworzyć i rozwijać, na terenie całego kraju, grupy złożone
z rzetelnych przedsiębiorców, by umożliwić właścicielom firm rozwój ich 
biznesów poprzez rekomendacje. W lokalnych grupach na regularnych 
spotkaniach przedsiębiorcy współpracują, dzieląc się doświadczeniem, wiedzą 
biznesową i przekazują sobie rekomendacje, polecając swoje usługi. Kluczowym 
elementem grup jest zasada braku konkurencji. Oznacza to, że w każdej z nich 
może działać tylko jedna firma z danej branży.  

BNI we Wrocławiu jest czescia BNI - Business Network International która działa 
w 79 krajach, zrzeszając ponad 255 000 firm z całego swiata. Bedac członkiem 
BNI w Polsce można odwiedzać grupy i członków na całym swiecie. W Polsce 
działamy od 2006 roku i na dzień dzisiejszy w regularnych spotkaniach BNI 
uczestniczy już ponad 2200 firm w 27 miastach.

Wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie zmieniać rzeczywistość gospodarczą wokół 
nas - wspierać się w dotarciu do klientów, wymieniać wiedzą, tworzyć nowe 
inicjatywy biznesowe i miejsca pracy.

mailto:biuro@fundacjaukraina.eu
http://www.fundacjaukraina.eu


55

7. Wirtualne biura i coworking

MBiuro Wrocław
pl. Solny 14 lok. 3
50 – 062 Wrocław
tel. 664 136 436
e-mail: wroclaw@mbiuro.pl 
http://mbiuro.com

Oferta:
Wirtualne biuro to usługa polegająca na pełnej obsłudze biurowej, bez koniecz-
ności fizycznej obecności firmy w danym miejscu. Podstawową usługą oferowa-
ną przez mBiuro jest adres do rejestracji spółki lub działalności gospodarczej, 
a także obsługa korespondencji przychodzącej.
Mbiuro gwarantuje:

 - adres do rejestracji firmy,
 - odbiór korespondencji przychodzącej,
 - obsługę telefoniczną na dedykowanym numerze,
 - skanowanie korespondencji i umieszczanie skanów w formacie pdf w panelu
klienta,
 - powiadamianie e-mail o nowym zdarzeniu w panelu,
 - dostęp do panelu internetowego,
 - obsługa fax,
 - możliwość wynajmu sal konferencyjnych i gabinetów do pracy,
 - biuro rachunkowe prowadzone przez doświadczony zespół,
 - profesjonalną opiekę prawną.

IdeaPlace
pl. Solny 15
50 – 062 Wrocław
tel. 71 34 09 200
e-mail: office@ideaplace.pl 
http://www.ideaplace.pl

Oferta:
IdeaPlace – pierwsza wrocławska przestrzeń coworkingowa oraz inkubator 
przedsiębiorczości. Zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem dla freelance-
rów, przedsiębiorców, startupów oraz firm, które planują otworzyć swój oddział 
we Wrocławiu poprzez doradztwo biznesowe, outsourcing usług administracyj-
nych, wynajem biur serwisowanych, sal szkoleniowych  oraz umożliwienie korzy-
stania z przestrzeni coworkingowej.

IdeaPlace to profesjonalna przestrzeń coworkingowa w centrum Wrocławia dla 
ludzi przedsiębiorczych, dynamicznych i  niezależnych wykorzystująca wszelkie 
zalety pracy biurowej przy jednoczesnej minimalizacji zobowiązań. 

To platforma networkingowa łącząca wiele środowisk, miejsce powsta-
wania nowych projektów i tworzenia kreatywnych przedsięwzięć. W IdeaPlace 
klient znajdzie przede wszystkim:
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 - wygodne biurko do pracy dla siebie z dostępem do nowoczesnego zaplecza
technicznego,
 - wyposażone i serwisowane pokoje dla zespołów od 4 do 20 osób z szybkim
internetem oraz wsparciem recepcyjnym,
 - możliwość rejestracji działalności gospodarczej, spółki, fundacji,
stowarzyszenia pod adresem Plac Solny 15, połączoną z obsługą 
korespondencji, wsparciem sekretariatu oraz obsługą asystencką,
 - wsparcie dla swojego biznesu, poprzez usługi konsultingowe, pomoc
w znalezieniu sprawdzonej i zaufanej księgowej, prawnika, grafika czy firmy 
tworzącej strony www,
 - miejsce na spotkania z klientem, kontrahentem, idealne również na
rekrutacje, czy negocjacje i mediacje,
 - profesjonalnie wyposażone sale szkoleniowe dla zespołów 10-20 osób.

