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Odpowiadając na Pana interpelację dotyczącą funkcjonowania Zgierskiego Centrum 

Obsługi Przedsiębiorców uprzejmie informuję, iż: 

Ad. 1) Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców nie posiada w swojej dyspozycji budżetu, 

w związku z tym nie jest możliwe przedstawienie informacji jaką część budżetu tego 

podmiotu stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników. 

Ad. 2) Aktualnie zadania związane z funkcjonowaniem Zgierskiego Centrum Obsługi 

Przedsiębiorców wykonuje jeden pracownik Urzędu Miasta Zgierza - Pan Mariusz 

Miśkiewicz. 

Ad. 3 i 4) Obsługa przedsiębiorców dokonywana przez Zgierskie Centrum Obsługi 

Przedsiębiorców odbywa się na bieżąco, zarówno w formie kontaktów osobistych, jak i za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej (telefon, internet). Ilość kierowanych do ZCOP 

spraw jest bardzo duża i zróżnicowana. W przybliżeniu wskazać można, iż w okresie 

rocznego działania ZCOP różnego typu porad i wsparcia udzielono w kilkuset sprawach 

(wartość uśredniona to 3-5 zapytań tygodniowo). Z uwagi na bardzo dużą ilość pracy 

związanej z bieżącą obsługą przedsiębiorców nie ewidencjonuje się odbieranych telefonów, 

czy spotkań odbytych z przedsiębiorcami, jak również nie prowadzi się dokładnych statystyk 

w tym zakresie, gdyż zajmowałoby to niewspółmiernie dużo czasu do korzyści wynikających 

z takiej ewidencji, a główny ciężar położony jest przede wszystkim na sprawność obsługi 

przedsiębiorców. 

W odniesieniu do wsparcia szkoleniowego dla przedsiębiorców informuję, 

iż działalność Zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców polega zarówno wsparciu 

informacyjnym dotyczącym szkoleń organizowanych przez podmioty z którymi została 

tel. (42)714 31 00 
fax(42)714 31 14 

e-urzad@iimz.zeierz.ol 
Plac Jana Paw ła I116 
9 5 - 1 0 0 Zg ie rz 

mailto:e-urzad@iimz.zeierz.ol


nawiązana współpraca w tym zakresie, jak i na samodzielnym organizowaniu szkoleń 

przeprowadzanych przez podmioty współpracujące z ZCOP. 

W ramach szkoleń organizowanych stricte przez Zgierskie Centrum Obsługi 

Przedsiębiorców wskazać należy następujące szkolenia i konsultacje: 

1) Szkolenie z zakresu problematyki nowych regulacji prawnych w zakresie 

bezpieczeństwa żywienia oraz przekazanie praktycznych porad w obszarze żywienia 

dzieci i młodzieży szkolnej - 19 października 2015 r. 

2) Szkolenie pt: "Wsparcie przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2014-2020" -

9 luty 2016 r. 

3) Konsultacje w Mobilnym Punkcie Informacyjnym w zakresie możliwości pozyskania 

środków z funduszy europejskich - 24 marca 2016 r 

4) Mobilny Punkt Informacyjny dotyczący funduszy europejskich -15 kwietnia 2016 r. 

5) Szkolenie „Faktura dla każdego - warto mieć świadomość" - 18 października 2016 r. 

6) Konsultacje pt. „Dofinansowania z Funduszy Europejskich" - 16 listopada 2016 r. 

7) Szkolenie pt. „Wsparcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego" - 22 listopada 2016 r. 

Wszystkie ww. szkolenia dla przedsiębiorców, jak i osób planujących rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej, biorących w nich udział były bezpłatne. 

Z tytułu żadnych z ww. szkoleń nie zostały wydatkowane z budżetu żadne środki 

finansowe, z wyjątkiem kosztów energii elektrycznej na oświetlenie sali w Urzędzie Miasta 

Zgierza lub w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy, w których obywały się szkolenia, 

ponoszonych w ramach bieżących kosztów funkcjonowania Urzędu. Pełna ich obsługa 

obywała się siłami własnymi pracowników Urzędu Miasta Zgierza oraz poszczególnych 

jednostek współpracujących z miastem, jak również przedsiębiorców. 

Podobnie jak w przypadku bieżącej, osobistej, telefonicznej i mailowej obsługi 

przedsiębiorców, tak w przypadku usług szkoleniowych, z powodów wskazanych we 

wcześniejszej części pisma, nie prowadzi się szczegółowej statystki w zakresie ilości osób 

uczestniczących w tej formie wsparcia. 

Ponadto w ramach działań w odniesieniu do szkoleń Zgierskie Centrum Obsługi 

Przedsiębiorców za pośrednictwem strony internetowej na bieżąco informował 



przedsiębiorców o wsparciu szkoleniowym oferowanym przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Zgierzu, jak również m.in. o szkoleniach i warsztatach: 

1) Warsztacie z zarządzania konfliktem w organizacji - luty 2016 

2) Spotkaniu informacyjnym pn. "Jak nie dotacja to co? Środki zwrotne na założenie 

i rozwój własnej firmy" - 15 marca 2016 r. 

3) Projekcie: „Jesteś marką. Możesz być bezkonkurencyjną na rynku pracy'* - 10 czerwca 

2016 r. 

4) Seminarium Doing Business with Canada - 22 czerwca 2016 r. 

5) Spotkaniu informacyjnym pt: Zmiany w kodeksie pracy - 29 czerwca 2016 r. 

6) Spotkaniu informacyjnym - "Środki na otwarcie działalności gospodarczej" 

- 7 WTześnia 2016 r. 

7) Inauguracji cyklu Fabryka kompetencji - 6 września 2016 r. 

8) Mobilnym Punkcie Informacyjnym dotyczącym funduszy europejskich - 24 i 25 

października 2016 r. 

Wszystkie ww. działania zmierzają do pomocy przedsiębiorcom w działaniu na 

lokalnym rynku, zachęcając ich również poprzez przedmiotowe wsparcie do działań 

inwestycyjnych na terenie miasta Zgierza. 

Poza ww. działaniami warto nadmienić, iż od 1 stycznia 2016 roku do 3 listopada 2016 roku 

w ramach bieżącej obsługi przedsiębiorców Wydział Obsługi Przedsiębiorców, Działalności 

Gospodarczej i Transportu w skład którego wchodzi Zgierskie Centrum Obsługi 

Przedsiębiorców przyjął 2594 wnioski o wpis do CEIDG złożone przez przedsiębiorców, 

w tym mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Zgierz (2027 wniosków), 

jak i mających miejsce zamieszkania na terenie innych miast (567 wniosków). Taki stan 

rzeczy możliwy był z uwagi na brak właściwości miejscowej przy obsłudze CEIDG, 

a wskazuje jednocześnie na fakt, iż przedsiębiorcy nie tylko ze Zgierza ale i z okolic 

pozytywnie oceniają obsługę zapewnioną im w Urzędzie Miasta Zgierza. 


