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Słownik skrótów i pojęć 

WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. 

Filie WUP – jednostki organizacyjne WUP zlokalizowane w Ciechanowie, Siedlcach, Płocku, Radomiu i Ostrołęce. 

PUP – Powiatowy Urząd Pracy. 

MJWPU – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 

PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  

Program – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny. 

IP – Instytucja Pośrednicząca – instytucja odpowiedzialna za zarządzanie poszczególnymi priorytetami Programu. 

W województwie mazowieckim Instytucją Pośrednicząca dla Priorytetu VI PO KL jest Samorząd Województwa Mazowieckiego 

– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego). 

IP II – Instytucja Pośrednicząca II stopnia – instytucja odpowiedzialna za wdrożenie Programu. W województwie 

mazowieckim Instytucją Pośrednicząca II stopnia dla Działania 6.2 PO KL jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych. 

IOK – Instytucja Organizująca Konkurs. W województwie mazowieckim dla Działania 6.2 PO KL IOK jest Mazowiecka 

Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 

KSU – Krajowy System Usług. 

PK KSU – Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług. 

Beneficjent – projektodawca, z którym MJWPU (jako IP II) podpisała umowę o udzielenie dofinansowania na realizację 

projektu w ramach Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 PO KL. 

Projekt konkursowy – projekt wybrany w wyniku otwartego lub zamkniętego konkursu projektów, ogłaszanego 

i prowadzonego przez MJWPU (IP II), która odpowiada za wdrażanie Działania 6.2 PO KL i 8.1.2 PO KL. 

Projekt systemowy – przedsięwzięcie polegające na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych 

w przepisach organów administracji publicznej i innych jednostek sektora finansów publicznych, w projektach 

systemowych beneficjent jest już wskazany. 

Projekt WUP – projekt systemowy lub konkursowy realizowany przez WUP w Warszawie lub jego filię. 

Kryteria strategiczne – wymogi szczegółowe, obowiązkowe dla projektów konkursowych i dotyczące preferowanych 

typów projektu (np. grupa uczestników, obszar realizacji projektu). 

Dotacja (inwestycyjna) – środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości dla wybranych uczestników projektu, którzy 

na etapie realizacji podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego zarejestrowali działalność gospodarczą 

lub zarejestrowali się w KRS (w przypadku spółdzielni i spółdzielni socjalnych). Stanowią one jednorazowe i bezzwrotne 

wsparcie kapitałowe udzielane uczestnikowi na sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających powstanie 

i funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Przyznawane jest do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę 

w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej).  

Uczestnik – osoba, która otrzymała wsparcie w ramach Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 PO KL. 

Odbiorca dotacji – osoba, która otrzymała dotację inwestycyjną w ramach Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 PO KL. 

PEFS – Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczony do monitorowania efektów 

realizacji projektów dofinansowanych z EFS. 
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Streszczenie 

Wstęp 

Celem badania była ocena efektywności działań wspierających podejmowanie działalności 

gospodarczej poprzez przyznanie środków finansowych na ten cel w ramach projektów 

realizowanych w Działaniu 6.2 i Poddziałaniu 8.1.2 PO KL (a zatem współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego).  

Badanie zrealizowane zostało w okresie od października do grudnia 2012 r. z wykorzystaniem metod 

jakościowych i ilościowych: 

 zrealizowano 578 wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo z osobami, które 

prowadziły działalność gospodarczą utworzoną przy współudziale EFS przez ponad 

12 miesięcy1; 

 przeprowadzono 13 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami beneficjentów, w tym 

6 wywiadów z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy (po jednym wywiadzie 

w każdej z filii WUP oraz jeden wywiad w Warszawie) oraz 7 wywiadów z przedstawicielami 

projektodawców konkursowych (fundacji, firm prywatnych, administracji samorządowej)2; 

 przeprowadzono 12 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z uczestnikami, którzy 

otrzymali dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i prowadzili ją ponad 

12 miesięcy. W każdym z sześciu podregionów województwa mazowieckiego 

przeprowadzono po 2 wywiady. 

Wyniki badania służyły ocenie celowości utrzymania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, 

wyznaczenia optymalnych kierunków zmian, metod i alternatywnych form wsparcia nowo 

powstających przedsiębiorstw. 

Dobre praktyki 

W trakcie badań zidentyfikowano następujące „dobre praktyki” w dziedzinie wsparcia rozpoczęcia 

działalności gospodarczej: 

 Prowadzenie rekrutacji on-line. Adekwatne w przypadku młodszych grup docelowych 

(m.st. Warszawa). 

 Świadczenie przedłużonego wsparcia pomostowego. Więcej niż co drugi uczestnik 

projektów realizowanych przez beneficjentów innych niż WUP otrzymał wsparcie 

pomostowe przez 12 miesięcy. Z tego typu wsparcia skorzystał jedynie co dwudziesty 

uczestnik projektów realizowanych przez WUP, zamieszkały na terenie jednego 

z następujących powiatów: ciechanowski, grodziski, m. Ostrołęka, nowodworski, ostrołęcki, 

pruszkowski, pułtuski, siedlecki, wołomiński, wyszkowski, żuromiński. 

                                                                    
1 

Spośród tych 578 badanych 31% prowadziło działalność założoną przy udziale środków EFS przez ponad 24 miesiące, 
a 78% prowadziło ją w momencie badania.  
2
 6 wywiadów z przedstawicielami beneficjentów wybranych w procedurze konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL 

i 1 wywiad z przedstawicielem beneficjenta realizującym projekt w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. 



 
 
 

7 

 Konferencje zamykające projekty, z zaproszonymi na nie m.in. mediami lokalnymi, dają 

możliwość promocji utworzonych firm (podregion ostrołęcko-siedlecki, warszawski 

wschodni oraz ciechanowski). 

 Biuletyn WUP prezentujący wybrane sylwetki i firmy uczestników programu. 

 Linki do stron internetowych firm otwartych przy pomocy dotacji zamieszczane na stronie 

beneficjenta (podregion warszawski wschodni).  

Przeżywalność firm 

Odnotowane wśród odbiorców dotacji wskaźniki przeżycia były znacznie wyższe niż analogiczne 

wskaźniki podawane przez GUS dla ogółu działalności gospodarczych osób fizycznych w Polsce. 

Spośród firm założonych w 2010 roku 85% (168 ze 198 badanych przedsiębiorstw) istniało 

co najmniej do końca 2011 roku, a 65% (130 ze 199 badanych) do grudnia 2012 roku. Spośród firm 

założonych w 2011 roku 83% (291 z 351 badanych) przetrwało do grudnia 2012 roku. Rzuca 

to pozytywne światło na efekty wsparcia. 

Dodatkowość działań aktywizacyjnych 

W ocenie efektywności wsparcia ważna jest nie tylko liczba osób, które otworzyły własne firmy 

po otrzymaniu dotacji i utrzymały je po obowiązkowym okresie jednego roku, ale także udział osób, 

które nie założyłyby działalności gospodarczej bez otrzymanego wsparcia. Świadczy to o tzw. 

dodatkowości („wartości dodanej”) interwencji publicznej.  

W przeprowadzonym badaniu o dodatkowości wnioskowano na podstawie wypowiedzi odbiorców 

dotacji. Dwie piąte (42%) respondentów stwierdziło, że nawet, gdyby nie otrzymali dotacji w ramach 

projektu i tak podjęliby decyzję o otworzeniu własnej firmy, korzystając z innych środków. 

W związku z tym dodatkowość wsparcia nie wydaje się zadowalająca (choć jest podobna, jak 

w innych województwach), co wskazuje na potrzebę usprawnienia selekcji uczestników. Dotyczy 

to również projektów WUP, w których odnotowano zbliżony do ogólnego odsetek uczestników, 

którzy założyliby działalność bez otrzymania wsparcia (44%). Największa mierzona w ten sposób 

dodatkowość wsparcia występuje w podregionie radomskim. 

Przydatność wsparcia w trakcie prowadzenia działalności 

Zdecydowana większość badanych deklaruje, że prowadząc działalność gospodarczą 

wykorzystuje wiedzę lub umiejętności zdobyte w trakcie udziału w projekcie (84%). Bardziej 

krytyczne w stosunku do przydatności udzielonego wsparcia są osoby, które wiedzę z zakresu 

prowadzenia przedsiębiorstwa mogą czerpać od rodziców, którzy również prowadzili działalność 

gospodarczą. Negatywne opinie na temat użyteczności wsparcia częściej spotykane były w regionie 

warszawskim wschodnim i m.st. Warszawa. Różnice pomiędzy typami projektodawców i interwencji 

nie są statystycznie istotne. W prowadzeniu działalności gospodarczej praktyczna wiedza (lub 

umiejętności) zdobyta dzięki udziałowi w projekcie częściej wykorzystywana jest przez osoby 

o wykształceniu średnim lub policealnym niż te z wykształceniem wyższym (+17 p.p.). 

Uczestnicy najczęściej wskazują na różne przydatne umiejętności zdobyte w trakcie trwania 

projektu. Np. umiejętności związane z księgowością i rachunkowością wskazuje 40% – zwłaszcza 

osoby w wieku 25-30 lat. Na drugim miejscu pod względem przydatności znalazły się kompetencje 
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dotyczące marketingu i reklamy (20%). Za bardzo przydatne respondenci uznali również nabyte 

umiejętności związane z tym, jak prowadzić działalność gospodarczą (18%). Największe 

zainteresowanie tą dziedziną wykazały osoby w wieku 25-30 lat. 

Wykorzystanie innych źródeł finansowania 

Najczęstszym powodem starania się o dotację był brak pracy i trudności z jej znalezieniem, idący 

w parze z brakiem środków na rozpoczęcie własnej działalności. Gdyby nie przyznane środki, osoby 

zdeterminowane do tego, aby otworzyć działalność gospodarczą, oszczędzałyby na ten cel, 

starałyby się pożyczyć pieniądze od rodziny i znajomych lub z banku. Część osób szukałaby innych 

dotacji np. z PUP. 

Znajomość innych form wsparcia jest wśród badanych uczestników raczej wysoka, lecz dość 

ogólna. Badani wiedzą o możliwościach uzyskania wsparcia z innych źródeł głównie z mediów oraz 

ze szkoleń odbytych w trakcie uzyskiwanego wsparcia. Wśród najczęściej wymienianych instytucji 

wspierających przedsiębiorców występują: ogólnie Unia Europejska, PUP, PARP i ARiMR. 

Pomijając udział w projekcie firmy powstałe w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL 

rzadko korzystały z innego wsparcia. O środki unijne lub krajowe starało się 15% aktywnych i 7% 

już zamkniętych firm. Ostatecznie wsparcie otrzymało 5% funkcjonujących i 1% zlikwidowanych 

działalności. Najczęściej wsparcie to miało postać dofinansowania zatrudnienia pracowników 

(48%) albo udziału właściciela firmy w szkoleniach lub konferencjach (22%). 

Ocena wsparcia przez uczestników 

Wsparcie dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą miało kompleksowy charakter 

i składało się z przyznania środków na rozwój działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego, 

a także doradztwa oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych 

do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto: 

 58% badanych wskazywało, że udzielono im wsparcia w postaci konsultacji biznesplanu – 

odsetek ten był mniejszy w projektach WUP (53%); 

 29% badanych wskazywało, że korzystało z coachingu biznesowego –  odsetek ten był 

mniejszy w projektach WUP (25%). 

Badani wysoko oceniają użyteczność udzielonego wsparcia, uznając je za bardzo (83%) lub dosyć 

(17%) przydatne. 

W całym procesie uczestnicy pozytywnie oceniali przede wszystkim: 

 Ideę wsparcia aktywizacji zawodowej, realizowaną poprzez wspieranie samozatrudnienia 

i przedsiębiorczości, w tym wysokość dotacji oraz, co bardzo ważne, wsparcie pomostowe. 

 Pracowników beneficjentów: ich kompetencje, życzliwość, wsparcie i zaangażowanie. 

 Szkolenia: ich przydatność i jakość (szkolenia z przedsiębiorczości i przygotowania 

biznesplanu). Szczególnie doceniano konsultacje indywidualne oraz czas ich trwania, jeśli 

były zorganizowane bez nadmiernych przerw (optymalnie do miesiąca). 
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 Wsparcie po zakończonym procesie – zarówno wsparcie marketingowe, które traktowano 

jako dodatkową formę reklamy (tzw. „dobre praktyki”), jak i możliwość skorzystania 

z indywidualnych konsultacji ze specjalistami. 

Negatywnie w procesie wsparcia uczestnicy oceniali przede wszystkim: 

 Zbyt długi czas trwania procesu udzielania wsparcia oraz nieplanowane jego wydłużanie 

się; znacznie dłużej trwał projekt 8.1.2. (od 8 miesięcy do prawie 2 lat), projekt 6.2 krócej 

(4-8 miesięcy). Negatywnie oceniały to szczególnie osoby bezrobotne, które brały udział 

w programie razem z osobami pracującymi.  

 Biurokrację – dla części uczestników uciążliwe było spełnienie wymogów związane 

z rozliczeniem dotacji. W przypadku 8% utworzonych firm obowiązki związane 

z rozliczaniem projektów miały negatywny wpływ na rozwój firmy. 

 Zapewnienie czasowego wkładu własnego przez osoby bezrobotne. 

 Zbyt krótkie wsparcie pomostowe (6, a nie 12 miesięcy). 

Ocena przebiegu ścieżki projektowej 

Ogólna ocena przebiegu ścieżki projektowej jest pozytywna, choć zidentyfikowano kilka 

obszarów, w których sprawność realizacji projektów mogłaby ulec poprawie. 

Przez uczestników proces wsparcia najczęściej był oceniany jako stosunkowo sprawny i skuteczny, 

ale trwający zbyt długo. Zdecydowanie gorzej oceniano czas trwania projektów Poddziałania 8.1.2 

niż 6.2. Wydaje się, że faktycznie tempo wdrożenia i realizacji projektów pozostawia pole 

do poprawy. 

Rekrutacja: warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest spełnienie kryteriów grup docelowych 

(np. ze względu na wiek, status na rynku pracy, płeć, miejsce zamieszkania). Ograniczenie wsparcia 

do terenu danych powiatów, przyznawanie preferencyjnych punktów za zamieszkanie na obszarach 

wiejskich skłaniało niektórych uczestników do przemeldowywania się. W analizowanych projektach 

wsparcie kierowane było zarówno do osób bezrobotnych, jak i nieaktywnych zawodowo, dlatego też 

nie spotkano się ze zjawiskiem sztucznych rejestracji w urzędach pracy. Natomiast w projekcie 

systemowym Poddziałania 8.1.2, ze względu na sprofilowanie wsparcia na osoby zagrożone 

zwolnieniem, w firmach rodzinnych dochodzi do wystawiania fikcyjnych zaświadczeń zagrożenia 

utratą pracy. Do projektów kierowani są członkowie rodzin, którzy zdobędą więcej punktów 

podczas rekrutacji. Niebezpiecznym zjawiskiem jest działalność firm doradczych rekrutujących 

potencjalnych uczestników, oferując im usługę opracowania biznesplanu za 1 tys. zł w zamian 

za pozyskanie 40 tys. zł dotacji. 

Szkolenia: zazwyczaj (w ponad 80% przypadków) okazują się przydatne dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą. Przez większość uczestników Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2, 

projektów prowadzonych przez WUP oraz innych beneficjentów, są uznawane za jedną z głównych 

zalet całego procesu wsparcia. Jakość szkoleń jest jednak zróżnicowana i w projektach systemowych 

w pewnym stopniu uzależniona od przebiegu procedury zamówień publicznych. Nawet jeśli cena nie 

jest głównym kryterium wyboru ofert, przetargi niekiedy wygrywają firmy słabsze merytorycznie, 

z powodu braku lepszych konkurentów. 
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Pisanie biznesplanu: jakość biznesplanów pod względem formalnym poprawia się w miarę realizacji 

kolejnych projektów. Część uczestników (w opinii beneficjentów) nie przygotowuje samodzielnie 

biznesplanu, a nawet formularza rekrutacyjnego. Zdaniem beneficjentów wynika to z braku czasu 

uczestników, braku umiejętności wszechstronnego opisania swojego pomysłu, chęci zdobycia jak 

największej liczby punktów. Koszt opracowania dokumentów waha się od 200 zł do nawet 3 tys. zł. 

Wypłata środków i wsparcia pomostowego: w trakcie wdrażania interwencji miały miejsce opóźnienia 

wypłaty środków uczestnikom. Wynikały one z braku środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych na początku roku kalendarzowego oraz niezabezpieczenia ich na projekty 

rekomendowane do wsparcia. 

Prowadzenie działalności w okresie 12 miesięcy: bardzo rzadko (w 1% przypadków wg badania CATI) 

następuje zamknięcie działalności przed upływem okresu trwałości. Ma ono miejsce zazwyczaj 

w przypadkach losowych (choroba), rzadziej jest wynikiem niewłaściwego wydatkowania środków 

publicznych. Nie spotkano się z sytuacją, w której uczestnik zrezygnował z przyznanej mu dotacji 

z powodu zbyt dużej biurokracji, związanej z jej rozliczeniem. 

Precyzyjność i czytelność dokumentacji 

Pod względem dostępności informacji oraz łatwości dotarcia do niezbędnych załączników przodują 

beneficjenci systemowi. Procedura rekrutacyjna, zarówno w przypadku projektów systemowych, jak 

i konkursowych, jest jasno opisana. Natomiast zdecydowanie bardziej szczegółowe są zapisy 

dokumentów przygotowanych przez WUP. 

Język wszystkich regulaminów i dokumentów rekrutacyjnych jest „biurokratyczny” – zwłaszcza 

opracowań WUP. Styl komunikacji beneficjentów konkursowych jest bardziej przyjazny.  

Wpływ kryteriów strategicznych na intensywność wsparcia 

Obraz wyłaniający się z porównania kryteriów strategicznych sformułowanych w Działaniu 6.2 

z rzeczywistym kierowaniem wsparcia jest złożony. Powiaty, które zostały wymienione z nazwy 

w kryteriach wyboru projektów konkursowych, faktycznie cechują się większą intensywnością 

przyznawania dotacji. W rzeczywiście zachodzącej selekcji preferowane są kobiety 

i prawdopodobnie również osoby odchodzące z rolnictwa (na co wskazuje nieco większa 

intensywność przyznawania dotacji w powiatach o znacznej przewadze ludności wiejskiej). 

Natomiast osoby po 45. roku życia oraz długotrwale bezrobotnych cechuje, mimo wskazania ich 

w kryteriach strategicznych, mniejsza intensywność przyznawania dotacji niż w przypadku ogółu. 

W związku z rozszerzeniem obszaru realizacji niektórych projektów (w obliczu problemów 

z rekrutacją uczestników) 11% dotacji udzielonych w ramach projektów konkursowych, które 

otrzymały w trakcie oceny punkty za skierowanie wsparcia do wymienionych w kryteriach 

strategicznych powiatów, trafiło do osób spoza tych powiatów. Zjawisko to w niewielkim więc 

stopniu osłabiło wpływ kryteriów strategicznych na geograficzną dystrybucję wsparcia, choć mogło 

mieć większe znaczenie w powiatach o mniejszej liczbie  przyznanych dotacji (żuromiński, przysuski, 

szydłowiecki). 
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Główne obserwacje, wnioski i rekomendacje  

Analiza przeżywalności firm założonych przy wsparciu ze środków publicznych  

OBSERWACJE 

Jak pokazały analizy (rozdz. 7.1), przeżywalność przedsiębiorstw założonych przy wykorzystaniu 

dotacji w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 jest większa (o około 7 p.p.) niż typowa dla 

całej populacji działalności gospodarczych osób fizycznych w Polsce.  Spośród firm założonych 

przy udziale dotacji w 2010 roku 85% istniało co najmniej do końca 2011 roku, a 65% do grudnia 2012 

roku. Spośród firm założonych w 2011 roku 83% przetrwało do grudnia 2012 roku.  

Większą przeżywalność firm odbiorców dotacji założonych w roku 2011 w perspektywie 12-24 

miesięcy zaobserwowano w ramach projektów systemowych (88%) niż w ramach projektów 

konkursowych (79%). 

Przyczyny likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej różnią się w zależności od płci. Wśród 

kobiet powody zaprzestania prowadzenia firmy najczęściej mają charakter osobisty lub rodzinny. 

WNIOSKI 

Wskaźniki przeżycia rzucają pozytywne światło na efekty wsparcia. Są to wyniki znacząco różne 

od tych, które zostały uzyskane w panelowym badaniu niepracujących odbiorców dotacji w ramach 

Działania 6.1.3, i w których stwierdzono, że przeżywalność ich działalności gospodarczych nie 

przekracza ogólnokrajowej przeżywalności firm założonych przez osoby uprzednio bezrobotne. Być 

może zatem szczególne cechy wsparcia dotacyjnego świadczonego w ramach Działań 6.2 

i Poddziałania 8.1.2, np. wyższa wartość wsparcia finansowego oraz wsparcie pomostowe, 

sprzyjają przeżywalności przedsiębiorstw, co oznacza, że analizowane działania aktywizacyjne 

przynoszą pożądane rezultaty.  

Z punktu widzenia osiąganych rezultatów celowa jest zatem kontynuacja tego rodzaju wsparcia. 

Argumentem za zmianą formy wsparcia mogłaby natomiast być możliwość osiągnięcia podobnych 

efektów przy mniejszych kosztach. Na przykład zwrotne formy finansowania przedsiębiorczości 

mogą być bardziej efektywne kosztowo, ponieważ udzielane środki finansowe mogą być 

wykorzystywane wielokrotnie. Poprzednie badania wskazują przy tym, że przeżywalność młodych 

przedsiębiorstw korzystających z oferty funduszy pożyczkowych jest podobna, jak przedsiębiorstw 

utworzonych przy udziale dotacji (por. PAG Uniconsult, "Ocena trwałości i efektywności wsparcia 

udzielonego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach SPO RZL, ZPORR oraz PO KL", 

Województwo Kujawsko-Pomorskie, 2012). Natomiast w przypadku gdy wykorzystanie 

instrumentów zwrotnych albo innych rozwiązań nie rokuje osiągnięcia podobnych efektów, zasadne 

jest utrzymanie formy wsparcia dostępnej aktualnie w Działaniu 6.2 i Poddziałaniu 8.1.2 PO KL bez 

gruntownych zmian. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku grup docelowych, którym 

brakuje zasobów pozwalających na pozyskanie i następnie spłacenie pożyczki (np. długotrwale 

bezrobotnych, co sugerują omówione niżej wyniki dotyczące efektu jałowej straty).   
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Zróżnicowanie przyczyn likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej w zależności od płci 

pokazuje, jak ważnym elementem wspierania przedsiębiorczości kobiet są działania w obszarze 

łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym. 

REKOMENDACJE 

W kontekście wspierania przedsiębiorczości kobiet należy kontynuować i rozwijać wsparcie 

w obszarze łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym (np. wsparcie w opiece nad zależnymi 

członkami rodziny, szkolenia dot. zarządzania czasem). Tego rodzaju wsparcie może być udzielane 

zarówno w ramach projektów zakładających przyznanie środków finansowych na rozwój 

działalności gospodarczej, jak i poza nimi. Rekomendacja jest więc skierowana zarówno 

do projektodawców, jak i do Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących PO KL. Powinna 

zostać również uwzględniona przy programowaniu wsparcia przedsiębiorczości w przyszłym okresie 

programowania. 

Ocena efektywności działań aktywizacyjnych przygotowujących do podjęcia 

działalności gospodarczej 

OBSERWACJE 

Zarówno uczestnicy, jak i przedstawiciele beneficjentów (w tym WUP) zdecydowanie 

pozytywnie oceniali ogólnie udzielone wsparcie i jego efekty – liczbę utworzonych i utrzymanych 

po zaprzestaniu wsparcia firm (rozdz. 6.1).  

W ocenie efektywności wsparcia ważna jest jednak nie tylko liczba osób, które otworzyły własne 

firmy po otrzymaniu dotacji i utrzymały je po obowiązkowym okresie jednego roku, ale także udział 

osób, które nie założyłyby działalności gospodarczej bez otrzymanego wsparcia. Świadczy to o tzw. 

dodatkowości („wartości dodanej”) interwencji publicznej. Natomiast otrzymanie wsparcia przez 

osoby, które nawet bez niego założyłyby firmy, może być interpretowane jako efekt jałowej straty 

(deadweight). 

W przeprowadzonym badaniu o dodatkowości wnioskowano na podstawie wypowiedzi odbiorców 

dotacji (rozdz. 5). Dwie piąte (42%) respondentów stwierdziło, że nawet gdyby nie otrzymali dotacji 

w ramach projektu i tak podjęliby decyzję o otworzeniu własnej firmy, korzystając z innych środków. 

W związku z tym dodatkowość wsparcia dotacyjnego nie wydaje się zadowalająca (choć jest 

podobna, jak w innych województwach). Dotyczy to również projektów WUP, w których 

odnotowano zbliżony do ogólnego odsetek uczestników, którzy założyliby działalność bez 

otrzymania środków finansowych (44%).  

Jeżeli brać pod uwagę sytuację zawodową przed udziałem w projekcie, najmniejszy efekt jałowej 

straty (37%) występuje w podpróbie osób, które zadeklarowały się jako długotrwale bezrobotne 

w chwili przystąpienia do projektu, jednak, ponieważ różnice są tu nieistotne statystycznie, należy 

zachować dużą ostrożność w formułowaniu na tej podstawie wniosków. 

Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli firma powstałaby bez przyznania dotacji, dotacja ta może 

mieć pozytywny wpływ na rozwój firmy. Na przykład dzięki niej szansa na przeżycie 

przedsiębiorstwa może być wyższa (co sugerują przytoczone wyżej wyniki analizy przeżywalności) 
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albo przedsiębiorstwo może być lepiej zarządzane i bardziej konkurencyjne (co sugerują wypowiedzi 

respondentów, a także przytoczone niżej wyniki dotyczące przydatności wsparcia szkoleniowo-

doradczego).  

Prawie jedna piąta badanych odbiorców dotacji łączyła prowadzenie działalności gospodarczej 

z zatrudnieniem na etat. Często były to osoby już pracujące, które wzięły udział w projekcie, aby 

zyskać dodatkowe źródło dochodu. 

Niektórzy beneficjenci uzasadniają wysoki udział pracujących wśród uczestników swoich projektów 

tym, że osoby te mają większy potencjał do tworzenia miejsca pracy dla innych – w domyśle 

bezrobotnych. Wyniki badania ilościowego nie potwierdzają tej hipotezy. Jak pokazują analizy 

statystyczne, między osobami pracującymi a niepracującymi nie występują istotne statystyczne 

różnice ani pod względem prawdopodobieństwa utworzenia dodatkowych miejsc pracy, ani pod 

względem średniej liczby tworzonych dodatkowych miejsc pracy. 

WNIOSKI 

Ogólny obraz osiągniętych efektów jest pozytywny. Niemniej wyniki sugerują, że może występować 

znaczny efekt jałowej straty (deadweight), polegający na przyznawaniu dotacji osobom, które 

byłyby w stanie rozpocząć działalność gospodarczą również bez niej (na przykład pozyskując 

pożyczkę), co oznacza, że dotacje nie generują w ich przypadku istotnych efektów. Wskazuje 

to na potrzebę poświęcenia dodatkowej uwagi etapowi selekcji osób, którym zostaje przyznana 

dotacja. 

Wyniki badania pokazują, że zawierane w formularzach rekrutacyjnych projektów systemowych 

pytanie, czy kandydat założy działalność gospodarczą z własnych środków w sytuacji, 

gdy nie otrzyma środków finansowych w ramach projektu, jest nieskuteczne z punktu widzenia 

zapewnienia większej dodatkowości wsparcia, a ponadto może motywować uczestników 

do udzielania nieprawdziwej odpowiedzi (rozdział 6.2). 

W przypadku osób, które łączą prowadzenie działalności gospodarczej z pracą na etat, rzeczywiste 

efekty przyznania dotacji budzą pewne wątpliwości. Prawdopodobnie ograniczają się one 

do zwiększenia dochodów i tak zatrudnionej osoby. Ponadto zachodzi podejrzenie, że osoby, które 

pracowały w momencie przystąpienia do projektu, byłyby w stanie pozyskać środki finansowe 

niezbędne do założenia firmy również bez pomocy w postaci bezzwrotnej dotacji. Dlatego wątpliwa 

jest zasadność wspierania środkami bezzwrotnymi osób, które są zatrudnione i planują 

to zatrudnienie utrzymać.  

REKOMENDACJE 

Rekomendujemy zastosowanie przy doborze uczestników projektów realizowanych przez WUP oraz 

przy wyborze uczestników, którzy otrzymują dotacje, kryteriów preferujących tych uczestników, 

którzy mają mniejsze szanse na pozyskanie finansowania zwrotnego (np. pożyczki), bądź też 

całkowite rozdzielenie grup, które mogą korzystać z obu rodzajów wsparcia. Zalecamy rezygnację 

z zawarcia w formularzu rekrutacyjnym pytania, czy kandydat założy działalność gospodarczą 

z własnych środków w sytuacji, gdy nie otrzyma środków finansowych w ramach projektu. Warto 

natomiast w formularzach rekrutacyjnych zebrać informacje, które są brane pod uwagę przez 
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pożyczkodawców przy ocenie wniosków o pożyczkę (np. źródła dochodów, możliwości 

zabezpieczenia pożyczki, ewentualne wcześniejsze doświadczenia biznesowe).  

Nie zalecamy kierowania wsparcia dotacyjnego do osób, które pracują na etat i zachodzi 

podejrzenie, że pozostaną zatrudnione również po zarejestrowaniu działalności albo że posiadają 

wystarczające zasoby, aby pozyskać finansowanie z innych źródeł.  

Rekomendacja może zostać wdrożona przez odpowiednie zaprojektowanie kryteriów doboru 

uczestników projektów i odbiorców dotacji oraz formularza rekrutacyjnego. Przykładowo, formularz 

rekrutacyjny może zawierać pytanie o stałe źródła dochodów, a procedura doboru może preferować 

osoby o niskich stałych dochodach. 

Ocena skuteczności i przydatności wsparcia szkoleniowo-doradczego w trakcie 

prowadzenia działalności 

OBSERWACJE 

Prowadząc działalność gospodarczą zdecydowana większość badanych wykorzystuje wiedzę lub 

umiejętności zdobyte w trakcie udziału w projekcie (84%). Niezależnie od Działania i beneficjenta 

większość uczestników uznaje szkolenia za jedną z głównych zalet całego procesu wsparcia. 

Niektórzy przedstawiciele instytucji samorządowych zwracali jednak uwagę, że zdarzały się 

sytuacje, gdy podmioty wybrane w trybie zamówień publicznych zapewniały szkolenia i doradztwo 

niskiej jakości. 

WNIOSKI 

Patrząc całościowo, przydatność i skuteczność zapewnionego wsparcia szkoleniowo-doradczego 

należy ocenić wysoko. Niemniej jakość szkoleń i doradztwa jest zróżnicowana, a ważną rolę w jej 

zapewnieniu odgrywa przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach 

którego wybierany jest podmiot świadczący usługi szkoleniowe i/lub doradcze.  

REKOMENDACJE 

Rekomendujemy utrzymanie w tym i następnym okresie standardowo świadczonego wsparcia 

szkoleniowo-doradczego w kształcie zbliżonym do obecnego. Rekomendacja ta skierowana jest 

przede wszystkim do Instytucji Zarządzającej. 

W przypadku beneficjentów, którzy wykonawcę usług szkoleniowych i doradczych wybierają 

w trybie zamówień publicznych, zalecamy takie formułowanie kryteriów wyboru wykonawcy, aby 

w miarę możliwości zapewnić odpowiednią jakość tych usług. Środkiem do tego może być 

przyznanie niezbyt wysokiej wagi kryterium ceny oraz istotnej wagi kryteriom związanym 

z zapewnieniem jakości usługi (np. opis treści szkolenia/doradztwa). Zdajemy sobie sprawę, że już 

obecnie beneficjenci stosują kryteria inne niż cenowe – co uważamy za właściwy kierunek. 
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Analiza wytycznych, dokumentacji oraz sposobu oceny formularzy rekrutacyjnych 

i wniosków o dotację 

OBSERWACJE 

Informacje o projektach realizowanych w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2. PO KL 

są stosunkowo łatwo dostępne na stronach beneficjentów. Więcej trudności sprawia odnalezienie 

wszystkich koniecznych do ubiegania się o wsparcie dokumentów. Procedury uzyskania wsparcia 

są jasno i precyzyjnie opisane, lecz stosowany język komunikacji jest dość „biurokratyczny”. 

Zakres informacji pozyskiwanych w stosowanych w Działaniu 6.2. i Poddziałaniu 8.1.2 PO KL 

wzorach biznesplanów jest wystarczający, dostosowany do celu, dla którego został skonstruowany, 

a więc oceny prostych pomysłów biznesowych, realizowanych głównie w formie jednoosobowych 

działalności gospodarczych. Formularze biznesplanów stosowanych przez beneficjentów 

systemowych i konkursowych mają formę uporządkowaną, a ich struktura jest czytelna i przejrzysta. 

Treści uporządkowane są tabelarycznie wg głównych kategorii/ podkategorii (dane wnioskodawcy, 

opis przedsięwzięcia, plan inwestycyjny, plan ekonomiczno-finansowy). Język stosowany 

w formularzach biznesplanów jest precyzyjny. Część badanych uczestników zgłaszała, że miała 

problemy z wypełnieniem formularza, jednak udało się je przezwyciężyć dzięki otrzymanemu 

wsparciu szkoleniowo-doradczemu. 

WNIOSKI 

W dokumentach projektowych, zwłaszcza w regulaminach rekrutacji i regulaminach ubiegania się 

o środki finansowe, należałoby stosować język zrozumiały dla potencjalnych uczestników projektu. 

Jest to istotny czynnik zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Język regulaminów, konieczność 

opracowania biznesplanu, połączone z podejściem projektodawców, że równe traktowanie oznacza 

nieingerowanie, może sprawiać, że dochodzi do autoeliminacji osób z niższymi kompetencjami 

językowymi. Poprawa dostępności do dokumentacji projektowej możliwa będzie dzięki 

opracowaniu prostej nawigacji w serwisie informacyjnym dotyczącym projektu oraz zamieszczaniu 

na stronach beneficjentów wszystkich dokumentów koniecznych do ubiegania się o wsparcie. 

Niewątpliwie bez wsparcia szkoleniowo-doradczego, będącego integralnym elementem projektów 

realizowanych w ramach Działania 6.2. i Poddziałania 8.1.2  PO KL, osoby o słabszych 

kompetencjach mogłyby mieć problemy z wypełnieniem formularzy biznesplanów i zrozumieniem 

ich zapisów. Dlatego szczególnie istotne jest, aby w ramach podstawowego wsparcia szkoleniowo-

doradczego wyposażano uczestników w praktyczną wiedzę i umiejętności związane 

z przygotowaniem biznesplanów. Odbywać się to powinno w sposób dostosowany do wiedzy, 

umiejętności i kompetencji uczestników. 

REKOMENDACJE 

Rekomendujemy projektodawcom (w szczególności beneficjentowi systemowemu) zastosowanie 

w dokumentacji projektowej, w miarę możliwości, mniej biurokratycznego języka, ułatwiającego 

zrozumienie przekazywanych informacji przez osoby o słabszych kompetencjach językowych. 

Dobrym narzędziem sprawdzenia, czy opracowane materiały informacyjne zostały opracowane 

dostatecznie jasno i zrozumiale może być zastosowanie tzw. indeksu mglistości Gunninga. 
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To popularne i proste narzędzie, łatwe do zastosowania przez osoby nieposiadające szczególnych 

kompetencji językoznawczych.  

Rekomendujemy Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy opracowanie wspólnego dla urzędu 

warszawskiego i filii schematu zamieszczania informacji i dokumentacji projektowej (dla projektów 

zakończonych i obecnie realizowanych), np. poprzez podzielenie podstron projektów na tematyczne 

sekcje. 

Rekomendujemy projektodawcom, aby we wsparciu szkoleniowo-doradczym kładli duży nacisk 

na praktyczną wiedzę i umiejętności związane z opracowaniem biznesplanu. Wsparcie to powinno 

być dopasowane do zastanego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji uczestników. Dlatego 

celowe może być dokonanie podziału szkoleń dla uczestników na poziom podstawowy 

i zaawansowany, zastosowanie interaktywnych metod przekazywania wiedzy albo elementy 

wzmacniające miękkie kompetencje uczestników projektu. 

Analiza i ocena przebiegu ścieżki projektowej 

OBSERWACJE 

Rekrutacja: warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest spełnienie kryteriów grup docelowych 

(np. ze względu na wiek, status na rynku pracy, płeć, miejsce zamieszkania). Ograniczenie wsparcia 

do terenu danych powiatów, przyznawanie preferencyjnych punktów za zamieszkanie na obszarach 

wiejskich skłaniało niektórych uczestników do przemeldowywania się. W analizowanych projektach 

wsparcie kierowane było zarówno do osób bezrobotnych, jak i nieaktywnych zawodowo, dlatego też 

nie spotkano się ze zjawiskiem sztucznych rejestracji w urzędach pracy. Natomiast w projekcie 

systemowym Poddziałania 8.1.2, ze względu na sprofilowanie wsparcia na osoby zagrożone 

zwolnieniem, w firmach rodzinnych dochodzi do wystawiania fikcyjnych zaświadczeń zagrożenia 

utratą pracy.  

Udział w projekcie: część uczestników narzekała na udzielanie przez pracowników beneficjenta 

sprzecznych informacji, niedostarczenie wszystkich koniecznych informacji, nieznajomość projektu 

lub długie oczekiwanie na odpowiedź. 

Pisanie biznesplanu: jakość biznesplanów pod względem formalnym poprawia się w miarę realizacji 

kolejnych projektów. Część uczestników nie przygotowuje samodzielnie biznesplanu, a nawet 

nie wypełnia formularza rekrutacyjnego. Zdaniem beneficjentów wynika to z braku czasu 

uczestników, braku umiejętności wszechstronnego opisania swojego pomysłu, chęci zdobycia jak 

największej liczby punktów.  

Wypłata środków i wsparcia pomostowego: W trakcie wdrażania interwencji miały miejsce opóźnienia 

wypłaty środków uczestnikom. Wynikały one z braku środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych na początku roku kalendarzowego oraz niezabezpieczenia ich na projekty 

rekomendowane do wsparcia. 

Prowadzenie działalności: bardzo rzadko (w 1% przypadków wg badania CATI) następuje zamknięcie 

działalności przed upływem okresu trwałości. Ma ono miejsce zazwyczaj w przypadkach losowych 

(choroba), rzadziej jest wynikiem niewłaściwego wydatkowania środków publicznych. Nie spotkano 
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się z sytuacją, w której uczestnik zrezygnował z przyznanej mu dotacji z powodu zbyt dużej 

biurokracji, związanej z jej rozliczeniem. 

Wśród wymienianych przez mężczyzn przyczyn likwidacji firmy do momentu udziału w badaniu 

stosunkowo często występuje podjęcie innej pracy, co rodzi wątpliwości, czy rzeczywiście zawsze 

były to osoby, dla których prowadzenie własnej działalności było preferowaną formą pracy. 

Koresponduje to z wynikami jakościowymi (FGI, zarówno w kontekście kobiet i mężczyzn), gdzie 

pytano o preferowaną formę zatrudnienia – praca na etat była przez znaczną część osób uznawana 

za najbardziej atrakcyjną formę zatrudnienia, co pozwala przypuszczać, że przy nadarzającej się 

okazji podejmą pracę na etat, zaprzestając prowadzenia działalności lub nie wykorzystując całego 

możliwego potencjału. 

Co dziesiąty uczestnik w badaniu CATI zgłaszał potrzebę podwyższenia kwoty dofinansowania. 

Zgłaszano też potrzebę zmodyfikowania zakresu tematycznego wsparcia, aby był on bardziej 

specjalistyczny, skoncentrowany na przekazywaniu praktycznych i konkretnych informacji. Doboru 

bardziej kompetentnej kadry oczekuje 6% badanych (8% uczestników projektów WUP i jedynie 3% 

absolwentów projektów realizowanych przez innych beneficjentów). Skrócenia czasu trwania 

projektu i czasu szkoleń oczekuje 4% badanych, tyle samo chciałoby szkoleń dłuższych. Skrócenia 

czasu oczekiwania na dotację proponuje 3% badanych, jedynie 1% postuluje zmniejszenie 

biurokracji projektowej.  

W badaniu jakościowym wskazano, że najbardziej dotkliwy dla części badanych (zwłaszcza 

w Poddziałaniu 8.1.2) był zbyt długi czas trwania realizacji projektu, do czego przyczyniały się 

opóźnienia w przelewach środków, łączenie grup pracujących z bezrobotnymi (co wydłużało czas 

trwania szkoleń) i przetargi wyłaniające firmy szkoleniowe.   

WNIOSKI 

Wsparcie w postaci środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest 

na tyle atrakcyjne, że potencjalni uczestnicy mogą w celu jego otrzymania podejmować działania 

mające znamiona manipulacji kryteriami dostępu. W przypadku ograniczenia go wyłącznie do osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne, może to motywować potencjalnych uczestników 

do rejestrowania się w charakterze osób bezrobotnych w urzędach pracy (nawet w przypadku 

innego stanu faktycznego). 

Istnieją pewne niesprawności w systemie komunikacji i informacji dla uczestników projektów. 

Łączenie w jednej grupie osób pracujących i bezrobotnych może nie być efektywne, ponieważ 

potrzeby i preferencje tych grup co do organizacji i treści szkolenia są inne.  

REKOMENDACJE 

Obserwacje i wnioski pozwalają na sformułowanie szeregu szczegółowych zaleceń 

dla projektodawców. 

Ustalając kryteria udziału w projektach oferujących środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

należy mieć na uwadze, że wywierają one efekty motywujące do pewnych działań. Dlatego kryteria 
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te powinny być projektowane tak, aby były w miarę możliwości odporne na manipulację i nie 

wywoływały niepożądanych „efektów ubocznych”.  

Należy rozważyć zawarcie w formularzu rekrutacyjnym (lub w odrębnej ankiecie dla uczestników) 

pytań o zainteresowanie udziałem w szkoleniu, wcześniejsze prowadzenie działalności gospodarczej 

oraz prowadzenie jej przez rodziców. Pozwoliłoby to wyróżnić osoby, które mają doświadczenie 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie muszą brać udziału w szkoleniu np. pod 

warunkiem zdania testów, a dodatkowo stanowiłoby element weryfikacji motywacji stojącej 

za chęcią udziału w projekcie. 

Większą uwagę warto poświęcić weryfikacji wystawianych zaświadczeń o zagrożeniu utratą pracy, 

by przeciwdziałać wystawianiu fikcyjnych zaświadczeń, np. gdy to rodzice oświadczają, że mają 

zamiar zwolnić zatrudnionego przez siebie dorosłego syna lub córkę. 

W trakcie realizacji projektów należy położyć większy nacisk na przekazanie uczestnikom 

wskazówek dotyczących tego, od których osób mogą pozyskiwać informacje związane z realizacją 

projektu oraz przygotowanie tych osób do udzielania uczestnikom potrzebnych informacji. Ważne 

jest umożliwienie kontaktu internetowego i telefonicznego oraz szybkie odpowiadanie 

przedstawicieli beneficjenta na e-maile lub pisma. 

Opinie uczestników i beneficjentów sugerują, że warto w procesie wsparcia przewidzieć więcej czasu 

na indywidualne konsultacje, doradztwo i coaching, nawet kosztem ilości godzin przeznaczonych 

na szkolenia. Sprawi to, że wsparcie będzie bardziej zindywidualizowane. Pożądane są konsultacje 

indywidualne do wyboru z różnymi specjalistami np. z doradcą zawodowym, psychologiem, 

prawnikiem, księgową, innym praktykującym biznesmenem z danej branży. 

Nie jest zalecane łączenie w jednej grupie szkoleniowej osób bezrobotnych i osób pracujących. 

Ocena adekwatności trybu wyboru projektów: konkursowego lub systemowego 

OBSERWACJE 

Zamknięte projekty outplacementowe w trakcie długotrwałej procedury wyboru wniosków tracą 

na adekwatności. Przykładem jest projekt konkursowy Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie dla byłych 

pracowników Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych”, stanowiący w swych założeniach 

odpowiedź na planowane zwolnienia grupowe z powodu pożaru zakładu w czerwcu 2009 r. 

W wyniku różnych okoliczności projekt wystartował dopiero w styczniu 2011 r. W międzyczasie 

zakład, do którego pracowników był on skierowany, zwiększył zatrudnienie w stosunku do stanu 

przed pożarem. 

Nie stwierdzono różnic w przeżywalności firm między projektami systemowymi a konkursowymi. 

Co prawda wskaźnik przeżycia do końca 2012 roku był wyższy w projektach systemowych (88%) niż 

w projektach konkursowych (79%), ale wynika to z późniejszego rejestrowania działalności w tych 

pierwszych – tylko nieliczne zostały założone wcześniej niż 18 miesięcy przed momentem badania. 

Wiarygodne porównanie przeżywalności utworzonych firm między projektami systemowymi 

a konkursowymi będzie możliwe dopiero w przyszłości, po upływie dłuższego czasu 

od zarejestrowania działalności gospodarczych w projektach systemowych.    
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WNIOSKI 

Konkursowy tryb nie jest odpowiedni do realizacji projektów outplacementowych, wymagających 

często „ad hoc” działań interwencyjnych. Pewnym rozwiązaniem jest realizacja długotrwałego 

projektu systemowego, ponieważ pozwala to uniknąć opóźnień związanych z procedurą wyboru 

projektu. Natomiast skierowanie w nim wsparcia również do osób bezrobotnych sprawia, 

że interwencja ta niczym nie różni się od działań podejmowanych w Priorytecie VI. 

REKOMENDACJE 

Tryb systemowy wydaje się lepszym sposobem wdrażania projektów outplacementowych. Wsparcie 

powinno być świadczone „ad hoc” konkretnym zakładom planującym zwolnienia grupowe (projekty 

zamknięte), przy czym kluczowe jest uniknięcie opóźnień w procesie rozpatrywania wniosku 

o dofinansowanie i realizacji projektu. Rekomendacja jest skierowana do Instytucji Zarządzającej 

oraz Instytucji Pośredniczących. W zakresie opóźnień – również do projektodawców. 

Ocena wpływu stosowanych w dokumentacji konkursowej kryteriów strategicznych 

na intensywność wsparcia 

OBSERWACJE 

Analizując na podstawie bazy PEFS 2007 faktycznie obserwowane zróżnicowanie intensywności 

przyznawania dotacji, można zauważyć, że sytuacja poszczególnych grup docelowych 

wymienionych w kryteriach strategicznych Działania 6.2 PO KL jest zróżnicowania. Dokładniej: 

 Odnotowano wysoką intensywność przyznawania dotacji w powiatach, które zostały 

wyróżnione w kryteriach strategicznych jako preferowane miejsca realizacji projektów 

(przysuski, m. Radom, radomski, szydłowiecki, żuromiński). 

 Kategorię kobiet i kategorię osób zamieszkałych w powiatach o przewadze ludności 

wiejskiej cechuje nieco większa intensywność przyznawania dotacji niż pozostałe osoby. 

 Osoby młode (do 25 lat) cechuje generalnie podobna intensywność przyznawania dotacji, 

jak osoby w środkowych kategoriach wiekowych.  

 Osoby długotrwale bezrobotne cechuje mniejsze prawdopodobieństwo udziału w Działaniu 

6.2 niż krótkotrwale bezrobotnych. 

 Kategoria osób, które ukończyły 45. rok życia, charakteryzuje się szczególnie niską 

intensywnością przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Według informacji zawartej w systemie PEFS 2007, 5% odbiorców dotacji zostało zaklasyfikowanych 

jako rolnicy w momencie przystąpienia do projektu. 

Niektórzy projektodawcy w obliczu problemów z rekrutacją uczestników uzyskali zgodę 

na rozszerzenie obszaru realizacji projektu. W związku z tym  11% dotacji w ramach projektów, które 

otrzymały punkty za skierowanie wsparcia do wybranych powiatów, trafiło do osób 

zamieszkujących poza tymi powiatami. Mogło to mieć istotny wpływ na liczbę dotacji przyznanych 

w powiatach żuromińskim, szydłowieckim i przysuskim (na przykład gdyby to zjawisko 

nie wystąpiło, w tym pierwszym powiecie liczba dotacji byłaby wyższa o 24%). 
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WNIOSKI 

Formułowane w Działaniu 6.2 kryteria strategiczne okazały się w pewnej mierze skuteczne 

w ukierunkowaniu wsparcia na mieszkańców wskazanych powiatów, kobiety i prawdopodobnie 

osoby odchodzące z rolnictwa. Nie sprawiły jednak, że wsparcie dotacyjne trafia w szczególnie dużej 

mierze do osób w wieku 45 lat lub więcej ani długotrwale bezrobotnych. Wręcz przeciwnie, grupy te 

w porównaniu z ogółem charakteryzuje mniejsza intensywność przyznawania dotacji. 

Przypadki rozszerzenia obszaru realizacji projektu tylko w niewielkim stopniu osłabiły wpływ 

wskazania wybranych powiatów w kryteriach strategicznych. Należy jednak takie sytuacje 

ograniczać do minimum, ponieważ podważają zasadność zastosowania tego typu kryteriów 

strategicznych.   

REKOMENDACJE 

Ponieważ dotychczasowe próby ukierunkowania wsparcia w Działaniu 6.2 na osoby w wieku 45 lub 

więcej lat oraz na osoby długotrwale bezrobotne okazały się nieskuteczne, rekomendujemy 

realizację nowych projektów skierowanych wyłącznie do tych kategorii osób. Aby uniknąć 

dotowania przedsięwzięć biznesowych o małych szansach powodzenia, nie należy jednak nadawać 

tym projektom zbyt dużego rozmiaru ani przyznawać dotacji automatycznie (bez weryfikacji 

pomysłów biznesowych) wszystkim uczestnikom projektu. Rekomendacja skierowana jest 

do Instytucji Pośredniczącej i potencjalnych projektodawców. 