VERDENA
ul. Św. Jerzego 1A
50 – 518 Wrocław
tel. 71 363 63 13, 501 518 705 
e-mail: biuro@verdena.pl 
http://www.verdena.pl

Oferta:
Biuro Verdena oferuje całościowy pakiet usług związanych z obsługą biznesu, 
poparty wieloletnim doświadczeniem, a w tym:

 - doradztwo biznesowe, marketingowe, finansowe, PR,
 - pomoc i doradztwo w procesie rejestracji firmy w KRS i CEIDG,
 - usługi radców prawnych określone indywidualnie oraz dostosowane do
potrzeb określonego klienta,
 - szeroki wachlarz usług biurowych, m.in. pomoc w przygotowaniu
niezbędnych dokumentów i zapewnienie poprawności składanych wniosków, 
przygotowanie umów gwarantujących bezpieczeństwo realizowanych 
kontraktów,
 - prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 - dotacje unijne,
 - usługi concierge,
 - biura na wynajem, rekrutacje i spotkania biznesowe.

Business Link Green2Day (Wrocław) 
ul. Szczytnicka 11, 
50-382 Wrocław
e-mail: green2day@business.link 
www.business.link

Oferta:
Business Link Green2Day to najnowsze, wrocławskie biuro tej sieci elastycznych 
przestrzeni pracy, zlokalizowane w intensywnie zmieniającej się – a jednocześnie 
najstarszej – części miasta. 

Świetnie skomunikowane położenie, rozbudowany zespół obsługi klienta, 
pietyzm wykończenia wnętrz, użyteczność i ułatwienia w pracy stanowią fun-
dament całego projektu, dzięki czemu Business Link Green2Day odpowiada na 
fundamentalne wyzwania prowadzenia biznesu.
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W lokalizacji dostępne są produkty biurowe w formach: 
 - hot-desk (nieprzypisane stanowiska pracy w przestrzeni coworkingowej oraz 
dedykowane, indywidualne biurka) oraz prywatnych biur, których standard 
i serwis, oferowany przez dedykowany zespół obsługi klienta, zaspokoi 
potrzeby wymagających najemców.
 - Business Link Green2Day to również miejsce spotkań biznesowych.

Do dyspozycji klientów znajdują się:
 - wyposażone salki spotkań, 
 - przestrzeń konferencyjno-eventowa.

Workband Sale Szkoleniowe 
ul. Hercena 3-5
50 – 453 Wrocław
tel. 71 730 029 595
e-mail: kontakt@workband.pl 
http://www.workband.pl

Oferta:
Workband to miejsce na szkolenia i kursy; 200 m2 sal konferencyjnych i po-
wierzchni biurowej dla kreatywności i idei, miejsce przyjazne skupionej pracy, 
przestrzeń dla budowania sieci kontaktów.
Workband oferuje:

 - wyposażone i przestronne sale szkoleniowe do 50 osób w samym centrum
Wrocławia, 
 - kompleksową organizacja szkoleń i konferencji,
 - meeting room,
 - kompleksową obsługę cateringową szkoleń, spotkań i konferencji.

360 Degrees sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 38, 
51-627 Wrocław
Biuro w dawnym Centrum „Dąbie”, tel.: 661 769 212
360 Degrees, tel.: 501 944 699
e-mail: hello@360degrees.pl
http://360degrees.pl

Oferta:
Wirtualne biura i konsulting biznesowy na terenie zabytkowej zajezdni tram-
wajowej „Dąbie” w pięknej części miasta z dostępem infrastruktury biurowej 
i socjalnej.

Biurolandia
ul. Robotnicza 70j
53 – 608 Wrocław
tel. 604 81 70 65
e-mail: biuro@biurolandia.pl 
http://www.biurolandia.pl
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Oferta:
 - stałe miejsce do pracy,
 - konkurencyjne ceny,
 - biuro w odległości 1 km od centrum Wrocławia,
 - różny okres umów,
 - jedna stała faktura przez cały okres trwania umowy,
 - elastyczność umowy – możliwość zmiany pakietu,
 - prestiż miejsca, 
 - stały kontakt z biurem – mailowy oraz telefoniczny,
 - informowanie na bieżąco o przychodzących przesyłkach.

