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1. WPROWADZENIE: CELE I PROBLEMATYKA BADANIA 

 

Aktualne badanie zostało przeprowadzone w okresie wrzesień – listopad 2011. 

Zasadniczą część raportu stanowią rozdziały, w których przedstawiono następujące 

informacje: 

 kontekst badania: informacja w zakresie aktywnych instrumentów rynku pracy  

oraz dane dotyczące wielkości występowania jednoosobowych działalności 

gospodarczych w Polsce, 

 metodyka badania i opis realizacji badania, 

 wyniki analizy treści regulaminów dot. przyznawania dofinansowań w urzędach pracy, 

 wyniki analizy statystycznej danych zastanych pochodzących z zasobów Powiatowych 

Urzędów Pracy, 

 analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych z pracownikami urzędów 

pracy, doradcami zawodowymi oraz beneficjentami, którzy ubiegali  

się o dofinansowanie, jak i tymi którzy otrzymali dofinansowanie z Funduszu Pracy. 

 

Ostatni  rozdział raportu  dotyczy wniosków i rekomendacji, które mają za zadanie 

uporządkowanie i strukturyzację  informacji na temat obszarów problemowych zgłębionych 

w ramach przeprowadzonego badania. 

 

 

1.1. PRZEDMIOT, CEL I PROBLEMATYKA BADANIA 

 

Przedmiotem badania była stosowana forma aktywizacji zawodowej bezrobotnych  

w postaci przyznawania środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. 

Podstawą stosowania tej formy wsparcia osób bezrobotnych  są następujące akty prawne:  

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu 

środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu 
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otrzymanych środków (Dz.U. Nr 236, poz. 2002, ze zm.) – obowiązujące do dnia 15 

stycznia 2009 roku; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2009 roku  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz 

przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form 

zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. Nr 5, poz. 26) – obowiązujące  

do dnia 20 kwietnia 2009 roku; 

 Zmiany zapisu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonywania refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz 

przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. 

Nr 62, poz. 512) – obowiązujące do 31 lipca 2011 r.; 

 Zmiany zapisu rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 

2011 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz 

przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U.  

Nr  155  poz. 922 z 2011r.ze zm.). 

 

Wspieranie działalności gospodarczej osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy 

realizowane jest poprzez przyznawanie jednorazowego dofinansowania umożliwiającego 

osobom objętym programem pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności, w tym kosztów 

pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem działalności. 

Dofinansowania przyznawane są osobom bezrobotnym po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 

złożonego we właściwym powiatowym urzędzie pracy, na podstawie podpisanej umowy. 

Osoby bezrobotne uzyskujące dofinansowanie mają obowiązek kontynuować założoną 

działalność gospodarczą przez okres min. 12 miesięcy
1
. 

Głównym celem badania była  ocena efektywności instrumentu aktywnej polityki rynku 

pracy, jakim jest przyznanie jednorazowo osobom bezrobotnym środków na podjęcie 

działalności gospodarczej  w latach 2008 – 2011. 

                                                           
1
 Na podstawie Raportu z badania pilotażowego dotyczącego stosowanej formy aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych w postaci przyznawania środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, Kutno, 
grudzień 2009 
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Zakresem badań właściwych objętych zostało siedem obszarów problemowych: 
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2. METODYKA BADANIA 

 

2.1. METODY I TECHNIKI BADAWCZE  
 

2.1.1. Analiza treści 

W realizowanym badaniu analizie poddane zostały dwa rodzaje dokumentów:  

1. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonywania 

refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności 

gospodarczej. Z uwagi na fakt, iż od momentu przeprowadzania badania pilotażowego 

została dokonana zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków  

na podjęcie działalności gospodarczej w dniu 25 lipca 2011 roku, brano również  

pod uwagę aktualne rozporządzenie. 

2. Wewnętrzne dokumenty urzędów pracy, określające zasady przydzielania dotacji  

na rozpoczęcie działalności gospodarczej w poszczególnych jednostkach,  

tj. regulaminy przyznawania dofinansowań w urzędach pracy bądź alternatywne 

dokumenty, zwane np. kryteriami przyznawania dofinansowań, a także kryteria oceny 

wniosków oraz karty oceny wniosków. 

Głównym celem przeprowadzonej analizy treści było porównanie wymagań związanych  

z badaną formą aktywizacji bezrobotnych, określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa w odniesieniu do dodatkowych wymagań zawartych w treści wewnętrznych 

dokumentów urzędów pracy.  

Jednostką analizy był pojedynczy urząd pracy, a jednostką kodowania – zestaw dokumentów 

nadesłanych przez jeden urząd. Jeżeli urząd nie posiadał wymienionych wewnętrznych 

dokumentów, wówczas przyjmowano zgodnie z założeniami badania pilotażowego,  

że nie nakłada on żadnych dodatkowych warunków związanych z ubieganiem  

się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także akceptuje wszystkie 
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formy poręczenia wymienione w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Narzędziem wykorzystanym do analizy treści była księga kodów, opracowana podczas 

badania pilotażowego z 2009 roku. 

 

Zgodnie z założeniami badania pilotażowego, przeprowadzono analizę następujących 

zakresów badawczych: 

 dodatkowe warunki niezbędne dla ubiegania się o środki z Funduszu Pracy na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej: kategoria ta obejmuje wszystkie nie 

wymienione w aktualnym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

warunki, których niespełnienie, na mocy wewnętrznych regulaminów urzędu, 

skutkuje odrzuceniem wniosku, 

 wewnętrzne kryteria oceny wniosków: cechy bezrobotnego, wniosku lub 

planowanej działalności, których posiadanie zwiększa szanse na pozytywne 

rozpatrzenie wniosku. Wewnętrzne kryteria oceny wniosków podzielone zostały 

na kryteria merytoryczne, tj. związane z szansami powodzenia planowanego 

przedsięwzięcia (np. zasadność wydatkowania środków, odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe bezrobotnego) oraz niemerytoryczne, tj. nie mające 

bezpośredniego związku z szansami sukcesu przedsięwzięcia (np. planowana 

lokalizacja przedsięwzięcia na terenie powiatu, w którym funkcjonuje urząd pracy 

rozpatrujący wniosek czy posiadany lokal), 

 procedura oceny wniosków: sposób, w jaki w urzędzie pracy oceniane są wnioski 

(stosowanie kart oceny, stosowanie ważenia kryteriów), 

 dodatkowe warunki dotyczące zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków, 

nieokreślone w aktualnym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

 
2.1.2. Analiza danych zastanych 

W analizie danych zastanych, wykorzystane zostały następujące informacje: 

1. Dane ze sprawozdań MPiPS-02: przesłane przez MPiPS zestawianie dotyczące ilości 

dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej udzielanych w poszczególnych 

latach i wielkości środków wydatkowanych na ten cel w latach 2008 – 2010 oraz  
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za I-IX 2011 rok, a także bezpośrednie informacje przesłane od urzędów pracy 

dotyczące tych samych wskaźników; 

2. Dane z rejestrów urzędów pracy dotyczące ilości składanych wniosków, ilości 

wniosków rozpatrzonych odmownie w poszczególnych latach oraz ilości 

orzeczonych zwrotów dotacji, przed upływem roku prowadzenia działalności 

gospodarczej. W tym celu zastosowano ankietę mailową. Ankieta objęła 243 

Powiatowe Urzędy Pracy. 

 
2.1.3. Wywiady kwestionariuszowe 

 

W ramach badania przeprowadzono również telefoniczne wywiady kwestionariuszowe 

(CATI) z respondentami należącymi do czterech grup: 

 

Tabela 1. Liczebności badanych grup 

Lp. 
Liczba jednostek w 

populacji wg MPiPS 

Wylosowana liczba 

jednostek do próby 

Grupa osób, które otrzymały 

dofinansowanie 
202 828 1150 
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Grupa osób ubiegających się o 

dofinansowanie 

 

Brak danych* 

 

880 

Grupa doradców zawodowych 

jako przedstawicieli 

Powiatowych Urzędów Pracy 

341 liczebność PUP 

(2011) 
243 

Grupa osób zajmujących się 

obsługą ubiegających się o 

dofinansowanie w Powiatowych 

Urzędach Pracy 

341 liczebność PUP 

(2011) 
243 

* Wg 243 Powiatowych Urzędów Pracy, które znalazły się w próbie, liczba osób ubiegających 

 się o dofinansowanie stanowi 503 403.  

 

 
2.2. DOBÓR PRÓBY  

 Grupy osób, które otrzymały dofinansowanie i grupy osób ubiegających  

się o dofinansowanie w badaniu techniką CATI 

Operatem na etapie proporcjonalnego doboru wielkości jednostek do badania urzędów pracy 

było zestawienie przesłane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ilości 

dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej udzielanych w latach 2008-2011 (dane 

do III kwartału 2011 roku)  oraz wielkości środków wydatkowanych na ten cel dla wszystkich 

Powiatowych Urzędów Pracy – dane z formularzy MPiPS 02. 

Ze względu na zidentyfikowane na etapie badania pilotażowego trudności dotyczące 

przekazywania przez urzędy pracy danych kontaktowych do uczestników otrzymujących  

i ubiegających się o wsparcie, losowania jednostek do powyższych grup dokonywały 

bezpośrednio Powiatowe Urzędy Pracy. 

Do 341 urzędów pracy przesłano instrukcję losowania systematycznego jednostek, które 

miały zostać wyłonione z dwóch odrębnych badanych grup, z uwzględnieniem 

proporcjonalnego podziału wielkości próby skorygowanej o współczynnik zwrotów  

na poziomie 0.72. Wiele powiatowych urzędów pracy odmówiło udostępnienia numerów 

telefonów osób, które złożyły wnioski oraz otrzymały dofinansowanie. Oficjalne pisma z 

odmową wystosowało 24 powiatowych urzędów pracy. 

Pomimo opisanych powyżej trudności, związanych z odmowami niektórych powiatowych 

urzędów pracy, badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie jednostek, 

zarówno w przypadku grupy ubiegającej się o dofinansowanie, jak i grupy jednostek, które 

otrzymały dofinansowanie. Zgodnie z założeniami i przesłankami zawartymi podczas badania 
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pilotażowego z 2009 roku, wnioskowanie statystyczne prowadzone było na poziomie ufności 

95% przy założeniu maksymalnego błędu wielkości 3%.    

 

Narzędzia badawcze 

Dla każdej z grup respondentów przygotowany został oddzielny kwestionariusz wywiadu.  

Kwestionariusz wywiadu dla pracowników PUP oraz doradców zawodowych obejmował 

zagadnienia: 

 Dostępności środków na dofinansowania działalności gospodarczej w urzędzie; 

 Wysokości aktualnie udzielanych dotacji; 

 Sposobów informowania klientów urzędu o dofinansowaniach działalności 

gospodarczej; 

 Szkoleń dla bezrobotnych ubiegających się o dofinansowanie; 

 Udzielania porad osobom ubiegającym się o dofinansowanie i poziomu 

zainteresowania proponowanym wsparciem; 

 Obszarów wsparcia bezrobotnych ubiegających się o dofinansowanie, 

rozpoczynających i kontynuujących działalność; 

 Oceny udzielanego przez urząd wsparcia; 

 Źródeł najważniejszych trudności napotykanych przez bezrobotnych ubiegających  

się o dofinansowanie, rozpoczynających i kontynuujących działalność; 

 Badania przez urząd dalszych losów bezrobotnych podejmujących dofinansowywaną 

działalność, po upływie 12 miesięcy jej prowadzenia. 

 

Kwestionariusze dla osób ubiegających się o dofinansowanie oraz osób, które uzyskały 

dofinansowanie zawierały pytania dotyczące m.in.: 

 Długości czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i wpłatę środków; 

 Rodzaju zakładanej działalności; 

 Motywów skłaniających bezrobotnych do podjęcia działalności oraz wyboru  

jej rodzaju; 

 Najważniejszych trudności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie, 

rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności; 

 Pomocy uzyskiwanej w urzędzie pracy;  
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 Powodów negatywnego rozpatrywania wniosków o dofinansowanie (tylko osoby 

ubiegające się o wsparcie); 

 Dalszych losów bezrobotnych zakładających dofinansowywaną działalność 

gospodarczą – po upływie obowiązkowego roku jej prowadzenia (tylko osoby, które 

uzyskały wsparcie)
2
. 

 

 

2.3. OPIS REALIZACJI BADANIA I POJAWIAJĄCYCH SIĘ 

PROBLEMÓW 

 

Do wszystkich wylosowanych urzędów wysłane zostały listy przewodnie, zawierające 

niezbędne informacje o badaniu oraz prośbę o przekazanie Wykonawcy badania 

poszukiwanych informacji wraz z pismem Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych uwiarygodniającego możliwość przekazania numerów telefonów wylosowanych 

osób objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy na założenie działalności 

gospodarczej, a także osób ubiegających się o to wsparcie w poszczególnych latach. 

Pomimo przekazanego pisma z GIODO oraz pisma przewodniego z przekazaną każdemu 

urzędowi pracy wielkością grup badanych w poszczególnych latach, a także instrukcją 

losowania prób, pojawiały się następujące problemy: 

 odmowa przekazania danych kontaktowych (numerów telefonów) do osób 

ubiegających się o dofinansowanie, a także osób które otrzymały dofinansowanie, 

argumentując to faktem, że pismo z GIODO nie zwalnia z odpowiedzialności 

zachowania w tajemnicy danych osobowych; 

 terminowość w otrzymywaniu zwrotnych informacji z urzędów pracy - cześć urzędów 

udostępniła kontakty telefoniczne dopiero po potwierdzeniu zgody od każdej 

wylosowanej osoby; 

 nieaktualne dane kontaktowe do osób ubiegających się o dofinansowanie  

i otrzymujących dofinansowanie, w tym w szczególności za lata 2008 i 2009; 

 trudności oraz odmowy w otrzymywaniu zwrotnych informacji od urzędów pracy – 

niektórzy przedstawiciele urzędów pracy argumentowali odmowy, ze względu  

                                                           
2
 Na podstawie Raportu z badania pilotażowego dotyczącego stosowanej formy aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych w postaci przyznawania środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, Kutno, 
grudzień 2009 
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na nienaukowy charakter badania, a część wymagała podpisania specjalnych umów 

(ze względu na bardzo krótki okres na realizację badania rezygnowano z takiego 

rozwiązania); 

 trudności z samodzielnym losowaniem przez urzędy pracy respondentów do badanych 

grup – realizator badania udzielał licznych wyjaśnień w tej sprawie;  

 przekazywanie przez urzędy pracy odmiennej niż wytypowano (mniejszej bądź 

większej) liczby danych kontaktowych; 

 problemy interpretacyjne związane z przekazywaniem informacji nt. wielkości 

dofinansowań przyznanych z Funduszu Pracy, część urzędów pracy rozumiała przez 

to także przekazywanie danych ze środków unijnych; 

 w wylosowanych urzędach pracy pojawiały się trudności z zebraniem istotnych 

informacji, w szczególności danych o ilości składanych wniosków, rozwiązanych 

umów i zwrotów dotacji w poszczególnych latach. Tak jak informowano na etapie 

badania pilotażowego, „urzędy przechowują te dane wyłącznie w archiwizowanych 

teczkach, zawierających dokumentację składanych wniosków. Udostępnienie  

na potrzeby badań kompletu informacji, o które proszono w liście MPiPS 

wymagałoby od pracowników każdego z urzędów otwarcia i przejrzenia kilku tysięcy 

teczek, co byłoby bardzo czasochłonnym zadaniem. W badaniu ogólnopolskim, 

żądanie udostępnienia dużej ilości zarchiwizowanych danych skutkowałoby zapewne 

odmową współpracy ze strony pokaźnej części urzędów”
3
.  

Problemy te potwierdziły się na etapie analizy otrzymanych danych od urzędów pracy. 

Dane te nie pokryły się z zestawieniem przesłanym przez Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej z formularza MPiPS 02, szczególnie w zakresie ilości i wielkości 

dofinansowań. Różnice te wynikały z rozbieżności w interpretacji środków  

z Funduszu Pracy – część PUP przedstawiała dane łącznie ze środkami europejskimi 

(Fundusz Pracy zawiera również środki z budżetu Unii Europejskiej). W związku  

z powyższymi rozbieżnościami do analizy wzięto dane przesłane przez MPiPS. 

Jednocześnie należy nadmienić, że respondenci telefonicznego badania kwestionariuszowego, 

którzy ubiegali się bądź otrzymali dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej  

w poszczególnych latach z Funduszu Pracy, nie wykazywali postaw negatywnych  

i w większości przypadków zgadzali się na przeprowadzenie badania.  

                                                           
3
 Raport z badania pilotażowego dotyczącego stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych w postaci 

przyznawania środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, Kutno, grudzień 2009 
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3. AKTYWNE INSTRUMENTY RYNKU PRACY 

 

Polska przystępując do Unii Europejskiej musiała dostosować regulacje prawne dotyczące 

polityki rynku pracy. W 2004 roku weszła w życie ustawa o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, która wprowadziła podział na usługi i instrumenty rynku pracy.  

Do instrumentów rynku pracy zorientowanych popytowo zalicza się tzw. zatrudnienie 

subsydiowane, a więc prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, 

zatrudnienie wspierane, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 

oraz środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych. 

Dotacje Funduszu Pracy przeznaczone na podejmowanie działalności gospodarczej  na terenie 

całego kraju, stały się istotnym bodźcem do zakładania działalności gospodarczych. 

 

Wykres 1. Wielkość dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na podjęcie 

działalności gospodarczej przez bezrobotnych oraz liczba osób 

otrzymujących dofinansowanie w latach 2008 – 2011 (do III kwartału) 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie otrzymanych zestawień formularza MPiPS 02. 
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W latach 2008–2010 nastąpił znaczny wzrost wydatków na dotowanie zakładania działalności 

gospodarczej przez bezrobotnych. W 2008 r. przyznano 698.961,9 tys. zł dla 52 155 

bezrobotnych w całej Polsce. Dofinansowanie w 2009 roku wynosiło już 1.093.888,0 tys. zł, 

przez co działalność gospodarczą założyło o 11 809 osób więcej niż w roku wcześniejszym. 

Plan ustawy budżetowej na rok 2010 w zakresie wysokości jednorazowych środków  

na utworzenie działalności gospodarczej zakładał ok. 27% zwiększenie, przez co wynosił 

1.389.123,7 tys. zł. Dzięki tym środkom 77 017 osób zarejestrowało działalność 

gospodarczą (wykres 1). 

Według stanowiska Ministerstwa Polityki Społecznej i Pracy, tak istotny przyrost wydatków 

na aktywizację bezrobotnych w ubiegłych latach (2009, 2010) uzasadniony był kryzysem 

gospodarczym.
4
 

Mimo, że dane za 2011 rok obrazują stan jedynie za III kwartał, to należy pamiętać,  

że plan finansowy na dany rok jest ustalany w roku poprzednim.  

W poniższej tabeli 2 został przedstawiony procentowy stosunek wydatków na podjęcie 

działalności gospodarczej przez bezrobotnych w przeciągu ostatnich 4 lat.  

Można zaobserwować, iż największe dokapitalizowanie funduszu na wspomniany instrument 

polityki pracy zostało dokonane w latach 2009 (157% do roku ubiegłego) oraz w 2010 (127% 

do roku ubiegłego). 

 

Tabela 2. Wydatki Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez 

bezrobotnych w latach 2008-IX 2011 

 Wyszczególnienie 2008 2009 2010 I-IX.2011 

Środki w tys. zł 698 961,9 1 093 888,0 1 389 123,7 287 103,3 

Liczba osób 52 155 63 964 77 017 17 240 

% wzrost/spadek 100% 157% 127% 21% 

Średnia kwota 

dofinansowania w tys. zł 
13,4 17,1 18,0 16,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia z formularzy MPiPS 02. 

 

W 2011 r. ograniczono środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Przez co 

przedstawione wydatki dla 2011 roku stanowią 21% środków z 2010 roku.  

                                                           
4
 http://sejmometr.pl/interpelacja/FshXp/1, 10.11.2011r. 
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Łącznie od 2008 roku na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych ze środków 

Funduszu Pracy przeznaczono ok. 3.181.973,6 tys. zł. Przez co możliwość wsparcia w latach 

2008-2010 otrzymało 193 136 osób w Polsce. Stanowi to aż ok. ¼ nowo zarejestrowanych 

osób fizycznych prowadzących działalność na przestrzeni lat 2008-2010. 