Przy ocenie wniosków o dofinansowanie rekomendujemy bardziej dokładną weryfikację, czy realne 

są założenia dotyczące geograficznego zasięgu realizacji projektu – czyli czy na danym obszarze nie 

będzie problemu z rekrutacją założonej liczby uczestników. W momencie, gdy takie problemy 

jednak wystąpią już na etapie realizacji projektu, zgoda na rozszerzenie geograficznego zasięgu 

projektu powinna być udzielana jedynie w dobrze uzasadnionych przypadkach i na zasadzie wyjątku 

– nie powinna stać się regułą. Rekomendacja skierowana jest do Instytucji Pośredniczącej II Stopnia. 

Analiza dostępności i wykorzystania innych źródeł finansowania działalności 

gospodarczej  

OBSERWACJE 

Odbiorcy dotacji w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 rzadko korzystają z innych form 

wsparcia i źródeł finansowania działalności, niż zapewnione w projekcie (rozdz. 7.5). O środki 

w ramach programów unijnych lub krajowych starało się 15% aktywnych i 7% już zamkniętych firm. 

Ostatecznie wsparcie otrzymało 5% funkcjonujących i 1% zlikwidowanych działalności. Badani 

rzadko byli zainteresowani pożyczkami, nawet udzielanymi na preferencyjnych warunkach. 

W ostatnich latach instrumenty zwrotne były w dość ograniczonym stopniu wykorzystywane 

do wspierania rozpoczynania działalności gospodarczej, choć jeszcze kilkanaście lat temu były 

one bardzo powszechnym instrumentem wsparcia (częściowo umarzalne pożyczki, udzielane przez 

powiatowe urzędy pracy). Obecnie trwa pilotaż pożyczek w ramach PO KL (brak jednak 

powszechnie dostępnych informacji o związanych z nim doświadczeniach i wnioskach, zapewne jest 

na to zbyt wcześnie). Pożyczki/kredyty dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą są też 
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udzielane przez niektóre banki i fundusze pożyczkowe. Pewną barierą w pozyskiwaniu takiego 

finansowania może się jednak okazać brak wystarczających zabezpieczeń. 

W ramach badania dokonano przeglądu alternatywnych sposobów wspierania przedsiębiorczości, 

stosowanych w innych krajach (rozdz. 8.2).  Jak pokazują doświadczenia międzynarodowe (Francja, 

Słowenia), dobre efekty mogą przynieść rozwiązania zapewniające nowo powstałym 

przedsiębiorstwom wszechstronne wsparcie doradczo-usługowe lub doradcze wraz z obniżeniem 

ryzyka związanego z założeniem własnej firmy (inkubatory typu couveuse). Aktualnie podejmowane 

są próby przeniesienia tego rodzaju instrumentów na grunt polski: Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego podjęło rozmowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na temat możliwości 

korzystania przez uczestników Działania 6.2 z pakietu wszechstronnych usług doradczych 

świadczonych przez ośrodki skupione w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP, zaś Powiatowy 

Urząd Pracy w Zabrzu w latach 2011-2014 realizuje projekt zakładający powołanie do życia 

inkubatora typu couveuse.  

WNIOSKI 

Zbliżający się nowy okres programowania, w którym rola instrumentów inżynierii finansowej 

znacznie wzrośnie, będzie poważnym wyzwaniem dla instytucji zaangażowanych w proces 

wspierania rozwoju działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę upowszechnianie informacji 

o dostępnym wsparciu i tworzenie pakietów, składających się z różnych form pomocy. 

Warto sprawdzić, czy w polskich warunkach innowacyjne instrumenty wsparcia przedsiębiorczości, 

takie jak inkubatory typu couveuse, opierające się na zapewnieniu doradztwa i sprzyjającego 

otoczenia dla rozwoju firmy w pierwszym okresie jej istnienia, są efektywnym instrumentem 

wspierania przedsiębiorczości. 

REKOMENDACJE 

Rekomendujemy informowanie o dostępnej już obecnie ofercie finansowania zwrotnego dla osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą (oraz przedsiębiorców o krótkim okresie działalności, 

np. do 2 lat) za pośrednictwem zarówno WUP, jak i realizatorów projektów konkursowych, 

oferujących zarówno wsparcie zwrotne, jak i bezzwrotne. Chodzi o to, aby personel zaangażowany 

w realizację projektów był w stanie kompetentnie informować osoby rozpoczynające działalność 

gospodarczą o dodatkowej (dostępnej poza projektem) ofercie finansowania zwrotnego dla takich 

podmiotów (większość banków jest bowiem bardzo ostrożnie nastawiona do udzielania kredytów 

osobom o krótkim okresie prowadzenia działalności gospodarczej). Dodatkowo sugerujemy 

uruchomienie w ramach rozpoczynającej się w województwie mazowieckim Inicjatywy JEREMIE 

poręczenia portfelowego dla zainteresowanych banków i funduszy pożyczkowych, skierowanego 

wyłącznie do osób prowadzących działalność nie dłużej niż od 12-18 miesięcy. Tego typu produkt 

pozwoli na znacznie łatwiejszy dostęp do finansowania dłużnego. Wsparcie o charakterze dłużnym 

(w postaci pożyczek i kredytów) będzie interesujące i atrakcyjne tylko dla ograniczonej grupy osób; 

warto jednak, aby dla takich osób było stosunkowo łatwo dostępne. 

Rekomendujemy, aby WUP w Warszawie, a także inni projektodawcy w Działaniu 6.2 zapewnili 

uczestnikom własnych projektów dostęp do usług informacyjnych i doradczych dla firm w ramach 

usług świadczonych przez ośrodki Krajowego Systemu Usług (KSU), kiedy otworzy się taka 
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możliwość w wyniku ustaleń między MRR a PARP (usługi PK KSU są współfinansowane ze środków 

EFS). Na obecnym etapie trudno podać szczegółowy sposób wdrożenia tej rekomendacji, ponieważ 

nieznane są zasady korzystania przez uczestników z usług KSU oraz ewentualna rola projektodawcy 

w ich zapewnieniu.  

Rekomendujemy opracowanie przez WUP w Warszawie pilotażowego projektu, w ramach którego 

zostanie założony inkubator typu couveuse.  
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Key observations, conclusions, and recommendations  

Survival analysis for businesses set up with support from public funds   

OBSERVATIONS 

The analyses showed that the survival rate of businesses set up using grants provided under 

Measure 6.2 and Sub-measure 8.1.2 is higher (by about 7 pp) than the typical rate for the total 

population of businesses conducted by natural persons in Poland.  Among businesses set up 

using grants in 2010, 85% were still operating at least until the end of 2011, and 65% until December 

2012. Among businesses opened in 2011, 83% had survived up to December 2012.  

The survival rate of businesses set up by grant recipients in 2011 over a period of 12-24 months was 

higher for systemic projects (88%) than for call-for-proposals projects (79%). 

The reasons for terminating or suspending business operations depended on the sex of the 

participant. Women frequently stopped business operations for personal or family reasons.   

CONCLUSIONS 

Survival indicators offer a positive view of the impact of the support. The results differ substantially 

from those obtained in the panel survey of non-working people who received grants under Measure 

6.1.3, for whom the business survival rate did not exceed the national survival rate for businesses 

started by previously unemployed persons. Therefore it is possible that some particular 

characteristics of the grant support offered under Measure 6.2 and Sub-measure 8.1.2, e.g. 

financial support of higher value and bridging support, are favourable to the survival of businesses, 

which means that the activation measures analysed are having the desired effect.   

In terms of the results achieved it is thus advisable to continue this type of support.  One argument 

in favour of changing the form of support might be that similar results could be achieved at a lower 

cost. For instance, repayable forms of financing for entrepreneurial companies could be more cost-

effective, as the funds could be used multiple times. Previous research indicates that the survival 

rate of young companies using loan funds is similar to that of businesses created using grants (cf. 

PAG Uniconsult, "Badanie  trwałości i efektywności wsparcia udzielonego na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej w ramach SPO RZL, ZPORR oraz PO KL", Województwo Kujawsko-

Pomorskie, 2012). On the other hand, in cases where the use of repayable instruments or other 

solutions is not likely to achieve similar results, the type of support currently available under OP HC 

Measure 6.2 and Sub-measure 8.1.2 should be retained without major changes. This may be the 

case for target groups that lack the resources necessary to obtain and pay off a loan (e.g. the long-

term unemployed, which is suggested by the results discussed below pertaining to the deadweight 

effect).   

The differentiation between men's and women's reasons for terminating or suspending business 

operations shows the importance of measures related to combining professional and private life in 

supporting entrepreneurship among women. 
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RECOMMENDATIONS 

In the context of supporting entrepreneurship among women, support related to combining 

professional and private life (e.g. support in caring for dependent family members or time-

management training) should be continued and developed. This type of support can be provided 

both within and outside of projects allocating funding for business development. Thus this 

recommendation is addressed both to  project initiators and to the OP HC Managing Authority and 

Intermediate Bodies. It should also be taken into account while planning support for 

entrepreneurship in the next programming period.  

Assessment of the effectiveness of activation measures preparing participants to 

start a business 

OBSERVATIONS 

The opinions expressed by both participants and representatives of beneficiaries (including the 

Voivodeship Labour Office) regarding the support received and its impact – the number of 

businesses created and maintained after the support had ended – were decidedly positive.  

In evaluating the effectiveness of the support, however, it is important to consider not only the 

number of people who started their own businesses after receiving grants and maintained them 

after the obligatory period of one year, but also the percentage of people who would not have set up 

a business if they had not received this support. This shows the additionality (“added value”) of 

public intervention. In contrast, support given to people who would have started a business even 

without it can be interpreted as a deadweight effect.   

Conclusions regarding additionality were drawn based on declarations by grant recipients. Two-

fifths (42%) of respondents stated that even if they had not received grants within the project they 

would still have decided to start their own business, using funds from other sources. This means that 

the additionality of the grant support does not appear to be satisfactory (although it is similar to that 

noted in other voivoideships). This applies to the Voivodeship Labour Office projects as well; the 

percentage of participants who would have started a business without receiving the funding (44%) 

was similar to that noted for all grant recipients. 

If we take into account the participants' employment situation before their participation in a project, 

the lowest deadweight effect (37%) is noted in the subsample consisting of people who identified 

themselves as long-term unemployed when they joined the project. The differences here, however, 

are statistically insignificant, so great caution must be exercised in drawing conclusions based on 

these data.  

It should be kept in mind, however, that even if a business would have been created without the 

grant being awarded, the grant can have a positive impact on its development. For example, the 

chance of survival of the business may be greater (as suggested by the results of the survival analysis 

cited above) or the business may be better managed and more competitive (as indicated by 

respondents' declarations, as well as by the results cited below concerning the usefulness of the 

training and advisory support).  
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Nearly one fifth of the grant recipients surveyed combined operating a business with work under an 

employment contract. These were often people who were already working before participating in a 

project, who took part in it because they wanted an additional source of income.  

Some beneficiaries justify the high percentage of working people among the participants in their 

projects by claiming that these people have greater potential to create jobs for others – understood 

to mean people who are unemployed. The results of the quantitative research do not confirm this 

hypothesis. The statistical analyses show that there are no statistically significant differences 

between working and non-working people in terms of either the probability of creating additional 

jobs or the average number of additional jobs created.  

CONCLUSIONS 

Overall, the effects achieved are positive. Nevertheless, the results of the survey indicate that a 

significant deadweight effect may occur due to grants being awarded to people who would be able 

to start a business even without them (e.g. by obtaining a loan), which means that the grants in 

these cases do not generate significant effects. This suggests that closer attention must be paid to 

the procedure for selecting grant recipients.  

The results of the survey show that the question in the project recruitment forms which asks 

candidates whether they will start a business using their own funds if they do not receive funding 

under the project is ineffective in terms of increasing the additionality of the support; moreover, it 

can motivate participants to give untruthful answers. 

In the case of people who combine running a business with working under an employment contract, 

there is some doubt as to the actual effects of the grant.   They are probably limited to increasing the 

income of an individual who was employed anyway. Moreover, people who were working when they 

joined a project may have been able to obtain the funding needed to start a business without a non-

repayable grant. For this reason it is doubtful that non-repayable grants for people who are 

employed and plan to keep their current job is justified.  

RECOMMENDATIONS 

In selecting participants for projects implemented by the Voivodeship Labour Office and in choosing 

which participants will receive grants, we recommend applying criteria that favour participants who 

are less likely to be able to obtain repayable funds (e.g. loans), or completely separating groups that 

can benefit from these two types of support. We suggest that the recruitment form should not 

include a question that asks candidates whether they will start a business using their own funds if 

funding is not granted under the project. It is, however, worth using the recruitment forms to collect 

the type of information that lenders take into account in evaluating loan applications (e.g. sources of 

income, the ability to secure a loan, previous business experience). 

We do not recommend directing grant support to people who are working under an employment 

contract and who can be expected to keep their jobs after registering a business, or who are likely to 

have adequate resources to secure funding from other sources. 
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This recommendation can be implemented by appropriately designing the criteria for selecting 

project participants and grant recipients, as well as the recruitment form. 

For example, the recruitment form can include a question about permanent sources of income, and 

the selection procedure can give preference to people whose permanent income is low. 

Assessment of the effectiveness and usefulness of training and advisory support in 

running a business 

OBSERVATIONS 

The vast majority of respondents (84%) use the knowledge or skills acquired during  their 

participation in a project while running their business. Irrespective of the Measure and the 

beneficiary, most participants consider training programmes to be one of the main advantages of 

the entire support process. Some representatives of local government institutions, however, 

pointed out that parties selected by means of a public procurement process sometimes offered low-

quality training and advisory services. 

CONCLUSIONS 

On balance, the usefulness and effectiveness of the training and advisory support provided can be 

assessed very positively. Nevertheless, the quality of training programmes and advisory services is 

varied, with the public procurement process in which the party providing these services is selected 

often playing an important role in ensuring it. 

RECOMMENDATIONS 

In the current programming period and the following one, we recommend maintaining the standard 

training and advisory support without significant changes to its current form. This recommendation 

is addressed mainly to the Managing Authority.  

In the case of beneficiaries who select providers of training and advisory services by means of 

a public procurement process, we recommend formulating the selection criteria in such a way as to 

ensure, as far as possible, the quality of the services. One means of achieving this might be to attach 

less importance to price and more to criteria related to quality (e.g. references, a description of the 

content of the training/advisory services). We are aware that beneficiaries are already using criteria 

other than price, and we consider this to be the proper course of action.  

Analysis of guidelines, documentation, and means of evaluating recruitment forms 

and grant applications 

OBSERVATIONS 

Information regarding projects implemented under OP HC Measure 6.2 and Sub-measure 8.1.2. 

is relatively easy to access on the beneficiaries' websites. What is more difficult is finding all the 

documents needed to apply for support. The procedures for obtaining support are described clearly 

and precisely, but the language used is rather bureaucratic. 
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The business plan templates used in OP HC Measure 6.2. and Sub-measure 8.1.2 allow for the 

elicitation of all the information necessary to assess a business idea; in this respect they are well-

suited to the purpose they were constructed for, i.e. the evaluation of simple business ideas carried 

out mainly as one-person businesses. The business plan templates used by systemic and call-for-

proposals beneficiaries are well-organized and their structure is clear and intelligible. The content 

is presented in tabular form, according to main categories/sub-categories (applicant data, 

description of the enterprise, investment plan, economic and financial plan). The language used 

in the templates is precise. Some survey respondents said they had had problems filling in the form, 

but overcame them thanks to the training/advisory support. 

CONCLUSIONS 

The language used in the project documentation, particularly in the regulations regarding 

recruitment and applying for funding, should be easy for potential project participants 

to understand. This is an important factor in preventing social exclusion. The language used in the 

regulations and the need to create a business plan, in combination with project initiators' attitude 

that equal treatment means not interfering, may lead to self-elimination of people who are less 

linguistically competent. Project documentation can be made more easily accessible by working out 

a simple navigation system for the informational website and placing all the documents necessary 

to apply for support on the beneficiaries' web sites. 

There is no doubt that without training and advisory support, which is an integral part of the projects 

implemented under OP HC Measure 6.2. and Sub-measure 8.1.2, some less competent participants 

might have difficulty understanding and filling in the business plan templates. This is why 

it is essential that the basic training and advisory support should include providing participants with 

practical knowledge and skills connected with preparing business plans. This should be done 

in a manner suited to the knowledge, skills, and competencies of the participants.  

RECOMMENDATIONS 

We recommend that project initiators (particularly systemic beneficiaries) should,  wherever 

possible, use less bureaucratic language in project documents so that they will be easier for those 

who are less linguistically competent to understand. A useful tool for checking whether the 

informational materials are sufficiently clear and comprehensible is the Gunning fog index. This 

is a popular and simple tool which is easy to use for people with no special training in linguistics. 

We recommend that the Voivodeship Labour Office develop a common format for the Warsaw 

office and its branches to follow when publishing information and project documentation (for 

completed projects and those currently being implemented), e.g. dividing individual pages of the 

project website into sections by topic. 

We recommend that project initiators place strong emphasis on practical knowledge and skills 

connected with creating a business plan as part of the training and advisory support. This support 

should be tailored to the participants' current level of knowledge, skills, and competencies. For this 

reason it might be advisable to divide training programmes for participants into beginning and 

advanced levels, to use interactive methods of conveying information, or to include elements 

enhancing the soft skills of the project participants. 
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Stage-by-stage analysis and assessment of project implementation 

OBSERVATIONS 

Recruitment: A condition of qualifying for a project is meeting the target group criteria (e.g. 

regarding age, labour market status, sex, place of residence). Limiting support to particular counties 

and awarding preference points for living in rural areas has led participants to change their legal 

residence. Support in the projects analysed was directed both to the unemployed and to those who 

were not economically active, which is why the phenomenon of people falsely registering 

as unemployed in labour offices was not encountered. On the other hand, in the systemic project 

of Sub-measure 8.1.2, which aims to support people at risk of losing their jobs, there have been 

cases of family businesses falsely attesting that a family member is at risk of dismissal.  

Participation in the project: Some participants complained that the beneficiary's employees gave 

them conflicting information, did not provide all the information they needed, were unfamiliar with 

the project, or took a long time to respond. 

Writing the business plan: the quality of business plans, with respect to form, improves as successive 

projects are implemented. Some participants do not prepare their business plan, or even fill in the 

recruitment form, independently. The beneficiaries believe that this is because the participants 

do not have time, lack the skills needed to give a comprehensive description of their idea, or hope 

to receive as many points as possible.   

Disbursement of funds and bridging support: During implementation of the interventions there were 

delays in the disbursement of funds to the participants. This was due to a lack of funds in the 

Mazovian Unit for Implementation of EU Programmes at the start of the calendar year and failure 

to secure them for projects recommended for support.   

Conducting the business: in very rare cases (1% according to the CATI survey) a business was 

terminated before the obligatory period of one year. This was usually due to chance events (e.g. 

illness), and less often to misappropriation of public funds. Situations were not encountered in which 

a participant relinquished the grant awarded because of the red tape involved in accounting for it.  

In the case of men who had terminated their businesses up to the time of the study, taking 

on another job was a reason given relatively frequently, which raises the question of whether these 

were really individuals whose preferred form of work was running their own business. This 

corresponds with the results of the qualitative research (FGI, in the context of both men and 

women), in which participants were asked what type of work they preferred; a substantial 

percentage of respondents considered working under an employment contract to be the most 

appealing form of employment, and thus it can be surmised that given the opportunity they will take 

up such employment, either terminating their business or not fully exploiting its potential. 

In the CATI survey one in ten participants reported the need for a higher amount of funding and for 

the range of topics covered in the support to be more specialized and focused on conveying 

practical, specific information. Six percent of respondents would like to see more competent 

personnel (8% of participants in Voivodeship Labour Office projects, but only 3% of those who had 

participated in projects implemented by other beneficiaries). Four percent of those surveyed feel 
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that project duration and training programmes should be shorter, while the same number would like 

training programmes to be longer. Three percent indicate that the waiting time to receive the grant 

should be reduced, while 1 percent suggest reducing the red tape connected with the projects.  

The qualitative study found that what was most disagreeable for some of the respondents 

(particularly in Sub-measure 8.1.2) was that the project took too long to be implemented. Reasons 

for this included delays in transferring funds, combining working people in groups together with 

unemployed people (which prolonged training programmes), and the tendering process for 

selecting training providers.  

CONCLUSIONS 

Funding for start-ups is attractive enough that potential participants may take measures that could 

be considered manipulation of the access criteria in order to obtain it. When access is restricted 

to people who are registered as unemployed, potential participants may be motivated to register 

as unemployed in labour offices even when this is not their actual situation. 

There are some inefficiencies in the system of communication and information for project 

participants. 

Combining working people and unemployed people in one group may not be effective, as the needs 

and preferences of these groups in terms of the organization and content of training programmes 

are different.  

RECOMMENDATIONS 

A number of detailed recommendations for project initiators can be formulated based on the above 

observations and conclusions. 

The criteria for participating in projects offering funding for start-ups should take into account the 

fact that such projects can motivate people to take certain measures. For this reason the criteria 

should be designed in such a way that they will be as resistant as possible to manipulation and not 

have unwanted “side effects”. 

The possibility should be considered of introducing questions, either in the recruitment form or in 

a separate questionnaire for participants, asking whether they are interested in taking part in 

a training programme and if they or their parents have conducted their own business. This would 

make it possible to identify people who would not need to take part in a training programme from 

among those who have experience running a business, e.g. provided that they pass certain tests. 

Moreover, it would be a means of verifying the motivation behind their desire to take part in the 

project.  

More attention should be given to verification of statements attesting that someone is at risk 

of losing his/her job, in order to prevent fictitious statements from being presented, e.g. when 

parents attest that they intend to dismiss an adult son or daughter that they employ.  

During implementation of the projects greater emphasis should be placed on letting participants 

know from whom they can obtain information connected with implementation of the project, and 
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on preparing these people to provide the necessary information to participants. It is important 

to enable contact via the Internet or telephone, and for beneficiary representatives to respond 

quickly to e-mails or letters.  

The opinions of participants and beneficiaries suggest that the support process should include more 

time for individual consultations, counselling, and coaching, even if this means that less time will 

be devoted to training programmes. This will make the support more individualized. Individual 

consultations should be available with a choice of specialists, e.g. a career counsellor, a psychologist, 

a lawyer, an accountant, or another business person from a particular line of business.   

We do not recommend combining unemployed people and working people in the same training 

group.   

Assessment of the suitability of project selection modes: call-for-proposals or 

system mode 

OBSERVATIONS 

Outplacement projects lose their relevance over the course of the long application selection 

procedure. One example of this was the call-for-proposals project in Sub-measure 8.1.2 Support for 

former employees of Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB [meat processing plant] in Łyse”, 

intended as a response to the group lay-offs planned following the fire at the plant in June of 2009. 

Due to various circumstances the project did not get under way until January of 2011. In the 

meantime the plant whose employees the project was intended to support had expanded its 

workforce compared to the number of workers employed before the fire. 

No differences were noted between the survival rate of businesses in systemic projects and call-for-

proposals projects. While the survival rate up to the end of 2012 was higher in systemic projects 

(88%) than in call-for-proposals projects (79%), this is due to the fact that businesses were registered 

later in the case of the former -- only a few were started more than 18 months before the time of the 

study. A reliable comparison of the survival rate of businesses created in systemic projects and call-

for-proposals projects will be not be possible until more time has passed since the registration of the 

businesses in the systemic projects.CONCLUSIONS 

The call-for-proposals mode is not a suitable means of implementing outplacement projects, which 

often require ad hoc intervention measures. One solution is to implement a long-term systemic 

project, which makes it possible to avoid delays associated with the project selection procedure. 

However, if support within this project is directed to the unemployed as well, the intervention is no 

different from the measures undertaken under Priority VI. 

RECOMMENDATIONS 

The system mode seems to be a better means of implementing outplacement projects. Support 

should be provided ad hoc to specific establishments planning group lay-offs. It is crucial to avoid 

delays in the process of considering applications for funding and in project implementation. This 

recommendation is addressed to the Managing Authority and Intermediate Bodies, and with regard 

to delays, to project initiators as well.  
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Assessment of the impact of the strategic criteria applied in the call-for-proposals 

documentation on aid intensity (grant allocation rate) 

OBSERVATIONS 

When the PEFS 2007 database is used to analyse the actual variation observed in grant allocation 

rate, the situation of particular target groups named in the strategic criteria of OP HC Measure 6.2 

is seen to be varied, specifically as follows: 

 The grant allocation rate was high in counties (powiaty) distinguished in the strategic criteria 
as preferred locations for projects to be implemented in (the counties of Przysucha, the city 
of Radom, Radom, Szydłowiec, and Żuromin). 

 A somewhat higher grant allocation rate is noted among women and people from counties 
with a predominantly rural population, which is a result of the (self-)selection process for 
participation in projects. 

 The grant allocation rate among young people (25 or younger) is generally similar to that 
noted in the intermediate age categories.  

 The long-term unemployed are less likely to participate in Measure 6.2 than the short-term 
unemployed. 

 A particularly low grant allocation rate for business start-ups was noted in people over the 
age of 45. 

According to information in PEFS 2007, 5% of grant recipients were classified as farmers when they 

joined a project.  

Some project initiators who had difficulty recruiting participants obtained consent to expand the 

geographical area for implementation of the project. This meant that 11% of grants under projects 

that received points for directing support to selected counties were awarded to people living outside 

of these counties. This could significantly affect the number of grants awarded in the counties 

of Żuromin, Szydłowiec, and Przysucha (for example, if this had not occurred, the number of grants 

in Żuromin would have been 24% higher). 

CONCLUSIONS 

To a certain extent the strategic criteria formulated in Measure 6.2 proved effective in directing 

support towards inhabitants of the counties indicated in the criteria, to women, and probably 

to people leaving agriculture. They did not, however, ensure to a particularly significant degree that 

grants reach people aged 45 or older, or the long-term unemployed. On the contrary, the grant 

allocation rate is lower in these groups than in the general population.  

Cases involving expansion of the area for project implementation only slightly lessened the impact 

of designating selected counties in the strategic criteria. Nevertheless, these situations should 

be kept to a minimum, as they undermine the legitimacy of applying this type of strategic criteria. 

RECOMMENDATIONS 

As the attempts made thus far to direct support under Measure 6.2 towards people aged 45 and 

older and to the long-term unemployed have proven ineffective, we recommend implementing new 

projects directed exclusively to these categories of people. In order to avoid funding business 

ventures with little chance of success, the size of these projects should not be too great and funding 
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should not be granted to all project participants automatically (without verifying their business 

ideas). The recommendation is addressed to the Intermediate Body and potential project initiators. 

 In evaluating applications for funding, we recommend more thorough verification of whether the 

objectives pertaining to geographical range are realistic, i.e. whether  it will be difficult to recruit the 

number of participants planned for in a given area. When such difficulties do occur at the stage when 

the project is already being implemented, consent to expand the geographical range of the project 

should be given only in well-justified cases and as an exception – this practice should not become 

the rule. This recommendation is addressed to the 2nd level Intermediate Body. 

Analysis of the availability and use of other sources of financing for a business 

OBSERVATIONS 

Recipients of grants under Measure 6.2 and Sub-measure 8.1.2 rarely make use of other forms 

of support and sources of financing for their business besides those provided by the project. Funding 

under EU or Polish programmes was sought by 15% of active businesses and 7% of businesses that 

are now closed. Aid was ultimately granted to 5% of functioning businesses and 1% of terminated 

ones. Survey respondents were rarely interested in loans, even offered on favourable terms. 

In recent years the use of repayable financial instruments to support business start-ups has been 

fairly limited, though less than 20 years ago they were still a very common instrument of support 

(partially amortizable loans extended by county labour offices). A loan pilot programme under OP 

HC is under way (information concerning experiences associated with it and conclusions drawn from 

it is not widely available; it is probably too soon for this). Loans for business start-ups are 

also extended by some banks and loan funds. A lack of sufficient security, however, can be a barrier 

to obtaining this type of funding.  

The study included a review of alternative means of supporting entrepreneurship used in other 

countries. International experience (France, Slovenia) has demonstrated the beneficial effects 

of solutions that provide new businesses with comprehensive advisory services, or advisory and 

business services, and reduce the risk involved in starting a business (couveuse business incubators). 

Attempts are currently being made to bring this type of instrument to Poland – the Ministry 

of Regional Development has begun talks with the Polish Agency for Enterprise Development 

regarding the possibility of Measure 6.2 participants taking advantage of the comprehensive 

advisory services package offered within the National SME Services Network (KSU), while during 

the period of 2011-2014 the County Labour Office in Zabrze is implementing a project aimed 

at setting up an incubator of the couveuse type. 

CONCLUSIONS 

The approaching new programming period, in which the role of financial engineering instruments 

will increase substantially, will be a serious challenge for institutions involved in supporting business 

development, taking into account dissemination of information about available support and the 

construction of packages consisting of various forms of assistance. 
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It is worth testing whether innovative instruments of support for entrepreneurship such as couveuse 

incubators, ensuring advisory support and a favourable environment for the company's 

development in its early stages, are an effective instrument for supporting entrepreneurial 

companies in Polish conditions. 

RECOMMENDATIONS 

We recommend informing participants of currently available repayable financial assistance for  

business start-ups (and for businesses that have been operating for a short time, e.g. up to 2 years). 

Information should be provided by the Voivodeship Labour Office as well as by implementers of call-

for-proposals projects, who offer both repayable and non-repayable funding. The staff involved 

in implementing projects should be able to competently inform people who are starting a business 

about the availability of additional (available outside of the project) repayable financing for young 

businesses (most banks are very cautious about granting loans to people who have been operating 

a business for only a short time). In addition, we suggest launching a portfolio guarantee for 

interested banks and loan funds under the new JEREMIE initiative in the Masovian Voivodeship, 

aimed exclusively at those whose business has been operating for no more than 12 to 18 months. 

This type of product will make debt financing much more easily accessible. Of course, support in the 

form of loans will only be of interest to a limited group of people, but for these people it should 

be fairly easily accessible. 

We recommend that the Voivodeship Labour Office in Warsaw, as well as other project initiators 

under Measure 6.2, should ensure Measure 6.2 project participants access to advisory services for 

their businesses within the National SME Services Network (KSU), when this becomes possible as 

a result of the decisions reached by the Ministry of Regional Development and the Polish Agency for 

Enterprise Development (KSU services are co-financed by ESF). At present it is difficult to suggest 

a detailed method for implementing this recommendation, as the terms on which participants will 

be able to take advantage of KSU services and the role of project initiators in providing them are as 

yet unknown.  

We also recommend that the Voivodeship Labour Office should design a pilot programme which 

would set up a couveuse business incubator. 
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1. Wprowadzenie  

1.1  Przedmiot, cel i założenia badania  

Cel poznawczy badania:  

Celem badania była ocena efektywności działań wspierających podejmowanie działalności 

gospodarczej poprzez przyznanie środków finansowych na ten cel w ramach projektów 

realizowanych w Działaniu 6.2 i Poddziałaniu 8.1.2 PO KL, współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Wyniki badania mają posłużyć do oceny celowości utrzymania wsparcia na rozwój 

przedsiębiorczości, wyznaczenia optymalnych kierunków zmian, metod i „dobrych praktyk” 

w sposobie przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub alternatywnych form 

wsparcia nowo powstających przedsiębiorstw. 

Cele szczegółowe składające się na osiągnięcie celu poznawczego są następujące: 

1. Analiza dokumentacji konkursowej uwzględniająca następujące aspekty: 

o kryteria strategiczne, 

o sposób konstruowania dokumentów rekrutacyjnych i biznesplanu (ich czytelność 

i precyzyjność), 

o sposób oceny formularzy rekrutacyjnych oraz wniosków o dotację. 

2. Ocena efektywności działań aktywizacyjnych przygotowujących do podjęcia działalności 

gospodarczej, a w tym: 

o szkolenia, 

o doradztwo, 

o coaching biznesowy. 

3. Ocena wsparcia szkoleniowo-doradczego w trakcie prowadzenia działalności pod względem 

skuteczności i przydatności dla uczestników/-czek. 

4. Ocena przebiegu ścieżki projektowej na podstawie analizy jej poszczególnych etapów:  

o rekrutacji, 

o szkoleń uczestników/-czek,  

o pisania biznesplanu,  

o wypłaty środków i wsparcia pomostowego,  

o prowadzenia działalności w okresie 12 miesięcy. 

5. Analiza przeżywalności firm, które zostały założone przy wsparciu ze środków publicznych 

w dwóch przedziałach czasowych (liczonych od dnia zarejestrowania działalności 

gospodarczej przez uczestnika/-czkę):  

o 12 – 24 miesiące, 

o powyżej 24 miesięcy. 

6. Ocena wpływu kryteriów strategicznych zastosowanych w dokumentacji konkursowej 

(dodatkowe punkty oceny merytorycznej) na intensywność wsparcia (przyznanie dotacji) 

w podziale na podregiony. 

7. Analiza dostępności innych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz 

ich wykorzystania (np. RPO lub MRFP). 
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Oceny i analizy wymienione w punktach 1-7 zostały przedstawione z uwzględnieniem podziału 

na firmy zakładane przy wsparciu przyznanym przez WUP w Warszawie (projekty systemowe 

i konkursowe) i pozostałych beneficjentów (projekty konkursowe). 

1.2 Metodologia 

W ramach badania przeprowadzono analizę danych zastanych, a także zastosowano zarówno 

ilościowe, jak i jakościowe metody badawcze. Projekt składał się z następujących zadań 

badawczych: 

Zadanie 1. Badanie danych zastanych (desk research) 

W ramach badania danych zastanych realizowano następujące wątki analizy: 

 analiza baz danych uczestników/-czek, 

 analizy przestrzenne, 

 analiza dokumentacji programowej, planów działania (kryteriów strategicznych) 

i sprawozdawczości, 

 analiza dokumentacji projektowej, 

 gromadzenie i metaanaliza dostępnych danych statystycznych, 

 analiza treści opracowań, raportów i innych opublikowanych materiałów. 

W przypadku dokumentacji opracowywanej przez beneficjentów dla uczestników/-czek projektów 

przeanalizowane zostały dokumenty rekrutacyjne – regulaminy, formularze i wnioski – pod kątem 

precyzyjności zapisów oraz czytelności procedur oceny i odwołań. Zgodnie z założeniami analizie 

zostały poddane wszystkie 3 projekty Poddziałania 8.1.2, w których przyznawano dotacje 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 12 projektów Działania 6.2 – analizowano po dwa 

projekty wdrażane w każdym z podregionów województwa (po jednym realizowanym przez WUP 

oraz inny typ podmiotu). 

Zadanie 2. Badanie ilościowe CATI 

W badaniu zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) 

do zrealizowania badania na populacji osób, które otrzymały dotację w ramach projektów Działania 

6.2, Poddziałania 8.1.2 i które prowadziły następnie utworzoną działalność gospodarczą przez ponad 

12 miesięcy (nie wszystkie z nich musiały prowadzić działalność gospodarczą w momencie badania). 

Operatem losowania próby była baza pozyskana z systemu PEFS 2007, zawierająca dane dotyczące 

beneficjentów Działania 6.2 oraz 8.1.2, którzy otrzymali środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. W przypadku Poddziałania 8.1.2 baza PEFS nie zawierała zapisu o przydzieleniu 

środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale informacje otrzymane 

od MJWPU, WUP i beneficjenta pozwoliły na ustalenie prawdopodobnych odbiorców tych środków. 

W pierwszym etapie badania przeprowadzono dobór losowo-warstwowy, w którym dla każdego 

podregionu, płci i kategorii wiekowej określono minimalną liczbę wywiadów do zrealizowania. 

Po zrealizowaniu minimalnej założonej liczby wywiadów badania kontynuowano, podejmując 

co najmniej 3 próby skontaktowania się z każdym odbiorcą dotacji z bazy. W efekcie badanie miało 
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charakter wyczerpujący – podjęto próbę kontaktu ze wszystkimi potencjalnymi respondentami. 

Zrealizowano 578 efektywnych wywiadów z odbiorcami dotacji. 

Poza wynikami z wywiadów efektywnych, wykorzystano również dane z wywiadów z osobami, 

które nie spełniały kryteriów udziału w badaniu, ponieważ nie prowadziły przedsiębiorstwa 

założonego przy udziale dotacji przez dłużej niż 12 miesięcy. Dane te zostały użyte przede 

wszystkim w ramach analizy przeżycia założonych przedsiębiorstw. 

Zadanie 3. Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami WUP i innych beneficjentów 

Przeprowadzono 13 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami beneficjentów, w tym 

6 wywiadów z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy (po jednym wywiadzie w każdej 

z filii WUP oraz jeden wywiad w Warszawie) oraz 7 wywiadów z przedstawicielami innych typów 

projektodawców (co najmniej po jednym wywiadzie w każdym z sześciu podregionów NTS-3 

województwa mazowieckiego). Rozmowy prowadzone były z koordynatorami/kierownikami 

projektów – osobami posiadającymi doświadczenie z zakresu przygotowania dokumentacji, oceny 

wniosków i rozliczania dotacji.  

Zadanie 4. Zogniskowane wywiady grupowe z odbiorcami dotacji 

Przeprowadzono 12 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z uczestnikami/-czkami, którzy 

otrzymali dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i prowadzili ją ponad 12 miesięcy. 

W każdym z sześciu podregionów województwa mazowieckiego przeprowadzono po 2 wywiady. 

W badaniu FGI uczestnicy/-czki programu 6.2 stanowili zdecydowaną większość (6/7) wśród osób 

badanych, podczas gdy uczestnicy/-czki programu 8.1.2 stanowili mniejszość (1/7). W dyskusjach 

udział wzięli zarówno uczestnicy programów prowadzonych przez WUP, którzy stanowili 

przeważającą grupę (2/3), jak i programów prowadzonych przez innych beneficjentów (1/3).  

W poszczególnych podregionach zaproszone osoby pochodziły z różnych powiatów, zarówno 

z większych miast, jak i z mniejszych miejscowości, w tym z obszarów wiejskich. Respondenci 

w ramach grupy każdego FGI byli ponadto zróżnicowani ze względu na dane demograficzne takie 

jak: płeć, wiek, wykształcenie i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. 
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2. Przedsiębiorczość w województwie mazowieckim 

 

W rozdziale scharakteryzowano różne aspekty rozpoczynania oraz 
prowadzenia działalności gospodarczej w województwie mazowieckim 
i czynniki mające na nie wpływ. Analiza liczby i struktury przedsiębiorstw, 
charakterystyki osób zatrudnionych i bezrobotnych, stanowią tło dla oceny 
efektywności prowadzonych działań aktywizacyjnych na rynku pracy. 

2.1 Rynek pracy 

Podczas wdrażania badanych interwencji wskaźnik bezrobocia rejestrowanego (wg danych 

na koniec roku) w województwie mazowieckim wahał się od 7,3% w 2008 r. do ponad 10% w 2012 r. 

Ważnym elementem analizy struktury bezrobocia pozostaje natomiast jego zróżnicowanie, 

w zależności od płci: niezależnie bowiem od okresowych zmian wysokości stopy bezrobocia, 

w Polsce ogółem to kobiety częściej pozostają bez pracy. W roku 2010 różnica wyniosła 1,4 punktu 

procentowego. Natomiast na Mazowszu, choć w 2007 stopa bezrobocia wśród kobiet była wyższa 

niż wśród mężczyzn, to w 2011 r. nastąpiło zrównanie wskaźników (na poziomie 7,9%).  

 

Tabela 1. Stopa bezrobocia według płci (aktywność ekonomiczna ludności, dane w %) 

Obszar Obszar 2007 2008 2009 2010 2011 

Polska ogółem 9,6 7,1 8,2 9,6 9,7 

kobiety 10,3 8,0 8,7 10,0 10,4 

mężczyźni 9,0 6,4 7,8 9,3 9,0 

Mazowsze ogółem 9,1 6,0 6,0 7,4 7,9 

kobiety 9,4 6,4 6,2 7,2 7,9 

mężczyźni 8,7 5,7 5,8 7,7 7,9 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (odsłona w dniu 5.09.2012 r.) 

Bezrobocie w województwie mazowieckim, choć generalnie niższe niż w większości regionów 

Polski, stanowi poważny problem w wielu powiatach, gdzie stopa rejestrowanego bezrobocia 

przekracza dwadzieścia czy nawet trzydzieści procent. Znaczne wewnętrzne zróżnicowane widać 

wyraźnie w 2011 r. w poszczególnych podregionach województwa: w m.st. Warszawa i podregionie 

warszawskim zachodnim stopa bezrobocia wynosiła tylko 4-8%, podczas gdy na pozostałym terenie 

wahała się w przedziale od 13% (warszawski wschodni) i 15% (ostrołęcko-siedlecki), aż do 23% 

(region radomski). Stopa bezrobocia jest bardzo zróżnicowana także pomiędzy poszczególnymi 

powiatami danego podregionu. Można wręcz mówić o „wyspach bezrobocia”, tj. obszarach 

(powiatach), w których bez pracy pozostaje znaczna część mieszkańców. Należą do nich następuje 

powiaty: 

 w podregionie ciechanowsko-płockim są to powiaty: gostyniński, sierpecki, żuromiński 

(stopa bezrobocia powyżej 20%), 

 w podregionie ostrołęcko-siedleckim: makowski i pułtuski (stopa bezrobocia powyżej 20%), 
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 w podregionie radomskim – powiaty: radomski i szydłowiecki (stopa bezrobocia 30% 

lub więcej), 

 w podregionie warszawskim wschodnim: powiat wołomiński  

oraz  

 w podregionie warszawskim zachodnim: powiat żyrardowski (w obu powiatach 15% 

bezrobocia). 

Jak wynika z prezentowanej poniżej tabeli, w 2011 r. w przybliżeniu co trzeci bezrobotny 

w województwie mazowieckim (dokładnie 39%) pozostaje zarejestrowany dłużej niż rok. Wskaźnik 

ten jest wyższy o 4,5 p.p. niż w całej Polsce. W najkorzystniejszym pod tym względem roku 2009 

długotrwale bezrobotni stanowili 31% ogółu zarejestrowanych, jednak w roku 2007 było ich aż 50%. 

Wśród podregionów Mazowsza najlepiej pod tym względem wypada podregion warszawski 

wschodni (tylko 31% bezrobotnych pozostaje bez pracy ponad 12 miesięcy), zaś najgorzej – 

radomski, w którym wskaźnik ten wynosi 46% (w podregionie tym notowana jest także najwyższa 

stopa bezrobocia). Warto przy okazji zauważyć, że również objęcie wsparciem grupy długotrwale 

bezrobotnych premiowane było podczas wyboru projektów Działania 6.2. 

Tabela 2. Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok (% bezrobotnych ogółem) 

Obszar 2007 2008 2009 2010 2011 

Polska 45,1% 34,0% 25,8% 29,1% 34,6% 

Mazowsze 50,2% 40,8% 30,8% 34,6% 39,1% 

w tym: 

Podregion ciechanowsko-płocki 50,1% 40,6% 30,3% 31,2% 37,7% 

Podregion ostrołęcko-siedlecki 49,9% 39,9% 32,5% 34,4% 40,7% 

Podregion radomski 54,8% 49,1% 43,2% 40,4% 46,0% 

Podregion m. Warszawa 48,1% 33,1% 17,3% 37,7% 37,8% 

Podregion warszawski wschodni 47,4% 34,4% 23,5% 28,0% 31,5% 

Podregion warszawski zachodni 45,2% 34,1% 23,4% 28,6% 33,0% 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Baza Danych Lokalnych (odsłona w dniu 5.09.2012 r.) 
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Wykres 1. Bezrobocie rejestrowane na Mazowszu i w podregionach (dane w %). 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Baza Danych Lokalnych (odsłona w dniu 5.12.2012 r.) 

2.2  Przedsiębiorstwa i zatrudnienie w przedsiębiorstwach3 

Ważną rolę w walce z bezrobociem odgrywa powstawanie i rozwój mikrofirm, w których pracuje 

aż 30% ogółu osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, a więc więcej, niż łącznie w firmach małych 

i średnich. Mazowsze jest największym regionem Polski o największej liczbie przedsiębiorstw oraz 

pracowników. Również w przeliczeniu na 1 mieszkańca poziom przedsiębiorczości i zatrudnienia jest 

na Mazowszu największy, spośród wszystkich polskich regionów. W strukturze branżowej dominują 

firmy usługowe. Najwięcej jest firm handlowych, ale relatywnie dużo jest przedsiębiorstw 

prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną. W przeliczeniu na 1 mieszkańca 

w województwie mazowieckim jest zarówno najwięcej firm nowo tworzonych, ale także – co się 

zresztą z tym wiąże – firm najmniejszych, zatrudniających do 9 osób.  

Na terenie województwa mazowieckiego w 2010 r. działało ogółem 285,4 tys. przedsiębiorstw 

różnej wielkości. Aż 96,0% z nich to mikroprzedsiębiorstwa, w których zatrudnienie nie przekracza 

9 osób. Na każde 1000 mieszkańców regionu przypada więc 54,4 aktywnych firm, najwięcej wśród 

wszystkich województw w Polsce – o ok. 9 więcej niż średnio w całym kraju (45,2). Wskaźnik ten na 

Mazowszu jest tylko nieznacznie wyższy niż średni w Polsce w przypadku firm średnich i dużych 

(w regionie odpowiednio: 0,5 oraz 0,1 przedsiębiorstwa na 1000 mieszkańców), natomiast wyraźnie 

wyższy w przypadku firm mikro i małych (odpowiednio: 52,3 oraz 53,8 jednostek na 1000 

mieszkańców). Uwidacznia to specyficzną cechę regionu: relatywnie dużo jest tu firm małych 

i bardzo małych, tj. zatrudniających nie więcej niż 49 pracowników, natomiast firm średnich jest 

porównywalnie tyle, co przeciętnie w innych częściach Polski. 

                                                                    
3 Dane nie obejmują jednostek zaklasyfikowanych wg PKD 2007 do sekcji A (Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), K (Działalność 

finansowa i ubezpieczeniowa), O (Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne). 
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Tabela 3. Przedsiębiorstwa i pracujący według klas wielkości podmiotów w 2010 r. 

Wyszczególnienie Przedsiębiorstwa Pracujący (stan w dniu 31 XII) 

ogółem na 1000 
mieszkańców 

ogółem na 1000 
mieszkańców 

Polska ogółem 1 726 663 45,2 8 859 053 231,9 

małe 1 707 655 44,7 4 542 554 118,9 

w tym mikro 1 655 064 43,3 3 399 096 89,0 

średnie 15 841 0,4 1 649 103 43,2 

duże 3 167 0,1 2 667 396 69,8 

Województwo 
mazowieckie 

ogółem 285 398 54,4 1 895 997 361,6 

małe 281 952 53,8 737 211 140,6 

w tym mikro 274 032 52,3 562 513 107,3 

średnie 2 705 0,5 286 837 54,7 

duże 741 0,1 871 949 166,3 

Źródło: „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku” Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011 

Prezentowane dane dotyczą jedynie przedsiębiorstw aktywnych (z wyjątkiem zaklasyfikowanych 

wg PKD 2007 do sekcji A, K, O), dlatego podawane liczby są znacznie niższe, niż liczby podmiotów 

gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON (681 tys. w 2010 r.). 

Znaczne różnice występują także w przypadku liczby pracowników. W całej Polsce na 1000 

mieszkańców przypadają 232 osoby zatrudnione w aktywnych przedsiębiorstwach – 

w województwie mazowieckim ten wskaźnik jest znacznie wyższy i wynosi blisko 362 osoby. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca w regionie wyraźnie więcej (o około 20%) jest osób pracujących 

w firmach sektora MŚP, natomiast w firmach dużych (zatrudniających powyżej 249 osób) pracuje 

przeszło dwa razy więcej pracowników niż przeciętnie w Polsce. Tak więc, w regionie zatrudnienie 

we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw jest wyraźnie wyższe niż w reszcie kraju. Różnica 

ta jest tym wyraźniejsza, im większa jest kategoria wielkości przedsiębiorstw. O ile w Polsce 

na sektor MŚP przypada aż 70% ogółu zatrudnionych w firmach, to na Mazowszu ten wskaźnik 

wynosi zaledwie 54%. 

Wykres 2. Struktura zatrudnienia w firmach województwa mazowieckiego wg wielkości przedsiębiorstw w 2010 r. 

 
Źródło: „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku” Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011 
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Większość przedsiębiorstw w województwie mazowieckim (29,7%) działa w sektorze handlu, 11,5% 

w budownictwie, a 9,1% w przemyśle. Dużo firm jest także w sektorze usług, a najwięcej 

w następujących działach: 

 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 12,6% (a więc więcej niż w budownictwie 

czy przemyśle),  

 transport i gospodarka magazynowa – 8,4%, 

 opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 6,7%, 

 informacja i komunikacja – 5,2%. 

W porównaniu z całym krajem więcej jest firm usługowych z większości sektorów branżowych (poza 

zakwaterowaniem i gastronomią oraz opieką zdrowotną i pomocą społeczną). Mniejszy odsetek 

w ogóle przedsiębiorstw stanowią za to firmy handlowe, przemysłowe i transportowe. 

Inaczej prezentuje się czołówka sekcji branżowych, w których zatrudnionych jest najwięcej 

pracowników. 25,5% mieszkańców pracuje w handlu i naprawach (podobnie w całej Polsce), 19,4% 

w przemyśle (Polska: aż 31,8%), 16,4% w transporcie (Polska: tylko 8,1%).  

Bardzo dobrze przedstawia się sytuacja województwa pod względem liczby nowo zarejestrowanych 

podmiotów na 10 tys. mieszkańców. Na przestrzeni lat liczba ta systematycznie wzrasta: 

z 77 w 2003 r. do 127 w 2010 r. W 2010 r. Mazowsze zyskało pod tym względem pozycję lidera, 

utrzymywaną poprzednio przez województwo zachodniopomorskie. 

Wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych województwa mazowieckiego 479 456 

to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą4. Stanowią one aż 70% wszystkich 

zarejestrowanych w regionie podmiotów gospodarczych i, podobnie jak inne mikrofirmy, odgrywają 

kluczową rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy. Powstawanie tego typu firm jest w znacznej mierze 

próbą uchronienia się przed bezrobociem. 

                                                                    
4 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne), 

dane Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na 31.10.2012 r. 
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Wykres 3. Udział liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w łącznej liczbie zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych. 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Baza Danych Lokalnych (odsłona w dniu 10.12.2012 r.) 

 

Główne obserwacje i wnioski 

 Stopa bezrobocia na Mazowszu, choć średnio niższa niż w Polsce, jest 
bardzo zróżnicowana w poszczególnych podregionach. Nieco wyższy niż 
w Polsce ogółem jest natomiast udział osób długotrwale bezrobotnych. 