Colaborawork – biura na wynajem 
ul. Krasińskiego 15A/4
53 – 110 Wrocław
tel. 71 795 92 95, 505 119 509
e-mail: biuro@colaborawork.pl 
http://www.colaborawork.pl

Oferta:
 - wynajem sal na rozmowy rekrutacyjne, coaching, spotkania biznesowe,
(catering, poczęstunek, itp.), dostęp do drukarki, ksero,
 - wynajem sali szkoleniowej max. do 30 osób,
 - miejsce przy stole coworkingowym,
 - wynajem biura na dłuższy okres,
 - tłumaczenia (tłumacz przysięgły z języka hiszpańskiego
www.tlumaczprzysieglyhiszpanski.pl)

Coworking Office 12 
ul. Łokietka 12C
50 – 243 Wrocław 
tel. 71 758 51 22
e-mail: biuro@co12.pl 
http://www.co12.pl

Oferta:
 - coworking,
 - wirtualny adres,
 - instant office,
 - meeting room,
 - outsourcing biznesowy,
 - sesje zdjęciowe.

SmartOffice Wrocław 
ul. Piłsudskiego 69/73
50 – 019 Wrocław 
tel. 501 284 966
e-mail: patrycja.borowicz@smartoffice.eu.com 
http://smartoffice.eu.com/1_wroclaw
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Oferta:
Budynek RETRO Office House dysponuje powierzchnią 998 m2 podzieloną na 
moduły biurowe oraz strefy wspólne. 
Model SmartOffice to: - przyjazna atmosfera, doskonałe warunki do pracy i rozwoju biznesu, - indywidualne podejście do każdego najemcy, - możliwość rejestracji pod adresem Wrocław, ul. Piłsudskiego 69/73, - elastyczna długość okresu najmu, - wysoka jakość wykończenia powierzchni, - przestronna część recepcyjna, kilka stref relaksu, - klimatyzacja indywidualnie sterowana w każdym pomieszczeniu,   - brak konieczności zawierania indywidualnych umów z dostawcami usług

-jedna faktura, - szybkie łącze internetowe, - całodobowy dostęp do powierzchni przez 7 dni w tygodniu, - ochrona obiektu 24/7,   - recepcja czynna od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00,  - umeblowane biura o zróżnicowanej powierzchni, zarówno dla
indywidualnych użytkowników, jak i dużych zespołów, - możliwość umieszczenia logotypu firmy w lobby i przy module biurowym, - codzienne sprzątanie powierzchni biurowej, - 3 w pełni wyposażone sale konferencyjne, - wsparcie IT, w pełni funkcjonalna serwerownia, - nielimitowana kawa, herbata, woda, gazowana, niegazowana, lemoniada,
świeże owoce.

Regus
Stare Miasto 
ul. Świętej Elżbiety 4
50-111 Wrocław

Pegaz
ul. Grabarska 1, Pegaz bud. B, 3p. 
50-079 Wrocław
tel. 71 758 82 00, 71 747 86 00
e-mail: wroclaw.elzbiety@regus.com
wroclaw.pegaz@regus.com
http://www.regus.pl/

Oferta: - adres firmy w prestiżowych lokalizacjach, - obsługa poczty, - lokalny numer telefonu, - biura wirtualne (różne opcje), - salony biznesowe dostępne w 3000 lokalizacjach na świecie, - coworking, - sale konferencyjne i gabinety dzienne, - w pełni wyposażone biura prywatne (małe i duże), - obsługa recepcyjna,  - dostęp do globalnej społeczności i wydarzeń Regus, - tworzenie sieci kontaktów, - organizacja różnego rodzaju spotkań, - przestrzeń wspólna do wymiany pomysłów, - zarządzanie usługami za pomocą aplikacji Regus.
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Biznes Zone Wrocław
ul. Robotnicza 42a 
53-608 Wrocław
tel. 790 394 777
e-mail: kontakt@biznes-zone.com
www.biznes-zone.com/wroclaw/