 

Wyniki dla poszczególnych województw prezentuje tabela 3. 

 

Tabela 3. Porównanie liczby osób rozpoczynających działalność gospodarczą w latach 

2008-2010 do liczy osób, które otrzymały dofinansowanie na ten cel ze środków 

Funduszu Pracy 

Województwo 

1. Liczba osób, która 

rozpoczęła dział. 

gospodarczą ze 

środków FP w latach 

08-10 

2. Liczba osób ogółem 

rozpoczynająca 

działalność gospodarczą 

w latach 08-10 

3. Stosunek  

2 do 1 

dolnośląskie 15 302 75 541 20,3% 

kujawsko-pomorskie 9 946,00 48 925 20,3% 

lubelskie 11 438 41 488 27,6% 

lubuskie 5 614 27 886 20,1% 

łódzkie 15 252 60 055 25,4% 

małopolskie 14 967 82 487 18,1% 

mazowieckie 22 401 137 823 16,3% 

opolskie 5 927 20 422 29,0% 

podkarpackie 10 041 37 352 26,9% 

podlaskie 5 042 24 308 20,7% 

pomorskie 11 649 68 452 17,0% 

śląskie 19 451 104 172 18,7% 

świętokrzyskie 8 672 25 334 34,2% 

warmińsko-mazurskie 9 062 33 730 26,9% 

wielkopolskie 18 018 89 702 20,1% 

zachodniopomorskie 10 354 52 919 19,6% 

 SUMA 193 136 930 596 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych formularza MPiPS 02 oraz Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

 

Największy udział środków Funduszu Pracy w zakładanie działalności gospodarczej można 

zaobserwować w województwie świętokrzyskim - 34,2%. Co różni się aż o 18%  

pod względem wielkości udziału od województwa mazowieckiego, w którym 22 401 osób 

rozpoczęło działalność gospodarczą ze środków Funduszu Pracy w latach 2008-10,  



 

St
ro

n
a1

7
 

na 137 823 wszystkich nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą w tym samym czasie. 

 

Na wykresie 2 możemy z kolei zaobserwować rokroczny wzrost liczby nowo rejestrowanych 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w poszczególnych województwach. 

 

Wykres 2. Nowo zarejestrowane osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  

w latach 2008-2010 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku danych lokalnych, GUS. 

 

Według danych GUS, największą dynamikę wzrostu liczby noworejestrowanych działalności 

gospodarczych można zaobserwować w województwie mazowieckim: między rokiem 2009  

a 2008 różnica wynosiła ok. 2 tys. nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych,  

a już w 2010 roku liczba podmiotów w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła  

o ok. 12 tys. i wynosiła dokładnie 54 761 nowo zarejestrowanych jednoosobowych 

działalności gospodarczych. Średnioroczne tempo wzrostu zakładanych nowych firm  

przez osoby prywatne w 2009 roku w Polsce wynosiło 14% do roku poprzedniego, a w 2010 

roku – 12% do roku poprzedniego. 
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4. WYNIKI BADANIA 

 

4.1. WYMOGI STOSOWANE PRZY AKTYWIZACJI 

BEZROBOTNYCH POPRZEZ PRZYZNAWANIE 

DOFINANSOWAŃ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 roku  

w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie 

działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 62, poz. 512), bezrobotny zamierzający podjąć 

działalność gospodarczą może złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji  

i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie,  

nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 2 (str.17), wysokość dofinansowania  

z roku na rok wzrastała. W 2008 roku średni poziom dofinansowania dla bezrobotnego  

FUNDUSZ PRACY jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest 

minister właściwy do spraw pracy. Środki Funduszu Pracy na finansowanie programów 

na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej dzieli się na: tzw. ministra wydatki pasywne (zasiłki) oraz programy 

aktywne (aktywizacja bezrobotnych). Środki Funduszu Pracy pochodzą głównie  

z obowiązkowych składek, dotacji budżetu państwa oraz środków budżetu Unii 

Europejskiej (m. in. na współfinansowanie projektów z Funduszu Pracy oraz działań  

z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w EURES). Pracodawcy opłacają 

obowiązkowe składki na Fundusz Pracy za osoby podlegające ubezpieczeniu 

emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem osób pobierających różnego typu zasiłki  

i świadczenia inne niż wynagrodzenie. 

Podstawa prawna: ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2009 

roku, w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań  

w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019) 
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na założenie działalności gospodarczej wynosił ok. 13 tys. zł, z kolei w 2011, kwota  

ta wynosiła średnio 16,7 tys. zł, co stanowi wzrost o ok.
1
/4. 

 

Wymogi stawiane bezrobotnym ubiegającym się o środki z Funduszu Pracy: 

Bezrobotny składający wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo 

środków na podjęcie działalności gospodarczej dołącza oświadczenia o: 

 korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy na podjęcie 

działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni 

socjalnej; 

 nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem 

złożenia wniosku; 

 wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem; 

 niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia 

prowadzenia działalności gospodarczej; 

 niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks 

karny; 

 rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej  

w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 

 niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności 

gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. 

 

Bezrobotny, chcąc otrzymać dofinansowanie na założenie firmy, może złożyć wniosek  

o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności, a także o refundację 

kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących założenia działalności 

gospodarczej. Wniosek można złożyć do powiatowego urzędu pracy w miejscu 

zameldowania, zamieszkania lub prowadzenia działalności. W przytaczanym rozporządzeniu 

bezrobotni ubiegający się o środki z urzędu pracy muszą spełniać następujące warunki: 

 brak odmowy bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy 

lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą", 

 z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie 

użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, 

 po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną 

formę pomocy określoną w ustawie; 
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 nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych 

bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie 

lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 

 nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy 

przed dniem złożenia wniosku; 

 złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek. 

 

O rozpatrzeniu pozytywnie lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie ze środków 

Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej starosta 

powiadamia bezrobotnego, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje 

przyczynę odmowy. Nie ma odwołania od podjętej decyzji. 

Formami zabezpieczenia zwrotu: przez podmiot – refundacji, a przez bezrobotnego – 

otrzymanych ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności 

gospodarczej może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja 

bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny 

o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 

W przypadku poręczenia, poręczyciel przedkłada oświadczenie o uzyskiwanych dochodach 

ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych  

z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwę i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 

W dniu 31.07.2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego  

oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej  

(Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 922).  

 

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu z dnia 25.07.2011 r. 

 Uproszczono warunki wydatkowania przez bezrobotnego otrzymanych środków. 

Odstąpiono od zobowiązania wydatkowania środków Funduszu Pracy  

w terminie do 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej, pozostawiając 

jedynie zobowiązania do złożenia przez bezrobotnego rozliczenia poniesionych 
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wydatków, w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności 

gospodarczej. Tym samym przedłużono o miesiąc możliwość wydatkowania przez 

bezrobotnego otrzymanych środków. 

 W celu rozliczenia otrzymanych środków bezrobotny, podmiot, niepubliczne 

przedszkola, niepubliczne szkoły i producenci rolni zostali zobowiązani  

do przedłożenia rozliczenia zawierającego zestawienia wydatkowanych kwot 

na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji, poniesione od dnia zawarcia 

umowy.   

 W celu wyeliminowania podwójnego finansowania ze środków publicznych 

podatku VAT, rozliczenie przyznanych środków jest dokonywane w kwocie brutto 

pomniejszonej o zwrot odzyskanego podatku od towarów i usług. 

 

W związku z faktem, iż badanie realizowano 2 miesiące po wprowadzeniu w życie nowego 

rozporządzenia, w analizie wzięto również pod uwagę zapisy aktualnie obowiązującego 

dokumentu prawnego. Na 243 analizowane Powiatowe Urzędy Pracy, 118 instytucji 

posiadało zaktualizowane regulaminy o obowiązujące zmiany w rozporządzeniu, natomiast  

w 120 urzędach pracy obowiązywały przepisy w oparciu o rozporządzenie  

z 17.04.2009 r. Dodatkowo w 2 urzędach pracy w momencie analizy prowadzonej przez 

wykonawcę, trwały prace nad aktualizacją regulaminów, stąd nie były one publicznie 

dostępne, a 3 jednostki w ogóle nie posiadały wewnętrznych regulaminów (wykres 3). 

 

Wykres 3. Obowiązujące rozporządzenie MPiPS w sprawie przyznawania z Funduszu 

Pracy bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej  
w badanych urzędach pracy 

 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie analizy treści obowiązujących regulaminów/wytycznych  

w Powiatowych Urzędach Pracy [n=243]. 

 

 

 

 



 

St
ro

n
a2

2
 

DODATKOWE  NIEZBĘDNE WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA, 

NAKŁADANE PRZEZ URZĘDY PRACY 
 

Głównym celem przeprowadzonej analizy treści było porównanie wymagań związanych  

z badaną formą aktywizacji bezrobotnych, określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa w odniesieniu do dodatkowych wymagań zawartych w treści wewnętrznych 

dokumentów urzędów pracy.  

Przyglądając się dokładnej procesowi przydzielania dotacji, dokonano analizy  

243 regulaminów, wniosków oraz innych dokumentów odnoszących się do przyznawania 

bezrobotnemu dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowych Urzędach 

Pracy. 

Na etapie zbierania informacji proszono PUP o przesłanie zestawu informacji, o których była 

mowa w rozdziale poświęconym sposobu realizacji badania. Jednakże tylko połowa  

z wytypowanych urzędów przesłała kompletne dokumenty (regulaminy, wnioski, itp.).  

W pozostałych przypadkach realizator musiał bezpośrednio szukać na stronach internetowych 

Powiatowych Urzędów Pracy wspomnianych dokumentów. 

Jednocześnie dało to dodatkowy ogląd sytuacji – przegląd stron internetowych PUP i sposób 

nawigacji w celu poszukiwania konkretnych informacji.  

Stwierdzono, iż w większości przypadków, trudno było znaleźć poszukiwane dokumenty 

czy informacje na stronie internetowej. Zdarzały się sytuacje, iż urzędy pracy nie posiadały 

odrębnych regulaminów, mimo że nakładały dodatkowe warunki czy kryteria  

dla ubiegających się o dofinansowanie bezrobotnych, przez co informacje te prezentowano  

w zakładkach na stronie internetowej – opierając się podając przy tym na poszczególnych 

przepisach prawnych. 

Bywały i takie przypadki, iż urzędy posiadały regulaminy dotyczące przyznawania środków 

na podjęcie działalności gospodarczej ze środków unijnych, a nie posiadały regulaminów 

dotyczących przyznawania środków z Funduszu Pracy. 

 

Ostatecznie, aby ominąć trudności w nawigacji na stronach internetowych poszczególnych 

PUP w poszukiwaniu odpowiednich dokumentów, stosowano wyszukiwarkę internetową.  
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Te urzędy pracy, które posiadają regulaminy, konstruują je w podobny sposób jeżeli chodzi  

o treści w nich zawarte oraz strukturę, choć mogą być rozmieszczone w różnej kolejności. 

Najczęściej zawierane informacje w regulaminach dotyczyły: 

 postanowień ogólnych – informacji kto udziela dotacji (dyrektor powiatowego 

urzędu pracy reprezentujący starostę lub prezydenta miasta); 

 podstawy prawnej: ustawy, rozporządzenia i kodeksy, na podstawie których 

 jest przyznawana dotacja; 

 warunki przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności 

gospodarczej; 

 warunki wydatkowania uzyskanych środków (na co można a na co nie wolno 

przeznaczać przyznanego dofinansowania); 

 zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania przyznanych środków (warunki 

umowy i formy zabezpieczenia); 

 zestawu zaświadczeń, załączników, jakie przedstawić powinien bezrobotny 

ubiegający się o dofinansowanie. 

 

W przypadku ok. 89% badanych jednostek stosowano dodatkowe warunki niezbędne 

do uzyskania dofinansowania (wykres 4). 

 

Wykres 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy w urzędzie wprowadza się dodatkowe warunki 

niezbędne dla uzyskania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy treści obowiązujących regulaminów/wytycznych  

w Powiatowych Urzędach Pracy [n=243]. 

 

Z kolei na wykresie 5, przedstawiono występowanie dodatkowych warunków związanych  

z możliwościami lub ograniczeniami przyznania śródków, jakie PUP nakładają  

na bezrobotnych.  

Na podstawie badania pilotażowego wyodrębniono jedynie dwa dodatkowe warunki  

na podjęcie działalności, takie jak: „uczestnictwo w szkoleniu dla osób ubiegających  

się o dofinansowanie (np. z  zakresu przedsiębiorczości bądź formalnych procedur 
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związanych z prowadzeniem własnej działalności)” oraz „odpowiednie predyspozycje 

osobowościowe bezrobotnego poświadczone przez kompetentne w tym zakresie osoby (np. 

doradcę zawodowego).  

 

Wykres 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie Jakie dodatkowe warunki uzyskania 

dofinansowania stosowane są w urzędzie? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy treści obowiązujących regulaminów/wytycznych  

w Powiatowych Urzędach Pracy [n=243]. 

 

W przypadku pierwszego warunku, informacje takie można było znaleźć jedynie  

w 23,5% badanych PUP. Częściej (w co trzecim urzędzie) pojawiał się warunek dotyczący 

konieczności posiadania odpowiednich predyspozycji osobowościowych.  

Dodatkowo autorzy sklasyfikowali inne warunki, które zidentyfikowano w trakcie analizy 

treści dokumentów. Najczęściej w regulaminach przedstawiano informacje na temat 

warunków przeznaczenia otrzymanych środków – na co bezrobotny mógł wydatkować 

otrzymane fundusze, a na co nie mógł przeznaczyć dofinansowania (np. w niektórych PUP 

nie było możliwości wydatkowania środków na zakup samochodu, w innych była taka 

ewentualność). Nierzadko również pojawiały się informacje dotyczące wielkości 

procentowych środków, jakie można przeznaczać na zakup usług czy produkty w celu 

założenia działalności gospodarczej.  
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W niektórych urzędach pracy „udział środków własnych” traktowano jako kryterium, za które 

przyznawano odpowiednią ilość punków, a w 23% analizowanych PUP, „udział środków 

własnych” był warunkiem rozpatrzenia wniosku.  

Dla ok. 37,4% urzędów pracy, warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie działalności 

gospodarczej było posiadanie statusu bezrobotnego przez konkretny okres.   

 

Wykres 6. Warunek dotyczący okresu rejestracji jako bezrobotny przed przystąpieniem 

do złożenia wniosku o dofinansowanie założenia działalności gospodarczej 

   
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy treści obowiązujących regulaminów/wytycznych  

                 w Powiatowych Urzędach Pracy [n=91]. 

 

Wymogi wobec tego kryterium różnie prezentowały się w poszczególnych instytucjach – co 

prezentuje wykres 6. Spośród 91 PUP, które stosowały ten wymów, większość – ok. 43% nie 

określiła w dokumentach informacji nt. długości rejestracji w urzędzie pracy. Prawie co trzeci 

urząd, który wymagał tego warunku, określił iż bezrobotny musi widnieć w rejestrach urzędu 

pracy powyżej 3 miesięcy, z kolei w co piątym urzędzie wnioskodawca musiał posiadać 

status bezrobotnego powyżej jednego miesiąca.  

 

 

PODSUMOWANIE 

 Ok. 90% analizowanych urzędów stosuje dodatkowe warunki dotyczące przekazania 

środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych. 
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 Z analizy treści dokumentów, wynika, iż w co trzecim PUP stosuje warunek dotyczący 

konieczności posiadania odpowiednich predyspozycji osobowościowych, 

umożliwiający podjęcie działalności gospodarczej.  

 

 Dla 34,7% badanych PUP ważny jest okres rejestracji bezrobotnego przed złożeniem 

wniosku – traktując określony czas ewidencji jako warunek konieczny do pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku. 

 

 Najbardziej powszechnym warunkiem (72%), jaki jest stosowany przez urzędy pracy 

jest możliwość wydatkowania planowanego dofinansowania na określone produkty 

czy usługi służące założeniu działalności gospodarczej. W każdym powiecie warunki te 

przybierają różną specyfikę. 

 

 

 

OCENA PREDYSPOZYCJI OSÓB BEZROBOTNYCH DO PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  W RAMACH DORADZTWA  

ZAWODOWEGO W URZĘDACH 

 

 

Z kolei z informacji pozyskanych z badania telefonicznego doradców zawodowych 

zatrudnionych w PUP, należy stwierdzić, iż niemalże wszyscy respondenci wskazali,  

że w ramach doradztwa zawodowego prowadzone jest wstępne rozpoznanie predyspozycji 

osób bezrobotnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Przeciwnego zdania było 

zaledwie 6 badanych (co stanowi 2,51% udzielonych odpowiedzi). 

 

Wykres 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy w ramach prowadzonego przez PUP 

doradztwa zawodowego prowadzone jest wstępne rozpoznanie predyspozycji 

osób bezrobotnych do prowadzenia działalności gospodarczej? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród doradców zawodowych PUP [n=239]. 

 

Niemalże wszyscy doradcy zawodowi, którzy wzięli udział w badaniu (227 spośród 239 osób, 

co stanowi 95% badanych), wskazali, że osoby bezrobotne mogą skorzystać  

z doradztwa zawodowego jeszcze przed złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania  

na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Blisko połowa badanych stwierdziła,  
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że skorzystanie z doradztwa przez osoby bezrobotne jest możliwe na etapie, gdy wniosek  

o przyznanie dofinansowania został już złożony, ale dofinansowanie jeszcze nie zostało 

przyznane. Jedynie co piąty respondent stwierdził, że skorzystanie z doradztwa jest możliwe 

także po otrzymaniu środków, tj. na etapie prowadzenia działalności gospodarczej. (wykres 8) 

 

Odnosząc się do danych z analizy treści na temat warunku, jakim jest ocena predyspozycji 

osób bezrobotnych do prowadzenia działalności gospodarczej, trudno jednoznacznie 

stwierdzić, czy 95% (wykres 8) doradców zawodowych, którzy deklarują prowadzenie 

wstępnego rozpoznania predyspozycji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie założenia 

działalności gospodarczej, potraktowali odpowiedź jako warunek pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku czy też jako możliwość skorzystania z doradztwa. Biorąc pod uwagę odpowiedzi 

dotyczące możliwości skorzystania z usług doradcy po złożeniu wniosku,  

a przed otrzymaniem środków (ok.50% wskazań) oraz po otrzymaniu środków (21,8%)  

oraz uwzględniając te odpowiedzi jako ewentualność a nie warunek, można stwierdzić,  

iż wyniki analizy treści potwierdzają informację, że ocena predyspozycji bezrobotnych  

do prowadzenia działalności gospodarczej nie jest wymogiem formalnym umożliwiającym 

otrzymanie dotacji. 

 

Wykres 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Na jakim etapie działań związanych  

z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności, bezrobotni mogą skorzystać  

z usług doradcy zawodowego?” 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród doradców zawodowych PUP [n=239]. 

 

W przypadku kryteriów, które stosowane są podczas oceny predyspozycji bezrobotnych  

do prowadzenia działalności gospodarczej, doradcy zawodowi wskazywali, że najczęstszym 

kryterium jest ocena doświadczenia zawodowego. Niemalże równie często wskazywanym 
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kryterium była ocena wykształcenia i kwalifikacji. Kryteria te zostały wskazane przez ponad 

4/5 badanych. Rzadziej wskazywane kryteria dotyczyły oceny predyspozycji psychicznych 

bezrobotnego. Ponad 2/3 badanych stwierdziło, że predyspozycje są oceniane na podstawie 

wywiadu prowadzonego przez pracownika urzędu a ponad połowa, że są one oceniane  

na podstawie standaryzowanych testów. Wyniki przedstawia wykres 9. 

 

Wykres 9. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jakie kryteria brane są pod uwagę przy 

ocenie predyspozycji bezrobotnych do prowadzenia działalności gospodarczej, 

prowadzonej w ramach doradztwa zawodowego?” 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród doradców zawodowych PUP [n=233]. 

 

PODSUMOWANIE 

 Niemalże wszyscy doradcy zawodowi, którzy wzięli udział w badaniu - 95% 

respondentów, wskazali, że osoby bezrobotne mogą skorzystać z doradztwa 

zawodowego jeszcze przed złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania  

na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 

 Mimo, że w 95% badanych urzędów pracy istnieje możliwość skorzystania z porad 

przez złożeniem wniosku o dofinansowania, to jednak w 50% respondenci wskazywali  

ewentualność skorzystania z usług doradcy po złożeniu wniosku, a przed otrzymaniem 

środków oraz także po otrzymaniu środków (21,8%). 