 W skali całego regionu bezrobocie wśród kobiet i mężczyzn pozostaje 
na tym samym poziomie. 

 W przeliczeniu na liczbę ludności w regionie działalność prowadzi bardzo 
duża liczba firm, przy czym są to przede wszystkim mikro i małe 
przedsiębiorstwa. Na Mazowszu powstaje też bardzo dużo nowych firm 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Region jest liderem w tej sferze 
wśród wszystkich polskich województw. 
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3. Wsparcie przedsiębiorczości w województwie mazowieckim 

 

W Polsce od wielu lat funkcjonują zróżnicowane instrumenty wspierania 
przedsiębiorczości, w szczególności zaś finansowane ze środków publicznych 
programy, mające ułatwiać dostęp do kapitału potrzebnego w celu założenia 
i rozwoju firmy. W niniejszym rozdziale skrótowo omawiamy najważniejsze, 
obecne na Mazowszu, instytucje i programy, wspierające rozwój 
przedsiębiorczości, w szczególności adresowane do osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą. 

Jak pokazują wyniki badań, podstawową, choć nie jedyną, barierą dla uruchamiania działalności 

gospodarczej jest brak kapitału. Na terenie regionu szereg instytucji oferuje różnego rodzaju 

instrumenty, których celem jest zapewnienie środków finansowych przedsiębiorcom we wczesnej 

fazie rozwoju. Celem tej części opracowania jest dokonanie analizy dostępności różnych źródeł 

finansowania działalności gospodarczej oraz stopnia ich wykorzystania. 

Finansowe instrumenty wsparcia przedsiębiorczości można podzielić na bezzwrotne (dotacje) oraz 

zwrotne (np. pożyczki, poręczenia). Województwo mazowieckie jest jednym z województw 

o najbardziej rozwiniętej ofercie instrumentów dłużnych, przoduje również pod względem 

przyznanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (z FP i EFS). 

Rozbudowana oferta wsparcia dla osób planujących założyć własną firmę nie wpływa na poziom 

zainteresowania bezzwrotnymi dotacjami oferowanymi w PO KL. Zdaniem badanych beneficjentów 

wysokość wsparcia oferowanego w PO KL sprawia, że to raczej inne programy mają problem 

z rekrutacją (zwłaszcza urzędy pracy) w momencie pojawienia się projektu Działania 6.2.  

Tam są kłopoty z rekrutacją uczestników. Niższa kwota, większe obowiązki. Nie zaburza to rynku, 

raczej czekają osoby na 6.2. 

 (IDI, beneficjent konkursowy) 

Zdarzało się tak, że ktoś dostał się do projektu powiatowego, a oni potrafili czekać na naszą 

decyzję, opóźniali u siebie, żeby zobaczyć jak my to zaopiniujemy. 

(IDI, beneficjent systemowy) 

Beneficjenci pesymistycznie oceniali powodzenie instrumentów zwrotnych w Działaniu 6.2 

w momencie udzielania bezzwrotnych dotacji przez WUP-y. Główną konkurencją dla projektów 

Działania 6.2 są inne projekty realizowane w jego ramach, w tym samym czasie, na tym samym 

terenie. W takiej sytuacji uczestnicy rejestrowali się do kilku projektów w nadziei na przejście 

rekrutacji i wcześniejsze otrzymanie dotacji. Sytuacja ta nie powodowała znaczących problemów 

po stronie beneficjentów, została wyeliminowana w momencie, gdy monopolistą w przyznawaniu 

środków został WUP. 

Był taki kuluarowy pchli targ i oni zastanawiali się gdzie jest lepiej – tu, czy tam. Natomiast 

zdecydowanie dostawaliśmy wiadomość zwrotną, gdzieś też kuluarową, że u nas jest gorzej. Bo my 

wymagamy, bo my chcemy czegoś nauczyć. Bo my chcemy żeby chodzili na szkolenia, a u nas są 

” 

” 
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szkolenia, które trwają 8 godzin, w ogóle kto to wymyślił, powinny trwać 6 do obiadu. Natomiast 

myślę, że tych osób było troszkę mniej, bo fama poszła, że nie ma udawania.  

(IDI, beneficjent konkursowy) 

Typowa konkurencja jest wtedy, kiedy są konkursy, są 3 instytucje na danym rynku, wtedy robi się 

problem.  

(IDI, beneficjent systemowy) 

Takich przypadków podwójnych aplikowań dużo nie było. 

(IDI, beneficjent systemowy) 

 

3.1  Fundusze pożyczkowe udzielające pożyczek osobom rozpoczynającym 
działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcom 

W Polsce istnieje ok. 70 funduszy pożyczkowych finansowanych z udziałem środków publicznych5. 

Jeszcze do niedawna oferowały one pożyczki w wysokości przeważnie do 120 tysięcy złotych, 

obecnie niektóre udzielają pożyczek w wysokości nawet do 1 miliona złotych. Co do zasady, ideą 

tworzenia tego typu instytucji było kierowanie oferty do najmniejszych firm, w tym 

rozpoczynających działalność gospodarczą. Faktycznie oferta i zasady uzyskiwania finansowania są 

bardzo zróżnicowane i niekiedy wyraźnie odbiegające od pierwotnych założeń.  

Na terenie regionu działalność pożyczkową prowadzi osiem podmiotów. Poniżej opisano ich ofertę. 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) należy do najbardziej aktywnych 

instytucji mikropożyczkowych i instytucji rynku pracy w Polsce. Prowadzona przez FDPA działalność 

ma na celu zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym osobom z obszarów wiejskich, przede 

wszystkim kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży, w stworzeniu im równych szans na rynku 

pracy. Swą działalność Fundacja prowadzi na Mazowszu, ale i w innych regionach kraju. Jej siedziba 

mieści się w Warszawie, FDPA posiada jednak biura także w: Połczynie Zdroju (woj. 

zachodniopomorskie), Płocku i Siedlcach (woj. mazowieckie), Nowym Sączu (woj. małopolskie) 

i Zambrowie (woj. podlaskie). Na Mazowszu fundacja prowadzi fundusz pożyczkowy MIŚ – 

dofinansowany dotacją uzyskaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału 

innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Oprocentowanie pożyczek dla mazowieckich 

przedsiębiorców zaczyna się już od 5,09% w skali roku, wnioskodawców obowiązują uproszczone 

formalności przy ubieganiu się o dofinansowanie (m.in. brak biznesplanu), co skraca czas 

oczekiwania na wnioskowaną pożyczkę (do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego). 

Maksymalna kwota pożyczki to 240 tys. zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6-miesięcznej 

karencji w spłacie rat kapitałowych. Pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości 1% wartości 

pożyczki.  

                                                                    
5 Polski Związek Funduszy Pożyczkowych (2011). Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu 

na 31.12.2010 r. Raport 2011, Warszawa. 
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Inna instytucja pożyczkowa o długiej, jak na polskie warunki, historii to Fundacja Wspomagania 

Wsi. Na terenie Mazowsza prowadzi jeden program pożyczkowy dla osób inwestujących w budowę 

niekonwencjonalnych źródeł energii. Program ma na celu finansowe wspieranie budowy bądź 

odbudowy małych elektrowni wodnych, kolektorów słonecznych, elektrowni wiatrowych oraz 

biogazowni. Fundacja udziela nieoprocentowanych pożyczek do 200 tys. zł. 

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. został utworzony w październiku 2004 r. 

przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w celu wspierania przedsiębiorczości i ograniczania 

bezrobocia na terenie Mazowsza. W ramach RPO WM Fundusz otrzymał kwotę 20 mln zł 

z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek dla firm sektora MŚP z województwa mazowieckiego. 

Fundusz oferuje 5 typów pożyczek: 

 Pożyczka Pierwszy Krok – dla prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy, 

w kwocie od 10 000 zł do 120 000 zł i na okres do 60 miesięcy, 

 Pożyczka Rozwój – dla prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 12 miesięcy, 

w kwocie od 10 000 zł do 500 000 zł i na okres do 60 miesięcy, 

 Pożyczka Cechowa – do kwoty 50 000 zł, dla rzemieślników posiadających rekomendację 

Cechu Rzemieślniczego, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą 

na terenie województwa mazowieckiego powyżej 6 miesięcy; pożyczka udzielana na okres 

do 48 miesięcy, 

 Pożyczka Pierwszy Krok Plus – dla podmiotów działających krócej niż 12 miesięcy, w kwocie 

od 20 000 do 120 000 zł na okres do 60 miesięcy, 

 Pożyczka Rozwój Plus – dla podmiotów działających dłużej niż 12 miesięcy, w kwocie 

od 20 000 zł do 500 000 zł na okres do 60 miesięcy. 

Oprocentowanie pożyczek waha się w przedziale 7,4-9,4%. Dodatkowo pobierana jest jednorazowa 

prowizja w wysokości do 2% wartości pożyczki.  

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych w Ząbkach swoją działalność 

pożyczkową opiera na prowadzeniu Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości i Funduszu 

Pożyczkowego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, które łącznie dysponują środkami o wartości 

ponad 5 mln złotych, pochodzącymi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. Z funduszy udzielane są pożyczki dla osób bezrobotnych i planujących 

uruchomienie własnej firmy, jak również dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Oprocentowanie 

pożyczek wynosi 6,9%. Pobierana jest także jednorazowa prowizja w wysokości do 3% wartości 

pożyczki.  

Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości jest lokalnym funduszem 

pożyczkowym udzielającym finansowania przedsiębiorcom sektora MŚP z terenu Mazowsza 

i województwa łódzkiego. Pożyczka może być udzielona do wysokości 120 tys. zł na okres do 60 

miesięcy. Oprocentowanie pożyczek waha się w przedziale 5,8-6,8%. 

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" udziela pożyczek dla małych 

przedsiębiorców (z powiatu radomskiego ziemskiego) oraz dla małych przedsiębiorców, osób 

bezrobotnych i osób zagrożonych grupowymi zwolnieniami z pracy (na terenie byłego województwa 

radomskiego). Fundusz ma zasięg lokalny. W grudniu 2012 r. stowarzyszenie podpisało umowę 

na realizację (do końca 2015 r.) projektu o wartości 9,3 mln zł, w ramach Programu Operacyjnego 
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Kapitał Ludzki (Działanie 6.2). Projekt zakłada zapewnienie kompleksowego wsparcia doradczego, 

szkoleniowego i finansowego (w formie pożyczek) osobom rozpoczynającym działalność 

gospodarczą. Wsparciem objętych zostanie 181 kobiet i 159 mężczyzn. Dzięki otrzymaniu pożyczek 

do wysokości 50 tys. zł o bardzo korzystnym oprocentowaniu, osoby biorące udział w projekcie 

uruchomią działalność gospodarczą. Wcześniej pożyczkobiorcy wezmą udział w szkoleniach 

umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej 

firmy. W ramach projektu przewidziane jest również doradztwo indywidualne. Wsparciem objęte 

zostaną przede wszystkim osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. W skład grupy docelowej 

wejdą także osoby z terenów wiejskich oraz w wieku poniżej 24 i powyżej 50 lat. Oprocentowanie 

pożyczek waha się w przedziale 10-11%. Dodatkowo pobierana jest jednorazowa prowizja 

w wysokości do 3% wartości pożyczki.  

Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości w okresie od czerwca 2012 r. do czerwca 2015 r. 

realizuje, finansowany w ramach RPO WM, projekt „Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców”, oferujący 

sześć rodzajów pożyczek: 

 STARTER – na uruchomienie działalności gospodarczej, 

 EKO – promująca działalność ekologiczną, 

 POSTĘP – dla firm wprowadzających innowacje, 

 PARTNER – dla firm podejmujących współpracę kooperacyjną dla średniego i dużego 

przedsiębiorstwa z Mazowsza, 

 BIZNES – dla firm tworzących nowe miejsca pracy, 

 TRADYCJA – dla firm zajmujących się produkcją wyrobów regionalnych. 

Minimalna wartość pożyczki to 5 tys. zł, maksymalna – 200 tys. zł, a maksymalny okres spłaty 

pożyczki to 60 miesięcy. Oprocentowanie pożyczek wynosi 6,9-8,9%. Pobierana jest także 

jednorazowa prowizja w wysokości do 4% wartości pożyczki. 

Rozkład terytorialny funduszy pożyczkowych jest dość równomierny. W każdym z podregionów 

działa od jednego do trzech oddziałów/przedstawicielstw, przy czym najwięcej w centralnie 

usytuowanej Warszawie. Choć zasięg i skala działania poszczególnych funduszy jest bardzo 

zróżnicowana, dostęp do oferowanego przez nie finansowania jest na terenie całego województwa 

generalnie dobra. 

Tabela 4. Rozmieszczenie placówek funduszy pożyczkowych w podregionach województwa mazowieckiego. 

Podregion ciechanowsko-płocki Podregion ostrołęcko-siedlecki Podregion warszawski wschodni 

 Fundacja na rzecz Rozwoju 
Polskiego Rolnictwa 

 Fundacja na rzecz Rozwoju 
Polskiego Rolnictwa 

 Ostrołęcki Ruch Wspierania 
Przedsiębiorczości 

 Stowarzyszenie Rozwoju 
Przedsiębiorczości i Inicjatyw 
Lokalnych 

Podregion warszawski zachodni Podregion m.st. Warszawa Podregion radomski 

 Żyrardowskie Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsiębiorczości 

 Fundacja na rzecz Rozwoju 
Polskiego Rolnictwa 

 Fundacja Wspomagania Wsi 

 Mazowiecki Regionalny Fundusz 
Pożyczkowy 

 Stowarzyszenie "Radomskie 
Centrum Przedsiębiorczości" 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych funduszy pożyczkowych. 



 
 
 

47 

Fundusze z siedzibą w województwie mazowieckim w 2010 r. udzieliły łącznie 1 575 pożyczek6 

o łącznej wartości 44 mln zł. Ich kapitał pożyczkowy (ok. 181 mln zł) stanowi 11,1% wartości kapitału 

wszystkich funduszy w Polsce.  

Tabela 5. Dane charakteryzujące sektor funduszy pożyczkowych w 2010 r. 

Wyszczególnienie Wartość udzielonych 
pożyczek (mln zł) 

Kapitał 
pożyczkowy 

(mln zł) 

Liczba 
udzielonych 

pożyczek 

Przeciętna wartość jednej 
pożyczki  
(tys. zł) 

Polska 427,38 1614,98 7 631 56 

Mazowsze 43,95 180,87 1 575 27,9 

Mazowsze (w odsetkach) 10,3% 11,2% 20,6% 49,8% 

Źródło: Dane Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych + opracowanie własne 

Prezentowane dane wskazują na wysoką pozycję mazowieckich funduszy pożyczkowych w Polsce, 

szczególnie pod względem liczby udzielonych pożyczek7. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, 

że średnia wartość pożyczki udzielonej w 2010 r. przez fundusze w regionie (ok. 28 tys. zł) jest 

wyraźnie niższa od średniej wartości w całym kraju – jest to zapewne związane z działalnością 

Fundacji Wspomagania Wsi, udzielającej relatywnie niskich pożyczek. 

 

Wykres 4. Kapitał pożyczkowy funduszy w podziale na regiony wg stanu na 31.12.2010 r. (dane w mln zł). 

 

Źródło: Dane Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych + opracowanie własne 

Analiza ofert funduszy udzielających pożyczki na Mazowszu wykazała liczne podobieństwa. 

Standardem jest wymóg 20%-owego wkładu własnego oraz kierowanie finansowania 

do podmiotów z obszaru całego województwa lub tylko określonego powiatu, na okres do 5 lat 

i w maksymalnej kwocie wahającej się od 120 tys. do 500 tys. zł. 

                                                                    
6 Polski Związek Funduszy Pożyczkowych (2011). Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu 

na 31.12.2010 r. Raport 2011, Warszawa. 
7 Trzeba przy tym pamiętać, że duża część funduszy zarejestrowanych na Mazowszu (np. FWW i FDPA) prowadzi działalność w skali 

ponadregionalnej, stąd też odpowiednie wskaźniki dla Mazowsza są z całą pewnością znacznie zawyżone; niestety fundusze nie publikują 

danych o podziale kapitału pożyczkowego i liczby udzielonych pożyczek na poszczególne regiony.. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200



 
 
 

48 

Co do zasady, brak jest wyraźnych preferencji dla określonego typu przedsiębiorstw lub wspieranych 

przedsięwzięć. Tylko fundusz FDPA w tabeli opłat określa wprost zniżki dla firm nowo utworzonych 

oraz realizujących określony typ przedsięwzięcia. 

Podstawową formą zabezpieczenia spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową. Ponadto typowymi zabezpieczeniami stosowanymi przez fundusze są: 

 poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, 

 poręczenie przez osoby trzecie, 

 przewłaszczenie własności dóbr z cesją polisy ubezpieczeniowej, 

 hipoteka wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, 

 inne formy zabezpieczenia przewidziane przez prawo (np. zastaw, kaucja). 

3.2 Fundusze poręczeniowe oferujące poręczenia kredytów i pożyczek 
przedsiębiorcom i osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą 

Ważnym elementem grupy instytucji ułatwiających dostęp do finansowania są fundusze 

poręczeniowe. Ich oferta jest skierowana do osób niemogących pozyskać kredytu lub pożyczki 

ze względu na brak wystarczających zabezpieczeń. W Polsce obecnie istnieje 51 takich instytucji, zaś 

zgromadzony w nich kapitał poręczeniowy wynosi ok. 1,1 miliarda złotych8. Fundusze poręczają 

przeważnie kredyty bankowe, niektóre współpracują także z funduszami pożyczkowymi. 

W regionie działają 2 aktywne fundusze poręczeniowe (Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych 

Sp. z o. o., „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o.). Ich kapitał poręczeniowy, a przede wszystkim 

wartość udzielonych poręczeń, plasuje region na jednym z czołowych miejsc w Polsce9. Każdy z tych 

funduszy współpracuje z niemal wszystkimi największymi bankami komercyjnymi (oraz szeregiem 

banków spółdzielczych), co dla przedsiębiorców oznacza potencjalnie bardzo dobry dostęp, 

zarówno do kredytu bankowego, jak i poręczeń we wszystkich podregionach Mazowsza10.  

Tabela 6. Dane charakteryzujące sektor funduszy poręczeniowych w 2010 r. 

Województwo Kapitał 
poręczeniowy 

(mln zł) 

Wartość 
udzielonych 

poręczeń (mln zł) 

Liczba 
udzielonych 

poręczeń 

Liczba 
MŚP* 

Kapitał 
poręczeniowy 
na 1 MŚP (zł) 

Polska 992,17 869,18 7144 1 723 496 576 

Mazowsze 85,35 127,46 705 284 657,00 300 

Mazowsze 
(w odsetkach) 

8,6% 14,7% 9,9% 16,5% 52,1% 

* „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku” Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011 
Źródło: Dane Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych + opracowanie własne 

Mazowieckie fundusze poręczeniowe, po zsumowaniu ich wyników, należą do czołówki w kraju pod 

względem wartości kapitału oraz aktywności w 2010 roku11. Jednak, biorąc pod uwagę znaczną 

                                                                    
8 „Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce – stan na dzień 31.12.2010 r., Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, 

Warszawa 2011. 

9 „Raport o stanie funduszy poręczeniowych….” op. cit. 
10 Tak jak to zostało wykazane w rozdziale 3, przedsiębiorcy uruchamiający lub krótko prowadzący działalność gospodarczą często 

napotykają trudności przy próbie uzyskaniu kredytu. 
11

 Fundusz „Poręczenia Kredytowe” ma jednak charakter ponadregionalny, zatem tylko część poręczeń udziela na Mazowszu. 
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wielkość podmiotów MŚP w tym regionie, kapitał poręczeniowy przypadający statystycznie 

na jednego przedsiębiorcę w regionie (300 zł) jest blisko dwukrotnie niższy niż przeciętnie w kraju. 

Analiza ofert dwóch mazowieckich funduszy poręczeniowych wykazała pewne różnice 

w maksymalnej kwocie poręczenia, wynikające ze zróżnicowania tych podmiotów pod względem 

wysokości kapitału (regułą jest, że łączna wartość zobowiązań funduszu z tytułu poręczeń 

udzielonych jednemu przedsiębiorcy lub jednostkom powiązanym nie może przekroczyć 5% 

kapitału poręczeniowego funduszu). Również okres maksymalnej zapadalności poręczanych 

zobowiązań charakteryzuje się sporą rozpiętością, aczkolwiek w obu funduszach nie jest krótszy niż 

60 miesięcy, co powinno zaspokajać potrzeby zdecydowanej większości klientów. Regułą jest 

określenie stopnia gwarantowania finansowania na nieprzekraczalnym poziomie 80%. 

Prawne zabezpieczenie na rzecz funduszu na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania 

obowiązków poręczyciela stanowi weksel własny in blanco przedsiębiorcy wraz z deklaracją 

wekslową. Fundusz może uzależnić decyzję o udzieleniu poręczenia od ustanowienia dodatkowego 

zabezpieczenia, jeśli przedsięwzięcie, będące przedmiotem kredytu/pożyczki, obarczone jest 

podwyższonym poziomem ryzyka. 

Na terenie regionu działalność poręczeniową prowadzi także Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. 

z siedzibą w Lublinie, posiadający jeden oddział na Mazowszu (w Warszawie). Dzięki realizacji 

projektu w ramach Programu Ramowego CIP12 oferuje on (na Mazowszu oraz Podkarpaciu) nowy 

produkt (Poręczenie dla innowacji), skierowany dla przedsiębiorców prowadzących działalność 

w obszarze podwyższonego ryzyka, tj. krótko działających na rynku oraz realizujących 

przedsięwzięcia proinnowacyjne. Poręczenie udzielone w ramach EFI obejmować może kredyty 

obrotowe i inwestycyjne o okresie zapadalności powyżej 12 miesięcy. Kwota poręczenia wynosi 

od 15 tys. zł do 1,5 mln zł, do 80% kwoty kapitału kredytu (w standardowej ofercie funduszu 

poręczenie nie może przekroczyć 70% kapitału). Okres poręczenia został wydłużony do 10 lat 

(standardowy okres to 5 lat), zaś opłata za udzielone poręczenie obniżona do 50% standardowej 

stawki. Zniesiono także wymóg minimalnego okresu działalności poręczeniobiorcy. 

3.3 Inicjatywa JEREMIE jako nowe podejście wspierania funduszy 
pożyczkowych i poręczeniowych 

Inicjatywa JEREMIE („Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw”) 

stanowi wspólne przedsięwzięcie Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, 

działającego w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego i ma na celu pomoc tym 

przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby poważne trudności 

z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do tych przedsiębiorstw, 

które: 

 rozpoczynają działalność, 

 nie posiadają historii kredytowej, 

 nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. 

                                                                    
12 Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji wdrażany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny 
(EFI). 



 
 
 

50 

JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia 

(funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz podwyższonego ryzyka) na rzecz mechanizmu 

odnawialnego (tzw. rewolwingowego). W Polsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest przez 

instytucje zarządzające na poziomie województw za pomocą regionalnych Funduszy Powierniczych 

JEREMIE.  

Do realizacji inicjatywy JEREMIE w maju 2012 r. przystąpił również Zarząd Mazowsza. 

Na preferencyjne pożyczki i poręczenia przeznaczono 15 mln euro z RPO WM. Od czerwca do lipca 

2012 r. przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 „Wzmocnienie 

instytucji otoczenia biznesu". W ramach tego konkursu Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych wybrała tzw. Menedżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, którym został 

Bank Gospodarstwa Krajowego. Następnie BGK wyłoni w drodze konkursu pośredników 

finansowych, którzy już bezpośrednio zaoferują firmom kredyty, pożyczki i poręczenia. Nie można 

wykluczyć, że tak jak to ma miejsce w niektórych regionach (na przykład na Pomorzu) określona 

część wsparcia będzie skierowana do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 

3.4 Banki komercyjne oferujące specjalne linie kredytowe 
z wykorzystaniem środków publicznych 

Wśród banków oferujących finansowanie zwrotne na terenie województwa mazowieckiego, tylko 

dwa z nich oferują kredyty dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem 

środków publicznych13 (liczba ta może ulec zmianie w związku z rozpoczęciem realizacji na terenie 

regionu Inicjatywy JEREMIE). Są to dwa ogólnopolskie banki oferujące kredyty dla firm 

nowopowstających i o krótkim okresie funkcjonowania i wykorzystujące poręczenie portfelowe 

Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego14. Obydwa mają siedzibę oraz sieć licznych placówek 

na terenie Mazowsza. 

Biorąc pod uwagę, że Bank Pekao SA na terenie Mazowsza prowadzi obsługę firm w przeszło 

70 miejscowościach, a FM Bank w 7 (w tym we wszystkich miastach na prawach powiatu), dostęp 

do specjalnej, dedykowanej mikro i małym firmom oferty w tych bankach we wszystkich 

podregionach jest bardzo dobry. 

3.4.1 Bank Pekao SA 

Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach finansowanego przez Komisję Europejską „Programu 

ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)” oferuje szereg różnych 

produktów gwarancyjnych (poręczeniowych), z których korzystają banki, fundusze pożyczkowe 

i poręczeniowe, a także inni pośrednicy finansowi (np. fundusze leasingowe). Bank Pekao SA jest 

pierwszym bankiem, który uruchomił w Polsce ofertę kredytów z poręczeniem EFI.  

Oferta Pekao SA częściowo dotyczy firm rozpoczynających działalność, którym banki bardzo 

niechętnie udzielają kredytów, ze względu na znaczne ryzyko z tym związane. Dlatego też 

                                                                    
13

 Kredyty dla takich podmiotów oferują też inne banki, ale tylko dwa omówione w niniejszym rozdziale korzystają 
ze środków publicznych; dlatego też tylko one są omówione w niniejszym raporcie.  
14

 Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) - instrument finansowy Unii Europejskiej utworzony w 1994 r. dla wsparcia 
małych i średnich przedsiębiorstw, z siedzibą w Luksemburgu. Głównymi udziałowcami Funduszu są Europejski Bank 
Inwestycyjny oraz Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską. 
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finansowanie dłużne dla tej grupy firm było dotąd raczej domeną funduszy pożyczkowych. W 2010 r. 

bank podpisał z EFI dwie umowy na poręczanie portfela kredytów: 

 pierwsza umowa – obejmowała portfel kredytów inwestycyjnych o wartości do 1 033 mld zł; 

 druga umowa – dotyczyła kredytów dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą, zaś 

docelowa wartość portfela powinna wynosić 200 mln zł.  

Poręczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego obejmują kapitał i odsetki kredytów i są dla 

przedsiębiorców bezpłatne. Oferta jest przeznaczona dla firm prowadzących działalność nie dłużej 

niż 2 lata i w tym czasie wystawiły co najmniej 1 rachunek/fakturę, który został opłacony przez 

kontrahenta. 

Maksymalna wysokość kredytu to 20 tysięcy złotych. W przypadku kredytów najmniejszych 

(w wysokości do 10 tysięcy złotych) brak jest konieczności posiadania jakiegokolwiek 

zabezpieczenia (z wyjątkiem weksla własnego in blanco). Na rynku polskim w segmencie kredytów 

gospodarczych była to do niedawna unikatowa oferta. 

W ramach produktów kredytowych oferowanych dzięki poręczeniu EFI bank nie stosuje żadnych 

preferencji cenowych – zarówno oprocentowanie kredytów, jak i prowizje, utrzymane 

są na normalnym, standardowym poziomie.  

Korzyści z punktu widzenia klienta dotyczą natomiast odpowiednio zmniejszenia wymaganych 

zabezpieczeń, zwiększonego udziału własnego oraz korzystniejszych zasad oceny wnioskodawców. 

Jako najbardziej interesujące i korzystne z punktu widzenia klientów należy ocenić stworzenie oferty 

banku dla firm, które dotąd nie miały okazji z niej skorzystać (firmy rozpoczynające działalność lub 

prowadzące ją od stosunkowo krótkiego czasu). Do czasu pojawienia się nowego produktu bank 

udzielał bowiem kredytów tylko firmom, które prowadziły działalność przez co najmniej 6 miesięcy, 

realnie jednak do otrzymania kredytu niezbędne było prowadzenie działalności przez co najmniej 

18 miesięcy. 

Warto też podkreślić, że oferowane kredyty nie mają charakteru pomocy publicznej, dzięki czemu 

nie ma żadnych ograniczeń w ubieganiu się o nie dowolnych przedsiębiorców (naturalnie 

spełniających odpowiednie warunki dla danego produktu kredytowego). Co szczególnie ważne, 

kredyty mogą być też udzielane na zakup środków transportu, co byłoby niedozwolone w sytuacji, 

gdyby udzielany kredyt z poręczeniem miał charakter pomocy de minimis. 

3.4.2 FM Bank 

Bank ten powstał na bazie doświadczeń Funduszu Mikro, który w okresie swej działalności, a więc 

w latach 1995-2009, był czołowym funduszem pożyczkowym w Polsce. Fundusz Mikro został 

utworzony w 1994 r. przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. Kapitał pożyczkowy 

funduszu, opiewający w połowie 2009 r. na kwotę ponad 141 mln zł, stanowił prawie 14,5% łącznej 

kapitalizacji całego sektora funduszy pożyczkowych w Polsce. W połowie 2009 r. portfel 

pożyczkowy Funduszu Mikro wynosił 17 456 aktywnych pożyczek, co stanowiło ponad 48% portfela 

aktywnych pożyczek wszystkich funduszy pożyczkowych oraz 18,2% w ujęciu ich łącznej wartości. 

Ideą, która legła u podstaw założenia działającego od 2010 r. FM Banku, było dostarczenie 

najmniejszym przedsiębiorstwom usług bankowych, w tym obejmujących dostęp do środków 
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finansowych, niezbędnych dla rozwoju tego typu firm. Działalność banku nakierowana jest przede 

wszystkim na obsługę mikro i małych przedsiębiorstw. Jeden z produktów (Kredyt Ekspresowy) 

silnie nawiązuje do filozofii działalności pożyczkowej Funduszu MIKRO. Choć jest to produkt 

zapewniający finansowanie tylko o niewielkiej wartości (do 30 tys. zł), to jego dostępność jest 

stosunkowo łatwa, o czym decyduje brak istotnych wymogów w sferze zabezpieczenia. Okres 

kredytowania wynosi od 3 do 36 miesięcy. 

Od połowy 2011 roku, dzięki poręczeniu EFI (udzielonemu w ramach Europejskiej Inicjatywy 

Mikrofinansowej Progress), oferuje on kredyty w wysokości do 30 tysięcy złotych dla firm 

rozpoczynających lub prowadzących działalność nie dłużej niż 12 miesięcy. Okres kredytowania 

wynosi od 3 do 24 miesięcy. Dzięki poręczeniu EFI klient nie musi przedstawiać żadnych 

zabezpieczeń oprócz weksla własnego in blanco. 

3.5  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

PROW w ramach dwóch działań osi 3 („Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej”), przewiduje wsparcie dotacyjne przedsięwzięć o charakterze nierolniczym, 

w tym na uruchamianie działalności gospodarczej. 

3.5.1 Działanie 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Działanie przewiduje wsparcie projektów osób fizycznych ubezpieczonych na podstawie ustawy 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, posiadających status rolnika, 

małżonka rolnika lub domownika. 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 100 tys. zł 

(500 000 zł dla przedsięwzięć dotyczących wytwarzania biogazu i energii elektrycznej z biogazu). 

Poziom pomocy finansowej wynosi, co do zasady, maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych, 

natomiast w przypadku projektów realizowanych w gospodarstwach, w których wystąpiły straty 

w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, pomoc może być zwiększona 

do 80% kosztów kwalifikowalnych. 

Celem wspieranych działań ma być podejmowanie lub rozwijanie przez rolników (oraz domowników 

i małżonków rolników) działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co ma wpłynąć 

na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem 

na obszarach wiejskich. Pomoc może być udzielona z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności 

w zakresie: 

 usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 

 usług dla ludności, 

 sprzedaży hurtowej i detalicznej, 

 rzemiosła lub rękodzielnictwa, 

 robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, 

 usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, 

 usług transportowych, 

 usług komunalnych, 

 przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, 
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 magazynowania lub przechowywania towarów, 

 wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, 

 rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 

Dodatkowym warunkiem jest, aby podejmowana działalność była zarejestrowana na terenie 

wiejskim, tj. w miejscowości należącej do: 

 gminy wiejskiej, albo 

 gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo 

 gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. 

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych 

na podstawie następujących kryteriów: 

 wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym, 

 podstawowy dochód podatkowy gminy, 

 wielkość powierzchni gruntów rolnych położonych na obszarach górskich i innych obszarach 

o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 

 korzystanie ze wsparcia w ramach innych działań PROW. 

Jak wynika z badań realizowanych w całym kraju, w działaniu 311 beneficjentami są głównie 

mężczyźni (jedynie po 23% dotacji sięgnęły kobiety). W większości (87%) projekty realizowane 

są przez rolników, członkowie ich rodzin stanowią 11% beneficjentów, a status domownika 

w gospodarstwie posiada 2% beneficjentów. Aż 64% projektów dotyczy inwestycji w usługi 

dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa. Udział żadnej z 3 pozostałych grup: usługi dla ludności 

i sprzedaż detaliczna, usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, 

roboty i usługi budowlane lub instalacyjne, nie przekroczył 10%15. 

Na realizację działania przeznaczonych zostało łącznie 345,6 mln euro, z czego 16% (najwięcej) 

przypada na Mazowsze. Do dnia 31 grudnia 2011 r. w całej Polsce zrealizowano 6 410 projektów, 

dla których kwota udzielonej pomocy wyniosła 542 mln zł16. Liczba podpisanych umów, wg stanu 

na koniec października 2012 r., wyniosła 13 204 (dla których zrealizowano płatności w wysokości 

771 mln zł), z czego na Mazowsze przypadło odpowiednio: 1 987 umów i 124 mln zł płatności17. 

3.5.2 Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

PROW w działaniu 312. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przewiduje wsparcie na podjęcie 

lub rozwój działalności w zakresie branżowym takim samym, jak w działaniu 311.  

Beneficjentem w działaniu 312 może być osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność, jako 

mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mająca obrót nieprzekraczający 

równowartości w złotych 2 mln euro. 

                                                                    
15 Działanie 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2009, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2009. 
16 Informacja na temat realizacji PROW 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2012. 
17 Informacja o liczbie i kwotach złożonych wniosków oraz liczbie zawartych umów w ramach Działania "Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej PROW 2007-2013", Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2012. 
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Również i to działanie może być realizowane tylko na obszarach wiejskich, z tym że w przypadku, 

gdy beneficjentem jest grupa producentów rolnych, organizacja producentów owoców i warzyw 

oraz podmiot świadczący usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, stosuje się poszerzoną 

definicję obszarów wiejskich, tj. w przypadku gmin miejsko-wiejskich jest możliwa realizacja 

przedsięwzięcia w miejscowościach należących do gminy liczącej poniżej 20 tys. mieszkańców. 

Wysokość pomocy przyznanej na realizację projektu nie może przekroczyć: 

 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy 

(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), 

 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy 

(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), 

 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy 

(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne). 

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych 

na podstawie następujących kryteriów: 

 bezrobocie w powiecie, 

 podstawowy dochód podatkowy gminy, 

 planowana do utworzenia liczba miejsc pracy. 

Zgodnie z kolejnością przyznawania pomocy, ustaloną na podstawie kryteriów oceny, wnioski 

są następnie poddawane procesowi weryfikacji. 

Na realizację działania przeznaczony zostało łącznie 1,0 mld euro, z czego najwięcej (12%) przypadło 

Mazowszu. Do dnia 31 grudnia 2011 r. w całej Polsce zrealizowano 2 303 operacje, dla których kwota 

udzielonej pomocy wyniosła 333 mln zł. Ponad 77% umów dotyczyło udzielenia pomocy dla już 

istniejących mikroprzedsiębiorstw, pozostała część podpisanych umów dotyczy nowoutworzonych 

mikroprzedsiębiorstw. Aż 90,3% operacji realizują osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą18. 

W przypadku obydwu opisywanych działań wniosek o uzyskanie wsparcia składany jest w oddziale 

regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W województwie mazowieckim 

jednostka ta mieści się w Warszawie, posiada także 37 biur powiatowych. 

Od początku realizacji PROW do końca października 2012 r. w województwie mazowieckim zawarto 

łącznie 946 umów o wartości 173 mln zł (zrealizowane płatności to 67,3 mln zł) – na tworzenie 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw (działanie 312)19. 

Projekty w działaniu 312 w 91% realizowane są przez osoby fizyczne (w 72% przez mężczyzn, 

a w 28% przez kobiety), w wieku 30-40 lat (39% – kobiety, 36% – mężczyźni), nieco rzadziej w wieku 

ponad 40 lat (kobiety – 37%, mężczyźni – 34%), a najrzadziej – do 30 lat (odpowiednio: 24% i 29%)20. 

                                                                    
18 Informacja na temat realizacji PROW 2007-2013, op.cit. 
19 Sprawozdanie ARiMR o realizacji PROW 2007-2013, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wdrazane-programy-i-dzialania-dane-

liczbowe/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2007-2013.html 
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3.6  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
w latach 2007-2013 

RPO WM jest ważnym instrumentem kształtowania rozwoju województwa mazowieckiego. Jednym 

z celów szczegółowych programu jest rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej 

na wiedzy. 

W ramach RPO WM przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania dotacji na rozwój firmy. Inwestycje 

prorozwojowe i proinnowacyjne wspierane są w ramach Działania 1.5. Rozwój przedsiębiorczości 

(działanie to jest dedykowane wyłącznie przedsiębiorcom, w tym mikrofirmom dopiero 

rozpoczynającym działalność), natomiast szereg innych działań (w których beneficjentami mogą być 

także inne grupy podmiotów) również pozwala na uzyskanie dotacji na inwestycje w firmie 

(w obszarach m.in.: wspierania instytucji otoczenia biznesu lub powiązań kooperacyjnych, 

zwiększania atrakcyjności turystycznej regionu), pod warunkiem jednak wykazania ścisłego związku 

planowanego przedsięwzięcia z realizacją priorytetów rozwoju regionu. 

Celem Działania 1.5 jest podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw i MSP poprzez 

dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, 

systemów certyfikacji i jakości. Pozwala ono na realizację nowych inwestycji, obejmujących środki 

trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, związanych m.in. z tworzeniem i rozbudową 

przedsiębiorstwa oraz wprowadzaniem nowych produktów.  

Do końca września 2012 r. podpisane zostały 492 umowy na realizację inwestycji o łącznej wartości 

1,3 mld zł. Przedsięwzięcia zostały dofinansowane kwotą 547 mln zł. Beneficjentami były przede 

wszystkim: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (218 umów na kwotę 477,9 mln) 

i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (za kryterium kwalifikacji przyjmując formę prawną) oraz 

mikro- (212 umów na kwotę 399,5 mln zł) i mali przedsiębiorcy (za kryterium przyjmując wielkość 

firmy). 

3.7  Dotacje z Funduszu Pracy 

Przyznawane środki Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej są jedną z form 

aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Od 2004 r. bezrobotni chcący rozpocząć prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej mogą ubiegać się z Funduszu Pracy o środki na jej podjęcie, w tym 

na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej 

działalności. Tym samym Fundusz Pracy stanowi jedno ze źródeł finansowania firm 

rozpoczynających działalność gospodarczą.  

Wsparcie ma charakter jednorazowego dofinansowania przyznawanego 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. 

                                                                                                                                                                                                                   
20 Działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2011, Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2011. 
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Liczba osób na Mazowszu, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej wyniosła 

w 2011 r. 2 848, co stanowi 10,9% liczby takich osób w skali całego kraju21. W I połowie 2012 r. 

dofinansowanie otrzymało 1 475 osób i zostały one wyłączone z rejestru bezrobotnych. Biorąc pod 

uwagę fakt, że w regionie jest 259 tys. zarejestrowanych osób bezrobotnych, odpływ bezrobotnych 

w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2012 r. wyniósł 134 tys.22, skalę oddziaływania tego pojedynczego 

instrumentu urzędów pracy należy uznać za bardzo ograniczoną. 

Na przestrzeni lat 2008-2010 liczba osób, które na terenie województwa mazowieckiego rozpoczęły 

działalność gospodarczą ze środków FP, wyniosła 22 401, co stanowi 16,3% łącznej liczby 

rozpoczynających działalność gospodarczą w tym okresie (137 823)23. 

 

Główne obserwacje i wnioski 

 Oferta instytucji zapewniających wsparcie przedsiębiorcom i osobom 
rozpoczynającym działalność gospodarczą jest stosunkowo bogata. 
Szczególnie bogata jest oferta funduszy pożyczkowych. 

 Oferta funduszy poręczeniowych i instytucji bankowych jest zbliżona 
do oferty dostępnej w innych regionach kraju. 

 Szansą na wzbogacenia oferty są uruchamiane właśnie projekty w ramach 
Działania 6.2 PO KL oraz Inicjatywa JEREMIE. 

 

 

                                                                    
21 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2012. 
22 Rynek pracy województwa mazowieckiego w I półroczu 2012 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 2012. 
23 Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy 

na podjęcie działalności gospodarczej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2011. 
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4. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) obejmuje szereg instrumentów wspierających osoby 

planujące otworzenie własnej działalności gospodarczej lub podmiotu ekonomii społecznej ( 6.1.3, 

6.2, 7.2.2 i 8.1.2). Osoby takie, w zależności od źródła finansowania, mogą starać się o bezzwrotne 

środki finansowe w wysokości od 20 tys. zł (600% przeciętnego wynagrodzenia) do 40 tys. zł lub 

niskooprocentowaną pożyczkę do 50 tys. zł. Oferowane wsparcie nie ogranicza się jedynie 

do przyznania środków finansowych, zawiera zazwyczaj komponent edukacyjny dotyczący 

zagadnień związanych z prowadzeniem i rozwojem firmy. 

Ze względu na łatwy dostęp do potencjalnych odbiorców oraz uproszczony system wyboru 

projektów, zdecydowana większość uczestników PO KL, którzy otrzymali środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, pozyskała je w ramach projektów systemowych urzędów pracy 

(Poddziałanie 6.1.3). Do końca czerwca 2012 r. na Mazowszu bezzwrotne dotacje otrzymało 23% 

uczestników Poddziałania 6.1.3 (12 606 osób)24. Mazowsze jest liderem pod względem liczby 

przyznanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponad co dziesiąta dotacja 

przyznana w Programie trafiła do uczestnika z województwa mazowieckiego. Zgodnie 

ze sprawozdaniem z realizacji Programu za I półrocze 2012 r. w województwie aż dwie trzecie 

dotacji trafiło do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (o 6 p.p. więcej niż w całej Polsce), 

głównie dzięki wspieraniu przez powiatowe urzędy pracy osób długotrwale bezrobotnych oraz 

kierowaniu wsparcia do osób zamieszkujących obszary wiejskie. W porównaniu z resztą kraju, 

w województwie wsparcie nieznacznie rzadziej trafia do osób młodych i niepełnosprawnych. 

Z racji skali projektów systemowych to stopień realizacji wskaźników w Poddziałaniu 6.1.3 ma 

główny wpływ na wynik całego Priorytetu VI – jedynie 15% dotacji przyznanych zostało w ramach 

Działania 6.2. Aż 69% uczestników/-czek Poddziałania 6.1.3 zakwalifikowano do grup znajdujących 

się w trudnej sytuacji na rynku pracy, podczas gdy ten sam wskaźnik w Działaniu 6.2 wynosi 41%. 

Zgodnie z intencją Programu wsparcie w projektach konkursowych Działania 6.2 częściej trafia 

do osób niepełnosprawnych (2%). W porównaniu z projektami systemowymi powiatowych urzędów 

pracy, ze wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej oferowanego w Działaniu 6.2 znacznie 

częściej korzystają kobiety (por. Tabela 7). 

Tabela 7 Osoby, którym przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji PO KL za I półrocze 2012 r. 

                                                                    
24 Korekta sprawozdania z realizacji Działania 6.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wojewódzki Urząd Pracy 
w Warszawie2012.   

Polska Mazowieckie

Nazwa wskaźnika Priorytet VI Priorytet VI w tym Poddziałanie 6.1.3 w tym Działanie 6.2

K M O K M O K M O K M O

osoby w wieku 15-24 lata 16% 18% 17% 13% 17% 15% 14% 17% 16% 10% 16% 13%
osoby znajdujące się w 

szczególnie trudnej sytuacji na 57% 61% 59% 59% 68% 65% 64% 72% 69% 41% 42% 41%

a) niepełnosprawne 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0,5% 1% 0,5% 1% 2% 2%

b) długotrwale bezrobotne 26% 25% 25% 30% 33% 32% 35% 35% 35% 10% 10% 10%

c) z terenów wiejskich 34% 43% 39% 41% 51% 47% 42% 53% 49% 35% 38% 36%

osoby w wieku 50-64 lata 7% 9% 8% 7% 9% 8% 7% 9% 8% 8% 9% 9%

Ogółem 52 013 80 130 132143 5 480 9 359 14 839 4 313 8 293 12 606 1 167 1 066 2 233

- tym kobiety 39% 37% 34% 52%
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Oprócz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL wprowadzono 

kompleksowe wsparcie dla osób zamierzających otworzyć spółdzielnię socjalną. W ramach 

instrumentu w Poddziałaniu 7.2.2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej, osoby te mogą otrzymać 

20 tys. zł na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz wsparcie pomostowe 

połączone z doradztwem i pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków (podobnego 

rodzaju wsparcie może być również udzielane w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 6.1.3). 

W województwie mazowieckim do końca czerwca 2012 r. podpisano z beneficjentami Poddziałania 

7.2.2 52 umowy o wartości 62 mln zł25. 

Ze względu na cel badania, szczególną uwagę poświęcamy działaniom wspierającym podejmowanie 

działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL opisując ich założenia, 

sposób wdrażania oraz obserwowane rezultaty. Rozdział podsumowują opinie beneficjentów 

na temat procesu selekcji projektów oraz współpracy z IP II przy ich realizacji.  

4.1  Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (Działanie 6.2) 

 

Jednym z najważniejszych instrumentów skierowanych do osób 
podejmujących działalność gospodarczą jest Działanie 6.2 PO KL.  
W niniejszym podrozdziale opisujemy jego założenia, cele oraz sposób 
realizacji.  

4.1.1 Założenia interwencji 

Wsparcie zaprojektowano na bazie doświadczeń Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości 

realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 

(ZPORR). Podobnie jak teraz, osoby pragnące otworzyć własną firmę w ramach 2.5 ZPORR mogły 

starać się o środki finansowe na rozwój firm (wymagany 25% wkład własny), po uczestnictwie 

w bloku szkoleniowym. Na terenie Mazowsza zostało zrealizowanych 47 projektów o łącznej 

wartości 18,9 mln zł, w ramach których powstało przeszło 500 mikroprzedsiębiorstw26. Na szerszą 

skalę działania wspierające samozatrudnienie wdrażane są w obecnej perspektywie programowej – 

w skali całego kraju, w ramach Działania 6.2 PO KL, podpisano umowy na realizację 105 projektów 

na kwotę 241,7 mln zł27. 

W Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL stwierdzono, że jednym ze sposobów podnoszenia 

poziomu aktywności zawodowej, a co za tym idzie przeciwdziałania bezrobociu, jest wspieranie 

przedsiębiorczości. Jednak początkujący przedsiębiorcy nie mają wystarczającej wiedzy 

i umiejętności koniecznych do założenia i prowadzenia firmy oraz mają ograniczony dostęp 

do kapitału. W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy stworzono Działanie 6.2 PO KL, którego 

celem jest promocja i wspieranie takich inicjatyw i rozwiązań, które zmierzać będą do powstawania 

nowych miejsc pracy oraz budowy postaw, które przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia. Cel ten realizowany jest poprzez świadczenie: 
                                                                    
25 Sprawozdanie z realizacji VII Priorytetu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 2012. 
26 Końcowy raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego 2010. 
27 Lista beneficjentów PO KL – stan na 1 października 2012 r. 
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 bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej (w tym również wsparcia na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) 

w postaci co najmniej doradztwa indywidualnego i grupowego oraz szkoleń, które pozwolą 

na nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności 

gospodarczej, przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 

40 tys. zł na osobę (w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, jeśli wszyscy jej udziałowcy 

są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie, 

do wysokości 20 tys. zł na osobę), podstawowego wsparcia pomostowego udzielanego 

w okresie do 6 miesięcy i możliwość przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego 

do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, w formie 

finansowej (refundacja) – wypłacanej miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji oraz szkoleń i doradztwa 

w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (jedynie dla osób, które rozpoczęły działalność 

w ramach danego projektu); 

 wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym 

w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy 

naukowej i technologii), które polega na przyznaniu jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, w wysokości do 50 tys. zł na osobę oraz doradztwa indywidualnego 

i grupowego oraz szkoleń umożliwiających nabycie wiedzy i umiejętności koniecznych 

do rozpoczęcia i kontynuowania działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających 

działalność w ramach danego projektu. Ten typ interwencji wprowadzony został na zasadzie 

pilotażu. W trakcie badania instrument pożyczkowy nie został jeszcze uruchomiony – dopiero 

w grudniu 2012 zostały ogłoszone pierwsze wyniki konkursu, w ramach którego dokonywano 

wyboru pośredników finansowych w województwie mazowieckim. 

Wg aktualnych zapisów SzOP uczestnikami projektów mają być „osoby fizyczne zamierzające 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych 

w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych 

przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia do projektu”. Jest to zmiana w stosunku do zapisów SzOP z lat 

ubiegłych, gdzie precyzyjnie wskazywano, do jakich konkretnie grup miało być kierowane wsparcie 

w ramach działania 6.2 PO KL (były to osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 

12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, kobiety, w tym powracające/ wchodzące po raz 

pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby do 25 

roku życia, osoby po 45 roku życia, niepełnosprawni, zamieszkujący w gminach wiejskich i miejsko-

wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie 

w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą). W aktualnym SzOP zapisano, że 

kryteria wyboru projektów (w tym wskazanie grup docelowych) określone są w przygotowywanym 

przez Instytucję Pośredniczącą Planie Działania, przy czym ze wsparcia w postaci dotacji korzystać  

w pierwszej kolejności powinny osoby, które znajdują się w szczególnie niekorzystnej sytuacji 

na rynku pracy.  

W efekcie zrealizowanych projektów ma nastąpić zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób 

w wieku 15-24 oraz 50-64, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 
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(niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych), pochodzących z terenów wiejskich oraz wzrost 

liczby utworzonych miejsc pracy w ramach środków udzielonych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej. 