Oferta:
Biznes Zone jest miejscem rozwoju biznesu, specjalizującym się w tworzeniu naj-
lepszych przestrzeni do pracy. W ofercie znajdują się designerskie biura, elastycz-
ne umowy oraz wsparcie biznesowe. 
Ogólnopolska sieć oferuje skorzystanie z:

 - biur serwisowanych,

 - strefy coworkingu,

 - biurek dedykowanych,

 - sal szkoleniowych,

 - przestrzeni eventowej,

 - wirtualnych biur,

 - sali kinowej.
Korzyści:

 - oszczędności – w cenie wynajmu zawarte są wszystkie dodatkowe koszty:
sprzątanie, rachunki za media, kawa i herbata, Internet,

 - lokalizacje – biura są świetnie skomunikowane, zapewniając wygodę firmie i 
jej pracownikom,

 - społeczności – pod jednym dachem spotykają się tu małe startupy i duże
przedsiębiorstwa;

 - elastyczność – dostępne są umowy już od jednego miesiąca;

 - wsparcie biznesowe – do dyspozycji jest zespół specjalistów z różnych
dziedzin biznesu, zarówno na prywatnych konsultacjach, jak i otwartych 
szkoleniach.

Rebel Campus
ul. Kamienna 43/45
53-307 Wrocław
tel. 662 933 598
e-mail: hi@rebelcampus.com 
http://rebelcampus.com/

Oferta:
Rebel Campus to oddolna inicjatywa, której celem jest stworzenie nie tylko co-
workingu czy przestrzeni biurowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocła-
wiu, ale przede wszystkim stworzenie społeczności osób przedsiębiorczych.
Adaptacja budynku uczelni pozwoliła na utworzenie 24 miejsc do pracy na prze-
strzeni coworkingowej oraz kilkunastu biur. 

Główną siłą Rebel Campusu jest jej społeczność, ze strony której można 
liczyć na wsparcie. Łączy ludzi z różnych środowisk (studentów, absolwentów, 
przedsiębiorców i nauczycieli akademickich), mających bogate doświadczenie 
zawodowe i życiowe. 
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Fabryka sensu
ul. Benedykta Polaka 21/4
50 – 379 Wrocław 
tel. 531 688 226, 501 474 861
e-mail: biuro@fabrykasensu.pl 
https://fabrykasensu.pl/

Oferta:
300 m2 przestrzeni coworkingowej do pracy, organizacji szkoleń, warsztatów 
oraz wszelkiego rodzaju eventów biznesowych.
Zapewnia kompleksowe usługi, potrzebne do pracy lub organizacji wydarzenia, 
w tym:

 - dostęp do ultra szybkiego Internetu, 
 - sale różnej wielkości wraz z wyposażeniem oraz kawiarenkę przeznaczoną do
mniej formalnych rozmów, 
 - przestrzeń zaprojektowana tak, by każdy detal pobudzał do twórczego

 myślenia.
Kawa w intercontinental, łazienka w szafie, dżungla wchodząca do pokoju, czy 
kolekcja szczęśliwych słoni – to niektóre z sekretów tego miejsca. Miejsca, które 
inspiruje i tworzy przestrzeń pobudzającą do działania.

8. Ekonomia społeczna

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44,
50 – 230 Wrocław 
tel. 71 770 42 20, 508 215 198
e-mail: m.macura@dops.wroc.pl
dops@dops.wroc.pl
www.kupujESpolecznie.pl

Oferta:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej pełni rolę koordynatora rozwoju ekono-
mii społecznej na Dolnym Śląsku. Priorytetem ośrodka jest wspieranie rozwoju  
przedsiębiorczości społecznej oraz nawiązywanie partnerskiej współpracy z in-
stytucjami otoczenia ekonomii społecznej, samorządem, biznesem i uczelniami 
wyższymi. DOPS:

 - zarządza platformą www.kupujESpolecznie.pl, na której promuje oferty
dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej (społecznych dostawców),
 - prowadzi spotkania edukacyjne,
 - zachęca do sieciowania branżowego i współpracy międzysektorowej,
 - organizuje Akademię BIZnES CLASS i BIZnES MIXER,
 - doradza samorządom, jak mogą zamawiać produkty/ usługi u społecznych
dostawców, 
 - nadaje certyfikat jakości – Znak Zakup ProSpołeczny i buduje jego markę,
 - tworzy ciała konsultacyjno-doradcze, 
 - współpracuje z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej,
 - wspiera podmioty reintegracyjne,
 - współtworzy dokumenty strategiczne, dotyczące obszaru ekonomii
społecznej.
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Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
Biuro we Wrocławiu:
ul. Mennicza 1
50-057 Wrocław
tel. 71 796 30 00, 074 665 11 11
e-mail: rcwip@rcwip.pl
http://www.rcwip.pl
http://www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl

Oferta:
RCWIP posiada 3 biura: we Wrocławiu, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Jako orga-
nizacja wspierająca działa na rzecz innych organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych. Zajmuje się wsparciem i rozwojem przedsiębiorczości społecznej. 
Współpracuje z  sektorem pozarządowym, administracją publiczną oraz bizne-
sem. Wspiera inicjatywy oddolne i jest animatorem zamian społecznych. Realizu-
je m.in. działania animacyjne, doradcze, szkoleniowe, informacyjno-promocyjne.
RCWIP prowadzi m.in.:

 - Inkubator Organizacji Pozarządowych „Przestrzeń NGO”,
 - Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej,
 - Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy,
• w ramach których oferuje m.in.:
• wsparcie szkoleniowo – doradcze,
• bezzwrotne dotacje finansowe dla zainteresowanych założeniem działal-

ności w formie spółdzielni socjalnej,
 - pożyczki START GO na rozwój działalności gospodarczej organizacji
pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych.

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony  przez 
Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” w partnerstwie 
z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
ul. Piłsudskiego 95
50-016 Wrocław
tel. 71 789 92 15
e-mail: biuro@cwp.wroclaw.pl
www.cwp.wroclaw.pl/osrodek-wspierania-es/

Oferta:
Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu świadczy 
usługi doradcze i szkoleniowe dla instytucji i osób fizycznych z terenu Subregionu 
Wrocławskiego. Celem działań jest aktywizacja społeczno-zawodowa i zwiększe-
nie wpływu sektora ekonomii społecznej na rynek pracy. Z usług DOWES skorzy-
stać mogą: osoby fizyczne zagrożone wykluczeniem społecznym , jednostki sa-
morządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i Przedsiębiorstwa Społeczne 
(m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non–profit). Oferta 
DOWES obejmuje:

 - szkolenia z zakresu tworzenia i funkcjonowania Podmiotów Ekonomii
Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych oraz kursy zawodowe rozwijające 
kwalifikacje osób zatrudnionych w PS,
 - doradztwo dotyczące tworzenia podmiotów, doradztwo biznesowe oraz
specjalistyczne: prawne, finansowo–księgowe, marketingowe,
 - dotacje i wsparcie pomostowe dla osób, które mogą uzyskać zatrudnienie
w tworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych.
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9. Inne

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu 
ul. Kleczkowska 35
50 – 211 Wrocław
tel. 71 327 26 01, 327 26 20
e-mail: oisw_wroclaw@sw.gov.pl
https://www.sw.gov.pl/okreg/okregowy
-inspektorat-sluzby-wieziennej-we-wroclawiu

Oferta zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności:
 - możliwość uruchomienia produkcji na terenie zakładu karnego
w wynajętych/dzierżawionych pomieszczeniach. Warunkiem i gwarancją jest 
skierowanie do pracy na stworzonych stanowiskach osób odbywających karę 
pozbawienia wolności w danym zakładzie,
 - zmniejszone koszty zatrudnienia – każdy przedsiębiorca zatrudniający
skazanych odpłatnie może uzyskać zwrot w formie ryczałtu w wysokości 
35% wynagrodzeń brutto,
 - brak potrzeby zawierania indywidualnych umów ze skazanymi. Skazany jest
zatrudniany na podstawie skierowania do pracy,
 - brak składki zdrowotnej, nie wypłaca się zasiłku chorobowego za okres
przebywania na zwolnieniu lekarskim,
 - wynagrodzenie naliczane proporcjonalnie do przepracowanych godzin,
 - w stosunku do skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy
nie stosuje się przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących 
czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - przedsiębiorca zatrudniający skazanych może uzyskać nieoprocentowaną
pożyczkę bądź bezzwrotną dotację.
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