 

 Doradcy zawodowi podczas oceny predyspozycji bezrobotnych do prowadzenia 

działalności gospodarczej biorą pod uwagę w ponad 80% przypadków doświadczenie 

zawodowe oraz posiadane kwalifikacje. Jedynie ponad połowa (ok.55%) doradców 

stosuje standaryzowane testy predyspozycji psychicznych bezrobotnego. 
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WEWNĘTRZNE KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ STOSOWANE 

W URZĘDACH PRACY 

 

Oprócz dodatkowych warunków przyznawania dofinansowań na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, w każdej z badanych instytucji podczas oceny wniosków stosuje  

się inny zestaw kryteriów merytorycznych i niemerytorycznych.  

Aż w 95% analizowanych zestawów dokumentów, stwierdzono, iż stosowane są dodatkowe 

kryteria przyznawania funduszy, zarówno merytoryczne jaki i pozamerytoryczne. 

 

Tabela 4. Kryteria merytoryczne brane pod uwagę przy wewnętrznej ocenie 

merytorycznej wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej 

Wyszczególnienie L. wskazań % 

a) zgodność planowanej działalności z wykształceniem i 

kwalifikacjami bezrobotnego; 
204 84,0% 

b) zgodność planowanej działalności z doświadczeniem 

zawodowym bezrobotnego; 
198 81,5% 

c) analiza przewidywanych kosztów prowadzenia działalności; 166 68,3% 

d) dotychczas podejmowane działania w kierunku założenia 

działalności; 
163 67,1% 

e) analiza przewidywanych przychodów z działalności/analiza 

finansowa; 
161 66,3% 

f) analiza rynku planowanej działalności (popyt, podaż, 

konkurencja, potencjalni klienci); 
151 62,1% 

g) zasadność planowanych zakupów w ramach wnioskowanych 

środków; 
147 60,5% 

h) wartość wkładu własnego bezrobotnego; 140 57,6% 

i) inne: uzasadnienie planowanej działalności (wiedza nt. 

charakterystyki rynku pracy, marketing działalności); 

94 38,7% 

j) Analiza szans i zagrożeń analizowanego przedsięwzięcia 

(czynników zewnętrznych); 
79 32,5% 

k) analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia 

(czynników wewnętrznych); 
72 29,6% 

l) zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności; 71 29,2% 

m) inne: szczegółowość w opisie działalności; 66 27,2% 

n) inne: racjonalność przedsięwzięcia; 63 25,9% 

o) inne: efektywność przedsięwzięcia, szczególnie prowadzenie 

działalności powyżej12m-cy; 
56 23,0% 

p) inne: planowane zatrudnienie w okresie pierwszych 12 m-cy 

prowadzenia działalności; 
54 22,2% 

q) inne: innowacyjność; 26 10,7% 
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r) inne (w tym: priorytetowa branża, niszowa branża, 

uwarunkowania lokalnego rynku pracy, ocena pomysłu, 

aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy, atrakcyjność 

planowanego przedsięwzięcia, celowość podjęcia zamierzonej 

działalności, wynik egzaminu kończącego szkolenie z podstaw 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej, społeczne 

zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności, jakość 

merytoryczna wniosku, sposób zarządzania planowaną 

działalnością, pożyczki z innych źródeł). 

22 9,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy treści obowiązujących regulaminów/wytycznych  

w Powiatowych Urzędach Pracy [n=243]. 

 

Podczas badania pilotażowego zidentyfikowano 10 kryteriów merytorycznych (od pkt. a.  

do j.), które pojawiały się w poszczególnych instytucjach jako wytyczne w opisie 

planowanego przedsięwzięcia bądź które podlegały ocenie. Najczęstszym kryterium  

była „zgodność planowanej działalności z wykształceniem i kwalifikacjami bezrobotnego” – 

informacje pojawiały się w 84% regulaminów czy wytycznych. Niewiele mniej, bo 81,5% 

wytycznych w PUP dotyczących przyznawania środków na podjęcie działalności 

gospodarczej informowało nt. „zgodności planowanej działalności z doświadczeniem 

zawodowym bezrobotnego”. 

Wśród dodatkowych kryteriów, jakie zidentyfikowali autorzy badania właściwego, pojawiło 

się także 7 dodatkowych warunków, istotnych z punktu przygotowania wniosku  

o dofinansowanie. 

Powiatowe Urzędy Pracy wymagały m.in. uzasadnienia planowanej działalności –  

ok. 39% odniesień, zapotrzebowania na dany rodzaj działalności na lokalnym rynku – 

ok. 29% odniesień w dokumentach. W tym przypadku poszczególne urzędy pracy stosowały 

różne odmiany tego kryterium, odnoszące się do otoczenia gospodarczego: „priorytetowa 

branża”, „niszowa branża”, „uwarunkowania lokalnego rynku pracy” czy „społeczne 

zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności”.  

Nie bardzo wiadomo jak interpretować kryterium „ocena pomysłu”, ale można przypuszczać, 

iż jest ono powiązane z kryteriami dotyczącymi aktywizacji otoczenia gospodarczego. 

Łącznie dodatkowe kryteria „inne”, które można powiązać z kształtowaniem polityki 

gospodarczej na niższym szczeblu, wynoszą 9,1%.  

 

Można więc powiedzieć, iż w znacznej części analizowanych powiatów istnieje tendencja  

do kształtowania otoczenia gospodarczego w danej lokalizacji pod względem rozwoju branż 

priorytetowych dla powiatu czy nawet stawiania na dziedziny niszowe. W około co 
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dziesiątym powiecie oceniano także innowacyjność przedsięwzięcia, co wskazuje  

na przenikanie się wzorców wyższego szczebla zarządzania pod względem rozwoju 

gospodarczego.   

Ponadto zakładane firmy przez osoby bezrobotne mogą dawać możliwość na stworzenie 

miejsc pracy dla innych osób. Mając to na uwadze ok. 22% tworzących regulaminy  

w powiatach oceniali in plus planowane zatrudnienie w okresie pierwszych 12 m-cy 

prowadzenia działalności. 

W przypadku kryteriów pozamerytorycznych stosowanych przez urzędy pracy w powiatach, 

najczęściej w dokumentach (170 odniesień na 243) dotyczących warunków przyznawania 

dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, pojawiał się postulat posiadania lokalu 

– w przypadku, gdy wymagał tego rodzaj podejmowanej działalności gospodarczej.  

Ponad połowa badanych PUP, oceniała także „miejsce prowadzonej działalności”. 

Aczkolwiek, jak zauważyli realizatorzy badania, kryterium to było różnie definiowane przez 

poszczególne urzędy pracy. W niektórych instytucjach chodziło o rozpoczynanie planowanej 

działalności w powiecie, w którym bezrobotny składał wniosek, w innych zaś chodziło  

o lokalizację, w sensie usytuowania siedziby działalności. W większości przypadków,  

w dokumentach trudno było znaleźć interpretację, co poszczególne rozumiały pod pojęciem 

lokalizacja/miejsce prowadzonej działalności. 

 

Wykres 10. Kryteria pozamerytoryczne stosowane przy wewnętrznej ocenie wniosków  

o dofinansowanie działalności gospodarczej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy treści obowiązujących regulaminów/wytycznych  

w Powiatowych Urzędach Pracy [n=243]. 
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Ciekawym kryterium, które zidentyfikowano w ok. 7% badanych PUP, była możliwość 

wysłuchania indywidualnej prezentacji planowanej działalności przez bezrobotnego.  

W niektórych instytucjach kryterium to było alternatywne. Jednak autorzy badania 

podkreślają jego wagę, ze względu na możliwość bezpośredniej obrony zamierzonego 

pomysłu, w momencie gdy zapisy we wniosku nie byłyby zbyt precyzyjne czy jednoznaczne. 

Ostatecznie zidentyfikowano dodatkowo sześć istotnych kryteriów pozamerytorycznych,   

nie ujętych w raporcie pilotażowym. Pod odpowiedzią „inne”, które pojawiały się nielicznie 

następujące kryteria, które podlegały ocenie: „rodzaj poręczenia”, „wysokość wsparcia 

otrzymanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy”, „stałe zameldowanie w danej miejscowości”, 

„brak posiadania odpowiednich ofert pracy dla wnioskodawców” czy „nie korzystanie  

w ciągu ostatnich 3 lat ze szkoleń oferowanych przez PUP”. Kryteria te stanowiły łącznie 7% 

wskazań w analizowanych 243 zbiorach dokumentów poszczególnych urzędów pracy. 

Wyniki przedstawia wykres 10. 

 

PODSUMOWANIE 

 Najczęstszym kryterium merytorycznym wymaganym przez urzędy pracy była 

„zgodność planowanej działalności z wykształceniem i kwalifikacjami bezrobotnego” 

–84% wskazań w regulaminach czy innych wytycznych. Niewiele mniej, bo 81,5% 

wskazań w dokumentach PUP dotyczyło „zgodności planowanej działalności  

z doświadczeniem zawodowym bezrobotnego”. 

 

 Stosunkowo rzadko wśród dodatkowych kryteriów merytorycznych pojawiały  

się kryteria odnoszące się do analizy SWOT. Częściej pojawiały się wymagania, które 

zakwalifikowano do kryterium „analiza szans i zagrożeń analizowanego 

przedsięwzięcia”- 32,5%, a 29,6% odniesień dotyczyło „analizy mocnych i słabych 

stron planowanego przedsięwzięcia”. 

 

 Ciekawym kryterium, które zidentyfikowano w ok. 7% badanych wytycznych instytucji, 

była możliwość wysłuchania indywidualnej prezentacji planowanej działalności przez 

bezrobotnego.  

 

 

 

PROCEDURY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA  

 

W każdym urzędzie obowiązuje wypełnienie wniosku o przyznanie z Funduszu Pracy 

jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, który wynika z wytycznych 

rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
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We wniosku, bezrobotny ubiegający się o dofinansowanie na podjęcie działalności 

gospodarczej powinien zawrzeć następujące informacje: 

 kwotę wnioskowanych środków; 

 rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny; 

 symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności (PKD); 

 kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich 

finansowania; 

 specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków 

przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, 

materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych oraz na pozyskanie lokalu; 

 proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków. 

Ponadto większość urzędów dostosowuje wniosek o dodatkowe kryteria nakładane  

na bezrobotnych, o których była mowa powyżej. 

Według informacji przedstawionych przez pracowników urzędów pracy, nabór wniosków 

może odbywać się w kilku terminach w ciągu roku bądź jednostki mogą prowadzić nabór  

w sposób ciągły. Jednakże przyjmowanie wniosków tylko w określonych terminach jest 

naruszeniem przepisów rozporządzenia z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z 

Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie 

działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 922), ponieważ urzędy powinny rozpatrywać 

wszystkie kompletne wnioski od uprawnionych osób. 

Do rozpatrywania wniosków w większości urzędów powoływana  

jest odpowiednia komisja, w skład której wchodzą osoby z urzędu, np. z poszczególnych 

działów, tj. finansowego, księgowości, aktywizacji zawodowej bądź też powoływani są 

eksperci z zewnątrz, znający lokalny rynek i mających doświadczenie w przedsiębiorczości. 

Należy zaznaczyć, że rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie rozpoczęcia działalności 

gospodarczej w powiatowych urzędach pracy musi odbywać się w oparciu o kryteria i zasady 

zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w 

sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 
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stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków 

nap odjęcie działalności gospodarczej. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie  

art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). 

Pomimo, że z reguły we wszystkich regulaminach Powiatowych Urzędów Pracy przedstawia 

się informacje na temat ciała decyzyjnego, które dokonuje oceny przedstawionych wniosków 

przez bezrobotnych, jednak rzadko informuje się kto wchodzi w skład takiej komisji. 

Podobnie sprawa wygląda z oceną wniosków. Jedynie ok. co piąty urząd (21,4%) stosuje 

publiczne, ogólnodostępne karty oceny wniosków. Realizator badania dość elastycznie 

podszedł do oceny tego wskaźnika. Przyjmowano, iż posiadanie karty oznacza odrębny 

załącznik do regulaminu, ale także zaliczano ustrukturyzowaną tabela w regulaminie.  

Dodatkowo analizując dokumenty, zauważono, że znaczna część urzędów, mimo  

iż nie posiada kart, dość jasno wyodrębniła w regulaminie bądź we wnioskach standardowe 

kryteria, według których dokonywana jest ocena wniosków. Dlatego do analizy wprowadzono 

dodatkowy kod, aby oszacować stosowanie wystandaryzowanych kryteriów zamiast kart 

ocen, Jak się okazało odsetek PUP, które stosują standaryzowane kryteria w dokumentach 

dotyczących udzielania dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej wynosi ok. 25% 

(co czwarty urząd).  

Jednakże ponad połowa urzędów (ok. 51%) nie stosuje kart ocen ani nie przedstawia 

kryteriów na podstawie których dokonuje się oceny wniosków – pomimo, że wyodrębnia  

się w regulaminie, jakie informacje powinien przedstawić bezrobotny ubiegający  

się o dofinansowanie.  

Na 243 analizowane urzędy pracy, zdarzyły się 3 przypadki, że informowano w regulaminie  

o karcie oceny wniosków – jako odrębnych załączników, jednak nie były one upublicznione 

na stronie internetowej. W pozostałym 1% analizowanych urzędów trudno było odpowiedzieć 

na to pytanie (np. ze względu na brak dostępu do regulaminu). Wyniki analizy prezentuje 

wykres 11. 
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Wykres 11.  Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy w urzędzie stosuje się standaryzowane 

karty oceny wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy treści regulaminów/wytycznych urzędów pracy [n=243]. 

 

Elementem powiązanym z kryteriami oceny wniosków – ujętymi w formie odrębnej karty 

bądź przedstawionymi jako standardowe kryteria w dokumentach urzędowych, jest kwestia 

stosowania procedury nadawania wag poszczególnym warunkom podlegającym ocenie.  

Znacznie ponad połowa – ok. 67% analizowanych PUP nie przypisuje wartości 

punktowej poszczególnym kryteriom. Wyodrębniono ok. 15% urzędów, które stosują 

kwantyfikowalne wagi, które dokładnie informują bezrobotnego na jaką ilość punktów może 

liczyć spełniając dane kryterium. Natomiast ok. co dziesiąty urząd podchodził do wag 

elastycznie podając przedziały wagowe, w jakich może uzyskać punkty bezrobotny  

w danym kryterium bądź podając maksymalną liczbę punktów. 

W przypadku 7% badanych urzędów, trudno było ocenić ten element analizy (wykres 12). 
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Wykres 12. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy w Urzędzie stosuje się procedurę ważenia 

kryteriów oceny wniosków?  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy treści regulaminów/wytycznych urzędów pracy [n=243]. 

 

PODSUMOWANIE 

 W każdym z badanych urzędów pracy podczas oceny wniosków stosuje się inny zestaw 

wymogów, a ale tylko ok. co piąty  stosuje karty oceny wniosków,  

a co czwarty urząd przedstawia standaryzowane kryteria oceny wniosków  

w regulaminie. 

 

 Jedynie ok. co piąty urząd nadaje poszczególnym kryteriom rożną wartość punktową. 

Ok. 67% PUP nie stosuje wag przy ocenie kryteriów. 

 

 

 

 

DODATKOWE WYMAGANIA URZĘDÓW PRACY ZWIĄZANE  

Z ZABEZPIECZENIEM ZWROTU PRZYZNANYCH ŚRODKÓW 

 

Podczas analizy  regulaminów oraz pozostałych dokumentów odnoszących się do zasad 

przyznawania bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności 

gospodarczej  w 243 Powiatowych Urzędach Pracy, ok. 67% bezrobotnych wprowadza 

dodatkowe warunki odnoszące się do możliwych rodzajów zabezpieczeń dofinansowań  

na rozpoczęcie działalności gospodarczej. (wykres 13) 
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Wykres 13.  Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy w Urzędzie wprowadza się dodatkowe 

warunki dotyczące zabezpieczenia zwrotu przyznawanych dofinansowań na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy treści regulaminów/wytycznych urzędów pracy [n=243]. 

 

Dodatkowe warunki najczęściej dotyczą liczby wymaganych poręczycieli – w przypadku 

stosowania poręczenia cywilnego bądź poręczenia wekslowego (78,2% odniesień) oraz 

minimalnych miesięcznych zarobków, którymi musi dysponować poręczyciel (77,8% 

odniesień). W co drugim urzędzie pracy wymaga się, aby poręczały jedna bądź dwie osoby, 

minimum dwie osoby bądź konkretnie dwóch poręczycieli.  

Kwota, jaką musi dysponować poręczyciel jest określona jako konkretna miesięczna suma 

dochodów bądź wyrażona jest procentowo jako przeciętne wynagrodzenia brutto/netto bądź  

jako określony procent udzielanej dotacji. Przedział wymaganej sumy poręczenia waha się 

pomiędzy 1200 zł netto a 4 000 zł netto i jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych 

powiatach. 

Zasady dotyczące udzielania innych rodzajów zabezpieczeń, koncertowały się na opisie 

wymagań dotyczących powiązań rodzinnych i warunków z tym związanych (wspólnota bądź 

rozdzielność majątkowa, zgoda współmałżonka) oraz wymagań finansowych z nimi 

związanych. 

 

Większość urzędów pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej  

w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków 

na podjęcie działalności gospodarczej, akceptuje bezwarunkowo wszystkie formy poręczeń. 

Jednakże w praktyce poszczególne urzędy pracy preferują wybrane przez siebie rodzaje 

zabezpieczeń. Najczęściej akceptowaną formą był tzw. awal – czyli poręczenie wekslowe – 

uznawało go ok. 80% badanych instytucji. Jednocześnie pomimo wymogów rozporządzenia, 

bywały instytucje, w których nie akceptowano wszystkich typów zabezpieczeń.  

Aż w przypadku 23,5% nie akceptowano zastawu na prawach i rzeczach. Szczegółowe 

wyniki analizy prezentuje wykres 14. 

 



 

St
ro

n
a3

8
 

Wykres 14. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jakie formy zabezpieczenia zwrotu 

przyznawanych dofinansowań na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

akceptuje się w urzędzie? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy treści regulaminów/wytycznych urzędów pracy [n=243]. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

 Ok. 67% instytucji przyznających dotacje z Funduszu Pracy na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej wprowadza dodatkowe warunki zabezpieczenia zwrotu 

przyznawanych dofinansowań. 

 

 Możliwość bezwarunkowego wyboru danego rodzaju poręczenia akceptuje ok. 70% 

badanych PUP. 

 

 Wymagana kwota poręczenia waha się w przedziale 1200 zł netto a 4 000 zł netto 

 i jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych powiatach. 

 

4.2. ZAINTERESOWANIE OSÓB BEZROBOTNYCH  

DOFINANSOWANIAMI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

ILOŚĆ WNIOSKÓW SKŁADANYCH W URZĘDACH PRACY  

W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

 

Analiza ilości wniosków składanych, rozpatrywanych negatywnie oraz umów rozwiązanych 

przed upływem wymaganego roku w urzędach w poszczególnych latach, obejmuje okres 

2008-2011 roku. Należy zaznaczyć, że dane za rok 2011 zostały zebrane za III kwartały tego 
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roku. Zbiór danych odbywał się za pomocą kwestionariuszy, które były rozsyłane do urzędów 

pracy drogą elektroniczną, a następnie odsyłane tą samą drogą lub za pomocą poczty 

tradycyjnej.  

 

W 2008 roku w próbie 252 urzędów złożono łącznie 45 963 wnioski o dofinansowanie 

rozpoczęcia działalności gospodarczej. Średnia liczba składanych wniosków w jednym 

urzędzie wyniosła 182 wnioski. Należy jednak zaznaczyć, że rozpiętość liczbowa pomiędzy 

urzędem, do którego napłynęło najwięcej wniosków (2013), a tym, do którego napłynęło 

najmniej (9) jest duża – wynosi 2004 wnioski. Medianą w tym przypadku jest liczba 136,5 

wniosków, a aż 75% urzędów nie przekracza liczby 219 złożonych wniosków.  Istotnym jest 

fakt, że jedynie jeden urząd osiągnął wynik przekraczający 1000 podań na rok.  

Aby zobrazować lepiej sytuację z roku 2008, poniżej umieszczono wykres, na którym 

widoczne są przedziały odzwierciedlające liczby złożonych wniosków z odsetkami urzędów, 

które osiągnęły dany wynik.   