4.1.2 Sposób wdrażania  

Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu VI PO KL w województwie mazowieckim jest Samorząd 

Województwa Mazowieckiego - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (Departament 

Strategii i Rozwoju Regionalnego), który w corocznie przygotowywanym Planie Działania 

przedstawia założenia co do preferowanych w danym roku form wsparcia, podziału środków 

finansowych oraz kryteriów i terminów wyboru projektów. Instytucją Pośredniczącą II Stopnia 

(Instytucją Wdrażającą) dla Priorytetu VI PO KL Działania 6.2.w województwie mazowieckim jest 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). Jako IP II MJWPU ma kluczowy 

wpływ na ostateczne ustalenie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (IP) procedur 

i kryteriów wyboru projektów finansowanych w ramach Działania 6.2 PO KL, ponieważ przekazuje IP 

informacje, na podstawie których ostatecznie przygotowywany jest Plan Działania na dany rok. 

MJWPU jest zarazem Instytucją Organizującą Konkurs, której zadaniem jest przygotowanie 

i przeprowadzenie procedury konkursowej – przygotowanie dokumentacji konkursowej, ogłaszanie 

konkursów, nabór i ocena wniosków o dofinansowanie, a także wybór beneficjentów w ramach 

Działania 6.2 na terenie województwa mazowieckiego. 

Jako Instytucja Organizująca Konkurs, MJWPU dokonuje wyboru trybu procedury konkursowej 

(zamknięty/otwarty), która uwzględnia zapisy z Planów Działania, zarówno co do stosowania 

procedury wyboru projektów (konkursowe / systemowe) oraz kryteriów wyboru (kryteria dostępu 

i kryteria strategiczne), a więc m.in. form wsparcia, grup docelowych, przyporządkowania ich 

do poszczególnych form wsparcia w odniesieniu do sytuacji danej grupy na rynku pracy. 

Projekty w ramach Działania 6.2 PO KL były wybierane zarówno w procedurze konkursowej, jak 

i systemowej. Na początku wdrażania Działania 6.2 PO KL projekty wybierano wykorzystując 

procedurę konkursową (lata 2007-2009) w konkursach zamkniętych.  

Poniżej przedstawiono kryteria strategiczne (dodatkowe punkty) wyboru projektów konkursowych 

stosowane w latach 2007-2010 oraz założenia projektów systemowych realizowanych od 2010 r. 
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Tabela 8. Kryteria wyboru projektów Działania 6.2 PO KL (procedura konkursowa) 
Rok Kryteria dostępu Kryteria strategiczne/szczegółowe Procedura  

2007-2008 1. Forma realizacji: projekty mające na celu wsparcie dla osób 
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie 
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) muszą kompleksowo obejmować 
następujące instrumenty wsparcia: doradztwo indywidualne i grupowe 
oraz szkolenia, przyznanie środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe (w formie doradztwa i pomocy 
w efektywnym wykorzystaniu dotacji). 

2.  Beneficjenci: wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 
podstawie przepisów odrębnych). Doświadczenie beneficjenta lub 
partnera w realizacji projektów w obszarze promocji przedsiębiorczości 
lub ekonomii społecznej.  

1. Grupa docelowa 
Projekty kierowane do adresatów pozostających w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy oraz posiadających problemy w aktywizacji zawodowej: osób poniżej 
25 r. ż., powyżej 50 r. ż., długotrwale bezrobotnych, zamieszkujących gminy 
wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców, zamierzających 
podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (20 pkt.) 

 
Konkurs zamknięty  

2009 1. Forma realizacji: projekty mające na celu wsparcie dla osób 
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie 
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) muszą kompleksowo obejmować 
następujące instrumenty wsparcia: doradztwo indywidualne i grupowe 
oraz szkolenia, przyznanie środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe (finansowe oraz w formie 
doradztwa i pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji). 

2. Doświadczenie beneficjenta: doświadczenie beneficjenta lub partnera  
w realizacji projektów w obszarze promocji przedsiębiorczości lub 
ekonomii społecznej.  

3. Biuro projektu: beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 
projektu na terenie województwa mazowieckiego. 

4. Działalność gospodarcza Uczestnika projektu: musi zostać 
zarejestrowana na obszarze województwa mazowieckiego. 

1. Grupa docelowa: 

 osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy 
miast do 25 tysięcy mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach 
pozarolniczych (w co najmniej 25%) – waga 5; 

 osoby powyżej 45 roku życia oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane 
do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej (w co najmniej 25%) – waga 6; 

 kobiety, w tym powracające/wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci (w co najmniej 50%) – waga 2; 

 osoby, które powróciły z emigracji zarobkowej na mazowiecki rynek pracy  
(co najmniej 5%) – waga 2; 

 osoby z terenu miasta Radomia, powiatu szydłowieckiego, radomskiego, 
żuromińskiego– waga 5; 

 osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników  
(co najmniej 10%) – waga 5. 

 
Konkurs zamknięty 

2010 1. Forma realizacji: projekty mające na celu wsparcie dla osób 
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie 
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) muszą kompleksowo obejmować 
następujące instrumenty wsparcia: doradztwo indywidualne i grupowe 
oraz szkolenia, przyznanie środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe (finansowe oraz w formie 
doradztwa i pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji) 

2. Doświadczenie beneficjenta: doświadczenie beneficjenta lub partnera 
w realizacji projektów w obszarze promocji przedsiębiorczości lub 
ekonomii społecznej.  

3. Biuro projektu: beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 
projektu na terenie województwa mazowieckiego. 

4. Działalność gospodarcza Uczestnika projektu: musi zostać 
zarejestrowana na obszarze województwa mazowieckiego. 

5. Okres realizacji projektu: max. 24 m-ce. 
6. Liczba złożonych projektów przez 1 beneficjenta: 1 projekt w ramach 

konkursu. 

1. Grupa docelowa: 

 mieszkańcy (w rozumieniu kodeksu cywilnego) powiatów: szydłowieckiego, 
radomskiego, przysuskiego, m. Radom oraz żuromińskiego, w co najmniej 20% 
stanowią osoby długotrwale bezrobotne i wsparcie w ramach projektu zostało 
dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej – waga 8; 

 osoby powyżej 45 roku życia oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane 
do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej (w co najmniej 25 %) – waga 7; 

 osoby zamieszkałe na terenie minimum 5 powiatów województwa mazowieckiego – 
waga 7; 

 osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy i pozostające bez zatrudnienia przez 
minimum 3 miesiące od momentu zwolnienia do dnia przystąpienia do projektu  
w co najmniej 10% – waga 6; 

 w co najmniej 10% osoby niepełnosprawne – waga 5. 

 
 
Konkurs otwarty 
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Tabela 9. Kryteria wyboru projektów Działania 6.2 PO KL (projekty systemowe) 
Rok Kryteria dostępu Kryteria szczegółowe: Procedura  

2010 Realizacja 6 projektów systemowych:  

 WUP Warszawa Kierunek własna firma 

 WUP Warszawa Filia Ciechanów „Akademia Przedsiębiorczości V 

 WUP Warszawa Filia w Ostrołęce – Załóż firmę z WUP 

 WUP Warszawa Filia w Płocku Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V" 

 Filia WUP w Radomiu – Radomski Biznes I 

 Filia WUP w Siedlcach Czas na biznes III" 
 
W Planie działania dla ww. projektów nie określono kryteriów dostępu 

1. Grupa docelowa:  

 mieszkańcy (w rozumieniu kodeksu cywilnego) powiatów: szydłowieckiego, 
radomskiego, przysuskiego, m. Radom oraz żuromińskiego, w co najmniej 
20% stanowią osoby długotrwale bezrobotne i wsparcie w ramach projektu 
zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej – waga 
8; 

 osoby powyżej 45 roku życia oraz wsparcie w ramach projektu zostało 
dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej (w co najmniej 
25 %) – waga 7; 

 osoby zamieszkałe na terenie minimum 5 powiatów województwa 
mazowieckiego – waga 7; 

 osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy i pozostające bez zatrudnienia 
przez minimum 3 miesiące od momentu zwolnienia do dnia przystąpienia 
do projektu w co najmniej 10 % – waga 6; 

 co najmniej 10% osoby zwolnione z przyczyn zakładów pracy  
i pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 3 m-ce od momentu 
zwolnienia do przystąpienia do projektu – waga 6; 

 w co najmniej 10% osoby niepełnosprawne – waga 5. 

Beneficjent systemowy 

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie / Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy 
Projekt systemowy „Kierunek własna firma” 

1. Grupa docelowa to 40 mieszkańców następujących powiatów: 
garwolińskiego, grodziskiego, grójeckiego, legionowskiego, mińskiego, 
nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, 
pułtuskiego, sochaczewskiego, wyszkowskiego, węgrowskiego, 
wołomińskiego, żyrardowskiego, warszawskiego zachodniego, w tym osoby 
bezrobotne i osoby nieaktywne zawodowo, w tym priorytetowo traktowane 
będą osoby:  

 zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko – wiejskie, miasta do 25 tys. 
mieszkańców, (co najmniej 20 osób). 

  osoby powyżej 45 r. ż.  

 osoby poniżej 25 r. ż. 

Beneficjent systemowy 

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie Filia WUP w Ciechanowie 
Projekt systemowy „Akademia Przedsiębiorczości V” 

1. Grupa docelowa to 37 mieszkańców powiatów: ciechanowskiego, 
mławskiego, płońskiego, żuromińskiego, w tym osoby bezrobotne (min. 5), 
osoby nieaktywne zawodowo (max. 15), zatrudnione (max. 17), w tym 
priorytetowo traktowane będą osoby:  

 zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miasta do 25 tys. 
mieszkańców (co najmniej 20 osób), 

  osoby w wieku 50-64 lata (co najmniej 2), 

  osoby długotrwale bezrobotne (co najmniej 2). 

Beneficjent systemowy 
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Rok Kryteria dostępu Kryteria szczegółowe: Procedura  

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie Filia WUP w Ostrołęce 
Projekt systemowy „Załóż firmę z WUP” 

1. Grupa docelowa to 78 mieszkańców powiatów: ostrołęckiego, 
ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego i miasta Ostrołęka, w tym osoby 
bezrobotne (38), osoby nieaktywne zawodowo (18), zatrudnione (22), w tym 
priorytetowo traktowane będą osoby należące do co najmniej jednej grupy:  

 osoby z terenów wiejskich, osoby z terenów miejsko-wiejskich, osoby 
z miast do 25 tys. mieszkańców – 3 punkty, 

 osoby bezrobotne – 4 punkty, 

 osoby poniżej 25 roku życia – 4 punkty, 

 osoby powyżej 45 roku życia – 5 punktów, 

 kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej  
z urodzeniem i wychowaniem dziecka – 5 punktów. 

Osoby należące do jednej z wymienionych grup otrzymają podczas procesu 
rekrutacji w III etapie dodatkowe punkty.  
Jeżeli kandydat na uczestnika projektu należy do więcej niż jednej grupy, 
otrzymuje: 

 za przynależność do 2 grup – 7 punktów,  

 za przynależność do 3 grup – 9 punktów,  

  za przynależność do 4 grup – 10 punktów.  

Beneficjent systemowy 

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie Filia WUP w Radomiu 
Projekt systemowy „ Radomski Biznes I” 

1. Grupa docelowa to 36 osób z terenu podregionu radomskiego, 
mieszkających na terenie powiatów: białobrzeskiego, kozienickiego, 
lipskiego, przysuskiego, radomskiego ziemskiego i grodzkiego, 
szydłowieckiego i zwoleńskiego: 

  zarejestrowane jako bezrobotni, 
o w tym 18 osób w wieku powyżej 45 lat. 

Beneficjent systemowy 

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie Filia WUP w Siedlcach  
Projekt systemowy „Czas na biznes III” 

1. Grupa docelowa to 72 osoby z terenu podregionu siedleckiego nieaktywne 
zawodowo (8) i zatrudnione (64), zamieszkujące na terenie powiatu 
łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego oraz miasta Siedlce, priorytet dla:  

 osób zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz 
mieszkańcy miast do 25 tysięcy mieszkańców zamierzające podjąć 
zatrudnienie w zawodach pozarolniczych ( w co najmniej 18 osób – 11 K 
i 7M; 

 osób powyżej 50 r. ż. (co najmniej 2 os – 1 K, 1M), 

 osób poniżej 25 r. ż. (co najmniej 11 osób – 7K i 4 M. 

Beneficjent systemowy 
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Rok Kryteria dostępu Kryteria szczegółowe: Procedura  

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie Filia WUP w Płocku  
Projekt systemowy „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V" 

1. Grupa docelowa to 70 osób mieszkających na terenie  powiatu płockiego, 
miasta Płock, powiatu gostynińskiego, miasta Gostynin, powiatu 
sierpeckiego, miasta Sierpc, powiatu sochaczewskiego, miasta Sochaczew, 
powiatu nowodworskiego, miasta Nowy Dwór Mazowiecki,  
w tym:  

 osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 
12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem 
do projektu, 

 kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz 
pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem  
i wychowaniem dzieci), 

 osoby do 25 roku życia, 

 osoby niepełnosprawne, 

 osoby po 45 roku życia, 

 osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz 
mieszkańcy miast do 25 tysięcy mieszkańców zamierzające podjąć 
zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub 
zwierzęcą,  

 osoby, które powróciły z emigracji zarobkowej na mazowiecki rynek 
pracy w ciągu ostatnich 3 miesięcy, 

 osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyny nieleżącej po stronie 
pracownika w ciągu ostatnich 3 miesięcy; 

 osoby, które nie otrzymały wsparcia finansowego w ramach 
zrealizowanych projektów z Działania 2.5 ZPORR oraz 6.2 i 8.1.2 PO 
KL. 

Beneficjent systemowy 

2011 Realizacja 6 projektów systemowych: 

 WUP Warszawa Filia Ciechanów – Akademia Przedsiębiorczości VI 

 WUP Warszawa Filia w Ostrołęce – Załóż firmę z WUP II 

 Filia WUP w Radomiu – Radomski Biznes II 

 Filia WUP w Siedlcach – Czas na biznes IV 

 WUP Warszawa – Kierunek własna firma II 

 WUP Warszawa Filia w Płocku – Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI 
 

Dla każdego rozpoczynającego się projektu systemowego w ramach 
szczegółowych kryteriów wyboru projektów określono kryteria dostępu 

 Beneficjent systemowy 
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Rok Kryteria dostępu Kryteria szczegółowe: Procedura  

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie Filia WUP w Ciechanowie 
Projekt systemowy „Akademia Przedsiębiorczości VI” 
 
1. Uczestnicy projektów: 

 kandydaci w wieku powyżej 45 roku życia stanowią 12%, tj. 9 osób, 

 kandydaci do 25 roku życia – 8%, tj. 6 osób, 

 osoby niepełnosprawne stanowią 4%, tj. 3 osoby. 

Grupa docelowa: 

 75 osób z terenu powiatów mławskiego, płońskiego, żuromińskiego, 
ciechanowskiego – bezrobotni, nieaktywni zawodowo, pracujący; 

 udział 53,3% kobiet (K); 

 grupy priorytetowe: 

 40 kobiet; 

 9 osób powyżej 50 roku życia, w tym 5 kobiet; 

 6 osób do 24 roku życia, w tym 3 kobiety; 

 40 osób zamieszkałych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich  
i miastach do 25 tys. mieszkańców, w tym 21 kobiet. 

 

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie Filia WUP w Ostrołęce 
Projekt systemowy „Załóż firmę z WUP II” 
1. Uczestnicy projektów: 

 osoby w wieku powyżej 45 roku życia (12%), 

 osoby zamieszkujące obszar wiejski, w tym miasta do 25 tys. 
mieszkańców( 50%), 

 osoby po 45 r. ż. ( 15% ), 

 osoby niepełnosprawne w 5%.  

1. Grupa docelowa to 70 osób z terenu powiatu ostrołęckiego, ostrowskiego, 
przasnyskiego, makowskiego oraz miasta Ostrołęka, w tym: 

1) spośród łącznej liczby 78 uczestników Projektu nie mniej niż: 
a) 4 osoby niepełnosprawne (5%), 
b) 39 osób z terenów wiejskich (50%), 
c) 36 zarejestrowanych osób bezrobotnych (45%), 
d) 12 osób powyżej 45 roku życia (15%), 

2) dążenie do osiągnięcia zaplanowanej wartości docelowej 
wskaźnika celu głównego: 39 kobiet i 39 mężczyzn.  

 

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie Filia WUP w Radomiu – Radomski Biznes II 
1. Uczestnicy projektów: 

 osoby bezrobotne i niezatrudnione z terenów miejskich i miejsko-
wiejskich z obszaru obejmującego powiaty: białobrzeski, kozienicki, 
lipski, m. Radom, przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński. 

1. Grupa docelowa to 74 osób mieszkańców z terenu powiatów: 
białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, 
szydłowieckiego, zwoleńskiego oraz miasta Radomia, w tym  

 bezrobotni zarejestrowani w PUP (50% kobiet i min. 50% osób powyżej 
45 roku życia), 

 niezatrudnieni (50% kobiet i min. 50% osób powyżej 45 roku życia). 

 

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie Filia WUP w Siedlcach – Czas na biznes IV 
1. Uczestnicy projektów: 

 kobiety (w 55% ), 

 osoby niepełnosprawne (w 5% ). 

1. Grupa docelowa to 76 osób z podregionu siedleckiego zamieszkujące 
na terenie powiatu łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego oraz miasta 
Siedlce. 
Osoby uprawnione do wsparcia w ramach SzOP 6.2.PO KL, przy zachowaniu 
miejsc dla 42 kobiet, 4 osób niepełnosprawnych (w tym 2 kobiet). 

 

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy 
Projekt systemowy „Kierunek własna firma II” 
1. Uczestnicy projektów: 

 osoby bezrobotne, 

 osoby nieaktywne zawodowo, w szczególności: 
o osoby do 25 roku życia (20 % ),  
o  osoby po 45 roku życia (20 % ), 

 osoby niepełnosprawne (5%), 

 kobiety, w tym kobiety wchodzące/powracające na rynek pracy po 
przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dzieci (w min. 
50 %). 

1. Grupa docelowa  

 mieszkańcy 16 powiatów podregionu warszawskiego tj.: garwoliński, 
grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, 
piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, wyszkowski, 
węgrowski, wołomiński, żyrardowski, warszawski zachodni, 

 bezrobotni, 

 nieaktywni zawodowo, 

 którzy spełniają jeden lub kilka z poniższych warunków: 
o mają poniżej 25 lat, 
o mają powyżej 45 lat, 
o zamieszkują tereny wiejskie, 
o posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. 
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Rok Kryteria dostępu Kryteria szczegółowe: Procedura  

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie Filia WUP w Płocku  
Projekt systemowy „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI" 
1. Uczestnicy projektów 

 osoby zamieszkałe na terenie minimum 5 powiatów województwa 
mazowieckiego: 

o  osoby po 45 roku życia (10 %), 
o osoby niepełnosprawne (5%). 

1. Grupa docelowa:  

 80 osób – mieszkańcy z terenu miasta Płock, powiatu płockiego, miasta 
Gostynin, powiatu gostynińskiego, miasta Sierpc, powiatu 
sierpeckiego, miasta Nowy Dwór Mazowiecki, powiatu 
nowodworskiego, miasta Sochaczew, powiatu sochaczewskiego,  

 kobiety (45 kobiet - 56 %),  

 osoby niepełnosprawne (4 - 5 %).  

 

2012  Realizacja 6 projektów systemowych:  

 WUP Warszawa Filia Ciechanów – Akademia Przedsiębiorczości VII 

 WUP Warszawa Filia w Ostrołęce – Załóż firmę z WUP III 

 Filia WUP w Radomiu – Radomski Biznes III 

 Filia WUP w Siedlcach – Czas na biznes V 

 WUP Warszawa – Kierunek własna firma III 

 WUP Warszawa Filia w Płocku – Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości 
VII 

 
Dla każdego rozpoczynającego się projektu systemowego w ramach 
szczegółowych kryteriów wyboru projektów określono kryteria dostępu. 

Kontynuacja realizacji projektów systemowych: 

 WUP Warszawa Filia Ciechanów: Akademia Przedsiębiorczości V,  Akademia 
Przedsiębiorczości VI 

 WUP Warszawa Filia w Ostrołęce: Załóż firmę z WUP II, Załóż firmę  
z WUP II 

 Filia WUP w Radomiu: Radomski Biznes I, Radomski Biznes II 

 Filia WUP w Siedlcach: Czas na biznes III, Czas na biznes IV 

 WUP Warszawa: Kierunek własna firma I, Kierunek własna firma II 

 WUP Warszawa Filia w Płocku: Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V, 
Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI. 

 



 
 
 

67 

Rok Kryteria dostępu Kryteria szczegółowe: Procedura  

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie Filia Ciechanów – „Akademia Przedsiębiorczości VII” 
 
1. Grupa docelowa 

 osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo 
o  w tym osoby niepełnosprawne, których udział wyniesie 

co najmniej 5%, tj.4 osoby oraz osoby powyżej 45 roku 
życia co najmniej 5%, tj. 4 osoby  

1. Grupa docelowa 
Status na rynku pracy: 

 bezrobotni zarejestrowani we właściwych dla aktualnego miejsca 
zameldowania Powiatowych Urzędach Pracy w: Ciechanowie, Mławie, 
Płońsku i Żurominie; 

 nieaktywni zawodowo; 
Miejsce zamieszkania: 

 osoby zamieszkujące na terenie powiatów: mławskiego, płońskiego, 
żuromińskiego i ciechanowskiego, które nie prowadziły działalności 
gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do 
projektu, a przystępując do projektu zobowiążą się do zarejestrowania 
planowanej działalności gospodarczej na terenie województwa 
mazowieckiego, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. 

Przynależność do grupy docelowej: 

 kobiety, 

 osoby powyżej 50 roku życia, 

 osoby niepełnosprawne, 

 osoby zamieszkałe w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich  
i miast do 25 tys. mieszkańców, 

 osoby długotrwale bezrobotne. 
 
Zrekrutowanie z łącznej liczby 78 uczestników projektu grup priorytetowych: 
W pierwszym naborze 39 uczestników projektu z podziałem na następujące 
grupy priorytetowe: 

a) 20 kobiet; 
b) 2 osoby powyżej 50 roku życia, w tym 1 kobieta; 
c) 2 osoby niepełnosprawne, w tym 1 kobieta; 
d) 20 osób zamieszkałych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich 

i miast do 25 tys. mieszkańców, w tym 10 kobiet; 
e) 2 osoby długotrwale bezrobotne, w tym 1 kobieta. 

 
W drugim naborze 39 uczestników projektu z podziałem na następujące grupy 
priorytetowe: 

a) 20 kobiet; 
b) 2 osoby powyżej 50 roku życia, w tym 1 kobieta; 
c) 2 osoby niepełnosprawne, w tym 1 kobieta 
d) 20 osób zamieszkałych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich 

i miastach do 25 tys. mieszkańców, w tym 10 kobiet; 
e) 2 osoby długotrwale bezrobotne, w tym 1 kobieta. 

Za przynależność do grupy priorytetowej w projekcie kandydat/kandydatka 
dodatkowo otrzymuje punkty, tj.:  
- osoby powyżej 50 roku życia – 3 pkt.,  
- osoby niepełnosprawne – 3 pkt.,  
- osoby zamieszkujące obszary wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tyś. 
mieszkańców– 4 pkt.,  
- osoby długotrwale bezrobotne – 3 pkt. 
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Rok Kryteria dostępu Kryteria szczegółowe: Procedura  

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy 
w Warszawie Filia WUP w Siedlcach – „Czas na biznes V” 
 
1. Grupa docelowa  

 80 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo ( 42 kobiety, tj. 53%, 38 
mężczyzn, tj. 47%), w tym: 
o osoby niepełnosprawne – co najmniej 5 %, tj. 4 osoby  

(2 kobiety, 2 mężczyzn); 
o  osoby w wieku 45+ – co najmniej 5%, tj. 4 osoby  

(2 kobiety, 2 mężczyzn zamieszkujących tereny miejskie i miejsko-
wiejskie, z terenu byłego woj. siedleckiego obejmującego powiaty: 
siedlecki, sokołowski, łosicki i m. Siedlce).  

1. Grupa docelowa (80 osób) 

 Status na rynku pracy: 
o osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, zarejestrowane  

w PUP. 

 Miejsce zamieszkania: 
o zamieszkują na terenie powiatu łosickiego, siedleckiego, 

sokołowskiego lub miasta Siedlce.  

 Przynależność do grupy priorytetowej: 
o 42 kobiety (53%),  
o 4 osoby niepełnosprawne (5%, w tym 2 kobiety), 
o 8 osób w wieku 45+ (10%, w tym 4 kobiety). 

Wybór do projektu wg ilości uzyskanych na etapie rekrutacji punktów. 

 

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie Filia WUP w Radomiu – „Radomski Biznes III” 
 
1. Grupa docelowa:  

 36 osób zarejestrowanych jako bezrobotne (I tura, 50% 
uczestników); 

 36 osób nieaktywnych zawodowo (II tura – 50% uczestników); 

 w ramach planowanej każdej grupy docelowej (I i II tura) wsparciem 
zostanie objętych co najmniej 5% osób po 45 roku życia oraz co 
najmniej 5% osób niepełnosprawnych; 

 osoby zamieszkujące na terenie regionu radomskiego (tj. powiatów 
radomskiego ziemskiego i grodzkiego, białobrzeskiego, 
kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego  
i zwoleńskiego)  

 zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem 
osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 12 
miesięcy przed przystąpieniem do projektu.  

1. Grupa docelowa (72 osoby) 

 Status na rynku pracy: 
o osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP od co najmniej 3 miesięcy 

poprzedzających dzień rozpoczęcia przyjmowania Dokumentów 
Rekrutacyjnych przez Beneficjenta (36), 

o osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne (36). 

 Miejsce zamieszkania: 
o osoby z terenu powiatów: białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, 

przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego oraz 
miasta Radom. 

 Przynależność do grupy priorytetowej: 
o kobiety (53%),  
o osoby niepełnosprawne (5%), 

o 8 osób w wieku 45+ (10%, w tym 4 kobiety). 

 



 
 
 

69 

Rok Kryteria dostępu Kryteria szczegółowe: Procedura  

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy 
w Warszawie WUP Warszawa – „Kierunek własna firma III” 
 
1. Grupa docelowa:  

 osoby bezrobotne,  

 osoby nieaktywne zawodowo,  

 zamieszkałe na terenie 16 powiatów podregionu warszawskiego 
(powiaty: garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, 
nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, 
sochaczewski, warszawski-zachodni, węgrowski, wołomiński, 
wyszkowski, żyrardowski).  

1. Grupa docelowa (72 osoby) 

 Miejsce zamieszkania: 

 na terenie 16 powiatów podregionu warszawskiego (powiaty: 
garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, 
otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, 
warszawski-zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, 
żyrardowski). 

 Status na rynku pracy:  
o bezrobotni, w tym długotrwale, 
o nieaktywni zawodowo. 

 Przynależność do grupy priorytetowej: 
o osoby powyżej 45 r. ż.,  
o osoby poniżej 25 r. ż.,  
o osoby niepełnosprawne,  
o osoby zamieszkałe na terenach wiejskich.  

 Forma udzielanego wsparcia: 
o podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze (72 osoby),  
o wsparcie doradcze oraz finansowe w formie podstawowego wsparcia 

pomostowego i jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości 
dla 62 osób. 

 

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy 
w Warszawie Filia w Płocku – „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII” 
 
1. Grupa docelowa: 

 osoby zamieszkałe na terenie minimum 3 powiatów i ich miast 
województwa mazowieckiego, tj.: powiatu płockiego, powiatu 
sierpeckiego, powiatu gostynińskiego, powiatu grodzkiego Płock, 
osoby będące zarejestrowane jako bezrobotne lub będące osobami 
nieaktywnymi zawodowo,  

 osoby niepełnosprawne (w co najmniej 5% ), 

 osoby powyżej 45 roku życia (w co najmniej 5 %).  

1. Grupa docelowa (80 osób) 

 Miejsce zamieszkania: 
o na terenie powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, 

nowodworskiego, sochaczewskiego oraz miast: Płock, Gostynin, 
Sierpc, Nowy Dwór Mazowiecki, Sochaczew. 

 Przynależność do grupy priorytetowej: 
o kobiety (56%), 
o osoby niepełnosprawne (5%). 

 Forma udzielanego wsparcia: 
o podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze (80 osób), 
o wsparcie doradcze oraz finansowe w formie podstawowego wsparcia 

pomostowego i jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości 
dla 70 osób. 
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Rok Kryteria dostępu Kryteria szczegółowe: Procedura  

 Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie Filia w Ostrołęce – „Załóż firmę z WUP III” 
 
1. Grupa docelowa: 

 78 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenów 
wiejskich i miejskich zamieszkujące powiaty: ostrołęcki, ostrowski, 
przasnyski, makowski i miasto Ostrołęka;  

 osoby niepełnosprawne – 5%; 

 osoby powyżej 45 roku życia – 5%.  

1. Grupa docelowa (78 osób) 

 Status na rynku pracy:  
o bezrobotni, 
o nieaktywni zawodowo. 

 Miejsce zamieszkania: 
o na terenie powiatu ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego, 

makowskiego oraz miasta Ostrołęka. 

 Przynależność do grupy priorytetowej: 
o bezrobotni (38 osób), 
o osoby w wieku 45+ (5%),  
o osoby niepełnosprawne (5%), 
o płeć: 39 kobiet i 39 mężczyzn. 

 Forma udzielanego wsparcia: 
o podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze (78 osób), 
o wsparcie doradcze oraz finansowe w formie podstawowego wsparcia 

pomostowego i jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości dla 
72 osób.  
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Z powyższych tabel wynika, że z roku na rok kryteria wyboru projektów były uszczegóławiane. 

W związku ze zmianami planów działania w kolejnych latach wdrażania Działania 6.2, określających 

kryteria wyboru wniosków, zmianom podlegała również dokumentacja konkursowa 

przygotowywana przez IOK, w tym wytyczne, a także wzory wniosków i umów zawieranych 

pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem projektu. 

W latach 2007-2008 r. jako kryterium dostępu w Planie Działania w odniesieniu do beneficjentów 

wskazano jedynie, że wyłączone są osoby fizyczne (w przypadku wsparcia w formie bezzwrotnych 

dotacji). Dopiero w dokumentacji konkursowej MJWPU doprecyzowała zapis, wymagając 

od beneficjenta wykazania się doświadczeniem w realizacji projektów, których celem była promocja 

przedsiębiorczości. W kolejnych konkursach wymaganie dotyczące doświadczenia beneficjenta 

określane było już w Planie Działania.  

Poza doświadczeniem konieczne było również spełnienie innych warunków, by móc aplikować 

o wsparcie. Projektodawcy we wnioskach aplikacyjnych musieli zagwarantować, że działalność 

gospodarcza uczestników projektu zostanie zarejestrowana na terenie województwa 

mazowieckiego, musieli również prowadzić biuro projektu na jego terenie. W 2010 r. dodano kolejne 

kryteria dostępu – w Planie Działania zapisano, że okres realizacji projektu maksymalnie może trwać 

24 miesiące, zniesiono również możliwość składania wielu wniosków aplikacyjnych przez jednego 

beneficjenta (w ramach jednego konkursu). Wszystkie te działania miały na celu uszczelnienie 

systemu, a ostatni zapis – skrócenie czasu oceny wniosków. Wyłączono z aplikowania powiatowe 

urzędy pracy, które w ramach Funduszu Pracy przyznają środki na rozpoczynanie działalności 

gospodarczej. 

W 2010 r., obok projektów konkursowych, zdecydowano się na realizację sześciu projektów 

systemowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz jego filii w Ciechanowie, Płocku, 

Siedlcach, Radomiu i Ostrołęce. Uzasadniając realizację projektów w trybie systemowym 

wskazywano na rolę, potencjał, kompetencje i doświadczenie w realizacji analogicznych projektów 

przez WUP, co miało być gwarantem wysokiej jakości i skuteczności projektów. Zwracano również 

uwagę na możliwość zminimalizowania kosztów związanych z personelem realizującym projekty, 

poprzez zaangażowanie do realizacji projektów własnej kadry w ramach zadań służbowych, 

co zwiększałoby pulę środków finansowych, które mogą być przekazane uczestnikom. Ponadto 

w uzasadnieniu wskazywano, że realizacja projektów systemowych przez WUP jest gwarancją 

równego dostępu do wsparcia oferowanego w ramach Działania 6.2, bez wyłączania ze wsparcia 

uczestników ze względu na miejsce zamieszkania, a tym samym wykluczono ryzyko koncentracji 

środków przeznaczonych na Działanie 6.2 tylko na wybranych obszarach województwa. Wskazano 

również, że realizacja przez WUP i jego filie projektów w Działaniu 6.2 w trybie systemowym, jest 

równoznaczna z rezygnacją z aplikowania o środki w konkursach, co tym samym zwiększy szanse 

innych podmiotów na otrzymanie dofinansowania. Zmiana trybu realizacji części danego typu 

projektów z konkursowego na systemowy została zaakceptowana przez Instytucję Zarządzającą 

(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oraz pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Monitorujący 

w procesie zatwierdzania Planu Działania.  

W roku 2011 realizowano już tylko projekty systemowe – kontynuowano projekty rozpoczęte 

w 2010 r. i rozpoczęto nowe projekty realizowane w tym trybie, prowadzone przez tego samego 

beneficjenta systemowego (WUP i jego filie). Z ubiegania się o środki zostały więc wykluczone inne 
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podmioty, które w poprzednich latach realizowały projekty Działania 6.2 PO KL. Decyzję 

tę uzasadniano przytaczanymi powyżej argumentami, dodatkowo powołując się na wysoką 

efektywność działań podejmowanych przez beneficjentów systemowych – trwałe efekty w postaci 

nowo utworzonych firm i nowych miejsc pracy. Trudno wskazać przesłanki, na podstawie których 

wysnuto ten wniosek, ponieważ w województwie nie były prowadzone dotychczas badania 

przeżywalności podmiotów gospodarczych utworzonych w projektach WUP-u i innych 

projektodawców.  

Jeśli chodzi o kryteria dostępu w procesie wyboru projektów dla beneficjenta systemowego, to 

w pierwszym roku realizacji projektów w trybie systemowym (2010 r.) nie zostały one określone. 

W kolejnych latach, gdy realizowane były jedynie projekty systemowe, dla każdego z nich określono 

kryteria dostępu – procentowy udział przewidzianej do wsparcia grupy. Dotyczyły one objęcia 

wsparciem określonej grupy docelowej, m.in. ze względu na miejsce zamieszkania, status na rynku 

pracy, płeć, wiek czy niepełnosprawność.  

Poza zmianami wynikającymi z przyjętych na dany rok w planach działania kryteriów dostępu 

i kryteriów strategicznych (oraz zmianą wag przypisanych do danego kryterium) w kolejnych latach 

MJWPU uszczegóławiała zapisy wytycznych. 

Wprowadzono ograniczenia dotyczące ubiegania się przez uczestników projektów o środki 

publiczne – uczestnikami projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 nie mogły być osoby, 

które równolegle uczestniczyły w innych projektach, w których przekazywano środki publiczne 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach 

Poddziałania 8.1.2 PO KL (uczestnicy ubiegający się o przyznanie środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 PO KL zobowiązani byli do złożenia stosownego 

oświadczenia). 

Począwszy od 2009 r. wprowadzono zapisy o możliwych formach prowadzenia działalności 

gospodarczej – zasadniczo wsparcie w ramach projektu mogły otrzymać osoby planujące założenie 

jednoosobowej działalności gospodarczej, wprowadzono jednak zapis, że podmiotami 

uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 6.2 mogą być również osoby, które 

chcą rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, na podstawie kodeksu cywilnego. 

W stosunku do wytycznych z 2008 r. zaszła zasadnicza zmiana – doprecyzowano zapisy odnoszące 

się do szczegółowych zasad realizacji projektów w ramach Działania, m.in. w odniesieniu 

do procedury rekrutacji uczestników. O ile w 2008 r. w Wytycznych nie uregulowano kwestii 

dotyczących procedur rekrutacyjnych, stanowiąc jedynie, że rekrutacja uczestników powinna być 

właściwa, o tyle już w kolejnych latach wprowadzono zapisy, które miały zapewnić rekrutację 

do projektu wg tych samych zasad. Zobowiązano beneficjentów do stworzenia regulaminu 

rekrutacji, wzoru formularza rekrutacyjnego, a także do opracowania wzoru karty oceny formularza 

rekrutacyjnego, w trosce o zapewnienie przejrzystości prowadzonej procedury rekrutacji 

do projektu. W wytycznych dotyczących konkursu z 2010 r., poza wzorami dokumentów 

podpisywanych między beneficjentem a uczestnikiem projektu (m.in. wnioskami, deklaracjami 

i umowami), MJWPU przedstawiła minimalne wymogi, jakie muszą spełniać przygotowywane przez 

beneficjentów inne dokumenty, regulujące zasady uczestnictwa w projekcie (w tym regulamin 

rekrutacji i regulamin przyznawania środków finansowych, formularz rekrutacyjny, karty oceny, 

biznesplan). Wszystkie ww. dokumenty podlegają zatwierdzeniu przez Mazowiecką Jednostkę 
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Wdrażania Programów Unijnych – rekrutacja do projektu mogła rozpocząć się jedynie 

po zaakceptowaniu ich przez IOK. Podczas konkursu realizowanego w 2010 r. IOK zdecydowała 

również o konieczności oceny formularzy rekrutacyjnych przez dwóch losowo wybranych członków 

komisji rekrutacyjnej i zobowiązano beneficjentów do opracowania mechanizmu postępowania 

w przypadku znaczących różnic w ich ocenie. W projektach realizowanych w ramach wcześniej 

ogłoszonych konkursów formularze rekrutacyjne często oceniane były przez jedną osobę. 

Wprowadzono również konieczność przekazania pisemnej informacji o przyczynach odrzucenia 

wniosku w postaci kopii karty oceny formularza rekrutacyjnego. Pojawił się również zapis, że od 

wyników komisji rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie. 

Ważną zmianą było również wprowadzenie w 2010 r. na wszystkich etapach wyboru uczestników 

do projektu, i ostatecznie osób do uzyskania wsparcia w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej czy wsparcia pomostowego, 2 etapów oceny dokumentów: formalnej i merytorycznej.  

Jeśli chodzi o zasady przyznawania wsparcia w postaci jednorazowej dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, to różnice w wytycznych w poszczególnych konkursach dotyczą również 

składu Komisji Oceny Wniosków (KOW). W okresie 2007-2009 r. w skład KOW wchodziły co najmniej 

3 osoby, w tym również przedstawiciel MJWPU, jako IOK. Udział w KOW przedstawiciela MJWPU 

gwarantował IOK kontrolę nad procedurą oceny wniosków o przyznanie wsparcia w postaci dotacji 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także wyboru uczestników zakwalifikowanych 

do otrzymania wsparcia finansowego. Jeśli w pracach KOW brał udział przedstawiciel beneficjenta, 

nie mógł on być zaangażowany bezpośrednio w realizację projektu. Mogło to nastręczać swego 

rodzaju trudności, często bowiem osoby zaangażowane w realizację projektu były również tymi, 

które miały najlepsze kompetencje, by w pracach KOW uczestniczyć.  

W konkursie ogłoszonym w 2010 r. utrzymano zapis o zakazie udziału w pracach KOW pracownika 

beneficjenta bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu, jednocześnie natomiast usunięto 

zapis o zasiadaniu przedstawiciela MJWPU w KOW. Mógł on uczestniczyć w pracach KOW jedynie 

w charakterze obserwatora. Obserwator miał prawo wglądu do ocenianych przez KOW 

dokumentów, przysługiwało mu również prawo do wniesienia zastrzeżeń do prac komisji. Brak 

obligatoryjnego udziału przedstawiciela IOK w składzie komisji oceny wniosków mógł się 

przyczyniać do bardziej sprawnego przeprowadzenia procedury osób zakwalifikowanych 

do wsparcia – beneficjent mógł zaplanować prace KOW, bez konieczności ustalania terminów 

z MJWPU, co mogło mieć istotne znaczenie w sytuacji, gdy ocenie podlegała duża liczba wniosków. 

Z drugiej jednak strony obecność przedstawiciela IOK w składzie komisji przyczyniała się 

do poprawy bezstronności w procesie wyboru osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia. 

Zwiększenie bezstronności prac KOW, mimo braku w jej składzie przedstawiciela IOK, MJWPU 

rozwiązała poprzez wprowadzenie konieczności oceny wniosków o udzielenie dotacji przez 2 losowo 

wybranych członków Komisji, dopiero średnia z tych 2 ocen jest podstawą do ułożenia listy osób 

rekomendowanych do uzyskania wsparcia. 

Dodatkowo od 2010 r. obligatoryjnej akceptacji MJWPU podlegają: regulaminy prac komisji, 

regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 

wymogi biznesplanu. Beneficjent zobowiązany jest również do opracowania karty oceny 

merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, według 

której eksperci wchodzący w skład komisji poddają ocenie wnioski. Wprowadzono również 
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obowiązek podania przez beneficjenta do publicznej wiadomości wzorów dokumentów oraz 

udostępnienia ich wszystkim zainteresowanym. IOK zastrzegła sobie również prawo do kontroli 

procedury oceny wniosków i wyboru uczestników projektu na wszystkich etapach, a w sytuacji 

naruszenia zasad bezstronności przez beneficjenta może rozwiązać umowę o dofinansowanie 

projektu oraz zażądać zwrotu części lub całości przyznanego dofinansowania. Wszystkie te działania 

zmierzały do ujednolicenia wyboru biznesplanów, zwiększenia transparentności podejmowanych 

działań, a w rezultacie do ograniczenia nadużyć ze strony beneficjentów. 

4.1.3 Odbiorcy dotacji 

Projektodawcy w większości chcą realizować kryteria strategiczne, ze względu na dodatkowe 

punkty przyznawane przez KOP lub jest im to narzucane w projektach systemowych. Niezależnie od 

typu projektodawcy, można wyróżnić dwa podejścia do definiowania grup docelowych. Priorytetem 

pierwszej grupy projektodawców jest wspieranie najlepszych biznesplanów oraz osób 

z największym potencjałem do prowadzenia działalności gospodarczej. W ich opinii szczegółowe 

określenie grup docelowych ogranicza możliwości wyboru najlepszych osób, których firmy mają 

większe szanse utrzymania się na rynku i stworzenia nowych miejsc pracy. Ich zdaniem osoby 

długotrwale bezrobotne nie mają odpowiednich predyspozycji do prowadzenia firm, a przyznawanie 

dotacji z uwagi na pochodzenie z danej grupy społecznej prowadzi do marnotrawienia środków.  

Jeśli weźmiemy istotę PO KL – tworzenie warunków rozwoju kapitału ludzkiego, to najbardziej 

wartościowa jest osoba, która ma najwięcej potencjału. Przykładowo osoba, która pracuje w firmie, 

ma wyznaczone zadania i wynagrodzenie, a jej potencjał jest taki, że może robić więcej. Tworzenie 

grup specyficznych obniża jakość efektu.  

(IDI, beneficjent konkursowy) 

Czasami osoby pracujące bardziej się starały, niż te bezrobotne. Czasami było bezrobotnych więcej, 

ale dlatego, bo oni przychodzili bez pomysłu, byleby te pieniądze dostać. 

(IDI, beneficjent konkursowy) 

Druga grupa projektodawców ze względu na ograniczone środki finansowe najchętniej 

koncentrowałaby wsparcie na najbardziej potrzebujących, godząc się na niższą efektywność 

wsparcia. W tym celu można nawet rozważyć obniżenie kwoty dofinansowania, aby objąć 

wsparciem szerszą grupę potrzebujących. Podnoszono również kwestię, że określone w SzOP grupy 

docelowe nie wyczerpują katalogu grup potrzebujących, bo np. sytuacja mężczyzny z miasta może 

być gorsza niż kobiety.  

” 
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Schemat 1. Postawy beneficjentów wobec tego, kogo należy wspierać  

 

Argumenty obu grup są słuszne, natomiast biorąc pod uwagę założenia Działania i nacisk 

na wspieranie określonych w SzOP grup docelowych intencją Instytucji Zarządzającej jest 

wspieranie grup w gorszej sytuacji na rynku pracy. Inną kwestią jest to, czy obecna konstrukcja 

instrumentu jest odpowiednia do potrzeb osób z mniejszym potencjałem. Język regulaminów, 

konieczność opracowania biznesplanu, połączone z podejściem projektodawców, że równe 

traktowanie oznacza nieingerowanie, sprawia, że dochodzi do autoeliminacji takich osób.  

Osoby rzeczywiście bezradne, które faktycznie potrzebują tej pomocy, one nawet nie potrafią 

wypełnić formularza, a my nie możemy im na tym etapie pomóc. Nie możemy, bo to by było 

nierówne traktowanie. One się nie zwrócą o pomoc, często same nie zgłaszają się do takich 

projektów. One na etapie pisania takiego biznesplanu, który jest oceniany, też nie potrafią sobie 

poradzić. 

(IDI, beneficjent konkursowy) 

Dalsze analizy są poświęcone zagadnieniu, na ile obecnie prowadzone działania są ukierunkowane 

na zdefiniowane w Planach Działań grupy docelowe oraz jaki jest wpływ kryteriów strategicznych 

zastosowanych w dokumentacji konkursowej na intensywność wsparcia w podziale na podregiony. 

Wykorzystano w tych analizach bazę danych pochodzącą z systemu PEFS 2007, wyeksportowaną 

na potrzeby przeprowadzenia badania. Należy zastrzec, że wyniki opracowane na podstawie bazy 

danych różnią się od tych zawartych w sprawozdaniach, zarówno z powodu innego branego pod 

uwagę przedziału czasowego i innych kryteriów włączenia do badanej zbiorowości, jak i za sprawą 

stwierdzonych lub przypuszczalnych niedoskonałości bazy danych.  

W systemie PEFS 2007 zawarte były informacje o 3288 uczestnikach projektów Działania 6.2 PO KL 

w okresie od początku jego realizacji do początku października 2012 roku. W rzeczywistości liczba 

osób fizycznych, których dane znajdują się w bazie, wynosi 3208, z czego 2 % brało udział w więcej 

niż jednym projekcie, dlatego zostali policzeni jako więcej niż jeden uczestnik. Maksymalna liczba 

projektów, w których uczestniczyła ta sama osoba, wynosiła 4. Analizowana baza zawierała 

informacje o 76 projektach realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Zgodnie z bazą, środki 

Osoby z największym potencjałem: 

- Zatrudnią innych (w domyśle bezrobotnych). 

- Nie będą to "przejedzone" pieniądze. 

- Długotrwale bezrobotni/młodzi/ze wsi nie mają 
potencjału/motywacji żeby prowadzid własny biznes. 

- Zatrudnieni w momencie przystąpienia do projektu 
zwolnią miejsce pracy dla bezrobotnych. 

Osoby najbardziej potrzebujące: 

- Ze względu na ograniczone środki należy 
koncentrowad wsparcie na najbardziej potrzebujących. 

- Trzeba pogodzid się z niższą efektywnością  
w przypadku tej grupy. 

-Można obniżyd kwotę dofinansowania, żeby objąd 
wsparciem szerszą grupę. 

” 
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 rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznano w 57 z tych projektów. Oznacza to, 

że w pozostałych 19 projektach albo jeszcze nie przyznano dotacji, albo nie zostało to odnotowane 

w bazie. 

Mapa 1. Liczba przyznanych dotacji w ramach Działania 6.2. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 

Baza PEFS 2007 zawierała informacje o przyznaniu 1585 dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej28. Najwięcej dotacji przyznano w podregionie ostrołęcko-siedleckim (495). Następne 

w kolejności są podregiony: ciechanowsko-płocki (312), radomski (311) i m. Warszawa (257). 

Najmniej dotacji przyznano w podregionie warszawskim zachodnim (128) i warszawskim 

wschodnim (82). 

                                                                    
28

 Wg bazy jedna z osób otrzymała więcej niż jedną dotację (dokładnie dwie dotacje w dwóch różnych projektach). Może to być jednak 

błąd w bazie danych.  
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Mapa 2. Liczba przyznanych dotacji w ramach Działania 6.2. 

 
Czerwonym kolorem wyróżniono nazwy powiatów wymienionych w kryteriach strategicznych. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 

Liczba przyznanych dotacji w powiecie jest niewątpliwie związana z liczbą realizowanych w nim 

projektów Działania 6.2. Wykorzystując zawarte w bazie PEFS 2007 informacje o zakładanym 

obszarze realizacji projektu29 sprawdzono, jaka liczba projektów obejmuje swoim zasięgiem dany 

powiat. Jak się okazało, liczba ta jest mało zróżnicowana – waha się w województwie mazowieckim 

od 28 do 36 (p. Mapa 3).  

                                                                    
29

 Skorygowano parę odnalezionych błędów w bazie PEFS 2007 dotyczących obszaru realizacji projektu, na podstawie 
dostępnych informacji.  
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Mapa 3. Liczba realizowanych projektów w ramach Działania 6.2. 

 
Czerwonym kolorem wyróżniono nazwy powiatów wymienionych w kryteriach strategicznych. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 

Najwięcej projektów realizowanych jest w powiecie radomskim (36). Tylko o jeden projekt mniej 

obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym powiaty: ostrołęcki i przysuski oraz miasto Radom. Można 

zauważyć, że aż trzy z dotychczas wymienionych powiatów były premiowane w kryteriach 

strategicznych dodatkowymi punktami. Pozostałe dwa również cechowały się stosunkowo wysoką 

liczbą projektów: w żuromińskim realizowano ich 34, a w szydłowieckim 33. Można więc 

przypuszczać, że wskazanie konkretnych powiatów w kryteriach strategicznych przyczyniło się 

do realizacji na ich obszarze większej niż przeciętna liczby projektów. Niemniej zróżnicowanie liczby 

projektów między powiatami było niewielkie. Związane jest to z faktem, że tylko 9 projektów 

konkursowych otrzymało punkty za skierowanie wsparcia do wymienionych w kryteriach 

strategicznych powiatów (zgodnie z informacją pozyskaną od MJWPU).    
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Warto dodać, że znakomita większość odbiorców dotacji pochodziła z powiatów, które mieściły się 

na założonym obszarze realizacji ich projektu. Jedynie mniej niż 2 % odbiorców dotacji (co przekłada 

się na 27 dotacji) według informacji z bazy PEFS 2007 mieszkało w powiecie leżącym poza obszarem 

realizacji danego projektu. W większości przypadków były to osoby z podwarszawskich 

miejscowości, które brały udział w projektach realizowanych na terenie miasta stołecznego 

Warszawy. W projektach tych wymagano, by miejscem zarejestrowania działalności była Warszawa, 

ale dopuszczano do nich również osoby zamieszkałe w innych miastach aglomeracji warszawskiej.  

Tak duża zgodność założonego obszaru realizacji z miejscem zamieszkania odbiorców wynika 

jednak również z tego, że niektórzy projektodawcy w obliczu problemów z rekrutacją uczestników 

uzyskali zgodę na rozszerzenie obszaru realizacji projektu. Na podstawie analizy bazy PEFS 2007 

stwierdzono, że w trzech projektach konkursowych, które otrzymały punkty za skierowanie 

wsparcia do wymienionych w kryteriach strategicznych powiatów, istotna część dotacji (od 17% do 

32%) została ostatecznie przyznana osobom spoza tych powiatów. Jak pokazuje Wykres 5, w skali 

ogólnej nie spowodowało to dużego rozproszenia wsparcia poza powiaty wskazane 

w kryteriach strategicznych – tylko 11% odbiorców dotacji w ramach projektów, które 

otrzymały punkty za skierowanie wsparcia do wybranych powiatów, zamieszkiwało poza tymi 

powiatami. Takie rozproszenie mogło jednak w istotnym stopniu wpłynąć na liczbę dotacji 

przyznanych w powiatach żuromińskim, szydłowieckim i przysuskim, w których liczba 

przyznanych dotacji była niewielka. Dokładniejsze analizy pokazują na przykład, że gdyby 

wszystkie dotacje zostały przyznane we wskazanych we wniosku o dofinansowanie powiatach 

odpowiadających kryteriom strategicznym, to liczba dotacji w powiecie żuromińskim byłaby 

wyższa o 24%  

Wykres 5. Udział odbiorców dotacji zamieszkałych w poszczególnych powiatach w ramach projektów konkursowych, 
które otrzymały punkty w ramach kryteriów strategicznych. 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 

W poniższej tabeli (Tabela 10) przedstawiono strukturę grupy odbiorców dotacji według 

analizowanej bazy PEFS 2007 – w całym województwie oraz w poszczególnych podregionach. 

41,4% 

27,1% 

8,2% 

6,4% 

5,8% 

11,1% 
Radom

radomski

żuromioski

szydłowiecki

przysuski

inne
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Czerwonym kolorem wyróżniono przypadki, w których statystyczne testy proporcji wykazały, 

że podawany odsetek jest istotnie wyższy lub niższy niż odsetki w pozostałych podregionach.  

Rozkład dotacji między kobiety i mężczyzn można uznać za równomierny (nieznaczną przewagę 

liczebną wśród odbiorców mają kobiety). Sytuacja ta jest jednak zróżnicowana w poszczególnych 

podregionach. O ile w Warszawie i podregionie warszawskim zachodnim kobiety wyraźnie 

przeważały wśród odbiorców dotacji, stanowiąc około 60%, o tyle podregiony północne (ostrołęcko-

siedlecki i ciechanowsko-płocki) charakteryzowały się przewagą liczebną mężczyzn, jak również 

szczególnie wysokim odsetkiem mężczyzn w wieku 31-44 lata. 

Osoby, które nie ukończyły 25 lat albo ukończyły 45 lat, stanowią niezbyt dużą część odbiorców 

dotacji – odpowiednio 20% i 17% Większy udział osób młodych można zaobserwować w Warszawie 

– przekracza on tam 28% 

Większość (57%) odbiorców dotacji stanowiły osoby z wyższym wykształceniem. Przewaga osób 

z tej kategorii jest widoczna we wszystkich podregionach, ale szczególnie wyraźna  

w Warszawie (70%). Dla porównania warto dodać, że rok wcześniej, zgodnie z danymi z bazy PEFS 

2007, udział osób z wyższym wykształceniem wśród uczestników Działania 6.2 w całej Polsce 

wynosił 49%30 

Jeśli rozpatrywać status na rynku pracy w momencie przystąpienia do projektu, okazuje się, że 

najliczniejszą grupę odbiorców dotacji stanowiły osoby bezrobotne (37%), wśród których odnotować 

można niezbyt wysoki udział długotrwale bezrobotnych (1o% ogółu odbiorców). Prawie równie 

licznie, co bezrobotni, są jednak wśród otrzymujących dofinansowanie reprezentowani pracujący 

(35%). Znaczną część stanowią także osoby nieaktywne zawodowo (28%).  

Między podregionami występuje bardzo wyraźne zróżnicowanie pod względem statusu odbiorców 

dotacji w chwili przystąpienia do projektu. W podregionie radomskim dominują osoby bezrobotne, 

stanowiące dwie trzecie uczestników. W Warszawie bezwzględną większość, a w podregionach 

warszawskim zachodnim i warszawskim wschodnim najliczniejszą grupę stanowią osoby 

nieaktywne zawodowo. Natomiast w podregionach północnych blisko połowa odbiorców 

dofinansowania pracowała w chwili przystąpienia do projektu. 

 

                                                                    
30

 PAG Uniconsult (2012), Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Raport 

końcowy, MRR, rozdział 3.1.2. 
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Tabela 10. Struktura odbiorców dotacji w ramach Działania 6.2 w poszczególnych podregionach 

Kategoria Podregion 25 – 
ciechanowsko-

płocki 

Podregion 26 – 
ostrołęcko-

siedlecki 

Podregion 27 – 
radomski 

Podregion 28 – 
m. Warszawa 

Podregion 29 – 
warszawski 

wschodni 

Podregion 30 – 
warszawski 

zachodni 

Województwo 
mazowieckie 

ogółem 

  N= 312 495 311 257 82 128 1585 

Płeć                

Kobiety  47,4% 44,6% 54,0% 59,1% 52,4% 61,7% 51,2% 

Mężczyźni  52,6% 55,4% 46,0% 40,9% 47,6% 38,3% 48,8% 

Wiek        

 18-24 lat 19,9% 15,8% 18,3% 28,4% 23,2% 16,4% 19,6% 

 25-30 lat 28,5% 33,1% 28,9% 21,4% 30,5% 28,9% 29,0% 

 31-44 lat 34,3% 36,8% 30,2% 30,4% 32,9% 39,8% 34,0% 

 45+ lat 17,3% 14,3% 22,5% 19,8% 13,4% 14,8% 17,4% 

Wykształcenie               

Podstawowe lub gimnazjalne 3,5% 2,4% 1,3% 0,4% 0,0% 2,3% 2,0% 

Ponadgimnazjalne 36,2% 29,1% 26,4% 15,2% 30,5% 21,9% 27,2% 

Pomaturalne 8,7% 12,1% 20,9% 14,5% 17,1% 14,1% 14,0% 

Wyższe 51,6% 56,4% 51,4% 69,9% 52,4% 61,7% 56,9% 

Status na rynku pracy               

Długotrwale bezrobotni 16,0% 6,3% 18,3% 1,9% 6,1% 7,8% 10,0% 

Bezrobotni krótkotrwale 24,0% 24,4% 47,9% 13,6% 30,5% 24,2% 27,5% 

Nieaktywni zawodowo 13,1% 20,4% 18,6% 59,5% 42,7% 39,1% 27,6% 

Zatrudnieni 46,8% 48,9% 15,1% 24,9% 20,7% 28,9% 34,9% 

Typ beneficjenta               

WUP 67,6% 64,2% 30,9% 0,0% 39,0% 40,6% 44,7% 

Inny beneficjent 32,4% 35,8% 69,1% 100,0% 61,0% 59,4% 55,3% 

Na czerwono wyróżniono istotne statystycznie różnice między podregionami. Wyniki są podane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, dlatego suma w kolumnie może się 
różnić o kilka dziesiątych procenta od 100,0%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 
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Tabela 11. Struktura odbiorców dotacji w ramach Działania 6.2 w poszczególnych podregionach - KOBIETY 

Kategoria Podregion 25 – 
ciechanowsko-

płocki 

Podregion 26 – 
ostrołęcko-

siedlecki 

Podregion 27 – 
radomski 

Podregion 28 – 
m. Warszawa 

Podregion 29 – 
warszawski 

wschodni 

Podregion 30 – 
warszawski 

zachodni 

Województwo 
mazowieckie 

ogółem 

  N= 148 221 168 152 43 79 811 

Płeć                

Kobiety  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Wiek        

 18-24 lat 21,6% 14,9% 15,5% 19,1% 14,0% 12,7% 16,8% 

 25-30 lat 29,1% 36,7% 29,2% 22,4% 32,6% 20,3% 29,2% 

 31-44 lat 36,5% 36,2% 33,9% 40,1% 41,9% 50,6% 38,2% 

 45+ lat 12,8% 12,2% 21,4% 18,4% 11,6% 16,5% 15,8% 

Wykształcenie               

Podstawowe lub gimnazjalne 1,4% 1,4% 0,6% 0,0% 0,0% 1,3% 0,9% 

Ponadgimnazjalne 25,7% 23,1% 25,0% 7,9% 20,9% 15,2% 20,2% 

Pomaturalne 9,5% 11,8% 20,2% 11,9% 16,3% 10,1% 13,2% 

Wyższe 63,5% 63,8% 54,2% 80,1% 62,8% 73,4% 65,7% 

Status na rynku pracy        

Długotrwale bezrobotni 16,9% 7,7% 18,5% 2,6% 11,6% 10,1% 11,1% 

Bezrobotni krótkotrwale 25,7% 20,4% 47,6% 17,1% 32,6% 29,1% 27,9% 

Nieaktywni zawodowo 14,9% 23,1% 17,9% 56,6% 39,5% 43,0% 29,6% 

Zatrudnieni 42,6% 48,9% 16,1% 23,7% 16,3% 17,7% 31,4% 

Typ beneficjenta        

WUP 71,6% 63,8% 33,3% 0,0% 53,5% 51,9% 45,3% 

Inny beneficjent 28,4% 36,2% 66,7% 100,0% 46,5% 48,1% 54,7% 

Na czerwono wyróżniono istotne statystycznie różnice między podregionami. Wyniki są podane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, dlatego suma w kolumnie może się 
różnić o kilka dziesiątych procenta od 100,0%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 
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Tabela 12. Struktura odbiorców dotacji w ramach Działania 6.2 w poszczególnych podregionach - MĘŻCZYŹNI 

Kategoria Podregion 25 – 
ciechanowsko-

płocki 

Podregion 26 – 
ostrołęcko-

siedlecki 

Podregion 27 – 
radomski 

Podregion 28 – 
m. Warszawa 

Podregion 29 – 
warszawski 

wschodni 

Podregion 30 – 
warszawski 

zachodni 

Województwo 
mazowieckie 

ogółem 

  N= 164 274 143 105 39 49 774 

Płeć         

Mężczyźni 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Wiek        

 18-24 lat 18,3% 16,4% 21,7% 41,9% 33,3% 22,4% 22,5% 

 25-30 lat 28,0% 30,3% 28,7% 20,0% 28,2% 42,9% 28,8% 

 31-44 lat 32,3% 37,2% 25,9% 16,2% 23,1% 22,4% 29,6% 

 45+ lat 21,3% 16,1% 23,8% 21,9% 15,4% 12,2% 19,1% 

Wykształcenie        

Podstawowe lub gimnazjalne 5,5% 3,3% 2,1% 1,0% 0,0% 4,1% 3,1% 

Ponadgimnazjalne 45,7% 33,9% 28,0% 25,7% 41,0% 32,7% 34,5% 

Pomaturalne 7,9% 12,4% 21,7% 18,1% 17,9% 20,4% 14,7% 

Wyższe 40,9% 50,4% 48,3% 55,2% 41,0% 42,9% 47,7% 

Status na rynku pracy        

Długotrwale bezrobotni 15,2% 5,1% 18,2% 1,0% 0,0% 4,1% 8,8% 

Bezrobotni krótkotrwale 22,6% 27,7% 48,3% 8,6% 28,2% 16,3% 27,1% 

Nieaktywni zawodowo 11,6% 18,2% 19,6% 63,8% 46,2% 32,7% 25,6% 

Zatrudnieni 50,6% 48,9% 14,0% 26,7% 25,6% 46,9% 38,5% 

Typ beneficjenta        

WUP 64,0% 64,6% 28,0% 0,0% 23,1% 22,4% 44,2% 

Inny beneficjent 36,0% 35,4% 72,0% 100,0% 76,9% 77,6% 55,8% 

Na czerwono wyróżniono istotne statystycznie różnice między podregionami. Wyniki są podane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, dlatego suma w kolumnie może się 
różnić o kilka dziesiątych procenta od 100,0%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 
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Tabela 13. Struktura odbiorców dotacji w ramach Działania 6.2 zależnie od typu beneficjenta. 

Zmienna Kategoria WUP Inny 
beneficjent 

Województwo 
mazowieckie 

ogółem 

  N= 709 876 1585 

Płeć        

Kobiety  51,8% 50,7% 51,2% 

Mężczyźni  48,2% 49,3% 48,8% 

Wiek    

 18-24 lat 12,3% 25,5% 19,6% 

 25-30 lat 33,7% 25,2% 29,0% 

 31-44 lat 37,0% 31,6% 34,0% 

 45+ lat 17,1% 17,7% 17,4% 

Wykształcenie       

Podstawowe lub gimnazjalne 2,0% 1,9% 2,0% 

Ponadgimnazjalne 31,2% 24,0% 27,2% 

Pomaturalne 7,2% 19,4% 14,0% 

Wyższe 59,7% 54,6% 56,9% 

Status na rynku pracy       

Długotrwale bezrobotni 11,1% 9,0% 10,0% 

Bezrobotni krótkotrwale 33,4% 22,7% 27,5% 

Nieaktywni zawodowo 18,1% 35,4% 27,6% 

Zatrudnieni 37,4% 32,9% 34,9% 

Na czerwono wyróżniono istotne statystycznie różnice między typami beneficjentów. Wyniki są podane 
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, dlatego suma w kolumnie może się różnić o kilka dziesiątych 
procenta od 100,0%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007.  
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Tabela 14. Struktura odbiorców dotacji w ramach Działania 6.2 zależnie od typu beneficjenta - KOBIETY. 

Zmienna Kategoria WUP Inny 
beneficjent 

Województwo 
mazowieckie 

ogółem 

  N= 367 444 811 

Płeć        

Kobiety  100,0% 100,0% 100,0% 

Wiek    

 18-24 lat 12,5% 20,3% 16,8% 

 25-30 lat 34,6% 24,8% 29,2% 

 31-44 lat 39,2% 37,4% 38,2% 

 45+ lat 13,6% 17,6% 15,8% 

Wykształcenie       

Podstawowe lub gimnazjalne 0,8% 0,9% 0,9% 

Ponadgimnazjalne 24,3% 16,9% 20,2% 

Pomaturalne 6,8% 18,5% 13,2% 

Wyższe 68,1% 63,7% 65,7% 

Status na rynku pracy       

Długotrwale bezrobotni 10,9% 11,3% 11,1% 

Bezrobotni krótkotrwale 34,9% 22,1% 27,9% 

Nieaktywni zawodowo 19,6% 37,8% 29,6% 

Zatrudnieni 34,6% 28,8% 31,4% 
Na czerwono wyróżniono istotne statystycznie różnice między typami beneficjentów. Wyniki są podane 
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, dlatego suma w kolumnie może się różnić o kilka dziesiątych 
procenta od 100,0%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 
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Tabela 15. Struktura odbiorców dotacji w ramach Działania 6.2 zależnie od typu beneficjenta – MĘŻCZYŹNI. 

Zmienna Kategoria WUP Inny 
beneficjent 

Województwo 
mazowieckie 

ogółem 

  N= 342 432 774 

Płeć        

Mężczyźni 100,0% 100,0% 100,0% 

Wiek    

 18-24 lat 12,0% 30,8% 22,5% 

 25-30 lat 32,7% 25,7% 28,8% 

 31-44 lat 34,5% 25,7% 29,6% 

 45+ lat 20,8% 17,8% 19,1% 

Wykształcenie       

Podstawowe lub gimnazjalne 3,2% 3,0% 3,1% 

Ponadgimnazjalne 38,6% 31,3% 34,5% 

Pomaturalne 7,6% 20,4% 14,7% 

Wyższe 50,6% 45,4% 47,7% 

Status na rynku pracy       

Długotrwale bezrobotni 11,4% 6,7% 8,8% 

Bezrobotni krótkotrwale 31,9% 23,4% 27,1% 

Nieaktywni zawodowo 16,4% 32,9% 25,6% 

Zatrudnieni 40,4% 37,0% 38,5% 
Na czerwono wyróżniono istotne statystycznie różnice między typami beneficjentów. Wyniki są podane 
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, dlatego suma w kolumnie może się różnić o kilka dziesiątych 
procenta od 100,0%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 

W analizach wyróżniono projekty realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (w tym 

jego filie) oraz projekty realizowane przez innych beneficjentów, które zostały bez wyjątku wybrane 

w trybie konkursowym. Udział WUP w liczbie przyznanych dotacji jest bardzo znaczny – według 

bazy PEFS 2007 z października 2012 roku sięga 45% Szczególnie duża jest jego rola w podregionach 

północnych (około dwóch trzecich dotacji). W przekazanej bazie nie było natomiast informacji 

o żadnych środkach na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielonych przez WUP osobie 

zamieszkałej w Warszawie.  

Tematykę różnic między projektami realizowanymi przez WUP i pozostałymi pogłębiono badając 

strukturę odbiorców środków na podjęcie działalności gospodarczej oddzielnie w każdej z tych grup 

projektów (p. Tabela 13). Okazało się, że o ile proporcje płci są dla nich podobne, o tyle w projektach 

WUP istotnie mniejszy jest udział osób w wieku poniżej 25 lat (12%). Częściej są spotykani 

uczestnicy, których wykształcenie zaklasyfikowano w systemie PEFS 2007 jako ponadgimnazjalne 

lub wyższe, a rzadziej uczestnicy z wykształceniem zaklasyfikowanym jako pomaturalne. 

W projektach WUP można zaobserwować większą koncentrację na osobach bezrobotnych, podczas 

gdy w pozostałych projektach najliczniejszą grupę odbiorców stanowią osoby nieaktywne 

zawodowo przed udziałem w PO KL. 
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Tabela 16. Porównanie struktury populacji odbiorców dotacji z ogółem zakładanych firm w Polsce. 

Zmienna Kategoria 
Odbiorcy 

dotacji 

Firmy założone 
w 2010 roku 

wg GUS 
Różnica 

Płeć        

Kobiety  51,2% 38,5% +12,7 p.p. 

Mężczyźni  48,8% 61,5% -12,7 p.p. 

Wiek    

Poniżej 30 lat 44,4% 36,4% +8 p.p. 

 30-44 lat 38,2% 45,0% -6,8 p.p. 

 45+ lat 17,4% 18,6% -1,2 p.p. 

Wykształcenie     

Podstawowe lub gimnazjalne 2,0% 2,5% -0,5 p.p. 

Ponadgimnazjalne 27,2% 56,4% -29,2 p.p. 

Wyższe i pomaturalne 70,8% 41,1% +29,7 p.p. 

Wyniki są podane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, dlatego suma w kolumnie może się różnić o kilka 
dziesiątych procenta od 100,0%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007 
i danych GUS. 

Punktem odniesienia dla formułowania wniosków o strukturze populacji odbiorców dotacji 

w ramach Działania 6.2 może być struktura ogółu firm założonych w Polsce w zbliżonym okresie. 

W celu przeprowadzenia takiego porównania wykorzystano dane GUS o przedsiębiorstwach 

założonych w 2010 roku31. Okazuje się (p. Tabela 17), że w porównaniu z ogółem firm w Polsce 

wśród mazowieckich odbiorców dotacji w ramach Działania 6.2 nadreprezentowane są kobiety, 

osoby poniżej 30 lat i szczególnie osoby z wykształceniem wyższym lub pomaturalnym, 

natomiast niedoreprezentowane są osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (tj. średnim 

lub zasadniczym zawodowym). Nie wydaje się, aby wsparcie w jakimkolwiek stopniu 

koncentrowało się na osobach w wieku 45 lub więcej lat. Koncentruje się ono za to na osobach 

niepracujących. Co prawda dane pochodzące z bazy PEFS i dane opublikowane przez GUS nie są 

w pełni porównywalne w zakresie statusu zawodowego osób przed projektem, jednak 

z opracowania GUS wynika, że osoby niepracujące przed założeniem firmy stanowiły nie więcej niż 

48%, podczas gdy wśród odbiorców dotacji udział osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo 

w chwili przystąpienia do projektu przekracza 61% 

Zaobserwowany szczególnie duży udział osób z wykształceniem wyższym sygnalizuje ryzyko 

wystąpienia creamingu, czyli doboru  przez projektodawców osób lepiej rokujących – jak bowiem 

pokazują dane GUS32, przedsiębiorstwa osób z wyższym wykształceniem cechują się wyższą 

przeżywalnością. Ponadto można domniemywać, że osoby takie mogą dysponować większymi 

zasobami potrzebnymi do założenia i prowadzenia firmy. Do przeciwnych wniosków składania 

jednak pewna preferencja dla osób w wieku poniżej 30 lat, których firmy cechują się relatywnie niską 

przeżywalnością. 

                                                                    
31

 Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2006–2010, 
GUS, Warszawa 2012 
32

 Tamże. 
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Opisana wyżej struktura grupy odbiorców dotacji jest wynikiem zachodzących procesów selekcji 

(w tym miejscu i dalej pod pojęciem selekcji rozumiana jest między innymi autoselekcja, czyli 

selekcja wynikająca z chęci uczestnictwa i działań podejmowanych lub niepodejmowanych przez 

potencjalnych odbiorców wsparcia). Selekcję tę można podzielić na selekcję do projektu (trwającą 

do momentu ustalenia składu grupy osób biorących udział w projekcie) oraz selekcję wśród 

uczestników projektu (decydującą o tym, którzy z uczestników projektu otrzymają dotację). Dalsze 

analizy mają na celu scharakteryzowanie tych procesów selekcji pod kątem faworyzowania lub 

defaworyzowania określonych grup docelowych przez proces selekcji. Przez faworyzowanie 

określonej kategorii osób rozumiana jest sytuacja, w której udział tej kategorii zwiększa się 

na danym etapie selekcji (np. udział kobiet wśród odbiorców dotacji jest większy niż udział kobiet 

wśród uczestników projektów). Przez defaworyzowanie określonej kategorii osób rozumiana jest 

sytuacja, w której udział tej kategorii zmniejsza się na danym etapie selekcji. 

W pierwszej kolejności zajmiemy się scharakteryzowaniem selekcji wśród uczestników projektu, 

co rodzi mniej problemów analitycznych i praktycznych. Środkiem do tego celu jest zestawienie 

struktury grupy odbiorców dotacji oraz struktury grupy uczestników projektów (czyli osób, które 

rozpoczęły udział w projektach Działania 6.2 do października 2012). Struktura grupy uczestników 

projektów została przedstawiona w poniższych tabelach. 

Najbardziej użytecznym i syntetycznym sposobem porównania struktury grupy odbiorców dotacji 

i struktury grupy uczestników projektów, przy dodatkowym uwzględnieniu skali projektów i skali 

przyznawania dotacji, jest obliczenie, jaka część uczestników danej kategorii otrzymała dotację. Dla 

wszystkich uczestników wartość tego wskaźnika (zwanego dalej intensywnością przyznawania 

dotacji uczestnikom) wynosi 1585 / 3288 ≈ 48 %33. Podobny wskaźnik można wyliczyć dla 

poszczególnych kategorii uczestników, np. dla kobiet. Jak łatwo wykazać matematycznie, jeżeli tak 

obliczony wskaźnik jest większy niż wskaźnik dla ogółu, świadczy to faworyzowaniu przez proces 

selekcji uczestników tej kategorii, czyli o zwiększaniu się udziału kobiet w toku selekcji34. Jeśli 

natomiast wskaźnik jest mniejszy – o jej defaworyzowaniu. 

                                                                    
33

 Przez „otrzymanie dotacji” rozumiane jest tutaj występowanie informacji o przyznaniu środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej w bazie PEFS 2007 według stanu na początek października 2012 roku. Należy się spodziewać, 

że część uczestników uwzględnionych w tej bazie otrzyma dotację w przyszłości albo otrzymało już dotację, lecz 

nie zostało to jeszcze odnotowane w bazie (na takie przypadki wskazuje znacznie wyższa liczba dotacji podawanych 

w sprawozdawczości). Dlatego odsetek uczestników, którzy otrzymali dotację, będzie w ostatecznym rozrachunku 

większy niż wyżej podany.  
34

 Wskaźnik dla danej kategorii jest większy od wskaźnika dla ogółu jeśli  
  

  
   

 

 
 , gdzie: 

da = liczba dotacji przyznanych danej kategorii, ua = liczba uczestników z danej kategorii, ua > 0, 
 d = całkowita liczba dotacji, d > 0, u = całkowita liczba uczestników, u > 0. 

Mnożąc obie strony nierówności przez 
  

 
, uzyskujemy: 

  

 
  

  

 
 , co oznacza, że udział kategorii uległ zwiększeniu na tym 

etapie selekcji.  
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Tabela 17. Struktura uczestników projektów w ramach Działania 6.2 w poszczególnych podregionach 

Kategoria Podregion 25 – 
ciechanowsko-

płocki 

Podregion 26 – 
ostrołęcko-

siedlecki 

Podregion 27 – 
radomski 

Podregion 28 – 
m. Warszawa 

Podregion 29 – 
warszawski 

wschodni 

Podregion 30 – 
warszawski 

zachodni 

Województwo 
mazowieckie 

ogółem 

  N= 404 728 588 1020 218 330 3288 
Płeć                

Kobiety  48,8% 46,0% 52,4% 55,9% 54,1% 60,3% 52,5% 

Mężczyźni  51,2% 54,0% 47,6% 44,1% 45,9% 39,7% 47,5% 

Wiek        

 18-24 lat 18,6% 15,8% 20,7% 18,7% 18,3% 14,2% 17,9% 

 25-30 lat 27,2% 32,4% 26,7% 26,8% 27,1% 22,1% 27,6% 

 31-44 lat 34,9% 35,9% 29,4% 30,8% 31,7% 34,2% 32,6% 

 45+ lat 19,3% 15,9% 23,1% 23,7% 22,9% 29,4% 21,9% 

Wykształcenie        
Podstawowe lub gimnazjalne 2,7% 2,3% 1,4% 0,7% 2,3% 1,2% 1,6% 

Ponadgimnazjalne 38,4% 27,5% 24,1% 13,9% 30,7% 23,6% 23,9% 

Pomaturalne 9,9% 12,4% 26,4% 18,2% 12,4% 16,4% 16,8% 

Wyższe 49,0% 57,8% 48,1% 67,2% 54,6% 58,8% 57,8% 

Status na rynku pracy        

Długotrwale bezrobotni 16,8% 6,2% 17,7% 6,0% 3,2% 6,4% 9,3% 

Bezrobotni krótkotrwale 24,0% 24,9% 41,7% 15,6% 36,2% 27,0% 25,9% 

Nieaktywni zawodowo 13,9% 18,8% 20,9% 42,3% 39,4% 38,8% 29,2% 

Zatrudnieni 45,3% 50,1% 19,7% 36,1% 21,1% 27,9% 35,6% 

Typ beneficjenta        
WUP 63,9% 63,3% 17,5% 0,0% 33,9% 31,2% 30,4% 

Inny beneficjent 36,1% 36,7% 82,5% 100,0% 66,1% 68,8% 69,6% 
Na czerwono wyróżniono istotne statystycznie różnice między podregionami. Wyniki są podane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, dlatego suma w kolumnie może się 
różnić o kilka dziesiątych procenta od 100,0%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 
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Tabela 18. Struktura uczestników projektów w ramach Działania 6.2 w poszczególnych podregionach - KOBIETY 

Kategoria Podregion 25 – 
ciechanowsko-

płocki 

Podregion 26 – 
ostrołęcko-

siedlecki 

Podregion 27 – 
radomski 

Podregion 28 – 
m. Warszawa 

Podregion 29 – 
warszawski 

wschodni 

Podregion 30 – 
warszawski 

zachodni 

Województwo 
mazowieckie 

ogółem 

  N= 197 335 308 570 118 199 1727 
Płeć                

Kobiety  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Wiek        

 18-24 lat 20,3% 14,3% 16,6% 12,1% 11,9% 10,6% 14,1% 

 25-30 lat 28,9% 34,3% 26,3% 26,3% 25,4% 18,6% 27,2% 

 31-44 lat 36,0% 35,8% 32,5% 37,7% 39,8% 41,2% 36,8% 

 45+ lat 14,7% 15,5% 24,7% 23,9% 22,9% 29,6% 21,9% 

Wykształcenie        
Podstawowe lub gimnazjalne 1,0% 1,2% 1,0% 0,5% 1,7% 0,5% 0,9% 

Ponadgimnazjalne 26,4% 21,2% 23,4% 7,1% 22,9% 17,6% 17,3% 

Pomaturalne 10,2% 12,5% 23,4% 14,8% 10,2% 15,6% 15,1% 

Wyższe 62,4% 65,1% 52,3% 77,6% 65,3% 66,3% 66,7% 

Status na rynku pracy        

Długotrwale bezrobotni 16,8% 7,8% 17,9% 5,3% 5,1% 7,5% 9,6% 

Bezrobotni krótkotrwale 24,4% 21,2% 44,5% 19,3% 35,6% 30,2% 27,1% 

Nieaktywni zawodowo 16,2% 20,0% 17,2% 42,7% 39,0% 38,2% 30,0% 

Zatrudnieni 42,6% 51,0% 20,5% 32,7% 20,3% 24,1% 33,4% 

Typ beneficjenta        
WUP 65,5% 64,5% 20,1% 0,0% 39,0% 33,2% 30,1% 

Inny beneficjent 34,5% 35,5% 79,9% 100,0% 61,0% 66,8% 69,9% 
Na czerwono wyróżniono istotne statystycznie różnice między podregionami. Wyniki są podane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, dlatego suma w kolumnie może się 
różnić o kilka dziesiątych procenta od 100,0%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 
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Tabela 19. Struktura uczestników projektów w ramach Działania 6.2 w poszczególnych podregionach - MĘŻCZYŹNI 

Kategoria Podregion 25 – 
ciechanowsko-

płocki 

Podregion 26 – 
ostrołęcko-

siedlecki 

Podregion 27 – 
radomski 

Podregion 28 – 
m. Warszawa 

Podregion 29 – 
warszawski 

wschodni 

Podregion 30 – 
warszawski 

zachodni 

Województwo 
mazowieckie 

ogółem 

  N= 207 393 280 450 100 131 1561 
Płeć         

Mężczyźni 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Wiek        

 18-24 lat 16,9% 17,0% 25,4% 27,1% 26,0% 19,8% 22,2% 

 25-30 lat 25,6% 30,8% 27,1% 27,3% 29,0% 27,5% 28,1% 

 31-44 lat 33,8% 35,9% 26,1% 22,0% 22,0% 23,7% 27,9% 

 45+ lat 23,7% 16,3% 21,4% 23,6% 23,0% 29,0% 21,8% 

Wykształcenie        
Podstawowe lub gimnazjalne 4,3% 3,3% 1,8% 0,9% 3,0% 2,3% 2,4% 

Ponadgimnazjalne 49,8% 32,8% 25,0% 22,5% 40,0% 32,8% 31,2% 

Pomaturalne 9,7% 12,2% 29,6% 22,5% 15,0% 17,6% 18,6% 

Wyższe 36,2% 51,7% 43,6% 54,1% 42,0% 47,3% 47,9% 

Status na rynku pracy        

Długotrwale bezrobotni 16,9% 4,8% 17,5% 6,9% 1,0% 4,6% 9,0% 

Bezrobotni krótkotrwale 23,7% 28,0% 38,6% 10,9% 37,0% 22,1% 24,5% 

Nieaktywni zawodowo 11,6% 17,8% 25,0% 41,8% 40,0% 39,7% 28,4% 

Zatrudnieni 47,8% 49,4% 18,9% 40,4% 22,0% 33,6% 38,1% 

Typ beneficjenta        
WUP 62,3% 62,3% 14,6% 0,0% 28,0% 28,2% 30,7% 

Inny beneficjent 37,7% 37,7% 85,4% 100,0% 72,0% 71,8% 69,3% 
Na czerwono wyróżniono istotne statystycznie różnice między podregionami. Wyniki są podane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, dlatego suma w kolumnie może się 
różnić o kilka dziesiątych procenta od 100,0%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 
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Tabela 20. Struktura uczestników projektów w ramach Działania 6.2 zależnie od typu beneficjenta. 

Zmienna Kategoria WUP 
Inny 

beneficjent 

Województwo 
mazowieckie 

ogółem 

  N= 999 2289 3288 

Płeć        

Kobiety  52,0% 52,8% 52,5% 

Mężczyźni  48,0% 47,2% 47,5% 

Wiek    

 18-24 lat 12,9% 20,1% 17,9% 

 25-30 lat 32,0% 25,7% 27,6% 

 31-44 lat 36,7% 30,8% 32,6% 

 45+ lat 18,3% 23,4% 21,9% 

Wykształcenie    

Podstawowe lub gimnazjalne 2,0% 1,4% 1,6% 

Ponadgimnazjalne 31,2% 20,7% 23,9% 

Pomaturalne 7,9% 20,7% 16,8% 

Wyższe 58,9% 57,3% 57,8% 

Status na rynku pracy    

Długotrwale bezrobotni 10,2% 8,9% 9,3% 

Bezrobotni krótkotrwale 32,4% 23,0% 25,9% 

Nieaktywni zawodowo 19,3% 33,6% 29,2% 

Zatrudnieni 38,0% 34,5% 35,6% 
Na czerwono wyróżniono istotne statystycznie różnice między typami beneficjentów. Wyniki są podane 
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, dlatego suma w kolumnie może się różnić o kilka dziesiątych 
procenta od 100,0%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007.  
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Tabela 21. Struktura uczestników projektów w ramach Działania 6.2 zależnie od typu beneficjenta - KOBIETY. 

Zmienna Kategoria WUP 
Inny 

beneficjent 

Województwo 
mazowieckie 

ogółem 

  N= 519 1208 1727 

Płeć        

Kobiety  100,0% 100,0% 100,0% 

Wiek    

 18-24 lat 12,9% 14,6% 14,1% 

 25-30 lat 32,6% 24,9% 27,2% 

 31-44 lat 38,3% 36,1% 36,8% 

 45+ lat 16,2% 24,4% 21,9% 

Wykształcenie    

Podstawowe lub gimnazjalne 1,0% 0,8% 0,9% 

Ponadgimnazjalne 24,3% 14,3% 17,3% 

Pomaturalne 7,7% 18,3% 15,1% 

Wyższe 67,1% 66,6% 66,7% 

Status na rynku pracy    

Długotrwale bezrobotni 10,2% 9,3% 9,6% 

Bezrobotni krótkotrwale 32,4% 24,9% 27,1% 

Nieaktywni zawodowo 20,8% 33,9% 30,0% 

Zatrudnieni 36,6% 32,0% 33,4% 
Na czerwono wyróżniono istotne statystycznie różnice między typami beneficjentów. Wyniki są podane 
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, dlatego suma w kolumnie może się różnić o kilka dziesiątych 
procenta od 100,0%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 
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Tabela 22. Struktura uczestników projektów w ramach Działania 6.2 zależnie od typu beneficjenta – MĘŻCZYŹNI. 

Zmienna Kategoria WUP 
Inny 

beneficjent 

Województwo 
mazowieckie 

ogółem 

  N= 480 1081 1561 

Płeć        

Mężczyźni 100,0% 100,0% 100,0% 

Wiek    

 18-24 lat 12,9% 26,4% 22,2% 

 25-30 lat 31,5% 26,5% 28,1% 

 31-44 lat 35,0% 24,8% 27,9% 

 45+ lat 20,6% 22,3% 21,8% 

Wykształcenie    

Podstawowe lub gimnazjalne 3,1% 2,0% 2,4% 

Ponadgimnazjalne 38,8% 27,8% 31,2% 

Pomaturalne 8,1% 23,2% 18,6% 

Wyższe 50,0% 46,9% 47,9% 

Status na rynku pracy    

Długotrwale bezrobotni 10,2% 8,5% 9,0% 

Bezrobotni krótkotrwale 32,5% 20,9% 24,5% 

Nieaktywni zawodowo 17,7% 33,2% 28,4% 

Zatrudnieni 39,6% 37,4% 38,1% 
Na czerwono wyróżniono istotne statystycznie różnice między typami beneficjentów. Wyniki są podane 
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, dlatego suma w kolumnie może się różnić o kilka dziesiątych 
procenta od 100,0%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 

Tak rozumiana intensywność przyznawania dotacji uczestnikom była znacznie wyższa w projektach 

realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy (w których wynosiła 71%) niż w projektach innych 

beneficjentów (38%). Było także silnie zróżnicowane między podregionami (por. Mapa 4): o ile 

w podregionie ciechanowsko-płockim dotację otrzymało przeszło trzy czwarte uczestników, 

a w podregionie ostrołęcko-siedleckim przeszło dwie trzecie, o tyle w Warszawie jednie co czwarty 

uczestnik. Generalnie zamieszkanie na terenie miasta na prawach powiatu wiązało się 

z intensywnością przyznawania dotacji uczestnikom niższą o kilkanaście punktów procentowych 

(takiej prawidłowości nie zaobserwowano jedynie w podregionie radomskim). 
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Mapa 4. Intensywność przyznawania dotacji uczestnikom. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 

Intensywność przyznawania dotacji uczestnikom malała również w kolejnych latach, 

co zaprezentowano na zamieszczonym poniżej wykresie. Wyjątkowo niski udział dotacji wśród 

uczestników, którzy rozpoczęli udział w projekcie w 2012 roku, wynika prawdopodobnie z tego, 

że znaczna część z nich w momencie badania nie zdążyła jeszcze otrzymać dotacji lub też fakt 

jej przyznania nie został jeszcze odnotowany w analizowanej bazie danych. 
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Wykres 6. Prawdopodobieństwo otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez uczestnika  
w zależności od roku rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 

Dotacje nieco częściej otrzymywały osoby bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu (51%) 

niż zatrudnione (47%) lub nieaktywne zawodowo (46%). Osoby długotrwale bezrobotne nie 

wyróżniały się pod tym względem wśród ogółu osób bezrobotnych. Świadczy to o tym, że kategoria 

długotrwale bezrobotnych uczestników Działania 6.2 nie jest traktowana gorzej w dostępie do 

środków finansowych na podjęcie własnej działalności gospodarczej.  

Otrzymaniu dotacji sprzyjało niższe wykształcenie35. Częściej udzielano tego rodzaju wsparcia 

uczestnikom z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (60%) i ponadgimnazjalnym (55%) 

niż wyższym (48%) lub pomaturalnym (40%). Intensywność przyznawania dotacji uczestnikom36 

była natomiast szczególnie niska wśród osób, które przed rozpoczęciem udziału w projekcie 

ukończyły 45. rok życia (38%). 

Intensywność przyznawania dotacji uczestnikom nie zależała natomiast istotnie od płci. Wśród 

uczestniczących kobiet wynosiła ona 47%, natomiast wśród uczestniczących mężczyzn 50% (różnica 

nieistotna statystycznie). W rezultacie dotację otrzymało 811 kobiet i 774 mężczyzn. Rozdział 

jednorazowych środków finansowych między kobiety i mężczyzn można więc uznać za bardzo 

równomierny, zwłaszcza na tle zaobserwowanej w całym kraju tendencji preferującej tych drugich37. 

Scharakteryzowanie całego procesu selekcji, a nie tylko, jak dotychczas, jej ostatniego etapu, czyli 

selekcji dokonywanej w ramach projektu, jest znacznie trudniejsze. Wymaga bowiem odniesienia 

struktury grupy odbiorców dotacji do struktury szerszej populacji potencjalnych odbiorców, o której 

mamy odpowiednie dane. W przypadków bezrobotnych odbiorców dotacji taką znaną populację 

może stanowić populacja osób bezrobotnych zamieszkałych w województwie mazowieckim. 

Wykorzystano zatem dane pozyskane z Banku Danych Lokalnych GUS do obliczenia średniej liczby 

                                                                    
35 Brak odpowiednich danych nie pozwala ustalić, czy osoby takie częściej występują o dotację, czy też w grę wchodzą tu inne przyczyny. 
36 Iloraz uczestników w wieku 45+, którzy otrzymali dotację, oraz wszystkich uczestników w wieku 45+. 
37

 Zob. PAG Uniconsult (2012), Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Raport końcowy, 

MRR, rozdział 3.1.2. 

57%

50% 49%

27%
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Prawdopodobieostwo otrzymania dotacji
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zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2009-201138. Jak się okazało, średnia ta w latach 2009-

2011 w województwie mazowieckim wynosiła 225 tys. osób. W okresie tym przyznano osobom 

bezrobotnym 594 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 PO KL. 

A zatem na średnio tysiąc zarejestrowanych bezrobotnych przypadało 2,6 dotacji. 

Wartość tego wskaźnika była niższa dla kategorii długotrwale bezrobotnych (2,0). W połączeniu 

z poprzednio przedstawionymi wynikami wskazuje to, że osoby długotrwale bezrobotne cechuje 

mniejsza intensywność przyznawania dotacji w ramach Działania 6.2 PO KL, która jest 

konsekwencją procesów selekcji (w tym autoselekcji) osób do udziału w projektach39. Jeżeli 

natomiast osoba długotrwale bezrobotna wejdzie w skład grupy uczestników projektu, ma już 

podobne szanse otrzymania dotacji, jak inni uczestnicy.  

Wartość wskaźnika była silnie zróżnicowana terytorialnie. W dwóch powiatach (białobrzeski, 

zwoleński) nie odnotowano żadnych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych 

osobom bezrobotnym. Natomiast największa liczba dotacji przypadająca na średnio tysiąc osób 

bezrobotnych cechuje powiat łosicki, co jest głównie zasługą projektów realizowanych przez 

Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju-Equus. 

                                                                    
38

 Statystyki publiczne nie zawierają informacji, jaka liczba osób figurowała w rejestrze osób bezrobotnych w ciągu roku 

lub kilku lat. Podają jedynie liczbę osób zarejestrowanych jako bezrobotne na koniec okresu sprawozdawczego. Dlatego 

niemożliwe jest obliczenie całkowitej liczby osób, które były bezrobotne, ani odsetka osób bezrobotnych, które otrzymały 

dotację. Można natomiast obliczyć średnią wysokość rejestrowanego bezrobocia. Stąd w dalszej części tekstu pojawia się 

sformułowanie „na średnio tysiąc osób bezrobotnych”, sygnalizujące, że punktem odniesienia była średnia wysokość 

rejestrowanego bezrobocia mierzonego w liczbie osób. 
39

 Wynika to z rozumowania przedstawionego w niniejszym przypisie. Stwierdzono, że cały proces selekcji defaworyzuje 
osoby długotrwale bezrobotne. Stwierdzono również, że na ostatnim etapie selekcji, który odbywa się w gronie 
uczestników projektu, osoby długotrwale bezrobotne są faworyzowane. Skoro cały proces selekcji takie osoby 
defaworyzuje, ale defaworyzacja ta nie zachodzi na ostatnim etapie selekcji, to musi zachodzić na wcześniejszych etapach, 
czyli do momentu ustalenia składu uczestników projektów.   
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Mapa 5. Liczba dotacji w ramach Działania 6.2 przypadających na średnio tysiąc osób bezrobotnych. 

 
Czerwonym kolorem wyróżniono nazwy powiatów wymienionych w kryteriach strategicznych. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007 oraz Banku Danych Lokalnych GUS. 

Ogólnie rzecz biorąc, można zaobserwować podobne prawidłowości, jak przy poprzednich 

analizach: mniejsza intensywność przyznawania dotacji w Warszawie i graniczących z nią 

podregionach (poniżej 2 dotacji na średnio tysiąc bezrobotnych) oraz przypadki wysokiej 

intensywności w podregionach (i powiatach) bardziej peryferyjnych w skali województwa (powyżej 

3 dotacji). 
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Mapa 6. Liczba dotacji w ramach Działania 6.2 przypadających na średnio tysiąc osób bezrobotnych. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007 oraz Banku Danych Lokalnych GUS. 

Powyższe analizy dotyczą jedynie osób bezrobotnych, podczas gdy dotacje w ramach Działania 6.2 

były przyznawane również osobom pracującym i nieaktywnym zawodowo. Powstaje pytanie, 

jak uwzględnić te dotacje i jaką populację referencyjną wybrać w celu analizy intensywności 

przyznawania dotacji. Możliwym tutaj rozwiązaniem wydaje się odniesienie całkowitej liczby dotacji 

przyznanych osobom w wieku produkcyjnym do średniej wielkości całej populacji osób w wieku 

produkcyjnym – ze świadomością, że część tej populacji nie stanowi w rzeczywistości populacji 

docelowej, ponieważ istnieją takie osoby w wieku produkcyjnym, w przypadku których podjęcie 

samozatrudnienia nie wydaje się możliwe ani celowe. 

Tak obliczona ogólna wartość wskaźnika wynosi 0,47 dotacji na tysiąc osób w wieku produkcyjnym. 

Nieco wyższą wartość można odnotować dla kobiet (0,50) niż dla mężczyzn (0,45). Pokazuje to, 

że nie tylko wśród osób bezrobotnych, ale również w całej populacji, kobiety cechuje podobna, 
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a nawet nieznacznie (o 10-20%) większa intensywność przyznawania dotacji w porównaniu  

z mężczyznami. Ponieważ, jak pokazano wcześniej, nie jest ona efektem (auto)selekcji odbiorców 

dotacji w ramach projektu (np. przy ocenie biznesplanów), musi być efektem (auto)selekcji osób 

do udziału w projekcie. 

Mapa 7. Liczba dotacji w ramach Działania 6.2 przypadających na tysiąc osób w wieku produkcyjnym. 

 
Czerwonym kolorem wyróżniono nazwy powiatów wymienionych w kryteriach strategicznych. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007 oraz Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Mapa 8. Liczba dotacji w ramach Działania 6.2 przypadających na tysiąc osób w wieku produkcyjnym. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 

Zapisanie w kryteriach strategicznych jako jednej z grup docelowych „kobiet, w tym 

powracających/wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 

i wychowywaniem dzieci” wynika z założenia, że jest to kategoria osób w szczególnie trudnej 

sytuacji i ukierunkowanie na nią wsparcia przyczyni się do wyrównania szans jej członków na rynku 

pracy. Dlatego większa intensywność przyznawania dotacji wśród kobiet nie powinna być 

interpretowana, jako naruszenie zasady równości szans płci, lecz jako skutek działań 

aktywizacyjnych służących wyrównaniu tych szans. 

Ponadto zaobserwowano, że dla osób, które ukończyły 45. rok życia wartość wskaźnika (0,22) jest 

znacznie niższa niż wśród osób w wieku poniżej 25. lat (0,62) i w środkowej kategorii wiekowej 

(0,61). 
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W przekroju terytorialnym zróżnicowanie wskaźnika ogólnego bardzo przypomina to, które 

charakteryzuje wskaźnik dla osób bezrobotnych, z wysoką intensywnością dotacji obserwowaną 

w podregionach i powiatach peryferyjnych i niską intensywnością w podregionach i powiatach 

położonych centralnie. Nie uległ zmianie skład trójki powiatów o najwyższej intensywności: łosicki, 

ostrołęcki i żuromiński. Spostrzeżenie, że są to powiaty typowo rolnicze rodzi hipotezę, że istnieje 

zależność między odsetkiem ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich a intensywnością 

przyznawania dotacji. Faktycznie można zaobserwować tego typu korelację, jest ona jednak słaba 

i nieistotna statystycznie40.  

Przypomnijmy, że uzyskany obraz dla liczby dotacji jest zbliżony do obrazu dla intensywności 

przyznawania dotacji (tj. ich liczby w odniesieniu do liczebności populacji docelowej), co świadczy 

o tym, że zaobserwowana większa intensywność przyznawania dotacji w ramach Działania 6.2 

w podregionach bardziej peryferyjnych wynika z większej liczby przyznawanych dotacji, a nie 

z mniejszej liczebności populacji docelowych. 

Specyficzną sytuację można odnotować w przypadku miasta stołecznego Warszawy, w którym 

bezwzględna liczba przyznanych dotacji jest znaczna (257), lecz jeśli wziąć pod uwagę wielkość 

zamieszkałej populacji potencjalnych odbiorców wsparcia, intensywność przyznawania dotacji 

okazuje się niska. 

W przedstawionych wyżej wynikach odnaleźć można zarówno sygnały o pewnej preferencji 

dla kategorii osób znajdujących się w gorszej sytuacji na rynku pracy (na przykład osób z niskim 

wykształceniem, kobiet), jak i sygnały o stosunkowo małym objęciu wsparciem niektórych tego 

typu grup (np. osób w wieku 45 lat lub więcej, długotrwale bezrobotnych). Aby usystematyzować 

te obserwacje, warto przyjrzeć się po kolei poszczególnym grupom docelowym, które zostały 

wymienione w kryteriach strategicznych konkursów ogłoszonych w ramach Działania 6.2 PO KL. 

 Osoby w wieku poniżej 25 lat 

Intensywność przyznawania dotacji takim osobom jest podobna, jak dla osób w przedziale 

wiekowym 25-44 lata. Oznacza to, że udział osób młodych wśród odbiorców dotacji jest podobny, 

jak w całej populacji osób w wieku produkcyjnym. A zatem osoby takie nie są ani dyskryminowane, 

ani szczególnie preferowane przez proces selekcji odbiorców dofinansowania.  

 Osoby w wieku 45 lat lub więcej41 

Osoby te cechuje relatywnie niska intensywność przyznawania dotacji na podjęcie własnej 

działalności gospodarczej. Udział tych osób wśród odbiorców dotacji jest minimalnie niższy niż 

wśród ogółu osób zakładających firmy w Polsce. 