 

Wykres 15.  Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie w 2008 roku 

78,6%

17,5%

3,6%

0,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1-250 złożonych wniosków

251-500 złożonych wniosków

501-1000 złożonych wniosków

1001 i więcej

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania kwestionariuszowego przeprowadzonego na powiatowych 

urzędach pracy 

 

Na powyższym wykresie widać wyraźnie rozkład ilościowy wniosków, które zostały złożone 

w 2008 roku w powiatowych urzędach pracy przez klientów ubiegających się o przyznanie 

środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Do 78,6% przebadanych urzędów 

wpłynęło nie więcej niż 250 wniosków, natomiast 17,5% odnotowało 551-500 wniosków. 

Dziewięć urzędów przyjęło więcej niż 500 wniosków (3,6%), natomiast powyżej wynik 

powyżej 1000 uzyskał zaledwie jeden urząd pracy (2013 wniosków).  

 

Rok 2009  odnotował więcej złożonych wniosków o dofinansowanie w urzędach pracy  

niż rok go poprzedzający. Łącznie złożono 61 911 wniosków. Średnia liczba złożonych 
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wniosków w jednym urzędzie na rok wyniosła 246 – to o 64 wnioski więcej niż w roku 2008. 

Minimalna liczba złożonych wniosków wyniosła 30, natomiast maksymalna aż 4217. Ważną 

informacją jest, że zaledwie w dwóch urzędach ilość złożonych wniosków przekroczyła 1000.  

Następny wykres jest przedstawieniem graficzny przedziałów liczb złożonych wniosków  

w urzędzie zestawionymi z odsetkami urzędów, które się wpisują w konkretny przedział. 

 

Wykres 16. Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie w 2009 roku 

65,7%

28,7%

5%

0,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1-250 złożonych wniosków

251-500 złożonych wniosków

501-1000 złożonych wniosków

1001 i więcej

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania kwestionariuszowego przeprowadzonego na powiatowych 

urzędach pracy 

 

Rozkład ilościowy wniosków składanych w 2009 roku pokrywa się częściowo z tym sprzed 

roku. Również w tym roku najliczniejsza jest grupa urzędów, do których nie wpłynęło więcej 

niż 250 aplikacji o dofinansowanie (65,7%). Nieco liczniejsza, bo obejmująca ponad ¼ 

urzędów pracy, jest grupa urzędów, w której złożono od 251 do 500 wniosków (28,7%).  

Jedynie dwa urzędy przekroczyły próg 1000 wniosków na rok – jeden uzyskał wynik 1003, 

drugi 4217. 

 

Następny rok charakteryzuje się kolejnym wzrostem średniej składanych wniosków – w 2010 

wyniósł on 279,6. Minimalna ilość złożonych aplikacji o dofinansowanie rozpoczęcia 

działalności gospodarczej z Funduszu Pracy wyniosła 28, natomiast maksymalna 2740 

wniosków, lecz 75% obserwacji nie przekracza liczby 330 podań. Trzy z badanych urzędów 

odnotowało ponad 1000 złożonych w tym okresie wniosków. 

Wykres 17 jest zobrazowaniem zestawienia przedziałów ilości wniosków oraz ich 

procentowego odzwierciedlenia. 
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Wykres 17.  Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie w 2010 roku 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania kwestionariuszowego przeprowadzonego na powiatowych 

urzędach pracy 

 

W 2010 roku mniejszy odsetek urzędów niż w latach ubiegłych przyjął 1-250 wniosków 

(57,1%). Przybyło za to urzędów, do których spłynęło od 251 do 500 podań (34,7%). 

Również grupa instytucji, w których złożono ponad 500 podań zyskała na liczebności (7,1%). 

Świadczy to o sukcesywnym wzroście liczby składanych przez bezrobotnych wniosków  

o dofinansowanie w urzędach pracy. Aby zweryfikować tę tezę warto prześledzić dane  

za ostatni okres – rok 2011. 

 

Analizując ostatni rok należy pamiętać, że dane zebrane za ten okres dotyczą pierwszych III 

kwartałów, jako że ich zbiór odbywał się na przełomie września/października. Ponadto  

są to wyniki z próby – badanie nie obejmowało wszystkich urzędów, a jedynie ich 

reprezentatywną próbę. 

Według obliczeń średnia liczba wniosków złożonych w roku 2011 w jednym urzędzie 

wyniosła 121. Jest to niższy wynik niż w każdym z analizowanych lat ubiegłych. Zdarzyły się 

urzędy, w których z pewnych powodów nie przyjmowano w ogóle wniosków (7 urzędów)  

w omawianym okresie – podobna sytuacja nie miała miejsca w latach ubiegłych.  

Maksymalny wynik wyniósł 634 podania złożone podczas ostatniego roku, a 75% obserwacji 

nie przekroczyło wartości 142 wniosków na rok.  

Tak jak w przypadku lat poprzednich, na następnej stronie przedstawiono wykres na którym 

znajduje się zestawienie przedziałów opisujących liczby złożonych wniosków i odsetek ich 

występowania. Z uwagi na fakt, że żaden z urzędów w mijającym roku nie przekroczył 1000 

przyjętych wniosków, wykres ten zawiera trzy kategorie. 
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Wykres 18. Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie w 2011 roku 

90%

7,3%

2,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1-250 złożonych wniosków

251-500 złożonych wniosków

501-1000 złożonych wniosków

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania kwestionariuszowego przeprowadzonego na powiatowych 

urzędach pracy. 

 

 

Powyższe wyniki świadczą o spadku liczby składanych wniosków o dofinansowanie w skali 

roku. Zdecydowana większość urzędów przyjęła w ostatnim roku poniżej 250 aplikacji  

o przyznanie środków, zaś aż 63% z tej kategorii nie przekracza progu 100 wniosków (56,7% 

ogółu). Zaledwie 2,7% urzędów przyjęło w 2011 roku więcej niż 500 wniosków. 

 

PODSUMOWANIE 

  Średnia ilość wniosków składanych w powiatowych urzędach pracy w roku 2008 

wyniosła 182. 

 

 W roku następnym średnio jeden urząd przyjmował już 246 wniosków  

o dofinansowanie. 

 W 2010 roku składano do urzędów wpływało średnio 280 wniosków, natomiast w roku 

2011 nastąpił spadek, ponieważ liczba ta wyniosła zaledwie 121 aplikacji  

o przyznanie dofinansowania 

 

 

ILOŚĆ WNIOSKÓW ROZPATRYWANYCH NEGATYWNIE I ILOŚĆ UMÓW 

ROZWIĄZYWANYCH PRZED UPŁYWEM WYMAGANEGO ROKU 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

 

Następna tabela przedstawia średnie wartości ilości umów rozpatrzonych odmownie oraz 

rozwiązanych przed upływem 1 roku prowadzenia działalności, jakie osiągnęły urzędy pracy 

na przestrzeni lat 2008-2011. W kolumnie z częstościami przypisanymi ilości umów 

rozwiązanych przed upływem roku znalazły się również wartości rozstępów między liczbą 
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minimalną (we wszystkich wypadkach wynosi ona 0) a liczbą maksymalną umów. Poniżej 

wykresu znajduje się szczegółowy opis wyników. 

       Tabela 5. Średnia ilość umów rozpatrzonych odmownie oraz rozwiązanych przed 

upływem 1 roku prowadzenia działalności  

Rok 
Średnia ilość umów 

rozpatrzonych odmownie 

Średnia ilość umów 

rozwiązanych przed upływem 

roku prowadzenia działalności 

2008 30,4 1,7 
(rozstęp: 18) 

2009 51,0 1,8 
(rozstęp: 22) 

2010 80,7 2,2 
(rozstęp: 36) 

2011 91,2 0,2 
(rozstęp: 2) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania kwestionariuszowego przeprowadzonego na powiatowych 

urzędach pracy 

 

 

W 2008 roku średnia ilość umów, które były rozpatrywane odmownie wyniosła 30,4,  

zaś w roku następnym już 51. W kolejnych latach – 2010 i 2011 – nastąpił wzrost w tej 

materii. Odpowiednio średnio 80,7 i 91,2 aplikacji o przyznanie środków rozpatrywano 

negatywnie. Konfrontując te wyniki z wcześniejszymi, można wysnuć wniosek, że w miarę 

jak wzrastała ilość składanych wniosków, wzrostowi ulegała również liczba podań 

rozpatrywanych odmownie. Przełom nastąpił w 2011 roku – wtedy to zmniejszyła się liczba 

składanych wniosków przy jednoczesnym wzroście ilości wniosków rozpatrywanych 

negatywnie w stosunku do lat poprzedzających.  

W roku 2008 aż 33 urzędy nie odrzuciły ani jednego wniosku, najwięcej zaś jeden urząd 

rozpatrzył negatywnie 301 wniosków. W 2009 roku również znalazły się instytucje, które nie 

odrzuciły żadnego wniosku (7), natomiast maksymalną wartość w tym względzie uzyskał 

urząd, który odmówił przyznania środków 581 osobom. W miarę upływu czasu zmalała 

liczba urzędów, które przyznawały dofinansowanie wszystkim aplikującym (2010 – 2 urzędy, 

2011 – 3 urzędy), a wzrastała liczba maksymalna odmów w jednym urzędzie. W 2010 roku 

padł rekord – w jednym urzędzie rozpatrzono negatywnie 704 wnioski. W ostatnim roku 

maksymalnie odmówiono 491 osobom, jednak należy pamiętać, że rok jeszcze się nie 

skończył.   

Jeżeli rozpatrujemy średnią ilość umów rozwiązanych przed upływem roku to kształtuje  

się ona na mniej więcej równym poziomie. Wynik za lata 2008 i 2009 wynosił odpowiednio 

1,7 oraz 1,8 umowy rozwiązanej. W roku 2010 ten wskaźnik wzrósł (2,2), by znów zmaleć  
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w 2011 (0,2) – należy jednak mieć na uwadze fakt, że działalności założone ze środków 

pochodzących z ostatniego roku dopiero zaczynają swoje funkcjonowanie na rynku, stąd  

ten mały wynik.  

  

PODSUMOWANIE 

 W przeciągu ostatnich czterech lat (2008-2011) średnia ilość wniosków  

o dofinansowanie rozpatrywanych odmownie rosła. 

 

 Jeżeli chodzi o średnią ilość umów rozwiązywanych przed upływem wymaganego 

roku, to utrzymywała się ona równomiernie przez okres 2008-2010. 

 

 

  

 

SPOSOBY UZYSKIWANIA PRZEZ BEZROBOTNYCH  INFORMACJI O 

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA 

 

W przypadku instrumentu aktywizacji zawodowej jakim przyznawanie bezrobotnemu 

środków na podjęcie działalności gospodarczej, konieczne jest dobrowolne złożenie  

w odpowiednim urzędzie pracy przez bezrobotnego wniosku o  dofinansowanie. Dlatego 

niezwykle ważnymi są źródła informacji, za pomocą których klienci powiatowych urzędów 

pracy czerpią wiedzę na temat możliwości dofinansowania rozpoczęcia działalności 

gospodarczej.  

Dane dotyczące źródeł informacji o możliwości dofinansowania założenia działalności 

gospodarczej zostały pozyskane w toku wspomaganego komputerowo telefonicznego badania 

kwestionariuszowego (CATI) na próbie osób, które ubiegały się o dofinansowanie (n=881) 

oraz tych, które to dofinansowanie otrzymały (n=1150). Warto zaznaczyć, że rozkład 

wskazań na poszczególne źródła informacji w obu populacjach procentowo  

do siebie przystawał, co jest spowodowane tym, że charakteryzują się one tymi samymi 

cechami, a jedyna różnica polega na fakcie pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia 

wniosku. 

W toku badań okazało się, że najpopularniejszym źródłem informacji o omawianym typie 

wsparcia wśród klientów powiatowych urzędów pracy, którzy złożyli wniosek i otrzymali 

dofinansowanie, są znajomi lub rodzina (odpowiednio: 33,3% i 37,3% wskazań). Świadczy 

to też o największej efektywności tego kanału informacji: wśród osób, które zdecydowały się 

aktywnie ubiegać o dofinansowanie działalności gospodarczej, a tym samym o poprawę 
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własnej sytuacji na rynku pracy, najwięcej dowiedziało się o takiej formie wsparcia drogą 

nieformalną, tzw. „pocztą pantoflową”.  

 

Wykres 19. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Skąd dowiedział/a się Pan/i o możliwości 

pozyskania środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które ubiegały się o dofinansowanie  

na założenie działalności gospodarczej [n=881]. 

 

Wykres 20. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Skąd dowiedział/a się Pan/i o możliwości 

pozyskania środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności 

gospodarczej? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które otrzymały dofinansowanie  

na założenie działalności gospodarczej [n=1150]. 

 

 

Na drugim miejscu pod względem popularności plasuje się kategoria publicznie dostępnych 

informacji, w której skład wchodzą takie narzędzia komunikacji jak: tablica ogłoszeń PUP 

oraz strona internetowa PUP (31,9% oraz 23,7%). Pracownik PUP to trzecie najczęściej 

wskazywane źródło informacji dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania 

rozpoczęcia działalności gospodarczej (20,4% i 22,8%). Ostatnie dwie kategorie – 
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informacje w mediach oraz inni klienci PUP – okazały się źródłami informacji 

odgrywającymi najmniejszą rolę. Cieszące się dużą popularnością i powszechnością dostępu 

kanały mediów (prasy, radia i Internetu) w tym wypadku nie odgrywają znaczącej roli. 

Zaledwie 12,9% respondentów, którzy złożyli wnioski oraz 15,5% tych, którzy 

dofinansowanie otrzymali zadeklarowało, że informacje o szansie takiej formy wsparcia przez 

urząd pracy zaczerpnęli z mediów. Natomiast jedynie 1,5% i 0,7% respondentów  

o dofinansowaniach dowiedziała się od innych klientów PUP.     

Poniżej znajdują się wykresy, które obrazują powyżej opisane wyniki przeprowadzonych 

badań.  

 

Powyższe zestawienia świadczą o umiarkowanej skuteczności podjętych przez powiatowe 

urzędy pracy prób poinformowania bezrobotnych klientów o możliwości uzyskania 

dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Jak już wspomniano 

powyżej, najpopularniejszym źródłem informacji o dofinansowaniach są znajomi lub rodzina, 

natomiast kanały i narzędzia komunikacyjne, które zostały wybrane i opracowane przez 

PUP’y odnotowały łącznie 52,3% (ubiegający się) oraz 46,5% (otrzymujący). Dodatkowo 

część informacji pojawiających się w lokalnych mediach również nadawana jest z inicjatywy 

urzędów pracy, które wykorzystują różnorodne kanały komunikacyjne aby przekazać 

informacje do wiadomości publicznej. Nie jest to zły wynik świadczący negatywnie o 

efektywności urzędów w informowaniu zainteresowanych o własnych usługach, ale na pewno 

możliwe są do podjęcia kroki, które przyczyniłyby się do zwiększenia skuteczności 

urzędowych źródeł informacji. Być może inwestycja w profesjonalistów, których zadaniem 

byłoby przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród klientów urzędów pracy oraz 

poprawę jakości narzędzi informacyjnych (wygląd urzędowych stron internetowych, plakaty 

zamiast małych obwieszczeń na tablicach ogłoszeń), zaowocowałyby w przyszłości 

większym zainteresowaniem ze strony bezrobotnych omawianą formą wsparcia, a co za tym 

idzie możliwością poprawy sytuacji życiowej większej liczby osób.  

 

 

PODSUMOWANIE 

 Najpopularniejszym źródłem informacji o możliwości otrzymania dofinansowania na 

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, zarówno wśród ludzi którzy ubiegali 

się o dofinansowanie jak i osób, które te dofinansowanie otrzymali, są znajomi bądź 

rodzina (odpowiednio 33,3% i 37,3%). 
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 Pomimo popularności nieformalnych źródeł informacji, takich jak „poczta 

pantoflowa”, dużą popularnością cieszą się też źródła, które pochodzą bezpośrednio z 

urzędów pracy. Publicznie dostępne informacje oraz pracownicy PUP otrzymały 

łącznie 52,3% wskazań wśród osób ubiegających się oraz 46,5% wśród osób, które 

otrzymały dofinansowanie. 

 

 

SPOSOBY INFORMOWANIA BEZROBOTNYCH O MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA 

DOFINANSOWANIA STOSOWANE PRZEZ URZĘDY PRACY 

  

Dopełnieniem całego obrazu sytuacji jest zestawienie przedstawione poniżej, które zawiera 

rozkład stosowanych w urzędach pracy poszczególnych sposobów informowania 

zainteresowanych.   

 

Wykres 21.  Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy wymienione niżej sposoby informowania 

były w ciągu ostatniego roku stosowane w Pana/i urzędzie? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród pracowników urzędów pracy [n=243]. 

 

 

Według danych uzyskanych podczas telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych  

z pracownikami powiatowych urzędów pracy w prawie wszystkich urzędach stosowane są 

takie sposoby informowania o dofinansowaniach jak: informacje na tablicy ogłoszeń 

urzędu (92,6%), informacje na stronie internetowej PUP (97,5%) czy informacje 

udzielane podczas rozmów pracowników urzędu z bezrobotnymi w ramach doradztwa 

zawodowego (98,8%). Rzadszym, aczkolwiek również bardzo częstym kanałem 

informacyjnym są lokalne media (66,7%).  
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Warto dodać, że prócz wymienionych powyżej najbardziej powszechnych sposobów 

informowania o możliwości uzyskania dofinansowania do własnej działalności gospodarczej, 

zaledwie w 26,7% urzędów stosuje się inne  metody informowania. Przedstawia to poniższy 

wykres. 

Wykres 22. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy w Pana/i urzędzie stosuje się inne 

sposoby informowania osób bezrobotnych o możliwości uzyskania 

dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród pracowników urzędów pracy [n=243] 

 

 

PODSUMOWANIE 

 Powszechnie stosowanymi przez urzędy pracy sposobami informowania bezrobotnych 

o możliwości otrzymania dofinansowania są: informacje na tablicy ogłoszeń urzędu, 

informacje na stronie internetowej PUP, informacje udzielane podczas rozmów 

pracowników urzędów pracy z bezrobotnymi. 

 

 Media lokalne są wykorzystywane jako kanał komunikacyjny przez 66,7% 

powiatowych urzędów pracy. 

 

 Aby poprawić efektywność przekazu nadawanego przez urzędy powinny one poprawić 

jakość narzędzi komunikacyjnych, takich jak strony internetowe. 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE CHARAKTERYSTYKI OSÓB BEZROBOTNYCH 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

I OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE 

 

Struktura wieku wśród klientów powiatowych urzędów pracy, którzy złożyli wniosek  

o dofinansowanie, oraz tych, którzy ostatecznie otrzymali dofinansowanie kształtuje  

się następująco: 
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Wykres 23.  Struktura wieku wśród osób, które ubiegały się oraz tych, którzy 

otrzymali dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które ubiegały się [n=881] oraz otrzymały 

[n=1150] dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej 

 

 

Najbardziej aktywną w kwestii składania wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej są bezrobotni w przedziale wiekowym 25-34 lat. Są to ludzie 

młodzi i aktywni, nie godzący się z zaistniałą sytuacją i chcący „wziąć sprawy w swoje ręce”. 

Druga pod względem liczności jest grupa osób w wieku 35-34 lat. Są to ludzie, których 

jeszcze nie można określić jako starszych, ale w przypadku utraty pracy są oni właśnie tak 

postrzegani przez pracodawców i mają mniejsze możliwości na ponowne zatrudnienie. 

Łącznie z ludzi, którzy składają wnioski, 67% mieści się w przedziale 25-44 lat. Przekłada się 

to na odsetek osób, którym przyznaje się dofinansowanie: 77,4% z nich, czyli ponad ¾, 

znajduje się właśnie w tym przedziale wiekowym. Najmłodsza grupa (18-24 lat) wśród osób 

składających wniosek liczy sobie 14,4% - dokładnie tyle samo ile osoby w wieku 45-54 lat. 

Natomiast mniej bezrobotnych w młodszym wieku otrzymuje dofinansowanie na otwarcie 

działalności gospodarczej (8,5%). Najmniej liczną kategorią jest przedział wiekowy 

zaliczający najstarszych klientów powiatowych urzędów pracy. Wśród osób aplikujących  

o dofinansowanie jest ich 4,2%, natomiast dofinansowanie otrzymuje 3%. 