                                                                    
40

 Wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona między wskaźnikiem intensywności przyznawania dotacji 

a wskaźnikiem urbanizacji (odsetkiem ludności zamieszkałej w miastach) wynosi -0,138. 
41

 W konkursach próg wieku ustalano albo na poziomie 50 lat, albo na poziomie 45 lat. W analizach przyjęliśmy tę drugą 
wartość. 
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 Osoby długotrwale bezrobotne 

Osoby te rzadziej zostają zaliczone do grona uczestników projektów niż pozostałe osoby 

bezrobotne. Kiedy jednak zostaną zaliczone, prawdopodobieństwo otrzymania przez nie dotacji jest 

takie same, jak w przypadku innych uczestników.  

 Osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast 

do 25 tysięcy mieszkańców, zamierzający podjąć zatrudnienie w zawodach 

pozarolniczych 

Bardzo trudno oszacować wielkość tak zdefiniowanej populacji docelowej. W analizowanej bazie 

danych uczestników również nie ma danych pozwalających precyzyjnie zidentyfikować członków tej 

grupy, ale ważną wskazówką jest to, że 5% odbiorców dotacji zostało zaklasyfikowanych jako 

rolnicy przed udziałem w projekcie. Ponadto w poprzednich analizach stwierdzono słabą korelację 

między odsetkiem ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich a intensywnością przyznawania 

dotacji w powiecie. Sugeruje to, że wsparcie jest faktycznie kierowane do kategorii osób 

odchodzących z rolnictwa, choć na niezbyt dużą skalę.  

 Kobiety, w tym powracające/wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci 

Jak pokazują przeprowadzone analizy, kobiety charakteryzuje nieco większa intensywność 

przyznawania dotacji w porównaniu z mężczyznami. Faktycznie ma tu więc miejsce pewna 

preferencja. Analizowana baza danych nie pozwala na sprawdzenie, na ile dotyczy to 

w szczególności kobiet wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 

i wychowywaniem dzieci. 

 Osoby, które powróciły z emigracji zarobkowej na mazowiecki rynek pracy (Konkurs 

otwarty nr 1/POKL/6.2/2009, str. 37) 

Informacje zawarte w otrzymanej bazie danych nie pozwalają niestety na identyfikację tej kategorii 

osób. 

 Osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników  

Informacje zawarte w otrzymanej bazie danych nie pozwalają niestety na identyfikację tej kategorii 

osób. 

 Osoby niepełnosprawne 

Informacje zawarte w otrzymanej bazie danych nie pozwalają niestety na identyfikację tej kategorii 

osób. 

 Mieszkańcy powiatów: szydłowieckiego, radomskiego, przysuskiego, m. Radom oraz 

żuromińskiego 

Powiaty te na tle innych cechują się dużą liczbą realizowanych projektów i dużą intensywnością 

przyznawania dotacji. Choć tylko powiat żuromiński należał do pięciu powiatów o największej 

notowanej intensywności, to we wszystkich wymienionych z nazwy powiatach ogólny wskaźnik 
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intensywności przekraczał 0,8 (przy wartości 0,47 dla całego województwa mazowieckiego). Łącznie 

w tych pięciu wymienionych powiatach przyznano 346 dotacji, co stanowi blisko 22% wszystkich 

dotacji w województwie mazowieckim.  

Podsumowując, obraz wynikający z porównania kryteriów strategicznych sformułowanych 

w Działaniu 6.2 z rzeczywistym kierowaniem wsparcia jest złożony. Powiaty, które zostały 

wymienione z nazwy w kryteriach wyboru projektów konkursowych, faktycznie cechują się 

większą intensywnością przyznawania dotacji. W rzeczywiście zachodzącej selekcji 

faworyzowane są – choć nieznacznie – kobiety i prawdopodobnie również osoby odchodzące 

z rolnictwa. Natomiast osoby po 45. roku życia charakteryzuje, mimo wskazania ich 

w kryteriach strategicznych, mniejsza intensywność przyznawania dotacji niż ogół, a osoby 

bezrobotne w wieku do 25 lat oraz długotrwale bezrobotnych – mniejsza niż ogół bezrobotnych. 

Zachodzi więc potrzeba wzmożonych i skuteczniejszych działań aktywizacyjnych skierowanych 

do tych grup docelowych. 

 

Główne obserwacje i wnioski 

 Działanie 6.2 było przez wiele lat wdrażane w formie wsparcia 
bezzwrotnego, dopiero pod koniec 2012 wybrano pierwszą instytucję, 
która będzie realizować pilotażowy projekt wsparcia  w formie zwrotnej 
(pożyczka). 

 Zasady realizacji Działania ulegały na przestrzeni lat pewnym zmianom. 
Doprecyzowywano i uszczegóławiano kryteria wyboru beneficjentów. 
Od 2010 roku rozpoczęto zaś realizację 6 projektów systemowych WUP 
i jego filii. 

 W ramach Działania projektodawcy przyjmowali 2 radykalnie różne 
podejścia: koncentracja wsparcia na osobach najbardziej aktywnych,  
z największym potencjałem lub na osobach najbardziej potrzebujących, 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. 

 Zastosowanie w Działaniu 6.2 kryteriów strategicznych okazało się  
w pewnej mierze skuteczne w ukierunkowaniu wsparcia na wybrane 
powiaty, na kobiety i osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich. 
Zawiodło natomiast w przypadku osób po 45. roku życia oraz osób 
długotrwale bezrobotnych.  

4.2  Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych (Poddziałanie 
8.1.2) 

 

Obok opisanego wcześniej Działania 6.2 PO KL, bardzo istotnym 
instrumentem wsparcia było Poddziałanie 8.1.2 PO KL Wsparcie procesów 
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, którego podstawowe zasady 
prezentujemy w niniejszym podrozdziale. 

Celem Poddziałania 8.1.2 PO KL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie jest 

promowanie postaw przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwiązań, które będą służyć powstawaniu 
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nowych miejsc pracy. Według zapisów SzOP w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL mogą być 

realizowane cztery typy projektów: 

 wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem 

z pracy, z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wsparcie to realizowane jest w formie tworzenia 

i wdrażania programów typu outplacement;  

 szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze, które prowadzić będą do wyboru nowego 

zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań 

i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia),  

 szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, których zadaniem jest wspomaganie w procesie 

zmian profilu działalności przedsiębiorstwa,  

 badania i analizy dotyczące zmian gospodarczych w regionie, które służyć mają programowaniu 

działań instytucji samorządu województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw 

i ich pracowników. 

Dla osób fizycznych, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach 

Poddziałania 8.1.2 przewidziano wsparcie w postaci doradztwa i szkoleń, które umożliwiać będą 

nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 

przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (do wysokości 40 tys. PLN 

na osobę), a także udzielenie podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego 

(odpowiednio w okresie do 6 m-cy i do 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia) 

w postaci finansowego wsparcia pomostowego, połączonego z doradztwem oraz pomocą 

w efektywnym wykorzystaniu dotacji. 

W ramach Poddziałania 8.1.2 ww. instrumenty kierowane są do osób zwolnionych, przewidzianych 

do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także 

osób zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. 

Beneficjentem w Poddziałaniu 8.1.2 może być każdy podmiot, z wyłączeniem osób fizycznych, który 

może wykazać się doświadczeniem w zakresie realizacji projektów z zakresu promocji 

przedsiębiorczości. 

4.2.1 Sposób wdrażania 

Podobnie jak w przypadku Działania 6.2, wyboru dofinansowanych przedsięwzięć dokonuje 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. W ramach Poddziałania 8.1.2, w wyniku 

przeprowadzenia procedury konkursowej, objęto wsparciem jedynie dwóch beneficjentów 

realizujących projekty oferujące wsparcie w postaci wdrożenia programów outplacementowych,  

w ramach których przekazywane były środki na rozpoczęcie i prowadzenia działalności 

gospodarczej: 

 FIRMA 2000 Sp. z o.o. oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego PPOR Zdzisław 

Kochanowicz z siedzibą w Ostrołęce w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL w latach 2011-2012 

realizowała projekt pn. „Wsparcie dla byłych pracowników Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB 

w Łysych”. 
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Celem projektu było zmniejszenie bezrobocia w regionie i podniesienie konkurencyjności osób 

na rynku pracy. Projekt skierowany został do osób bezrobotnych z powiatu ostrołęckiego 

i ostrołęckiego ziemskiego, w tym głownie do byłych pracowników Zakładów Przetwórstwa 

Mięsnego JBB w Łysych, znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Dzięki 

udziałowi w projekcie uczestnicy mieli nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu efektywnego 

poszukiwania pracy oraz podejmowania samodzielnej inicjatywy gospodarczej. 

Uczestnicy projektu mogli skorzystać z poradnictwa psychologicznego i zawodowego, z pomocy 

w znalezieniu pracy, uczestniczyć w szkoleniach zawodowych oraz szkoleniach z zakresu 

przedsiębiorczości (dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą), a także uzyskać 

wsparcie w postaci dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego na rozwój przedsiębiorczości.  

Działaniami projektowymi miało zostać objętych łącznie 200 osób, w tym 100 osób mogło 

skorzystać z poradnictwa psychologicznego, 200 z zawodowego, 160 osób mogło uczestniczyć 

w szkoleniach zawodowych i doradztwie po szkoleniu, dla 40 osób przewidziano dotacje  

w wysokości 40 tys. zł, przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także wsparcie 

pomostowe w wysokości 1200 zł przez pierwszych 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 

gospodarczej.  

 TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński – projekt Sukces nie jedno ma imię 

(realizowany od 2011 r.) 

Projekt skierowany jest do bezrobotnych mieszkańców Radomia i Warszawy, którzy utracili 

pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne 

i modernizacyjne. Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze szkoleń zawodowych, poradnictwa 

psychologicznego i zawodowego, a także otrzymać środki finansowe na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. Działaniami projektowymi ma być objętych łącznie 40 osób, w tym 20 osób 

otrzyma dotacje na założenie działalności gospodarczej, kolejnych 20 będzie mogło 

uczestniczyć w 3-miesięcznym stażu zawodowym. 

 W latach 2010-2012 zrealizowany został również jeden projekt systemowy, którego 

beneficjentem był Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, pn. Samozatrudnienie skutecznym 

sposobem na bezrobocie.  

Oferta skierowana została do 500 osób, mieszkańców województwa mazowieckiego, 

zwolnionych przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, 

przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obecnych i byłych pracowników modernizowanych 

publicznych placówek służby zdrowia. 

W ramach projektu zaoferowano wsparcie w postaci szkolenia zawodowego (dla 500 osób), 

szkolenia „ABC przedsiębiorczości” (dla 400 osób), dodatków motywacyjnych i relokacyjnych 

(odpowiednio dla 80 i 20 osób), jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 

40 000 zł i podstawowe wsparcie pomostowe (dla 350 osób), a także indywidualne poradnictwo 

psychologiczne i poradnictwo zawodowe oraz specjalistyczne wsparcie doradcze dla firm. 
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4.2.2 Odbiorcy dotacji 

W przypadku Poddziałania 8.1.2 baza PEFS 2007 nie zawierała informacji o przyznaniu środków 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W rzeczywistości jednak dotacje takie były udzielane. 

Część odbiorców dotacji w ramach tego Poddziałania udało się zidentyfikować dzięki kontaktowi 

zespołu badawczego z projektodawcami. Z 83 spośród zidentyfikowanych odbiorców 

przeprowadzono wywiady telefoniczne. Jednak z uwagi na niekompletność i inne pochodzenie 

informacji dla Poddziałania 8.1.2, a także małą liczebność populacji odbiorców wsparcia, dotyczące 

jej analizy wykorzystujące bazę PEFS 2007 przeprowadzono jedynie dla Działania 6.2 PO KL.  

 

Główne obserwacje i wnioski 

  W ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL były lub są realizowane jedynie 
3 projekty wsparcia – dwa konkursowe i jeden systemowy (WUP). 

 Ze względu na brak w bazie PEFS informacji o przyznaniu środków 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej (choć takie dotacje były 
udzielane) nie udało się niestety przeprowadzić takich analiz, jak dla 
Działania 6.2 PO KL. 

4.3  Ocena procedur wyboru i realizacji projektów w opinii beneficjentów 

 

W niniejszym rozdziale omawiamy ocenę procesu wyboru i realizacji projektów 
z punktu widzenia beneficjentów.  

W procesie wyboru i realizacji projektów w ramach PO KL, MJWPU, jako IOK, odgrywa kluczową 

rolę, nie tylko dlatego, że przygotowuje dokumentację konkursową, prowadzi nabór i dokonuje 

wyboru operatorów wsparcia finansowego, ale również poprzez fakt, że uczestniczy w procesie 

akceptacji wielu dokumentów związanych bezpośrednio (np. akceptacja zmian wzorów wniosków 

i umów zawieranych pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem projektów) lub pośrednio (akceptacja 

regulaminów rekrutacji, kart oceny wniosków, regulaminów przyznawania wsparcia w postaci 

dotacji czy wsparcia pomostowego) z ubieganiem się o wsparcie przez uczestników. Tym samym 

ma olbrzymi wpływ na jakość realizowanych w ramach Działania projektów.  

Beneficjenci oceniają pracę MJWPU głównie przez pryzmat opiekuna projektu, z którym mają 

kontakt. W wielu realizowanych przez siebie projektach mają styczność z różnymi pracownikami 

Jednostki – o różnym temperamencie, przywiązaniu do szczegółów, szybkości reakcji, obciążeniu 

innymi obowiązkami – dlatego też trudno im jednoznacznie ocenić pracę całej instytucji biorąc 

pod uwagę jakość współpracy z konkretnym pracownikiem.  

To bardzo dużo zależy od osoby opiekuna. […] To tak naprawdę będzie ocena osoby opiekuna a nie 

Mazowieckiej Jednostki, bo realizujemy też kilka innych projektów z Mazowiecką Jednostką  

i w przypadku każdego z nich jest zupełnie inaczej. Tzn. każdy opiekun ma swoje przyzwyczajenia 

co do sposobu opisu dokumentów, co do tego, jakie chce załączniki, co do tego, w jakich terminach 
” 
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nam odpowiada na pisma. Także to, co ja powiem teraz, dotyczy tylko opiekuna projektu, trudno mi 

generalizować, bo wiem z doświadczenia – co opiekun, to jest inaczej. Także to jest problem.  

(IDI, beneficjent konkursowy) 

Zależy od opiekuna. Wniosek trafia do kogoś i albo ma uwagi, albo nie.  

(IDI, beneficjent systemowy) 

Zależy od opiekuna projektu, nasz opiekun jest osobą bardzo wymagającą, ale myślę, że to dobrze. 

Na przyszłość nam to procentuje. Opiekun projektu musi być wymagający i żądać rzeczy może 

wydających się niepotrzebnych, ale i on odpowiada za swoje decyzje i beneficjent. 

(IDI, beneficjent systemowy) 

[Zależy] od opiekuna projektu. […] czasami jest tak, że rzeczywiście osoba konkretna i skupia się 

na konkretach i tak ma być, a inne rzeczy mówi: spoko - możecie jak wam pasuje. A są osoby, które 

powiedzmy się kierują tylko i wyłącznie wytycznymi […] Chociaż jaki jest status wytycznych tak 

na dobrą sprawę? Wytyczne są wytyczne, mają być wskazówką jak robić. Także różnie są one 

interpretowane przez osoby, niektórzy traktują to jako powiedzmy taką ścieżkę, od której w ogóle 

nie można odstąpić, a no niestety są też pewne sprzeczności w wytycznych. Jak się realizuje, 

to niektóre rzeczy są do zmiany bo, no bo utrudniają tylko pracę. 

(IDI, beneficjent systemowy) 

Problemem we współpracy z MJWPU, z punktu widzenia beneficjentów, jest rotacja opiekunów 

oraz ich obciążenie pracą, które wypływa na terminowość rozliczania wniosków o dofinansowanie, 

opiniowanie dokumentów.  

Nie jest to taka bezbolesna współpraca, mamy wyznaczonego opiekuna. Jedną z najbardziej 

dotkliwych bolączek jest to, że ten opiekun w trakcie realizacji się zmienia, więc tutaj jest jakaś 

rotacja pracowników. Aczkolwiek w tej chwili od dłuższego czasu mamy jednego opiekuna. To jest 

jednak duży plus, kiedy pracujemy z jedną osobą, bo jednak każda osoba wnosi jakieś swoje inne 

metody i wymagania, więc tak jakby jest to trudne.  

(IDI, beneficjent systemowy) 

Nie mieliśmy problemów, mieliśmy opiekuna projektu bardzo otwartego i starała się nam pomóc. 

Minus był taki, że była nieterminowa, czyli np. projekt się skończył w lutym, a my w sierpniu 

dostawaliśmy zatwierdzone wnioski o płatność z lutego poprzedniego roku. Po prostu miała bardzo 

duże opóźnienia i my nie mogliśmy zamknąć projektu. 

(IDI, beneficjent konkursowy) 

Istotną sprawą jest też zapewnienie sprawnej opieki nad projektem przez opiekuna projektu. Żeby 

on wiedział coś na temat realizowanego działania, żeby mógł od razu odpowiedzieć na pytanie. 

Żeby nie było tak, że z łapanki kogoś biorą i zostaje opiekunem nad 10 projektami. 

(IDI, beneficjent konkursowy) 
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Beneficjenci konkursowi wskazywali na brak partnerskiego podejścia ze strony IPII. Ich zdaniem 

współpraca ogranicza się jedynie do wymiany formalnych dokumentów, a spełnianie wymogów 

stawianych przez opiekunów projektów wymuszane jest zapisami umów.  

Same umowy nie są lustrzane, jeśli chodzi o prawa stron. Umowy bardzo jednostronne, 

co powoduje, że w interesie beneficjenta jest dobra współpraca. 

(IDI, beneficjent konkursowy) 

Dla mnie współpraca jest na poziomie procedur. Co to znaczy współpraca? Nie ma współpracy, jest 

przekazanie środków i rozliczanie środków, jeżeli definiujemy współpracę na poziomie takim 

proceduralnym, to jest ona zgodna z wytycznymi. Natomiast, jeśli pytanie jest o moją ocenę 

emocjonalnej współpracy z Mazowiecką, to jak zwykle pozostawia ona wiele do życzenia głównie 

pod względem koncepcji projektowej i dbałości o to, żeby ten projekt nie był nasz, ale był wspólny. 

Bo takiej dbałości po prostu nie ma.  

(IDI, beneficjent konkursowy) 

Nie mamy żadnych negatywnych doświadczeń z Mazowiecką Jednostką. Tym bardziej, że jest 

to też jednostka organizacyjna Marszałka. 

(IDI, beneficjent systemowy) 

Problemów z partnerskim podejściem nie ma WUP. Znaczna część decyzji dotyczących projektów 

systemowych podejmowana jest na poziomie zespołu koordynującego pracę filii WUP. Ułatwia 

to współpracę z MJWPU i sprzyja spójności zasad realizacji projektów systemowych, jednak opóźnia 

realizację niektórych zadań np. opracowywania regulaminów.  

Generalnie współpraca jest dobra, dużo rzeczy jest ustalanych tutaj na poziomie w Warszawie, więc 

mamy zespół koordynacyjny, który zajmuje się koordynacją wszystkich zespołów projektów 

realizowanych przez filię i większość ustaleń zapada na poziomie koordynacyjnym, to nam ułatwia 

sprawę.  

(IDI, beneficjent systemowy) 

Beneficjenci nie zgłaszali większych zastrzeżeń co do przejrzystości sposobu wyboru wniosków 

o dofinansowanie. W zależności od przekonania o jakości złożonego wniosku i zdobytych punktów, 

korzystają z procedury odwoławczej lub decydują się na złożenie zmodyfikowanego projektu 

w kolejnym konkursie. Jedynie zlikwidowanie procedury konkursowej negatywnie ocenione 

zostało przez pracowników instytucji zajmujących się rozwojem przedsiębiorczości (projektodawca 

konkursowy). W wypowiedziach dwóch badanych beneficjentów (konkursowego i systemowego) 

pojawił się postulat zwiększenia liczby znaków w generatorze wniosków, ponieważ obecny zakres 

nie pozwala przekazać wszystkich wymaganych w wytycznych informacji. 

Pomimo generalnie dobrej oceny współpracy z MJWPU w trakcie wyboru i realizacji projektów 

występowały trudności, które miały konsekwencje dla osób ubiegających się o wsparcie. 

Najpoważniejszy problem, jaki wystąpił w obu badanych interwencjach, to nagminne opóźnienia 

startu projektów. Wynikały one nie tylko z czasochłonnej oceny projektów, wydłużanej np. przez 

” 
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procedurę odwoławczą, ale głównie ze względu na brak zapewnienia środków na realizację 

dofinansowanych wniosków. 

Aplikowanie było zdaje się jakoś w wakacje, w lipcu albo sierpniu, a decyzja jakoś w listopadzie,  

a więc tak standardowo. Problem był natomiast taki, że projekt rozpoczęliśmy dopiero w sierpniu,  

a wynikało to z tego, że były jakieś problemy związane z zakontraktowaniem środków przez 

Mazowiecką Jednostkę, nie pamiętam dokładnie, z przepływem środków z Urzędu 

Marszałkowskiego, przez co podpisywanie wszystkich nowych umów było przesuwane.  

(IDI, beneficjent konkursowy) 

Ale skoro oni ogłosili konkurs, długo wyłaniali, a potem jeszcze ogłosili, że oni nie mają środków, 

to chyba czegoś nie przewidzieli, nie zabezpieczyli tych środków. 

 (IDI, beneficjent konkursowy) 

Z problemem tym spotykają się beneficjenci niezależnie od trybu wyboru projektów. Pomimo 

uproszczonej procedury wyboru projektów systemowych, sposób ich uzgadniania i akceptacji 

również opóźnia moment realizacji działań. 

A to zawsze trwa długo. Jeszcze nigdy nie rozpoczęliśmy projektu tak, jak planowaliśmy. Zawsze 

są przesunięcia i zawsze są zmiany.  

(IDI, beneficjent systemowy) 

Mamy zaplanowaną realizację projektu do 1 marca, ale nigdy nie ruszyliśmy terminowo. 

(IDI, beneficjent systemowy) 

Przedłuża się procedura samego podjęcia uchwały od momentu złożenia wniosku poprzez 

konsultacje tego wniosku w związku z tym, że jest to projekt systemowy on podlega modyfikacjom, 

jeżeli osoby oceniające takie uwagi wnoszą. Ta procedura dosyć długo się ciągnie i później nawet już 

od momentu zaakceptowania wniosku do podjęcia uchwały czasami mija okres dłuższy niż 

planowany i to powoduje przesunięcia harmonogramu, zmiany wniosku etc. „Piątka” ruszyła 

właśnie albo dokładnie, albo tylko miesiąc po planowanym terminie, także można powiedzieć, 

że to jest sukces. Natomiast z poprzednimi projektami mieliśmy problem, jeżeli chodzi o start. 

(IDI, beneficjent systemowy) 

W projektach systemowych opóźnienia rzadziej negatywnie odbijają się na uczestnikach, ponieważ 

nabór rusza dopiero po zaakceptowaniu projektu i zapewnieniu środków na jego realizację.  

Raczej to nie ma znaczenia, mówimy ludziom datę przybliżoną i nie ma wyjścia. 

(IDI, beneficjent systemowy) 

Długość procedury wyboru projektów ma większe konsekwencje dla uczestników projektów 

konkursowych. Sporządzając wnioski o dofinansowanie projektodawcy ci niekiedy koncentrują 

wsparcie na wąsko określonej grupie. Długi okres oczekiwania na wyniki konkursu sprawia, 

że w momencie realizacji projektu nie ma już określonej we wniosku grupy docelowej. 

” 

” 

” 



 
111 

Są bardzo duże opóźnienia w konkursach, jeśli dojdzie do tego protest i pozytywne rozpatrzenie 

to jest to dosłownie rok. Sam cykl, ogłoszenie i kontraktacja, zajmuje jeden rok. Żeby przygotować 

wniosek to trzeba przeprowadzić spotkania, badania, ocenę grupy docelowej. Mija rok i okazuje się, 

że ta grupa docelowa jest już inna. […] Zdarza się, że były inne warunki projektów w momencie 

konkursu i przygotowania, a inne w momencie w wdrażania. 

(IDI, beneficjent konkursowy) 

Skrajnym przykładem takiej sytuacji jest projekt konkursowy Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie dla byłych 

pracowników Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych”. Projekt outplacementowy 

skierowany do pracowników zakładu, w którym w wyniku pożaru w czerwcu 2009 r. planowane były 

zwolnienia grupowe. Po wizji lokalnej – rozmowach z menedżerami, społecznością lokalną – 

projektodawca w 3 miesiące po pożarze przygotował wniosek o dofinansowanie na konkurs 

ogłoszony przez MJWPU. Ostatecznie w lipcu 2010 r. podpisano umowę na jego realizację, które nie 

nastąpiło przed styczniem 2011 r., ponieważ nie zapewniono środków na wdrożenie projektu. 

W międzyczasie zakład, do którego pracowników był on skierowany, zwiększył zatrudnienie 

w stosunku do stanu przed pożarem, zatem wsparcie jest zupełnie nieadekwatne do jego potrzeb. 

Obecnie wdrażany projekt skierowany jest do okolicznych społeczności, pracownicy zakładu JBB 

stanowią w nim mniejszość. Zatem zamknięty, „szyty na miarę” projekt przerodził się w projekt 

otwarty. Przykład ten potwierdza, że konkursowy tryb nie jest odpowiedni do realizacji projektów 

outplacementowych, wymagających często „ad hoc” działań interwencyjnych42. Pewnym 

rozwiązaniem są projekty systemowe, takie jak projekt WUP. Natomiast skierowanie w nim 

wsparcia również do osób bezrobotnych sprawia, że interwencja ta staje się bardzo zbliżona 

do działań podejmowanych w Priorytecie VI.  

Również po podpisaniu umowy na realizację projektów występują opóźnienia wynikające 

z uzgadniania zapisów regulaminów. W projektach systemowych proces ten jest dodatkowo 

wydłużony, ponieważ zakres regulaminów jest najpierw uzgadniany między filiami. Nie zawsze 

wypracowany konsensus jest satysfakcjonujący dla poszczególnych filii, dlatego modyfikują one 

ustalone wzory, a zmiany negocjują bezpośrednio z opiekunem projektu.  

Z naszej perspektywy to trwa dosyć długo, ponieważ my musimy przedstawić do akceptacji 

regulamin do naszej jednostki nadrzędnej do koordynacji i tutaj w związku z tym, że istnieją próby 

ujednolicenia dokumentacji dla wszystkich filii, dla wszystkich projektów, czasami trwa to dosyć 

długo, ponieważ okazuje się, że te projekty mają jakieś tam różnice i trzeba przeforsować jakieś 

naszym zdaniem istotne różnice, które nie do końca odpowiadają innym osobom. Sama procedura 

akceptacji tych regulaminów na naszym poziomie jest dosyć długa, natomiast później myślę, że jest 

w miarę rozsądny czas. My już mając doświadczenie też wiemy, ile nam tego czasu potrzeba, żeby 

to zaakceptować. 

(IDI, beneficjent systemowy) 

W projektach konkursowych problemem nie jest czas akceptacji regulaminu, ale ustalenie, czy musi 

zostać on zaakceptowany przez MJWPU, pomimo iż w załączniku nr 1-”Minimalne wymogi 

do Regulaminu rekrutacji uczestników” określono: „Regulamin przyznawania środków finansowych 

                                                                    
42

 Por. PSDB, Ocena skuteczności i efektywności wsparcia w projektach wdrażających programy typu outplacement 

w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL w województwie pomorskim, 2012. 
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na rozwój przedsiębiorczości, regulamin rekrutacji uczestników, formularz rekrutacyjny, karta oceny 

formularza rekrutacyjnego, minimalny zakres biznesplanu oraz karta oceny biznesplanu podlegają 

obligatoryjnemu zatwierdzeniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 

(MJWPU)” . Opiekunowie projektów nie zgłaszali uwag do przedstawianych im dokumentów, unikali 

brania odpowiedzialności za zawarte w nich zapisy, odmawiając akceptacji przesłanych 

dokumentów. Konsultacja merytoryczna na tym etapie była bardzo pożądana przez beneficjentów, 

zwłaszcza w Poddziałaniu 8.1.2, w którym w początkowej fazie nie zostały określone zasady 

przyznawania środków. 

Nasza informacja po kilku próbach zweryfikowania tych kwestii była taka, że w ramach tego 

konkursu nie mamy obowiązku konsultować dokumentów w tym zakresie. 

(IDI, beneficjent konkursowy) 

To był właśnie problem, bo było napisane, że my musimy uzyskać akceptację Mazowieckiej 

Jednostki dla zapisów. Z drugiej strony wysyłaliśmy regulamin, nie było żadnych uwag, 

dopominaliśmy się o akceptację, otrzymaliśmy informację telefoniczną, że Mazowiecka Jednostka 

nie akceptuje, tylko my musimy dbać o to, żeby to było dobrze. Ona może tylko powiedzieć, że pod 

względem formalnym jest okej, natomiast nie bierze odpowiedzialności, czy te zapisy 

są prawidłowe czy nie. Nie zgłosiła ani jednej uwagi do regulaminu. A powiem szczerze, że w kilku 

punktach mieliśmy wątpliwości, czy nasze propozycje są prawidłowe. Wolelibyśmy, żeby to było 

rozwiązane na etapie regulaminu, zanim ta machina cała regulacji ruszy.  

(IDI, beneficjent konkursowy) 

bardzo długo trwała akceptacja regulaminów […], ale to właśnie dlatego, że nasz opiekun w tym 

czasie był na zwolnieniu chorobowym i kto inny się tym zajmował i to się tak w nieskończoność 

przedłużało. Bo tutaj już nasi beneficjenci czekali, a tu jeszcze był niezaakceptowany regulamin.  

(IDI, beneficjent konkursowy) 

Zarówno konkursowi jak i systemowi beneficjenci często napotykali problem terminowego 

rozliczania wniosków o płatność. Wynika on nie tylko z obciążenia pracą opiekunów projektów, 

ale także z okresowych braków środków na refundację działań. W miarę realizacji kolejnych 

projektów beneficjenci starają się przewidzieć, kiedy MJWPU nie ma środków (początek roku 

kalendarzowego) i zgodnie z tym harmonogramem planują działania projektowe. Brak płynności 

finansowej beneficjentów odbijał się na uczestnikach, którzy zazwyczaj z opóźnieniem otrzymywali 

dotację.  

Z tego powodu beneficjenci wyłonieni w pierwszych konkursach pozwalali na wydatkowanie  

i rozliczanie dotacji nawet do roku. Obecnie przed roszczeniami uczestników chroni WUP zapis 

w umowie o przekazaniu dotacji dopiero po otrzymaniu środków na ten cel z IP II. Jak wskazywali 

beneficjenci, problem ten występował w pierwszych latach realizacji Działań, a obecnie współpraca 

uległa poprawie.  

Wśród innych problemów, jakie wpływają na realizowane projekty, wymieniano: późne wpisanie 

na listę projektów, w których przyznawane są dotacje; brak jasnych wytycznych dotyczących 

przyznawania dotacji w Poddziałaniu 8.1.2; częstotliwość zmian w systemie realizacji. Sposób 

realizacji projektów zmienia się w trakcie realizacji Programu, niekiedy wpływając wstecznie 
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na zamknięte już rozliczenia lub zrealizowane zadania. Dla beneficjentów istotne są zmiany 

zwłaszcza w sposobie rozliczania środków – dotychczas akceptowalne wydatki, w wyniku 

interpretacji instytucji wyższej instancji, stają się niekwalifikowane, powodując straty po stronie 

projektodawców: 

Nie można sobie poradzić z ciągłymi zmianami. Jest to wina systemu, nie tylko jednostki centralnej. 

Wszyscy podnoszą poprzeczkę. […] Przykładowo: umowa o dzieło, kontrolujący pisze  

w zaleceniach, mija czas i pisze, że jego zdaniem nieprawidłowa, koszt niekwalifikowany. To samo 

zdarzenie oceniane wcześniej na zasadzie łagodności i później na zasadzie restrykcji. System 

się doskonali. 

(IDI, beneficjent konkursowy) 

 

Główne obserwacje i wnioski 

 Ocena współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 
Unijnych jest bardzo niejednoznaczna, choć przeważają opinie 
pozytywne. Dużo zależy od opiekuna danego projektu, jego kompetencji 
i umiejętności komunikacyjnych. 

 Doświadczenia beneficjentów wskazują na to, że między opiekunami 
projektów występują znaczne różnice w stawianych wymogach i wykładni 
obowiązujących procedur i wytycznych. Sugeruje to, że stosowane 
w praktyce działania MJWPU procedury i wytyczne są niedostatecznie 
jasne, a ich interpretacja przez poszczególnych pracowników nie jest 
ujednolicona. 

 W niektórych przypadkach na ocenę współpracy wpływają częste zmiany 
opiekunów, a także ich obciążenie pracą. Znacznie utrudnia to realizację 
projektu z punktu widzenia beneficjentów. 

 Dość częstym problemem bywało opóźnienie rozpoczęcia realizacji 
projektów, najczęściej z powodu długo trwających procedur lub braku 
zapewnienia odpowiednich środków. Opóźnienia te, w przypadku przede 
wszystkim projektów konkursowych (czas trwania konkursu, oceny 
wniosków i procedura odwoławcza) powodują niekiedy, że oryginalnie 
zakładana grupa docelowa, do której miał być skierowany projekt, 
przestaje istnieć. Przekładają się również na długie oczekiwanie 
uczestników projektu na rozpoczęcie udziału w projekcie lub na faktyczne 
otrzymanie dotacji. W związku z powyższym należy je uznać za ważny 
problem we wdrażaniu wsparcia. 

 Z powodu długości trwania procedury konkursowej, tryb konkursowy nie 
okazuje się dobrym rozwiązaniem w przypadku projektów typu 
outplacement, dotyczących konkretnych zakładów pracy. Lepszym 
sposobem wdrażania tego typu wsparcia wydaje się realizacja projektu 
systemowego, w ramach którego istnieje możliwość dokonywania 
pojedynczych interwencji ad hoc w reakcji na pojawiające się redukcje 
zatrudnienia. Kluczową sprawą jest szybkość tej reakcji. 

 

” 
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5. Okoliczności przystąpienia do projektu 

Przyczyny założenia działalności gospodarczej przy pomocy dotacji  

 

W poniższym rozdziale, integrując dane pochodzące z badań jakościowych  
i badania ilościowego, omawiamy okoliczności przystąpienia beneficjentów 
do projektu.  

Najpierw prezentujemy informacje dotyczące struktury społeczno-
demograficznej uczestników, pokazując zróżnicowanie tej grupy z uwagi 
na szereg istotnych kryteriów, takich jak: sytuacja zawodowa w momencie 
przystąpienia do projektu, posiadanie rodzinnych tradycji związanych  
z przedsiębiorczością, wcześniejsze doświadczenia uczestników w działalności 
gospodarczej i in. 

Następnie podejmujemy temat motywacji uczestników przystępujących 
do projektu. W tym kontekście omawiamy przebieg procedury selekcji 
kandydatów do otrzymania dofinansowania z punktu widzenia analizy 
motywacji uczestników w tym procesie. Podejmujemy także wątek 
dodatkowości wsparcia oraz efektu jałowej straty, oceniając skalę tego 
zjawiska i pokazując jego uwarunkowania.  

W badaniu FGI udział wzięły osoby bezrobotne (blisko 1/3) i nieaktywne zawodowo, zagrożone 

bezrobociem w chwili starania się o dotację oraz czynne zawodowo. Wśród osób pracujących były 

zarówno takie, które po rozpoczęciu działalności złożyły wypowiedzenie w pracy na etat, jak również 

takie, które założyły firmę, kontynuując zarazem dotychczasową pracę na etat. Dla tych ostatnich 

uczestników udział w projekcie był niekiedy szansą na zalegalizowanie działalności w „szarej strefie”, 

był także wykorzystaniem nadarzającej się okazji pozyskania dodatkowych środków. Uczestnikami 

badania były zarówno osoby w wieku powyżej 50 lat, absolwenci po studiach i szkołach 

zawodowych, kobiety wracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim / wychowawczym (w tym 

także samotnie wychowujące dzieci), jak i rolnicy oraz osoby powracające z zagranicy. Mniejszość 

stanowiły osoby, które w przeszłości prowadziły już działalność gospodarczą, dla większości było 

to pierwsze doświadczenie w prowadzeniu firmy.  

Z kolei z badania CATI wynika, że co czwarty uczestnik w którymś momencie przed uczestnictwem  

w projekcie prowadził już własną firmę. Takie doświadczenia częściej mają: 

 osoby po 45. roku życia (52%) niż osoby w wieku od 31 do 44 lat (31%), 

  mężczyźni (30%) niż kobiety (17%), 

 osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (41%) niż wyższym (19%), 

 niepracujący w momencie przystąpienia do projektu (27%) niż pracujący (18%).  
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Wykres 7. Czy przed uczestnictwem w projekcie kiedykolwiek prowadził(a) Pan(i) działalność gospodarczą? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Teorie reprodukcji społecznej sugerują, że osoby o rodzinnych tradycjach pracy „na swoim” mogą 

mieć większe szanse na sukces w prowadzeniu własnej firmy. W przypadku jednej trzeciej 

badanych rodzice również prowadzili własne firmy – 40% uczestników z wykształceniem wyższym 

i jedynie 14% osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym może się odwołać do doświadczeń 

rodziców. Wśród respondentów badania CATI – osób które prowadzą, jak i zlikwidowały/zawiesiły 

firmy – udział osób pracujących wynosi 29% (40% w regionie ostrołęcko-siedleckim) i był wyższy 

w początkowej fazie wdrażania Programu. Częściej do projektów przystępowali pracujący 

mężczyźni (32% w stosunku do 25% kobiet) oraz osoby z wykształceniem wyższym (35% w stosunku 

do 17% wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim i policealnym). Co piąty 

badany uczestnik nie pracował dłużej niż rok przed uczestnictwem w projekcie. Co ciekawe, 

w Poddziałaniu 8.1.2, które skierowane jest do osób zagrożonych zwolnieniem lub niedawno 

zwolnionych, udział osób deklarujących taką sytuację w chwili przystąpienia do projektu wynosi 12% 

Oznacza to, że albo informacje podane przez respondentów są błędne, albo ukierunkowanie 

wsparcia było niezgodne z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. W tym drugim 

przypadku mogłoby to wskazywać na zacieranie się linii demarkacyjnej pomiędzy Działaniem 6.2 

a wsparciem outplacementowym; jest to jednak tylko hipoteza, której nie sposób jednoznacznie 

zweryfikować na podstawie zgromadzonych danych.  

Długotrwale bezrobotni stanowią 23% wspartych w Działaniu 6.2. Najwyższy udział takich osób 

znajdziemy w regionie radomskim – 42% i warszawskim zachodnim – 29%, najniższy zaś 

w ostrołęcko-siedleckim – 9%  
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Wykres 8. Jaka był(a) Pana(i) sytuacja na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Różne motywacje i sytuacje życiowe sprawiły, że uczestnicy postanowili założyć działalność 

gospodarczą i starać się o pozyskanie dotacji. Ustalenia badań jakościowych pokazują, 

że najczęstszym powodem starania się o dotacje był całkowity brak środków na uruchomienie 

działalności gospodarczej lub posiadanie zbyt małej kwoty. Znaczna część badanych 

zainwestowała również swoje środki (mniejsze niż dotacje), część osób zainwestowała tylko środki 

pochodzące z dotacji, niewielu uczestników fokusów zainwestowało kilkakrotnie wyższe środki niż 

otrzymana dotacja (100.000-200.000 zł.). Mała część badanych już wcześniej starała się pozyskać 

środki, ale wówczas im się to nie udało. 

Badani najczęściej decydowali się na otwarcie działalności przy pomocy dotacji ze względu na: 

 brak pracy i trudności w jej znalezieniu (największa grupa); 

 chęć pracy „u siebie”, nie na etat – założenie własnej firmy było realizacją planów i marzeń; 

 dla części uczestników/-czek najważniejsza była chęć zapewnienia dodatkowych źródeł 

dochodu w stosunku do pracy na etat i wykorzystano nadarzającą się okazję do pozyskania 

dodatkowych środków; 
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 niewielu respondentów deklarowało, że ich główną motywacją była po prostu chęć 

większych zarobków (choć wolno przypuszczać, że była to ważne dla większości 

uczestników); 

 sporadycznie przyznawano, że dotacja i założenie własnej działalności to okazja do wyjścia  

z „szarej strefy”. 

- To była realizacja moich marzeń, bo zawsze chciałam pracować jako fizjoterapeutka. Nie byłabym 
w stanie ich sama kupić, bo zakupione sprzęty są dość kosztowne i nie byłoby mnie na nie stać. 
Dostałam dotację z WUP. 

- Założyłem firmę, bo bardzo długo pracowałem w tej branży i chciałem pracować dla siebie, nie dla 
kogoś. To ułatwiła mi dotacja, bo gdy pracowałem na etacie, nigdy nie miałem czasu, żeby odłożyć 
tyle, aby założyć własną działalność, a tu mogłem uzyskać wszystko, co było mi potrzebne przy 
otwieraniu działalności. Szukałem dotacji, wcześniej składałem wniosek w Urzędzie Miasta, gdzie 
był podobny program, ale tam się nie dostałem, więc szukałem następnego. 

- Przez pewien okres ciężko było mi znaleźć pracę i szukałem jakiegoś pomysłu na życie zawodowe. 
Kuzyn podsunął mi pomysł założenia takiej firmy. Napisałem projekt, który przeszedł. Byłem 
częstym gościem WUP-u, chodziłem tam po porady i jedna z pracownic powiedziała mi, że są takie 
projekty, ale jeszcze nie w WUP, tylko gdzieś mnie skierowała do urzędu miejskiego. Tam mi 
odrzucili z formalnych przyczyn i jak dowiedziałem się, że WUP coś takiego realizuje, to złożyłem.  

(FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.4, radomskie) 

- Zawsze chciałam mieć swoją firmę, zawsze projektować ogrody. Zawsze to robiłam, tylko nie za 
pieniądze, dla znajomych i to był dobry strzał w dziesiątkę. Pracowałam jako menadżer i menadżera 
trzeba zastąpić. Urodziłam jedno dziecko, zaraz było drugie dziecko. Wiadomo, że kobiecie jest 
ciężej wrócić, ja miałam pracę na trzy zmiany i wiedziałam, że mnie zwolnią. 

(FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.12 Warszawa zach.) 

- No u mnie może nie było tak optymistycznie, jak u państwa. Ja byłam w takiej sytuacji, że byłam 
bezrobotną osobą i, to był chyba czwarty miesiąc bycia bezrobotną i po prostu zwyczajny 
przypadek. Poza tym mam małe dziecko (sześciolatek), ale to, że teraz ja prowadzę tą działalność 
gospodarczą pozwala mi na to, że mogę się nim opiekować. Bo ja nie mam nikogo takiego, kto by mi 
po prostu pomógł. 

    (FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.8 Warszawa wsch.)
  

- Prowadzę działalność, usługi koparką. Generalnie jest to branża budowlana, branża ogrodnicza. 
Nie myślę tej działalności zamykać, chociaż nie ma wielkiego popytu na te moje usługi, przy 
otwieraniu jej myślałem, że będzie większe, aczkolwiek liczę na to, że w przyszłości będzie większe 
zapotrzebowanie. Ja jestem rolnikiem, a to jest taka moja działalność dodatkowa. 

 (FGI, uczestnicy projektu WUP, gr.6 ostrołęcko-siedlecki) 
 

- Od roku prowadzę kwiaciarnię w Radomiu i mam zamiar prowadzić dalej. Mam już tyle lat, 
że ludzie nie chcieli mnie zatrudnić, siedziałam w domu i trzeba było coś wymyślić. Za darmo 
pracowałam jako wolontariusz, zdobyłam doświadczenie. Zawsze coś takiego robiłam. 

 (FGI, uczestnik projektu WUP, gr.3 radomski) 

Beneficjenci zwracają uwagę na problem związany z udziałem w projektach osób, które wychodzą 

z szarej strefy – pojawia się dylemat, czy wspieranie ich jest właściwe. Z jednej strony istnieje szansa, 

że osoby te utrzymają się na rynku pracy i uzyskane wsparcie pozwoli na prowadzenie 

zalegalizowanej działalności również po upływie roku. Z drugiej jednak istnieje ryzyko, że po okresie 

ulg, związanych z udziałem w projekcie, osoby te ponownie zasilą szarą strefę. 

” 
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Te osoby, które działały w szarej strefie i przychodziły do nas do projektu jakby projekt dawał im 

szlif pod kątem menedżerskim, pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej i pod kątem 

oceny tego co się robi przez innych, z perspektywy, ale z zaangażowaniem, to te firmy naprawdę 

hulają. (IDI, beneficjent konkursowy) 

To są zmarnowane środki, bo utrzyma ten zakład fryzjerski, po czasie, jaki musi mieć otwarty, 

zamknie, ma te sprzęty wszystkie i na czarno w domu będzie robiła. Szara strefa rośnie dzięki tym 

dotacjom trochę. (IDI, beneficjent konkursowy) 

Dlatego myślimy, że warto to wspierać, żeby jednak tych ludzi wyciągać z tego bezrobocia. Albo  

z szarej strefy, no nie ukrywajmy, że dużo jest też takich osób. I też jest dylemat, czy warto wspierać 

takie osoby mając powiedzmy jakąś tam gwarancję, że one pociągną tą działalność i pociągną 

za sobą następne osoby, zatrudnią, oczywiście zależy to od działalności. Czy powiedzmy takim 

osobom odmawiać, a koncentrować się na osobach, które zupełnie nigdy nie miały do czynienia  

z działalnością. (IDI, beneficjent systemowy) 

Bez wsparcia finansowego założyłaby działalność gospodarczą około połowy badanych 

biorących udział w dyskusjach grupowych. W badaniu CATI osoby, które w ramach projektów 

otrzymały wsparcie finansowe, poproszono o ocenę, czy gdyby nie otrzymali dotacji 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to założyliby własną firmę korzystając z innych 

środków. Na taki krok zdecydowałoby się 42% odbiorców dotacji – podobnie często uczestnicy 

Poddziałania 8.1.2 (47%), co Działania 6.2 (41%), uczestnicy projektów WUP (44%), co uczestnicy 

projektów innych beneficjentów (40%), mężczyźni (43%), co kobiety (41%) – różnice między tymi 

kategoriami nie są istotne statystycznie. Bez względu na otrzymaną pomoc, własną firmę 

otworzyłby co drugi uczestnik, którego rodzice również prowadzili własną działalność, 

w porównaniu do 38% w grupie uczestników bez takich tradycji rodzinnych. Dostępność dotacji 

zachęca osoby, które wcześniej miały firmy, do ponownego spróbowania – jedynie 34% z nich 

otworzyłoby firmę bez dotacji. Wśród osób bez przedsiębiorczych doświadczeń 45% założyłoby 

działalność bez dotacji. Największa dodatkowość wsparcia występuje w podregionie radomskim, 

gdzie jedynie 27% uczestników podjęłoby samozatrudnienie bez dotacji. W pozostałych 

podregionach udział takich osób wynosi od 43% w ostrołęcko-siedleckim do 53% warszawskim 

zachodnim. 

Można zadać pytanie o przyczyny wyraźnie większej dodatkowości wsparcia w podregionie 

radomskim. Jak wynika z analiz przedstawionych w rozdziale 4.1.3, podregion ten charakteryzuje się 

wyjątkowo wysokim odsetkiem osób bezrobotnych wśród odbiorców dotacji. Wyniki badania CATI 

nie pozwalają jednak potwierdzić hipotezy, że wysoka dodatkowość wynika z tej specyfiki. 

Co prawda w próbie zaobserwowano niższy odsetek osób, które deklarowały, że założyłyby własną 

działalność bez dotacji, wśród deklarujących, że w chwili przystąpienia do projektu byli długotrwale 

bezrobotni (37%), ale zróżnicowanie to jest niewielkie i nieistotne statystycznie.  

Odsetek osób, które deklarują, że założyłyby własną firmę nawet bez otrzymania dotacji (42%), jest 

miarą efektu jałowej straty (deadweight) powodującego, że środki publiczne są wydawane bez 

rzeczywistych efektów w zakresie wzrostu liczby zakładanych działalności gospodarczych. Uzyskane 

” 
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wyniki sugerują, że efekt ten może być znaczny, choć trzeba zaznaczyć, że nie odbiega od wyników 

uzyskanych w innych województwach43. 

Wykres 9. Czy gdyby nie otrzymał(a) Pan(i) dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to założył(a)by Pan(i) 
własną firmę korzystając z innych środków? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Jak wynika z badań jakościowych, osoby, które założyłyby działalność gospodarczą mimo braku 

dotacji zrobiłyby to, ale: 

 otwarcie firmy przesunęłoby się ich zdaniem w czasie (być może o rok lub bardziej), 

 odbyłoby się to kosztem jakości świadczonych usług, 

 firma byłaby prawdopodobnie mniej konkurencyjna, 

 firma zatrudniałaby mniej pracowników, 

                                                                    
43

 Por. PAG Uniconsult, Badanie wsparcia w ramach EFS na tworzenie nowych przedsiębiorstw w regionie, Wojewódzki 
Urząd Pracy w Szczecinie, 2011; PAG Uniconsult, Ocena trwałości i efektywności wsparcia udzielonego na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w ramach SPO RZL, ZPORR oraz PO KL, Województwo Kujawsko-Pomorskie, 2012. 
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Ogółem (N=578)

PŁEĆ

Kobieta (N=286)

Mężczyzna (N=292)

SUBREGION

ostrołęcko-siedlecki (N=188)

ciechanowsko-płocki (N=122)

warszawski wschodni (N=41)

warszawski zachodni (N=55)

radomski (N=108)

m.st. Warszawa (N=64)

STATUS PRZED PROJEKTEM

 pracujący (N=194)

 niepracujący (N=384)

RODZICE PROWADZILI DZIAŁALNOŚĆ

Tak (N=198)

Nie (N=376)

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PRZED PROJEKTEM

Tak (N=137)

Nie (N=441)

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W MOMENCIE BADANIA

Tak (N=454)

Nie (N=124)

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć



 
120 

 niektórzy uczestnicy fokusów deklarowali, że bez dotacji musieliby zmienić założenia 

np. co do przedmiotu i skali prowadzonej działalności, gdyż nie mogliby sobie pozwolić 

na zakup niezbędnych narzędzi pracy.  

Aby sfinansować działalność część osób oszczędzałaby na ten cel, pożyczyła pieniądze od rodziny 

i znajomych lub z banku. Część osób szukałaby innych dotacji, np. z PUP, lub większego 

wartościowo wsparcia dla osób pracujących.  