Badanie wykazało małą aktywność w dążeniu do poprawy swojej sytuacji osób z grup 

powyżej 45 i 54 lat. Jest to o tyle niepokojące, że mają oni najmniejsze szanse na znalezienie 

pracy, dlatego dobrym rozwiązaniem byłoby dla nich założenie własnej działalności. Dobrym 

rozwiązaniem byłyby działania ze strony urzędów pracy mające na celu aktywizację swoich 
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starszych klientów  liczących sobie powyżej 45 lat ku aktywnemu działaniu na rzecz poprawy 

swojej sytuacji na rynku pracy.  

Niski odsetek młodych ludzi w wieku 18-24 lat można wytłumaczyć w ogóle niską 

aktywnością tej grupy wiekowej na rynku pracy. Jest top okres, kiedy młodzież się jeszcze 

uczy lub studiuje, a nawet jeśli podejmuje starania ku podjęciu pracy realizuje je poprzez 

szukanie jej wśród aktualnych ofert na rynku pracy.   

Następny wykres przedstawia strukturę płci wśród osób ubiegających się o dofinansowanie 

rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz osób, którym to dofinansowanie przyznano. 

 

Wykres 24.  Struktura płci wśród osób, które ubiegały się oraz tych, którzy otrzymali 

dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które ubiegały się [n=881] oraz otrzymały 

[n=1150] dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej 

 

Rozkład mężczyzn i kobiet wśród obu grup respondentów jest stosunkowo równy. Jednak  

w przeciągu ostatnich czterech lat więcej wniosków o przyznanie dofinansowania rozpoczęcia 

własnej działalności złożyli mężczyźni (56,6%). Również większej liczbie mężczyzn 

przydzielono środki (62,5%). Wśród bezrobotnych, którzy założyli swą działalność  

za pomocą dofinansowania z Funduszu Pracy było 37,5% kobiet.  

Fakt, że wśród grupy osób, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, znajduje  

się mniej kobiet niż mężczyzn (o 12,5 pkt. procentowych) jest kwestią, której należałoby  

się przyjrzeć uważniej. Powszechnie znany jest problem dyskryminacji kobiet na rynku pracy: 

często mają problemy ze znalezieniem pracy z uwagi na ryzyko zajścia w ciążę, zazwyczaj  

na tym samym stanowisku zarabiają mniej od mężczyzn, itd. Niepożądaną sytuacją byłoby 

gdyby w ten nurt wpisane zostały również urzędy pracy, które za zadanie mają pomagać 

ludziom w sprawniejszym poruszaniu się po rynku pracy oraz przeciwdziałać tego typu 
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dyskryminacji. Oczywiście powyższy rozkład można tłumaczyć faktem, że w ostatnich latach 

wnioski kobiet były po prostu gorzej sformułowane niż wnioski mężczyzn, a ich pomysły  

na własną działalność zostały ocenione jako te o mniejszych szansach powodzenia. Niemniej 

w celu uniknięcia jakichkolwiek podejrzeń i oskarżeń, a także realnych nieprawidłowości 

powinna być prowadzona kontrola komisji rozpatrujących wnioski oraz sposobu, w jaki tego 

dokonują. Kontrola ta powinna obejmować nie tylko aspekt płci, ale również wieku czy 

wykształcenia – wszystkich cech, na których tle może dojść do dyskryminacji. 

   

Następny wykres przedstawia rozkład procentowy osób o danym wykształceniu w dwóch 

grupach respondentów – ubiegających się o przyznanie środków, oraz osób, którym 

przyznano środki. 

 

Wykres 25. Rozkład wykształcenia wśród osób, które ubiegały się oraz tych, którzy 

otrzymali dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które ubiegały się [n=881] oraz otrzymały 

[n=1150] dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. 

 

Najliczniejszymi i mniej więcej pokrywającymi się procentowo grupami w obu próbach  

są osoby z wyższym wykształceniem (28% i 26,5%) oraz średnim zawodowym (25% oraz 

27%). Niewiele mniej liczą sobie osoby w wykształceniem zasadniczym zawodowym 

(23,4% i 23,3%) oraz średnim ogólnokształcącym (16,3% i 16,4%). Marginalnymi grupami 

w obu populacjach badanych są kategorie określające najniższy poziom wykształcenia – 

podstawowe/gimnazjalne (6,1% i 2,7%) oraz niepełne wyższe (1,1% i 4,1%).  

Rozkład procentowy z grupy osób, którym przyznano dofinansowanie niemalże wiernie 

odzwierciedla układ w grupie ludzi, którzy ubiegali się o nie. Jedyną widoczną dość wyraźnie 

różnicę można dostrzec wśród ludzi w wykształcenie podstawowym bądź gimnazjalnym – 
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więcej z nich składa wnioski niż otrzymuje dofinansowanie. Można to tłumaczyć obawami 

komisji co do poradzenia sobie tych ludzi z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, 

która to z kolei wymaga obycia o doświadczenia biznesowego. Oczywistym jest, że osoby  

z najniższym wykształceniem mieli na swej zawodowej drodze nikłe szanse do zdobycia 

praktyki w tej dziedzinie.  

 

Poniżej zaprezentowano wykres, który obrazuje rozkład cechy jaką jest długość pozostawania 

bez pracy wśród respondentów. 

 

Wykres 26. Okres pozostawania bez pracy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

rozpoczęcia działalności gospodarczej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które ubiegały się [n=881] oraz otrzymały 

[n=1150] dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. 

 

 

              

Powszechnie wiadomo, że na rynku pracy utrzymuje się tendencja, według której im ktoś 

dłużej pozostaje bez pracy, tym mniejsze ma szanse na jej rychłe znalezienie. Statystyki 

poniżej pokazują, że wśród osób składających wnioski o dofinansowanie najwięcej jest tych, 

którzy pozostają bez pracy dłużej niż rok. Wynika z tego, że im dłużej bezrobotni nie 

posiadają pracy, tym większe prawdopodobieństwo, że wybiorą drogę samozatrudnienia. 

Potwierdzają to i uzupełniają wcześniej opisane wyniki badań dotyczące motywów podjęcia 

decyzji o ubieganiu się o dofinansowanie własnej działalności. Według wspomnianych 

danych, w ponad połowie przypadków główną motywacją osób ubiegających i otrzymujących 

dofinansowanie były wcześniejsze plany rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. 
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Korzystanie z innych form pomocy oferowanych przez urzędy pracy 

 

Udzielanie dofinansowań z środków Funduszu Pracy na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej to jedno z narzędzi służących aktywizacji bezrobotnych oraz poprawieniu ich 

szans na rynku pracy. Podczas badania metodą CATI wśród osób, które ubiegały  

się i otrzymały dofinansowanie, zadano pytanie dotyczące tego, czy wcześniej korzystały one 

z innych form wsparcia oferowanych bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy. Rozkład 

odpowiedzi na to pytanie znajduje się poniżej.   

 

Wykres 27. Osoby korzystające przed złożeniem wniosku z innych form wsparcia osób 

bezrobotnych oferowanych przez powiatowe urzędy pracy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które ubiegały się [n=881] oraz otrzymały 

[n=1150] dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej 

 

              

Według obliczeń 17,1% oraz 18,1% osób w tych dwóch grup, które poddane zostały badaniu, 

skorzystało z innych rodzajów pomocy bezrobotnym. Większość respondentów przed 

złożeniem wniosku o przyznanie środków nie korzystało z oferty urzędów pracy.  Zestawienie 

typów pomocy oferowanej klientom przez PUP’y oraz ich wskazania procentowe 

przedstawiono na wykresie 28. 

 

Zastanawiający jest fakt, że bardziej aktywni w sferze korzystania z pomocy urzędu pracy 

byli ci respondenci, którzy potem nie dostali dofinansowania. Najczęściej korzystano  

z szkoleń zawodowych (43,1%), materialnego wsparcia (25%) oraz stażu/praktyki 

zawodowej (21,6%). Małą popularnością natomiast wśród klientów urzędów cieszyły się: 

warsztaty/zajęcia grupowe (5,9%), porady/doradztwo zawodowe (6,5%) oraz 

pośrednictwo pracy (7,2%). Osoby, którym przyznano dofinansowanie na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej najczęściej korzystały z wsparcia materialnego (7,2%) i szkolenia 

zawodowego (6,4%).  
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Wykres 28.  Inne formy wsparcia osób bezrobotnych oferowane przez powiatowe 

urzędy pracy 

5,9%

6,5%

7,2%

21,6%

25%

43,1%

0,8%

0,6%

1%

3,8%

7,2%

6,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Warsztaty/zajęcia grupowe (szkolenia) z 
zakresu aktywnego poszukiwania pracy

Porady/doradztwo zawodowe
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Staż/praktyka zawodowa

Materialne wsparcie

Szkolenia zawodowe

Otrzymali

Ubiegali 
się

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego    

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które ubiegały się [n=881] oraz otrzymały [n=1150] 

dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. 
 

               

 

PODSUMOWANIE 

 Najliczniejszą grupą wiekową zarówno wśród bezrobotnych, którzy ubiegali się o 

dofinansowanie, jak i tych, którym je przyznano, są osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem 

życia. 

 

 Rozkład płci wśród osób składających wnioski o przyznanie środków jest mniej więcej 

równomierny – 56,6% mężczyzn i 43,4% kobiet. Jednak to więcej mężczyzn otrzymuje 

dofinansowanie (62,5% ogółu składających. 

 

 W strukturze wykształcenia osób, które ubiegają się o dofinansowanie rozpoczęcia 

działalności gospodarczej, najwięcej jest osób o wykształceniu wyższym oraz średnim 

zawodowym. Trzecią co do liczebności jest grupa bezrobotnych z wykształcenie 

zasadniczym zawodowym. 

 

 Większość klientów PUP, która ubiega się i otrzymuje dofinansowanie pozostaje bez 

pracy dłużej niż rok (57,2% i 38,2%). 

 

  Zdecydowana większość osób które złożyły wnioski i których wnioski zostały 

pozytywnie rozpatrzone, wcześniej nie korzystała z innej pomocy oferowanej przez 

urzędy pracy bezrobotnym (ok.80% respondentów) 
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MOTYWY SKŁANIAJĄCE OSOBY BEZROBOTNE DO UBIEGANIA SIĘ O 

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Rozpatrując motywację osób, które złożyły wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej oraz osób, którym te środki przyznano, w narzędziu badawczym 

jakim był kwestionariusz wyszczególniono siedem kategorii. Poniżej znajdują się wykresy,  

na których przedstawiono liczby wskazań poszczególnych motywów, które miały największy 

wpływ na podjęcie decyzji o ubieganiu się o dofinansowanie i złożeniu wniosku.  

 

Wykres 29. Motywy złożenia wniosku wśród respondentów, którzy ubiegali się  

o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które ubiegały się o dofinansowanie  

na założenie działalności gospodarczej [n=881]. 
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Wykres 30. Motywy złożenia wniosku wśród respondentów, którzy otrzymali 

dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które otrzymały dofinansowanie  

na założenie działalności gospodarczej [n=1150]. 

 

Powyższe zestawienia klarują jasny obraz motywacji, jakie kierują większością osób, które 

podejmują decyzję o złożeniu wniosku. Głównym motywem ubiegania się o dofinansowanie 

rozpoczęcia działalności gospodarczej są wcześniejsze plany założenia własnej firmy.  

W przypadku osób, które ubiegały się o przyznanie środków i drugiej grupy osób, którym 

przyznano dofinansowanie ten motyw wskazywany był przez ponad połowę ankietowanych 

(56,5% i 52%). W takim wypadku ewentualne dofinansowanie miało formę wspomożenia  

i ułatwienia realizacji wcześniejszych planów. Należy zatem wysnuć wniosek,  

że w przypadku ponad połowy respondentów złożenie wniosku było w pełni świadomym 

działaniem mającym na celu osiągnięcie konkretnego celu, jakim jest założenie własnej 

działalności. Drugim najczęściej wskazywanym powodem złożenia wniosku jest 

wyczerpanie innych możliwości poszukiwania pracy. Średnio 28,7% w obu badanych 

grupach respondentów wskazało na tego rodzaju motywację kierującą nimi przy ubieganiu się 

o wsparcie. Oznacza to, że ponad ¼ respondentów znalazła się w takiej sytuacji, że nie mogąc 

znaleźć zatrudnienia postanowiła samodzielnie stworzyć miejsce pracy. Namowy rodziny  

i przyjaciół (4% i 9%) oraz informacje o innych osobach bezrobotnych, które odniosły 

sukces prowadząc własną działalność (5,4% i 5,5%) to kolejne, aczkolwiek mało znaczące 

motywy złożenia wniosku. W tym wypadku należy się doszukiwać działania mechanizmu 

społecznego dowodu słuszności – osoby będące w ciężkiej sytuacji życiowej słysząc 
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opowieści o innych, którzy swego czasu znajdowali się w podobnym położeniu  

lub wysłuchując perswazji bliskich, łatwiej podejmują decyzję o podjęciu działania niż  

w konfrontacji ze samym sobą.  

Pozostałe kategorie uzyskały tak niską liczebność wskazań, że wydają się one nie odgrywać 

znacznej roli w procesie decyzyjnym bezrobotnych. Warto tylko wspomnieć, że doradztwo 

pracownika PUP i możliwość uzyskania w PUP pozafinansowej pomocy niezbędnej  

do założenia firmy w obu grupach respondentów zyskały średnio 2,1% wskazań,  natomiast 

perspektywa utraty świadczeń PUP zaledwie 0,45%. 

 

PODSUMOWANIE 

 Najczęściej wskazywanymi motywami ubiegania się o dofinansowanie były 

wcześniejsze plany założenia własnej działalności gospodarczej oraz wyczerpanie 

innych możliwości poszukiwania pracy. 

 

 Najmniej znaczącym powodem złożenia wniosku dla respondentów okazała  

się perspektywa utraty świadczeń PUP.   

 

 

MOTYWY WYBORU RODZAJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 

Powiązane z motywami złożenia wniosku o dofinansowanie rozpoczęcia działalności 

gospodarczej w powiatowym urzędzie pracy są powody wyboru profilu firmy, jaką 

respondent miał w planach założyć lub faktycznie założył. Przedstawione dane na wykresach 

przedstawiają wyraźnie, jakie motywacje były decydujące dla respondentów przy wyborze 

profilu i planowaniu rozpoczęcia działalności. 

 

Najczęściej wskazywanymi motywami wyboru branży i profilu działalności były: posiadane 

doświadczenie zawodowe (46,7% i 60,1%), a także posiadane kwalifikacje i wykształcenie 

(35,3% i 41,5%). Oznacza to, że w obu badanych grupach głównymi powodami wyboru 

profilu działalności były te związane z posiadanymi kompetencjami - czy to z tytułu 

doświadczenia w danej branży, czy też otrzymanych kwalifikacji i wykształcenia. Warto tutaj 

zauważyć różnice procentowe pomiędzy dwoma grupami ankietowanych - w grupie osób, 

które ubiegały się o dofinansowanie odsetek tego typu motywacji wynosił 82% (722 

wskazania), natomiast w grupie bezrobotnych, którzy otrzymali dofinansowanie 101,8% 

(1168). Można zatem wysnuć wniosek, że osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków 

o dofinansowanie zwracają uwagę na przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia 
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działalności o określonym profilu. Jest to podejście praktyczne. Należy zaznaczyć, że było  

to pytanie wielokrotnego wyboru, stąd wyniki przekraczające 100%.  

Kolejnym w zestawieniu liczebności najczęściej wskazywanym motywem wyboru jest 

korzystna sytuacja na rynku (odpowiednio 27,9% i 20,9%). Nie jest to słaby wynik, 

aczkolwiek z punktu widzenia ekonomicznego budzi niepokój. W obecnej sytuacji kryzysu 

gospodarczego bardzo istotne jest dopasowanie profilu działalności do aktualnych 

uwarunkowań rynku – popytu oraz istniejącej podaży. Należy wziąć pod uwagę takie aspekty 

jak nasycenie rynku czy wyszukać istniejące luki. Idealną sytuacją byłoby wzięcie pod uwagę 

zarówno przygotowanie osoby mającej założyć działalność gospodarczą (co jest czynione,  

jak pokazują dane) oraz wpasowanie czy dostosowanie profilu do bieżącej sytuacji na rynku 

(co robi obecnie zaledwie ¼ osób składających i otrzymujących dofinansowanie).  

Zgodność wybranej działalności z cechami osobowościowymi respondenta (23,8%  

i 15,7%), takimi jak charakter, usposobienie czy zainteresowania jest czynnikiem mającym 

najmniejsze znaczenie w procesie decyzyjnym. Jest on często ignorowany na poczet 

ważniejszych w percepcji bezrobotnych motywów, takich jak przygotowanie, doświadczenie 

czy warunki panujące na rynku. Prawdą jest, że nie jest on kojarzony bezpośrednio  

z sukcesem lub porażką ekonomiczną działalności. Takie dostosowanie jednak ma decydujący 

wpływ na umiejętności  poradzenia sobie właściciela firmy z różnymi sytuacjami, które mogą 

mieć miejsce w związku z specyfiką prowadzonej działalności, a ostatecznie przełożyć się na 

powodzenie na rynku.  

 

Wykres 31.  Motywy wyboru rodzaju planowanej działalności gospodarczej, wśród osób, 

które ubiegały się o przyznanie dofinansowania rozpoczęcia działalności 

gospodarczej 

 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które ubiegały się o dofinansowanie na 

założenie działalności gospodarczej [n=881] 
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Wykres 32. Motywy wyboru rodzaju planowanej działalności gospodarczej, wśród osób, 

które otrzymały dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które otrzymały dofinansowanie na 

założenie działalności gospodarczej [n=1150] 

 

 

PODSUMOWANIE 

 Jeżeli chodzi o motywy wyboru konkretnego profilu działalności gospodarczej, którą 

planowały założyć osoby ubiegające się o dofinansowanie oraz osoby, które  

je otrzymały, to prym wiodło posiadane doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje  

i wykształcenie. 

 

 Oznacza to, że klienci PUP najczęściej wybierali branże, na których się znają  

i w których czują się pewnie.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

St
ro

n
a6

0
 

4.3. DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE 

ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

 

Obraz 1. Środki z Funduszu Pracy przyznane bezrobotnym na założenie działalności 

gospodarczej w latach 2008-2011 oraz liczba osób, która uruchomiła 

działalność gospodarczą dzięki Funduszowi Pracy 

 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych z formularza MPiPS 02, prezentującego wyniki  

na lata 2008-III kw.2011. 

 

Przyglądając się wielkości dofinansowań udzielonych na przestrzeni 2008 – 2011 roku 

zobrazowanego na powyższej mapie, można zauważyć, iż najwięcej środków z Funduszu 

Pracy na dotacje dla bezrobotnych w celu zakładania działalności gospodarczej przypadało  

na województwo mazowieckie – łącznie 412.911,7 tys. zł. Przez co z tych dotacji skorzystało  

24 566 bezrobotnych, otrzymując średnio po 16.808 zł na rozpoczęcie firmy. 
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Z kolei w województwie wielkopolskim średnia wartość dofinansowania, które otrzymywał 

bezrobotny różniła się jedynie o ok.878 zł (17.315 zł) od średniej wielkości dotacji udzielanej 

w Polsce w latach 2008-2011 (16.436 tys. zł) 

W przeciągu 3 lat w poszczególnych województwach liczba bezrobotnych, którzy skorzystali 

z dotacji wynosiła: 21 167 osób na Śląsku; 11 389 osób w Zachodniopomorskim czy aż 

dwukrotnie mniej osób w województwie lubuskim - 6 119 od ogólnej średniej osób dla Polski 

(13 148). 

 

PROBLEMY Z DOSTĘPNOŚCIĄ ŚRODKÓW 

 

Sytuacje kiedy bezrobotni mają ograniczony dostęp do środków są powszechniejsze, niżby 

tego pożądano. Taka sytuacja na przestrzeni ostatnich czterech lat (2008-2011) miała miejsce 

aż w 53,9% urzędów, w których pracują przebadani respondenci.  