Osoby, które nie założyłyby działalności gospodarczej, nie zrobiłyby tego ze względu na brak 

środków finansowych oraz brak zdolności kredytowej. Część nadal pracowałaby na etat lub szukała 

pracy na etat, część działałaby w „szarej strefie”. 

- Ja bym założył, tylko miałbym dużo trudniej. Od razu nie stanąłbym na nogi, byłoby 
po dziadowsku. Pewnie bym siedział u kogoś i próbował coś robić, a tak miałem konkretnie: 
otwieram biuro, zaczynam, odcinam się od byłego pracodawcy, jestem niezależny, podpisuję 
umowy, działam.  

- Na pewno wyskoczyłbym z niższą jakością do ludzi. Pewnie otworzyłbym później, natomiast 
na mniejszą skalę, jeśli chodzi o technologie.  

(FGI, uczestnik projektu WUP, gr.1, m. st. Warszawa) 
 

Pr. Czy bez tego wsparcia otworzylibyście działalność? 

- Nie (5 osób). 

- Jestem zdeterminowana i chyba bym otworzyła, ale te pieniądze bardzo mi pomogły. 

- Też bym otworzył, ale nie wyposażyłbym w takim zakresie, w jakim mogłem za pomocą tych 
środków. 

 (FGI, uczestnicy projektu WUP, gr.5 ostrołęcko-siedlecki) 
 

- Ja bym założył, zalegalizowałbym szarą strefę. 

- Trudno powiedzieć. Bo zawsze by brakowało. Dostałem to założyłem, prawdopodobnie też bym 
założył, gdybym nie dostał, ale nie jestem pewien. 

- Trudno powiedzieć, ale raczej nie. 

- Też utknęłabym w szarej strefie.  

- W większości przyszliśmy po to, żeby pozyskać te środki, bo bez nich nie uruchomilibyśmy swojej 
działalności. 

- Świadczyłoby się usługi na mniejszym poziomie. 

 (FGI, uczestnicy projektu WUP, gr.3 radomski) 

Aktywność i zaangażowanie uczestników w opinii beneficjentów 

Zdaniem beneficjentów wśród uczestników projektów można wyróżnić zarówno postawy pełne 

zaangażowania, jak i roszczeniowe. Dla jednych uczestników dotacja jest szansą na zmianę swojej 

sytuacji życiowej, dla innych to przysłowiowy „skok na kasę”. Duża popularność dotacji 

na rozpoczynanie działalności gospodarczej, poczucie, że środki oferowane w ramach 6.2. i 8.1.2 

są łatwo dostępne i niewymagające większego zaangażowania sprawiają, że wśród uczestników 

zdarzają się również tacy, dla których dotacja nie jest środkiem w drodze do zdobycia celu, ale celem 

samym w sobie. Wśród kandydatów zawsze znajduje się grupa osób nastawiona roszczeniowo albo 

tacy, którzy aplikują o wsparcie na rozpoczęcie działalności, bez przekonania i wiary, że prowadzenie 
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własnej firmy to właściwy wybór drogi zawodowej. Szczególną wagę ma więc właściwe 

rozpoznawanie motywacji uczestników w procesie wyłaniania osób, którym zostanie przyznane 

dofinansowanie. Jak pokazują wywiady pogłębione z beneficjentami, obecne mechanizmy 

rozpoznawania motywacji są zazwyczaj skuteczne, choć nie sposób uniknąć przypadków, w których 

dotacje otrzymują osoby, dla których są one jedynie łatwym sposobem zdobycia pieniędzy.  

Niektórzy przychodzą i bez ogródek mówią: „A jak by tu jakieś pieniążki z Unii wyrwać?” 

(IDI, beneficjent konkursowy) 
 

Też kiedy ktoś do mnie dzwoni i pytał, że to ile trzeba tą firmę utrzymać, 12 miesięcy? To ja 
mówiłam: wie Pan co, to lepiej, żeby Pan się nie starał u nas. 

 (IDI, beneficjent konkursowy) 

No niektórzy składają, bo składają.  

(IDI, beneficjent systemowy) 

Pierwszym etapem rozpoznawania motywacji uczestnika jest etap rekrutacji, gdzie podczas rozmów 

kwalifikacyjnych, poza poznaniem pomysłu na biznes, można w łatwy sposób zidentyfikować osoby, 

które udział w projekcie traktują jako pomysł na zdobycie łatwych pieniędzy. Wielostopniowa 

rekrutacja stanowi „pierwsze sito”, na którym takie osoby się zatrzymuje. 

Dostawaliśmy formularze, mieliśmy 20-osobową grupę, zbierała się komisja rekrutacyjna zwykle 

na jeden dzień, chyba że nie rekrutowaliśmy 10 osób. Taki beneficjent potencjalny znajdował się 

w ogniu pytań, zazwyczaj to byłem ja, przedstawiciel partnera i osoba z grona szkoleniowców 

doradców. Poddawaliśmy krytycznej analizie pomysł biznesowy plus analizowaliśmy 

doświadczenia, wiedzę, także jakiś profil psychologiczny uczestnika. I zazwyczaj z tej grupy 

dwudziestu osób nie uzbieraliśmy jednej grupy. […]. Czasami nawet na sali, gdy te osoby zadawały 

pytania, wychodziło np. to, że ktoś kompletnie się na tym nie znał albo że ktoś kogoś tu przysłał, 

albo że ta osoba nie ma pomysłu na siebie i wydaje jej się, że własny biznes to nobilitacja.  

(IDI, beneficjent konkursowy) 

No i kwestia rozmów, tak, my rozmowy kwalifikacyjne, na których najwięcej wychodzi, ale też 

człowiek nie jest w stanie prześwietlić drugiej osoby. No, ale na tych rozmowach mamy doradcę 

zawodowego, zawsze jest jakaś osoba, która właśnie uczestniczy w tym projekcie, no takie pytania 

zadajemy, które nam coś mogą powiedzieć o tym człowieku. Aczkolwiek wszystkiego nie jesteśmy 

w stanie prześwietlić, tak. No ta osoba najbardziej przedsiębiorcza może być właśnie na tyle 

przedsiębiorcza, że ona potem będzie za bardzo kombinować. No, ale no, zawsze się takie przypadki 

zdarzają, ale to są przypadki pojedyncze, to jest zawsze tam, w każdym projekcie się zdarzy jedna, 

dwie, trzy takie, krętacze, kombinatorzy.  

(IDI, beneficjent systemowy) 

O zaangażowaniu i dużej motywacji uczestników może świadczyć fakt, że kandydaci w kolejnych 

naborach ponownie składali aplikacje, bogatsi o doświadczenia z poprzednich edycji. Świadczyło to 

o determinacji i rzeczywistej chęci stworzenia własnego biznesu przy pomocy oferowanych 

środków. Cenne i traktowane przez beneficjentów in plus były sytuacje, gdy osoba mająca pomysł 

na biznes miała również wsparcie w postaci bliskich, którzy motywują ją do działania, a często 

również wspierają finansowo. Daje to nadzieję na sukces przedsięwzięcia biznesowego. 

” 
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Był u nas taki pan, który był trzy razy sprawdzany przez komisję, był wymęczony przez nas dość 

mocno i w końcu się załapał na czwartą grupę. […] na poziomie jednej rozmowy nie znał odpowiedzi 

na połowę pytań, podczas drugiej rozmowy już nie znał odpowiedzi tylko na 30% pytań etc… 

My także pokazywaliśmy mu, w którą stronę iść, a w którą stronę nie. To była oczywiście 

subiektywna ocena. 

 (IDI, beneficjent konkursowy) 

Były sytuacje takie, kiedy widzieliśmy, że za tą daną osobą jest nie tylko i wyłącznie pomysł i jej 

osoba, ale jest również zaangażowanie rodzinne. Zdarzały się sytuacje, że przychodziły dwie, trzy 

osoby, tata, mama, córka, która ma mieć działalność gospodarczą, ale oni byli gwarantami, 

co moim zdaniem nie może być liczone jako minus, ale jako plus. […] Oprócz osobistego 

zaangażowania 26-cio letniej osoby, że ona chce mieć własny biznes i ma jakiś pomysł, to trochę 

mało dla mnie. Ale jeżeli ona przychodzi z rodzicami, którzy w biznesplanie ujmują, że oni wybudują 

jej smażalnię ryb za 100 tys. złotych i widać, że rodzina żyje tym biznesem, że ojciec z matką 

przepycha się, kto będzie mówił o smażeniu tych ryb, to dla mnie to jest pomysł biznesowy, który 

ja kupuję. Można do nich pojechać, zjeść rybę i to widać, że te biznesy żyją. A jeżeli ktoś przychodzi 

po to, żeby tą kasę wyciągnąć, to my takich nie chcemy.  

(IDI, beneficjent konkursowy) 

Drugi etap to udział w szkoleniach i doradztwie, oferowanych obligatoryjnie uczestnikom projektu. 

Jest ono czasem traktowane przez uczestników jako coś zbędnego, przeszkoda do pokonania 

na drodze do otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W opinii 

beneficjentów i większości uczestników jest to jednak niezwykle ważny etap „życia projektu”. Poza 

wyposażeniem uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i prowadzenia firmy, 

pozwala również na sprawdzenie rzeczywistego zaangażowania i motywacji, jakie kierują 

uczestnikiem aplikującym o wsparcie. 

I tutaj przy tych 6.2. no wiadomo, że to są większe pieniądze, jest większe to wsparcie, dlatego 

na dobrą sprawę tych beneficjentów ostatecznych, teraz powiedzmy odbiorców wsparcia, 

interesują ich pieniądze. Nie interesują ich, głównie nie interesują ich szkolenia, a już nie daj Boże 

jak jest drugi etap szkolenia jakiegoś takiego specjalistycznego, w momencie kiedy już oni 

zarejestrowali swoją działalność. To oni w ogóle nie chcą chodzić. Doradztwo, które też jest 

wymagane w wytycznych, tak że wsparcie ma być kompleksowe, też nie chcą chodzić. 

(IDI, beneficjent systemowy) 

No chodzi o pieniądze, głównie tak. Także te szkolenia może nie do końca są potrzebne, może nie 

w takim zakresie. No to ta procedura jest, że wszyscy się, znaczy wszyscy… no część się przeraża. 

Boże to jak ja sobie zaplanuję, że jestem, nie wiem… budowlańcem, to mi akurat sezon minie, zanim 

ja dostanę pieniądze. To minie mi sezon i potem na zimę, to co ja z tym zrobię. No jest ta procedura, 

można by było coś skrócić. Tutaj można byłoby coś skrócić, może przeformatować to, że te szkolenia 

może pod potrzeby, że będzie ktoś chciał, żeby nie były obowiązkowe, może nie dla wszystkich … 

(IDI, beneficjent systemowy) 
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Część z beneficjentów zapewniała środki dla większości (czy wszystkich), wyłonionych w procesie 

rekrutacji uczestników, co dawało pewność uczestnikom, że środki te otrzymają, ale jednocześnie 

mogło wzmacniać roszczeniowość i obniżać mobilizację. Większość beneficjentów gwarantowała 

środki finansowe jedynie dla części wyłonionych w procesie rekrutacji uczestników, co wzmacniało 

pomiędzy nimi konkurencję i w efekcie pozwalało wybrać do wsparcia osoby z dobrymi pomysłami 

na biznes, ale również prezentujące właściwą postawę. 

Zakładano w projekcie, że wszystkie osoby, które wezmą udział w projekcie otrzymają środki. 

Natomiast identyfikacja tego na uczestników była dość groźna. Groźna była o tyle, że „nam się 

należy”. Wyrzucaliśmy takie stwierdzenia, jeżeli ktoś przekazywał nam informację, że mu się coś 

należy, to był to wstęp do spotkań z psychologiem i do rozpatrzenia skąd to w ogóle jest. Były dwie, 

trzy takie osoby, którym „się należało” i te osoby po przejściu przez nasze szkolenia były rozkładane 

na czynniki pierwsze. To nie jest przyjemne usłyszeć, że wszystkie twoje pomysły są nie do końca 

trafione. Szczególnie na poziomie grupy, to jest jednak 10 osób, które chcą mieć firmę. Mieliśmy 

dwie sytuacje, kiedy osoby zrezygnowały po trzecim dniu szkolenia. Miałem po prostu wrażenie, że 

psychicznie się poddawały. Był jakiś tam powiedzmy skok na kasę w ich głowach, było jakieś 

przejście przez komisję rekrutacyjną na poziomie sprzedania siebie i sprzedania swojego pomysłu, 

no ale już gdy się jest kolejny dzień na szkoleniu i jakby poddaje się analizie krytycznej swoje 

pomysły na forum....  

(IDI, beneficjent konkursowy) 

Beneficjenci wskazywali, że istnieją różnice w odbiorze oferowanego wsparcia w zależności 

od statusu na rynku pracy czy miejsca zamieszkania. Często większym zaangażowaniem 

i aktywnością wykazywały się osoby pracujące niż bezrobotne. Z doświadczeń beneficjentów wynika 

również, że uczestnicy projektów pochodzący z mniejszych miejscowości, np. rolnicy, bardziej 

doceniają wsparcie projektowe niż mieszkańcy większych miast, np. Warszawy, Radomia – 

tu częściej występują postawy roszczeniowe. 

Czasami osoby pracujące bardziej się starały niż te bezrobotne. Czasami było bezrobotnych więcej, 

ale dlatego, bo oni przychodzili bez pomysłu, byleby te pieniądze dostać.  

(IDI, beneficjent konkursowy) 

Są w stanie zrozumieć, poza tym oni zupełnie oceniają dotacje i wsparcie, które otrzymują. Część 

z naszych beneficjentów to byli rolnicy, czy dzieci rolników i oni są przyzwyczajeni do ciężkiej pracy  

i jak coś dostają, to inwestują, doceniają, dokładają swoje środki, jak tylko mogą. A w Warszawie 

to często wygląda właśnie jak skok na kasę.  

(IDI, beneficjent konkursowy) 

Z prowadzonych przez beneficjentów statystyk wynika, że po pierwszym roku od rozpoczęcia 

działalności ok. 60-70% uczestników nadal prowadzi swoje firmy (drugim progiem jest okres  

24 m-cy, gdy kończą się preferencje co do stawek ubezpieczenia.).Ten wskaźnik jest również miarą 

zaangażowania, aktywności i właściwej motywacji uczestników projektu.  

60-65% po roku od zarejestrowania firmy, no tak się średnio waha. No nie jest to 80, są takie osoby, 

które dzień po, kiedy minie ten okres wymagany 12 miesięcy, zamykają, są takie co zawieszają no, 
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ale duża część też prowadzi. No to nie mówmy tak, że to zupełnie to jakoś nie wychodzi. Teraz 

będziemy robić, teraz znaczy w listopadzie, będziemy mieć chwilkę i potem  

w styczniu jeszcze też po roku od zamknięcia. Zobaczymy tak z ciekawości, jak to wyszło, jak 

to wygląda. Ale taka średnia będzie. 50-60-65% to jest tak optymistycznie.  

(IDI, beneficjent systemowy) 

Minęły już trzy lata prowadzenia działalności, czynne działalności w tej chwili to jest 58% 

Na 36 działalności, które powstały, 21 jest czynnych a 4 są zawieszone. 11 zostało zamkniętych 

zupełnie. Jeżeli chodzi o „xxx” po dwóch latach prowadzenia działalności z 34 firm 26 firm w tej 

chwili działa, czyli to jest 76%, zawieszonych jest 4 i 4 zostały zamknięte. Najwięcej firm zamyka się 

właśnie po tych pierwszych dwóch latach, kiedy ZUS z tego niższego wzrasta na wyższy. Dlatego 

„xxx” ma jeszcze dość wysoki wskaźnik działalności, natomiast podejrzewam, że jeżeli będziemy to 

monitorować w przyszłym roku okaże się pewnie, że firm zamkniętych albo zawieszonych będzie 

więcej. Widzimy też, że uczestnikom naprawdę zależy, że jest to dla nich jakaś szansa, że to nie jest 

przysłowiowy „skok na kasę”. Myślę, że samo to, że tyle z tych firm przetrwało i gdzieś tam one 

istnieją i są zauważalne u nas w mieście, myślę, że to też jest właśnie coś fajnego. 

(IDI, beneficjent systemowy) 

Zdarzają się także sytuacje, że ktoś likwiduje działalność natychmiast po upływie 12 miesięcy 

od założenia działalności, dając w ten sposób dowód traktowania dotacji jako formy 

podreperowania domowego budżetu i podniesienia stopy życiowej. Firma zostanie zamknięta, ale 

sprzęt zakupiony w ramach dotacji pozostaje. Z dużym prawdopodobieństwem można wskazać 

te osoby już na poziomie wyłaniania wniosków do finansowania, analizując ich biznesplany, gdzie 

główną pozycją jest np. laptop i samochód, co stanowi sygnał dla oceniających do wnikliwej analizy 

pomysłu biznesowego. 

Na pewno jest tak, że te osoby nic nie tracą i myślą, że może się uda, tak 60-70% tylko prowadzi 

po roku działalność, jak sprawdzamy. Staramy się te osoby tak przepytać, by wyłapać te osoby. 

Widać to często po liście tych zakupów, jak na przykład jest tylko samochód i laptop. Wiadomo, 

że później albo zostawi samochód albo sprzeda. 

 (IDI, beneficjent systemowy) 

Naturalne jest, że nie wszyscy uczestnicy projektu osiągną sukces – z różnych przyczyn: nie sprawdzi 

się pomysł na biznes, zmienią się warunki, w jakich dana osoba funkcjonuje. Szczególną satysfakcją 

dla beneficjenta jest więc, gdy firma utrzymuje się na rynku. Wzmacnia to poczucie, że warto 

kierować takie instrumenty jak dotacje do osób o słabszych kompetencjach społecznych, które bez 

tego wsparcia prawdopodobnie nie zmieniłyby swojej sytuacji zawodowej. 

Jesteśmy po kilku kontrolach, kilkunastu, dziesięciu, chodzi się tam; zakład stolarski  - rzeczywiście 

są maszyny, są wióry, wszystko jest i Pan po prostu podekscytowany, a to do cięcia, a to do czegoś,  

a tutaj i nam pokazuje. To po prostu widać, że on to prowadzi i on to pociągnie i że sobie wyposażył 

swoją pracownię. No i fajnie, bo tak akurat jak się wraca z takiej kontroli, to się ma wrażenie, 

że się dobrze wydało pieniądze.  

(IDI, beneficjent systemowy) 

” 

” 
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Ale są właśnie takie firmy i to, że tak powiem, napawa trochę optymizmem, że jednak warto 

te pieniądze przepuszczać. No aczkolwiek no wiadomo, że no nie wszyscy spożytkują to na te, tak 

jak byśmy może wymagali, chcieli. Może oni by chcieli, no, ale tak to wygląda, takie realia rynku. 

No ktoś sobie coś planuje, różne sytuacje się zdarzają. Komuś zwyczajnie nie pójdzie no, żeby nie 

generować strat to się zamyka, nie.  

(IDI, beneficjent systemowy) 

Więc na zakończenie projektu na 30 kwietnia 2012 roku zamknięta była jedna firma dlatego, to też 

był indywidualny przypadek, po prostu to był konstruktor budowlany, który był osobą bardzo 

obrotną, starał się o środki u nas, które otrzymał później, tam była sytuacja rodzinna, drugie dziecko 

w drodze, zmiana mieszkania. Dostał propozycję bardzo dobrej pracy i dostał jeszcze propozycję 

poprowadzenia zajęć na Politechnice xxx i z tego tytułu, no nie wiem może to też udział w projekcie 

w jakiś sposób dał mu taką siłę przebicia. Bo z racji tego bezrobocia był osobą mocno taką 

zakompleksioną i wycofaną. No to on zamknął, teraz się dowiedziałam jeszcze o dwóch firmach, 

które jakoś w wakacje zamknęły działalność, z tym że jedna wiem, że ma po nowym roku  

z powrotem wznowić. I okresowo mamy osoby na przykład z branży budowlanej, które zawieszają 

działalność na okres zimowy, a potem nagle odwieszają.  

(IDI, beneficjent konkursowy) 

Generalnie jednak beneficjenci pozytywnie oceniają zaangażowanie i motywację uczestników 

aplikujących o wsparcie i prowadzących w wyniku oferowanego wsparcia własne firmy. Oceniają 

również, że nie tylko na uczestnikach projektu, ale również na nich samych ciąży odpowiedzialność 

za powodzenie pomysłów biznesowych, poprzez wybór właściwych uczestników projektu, osób, 

które poza pomysłem na biznes będą też miały motywację, by go prowadzić również po upływie 

wymaganych w projekcie 12-m-cy. 

Kiedy nagle odkrywaliśmy to, że my tam nie jesteśmy tylko po to, żeby ich „przeczołgać” 

za przeproszeniem, ale naprawdę bierzemy za nich odpowiedzialność, za ich biznes, nie mniejszą 

niż oni. Bo jak mówiliśmy już „tak” to było również zobowiązanie dla nas. (IDI, beneficjent 

konkursowy) 

 

” 
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Główne obserwacje i wnioski 

 Analizując profil beneficjentów warto zwrócić uwagę na dość znaczny 
odsetek osób, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą  
(25%) oraz mają rodzinne tradycje związane z przedsiębiorczością  
(33%) Pokazuje to, że w części przypadków dotacje związane  
z założeniem działalności gospodarczej wpisują się w i wzmacniają inne, 
społeczne i kulturowe „czynniki sukcesu”. Osoby dysponujące określonym 
kapitałem kulturowym łatwiej i chętniej podejmują decyzję o założeniu 
własnej działalności gospodarczej.  

 Wśród uczestników 42% osób deklarowało, że założyłoby własną firmę 
również bez dotacji (efekt jałowej straty). Jest to odsetek wysoki, ale 
podobny do stwierdzonych w podobnych badaniach prowadzonych  
w innych województwach.  

 W procesie wyłaniania osób, którym zostaną przyznane dotacje, stosuje 
się szereg mechanizmów rozpoznawania motywacji uczestników. Chodzi 
m.in. o zminimalizowanie ryzyka, że dotację otrzyma osoba, która 
potraktuje ją jako łatwy sposób zdobycia pieniędzy (np. na różnego 
rodzaju dobra trwałe) i zakończy działalność gospodarczą w pierwszym 
okresie, w którym będzie to możliwe. Badanie pokazuje, że stosowane 
sposoby oceny motywacji uczestników są zazwyczaj skuteczne, choć 
nie sposób zupełnie uniknąć przypadków, w których dofinansowanie 
zostaje przyznane osobie, dla której dotacja jest celem samym w sobie. 
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6. Analiza i ocena przebiegu ścieżki projektowej 

 

Zarówno w konkursowych, jak i systemowych projektach finansowanych z EFS 
wsparcie dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą ma 
kompleksowy charakter i składa się z kilku etapów. W rozdziale nr 6 omówimy 
każdy z tych etapów. Oprócz analizy opinii uczestników i beneficjentów, 
pochodzących z badań pierwotnych, posłużymy się także analizą danych 
wtórnych (m.in. dokumentacji konkursowej, stron internetowych 
beneficjentów i in.) Pozwoli to na kompleksową ocenę przebiegu całego 
procesu udzielania i rozliczania wsparcia.  

 

6.1Ogólna ocena wsparcia 

 

W pierwszej kolejności omówimy to, jak uczestnicy ogólnie oceniają 
otrzymane wsparcie, co podobało im się, a co stanowiło trudność w całym 
procesie. Poddamy analizie emocje, jakie uczestnicy wiązali z przebiegiem 
procesu przyznania wsparcia.  

W kolejnych sekcjach uszczegółowimy wątki, które zostaną zasygnalizowane 
w poniższym podrozdziale. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, badani bardzo pozytywnie oceniają przydatność udzielonego wsparcia 

(rozumianego jako całość). Niemalże wszyscy uznają je za bardzo przydatne (83%) i dość przydatne 

(17%). Zatem jedynie niespełna 1% jest odmiennego zadania. Osoby bez rodzinnych 

przedsiębiorczych tradycji częściej uznają je za bardzo przydatne (85%) niż osoby, które mogą 

czerpać tę wiedzę z domu (78%). 

Ciekawym uzupełnieniem wyników badania ilościowego były rozmowy z uczestnikami w ramach 

wywiadów grupowych. Uczestnicy zostali poproszeni o ocenę całego procesu wsparcia. Pierwszym 

etapem oceny było dokonanie jej na poziomie emocjonalnym. Polegała ona na wskazaniu przez 

każdą osobę jednego zdjęcia spośród 15. różnorodnych fotografii, najlepiej oddającego ich ocenę 

całego procesu. Drugim etapem było dokonanie oceny racjonalnej. 

Badani podobnie oceniali proces bez względu na to, czy program realizowany był przez WUP, czy 

innych beneficjentów oraz czy brali udział w 6.2, czy 8.1.2. Cały proces był bardzo podobny, dlatego 

też oceny nie różniły się znacząco. Wyżej oceniano te przypadki, gdzie kadra była kompetentna  

i gdzie cały proces szedł w miarę sprawnie (4-6 miesięcy). Gorzej oceniano, gdy cały proces trwał 

zbyt długo i w trakcie się wydłużał (zwłaszcza Poddziałanie 8.1.2.) i gdy pracownicy byli 

niekompetentni. 

Można powiedzieć, że wszyscy uczestnicy poczuli się wygrani. Proces wsparcia częściej był oceniany 

jako stosunkowo sprawny i skuteczny, choć trwający zbyt długo. Przejście przez ten proces nie było 

dla uczestników trudne. Mniejszość ocen była jednoznacznie negatywna. 
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Schemat 2. Emocjonalna ocena procesu wsparcia 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena 
procesu 
wsparcia 

  

  

  

„Góra” (rzadziej wskazywane): 

 sukces, cel (osiągnięty lub częściowo 

osiągnięty); 

 wymaga samozaparcia, wysiłku  

i determinacji; 

 droga nie jest łatwa, ale warta 

przejścia; 

 nowe doświadczenie, nowe 

możliwości, rozwój osobisty; 

 wyzwanie, walka, „nabrałem 

pewności siebie”; 

 długa doga, „droga przez mękę”. 

„Kosz, śmietnik” (relatywnie najrzadziej wskazywane 

spośród omówionych): 

 dużo wiadomości, nauki, papierów, formalności  

i biurokracji; 

 kojarzy się z pisaniem biznesplanu (dużo pisania i dużo 

poprawek);  

 żmudny proces, „makabra”; 

 bałagan, choaos, brak kompetencji; 

 marnotrawstwo pieniędzy na szkolenia i całą 

biurokrację (zbyt drogie w całym procesie). 

 

„Koniczyna” (często wskazywane): 

 symbol szczęścia w trudnych czasach (utrata 

pracy, upadłość firmy); 

  „los na loterii”: bez wysiłku/ przez 

przypadek, ale i nie jest łatwo trafić taki los; 

 nadzieja na coś nowego i dobrego, 

samorealizacja; 

 pozytywny wpływ na życie; 

 przyśpieszyło otwarcie firmy i pomogło 

wystartować (większa konkurencyjność);  

 niezależność. 

 

„Trybiki, mechanizm” (stosunkowo często 

wskazywane) 

 przemyślany krok; 

 „sprawnie szło”, „zatrybiło”, „wszystko było 

dograne”, szablon działania; 

 wymagało dokładności i precyzji; 

 trudności do pokonania; 

 symbolizuje instytucję nieco powolną,  

ale sprawnie działającą. 

 

„Droga, ulica, autostrada, korek, ruch drogowy” (najczęściej wskazywane): 

 wspólnie z innymi dążyli do celu wyznaczoną drogą, „jakoś to szło”, „wszyscy dojechali”, „sprawnie do przodu”; 

 „wyścig szczurów”, rywalizacja, stres; 

 korek, cały proces się wydłużał, „trzeba się było naczekać”, „irytujące, ale konieczne, choć łatwo się jedzie”, „wstrzymywali mnie”, „strata czasu”; 

 dużo chętnych do udziału w programie (rywalizacja); 

 „ciągle w drodze”: do pracy, na szkolenie, do domu; 

 niewidoczny cel, niepewność. 
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Powyżej zaprezentowany schemat odzwierciedla emocjonalną ocenę procesu wsparcia. Każdy  

z uczestników miał za zadanie wybrać jedno z piętnastu zdjęć, które najlepiej odzwierciedlałoby 

ocenę tego procesu (technika projekcyjna – fotosort). Uczestnicy mogli wskazywać te same zdjęcia. 

Poniżej zamieszczono te, które były najczęściej wskazywane, oraz przytoczono najbardziej 

popularne uzasadnienia 

Zarówno w konkursowych, jak i systemowych projektach finansowanych z EFS, wsparcie dla osób 

planujących rozpocząć działalność gospodarczą miało kompleksowy charakter. W projektach 

Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 uczestnicy oprócz dotacji otrzymali wsparcie pomostowe, a także 

doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia 

i prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto: 

 58% badanych deklarowało, że skorzystało z możliwości skonsultowania biznesplanu, przy 

czym miało to miejsce: 

– częściej w Działaniu 6.2 (60%) niż w Poddziałaniu 8.1.2 (47%);  

– rzadziej w projektach WUP (53%) niż w projektach innych beneficjentów (64%); 

– tym częściej, im wyższe było wykształcenie uczestnika. 

 29% badanych deklarowało, że skorzystało z coachingu biznesowego, przy czym: 

– rzadziej na ten rodzaj wsparcia wskazywali uczestnicy projektów WUP (25%) 

niż projektów innych beneficjentów (34%). 

Najbardziej przydatne umiejętności zdobyte w trakcie trwania projektu, to te związane 

z księgowością i rachunkowością (40%). Są one bardziej cenne dla osób w wieku 25-30 lat. 

Na drugim miejscu pod względem przydatności znalazły się kompetencje dotyczące marketingu 

i reklamy (20%). Za bardzo przydatne respondenci uznali również nabyte umiejętności związane 

z przedsiębiorczością i tym, jak prowadzić działalność gospodarczą (18%). Największe 

zainteresowanie tą dziedziną wykazały osoby w wieku 25-30 lat. 

Zdecydowana większość zaproszonych na wywiady grupowe uczestników starałaby się ponownie 

o dotacje. Pojedyncze osoby deklarowały jednak, że kosztowało ich to zbyt dużo czasu, by starać się 

o dotację w tej wysokości. W zamian staraliby się o większe dotacje z innych źródeł lub o mniejsze  

z PUP, ale przyznawane w znacznie szybszym tempie. 

- Nie starałbym się, bo za dużo zachodu przy takiej kasie.     

     (FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.3, radomski)  

-Tak – ale o wyższe kwoty, bo trwało to zbyt długo, 40.000 zł nie było aż tak tego warte.   

 (FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.10, ciechanowski)  

- Wolałabym mniejsze, ale szybsze pieniądze z PUP.  

     (FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.12, 

Warszawa zach.) 

 

” 
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Wykres 10. Jaka wiedza lub umiejętności, zdobyte w trakcie udziału w projekcie, są dla Pana(i) najbardziej przydatne? 
(w podziale na płeć)  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

 

40% 

20% 

17% 

13% 

11% 

10% 

8% 

6% 

6% 

4% 
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4% 

44% 

22% 

18% 

10% 

8% 

6% 

8% 

6% 

4% 

3% 

5% 

3% 

2% 

2% 

2% 

4% 

1% 

5% 

37% 

18% 

16% 

16% 

14% 

13% 

9% 

6% 

7% 

5% 

1% 

3% 

2% 

1% 

1% 

5% 

0% 

3% 

księgowość, rachunkowość

marketing, reklama

przedsiębiorczość, jak prowadzić
działalność gospodarczą

podatki, ZUS

zarządzanie firmą, organizacja
działalności, pracy

kontakty z klientem

przepisy, prawo

formalne, wypełnianie dokumentów

prowadzenie negocjacji

ekonomia

przygotowanie biznesplanu

wsparcie psychologiczne

pozyskiwanie funduszy

zatrudnianie pracowników

inne

wszystko było przydatne

żadne (nic nie było przydatne)

nie wiem, trudno powiedzieć

Ogółem (N=379) Kobieta (N=178) Mężczyzna (N=201)
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Tabela 23. Zalety i wady procesu wsparcia 

Zalety procesu Wady procesu 
Idea udzielania dotacji na prowadzenie 
działalności gospodarczej. To duża szansa na 
powstanie, funkcjonowanie i rozwój takich firm, 
zdaniem uczestników programu (n=12 FGI): 

 wysokość dotacji, 
 wsparcie pomostowe (podstawowe  

i dodatkowo przedłużone). 

Podstawową wadą tego procesu wsparcia był 
jego zbyt długi czas trwania oraz 
nieplanowane jego wydłużanie się (n=12 FGI). 
Znacznie dłużej trwał projekt 8.1.2. (od 8 
miesięcy do prawie 2 lat), program 6.2 krócej  
(4-8 miesięcy): 

- Narzekały na to szczególnie osoby wówczas 
bezrobotne, które przez długi czas 
pozostawały bez środków do życia. Jeśli 
jeszcze wymogiem było zamrożenie 
środków finansowych (wkład własny  
w wysokości 20% tj. 8000 zł), to sytuacja 
stawała się dla nich ciężka, gdyż wymogiem 
uczestniczenia w projekcie było posiadanie 
statusu bezrobotnego. 

- Opóźnienia w przelewaniu środków, 
zwłaszcza zwrot 20% dotacji, które były 
sfinansowane z wkładu własnego i przez 
długi czas zamrożone. 

- Narzekano na zbyt duże odstępy 
pomiędzy szkoleniami oraz łączenie grup 
pracujących z bezrobotnymi (przez to osoby 
bezrobotne uczęszczały na szkolenia np.  
w weekendy i cały proces z ich perspektywy 
trwał zbyt długo) (Siedlce WUP, Warszawa 
zachód inni). 
 

W zdecydowanej większości grup zarówno 
pracownicy WUP, jak i innych beneficjentów 
byli chwaleni za: (n=10 FGI) 

 miłą, pomocną i zaangażowaną obsługę; 
 kompetencje. 

 

Biurokracja na każdym etapie (postrzegana 
często jako cecha projektów finansowanych 
przez UE) (n=5 FGI,, podregiony m. st. 
Warszawa i ostrołęcko-siedlecki najsilniej oraz 
radomski i Warszawa wschód). 

- Najsilniej na biurokrację narzekano 
na etapie rozliczeń. Do rozliczenia jednej 
faktury potrzeba było, oprócz opisów, kilka 
dokumentów. Zwrócono uwagę na to, 
że dużym utrudnieniem jest uzyskanie 
protokołu odbioru ze sklepów 
internetowych. 

- Dla badanych niedogodne było również 
comiesięczne dostarczanie zaświadczenia  
z ZUS, niezbędne do rozliczania wsparcia 
pomostowego. 
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W większości grup pozytywnie oceniono 
szkolenia jako przydatne i stojące na dobrym 
poziomie. Szkolenia ceniły sobie szczególnie 
osoby pierwszy raz zakładające działalność 
gospodarczą (n=10 FGI) 

 Szczególnie pozytywnie oceniano 
indywidualne konsultacje (zwłaszcza gdy  
w kursie brały udział osoby zamierzające 
otworzyć konkurencyjne usługi), z doradcą 
zawodowym, psychologiem, księgową, 
prawnikiem, specjalistą z branży. 

 Jednym z najważniejszych mierników 
dobrego przygotowania uczestników było  
w ich opinii otrzymanie dotacji („dobry  
i bezbłędny biznesplan” oraz „brak 
problemów podczas rozliczeń”). 

 Pojedyncze grupy doceniały fakt, że: 
- uczestnicy mogli brać udział w szkoleniach 
w godzinach bardziej im pasujących, gdy 
nagle zmieniały się im plany (różne grupy, 
podregion Warszawa wschód i zachód, WUP 
i innych beneficjentów); 
- szkolenia trwały krótko (do 3 tyg.), choć 
były intensywne (podregion Warszawa 
wschód, WUP i innych beneficjentów). 

Mniejszość badanych miała uwagi dotyczące 
jakości szkoleń (n=5 FGI):  

- Dla części były zbyt ogólne (podregion 
Warszawa wschód i ostrołęcko-siedlecki, 
WUP i inni beneficjenci); 

- Różnie je oceniano w tej samej jednostce  
w zależności od osób prowadzących; 

- Pojawiły się głosy, że szkolenia 
z księgowości są mało przydatne, gdyż 
większość korzysta z usług księgowych 
(większość uczestników była jednak zdania, 
że są one potrzebne) (podregion Warszawa 
zachód, inni beneficjenci) 

- Niski poziom (m. st. Warszawa, WUP  
i inni beneficjenci). 
 

Uwagi negatywne dotyczyły następujących sytuacji: 
jedna osoba prowadziła wszystkie szkolenia („nie 
można być specjalistą od wszystkiego”), 
odczytywano przepisy z kartki, szkolenia prowadzili 
teoretycy, a nie praktycy, uczestnicy nie byli 
podzielni na grupy wg branż czy wcześniejszego 
doświadczenia z prowadzenia działalności 
gospodarczej, nie było konsultacji z prawnikiem, 
złe przygotowanie do rozliczeń, za słabo 
zindywidualizowany tok nauczania. 
 

Mniejszość osób nie była zadowolona również 
z kompetencji pracowników (n=5 FGI), która 
przejawiała się w: 

- sprzecznych informacjach,  
- niedostarczeniu wszystkich koniecznych 

informacji; 
- nieznajomości zasad i projektu;  
- długim oczekiwaniu na odpowiedź. 

Chwalono wsparcie marketingowe, które 
traktowano jako dodatkową formę reklamy 
(po zakończeniu projektu tzw. „dobre 
praktyki”, (n=5 FGI). 

 

Wymóg posiadania wkładu własnego (20%, 
8000 zł) przez osoby bezrobotne (n=4 FGI) (wg 
badanych jest to absurdalny wymóg, część 
uczestników 6.2 i 8.1.2 oraz część z WUP  
i innych beneficjentów). 
 
 
 

Doceniano możliwość szybkiego kontaktu 
z pracownikami (elektroniczny i telefoniczny  
i szybkie reakcje pracowników) (n=3 FGI). 

Nie wszystko, co potrzebne do pracy, można 
było zakupić z dotacji (np. ubezpieczenie dla 
księgowych, auto dla usług serwisowych 
z dojazdem do klienta, N=4 FGI). 
 
Wsparcie pomostowe tylko przez 6 miesięcy, 
optymalnie byłoby przez 12 mies. (silniej WUP, 
inni beneficjenci częściej oferowali takie 
wsparcie na 12 mies.) (n=3 FGI). 
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Ponadto doceniano: 
 jasne i przejrzyste zasady (regulamin)  

(n=2 FGI, podregion radomski, WUP), 
 selekcję uczestników na samym początku 

programu (2 FGI, podregion radomski, WUP 
i warszawski zachodni), 

 catering i zwrot kosztów za dojazd 
(podregion radomski i ostrołęcko-siedlecki 
(WUP).  

 

Ponadto za niedogodne uznano: 
- rozliczanie się z firmą z Warszawy (n= 2 FGI, 

podregion radomski, inni beneficjenci); 
- zmiany zasad, zmiany w regulaminie (n=2 

FGI, WUP, Warszawa zachód i ostrołęcko-
siedlecki); 

- urzędy, np. ZUS, długo wydają stosowne 
zaświadczenia; 

- WUP ma 30 dni na odpowiedź w sprawie 
zmian wydatkowania w dotacji, podczas 
gdy na zakupy i rozliczenia są 2 miesiące; 

- dotacje część osób uznaje mimo wszystko 
za zbyt niskie; 

- proces weryfikacji nie jest zbyt skuteczny, 
gdyż w opinii uczestników znaczna część 
osób zamyka firmę po roku. Należy 
podkreślić, że ta opinia nie znajduje 
potwierdzenia w wynikach badania 
ilościowego. 

Dobre praktyki 

W trakcie badań zidentyfikowano następujące „dobre praktyki” w dziedzinie wsparcia działalności 

gospodarczej: 

 Prowadzenie rekrutacji on-line. Adekwatne w przypadku młodszych grup docelowych 

(m.st. Warszawa). 

 Świadczenie przedłużonego wsparcia pomostowego. Więcej niż co drugi uczestnik 

projektów realizowanych przez beneficjentów innych niż WUP otrzymał wsparcie 

pomostowe przez 12 miesięcy. Z tego typu wsparcia skorzystał jedynie co dwudziesty 

uczestnik projektów realizowanych przez WUP, mieszkańcy powiatów: ciechanowskiego, 

grodziskiego, m. Ostrołęka, nowodworskiego, ostrołęckiego, pruszkowskiego, pułtuskiego, 

siedleckiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, żuromińskiego. 

 Konferencje zamykające projekty, z zaproszonymi na nią m.in. mediami lokalnymi, 

są możliwością zareklamowania się utworzonych firm (podregion ostrołęcko-siedlecki, 

warszawski wschodni oraz ciechanowski). 

 Biuletyn WUP prezentujący wybrane sylwetki i firmy uczestników programu. 

 Linki do stron www firm otwartych przy pomocy dotacji zamieszczane na stronie 

beneficjenta (podregion warszawski wschodni). 
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Główne obserwacje i wnioski 

 Badani bardzo pozytywnie oceniają przydatność udzielonego wsparcia. 
Niemalże wszyscy  uznają je za bardzo przydatne (83%) lub przydatne 
(17%) 

 Uczestnicy oceniali ideę przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej jako bardzo dobrą. Chwalili wsparcie otrzymywane od 
pracowników WUP w całym procesie. Dobrze oceniali szkolenia (za 
najbardziej przydatne uznano te dotyczące księgowości i rachunkowości, 
marketingu i reklamy, ogólnych zagadnień związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej).  

 Nie podobały się m.in. następujące elementy: zbyt długi czas trwania 
procesu, jego nieplanowane wydłużanie się, uciążliwość procedur 
biurokratycznych, przede wszystkim na etapie rozliczania projektu, 
wymóg posiadania wkładu własnego przez osoby bezrobotne, brakujące 
kategorie kosztów kwalifikowanych, zbyt krótki okres wsparcia 
pomostowego. 

 

6.2 Dostępność informacji dotyczącej wsparcia 

 

W pierwszej kolejności potencjalni uczestnicy stali przed zadaniem zdobycia 
informacji nt. ścieżki projektowej. Musieli także dokonać analizy dotyczącej 
tego, czy spełniają kryteria określone w Planach działania, 
wytycznych/dokumentacji konkursowej oraz wnioskach o dofinansowanie. 

W poniższym rozdziale dokonamy analizy dostępności informacji nt. ścieżki 
projektowej oraz poddamy analizie kryteria dostępu. Zwrócimy uwagę 
na kwestie, które w tych dwóch obszarach mogły nie być w pełni funkcjonalne.  

Dostępność informacji o ścieżce projektowej  

Informacje o realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL projektach konkursowych można 

stosunkowo łatwo znaleźć na stronach beneficjentów. Najczęściej znajdują się one w sekcji 

dotyczącej projektów UE. Większość projektodawców, pomimo zakończenia realizacji projektu/ów 

nadal udostępnia na swych stronach (lub stronie projektu) najważniejsze informacje, począwszy 

od informacji ogólnych (cel, projektu, grupa docelowa, formy wsparcia), po załączanie regulaminów 

rekrutacji czy regulaminów przyznawania dotacji. Są i tacy, którzy publikują jedynie podstawowe 

informacje o realizowanych projektach, bez udostępnienia jakichkolwiek dokumentów 

projektowych. W dwóch przypadkach dotarcie do dokumentów projektowych w postaci kart oceny 

formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych i wniosków o przyznanie środków 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, koniecznych do ubiegania się o dotację załączników czy 

regulaminów nie było łatwe. Nie znajdowały się one bowiem na głównych podstronach projektów, 

lecz były zarchiwizowane, a odnalezienie ich wymagało czasu i determinacji. W jednym przypadku 

nie udało się odnaleźć jakichkolwiek dokumentów projektowych, w jednym zaś dostępne były 

jedynie dokumenty stosowane na etapie rekrutacji – brak załączników właściwie nie dziwi, 

zważywszy, że projekty zostały zakończone i nie istnieje już potrzeba korzystania ze wzorów 

formularzy czy oświadczeń. 
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W przypadku projektów, które niedawno zakończyły się lub trwają nadal, nie ma problemów  

z dotarciem do potrzebnych informacji, zamieszczane są również wszystkie potrzebne dokumenty 

projektowe, w tym regulaminy, karty oceny formalnej, merytorycznej, umowy, wnioski i inne 

niezbędne załączniki. 

Trzech beneficjentów zdecydowało o utworzeniu dla projektów osobnych strony www dotyczących 

realizowanego przedsięwzięcia. Jednak z uwagi na czas, jaki minął od momentu zakończenia 

projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL, jedna z utworzonych stron już 

nie funkcjonuje.  

Podstawowe informacje o projekcie systemowym (wraz z dokumentami rekrutacyjnymi) 

realizowanym w ramach Podziałania 8.1.2 są łatwo dostępne na stronie WUP Warszawa filia 

Ciechanów, znajdują się w sekcji „Realizowane projekty”. Niestety dotarcie do innych dokumentów 

projektowych stosowanych na dalszym etapie jest utrudnione, informacje są bowiem bardzo 

rozproszone – wszystkie znajdują się w sekcji „Aktualności”. Najszybsze dotarcie do dokumentów 

było możliwe jedynie przy wykorzystaniu opcji wyszukiwania słowa „samozatrudnienie”. System 

wyszukał ponad 140 komunikatów i 150 aktualności dotyczących projektu. Dotarcie do potrzebnych 

dokumentów było niezwykle pracochłonne, należało bowiem jeszcze dotrzeć do strony, na której 

były zamieszczone dokumenty projektowe – wzory dokumentów: regulaminów, oświadczeń, 

wniosków. Nazwy odnalezionych za pomocą systemu wyszukiwania linków nie zawsze jasno mówiły 

o tym, jakich informacji czy dokumentów należy się spodziewać w środku, np. zamieszczono kilka 

linków „informacja dla uczestników projektu”, pod każdym znajdowały się inne informacje 

i dokumenty. Warto byłoby zadbać o precyzję w nazywaniu odnośników do stron, zwłaszcza 

w sytuacji, gdy projekt realizowany jest przez kilka lat i skierowany do bardzo dużej liczby osób, tak 

by potencjalny zainteresowany czy uczestnik mógł łatwo odnaleźć potrzebne dane. Beneficjent 

nie zadbał o to, by w jednym miejscu umieścić potrzebne dokumenty: wzory formularzy, 

oświadczeń, regulaminy itp. Z punktu widzenia uczestnika projektu dobrze byłoby stworzyć jedną 

sekcję z możliwością pobrania ze strony Beneficjenta koniecznych do ubiegania się o wsparcie 

formularzy. Można również stworzyć zakładki dotyczące samego procesu rekrutacji czy procesu 

ubiegania się o wsparcie w postaci środków finansowych. W obecnej chwili odnalezienie 

potrzebnych informacji i dokumentów jest niezwykle czasochłonne. 

Również informacje o realizowanych przez beneficjenta systemowego projektach w ramach 

Działania 6.2 są ogólnie dostępne na stronach poszczególnych filii WUP, realizujących działania 

projektowe. Żadna z filii nie prowadzi osobnej strony dla realizowanego przez siebie projektu – 

informacje umieszczone są w sekcji realizowane/zrealizowane projekty na odpowiednich 

podstronach. Na uwagę zasługuje fakt, że część beneficjentów prowadzi podstrony wszystkich 

realizowanych dotychczas projektów, niezależnie czy projekt zakończył się czy też trwa nadal. Część 

z beneficjentów prowadzi wyodrębnione strony jedynie dla kilku spośród realizowanych przez siebie 

projektów. Odszukanie informacji o projektach, dla których nie wyodrębniono oddzielnej sekcji, 

nastręcza czasem trudności. Są one bowiem często umieszczane w dziale „Aktualności”, ponieważ 

beneficjenci prowadzą wiele różnych działań, o których w „Aktualnościach” informują. Sprawne 

odnalezienie potrzebnych informacji/dokumentów wymaga czasu. Najspójniej prowadzone są 

podstrony poszczególnych projektów realizowanych przez WUP w Warszawie oraz jego filie 

w Płocku, Siedlcach i Ostrołęce – każdy dotychczas realizowany projekt 6.2 PO KL (systemowy 

i konkursowy) ma osobną podstronę, a na niej zamieszczone podstawowe informacje o projekcie – 
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cel, obszar realizacji, grupa docelowa, informacje, jakiego rodzaju wsparcie oferowane jest 

w ramach projektu oraz zamieszczone są dokumenty potrzebne do ubiegania się o wsparcie.  

Wydaje się, że dobrym pomysłem byłoby opracowanie dla WUP w Warszawie i dla jego filii jednego 

schematu zamieszczania informacji i dokumentacji projektowej, zarówno dla projektów 

zakończonych, jak i obecnie realizowanych, np. poprzez podzielenie podstron projektów 

na tematyczne sekcje, co uprościłoby odnalezienie potrzebnych informacji i dokumentów. 

Pomimo tych niedogodności, pod względem dostępności informacji oraz łatwości dotarcia 

do niezbędnych załączników przodują beneficjenci systemowi.  

W stosunku do wielkości niektórych projektów (15-30 uczestników) skalę działań informacyjno-

promocyjnych należy uznać za bardzo dużą, zarówno w projektach systemowych (ogłoszenia 

w prasie, ulotki w PUP, instytucjach pomocy i integracji społecznej, urzędach miast i gmin, szkołach, 

punktach PK, spotkania informacyjne) jak i konkursowych (oprócz wymienionych powyżej spoty 

radiowe, TV, reklamy w metrze, plakaty na przystankach autobusowych, ogłoszenia na ngo.pl). 

Uczestnicy wywiadów grupowych najczęściej o projekcie dowiedzieli się z reklamy (plakaty, 

radio, prasa), w Urzędzie Pracy, od znajomych/ rodziny i w punktach informacyjnych. Standardem 

we wszystkich projektach są ogłoszenia na stronie internetowej beneficjenta oraz umieszczenie 

projektu w bazie MJWPU (w jednym przypadku nastąpiło to zbyt późno w stosunku do prowadzonej 

rekrutacji). W przypadku projektodawców systemowych usługi na ogłoszenia prasowe nabywane 

są w drodze zamówień publicznych, co niekiedy odbija się na jakości – zdarzają się przypadki, 

że przetarg wygrywa gazeta mało popularna w regionie lub procedura przetargowa się przedłuża, 

w efekcie wpływając na moment zamieszczenia ogłoszenia. Z racji ciągłości wsparcia świadczonego 

przez WUP stworzyło się grono stale zainteresowanych wsparciem – osób kilkukrotnie nieskutecznie 

aplikujących. Informacje o realizowanych przedsięwzięciach przekazywane są przez pracowników 

urzędu przez cały rok na różnych lokalnych spotkaniach. Działania informacyjne prowadzone 

są na miesiąc – do dwóch przed naborem.  