 

Wykres 33. Problemy z dostępnością środków na dofinansowania w urzędach pracy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród pracowników urzędów [n=243] 

 

 

              Fundusz Pracy co roku przeznacza pewną kwotę na aktywizację zawodową bezrobotnych, w 

tym dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Niemniej środki przeznaczane 

na ten cel nie gwarantują pozytywnego rozpatrzenia wniosków i udzielenia dofinansowania 

wszystkim ubiegającym się o to bezrobotnym, ponieważ to urzędy pracy decydują o 

zagospodarowaniu przyznanych kwot i selekcję złożonych wniosków. Wskutek 

indywidualnych polityk powiatowych urzędów pracy (art. 109 ust. 9 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia) oraz warunków panujących na lokalnym rynku pracy, 

w 53,9% urzędów zdarzają się okresy, że  urzędy realizują w ramach limitowanych środków 

inne formy aktywizacji. Efektem  tego jest niestety częste odradzanie chętnym klientom 

składania wniosków. Jest to zjawisko niepożądane – poza tym, że uniemożliwia materialną 

pomoc potrzebującym w danym czasie, to również źle wpływa na postrzeganie urzędów tego 

typu przez klientów oraz może mieć negatywny wpływ na nastawienie bezrobotnych 
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względem szans na poprawę własnej sytuacji. Prócz tego należy zaznaczyć, iż praktyka 

odradzania lub nieprzyjmowanie składanych wniosków jest naruszeniem przepisów, 

ponieważ urzędy zobowiązane są do rozpatrywania wszystkich kompletnych wniosków od 

uprawnionych osób.  

Bardzo ważny w tym kontekście jest okres występowania takiego stanu rzeczy. Poniżej 

przedstawiono graficznie odsetki wskazań respondentów – pracowników urzędów pracy – na 

średnie przedziały czasowe w skali roku, w których odradza się respondentom składania 

wniosków o dofinansowanie. Należy pamiętać, że statystyk tych nie można przypisać całej 

populacji badanej, lecz tym 53,9% osób, które odpowiedziały twierdząco na pytanie czy w  

ich miejscu pracy zdarzają się okresy, w których odradza się bezrobotnym składania 

wniosków o dofinansowanie.   

 

Wykres 34. Okresy, w których z powodu braku dostępnych środków odradza się 

składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej 

bądź zawiesza się przyjmowanie wniosków 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród pracowników urzędów [n=243] 

 

 

Najwięcej wskazań zanotował najdłuższy z możliwych do wyboru przedział czasowy – 

powyżej 3 miesięcy (37,4%). Na drugim i trzecim miejscu znajdują się kolejne co do 

szerokości przedziału kategorie (od 2 do 3 miesięcy oraz od 1 miesiąca do 2 miesięcy). 

Łącznie 43,5% pracowników urzędów wskazuje, że w ich miejscach pracy zdarzają się okresy 

od 1 do 3 miesięcy, w czasie których odradza się klientom składania wniosków  

o dofinansowanie rozpoczęcia własnej działalności lub po prostu takich wniosków się nie 

przyjmuje.  
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Warto dokonać analizy z drugiej strony – z perspektywy osób, które złożyły wnioski oraz 

tych, które otrzymały dofinansowanie.  

Wykres 35. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy pracownicy PUP kiedykolwiek odradzali 

Pani/u złożenie wniosku lub odmawiali przyjęcia wniosku (zawieszenie 

naboru) z powodu braku środków? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które ubiegały się [n=881] oraz otrzymały 

[n=1150] dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. 

 

Powyższe zestawienie mówi nam jedynie ile procent osób z tych, które ostatecznie złożyły 

wniosek o dofinansowanie własnej działalności, w kontaktach z pracownikami powiatowych 

urzędów pracy kiedykolwiek spotkało się z odradzaniem złożenia wniosku lub odmową jego 

przyjęcia. Jest to niewielki ułamek całej populacji badanej (14,1% i 7,7%). Ostatecznie  

te osoby złożyły wniosek (przypuszczalnie w przyszłym roku lub ignorując perswazję 

urzędnika), jednak powyższe dane nie pozwalają na określenie, ile osób posłuchało rady  

i zarzuciło postanowienie o złożeniu wniosku o dofinansowanie.   

 

PODSUMOWANIE 

 Ponad połowa urzędów pracy (53,9%) miewa okresy, kiedy z powodu braku środków 

klientom odradza się składania wniosków o dofinansowanie lub się ich po prostu nie 

przyjmuje. 

 

 W przypadku 37,4% spośród tych urzędów pracy, w których miała miejsce taka 

sytuacja, trwała ona dłużej niż 3 miesiące. 

 

 Pomimo tego zdecydowana większość klientów PUP nie spotkała się z taką sytuacją 

(85,9% z tych, którzy ubiegali się i 92,3% spośród tych, którzy dofinansowanie 

otrzymali).  
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DŁUGOŚĆ PROCEDURY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE 

 

Długość oczekiwania na rozpatrzenie złożonego wniosku to bardzo ważny wskaźnik, który 

świadczy o sprawności funkcjonowania powiatowych urzędów pracy. Respondenci będący 

klientami powiatowych urzędów pracy, którzy w przeszłości złożyli wnioski  

o dofinansowanie, zostali poproszeni o określenie czasu, jaki musieli czekać na ich 

rozpatrzenie i podjęcie decyzji o udzieleniu dofinansowania.  

 

W obu przypadkach (osób, które ubiegały się o dofinansowanie oraz osób, które je również 

otrzymały) dwie kategorie określające najkrótsze okresy oczekiwania na rozpatrzenie 

wniosku otrzymały najwięcej wskazań. Krócej niż 2 tygodnie na rozpatrzenie wniosku 

czekało 22,2% osób, które ubiegały się, a 19,5% tych, którym ostatecznie przyznano środki 

na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Najliczniej wskazywanym okresem był  

od 2 tygodni do 1 miesiąca czekania (50,9% oraz 40,1%). Na tej podstawie można dokonać 

uogólnienia, że średnio 66,4% respondentów oczekiwało na odpowiedź z urzędu pracy  

w sprawie dofinansowania do 1 miesiąca.  

 

Wykres 36. Długość oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które ubiegały się [n=881] oraz otrzymały 

[n=1150] dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej 

 

Jest to wynik pozytywnie świadczący o sprawności funkcjonowania większości powiatowych 

urzędów pracy. Szybkie rozpatrzenie wniosku mówi o dobrej organizacji funkcjonowania 
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komórki urzędu świadczącej usługi mające na celu aktywizację zawodową bezrobotnych. 

Należy pamiętać, że osoby składające wnioski o dofinansowanie założenia działalności 

gospodarczej nie posiadają pracy, a co za tym idzie stałych przychodów i pozostają w trudnej 

sytuacji życiowej. Dla nich każdy tydzień w oczekiwaniu na decyzję ma ogromne znaczenie. 

Po pierwsze z uwagi na niepewną sytuację i stres, na jaki narażona jest taka osoba,  

a po drugie z uwagi na zagospodarowanie tego czasu w inny sposób (np. poszukiwanie 

pracy). Dlatego ważne jest szybkie rozpatrzenie każdego wniosku i udzielenie wnioskodawcy 

jak najszybszej odpowiedzi. 

Analizując kwestię długości procedury ubiegania się o dofinansowanie trzeba wspomnieć  

o regularności prac komisji odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków o udzielenie 

wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej.  

 

Wykres 37. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jak często w urzędzie zbiera się komisja 

rozpatrująca wnioski bezrobotnych o dofinansowanie rozpoczęcia działalności 

gospodarczej? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród pracowników urzędów [n=243] 

 

W ponad połowie urzędów pracy komisja rozpatrująca wnioski bezrobotnych  

o dofinansowanie zbiera się raz w miesiącu lub częściej (56,4%). Zaledwie 14,4% 

respondentów wskazało na opcję rzadziej niż raz w miesiącu. Z jednej strony ten wynik 

może napawać optymizmem, a z drugiej należy się zastanowić nad klientami mniej licznej 

grupy urzędów, w których osoby rozpatrujące ich prośby zajmują się tym rzadziej niż raz  

w miesiącu. W takich przypadkach okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku jest dłuższy 

niż miesiąc. Zastanawiającym natomiast jest fakt, że aż 29,2% pracowników powiatowych 
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urzędów pracy odpowiedziało, że nie wie jak często zbiera się omawiana komisja. Tworzy  

to duże braki danych, których rozkład dałby pełny obraz sytuacji.  

 

 

PODSUMOWANIE 

 Powiatowe urzędy pracy charakteryzuje krótki czas oczekiwania na rozpatrzenie 

wniosku o dofinansowanie rozpoczęcia działalności - ok. połowa osób ubiegających 

się i tych, którzy otrzymali dofinansowanie oczekiwała od 2 tygodni do 1 miesiąca. 

 

 W 56,4% urzędów pracy komisja odpowiedzialna za rozpatrzenie wniosków zbiera się 

raz w miesiącu lub częściej. 

 

 

4.4. WSPARCIE URZĘDÓW PRACY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ OSÓB 

ROZPOCZYNAJĄCYCH I KONTYNUUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 

 

ŹRÓDŁA NAJWAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW NAPOTYKANYCH PRZEZ 

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O DOFINANSOWANIE ORAZ OSOBY 

ROZPOCZYNAJĄCE I KONTYNUUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ 

 

 Osoby ubiegające się o dofinansowanie 

Wykres 38. Trudności w związku ze składaniem wniosku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które ubiegały się o dofinansowanie na 

założenie działalności gospodarczej [n=881]. 

 

 

Wśród klientów powiatowych urzędów pracy, którzy ubiegali się o przyznanie 

dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej 25,6 % spotkało się z trudnościami, 

których zestawienie znalazło się  w tabeli poniżej. 
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Tabela 6.  Typy trudności napotykanych w związku ze składaniem wniosku 

Trudności napotykane w związku ze składaniem wniosku Odsetek osób, które spotkały 

się z danym problemem 

1. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności i wybór jej profilu 3,6% 

2. Merytoryczne przygotowanie wniosku 30,0% 

3. Przygotowanie wniosku od strony formalnej 52,0% 

4. Spełnienie wymagań związanych z zabezpieczeniem ewentualnego 

zwrotu przyznanych środków 

36,6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego  

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które ubiegały się o dofinansowanie na założenie 

działalności gospodarczej [n=881] 

 

 

            Jak widać w powyższej tabeli, najwięcej ankietowanych miało problemy z formalnym 

przygotowaniem wniosku (52%). Tak liczne wystąpienie tego rodzaju trudności świadczy  

o tym, że wymagania formalne dotyczące złożenia wniosku dla ponad połowy klientów  

są z pewnych powodów trudne do realizacji. Problemy ze spełnieniem formalnych 

wymagań dotyczących zabezpieczenia ewentualnego zwrotu przyznanych środków miało 

36,6% ankietowanych, natomiast 30% dostrzegło trudności w merytorycznym 

przygotowaniu wniosku. Nikły odsetek osób miał problemy z podjęciem decyzji  

o rozpoczęciu działalności i wyborze jej profilu (3,6%).  

Według respondentów, którzy przyznali się do trudności związanych ze złożeniem wniosku, 

najwięcej problemów nastręczało przygotowanie wniosku, zarówno formalne  

jak i merytoryczne. Może być to wskazówka dla urzędów aby przejrzyściej i bardziej 

dostępnie formułować wzory wniosków oraz wymagania dotyczące ich złożenia. 

 

 Osoby, które otrzymały dofinansowanie 

Wykres 39. Trudności w związku ze składaniem wniosku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które otrzymały dofinansowanie na 

założenie działalności gospodarczej [n=1150] 
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Wśród klientów powiatowych urzędów pracy, którzy ubiegali się o przyznanie 

dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej 25,6 % spotkało się z trudnościami, 

których zestawienie znalazło się  na wykresie poniżej. 

 

       Tabela 7. Typy trudności napotykanych w związku z rozpoczęciem i prowadzeniem 

działalności w percepcji osób, które otrzymały dofinansowanie 

Trudności napotykane w związku z rozpoczęciem i prowadzeniem 

działalności 

Odsetek osób, które spotkały 

się z danym problemem 

1. Przygotowanie wniosku od strony formalnej 34,7% 

2. Spełnienie wymagań związanych z zabezpieczeniem ewentualnego 

zwrotu przyznanych środków 

29,8% 

3. Formalności związane z podjęciem i prowadzeniem działalności 

gospodarczej 

25,0% 

4. Merytoryczne przygotowanie wniosku 16,5% 

5. Długi okres oczekiwania na wypłatę przyznanych środków 10,5% 

6. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności i wybór jej profilu 4,2% 

7. Realizacja przedstawionych we wniosku założeń 4,2% 

8. Rozliczenie wydatkowania otrzymanych od PUP pieniędzy  2,5% 

9. Konieczność dokonania zmian w pierwotnie zakładanym sposobie 

wydatkowania otrzymanych środków 

2,1% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które otrzymały dofinansowanie na 

założenie działalności gospodarczej [n=1150] 

 

 

Z wyróżnionych dziewięciu kategorii określających typy trudności, jakie może napotkać 

przedsiębiorca podczas rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej 

dofinansowanej ze środków Funduszu Pracy, najczęściej wybieraną opcją było 

przygotowanie wniosku od strony formalnej (34,7%). Następnymi problemami pod 

względem odsetka wskazań były: spełnienie wymagań związanych z zabezpieczeniem 

ewentualnego zwrotu przyznanych środków (29,8%) i formalności związane z podjęciem 

i prowadzeniem działalności gospodarczej (25%).  
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 Najważniejsze trudności, jakie napotykali bezrobotni rozpoczynający i prowadzący 

działalność w percepcji doradców zawodowych 

 

Doradcy zawodowi zatrudnieni przez powiatowe urzędy pracy w celu udzielania swoich usług 

radcowskich klientom, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie rozpoczęcia działalności 

gospodarczej, podczas wywiadów CATI wskazali najczęstsze ich zdaniem trudności, jakie 

napotykały te osoby. Ich wskazania właściwie pokrywają się z najczęstszymi typami 

respondentów, którzy ubiegali się i którzy otrzymali dofinansowanie. Występuje tutaj 

zgodność co do merytorycznego (48,1%) oraz formalnego (39,3%) przygotowania 

wniosku, a także trudności w spełnieniu wymagań zabezpieczenia ewentualnego zwrotu 

środków (55,6%).  

Oprócz wymienionych powyżej problemów, liczne wskazania odnotowały również kategorie 

podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności i wybór profilu (35,6%) oraz długi okres 

oczekiwania na wypłatę przyznanych środków (23,8%). Pozostałe problematyczne 

kategorie odnotowały znacznie mniej wskazań, ale warto je również wziąć pod uwagę. 

Zestawienie wszystkich trudności oraz częstości ich wskazań znajduje się w następnej tabeli. 

     Tabela 8.  Typy trudności napotykanych w związku z rozpoczęciem i prowadzeniem 

działalności w percepcji doradców zawodowych 

Trudności napotykane w związku z rozpoczęciem i prowadzeniem 

działalności 

Odsetek wskazań  

1. Spełnienie wymagań związanych z zabezpieczeniem ewentualnego 

zwrotu przyznanych środków 

55,6% 

2. Merytoryczne przygotowanie wniosku 48,1% 

3. Przygotowanie wniosku od strony formalnej 39,3% 

4. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności i wybór jej profilu 35,6% 

5. Długi okres oczekiwania na wypłatę przyznanych środków 23,8% 

6. Formalności związane z podjęciem i prowadzeniem działalności 

gospodarczej 

13,0% 

7. Realizacja przedstawionych we wniosku założeń 11,7% 

8. Rozliczenie wydatkowania otrzymanych od PUP pieniędzy 10,9% 

9. Konieczność dokonania zmian w pierwotnie zakładanym sposobie 

wydatkowania otrzymanych środków 

4,6% 

10. Inne trudności 2,9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród doradców zawodowych [n=243] 
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 Najważniejsze trudności, jakie napotykali bezrobotni rozpoczynający i prowadzący 

działalność w percepcji pracowników powiatowych urzędów pracy 

 

Postrzeganie przez pracowników urzędów pracy trudności napotykanych na drodze 

rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej przez bezrobotnych w części pokrywa 

się z percepcją doradców zawodowych.  Najczęściej wskazywanymi przez tą grupę 

respondentów były: trudności w spełnieniu wymagań związanych z zabezpieczeniem 

ewentualnego zwrotu (65,8%), przygotowanie wniosku od strony merytorycznej (44%) 

oraz formalnej (33,3%), formalności  związane z podjęciem i prowadzeniem działalności 

gospodarczej (24,3%), a także podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności i wyborze jej 

profilu (24,7%). Na uwagę zasługuje liczne wskazanie kategorii rozliczenia wydatkowania 

otrzymanych od PUP pieniędzy (21,4%), która została wskazana przez jedynie 10,9% 

doradców. Również więcej pracowników niż doradców dostrzega problemy związane z 

koniecznością dokonania zmian w pierwotnie zakładanym sposobie wydatkowania 

otrzymanych środków (18,5%). Zestawienie wszystkich trudności oraz częstości ich 

wskazań znajduje się w tabeli poniżej. 

 

       Tabela 9. Typy trudności napotykanych w związku z rozpoczęciem i prowadzeniem 

działalności w percepcji pracowników urzędów pracy 

Trudności napotykane w związku z rozpoczęciem i prowadzeniem 

działalności 

Odsetek wskazań  

1. Spełnienie wymagań związanych z zabezpieczeniem ewentualnego 

zwrotu przyznanych środków 

65,8% 

2. Merytoryczne przygotowanie wniosku 44,0% 

3. Przygotowanie wniosku od strony formalnej 33,3% 

4. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności i wybór jej profilu 24,7% 

5. Formalności związane z podjęciem i prowadzeniem działalności 

gospodarczej  

24,3% 

6. Rozliczenie wydatkowania otrzymanych od PUP pieniędzy 21,4% 

7. Konieczność dokonania zmian w pierwotnie zakładanym sposobie 

wydatkowania otrzymanych środków 

18,5% 

8. Długi okres oczekiwania na wypłatę przyznanych środków 11,1% 
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9. Realizacja przedstawionych we wniosku założeń 7,8% 

10. Inne trudności 2,9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród pracowników urzędów pracy [n=243] 

 

 

PODSUMOWANIE 

 Najczęściej trudności osobom ubiegającym się o przyznanie dofinansowania i tym, 

którzy je otrzymali przysparzały merytoryczne oraz formalne aspekty przygotowania 

wniosku. Problematyczne było również spełnienie wymogów formalnych 

zapewniających zabezpieczenie ewentualnego zwrotu przyznanych środków. 

 

 

 

SZKOLENIA OFEROWANE BEZROBOTNYM W URZĘDACH PRACY 

 

Badania przeprowadzone wśród pracowników urzędów pracy wykazały, że w 86% urzędów, 

które oferują wsparcie finansowe w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

bezrobotni ubiegający się o przyznanie środków mają możliwość skorzystania z ze szkolenia 

umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia i prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

   

Wykres 40. Odsetek powiatowych urzędów pracy, w których bezrobotni ubiegający się  

o przyznanie środków, mają możliwość skorzystania z szkoleń z zakresu wiedzy  

i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności 

gospodarczej  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród pracowników urzędów pracy [n=243] 

 

Możliwość uczestnictwa w tego typu szkoleniach jest czymś pozytywnym, ponieważ nawet  

w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku bezrobotny otrzymuje wsparcie z zakresu 

wiedzy potrzebnej w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. W przypadku zaś gdy 
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otrzyma środki, ma lepsze przygotowanie z zakresu umiejętności co zwiększa szanse  

na efektywne prowadzenie jego działalności gospodarczej i sukces na rynku. 

W poniższej tabeli poniżej znajdują się zakresy tematyczne, jakich najczęściej dotyczą 

prowadzone z ramienia urzędów pracy szkolenia. Jednymi z najczęściej poruszanych w ich 

toku zakresów tematycznych są praktyczne informacje na temat formalności związanych  

z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym przepisach ZUS  

i urzędów skarbowych (63,6%). Jest to dobre działanie, biorąc pod uwagę wcześniejsze 

zestawienia dotyczące trudności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności – 

25% ankietowanych osób, które otrzymały dofinansowanie wskazywało właśnie na problemy 

związane ze stroną formalną. Podstawy przedsiębiorczości (67,6%) oraz praktyczne 

porady związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (57,6%) również wydają  

się przydatne okolicznościach, jakich znajdują się kursanci. Jednak warunkiem powodzenia  

i efektywności tych kursów jest ich wysoka jakość, dlatego rola urzędów pracy nie powinna 

ograniczać się tylko do organizowania szkoleń, ale również monitoringu jakości 

przekazywanej wiedzy.  

Tabela 10. Zakres tematyczny oferowanych przez powiatowe urzędy pracy szkoleń 

Zakres tematyczny oferowanych szkoleń Odsetek urzędów, w których 

odbywają się szkolenia 

oferujące dany zakres 

tematyczny 

1. Podstawy przedsiębiorczości 67,6% 

2. Informacje o formalnościach związanych z rozpoczęciem i 

prowadzeniem działalności gospodarczej  (w tym przepisach ZUS i 

urzędów skarbowych) 

  63,6% 

3. Praktyczne porady związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej 

  57,6% 

4. Informacje o sposobie rozliczania przyznawanych środków  39,0% 

5. Informacje o zasadach poprawnego przygotowania wniosków od 

dofinansowanie działalności gospodarczej od strony formalnej  

39,0% 

6. Informacje o warunkach przyznawania dofinansowań na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

36,2% 

7. Informacje dotyczące przygotowania wniosków od strony 

merytorycznej (analiza szans i zagrożeń, analiza rynku itp.)  

35,7% 

8. Inne informacje 1,9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród pracowników urzędów pracy [n=243] 

 

 

Podczas telefonicznego badania kwestionariuszowego pracownicy powiatowych urzędów 

pracy zostali zapytani o opinię odnośnie zakresu tematycznego prowadzonych przez ich urząd 
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szkoleń. Większość nie wyraziła potrzeby poszerzenia tematyki prowadzonych kursów. 

Rozkład odpowiedzi na to pytanie znajduje się na następnym wykresie. 

Wykres 41. Czy zakres tematyczny szkoleń powinien zostać poszerzony? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród pracowników urzędów pracy [n=243]. 

 

 

 

PODSUMOWANIE 

 86% klientów PUP ubiegających się o dofinansowanie ma szansę uczestnictwa  

w szkoleniach. 

 

 Najczęściej poruszanymi zakresami tematycznymi na szkoleniach są: podstawy 

przedsiębiorczości (67,6%), informacje o formalnych aspektach rozpoczęcia  

i prowadzenia działalności (63,6%) oraz praktyczne porady dotyczące prowadzenia 

własnej firmy (57,6%). 

 

 

 

WSPARCIE OFEROWANE BEZROBOTNYM W RAMACH DORADZTWA 

ZAWODOWEGO 

 

Na podstawie informacji uzyskanych w ramach telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród doradców zawodowych zatrudnionych w PUP można stwierdzić, 

że w przypadku niemalże wszystkich powiatowych urzędów pracy objętych badaniem  

w ramach doradztwa zawodowego udzielane są porady osobom bezrobotnym ubiegającym  

się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spośród 243 badanych 

jedynie 4 osoby (co stanowi 1,65% wszystkich odpowiedzi) stwierdziły, że takie porady nie 

są osobom bezrobotnym udzielane. 



 

St
ro

n
a7

4
 

 

Bezrobotnym składającym wnioski o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, 

w większości przypadków oferowane jest doradztwo oraz szkolenia z zakresu 

przedsiębiorczości. Dotacja jest przyznawana tylko tym uczestnikom, którzy ukończą 

szkolenia i których wniosek/biznesplan uzyska pozytywną ocenę lub najwyższą liczbę 

punktów.  

Wykres 42. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy w ramach prowadzonego przez urząd 

pracy doradztwa zawodowego udziela się porad osobom bezrobotnym 

ubiegającym się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród doradców zawodowych PUP [n=243]. 

 

Spośród 4 doradców zawodowych, którzy stwierdzili, że w ramach doradztwa zawodowego 

świadczonego przez urząd pracy nie są udzielane porady osobom bezrobotnym ubiegającym 

się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 2 osoby wskazały, że nie ma 

takiej potrzeby, gdyż takie usługi klienci urzędu uzyskują niezbędne informacje z innych 

źródeł, takich jak szkolenia, poradniki, czy broszury, a kolejne 2 uznały, że jest  

to spowodowane tym, że w urzędzie brakuje środków na prowadzenie tego typu porad. 

 

Doradcy zawodowi, z którymi przeprowadzono wywiady telefoniczne, najczęściej 

wskazywali, że informacje przekazywane w ramach doradztwa zawodowego osobom 

bezrobotnym dotyczą warunków przyznania dofinansowania na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. Takiego zdania było 9 na 10 badanych. Ponad połowa respondentów wskazała 

również na przekazywanie informacji dotyczących formalności związanych z rozpoczęciem  

i prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym przepisach ZUS i urzędów skarbowych), 

na przekazywanie praktycznych porad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz na przekazywanie z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Mniej niż połowa badanych 

wskazała na przekazywanie informacji dotyczących zasad przygotowania wniosku od strony 
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formalnej i merytorycznej oraz informacji dotyczących sposobu rozliczenia przyznanych 

środków. 

Wykres 43. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jakiego rodzaju informacje przekazywane są 

bezrobotnym chcącym ubiegać się o dofinansowanie działalności gospodarczej 

(w ramach doradztwa zawodowego)? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród doradców zawodowych PUP [n=239]. 

 

PODSUMOWANIE 

 W ponad 98% urzędów pracy udziela się porad ubiegającym się o dofinansowanie  

na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 

 W 90% przekazywane bezrobotnym informacje dotyczą warunków przyznawania 

dofinansowania na działalność gospodarczą, a jedynie w 34% sposobu rozliczania 

otrzymanych funduszy bezzwrotnych. 

 

 

 

INNE FORMY WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH STOSOWANE  

W URZĘDACH PRACY 

 

Udzielanie dofinansowań z środków Funduszu Pracy na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej to jedno z narzędzi służących aktywizacji bezrobotnych oraz poprawieniu ich 

szans na rynku pracy. Podczas badania metodą CATI wśród osób, które ubiegały  
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się i otrzymały dofinansowanie, zadano pytanie dotyczące tego, czy wcześniej korzystały one 

z innych form wsparcia oferowanych bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy. Rozkład 

odpowiedzi na to pytanie znajduje się poniżej.   

 

Wykres 44. Osoby korzystające przed złożeniem wniosku z innych form wsparcia osób 

bezrobotnych oferowanych przez powiatowe urzędy pracy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które ubiegały się [n=881] oraz otrzymały 

[n=1150] dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej 

 

              

Według obliczeń 17,1% oraz 18,1% osób w tych dwóch grup, które poddane zostały badaniu, 

skorzystało z innych rodzajów pomocy bezrobotnym. Większość respondentów przed 

złożeniem wniosku o przyznanie środków nie korzystało z oferty urzędów pracy.  Zestawienie 

typów pomocy oferowanej klientom przez PUP’y oraz ich wskazania procentowe 

przedstawiono na następnym wykresie. 

Wykres 45.  Inne formy wsparcia osób bezrobotnych oferowane przez powiatowe 

urzędy pracy 

5,9%

6,5%

7,2%

21,6%

25%

43,1%

0,8%

0,6%

1%

3,8%

7,2%

6,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Warsztaty/zajęcia grupowe (szkolenia) z 
zakresu aktywnego poszukiwania pracy

Porady/doradztwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Staż/praktyka zawodowa

Materialne wsparcie

Szkolenia zawodowe

Otrzymali

Ubiegali 
się

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które ubiegały się [n=881] oraz otrzymały [n=1150] 

dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. 
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Zastanawiający jest fakt, że bardziej aktywni w sferze korzystania z pomocy urzędu pracy 

byli ci respondenci, którzy potem nie dostali dofinansowania. Najczęściej korzystano  

z szkoleń zawodowych (43,1%), materialnego wsparcia (25%) oraz stażu/praktyki 

zawodowej (21,6%). Małą popularnością natomiast wśród klientów urzędów cieszyły się: 

warsztaty/zajęcia grupowe (5,9%), porady/doradztwo zawodowe (6,5%) oraz 

pośrednictwo pracy (7,2%). Osoby, którym przyznano dofinansowanie na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej najczęściej korzystały z wsparcia materialnego (7,2%) i szkolenia 

zawodowego (6,4%).  

 

 

PODSUMOWANIE 

 Większość osób, które złożyły wnioski o przyznanie środków z Funduszu Pracy 

wcześniej nie korzystało z innych form wsparcia oferowanych przez urząd pracy 

bezrobotnym. 

 

 

OCENA PRZYDATNOŚCI WSPARCIA OFEROWANEGO PRZEZ URZĘDY 

PRACY  -  KLIENCI  URZĘDÓW  PRACY 

 

Narzędzie badawcze uwzględnia sześć kategorii wsparcia, które otrzymują osoby ubiegające 

się o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przydatność każdego z typów 

wsparcia udzielanego przez pracowników zostało ocenione przez dwie grupy respondentów – 

osoby, które ubiegały się o dofinansowanie oraz osoby, które otrzymały dofinansowanie –  

na skali 5-stopniowej, gdzie 1 oznacza całkowicie nieprzydatne, a 5 – bardzo przydatne.  

W tabeli poniżej znajduje się zestawienie wszystkich sześciu kategorii typów działań 

mających na celu wsparcie klientów urzędów pracy przez pracowników, a obok każdego  

z nich średnia ocen nadanych przez respondentów, którzy mieli z nimi styczność 

(ubiegających się oraz otrzymujących wsparcie). 

 

Tabela 11.  Ocena przydatności wsparcia oferowanego przez urzędy pracy 

Działanie Średnia ocena – 

ubiegali się o 

dofinansowanie 

Średnia ocena – 

otrzymali  

dofinansowanie 

1. Pomoc w podjęciu decyzji o rozpoczęciu 

działalności i wyborze profilu działalności 

4,4 4,3 

2. Pomoc w merytorycznym przygotowaniu 

wniosku 

4,3 4,4 
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3. Pomoc w formalnym przygotowaniu wniosku 4,4 4,4 

4. Pomoc w załatwianiu formalności związanych 

z podjęciem działalności gospodarczej 

(rejestracja działalności, zakładanie rachunku 

bankowego, itp.) 

4 4,4 

5. Pomoc przy rozliczeniu wydatkowania 

przyznanych środków 

nie dotyczy 4,5 

6. Pomoc w realizacji założeń wniosku o 

dofinansowanie (w rozwiązywaniu bieżących 

problemów związanych z prowadzeniem 

działalności) 

nie dotyczy 4,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które ubiegały się [n=881] oraz otrzymały 

[n=1150] dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej 

 

Jeżeli chodzi o ocenę przydatności wsparcia, które oferują powiatowe urzędy pracy swoim 

klientom, to w przypadku każdego rodzaju wspomożenia kształtuje się ona wysoko.  

W przypadku każdego działania – zarówno wśród osób ubiegających się o dofinansowanie, 

jak i wśród osób, którym przyznano środki – średnia ocena przydatności przekracza 4. 

Oznacza to, że respondenci oceniają je jako przydatne. Natomiast pomoc przy rozliczaniu 

wydatkowania przyznanych środków oraz w realizacji założeń wniosku o 

dofinansowanie określają wręcz jako bardzo przydatne. Dominanta w większości 

przypadków jest oceną najwyższą, czyli 5. Jedynie przy ocenie pomocy w załatwianiu  

formalności związanych z podjęciem działalności gospodarczej wśród osób, które ubiegały 

się o przyznanie środków, dominanta wynosi 4.  

 

 

PODSUMOWANIE 

 Klienci urzędów pracy oceniają pozytywnie przydatność różnych form wsparcia.  

 

 Spośród wyróżnionych sześciu kategorii działań, które mają na celu pomoc 

bezrobotnym, każda otrzymała na skali 5-stopniuowej ocenę przekraczającą 4. 

 

 

OCENA POTRZEBY ROZSZERZENIA AKTUALNIE OFEROWANEGO 

WSPARCIA – KLIENCI URZĘDÓW PRACY 

 

Na następnej stronie znajdują się dwa wykresy, obrazujące rozkład odpowiedzi na pytanie 

zadane respondentom odnośnie ich opinii na temat ewentualnej potrzeby rozszerzenia zakresu 

pomocy pozafinansowej udzielanej przez powiatowe urzędy pracy. 
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Wykres 46. Czy zakres pozafinansowej pomocy udzielanej przez PUP bezrobotnym 

powinien zostać poszerzony? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które ubiegały się o dofinansowanie  

na założenie działalności gospodarczej [n=881] . 

 

 

Wykres 47. Czy zakres pozafinansowej pomocy udzielanej przez PUP bezrobotnym 

powinien zostać poszerzony? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które otrzymały dofinansowanie  

na założenie działalności gospodarczej [n=1150]. 

 

 

              Na obu wykresach widać wyraźnie, że większość respondentów obu grup nie widzi potrzeby 

poszerzenia zakresu pozafinansowej pomocy udzielanej bezrobotnym. Niemniej, dość 

znaczny odsetek widzi taką potrzebę (37,6% oraz 29,6%). Są to wielkości istotne 

statystycznie, których nie można zignorować. W obliczu tych danych nieco zastanawia 

wcześniejsza wysoka ocena działań, mających na celu pomoc bezrobotnym: skoro jest ona 

niepełna, dlaczego zatem respondenci oceniają ją tak wysoko? Możliwe, że zakres zajęć o 
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tematyce już prowadzonej jest zadowalający, natomiast ankietowanym brakuje treści, które na 

kursach nie są w ogóle poruszane.  

W pytaniu otwartym, w którym respondenci mieli szanse wyrażenia własnej opinii na temat 

tego, o jaki zakres ich zdaniem powinny zostać poszerzone szkolenia, najczęściej padały 

następujące odpowiedzi: 

 dodatkowe kursy z zakresu tworzenia biznesplanu, 

 zajęcia z doradcą finansowym, 

 doradztwo podatkowe, 

 kursy z zakresu marketingu. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 Większość klientów urzędów pracy nie widzi potrzeby rozszerzenia zakres 

pozafinansowej pomocy udzielanej bezrobotnym. 

 

 Osoby, które taką potrzebę dostrzegają wskazują na różne zakresy tematyczne, które 

ich zdaniem powinny być poruszane na kursach dla bezrobotnych. 

  

 

 

4.5. EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA I ZATRUDNIENIOWA 

DOFINANSOWAŃ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

 

ODSETKI KLIENTÓW URZĘDÓW PRACY KONTYNUUJĄCYCH ZAŁOŻONĄ 

DZIAŁALNOŚĆ PO UPŁYWIE OKRESU 1 ROKU, 1,5 ROKU, 2 LAT, 3 LAT I 

DŁUŻSZYM 

 

Następny wykres obrazuje sytuację działalności gospodarczych  założonych z pomocą 

środków przyznanych przez powiatowe urzędy pracy. Jest to rozkład procentowy długości 

funkcjonowania firm klientów urzędów pracy. 
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Wykres 48. Okres funkcjonowania firmy na rynku (od daty rozpoczęcia do daty 

zakończenia działalności) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które otrzymały dofinansowanie  

na założenie działalności gospodarczej [n=1150]. 

 

               

Najwięcej firm, które już zakończyły swoją działalność, funkcjonowało w okresie od 1 do 1,5 

roku (36%). Może to wynikać z faktu, że warunkiem umowy jest funkcjonowanie firmy 

przez rok od momentu przyznania środków – w przeciwnym razie wnioskodawca 

zobowiązany jest oddać pobraną kwotę. Kolejne  kategorie o najczęstszym wskazaniu  

to okres od 1,5 do 2 lat (26,7%) oraz od 2 do 3 lat (30,2%). W sumie 92,9% działalności 

zakończyło swoje funkcjonowanie przed upływem 3 lat od przyznania dofinansowania.     

 

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ DOFINANSOWAŃ NA 

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ EFEKTYWNOŚCI 

KOSZTOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

 

W celu określenia poziomu efektywności kosztowej i zatrudnieniowej dofinansowań na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, zdecydowano się na zaczerpnięcie metodologii 

wyliczania wskaźników efektywności z opracowania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

pod nazwą „Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w 

ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej w 2010 roku”. Zgodnie z powyższym opracowaniem:  
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 Efektywność zatrudnieniowa (tj. wskaźnik ponownego zatrudnienia) - to stosunek 

liczby osób, które po zakończeniu udziału w danym roku w określonej formie 

aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie, tj. wyrejestrowały się z 

powiatowego urzędu pracy lub jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia 

udziału w programach nie zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy, do liczby 

osób, które w danym roku zakończyły udział w danej formie aktywizacji. 

 

 Efektywność kosztowa – tj. koszt ponownego zatrudnienia – ustalono (obliczono) w 

wyniku podzielenia kwoty poniesionych wydatków w danym roku (kasowo) na daną 

formę aktywizacji przez liczbę osób, które po zakończeniu udziału w danym roku w 

danej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie 

 

W nawiązaniu do powyższych interpretacji wskaźników efektywności, wyliczono 

efektywność zatrudnieniową i kosztową dla lat 2008-2011
5
 w podziale na każde 

województwo oraz łącznie. Wyliczenia te ilustruje tabela umieszczona na następnej stronie. 
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 Do roku 2011 ujęto trzy pierwsze kwartały. 



Tabela 12. Efektywność zatrudnieniowa i kosztowa 
Rodzaj Programu Udział osób, które po zakończeniu udziału w 

programie uzyskały zatrudnienie 

 lub pracę w % 

Kwota wydatkowana z FP (koszt) na jedną osobę, 

która po zakończeniu udziału w programie uzyskała 

zatrudnienie (pracę) - w zł 

Kwota wydatkowana z FP (koszt) na jedną 

osobę uczestniczącą w programie w zł 

Środki na podjęcie 

działalność gospodarczej 

przez bezrobotnych  

2008 2009 2010 2011 (I-IX) 2008 2009 2010 2011 (I-IX) 2008 2009 2010 2011 (I-IX) 

dolnośląskie 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13 444,58 17 239,70 17 982,03 17 726,19 13 444,58 17 239,70 17 982,03 17 726,19 

kujawsko-pomorskie 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13 579,97 16 925,29 18 261,67 17 698,29 13 579,97 16 925,29 18 261,67 17 698,29 

lubelskie 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13 617,02 17 854,69 18 673,10 17 854,64 13 617,02 17 854,69 18 673,10 17 854,64 

lubuskie 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 12 047,93 15 395,61 16 298,92 15 035,45 12 047,93 15 395,61 16 298,92 15 035,45 

łódzkie 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13 878,27 17 329,67 18 751,65 16 268,57 13 878,27 17 329,67 18 751,65 16 268,57 

małopolskie 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13 306,21 16 681,50 17 735,03 15 467,21 13 306,21 16 681,50 17 735,03 15 467,21 

mazowieckie 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13 566,20 17 356,38 18 194,51 17 736,35 13 566,20 17 356,38 18 194,51 17 736,35 

opolskie 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13 510,35 16 946,47 17 658,78 16 908,14 13 510,35 16 946,47 17 658,78 16 908,14 

podkarpackie 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13 125,42 17 182,73 18 097,62 14 691,60 13 125,42 17 182,73 18 097,62 14 691,60 

podlaskie 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13 300,00 17 327,80 18 558,90 16 323,87 13 300,00 17 327,80 18 558,90 16 323,87 

pomorskie 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13 214,63 17 135,27 18 071,86 19 593,42 13 214,63 17 135,27 18 071,86 19 593,42 

śląskie 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13 403,26 17 373,67 18 634,18 16 607,58 13 403,26 17 373,67 18 634,18 16 607,58 

świętokrzyskie 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13 229,08 16 707,82 17 072,84 15 144,42 13 229,08 16 707,82 17 072,84 15 144,42 

warmińsko-mazurskie 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13 600,11 16 989,98 18 027,32 16 122,01 13 600,11 16 989,98 18 027,32 16 122,01 

wielkopolskie 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13 205,77 15 923,28 16 760,24 15 025,54 13 205,77 15 923,28 16 760,24 15 025,54 

zachodniopomorskie 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13 433,63 18 737,24 19 064,86 18 554,88 13 433,63 18 737,24 19 064,86 18 554,88 

Razem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13 401,63 17 101,62 18 036,59 16 653,32 13 401,63 17 101,62 18 036,59 16 653,32 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania „Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku. 

 

 

 

 



Ponadto, na podstawie przeprowadzonych badań przedstawiono poniżej czas funkcjonowania 

badanych firm. 

 

Tabela 13. Czas funkcjonowania firmy 

Czas funkcjonowania 

firmy 

Liczba firm % 

zaprzestanie działalności 172 15% 

poniżej roku 28 2% 

1 rok do 1,5 roku 353 31% 

1,5 roku do 2 lat 262 23% 

2 lata do 3 lat 296 26% 

3 lata lub dłużej 40 3% 

Razem 1 150 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 

 

 

Z powyższej tabeli wynika, że działalność gospodarczą kontynuuje 85% osób, którym 

udzielono dofinansowanie. Dysponując taką informacją możliwe jest oszacowanie średniej 

efektywności kosztowej
6
, co prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 14. Efektywność kosztowa (w oparciu o wyniki badania) 

Efektywność kosztowa po uwzględnieniu osób, które zakończyły 

działalność 

2008 2009 2010 2011 (I-IX) 

15 766,62 20 119,55 21 219,51 19 592,15 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 
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 Z powodu licznych odmów ze strony Powiatowych Urzędów Pracy w różnych województwach, zdecydowano 

się na przedstawienie wskaźnika efektywności kosztowej w skali całego kraju. 
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Ponadto, w poniższej tabeli dokonano analizy porównawczej wysokości wskaźników 

efektywności kosztowej wyliczonej na podstawie metodologii MPIPS oraz na podstawie 

wyników przeprowadzonych badań. 

Tabela 15. Porównanie efektywności kosztowej 

    2008 2009 2010 2011 (I-IX) 

Efektywność kosztowa wyliczona zgodnie z 

metodologią MPIPS 

13 401,63 17 

101,62 

18 

036,59 

16 653,32 

Efektywność kosztowa po uwzględnieniu osób, 

które zakończyły działalność 

15 766,62 20 

119,55 

21 

219,51 

19 592,15 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań i metodologii MPIPS. 

 

4.6.  TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW STOSOWANIA DOFINANSOWAŃ NA 

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

SYTUACJA KLIENTÓW URZĘDÓW PRACY, KTÓRZY KONTYNUUJĄ 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

 

Według przeprowadzonych badań, aż 99,6% działalności gospodarczych, które zostały 

rozpoczęte ze wsparciem środków z Funduszu Pracy, nadal posiada taki sam profil jak na 

początku swojego funkcjonowania. Niespełna pół procenta właścicieli firm zdecydowało się 

na zmianę profilu działalności.  

Jeżeli chodzi o rozkład branż i profili wśród działalności gospodarczych, to występują trzy 

dominujące dziedziny. Są to: 

 sekcja F (19,5%) – budownictwo, 

 sekcja G (24,6%) – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle, 

 sekcja S (34,2%) – pozostała działalność usługowa. 

Wybór tego rodzaju branż był  uwarunkowany potrzebami rynku oraz doświadczenie i 

przygotowaniem osób, które otrzymały dofinansowanie. Pozostałych osiemnaście profili 

otrzymało znikome liczby wskazań, nieprzekraczające 3,3%. 
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Wykres 49. Liczba osób zatrudnianych w przedsiębiorstwie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które otrzymały dofinansowanie  

na założenie działalności gospodarczej [n=1150]. 

 

 

              Powyższy wykres jest zobrazowaniem rozkładu działalności gospodarczych w kontekście 

liczby osób zatrudnionych w firmie. Zdecydowana większość (86,7%) to 1-osobowe 

mikrofirmy, których celem jest stworzenie miejsca pracy dla właściciela, czyli klienta 

powiatowego urzędu pracy, który otrzymał dofinansowanie na rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej. Jedynie 13,3% działalności tworzy więcej niż jedno miejsce 

pracy. Idealną sytuacją byłoby, gdyby raz udzielone dofinansowanie dało możliwość 

zatrudnienia więcej niż jednej osobie. Realia rynku są jednak takie, że firmy te w początkowej 

fazie funkcjonowania nie mają dużej możliwości rozwoju z uwagi na ograniczenia finansowe, 

przez co oferują dość wąski zakres usług, służących zapewnieniu dochodu jednej osobie. 8% 

działalności zapewnia miejsce pracy 2 osobom, natomiast 3 już zaledwie 3%. Warto dodać, że 

maksymalną wartością wskazaną w tej kategorii jest 10 osób zatrudnionych w jednej firmie 

(0,1% co odpowiada 1 działalności gospodarczej).  

 

 

PODSUMOWANIE 

 99,6% działalności gospodarczych nie zmieniło swojego profilu. 
 
 Największą popularnością cieszą się branże związane z budownictwem, handlem, 

naprawą samochodów oraz szeroko pojętą inną działalnością usługową. 
 
 Zdecydowana większość firm (86,7%) to małe, jednoosobowe działalności 
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SYTUACJA KLIENTÓW URZĘDÓW PRACY, KTÓRZY ZAKOŃCZYLI 

DZIAŁALNOŚĆ 

  

Wśród firm, które zostały założone przez bezrobotnych przy pomocy środków przyznanych  

z Funduszu Pracy na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w latach  

2008-2011, 85% nadal funkcjonuje, natomiast zakończyło swą działalność 15% z nich. 

Oznacza to, że 15% klientów powiatowych urzędów pracy, którzy na przestrzeni tych  

lat otrzymali wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, ponownie zmienili swą sytuację  

na rynku pracy. Jak wśród tej grupy osób kształtuje się ona obecnie, przedstawia poniższy 

wykres: 

 

Wykres 50. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jaka jest Pana/i aktualna sytuacja na rynku 

pracy? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które otrzymały dofinansowanie  

na założenie działalności gospodarczej [n=1150]. 

 

Wśród klientów powiatowych urzędów pracy, którzy zakończyli swoją działalność 

gospodarczą 58,1% osób znów posiada status osób bezrobotnych. Zaledwie 1,2% zmieniło 

swoją sytuację zawodową na rzecz innych świadczeń z tytułu renty lub emerytury, 

natomiast 2,9% założyło nową działalność gospodarczą. 37,8% pracuje w oparciu o jeden z 

rodzajów umowy.  

Aby zrozumieć stan rzeczy jaki przedstawiają powyższe dane, warto przejść do analizy 

powodów zakończenia działalności z dwóch perspektyw – klientów urzędów pracy oraz ich 

pracowników. 
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GŁÓWNE POWODY ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ –  

W OCENIE KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW 

 

Najczęściej wskazywanymi przez osoby, których firmy upadły, powodami zakończenia 

działalności gospodarczej była niekorzystna zmiana sytuacji na rynku (32%) oraz zbyt 

silna konkurencja (27,3%). Oznacza to, że mechanizmy rynkowe dokonały weryfikacji 

racjonalności funkcjonowania danego  typu działalności w kontekście jego aktualnych 

warunków. Powodem zaistnienia takiej sytuacji mogła być nieprawidłowa ocena szans firmy 

na przetrwanie lub skonstruowanie biznesplanu na błędnych założeniach. Następnymi co do 

częstości wskazań motywami, które przyczyniły się do zakończenia działalności  były 

powody osobiste (15,7%) oraz skomplikowane procedury formalne związane  

z prowadzeniem działalności (11,6%).  Kategoria powodów osobistych jest bardzo szeroka  

i można ją wielorako interpretować. Natomiast fakt, że osobom prowadzącym działalność 

założoną w ramach programu dofinansowującego założenie działalności nastręczają trudności 

formalne procedury związane z jej prowadzeniem, zastanawia. Bowiem w większości 

urzędów pracy osoby składające wnioski o dofinansowanie mają prawo, a czasami nawet 

obowiązek, uczestnictwa w szkoleniach przygotowujących do tego typu trudności. Następny 

wykres przedstawia zestawienie powodów zakończenia działalności razem z procentowymi 

częstościami wskazań. 
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Wykres 51. Najważniejsze powody zakończenia działalności gospodarczej w ocenie 

klientów PUP, którzy otrzymali dofinansowanie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród klientów urzędów pracy – osób, które otrzymały dofinansowanie na 

założenie działalności gospodarczej [n=1150]. 

 

 

               

Postrzeganie powodów zakończenia działalności przez klientów powiatowych urzędów pracy 

przez pracowników, jest nieco odmienne, zarówno pod względem ilościowym jak  

i jakościowym. Narzędzie badawcze przygotowane dla tej grupy respondentów przewidziało 

inne kategorie, które przedstawione zostały na następnym wykresie. 

 

W percepcji ponad połowy pracowników powiatowych urzędów pracy najczęstszą przyczyną 

zakończenia działalności gospodarczej jest niższa od oczekiwanej rentowność firmy 

(53,5%). Jest to dość oczywisty powód. Zaskakujący może być natomiast negatywny obraz 

bezrobotnych w oczach tej grupy respondentów – 35,1% z nich wskazało za powód 

niepowodzenia firm nieuczciwość niektórych bezrobotnych. Liczne typy dotyczyły również 

powodów osobistych (32,1%), a także konieczności zwrotu przyznanych środków  

z powodów określonych w przypisach (22,2%).  
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Wykres 52. Najważniejsze powody zakończenia działalności gospodarczej w ocenie 

pracowników PUP 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników telefonicznego badania kwestionariuszowego 

przeprowadzonego wśród pracowników urzędów [n=243] 

 

 

 

PODSUMOWANIE 

 Najczęstszymi powodami zakończenia działalności w percepcji właścicieli była 

niekorzystna zmiana sytuacji na rynku (32%) oraz zbyt duża konkurencja (27,3%). 

 

 Pracownicy PUP natomiast najczęściej wskazywali takie przyczyny jak: niższą od 

oczekiwanej rentowność firmy (53,5%), nieuczciwość niektórych bezrobotnych 

(35,1%) oraz powody osobiste (32,1%). 
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5. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

Wspieranie przedsiębiorczości obejmuje dostarczanie specyficznych usług oraz kształtowanie 

przychylnego przedsiębiorcy i podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej 

środowiska ekonomiczno-społecznego. Działania w tym zakresie obejmują bardzo wiele 

instrumentów – od stymulatorów wkomponowanych w system ekonomiczno-społeczny i ład 

prawny, poprzez programy i zadania podejmowane bezpośrednio przez administrację 

publiczną różnych szczebli, po wyspecjalizowane instytucje sektora obywatelskiego.
7
 

W ostatnich latach w Polsce, coraz więcej osób zainteresowanych jest możliwością 

korzystania z jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności 

gospodarczej. W 2010 roku z dofinansowania skorzystało 77 017 bezrobotnych. Pomimo 

faktu, iż decyzja o podjęciu działalności gospodarczej wynika z indywidualnego wyboru 

jednostki, to jednak bardzo ważną rolę odrywa kształtowanie instrumentów polityki rynku 

pracy, które mogą regulować procesy zakładania firm.  Poniżej zostały przedstawione główne 

rekomendacje, na postawie wniosków z ogólnopolskiego badania nt. stosowanej formy 

aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy  

na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

1. Wdrożenie przejrzystych procedur oceny wniosków osób bezrobotnych 

ubiegających się o wsparcie w postaci jednorazowych środków Funduszu 

Pracy na rozpoczęcie działalności, zawierających formularz oceny kryteriów 

wyboru wniosków 

 

Rokrocznie rosnące zainteresowanie korzystania ze środków Funduszu Pracy  

na dofinansowanie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością odpowiedniego 

wyboru tych przedsięwzięć, które mają największe szanse na sukces a w konsekwencji  

na stworzenie nowych miejsc pracy. 

 

Wybór wniosków powinien odbywać się w drodze konkursowej, co umożliwiłoby przyznanie 

dotacji najlepszym. Nawet w przypadku ok. 7% zidentyfikowanych urzędów pracy, które 

stosują kryterium „kolejności” podczas składania wniosków, zwiększa się ryzyko 

                                                           
7
 Na podstawie Raport PARP „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce”, pod. Red. Kryzsytofa B. 

Matusiaka, Warszawa 2010 



 

St
ro

n
a9

2
 

niewłaściwego czy mało efektywnego przyznania wsparcia na przedsięwzięcia mało rentowne 

lub nieprzemyślane. 

Z kolei w ok. 38% badanych powiatów stosuje się kryteria przyznawania dofinansowań 

odnoszące się zapotrzebowania na dany rodzaj działalności/branżę na lokalnym rynku. 

Rekomenduje się Powiatowym Urzędom Pracy większe regulowanie przyznawania 

dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej, w celu dążenia do poprawy 

ekonomicznej efektywności lokalnej gospodarki w te branże, dziedziny, które przynoszą 

efektywność gospodarczą ze względu na specyfikę danej lokalizacji. Działania takie powinny 

dążyć do przyśpieszenia wzrostu gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu. 

 

Pomimo, iż urzędy pracy posiadają wewnętrzne dokumenty przyznawania dofinansowań 

(regulaminy, kryteria zasady) nie zawsze są one na tyle przejrzyste, aby określały jasność 

procedur stosowanych przy ocenie wniosków bezrobotnych ubiegających się  

o dofinansowanie. Dodatkowo opracowywane regulaminy powinien być wynikiem 

konsultacji z przedstawicielami odpowiednich grup zainteresowania daną kwestią,  

tj. przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, zrzeszeniami pracodawców, władzami 

lokalnymi, bezrobotnymi.  

 

Rekomenduje się także instytucjom, aby przyznawanie środków z Funduszu Pracy  

na rozpoczęcie działalności gospodarczej odbywało się na podstawie jasnych warunków  

i kryteriów oceny wniosków. Regulaminy powinny zostać wzbogacone o karty ocen, które 

powinny zawierać odpowiednie dla danej lokalizacji kryteria ocen wniosków. Dodatkowo 

bezrobotny decydujący się na złożenie wniosku o podjęcie działalności gospodarczej 

powinien powsiadać jasną czytelną informację na temat punktacji w przypadku 

poszczególnych kryteriów.  Czyli odpowiednim kryteriom powinny być przypisane wagi.  

 

2. Zwiększenie nacisku na doradztwo zawodowe umożliwiające ocenę 

predyspozycji bezrobotnego do podjęcia działalności gospodarczej oraz 

wdrożenie mechanizmów szkoleniowych dla bezrobotnych nie posiadających 

wystarczających kwalifikacji czy doświadczenia w prowadzeniu działalności 

gospodarczej 
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W związku z tym, iż proces tworzenia nowego przedsiębiorstwa jest wypadkową cech 

psychologicznych przyszłego przedsiębiorcy, bardzo ważną rolę odgrywa poradnictwo 

zawodowe. 

Wiąże się to z koniecznością starannego przygotowania bezrobotnych oraz wyboru tych 

przedsięwzięć, którym należy udzielić wsparcia, które mają największe szanse na sukces  

i w konsekwencji na stworzenie nowych miejsc pracy dla osób trzecich. Jednorazowe 

konsultacje z doradcą zawodowym nie będą skutkować nagłym nabyciem predyspozycji  

do prowadzenia działalności gospodarczej. Być może właśnie dlatego tak ważne jest 

stosowanie na wstępie testów osobowościowych badających predyspozycje do podjęcia 

działalności gospodarczej. 

Według zwolenników podejścia o rozwijaniu zdolności do prowadzenia biznesu, można  

w człowieku wykształcić przedsiębiorczość w wyniku odpowiedniego treningu i nauki.  

Zatem istotne jest także zapewnianie możliwości odbywania szkoleń osobom, które planują 

podjęcie działalności gospodarczej. Osoby takie często posiadają zbyt niską orientacją 

rynkową czy borykają się z brakiem wiedzy ekonomicznej czy podstaw przedsiębiorczości. 

Autorzy badania rekomendują, aby szkolenia były prowadzone dla osób, które zamierzają 

ubiegać się o dotację jeszcze przed ostateczną decyzją o przyznaniu wsparcia. 

 

3. Możliwość dodatkowego wsparcia doradczego i finansowego dla firm 

powstałych dzięki wsparciu z Funduszu Pracy w okresie między 12 a 24 

miesiącem od podjęcia działalności 

 

Założenie firmy nie jest jednorazowym działaniem, które kojarzy się z momentem rejestracji 

przedsiębiorstwa, lecz rozłożonym w czasie procesem składającym się z szeregu różnych 

czynników. Zazwyczaj w grę wchodzą aspekty ekonomiczne, społeczne, psychologiczne, 

prawne i administracyjne oraz techniczne czy technologiczne. 

Nowy przedsiębiorca na początku staje przed problemem gdzie szukać informacji i jak 

wyselekcjonować instytucje i oferowane przez nie formy wsparcia, optymalne dla jego 

potrzeb. W Powiatowych Urzędach Pracy oprócz informacji o procedurach zakładania firmy, 

powinny się znajdować ogólnodostępne informacje o działających w regionie instytucjach 

wsparcia, w których może uzyskać pomoc doradczą jak i finansową. 
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Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy jest zbyt niskie, aby uruchomić przedsięwzięcie 

mające możliwości na rozwój i utrzymanie się na rynku. Otrzymana pomoc 

może być bodźcem do założenia własnej działalności oraz z efekcie podniesienia 

efektywności działalności. Jednak bez dodatkowego źródła finansowania podmioty mają 

znacznie mniejsze szanse rozwoju swojej działalności na skalę, która umożliwiłaby zyskowne 

funkcjonowanie.  

1/3 badanych firm, które uzyskały dofinansowanie funkcjonowała pomiędzy 1-2 lat. Firmy  

w tym czasie zaczynają odnajdywać się w realiach rynkowych i próbują stabilizować swoją 

sytuację. W tym momencie istotna jest potrzeba wsparcia doradczego bądź finansowego. 

Wyzwanie stanowi zatem podwyższenie efektywności rozważanego instrumentu, które 

zwiększałoby szansę przetrwania i rozwoju firm na rynku między 12 a 24 miesiącem 

funkcjonowania, tak aby dana firma mogła prosperować w warunkach konkurencji rynkowej. 

Rekomenduje się rozpatrzenie wdrożenia dodatkowych mechanizmów wspomagających 

bezpośrednio bądź pośrednio proces udzielania dotacji ze środków Funduszu pracy  

na założenie działalności gospodarczej. 

 

4.  Zwiększenie procesu komunikacji i informacji nt. możliwości pozyskania 

środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej 

 

Mając możliwość dodatkowego przeglądu stron internetowych PUP, zauważono, iż niektóre 

strony powiatowych urzędów pracy pozwalają na dostęp do informacji o środkach  

na rozpoczęcie działalności gospodarczej już z poziomu strony głównej. Część urzędów pracy 

wprowadza w swoich serwisach tematyczny podział informacji: dla pracodawców,  

dla bezrobotnych, dział dotyczący urzędu, statystyk itp. Adresaci powinni przez to prościej 

odnaleźć interesujące informacje. Jednak w większości przypadków pojawiały się trudności 

ze znalezieniem w szybki sposób poszukiwanych informacji. Mimo, że funkcjonowały 

zakładki „Instrumenty rynku pracy”, to konieczne dokumenty – wniosek czy regulamin, 

można było znaleźć dopiero w zakładce „dokumenty do pobrania”. Zdarzały się również 

przypadki, iż dokumenty nie były zamieszczone wirtualnie – pojawiała się informacja  

o możliwości uzyskania informacji bezpośrednio w biurze PUP.  
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W dobie powszechnego elektronicznego dostępu do informacji takie działania rekomenduje 

wdrożenie procesów zamieszczenia i aktualizacji odpowiednich informacjach na serwisach 

internetowych Powiatowych Urzędów Pracy.  

Rekomenduje się dodatkowo uproszczenie sposobu poruszania się po zasobach 

poszczególnych stron internetowych, w celu intuicyjnego wyszukiwania informacji. Zapewne 

konieczna jest odpowiednia kategoryzacja znacznych zasobów informacji zamieszczonych  

na serwisach internetowych urzędów pracy, jednak dla osoby bezrobotnej, która chce do nich 

dotrzeć, może okazać się zbyt kłopotliwa. Sugeruje się zatem umieszczenie przy 

odpowiednich informacjach hiperłącza umożliwiającego pobranie regulaminu i wniosku  

o dotację.  

 

5. Rozbudowa procesu monitoringu na poziomie lokalnym oraz krajowym 

 

Realizowanie aktywnych programów pomocy osobom bezrobotnym wymaga 

systematycznego monitorowania sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Monitoring powinien 

być uzupełniany o prognozy wynikające z obserwowanych zjawisk gospodarczych  

czy demograficznych.  

Monitoring w ramach statystyki publicznej nie jest wystarczającym źródłem danych  

do mierzenia efektywności usług i instrumentów rynku pracy. Jak się okazało w toku badania, 

najważniejszym problemem nie pozwalającym na bardziej sprawne formy mierzenia 

efektywności jest brak jednolitego systemu informatycznego obejmującego wszystkie urzędy 

powiatowe i pozwalającego na wymianę danych pomiędzy urzędami oraz ich analizowanie  

na poziomie centralnym.  

Rekomenduje się również, aby urzędy pracy poprawiały zdolność do wykonywania analiz 

lokalnych rynków pracy.  
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