Z tego, co ja zrozumiałam była obawa, czy się osoby w ogóle zgłoszą. Obawialiśmy się, że będą się 

bali wkładu własnego, było takie przekonanie, że Polacy nie są do końca przedsiębiorczy. Odzew był 

bardzo duży. (IDI, beneficjent konkursowy) 

My rekrutację robimy sami. Wiadomo, że te wszystkie tam ulotki, plakaty no to są zlecane tak na 

zewnątrz. Odpowiednio wcześniej zawsze tam zamieszczamy informację, rozwozimy, właśnie 

po PUP-ach, po MOPS-ach zależy jaką tam grupę mamy. Z racji oczywiście statutu, najczęściej 

są to osoby jednak no bezrobotne. Z rekrutacją my nie mamy nigdy problemu. (IDI, beneficjent 

systemowy) 

Skala zainteresowania wsparciem zależy od momentu prowadzenia rekrutacji – generalnie niższe 

zainteresowanie jest w okresie wakacyjnym i około świątecznym. W projektach systemowych 

na jedno miejsce jest dziesięciu chętnych, niższe zainteresowanie jest w okresie wakacyjnym (5:1) 

oraz projektami skierowanymi wyłącznie do osób niepracujących (1,5:1). Ze względu na znaczne 

obciążenie związane z oceną formalną formularzy oraz wcześniejsze zamówienie usług 

zewnętrznych na ocenę merytoryczną lub dalsze testy kompetencji, filie WUP stosują ograniczenia 

liczby przyjmowanych zgłoszeń (nabór kończy się w momencie wpłynięcia 200-300 zgłoszeń).  

” 
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Zastrzegliśmy sobie grupy docelowe ‘nie więcej niż’, gdyż jednym z etapów jest test psychologiczny, 

który musieliśmy kupować i mieliśmy 300 sztuk na jeden nabór, byliśmy tym ograniczeni. 

(IDI, beneficjent systemowy) 

W projektach konkursowych zainteresowanie jest bardziej zróżnicowane i zależy od:  

 sposobu postrzegania projektodawcy – im bardziej wymagający, tym mniejsze 

zainteresowanie (trzech zainteresowanych na miejsce),  

 momentu prowadzenia rekrutacji – w okresie wakacyjnym mniejsze zainteresowanie,  

 obszaru realizacji – w projekcie skierowanym do mieszkańców Warszawy 2700 osób 

ubiegało się o 72 dotacje.  

Tabela 24. Porównanie projektów WUP z projektami  innych beneficjentów.  

 Projekty WUP Projekty innych 
beneficjentów 

Informacja o projekcie Łatwo dostępna Łatwo dostępna 
Dostępność dokumentów 
projektowych 

Bardzo wysoka Średnia 

Procedura rekrutacji Czytelna, przejrzysta, bardzo 
szczegółowa 
 
Określony precyzyjnie katalog 
osób, które mogą i nie mogą 
być uczestnikami projektu 
 
Procedura długotrwała – od 4 
do 5 etapów 

Czytelna przejrzysta 
 
 
W większości brak określenia 
katalogu osób, które nie mogą 
być uczestnikami projektu  
 
Procedura krótkotrwała –  
z reguły 3 etapowa 

Język komunikacji  Precyzyjny, szczegółowy, 
biurokratyczny 

Precyzyjny, przyjazny 

Procedura przyznawania 
dotacji 

Czytelna Czytelna 

Procedura odwołania Jasno i precyzyjnie opisana Jasno i precyzyjnie opisana 
Zabezpieczenie Wskazano jedynie 2 formy 

zabezpieczenia – akt 
notarialny, weksel awalowany 
 
 
W dokumentacji projektowej 
precyzyjnie określono warunki, 
jakie musi spełnić poręczyciel 

W większości przypadków jako 
możliwe zabezpieczenie 
wskazano jedynie weksel 
awalowany  
 
Z reguły brak zapisów 
precyzujących, jakie warunki 
musi spełnić poręczyciel 

Oceną formalną formularzy rekrutacyjnych zajmują się pracownicy WUP, niekiedy pracując 

po godzinach. W zależności od dostępnych środków i przebiegu procedury zamówień publicznych 

dalsza merytoryczna ocena dokonywana jest przez pracowników WUP lub działanie to zlecane jest 

na zewnątrz. W projektach konkursowych ocena formalna i merytoryczna prowadzona jest częściej 

przez zespół projektowy.  

” 
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Kryteria dostępu 

Warunki udziału w projekcie wynikają wprost z konieczności spełnienia kryteriów określonych 

w Planach działania, wytycznych/dokumentacji konkursowej oraz wnioskach o dofinansowanie, 

w ramach którego oferowane jest wsparcie uczestnikom projektów. Dotyczą one m.in. miejsca 

zamieszkania, statusu na rynku pracy, płci, wieku – przynależności do priorytetowej grupy 

docelowej. 

Warunki, jakie muszą spełnić osoby ubiegające się o udział w projektach realizowanych w ramach 

Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2, zamieszczane są w dokumentacji projektowej przygotowywanej 

przez beneficjenta wsparcia. Odnaleźć je można we właściwych regulaminach (projektu/ rekrutacji, 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej) publikowanych na stronach internetowych oraz 

dostępnych w siedzibie beneficjentów. Zawierają one informacje o zasadach i kryteriach rekrutacji 

uczestników projektu, warunkach przyznawania wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz 

finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Regulaminy rekrutacyjne określają również, ile osób 

może uczestniczyć w projekcie na danym etapie oraz czy i jaka grupa jest traktowana priorytetowo 

(np. ze względu na wiek, status na rynku pracy, płeć). 

Na początkowym etapie rekrutacji potencjalny uczestnik musi sprawdzić, czy spełnia kryteria 

dostępu do projektu – podstawowym jest miejsce zamieszkania. W dokumentacji dotyczącej 

projektów systemowych (6.2 i 8.1.2) już w regulaminie rekrutacji określono, co oznacza miejsce 

zamieszkania, poprzez wskazanie, że obowiązującą jest definicja Kodeksu cywilnego, według której 

miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 

stałego pobytu. Z innej ustawy (o ewidencji ludności i dowodach osobistych) wynika, że osoba 

zamieszkująca daną miejscowość powinna zameldować się tymczasowo lub na stałe już po 4 dobach 

pobytu w danym miejscu, od potencjalnych uczestników wymaga się więc by wykazali, że posiadają 

meldunek stały, dopuszcza się również uczestnictwo osób zameldowanych na pobyt czasowy 

w województwie mazowieckim, ale wtedy dodatkowo Uczestnik Projektu zobowiązany jest 

do złożenia oświadczenia, iż zamieszkuje na terenie województwa mazowieckiego z zamiarem 

stałego pobytu (zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego) oraz udzielenia dodatkowych, pisemnych 

wyjaśnień zmierzających do określenia charakteru pobytu na terenie województwa mazowieckiego. 

Potencjalnym uczestnikom projektu odniesienie do definicji Kodeksu cywilnego niewiele jednak 

może mówić. Dopiero zapoznając się z dokumentami rekrutacyjnymi (formularzem, kartą oceny 

formalnej, oświadczeniami) mogą odkryć, że beneficjent żąda udowodnienia posiadania meldunku 

stałego lub tymczasowego, w postaci przedstawienia kserokopii dowodu osobistego lub, jeżeli adres 

w dowodzie osobistym jest inny niż rzeczywiste miejsce zamieszkania, oryginału zaświadczenia  

z wydziału meldunkowego, potwierdzającego pobyt na terenie powiatów objętych realizacją 

projektu. Wydaje się, że już na etapie regulaminu projektu warto byłoby wyjaśnić, co oznacza 

miejsce zamieszkania, tak jak to ma często miejsce w regulaminach przygotowywanych przez 

beneficjentów konkursowych, gdzie od razu zostaje wyjaśnione, że chodzi o stały lub tymczasowy 

adres zameldowania na danym terenie, czemu często towarzyszy określenie, jak długo przed dniem 

rozpoczęcia przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych osoba powinna w danym miejscu być 

zameldowana. 

Ograniczenia wsparcia do terenu danych powiatów, przyznawanie preferencyjnych punktów 

za zamieszkanie na obszarach wiejskich skłaniało uczestników do przemeldowywania się, 

aby otrzymać dotację. Beneficjenci różnie interpretowali zapis Kodeksu cywilnego „zamieszkanie 
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z zamiarem stałego pobytu” jako zameldowanie na pobyt stały (projekt konkursowy w podregionie 

warszawskim wschodnim) lub pobyt czasowy. W celu zminimalizowania zjawiska pozornej 

mobilności beneficjenci systemowi wymagali zameldowania na min. 3 miesiące przed rekrutacją. 

Obecnie zapisy takie nie są stosowane, ponieważ zdaniem MJWPU ograniczają dostęp 

do projektów. Beneficjenci nie mają też narzędzi kontroli do kogo trafia wsparcie, ponieważ 

weryfikacja miejsca zamieszkania odbywa się jedynie na podstawie deklaracji uczestników. 

Tak, nagminnym jest przemeldowywanie się. Wcześniej mieliśmy warunek zameldowania 

na terenie obsługiwanych powiatów i dostawali punkt za obszar wiejski. Donosili zameldowania 

tymczasowe do nas. Teraz musi być zamieszkanie a nie zameldowanie i na podstawie oświadczenia 

wypełniają. Nie mamy narzędzi, aby to weryfikować. Chcieliśmy wpisać do regulaminu, żeby osoby 

biorące udział były zarejestrowane w PUP co najmniej od miesiąca, ale Mazowiecka Jednostka się 

nie zgodziła. Ludzie się zwalniają i na czarno pracują tam, a tu startują. Z zamieszkaniem 

chcieliśmy, żeby osoba była zameldowana co najmniej 3 miesiące, tak chcieliśmy wcześniej. 

Chcieliśmy ograniczyć napływ osób z Warszawy, żeby naszych wspierać. (IDI, beneficjent 

systemowy) 

Od jakiegoś czasu nie stosujemy tych meldunków, tylko oświadczenia składają, że mieszkają tu i tu. 

Czasami zamieszkują tu i tu, czasami jest tak, że dowód powiedzmy sobie kserujemy […] dowodzie 

jest jakiś tam z Warszawy, a ktoś oświadczenie składa, że mieszka tu i tu. My w to nie wnikamy, 

tak. Oświadczenie. (IDI, beneficjent systemowy) 

Kolejne kryterium, które może być przez potencjalnego uczestnika trudne do rozszyfrowania, 

to kryterium dotyczące jego statusu na rynku pracy. W przypadku projektów kierowanych do osób 

bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo, w wielu regulaminach rekrutacji, zwłaszcza opracowanych 

przez beneficjentów systemowych wyjaśnienie tego pojęcia odbywa się poprzez odniesienie 

do właściwej ustawy: „Ilekroć w regulaminie jest mowa o osobie bezrobotnej oznacza to osobę 

bezrobotną w rozumieniu 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.). Przytoczenie pełnej definicji osoby bezrobotnej 

nie ma oczywiście sensu i uzasadnienia, ale wskazanie, że chodzi o osobę bezrobotną 

zarejestrowaną w PUP właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego oraz 

poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i spełniającą inne warunki wskazane w ustawie 

byłoby pierwszym krokiem do rozstrzygnięcia pojawiających się wątpliwości. Zapisy dotyczące 

kwalifikacji do projektu z jednej strony powinny być precyzyjne, tak by nie budziły wątpliwości, kto 

może być odbiorcą wsparcia, z drugiej strony zrozumiałe dla osób o niższych kompetencjach bez 

konieczności wyszukiwania informacji w ustawach i rozporządzeniach. 

W projektach beneficjentów, z którymi przeprowadzono wywiady indywidualne, nie stosowano 

restrykcyjnych wymagań dotyczących statusu na rynku pracy (osoby mogły być zarówno 

bezrobotne, jak i nieaktywne zawodowo), nie spotkano się ze zjawiskiem sztucznych rejestracji 

w urzędach pracy. W projekcie systemowym Poddziałania 8.1.2, ze względu na sprofilowanie 

wsparcia na osoby zagrożone zwolnieniem, w firmach rodzinnych dochodzi do wystawiania 

fikcyjnych zaświadczeń zagrożenia utratą pracy – rodzice oświadczają, że mają zamiar zwolnić 

dziecko.  

Inne kryteria dostępu do projektu, dotyczące płci, wieku, niepełnosprawności z oczywistych 

przyczyn nie są trudne do rozszyfrowania przez uczestników. Niekiedy do projektów kierowani 
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są członkowie rodzin, którzy zdobędą więcej punktów podczas rekrutacji np. kobiety, podczas 

gdy działalność prowadzić będzie mąż/partner uczestniczki. Takie sytuacje wykrywane są przez 

beneficjentów na etapie rekrutacji. 

Są takie sytuacje, my to zauważamy i pytamy dlaczego nie przyszedł syn, czy mąż, skoro będziecie 

strugać w drewnie i ma być to stolarnia. Takie przypadki są rzadkie, ale się zdarzają, my 

to najczęściej eliminujemy wcześniej, bo widać, że nie ma ani szkoły, ani doświadczenia i nagle coś 

wymyślają. (IDI, beneficjent systemowy)  

Z punktu widzenia osoby zainteresowanej udziałem w projekcie równie ważnie są informacje, kto 

nie może zostać objęty wsparciem. Przynależność bowiem do tej grupy automatycznie powoduje 

wykluczenie kandydata z uczestnictwa w projekcie, pomimo spełnienia kryteriów dostępu. 

W regulaminach wskazany jest cały katalog osób, które nie mogą uczestniczyć w projekcie – 

w naszej ocenie zapisy są precyzyjne, nie powodujące niejasności. Uwzględnienie w regulaminie 

zapisów wykluczających z punktu widzenia potencjalnych uczestników jest równie istotne, 

co kryteria dostępu.  

Język wszystkich regulaminów i dokumentów rekrutacyjnych jest „biurokratyczny”, zwłaszcza 

dokumentacji przygotowanej przez beneficjentów systemowych. Styl komunikacji beneficjentów 

konkursowych jest nieco bardziej przyjazny, niemniej jednak potencjalny uczestnik może mieć 

problemy ze zrozumieniem jego zapisów. Jest to w pewnym sensie uzasadnione, tego typu 

dokumenty (regulaminy, umowy) siłą rzeczy muszą zawierać precyzyjne zapisy. Należałoby dążyć 

do wprowadzenia rozwiązań, które nie zmuszałyby do wertowania zapisów poszczególnych aktów 

prawnych, dokumentacji konkursowej poszczególnych działań/poddziałań. Jeżeli uczestnikami 

projektów EFS mają być osoby o mniejszych kompetencjach, warto zadbać o prostotę dokumentacji 

projektowej. W innym przypadku opracowanie formularzy oraz biznesplanów zlecane będzie 

na zewnątrz. 

 

Główne obserwacje i wnioski 

 Informacje o realizowanych projektach konkursowych można stosunkowo 
łatwo znaleźć na stronach beneficjentów. Dotarcie do bardziej 
szczegółowej dokumentacji w przypadku stron internetowych niektórych 
beneficjentów było jednak utrudnione.  

 Na stronach WUP można łatwo dotrzeć do  podstawowych informacji nt. 
projektu systemowego. Trudniej znaleźć informacje dotyczące 
dokumentów projektowych stosowanych na dalszym etapie.  

 W stosunku do wielkości niektórych projektów, skalę działań 
informacyjno-promocyjnych należy uznać za bardzo dużą zarówno 
w projektach systemowych, jak i konkursowych. 

 Można zwrócić uwagę na język dokumentacji projektowej – najczęściej 
dość trudny, oficjalny, urzędowy. Warto dążyć do tego, by był bardziej 
przyjazny dla czytelnika – potencjalnego uczestnika. 
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6.3 Procedura rekrutacji 

 

W rozdziale zostanie opisany przebieg procesu rekrutacji w przypadku 
beneficjentów systemowych i konkursowych. Oprócz szczegółowego 
omówienia tego procesu zaprezentujemy opinie badanych uczestników 
na jego temat.  

Beneficjenci systemowi 

Poza spełnieniem kryteriów dostępu, potencjalni kandydaci muszą przejść przez poszczególne etapy 

procesu rekrutacji. W przypadku projektów systemowych realizowanych w ramach Działania 6.2 

procedura rekrutacji do projektu wygląda bardzo podobnie (różni się jedynie liczbą etapów tego 

procesu – 4 lub 5 – i liczbą przyznawanych w poszczególnych etapach punktów). Co do zasady 

jednak proces rekrutacji przebiega tak samo. Poszczególne etapy rekrutacji w projektach 

systemowych polegają na: 

 akcji informacyjno-promocyjnej mającej na celu poinformowanie potencjalnych 

uczestników projektu (nieuwzględniony jako osobny etap w regulaminach 3 projektów 

systemowych); 

 naborze dokumentów rekrutacyjnych oraz ich ocenie formalnej; 

 ocenie merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych przez dwóch losowo wybranych 

członków komisji rekrutacyjnej; 

 przeprowadzeniu przez doradców zawodowych testów na podstawie Kwestionariusza 

Uzdolnień Przedsiębiorczych (KUP) lub innych testów badających predyspozycje do bycia 

przedsiębiorcą oraz oceny predyspozycji w oparciu o kartę oceny doradcy zawodowego, 

przeprowadzenie oceny oczekiwań i potrzeb usług szkoleniowo-doradczych; 

 przeprowadzeniu indywidualnych wywiadów/rozmów kwalifikacyjnych oraz sporządzeniu 

list rankingowych, na podstawie których zostaną wybrani uczestnicy. 

Formularze rekrutacyjne są dostępne w biurze projektu w wersji papierowej lub do pobrania w wersji 

elektronicznej ze strony beneficjenta. Wymaga się, aby formularze wraz z koniecznymi załącznikami 

złożone były w wersji papierowej, aby były wypełnione w sposób czytelny elektronicznie lub 

odręcznie, przy czym zaleca się, by w takiej sytuacji były wypełnione drukowanymi literami. 

Nieczytelny zapis może być bowiem potraktowany jak jego brak, co może sprawić, że konieczne 

stanie się uzupełnienie wniosku. Wymaga się również parafowania wszystkich stron, a w przypadku 

kopii załączanych dokumentów również poświadczenia na każdej stronie za zgodność z oryginałem. 

Na końcu formularza rekrutacyjnego znajduje się oświadczenie, że informacje w nim podane 

są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, w związku z czym wymóg parafowania każdej strony 

formularza i załączników stawiany przez beneficjentów jest zbędny i mógłby być zniesiony.  

W formularzach rekrutacyjnych w projektach systemowych w Działaniu 6.2 znajduje się pytanie, 

czy kandydat założy działalność gospodarczą z własnych środków w sytuacji, gdyby nie otrzymał 

środków finansowych w ramach projektu. Ten zapis wydaje się niepotrzebny, ponieważ z jednej 

strony (jak pokazują wyniki badań ilościowych) nie zapewnia większej dodatkowości wsparcia, 

a z drugiej motywuje uczestników do udzielania nieprawdziwej odpowiedzi. Mogą się oni bowiem 
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obawiać odrzucenia w sytuacji, gdyby przyznali, że rozpoczęliby działalność bez oferowanego 

wsparcia.  

W projektach systemowych kwalifikację kandydatów/ek do udziału w projekcie przeprowadza 

powołana przez Dyrektora WUP Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą min. 3 osoby, 

będące pracownikami beneficjenta (w tym doradcy zawodowi). Niektóre z filii WUP dopuszczają 

również udział ekspertów zewnętrznych. Beneficjenci systemowi korzystają z tej możliwości 

w miarę dostępności środków. Wybór zewnętrznych ekspertów odbywa się przy zastosowaniu 

procedury zamówień publicznych. 

Po złożeniu przez kandydatów formularzy rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami 

członkowie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzają ocenę formalną, która polega na sprawdzeniu 

kompletności i poprawności złożonych dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z kartą oceny 

formalnej (ocena: spełnia – nie spełnia). Niekompletne dokumenty rekrutacyjne lub takie, które 

z innych przyczyn nie spełniają wymogów formalnych, mogą zostać raz uzupełnione. Od wyników 

oceny formalnej kandydatom/kom nie przysługuje prawo do odwołania. 

Pozytywnie zweryfikowane dokumenty rekrutacyjne podlegają ocenie merytorycznej (II lub III etap), 

która przeprowadzana jest zgodnie z kartą oceny merytorycznej przez dwóch losowo wybranych 

członków komisji rekrutacyjnej. Podczas oceny merytorycznej poddaje się ocenie planowany pomysł 

biznesowy pod kątem trafności pomysłu na działalność gospodarczą, warunków rynkowych 

i realizacyjnych oraz dokonuje się oceny potencjału kandydata lub kandydatki, przypisując 

do każdego kryterium określoną liczbę punktów. W przypadku rozbieżności (przekraczających 30%) 

w ocenach końcowych przyznanych przez dwóch członków komisji rekrutacyjnej, formularz 

rekrutacyjny przekazywany jest do oceny przez trzeciego członka komisji, który stanowi ostateczną 

ocenę merytoryczną formularza rekrutacyjnego. 

Na tym etapie oceny określa się również minimalną liczbę punktów, jaką należy uzyskać, by wziąć 

udział w kolejnym etapie rekrutacji. Tu również nie ma możliwości odwołania się od ocen komisji. 

Następny etap (III) obejmuje przeprowadzenie testów KUP przez doradców zawodowych oraz 

rozmowę z nimi. Na podstawie wyników testów i rozmowy wydawana jest pisemna opinia 

o kandydacie/tce i przyznawane są punkty (na tym etapie również określa się minimalną liczbę 

punktów, która upoważnia do udziału w kolejnym etapie rekrutacji). 

Ostatni etap procedury rekrutacyjnej polega na przeprowadzeniu w obecności min. dwóch członków 

komisji rekrutacyjnej indywidualnych wywiadów/rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami/ 

kandydatkami, podczas których następuje ocena pomysłu na planowaną działalność gospodarczą 

w oparciu o złożone dokumenty rekrutacyjne. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej weryfikują pomysł 

na biznes, m.in. pod kątem realności, trwałości, znajomości branży i konkurencji, a także oceniają 

poziom motywacji kandydata/kandydatki, przypisując określona liczbę punktów, które kwalifikują 

do udziału w projekcie. Uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników oceny 

wywiadów/rozmów kwalifikacyjnych. 

Po zakończeniu tego etapu rekrutacji komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe, 

uwzględniające limity osób z grup priorytetowych i dokonuje ostatecznego wyboru tworząc listę 

uczestników.  
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Jak wynika z powyższego, procedura rekrutacji w projektach systemowych w ramach Działania 6.2 

jest bardzo rozbudowana, co wiąże się z wydłużeniem tego procesu, zwłaszcza w sytuacji dużego 

zainteresowania wsparciem. Taki wieloetapowy proces rekrutacji ma na celu wyłonienie osób 

o najlepszych szansach na powodzenie pomysłu biznesowego, z odpowiednimi predyspozycjami 

i motywacją. Przeprowadzenie procedury w kilku etapach, przy zastosowaniu różnych narzędzi 

(karty oceny, testy KUP, rozmowa) sprzyja większemu obiektywizmowi i bezstronności.  

W projekcie systemowym w ramach Poddziałania 8.1.2 procedura rekrutacji również składa się 

z czterech takich samych etapów. Różnica polega na tym, że III i IV etap procedury, prowadzony jest 

przez komisję rekrutacyjną z udziałem psychologa. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie” realizowanym przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie nie określa, tak jak w przypadku projektów systemowych 

w Działaniu 6.2, minimalnej liczby punktów, która uprawnia do przejścia do kolejnego etapu. 

Komisja dokonuje podsumowania punktów uzyskanych w kolejnych etapach rekrutacji, kwalifikując 

do kolejnego etapu, a ostatecznie do uczestnictwa w projekcie osoby, które uzyskały najwyższą 

liczbę punktów rankingowych. 

Beneficjenci konkursowi 

Proces rekrutacji w ramach projektu konkursowego realizowanego w Poddziałaniu 8.1.2 przebiega 

według podobnego do wyżej opisanego schematu. Rekrutacja kandydatów polega na ocenie 

formalnej dokumentów rekrutacyjnych (sprawdzeniu ich poprawności i kompletności) przez dwóch 

powoływanych przez beneficjenta członków komisji rekrutacyjnej i dokonywana jest za pomocą 

karty oceny formalnej (ocena 0-1). Kolejnym etapem jest poddanie kandydatów testom 

polegającym na określeniu poziomu kompetencji kandydata do założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej. Określono również minimalną liczbę punktów, jaką musi zdobyć kandydat, by przejść 

do kolejnego etapu, którym jest rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca predyspozycje 

do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz ocena pomysłu na biznes. 

Ocena dokonywana jest przez dwóch losowo wybranych członków Komisji. W regulaminie 

nie wskazano jednak, jakie powinny być kompetencje osób przeprowadzających testy i rozmowy 

kwalifikacyjne. W regulaminie projektu konkursowego 8.1.2 wskazano, że od decyzji Komisji 

Rekrutacyjnej przysługuje kandydatom odwołanie, natomiast w projekcie systemowym, 

uczestnikom nie przysługuje taka możliwość. W projekcie konkursowym zapisano również, 

że przedstawiciel IPII może wziąć udział jako obserwator już na etapie procedury rekrutacyjnej. 

W projektach systemowych przedstawiciel MJWPU występuje na etapie oceny wniosków 

o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w momencie 

powoływania Komisji Oceny Wniosków (KOW). 

Procedura rekrutacyjna projektów prowadzonych przez beneficjentów konkursowych Działania 6.2, 

różni się między poszczególnymi projektodawcami, zarówno co do składu, jak i sposobu organizacji 

pracy komisji rekrutacyjnej.  

W regulaminach określano kompetencje członków komisji rekrutacyjnej – zwykle są to specjaliści 

ds. rekrutacji, doradcy zawodowi (w 2 przypadkach określono, że z wykształceniem 

psychologicznym). W dwóch przypadkach zawarto jedynie informację o powołaniu komisji 

rekrutacyjnej bez wskazania kompetencji jej członków, jednak z późniejszych zapisów wynika, 

że w komisji musi uczestniczyć również doradca zawodowy, osoba posiadająca kompetencje 
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do przeprowadzenia testów i oceny predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

W zależności od założeń przyjętych przez poszczególnych beneficjentów konkursowych proces 

rekrutacji składa się od 2 do 5 etapów. Zawsze jednak procedura zaczyna się od oceny formalnej 

dokumentów rekrutacyjnych (przez komisję rekrutacyjną lub asystenta projektu) prowadzonych 

za pomocą narzędzia, którym jest karta oceny formalnej. Kolejne etapy rekrutacji – ocena 

merytoryczna – są mniej lub bardziej rozbudowane. 

W wszystkich badanych przypadkach ocena merytoryczna odbywała się za pomocą 

zestandaryzowanego kwestionariusza – karty oceny merytorycznej. Etap ten podzielony był 

na część dotyczącą oceny merytorycznej planowanego przedsięwzięcia na podstawie informacji 

zawartych w kwestionariuszu rekrutacyjnym poprzez przypisanie punktów w karcie oceny 

merytorycznej oraz części związanej z przeprowadzeniem testów umiejętności przedsiębiorczych 

przez doradców zawodowych (te dwa etapy były wśród beneficjentów stosowane zamiennie). 

W kilku analizowanych przypadkach stosowany był jeszcze etap oceny merytorycznej – dodatkowa 

rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji rekrutacyjnej weryfikująca predyspozycje 

do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz ocena pomysłu na biznes. 

Na podstawie karty oceny merytorycznej układana była lista rankingowa i dokonywana ostateczna 

ocena wyboru uczestników projektu.  

Podobnie jak w przypadku projektów systemowych, większość beneficjentów konkursowych 

zastrzegło, że od decyzji komisji rekrutacyjnej uczestnikom nie przysługuje odwołanie (jedynie 

2 beneficjentów przyznało uczestnikom takie prawo). 

Procedura rekrutacyjna, zarówno w przypadku projektów systemowych, jak i konkursowych, jest 

jasno opisana. Natomiast zdecydowanie bardziej szczegółowe są zapisy dokumentów 

przygotowanych przez WUP – dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie precyzyjne 

przedstawienie poszczególnych etapów rekrutacji ma znaczenie, ponieważ nie pozostawia miejsca 

na wątpliwości i uniemożliwia interpretowanie zapisów regulaminów niezgodnych z intencją 

beneficjenta. 

Podsumowując osoba ubiegająca się o wsparcie musi spełnić szereg warunków: 

 kryteria dostępu: miejsca zamieszkania, statusu na rynku pracy, płci, wieku, niepełnosprawności 

– przynależności do określonej jako priorytetowa grupy docelowej; 

 brak przynależności do grupy, spośród której nie mogą wywodzić się uczestnicy projektów 

(np. niepełnoletni, korzystający równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie 

działalności gosp. – ze środków FP, PEFRON, w ramach Poddziałania 8.1.2 i Działania 6.2), 

 zakończony sukcesem udział w procedurze rekrutacyjnej, w tym: 

 spełnienie wymogów formalnych, 

 pozytywna ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych, 

 umiejętności przedsiębiorcze poświadczone pozytywnym wynikiem testu KUP oraz opinią 

doradcy zawodowego, 
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 obowiązkowe skorzystanie z podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego przed 

złożeniem wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym: 

 udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości (min. 80% obecności na zajęciach), 

 skorzystanie z doradztwa, 

 złożenie wniosku o dotację z niezbędnymi załącznikami, 

 pozytywna ocena formalna, 

 pozytywna ocena merytoryczna, 

 znalezienie się na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do wsparcia, 

 zarejestrowanie działalności gospodarczej w określonym przez beneficjenta terminie – 

w projektach systemowych do 10 dni roboczych od zawiadomienia o pozytywnej decyzji KOW, 

w projektach konkursowych kwestie te są różnie uregulowane – do 10 dni roboczych do 10 dni, 

w jednym z regulaminów jest zapis, że uczestnik otrzymuje informację o terminie podpisania 

umowy i w tym czasie musi zarejestrować działalność gospodarczą. 

 podpisanie umowy o udzielenie dotacji oraz złożenie wymaganych załączników do umowy 

(m.in. dokumenty potwierdzające zarejestrowanie działalności, zgłoszenie w ZUS, 

zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków) 

 Na kolejnej stronie zamieszczono graficzną prezentację procesu rekrutacji. 
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Schemat 3. Proces wspierania samozatrudnienia i przedsiębiorczości 

 
 

Procedura, z uwagi na czas i liczbę spotkań, może być jednak dla kandydatów uciążliwa. Czas 

od momentu przystąpienia do projektu do wypłacenia środków uczestników zawierał się 

w przedziale od 4 do 6 miesięcy w przypadku 38% badanych, od 7 do 12 miesięcy dla 43%. Przeszło 
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co dwudziesty spośród badanych czekał na środki ponad rok. Dłużej na środki czekały osoby 

w projektach realizowanych przez beneficjentów systemowych oraz Poddziałania 8.1.2, stąd też 

w miarę realizacji programu czas spędzony w projekcie wydłużał się. 

Wykres 11. Ile czasu minęło od momentu Pana(i) zapisania się do udziału w projekcie do wypłaty Panu(i) pierwszych 
środków na założenie działalności gospodarczej? 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 
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ostrołęcko-siedlecki (N=188)

ciechanowsko-płocki (N=122)

warszawski wschodni (N=41)

warszawski zachodni (N=55)

radomski (N=108)

m.st. Warszawa (N=64)

DZIAŁANIE
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Spostrzeżenie dotyczące zbyt długiego trwania procesu od przystąpienia uczestnika do projektu 

do wypłaty pierwszych środków znajduje potwierdzenie w wynikach badania jakościowego. 

Opóźnienia spowodowały konieczność zmiany pierwotnych planów i były odbierane jako uciążliwe.  

- Rok zanim dostaliśmy pieniądze. Czyli długa droga i nic nie widać, bezsensowne, puste, aż na 
końcu konkret. 
- To było na wariackich papierach, bo wpływ dotacji opóźnił się o 2 miesiące, a miałem zaplanowany 
urlop i miałem tydzień na wydanie tych pieniędzy. 
- 8 miesięcy to trwało, a przecież nie mogłem zatrudnić się do czasu, kiedy założę firmę i to jest 
absurd.  

 (FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.1, m. st. Warszawa) 
 
- Program miał trwać dużo krócej i niektórzy wynajęli czy zaklepali lokale, 3 panie u nas tak miały, 
które straciły miejsca, gdzie miały działalność i zrezygnowały, bo program się przeciągnął. 
- 3 tygodnie, miesiąc trwały same szkolenia. 
- Nasze szkolenia trwały półtora miesiąca lub dwa, no z pewnymi przerwami oczywiście. 
- Niektóre osoby zrezygnowały, bo szkolenie nie miało być w czerwcu, tylko wcześniej, a wszystko 
się przeciągnęło.  
- Wszystko się przesunęło i dziewczyna od kosmetyków odpadła. 
- Każdy etap się przesuwał, od rekrutacji, po szkolenia i jak to wszystko zsumować, to trwało dwa 
razy dłużej niż było zakładane na początku, co dostarcza problemów, jeśli ktoś planuje na dłuższy 
termin. 
- Więcej niż rok to wszystko trwało. Do lutego składało się pierwsze papiery i był marzec, kwiecień 
zanim dali kasę.  
- U nas 3 miesiące cały proces, no maksymalnie 4. 
- Nawet jakbym miał firmę i chciałbym dostać dotację na innowacyjność, to jeszcze to rozumiem, 
bo kasę dostaje się na coś, ale to były osoby bezrobotne, więc pomoc powinna być szybka. Omijać 
program ciechanowski. 
- Myślę, że trochę to zatrybiło, ale trzeba było czekać do jesieni. Nie ma co narzekać, parę złotych 
wpadło na konto. 

 (FGI, uczestnicy projektu WUP, gr.9, ciechanowski) 
 

Z nadużyciami w samym procesie rekrutacyjnym i wyboru biznesplanów właściwie 

się nie zetknięto.  

Za nadużycie ze strony beneficjentów uznawano wydłużanie całego procesu i ogólnie zbyt długi czas 

trwania. Zdarzały się sytuacje, w których dokumenty były podpisywane z datą wsteczną, by obejść 

zmieniające się zasady i nadmierną biurokrację. Uczestnicy nie potępiali tych działań, wręcz 

przeciwnie. 

 
 
U nas byli u wszystkich i robili zdjęcia, mysz się nie prześliznęła.  

 (FGI, uczestnik WUP, gr.10 ciechanowski) 
 

- Chyba nadużycia tam nie było. Ten czas, który się przedłużał. 
- Trudno to nazwać nadużyciem, to było w minusach.  
- Było nadużycie naszej cierpliwości.         
- Jak podpisuje się dokumenty z wstecznymi datami, to chyba to jest nadużycie.  
- Nie ma co się czepiać, bo to na naszą korzyść.  

” 

” 
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- To było pozytywne nadużycie.  
- Do zaakceptowania, w dobrej wierze.   
     (FGI, uczestnicy WUP i innego beneficjenta, gr.12 Warszawa zach.) 

 

Sposób realizacji projektów stanowi również obciążenie dla pracowników WUP. Dlatego też w miarę 

możliwości starają się część procesów zlecać na zewnątrz. Jako szczególnie uciążliwą wskazywano 

konieczność listownego informowania uczestników o wynikach rekrutacji. Liczba chętnych niekiedy 

przekracza 300 osób, do każdej z nich pracownicy WUP wysyłają list z wynikami oceny (konieczność 

kserowania kart).  

Przy pierwszych projektach posiłkowaliśmy się naszymi pracownikami, natomiast już od [kolejnego 

projektu – przyp. aut.] są to zadania zlecane, ale były to tylko biznesplany, natomiast w […] nawet 

formularze rekrutacyjne częściowo zlecane były zewnętrznie. Jednak ta procedura już nas trochę 

przerasta, nie wywiązujemy się zadaniowo, ponieważ jakby równolegle trwają w tej chwili dwa 

projekty – w jednym było w tym samym czasie sprawdzanie biznesplanu, w drugim była rekrutacja  

i po prostu tutaj już personalnie nie jesteśmy w stanie zapewnić tyle osób, żeby je zaangażować. 

 (IDI, beneficjent systemowy) 

 

 

Główne obserwacje i wnioski 

 Procedura rekrutacji w projektach systemowych i konkursowych jest 
bardzo rozbudowana, co wiąże się z wydłużeniem tego procesu, 
zwłaszcza w sytuacji dużego zainteresowania wsparciem.  

 Czas od momentu przystąpienia do projektu do wypłacenia środków 
uczestników zawierał się w przedziale od 4 do 6 miesięcy w przypadku 
38% badanych, od 7 do 12 miesięcy dla 43% Ponad co dwudziesty spośród 
badanych czekał na środki dłużej niż rok. 

 Dla części kandydatów może być to bardzo uciążliwe.  

 

 

  

” 
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6.4  Szkolenia 

 

W rozdziale omówimy zagadnienie szkoleń, w których brali udział ubiegający 
się o dotację. Pokażemy, w jakich szkoleniach najczęściej uczestniczyli oraz jak 
oceniają ich poziom i przydatność.  

 

Uczestnicy przed otrzymaniem dotacji brali udział w szkoleniach na temat zakładania i prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej (81% badanych odbiorców dotacji), podatków (75%), zagadnień 

marketingowych (74%), prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej (72%), 

organizacji i zarządzania firmą (71%), sporządzania wniosków lub innych formalnych dokumentów 

(57%).  

Wykres 12. Jakiego tematu dotyczyły szkolenia, które odbył(a) Pan(i) w ramach projektu? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 
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Prowadząc działalność gospodarczą zdecydowana większość badanych wykorzystuje wiedzę 

lub umiejętności zdobyte w trakcie udziału w projekcie (84%) – dla co szóstego badanego 

przekazywana wiedza nie jest użyteczna. Bardziej krytyczne w stosunku do przydatności 

udzielonego wsparcia są osoby, których rodzice prowadzili działalność gospodarczą. Negatywne 

opinie częściej spotykane były w podregionie warszawskim wschodnim i w Warszawie. Różnice 

pomiędzy typami projektodawców i interwencji nie są statystycznie istotne. Osoby gorzej 

wykształcone uznają wsparcie za bardziej użyteczne. 

Wykres 13. Czy prowadząc obecnie działalność gospodarczą wykorzystuje Pan(i) wiedzę lub umiejętności zdobyte 
w trakcie udziału w projekcie? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Większość uczestników Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2, projektów prowadzonych przez WUP oraz 

innych beneficjentów, którzy wzięli udział w wywiadach grupowych, szkolenia uznaje za jedną 

z głównych zalet całego procesu wsparcia.  
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Za cenne uznano: 

 Szkolenia z pisania biznesplanu i przedsiębiorczości, oceniano je jako przydatne nie tylko 

w kontekście ubiegania się dotację, ale w ogóle sądzono, że jest to przydatna wiedza, 

ułatwiająca zrozumienie rynkowego funkcjonowania firm (np. konkurencja, marketing, 

finanse). Cenne było to szczególnie dla osób, które nie prowadziły nigdy działalności 

gospodarczej oraz dla osób nieposiadających wykształcenia w zakresie marketingu, 

finansów, czy zarządzania. 

 

 Indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi, psychologami, prawnikami, 

doradcami finansowymi/ księgowymi, a nawet coaching.  

 

 Pojedyncze osoby doceniały także: 

- krótki czas trwania (szkolenia prowadzone tylko dla osób bezrobotnych, organizowane 

były intensywnie, ale w krótszym okresie, znacznie dłużej trwały szkolenia, w których 

udział brały osoby pracujące), 

- elastyczne podejście prowadzących do uczestnictwa w szkoleniach innych grup, 

gdy badanym przydarzały się niespodziewane zmiany planów. 

Wady szkoleń można podsumować następująco: 

 Zbyt ogólny poziom i tematyka szkoleń, za mało zindywidualizowany tok nauczania. 

 Nierówna jakość w ramach jednej placówki, rożny poziom merytoryczny osób 

prowadzących szkolenie: teoretycy, a nie praktycy, osoby czytające z kartki przepisy, 

zabrakło konsultacji z prawnikiem, uczestników źle przygotowano do rozliczeń dotacji; 

 Uczestnicy nie byli podzieleni na grupy wg branż lub kategorii ogólnych (np. handel, 

przemysł etc.), czy wcześniejszego doświadczenia w prowadzeniu działalności 

gospodarczej. Podział na jednolite grupy zazwyczaj skutkuje większą efektywnością 

szkolenia. 

 Uczestnicy mieli podzielone zdania dotyczące przydatności szkolenia z obszaru 

księgowości, część uważała, że były one niepotrzebne, gdyż i tak obsługa 

księgowa/rachunkowa jest zazwyczaj outsource’owana.  

- Tak, jak u nas przez tydzień było szkolenie z taką panią, to jest psycholog i ekonomistka, tak, 
coaching’iem się zajmowała. Bardzo fajne z tego względu, że tam cała grupa to były osoby, które 
utraciły pracę w wyniku redukcji albo likwidacji zakładów pracy. W związku z tym, to nie są 
przyjemne sytuacje (8.1.2). Takie mocne wsparcie psychologiczne dostaliśmy. I jak chodzi o tą 
panią, to ona nam bardzo pomogła. 
- Dla początkujących, to było bardzo ważne, bo jeden chce iść na ryczałt, drugi na książkę…  

 (FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.8, Warszawa wsch.) 
      
Pr.: Jak oceniacie te szkolenia, bo Agnieszka mówi, że beznadziejne? 
- Uważam, że były bardzo dobre (większość przytakuje).  

   (FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.10, ciechanowski) 
 
Pr.: Które szkolenia były zupełnie niepotrzebne? 
- Sprawy związane z zatrudnieniem pracownika, w jakiej formie. Nasza grupa mówiła, że to jest 
mało ciekawe i mało przydatne. 

” 
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- Do końca nie było tak, że trafialiśmy do jakiejś grupy zupełnie przypadkowo, bo wcześniej były 
określane nasze preferencje, przez urząd pracy były prowadzone ankiety, w których 
deklarowaliśmy, co chcemy robić.  
- Rzeczywiście, to było na początku i to jest istotne.        
- Po zakończeniu drugiego szkolenia były spotkania trwające około godziny czasu i były 
przewidziane takie 2 spotkania i pewne kwestie można było dopracować z doradcą zawodowym. 

 (FGI, uczestnicy projektu WUP, gr.5 ostrołęcko-siedlecki) 

Pomimo ogólnie dobrej oceny szkoleń przez większość uczestników należy odnotować, 

że w rozmowach z przedstawicielami beneficjentów systemowych i innych podmiotów administracji 

publicznej, które usługi szkoleniowo-doradcze zlecały na zewnątrz, spotkano się z opiniami 

krytycznymi w stosunku do jakości szkoleń. W toku procedury zamówień publicznych przetargi 

wygrywają firmy oferujące szkolenia niższej jakości, niekiedy spoza województwa mazowieckiego, 

co utrudnia np. dostęp do doradztwa. Dzieje się tak, pomimo że cena nie jest najwyżej ocenianym 

kryterium wyboru ofert. 

Zewnętrzna firma wyłaniana z przetargu. Kryterium nie jest tylko cena, ale i doświadczenie, różnie 

też bywa z tymi firmami. Przetarg też nie jest najlepszy, zgłaszają się i wygrywają te, co dają 

najniższą cenę. Za cenę było tylko 30 punktów, ale i tak wygrała ta z najniższą ceną. Mamy 

na szkolenie przewidziane 100 tys. a wygrywa firma za 30. Odbija się to też na jakości szkolenia. 

Trzeba bardzo precyzyjnie pisać swoje wymagania dla takich firm. (IDI, beneficjent systemowy) 

Różnie tu jednak bywa, szkolenia wygrywają czasami firmy z daleka, mieliśmy np. firmę z Kielc, 

wygrała zamówienie publiczne. Wiemy, jak może być przeprowadzone szkolenie, wiem, że są 

szkolenia, które wszyscy sobie chwalą, nikt nie narzeka. Mieliśmy już dobranych wykładowców, 

rzetelną firmę szkoleniową, wszystko było dograne, nie było nudne i ludzie rzeczywiście korzystali. 

Czasami jednak ktoś się dostanie z zewnątrz i psuje nam całą renomę, wychodzi to kiepsko, oceny 

są słabe, szkolenia są brzydko mówiąc ‘odwalane’. Nie ma możliwości przedłużania kontraktów, 

zamówienia publiczne są zamówieniami. (IDI, beneficjent systemowy) 

Ponadto beneficjenci (systemowi i konkursowi) wskazywali, że konieczność zachowania konkurencji 

o środki na etapie szkoleń negatywnie wpływa na dynamikę grupy. Osoby nie chcą ze sobą 

współpracować, uczestniczyć w warsztatach, krytycznie oceniać pomysłów na biznes. Z drugiej 

strony konkurencja podnosi jakość biznesplanów i zaangażowanie uczestników w część 

szkoleniową. W projektach systemowych rywalizacja jest tylko pozorna: dotacji nie otrzymują tylko 

pojedyncze osoby, z których część sama rezygnuje. 

 

- Zlikwidowałbym szkolenia do minimum na wniosek wnioskującego. Złe było to, że ludzie, którzy 
już uczestniczą w projekcie, mogą zostać odrzuceni, więc decyzja powinna zostać podjęta 
na początku: albo jesteś, albo cię nie ma. A po połowie szkoleń kilka osób straciło swój cenny czas. 

(FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.1, m. st. Warszawa) 
 

Osoby w trakcie szkoleń nie bardzo chciały się dzielić swoimi pomysłami na co mają działalność, 

bo wiedziały, że jest konkurencja. Mniej więcej połowa z nich dostanie te dotacje, więc też ta praca  

w grupach była utrudniona nad biznesplanem. (IDI, beneficjent konkursowy) 

” 

” 
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Tylko 1/3 dostała dotację i była bardzo duża konkurencja w grupach. Z naszej perspektywy 

uważamy, że to bardzo dobrze, bo przychodziły bardzo dobre i dopracowane biznesplany. Każdy 

się starał i z tej perspektywy realizacji dwóch projektów, gdzie konkurencja była dużo mniejsza, 

muszę powiedzieć, że jakość biznesplanów w żadnym z tych projektów nie była tak wysoka, jak 

[wtym – przyp. aut.]. (IDI, beneficjent konkursowy) 

Szczerze mówiąc ja nie widzę bardzo dużych plusów tej sytuacji, ponieważ powiedzmy z 75 osób 

dostaje dotację 70. Wydaje mi się, że skala konkursu jest nie do końca trafiona, bo w momencie gdy 

z całej tej grupy dwie czy trzy osoby się wykruszy, okazuje się, że z całej tej grupy tylko dwie czy trzy 

osoby nie dostaną dotacji. A czasami na końcówce ta różnica punktowa jest naprawdę niewielka, 

czasami punkt albo dwa decyduje o tym, że ktoś dostanie, a wiemy, że te oceny biznesplanów 

są subiektywne i ten punkt czy dwa nie świadczy o tym, że ten pomysł jest jakiś gorszy. Może jest 

to kwestia szczęścia. Chociażby w „xxx” była taka sytuacja, że w związku z tym, że część osób miała 

obcięte koszty, czyli nie przyznano im tej maksymalnej 40-tysięcznej dotacji, udało nam się uzbierać 

sumę na jeszcze jedną dodatkową dotację. Więc ta jedna osoba była szczęśliwa, że udało jej się 

jeszcze znaleźć nad kreską. (IDI, beneficjent systemowy) 

 

Główne obserwacje i wnioski 

 Przed otrzymaniem dotacji uczestnicy najczęściej brali udział  
w szkoleniach na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej, podatków, zagadnień marketingowych, prawnych 
aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji  
i zarządzania firmą. 

 Prowadząc działalność gospodarczą zdecydowana większość badanych 
wykorzystuje wiedzę lub umiejętności zdobyte w trakcie udziału  
w projekcie. 

 Większość uczestników uznaje szkolenia za jedną z głównych zalet całego 
procesu wsparcia. Istnieją jednak sygnały sugerujące, że niektóre 
szkolenia cechują się gorszą jakością lub słabszym dopasowaniem 
do specyfiki uczestników. 

 

6.5 Opracowywanie i ocena biznesplanów  

 

W rozdziale omówimy etap opracowywania i oceny biznesplanów. Omówimy 
sposób pracy Komisji Oceny Wniosków (KOW), scharakteryzujemy przebieg 
oceny formalnej i merytorycznej biznesplanu w projektach systemowych  
i konkursowych oraz kryteria wyboru biznesplanów. Przedstawimy wnioski  
z analiz dotyczących systemu wyboru uczestników, którzy otrzymują dotację. 
Na koniec omówimy procedurę odwoławczą od ocen komisji.  

Jakość biznesplanów, pod względem formalnym, poprawia się w miarę realizacji kolejnych 

projektów WUP w ramach Działania 6.2. Ponad co drugi badany uczestnik projektów wdrażanych 

przez WUP miał możliwość skonsultowania pomysłu na biznes. Projektodawcy wyciągają wnioski 

z poprzednich edycji, uczulają trenerów, aby przekazywali uczestnikom informacje o najczęściej 

popełnianych błędach przy pisaniu biznesplanów. Do takich błędów projektodawcy zaliczają 

np. tendencję do zbytniej szczegółowości biznesplanów, co powoduje trudności w zakupie, 

a następnie w rozliczeniu dotacji. 
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To na to zawsze zwracamy uwagę ludziom, ale no do niektórych dociera, do niektórych nie dociera 

no, ale mówię to się coraz mniej rzeczywiście takich rzeczy zdarza. (IDI, beneficjent systemowy) 

Pomysły na biznes są bardzo zróżnicowane – od tradycyjnych działalności tj.: fryzjer, kosmetyczka 

sklep, restauracja-kawiarnia, zakład fotograficzny, firma budowlana, po bardzo niszowe tj.: hodowla 

żywego pokarmu dla zoo, pomieszczenia coworkingowe, a wręcz innowacyjne rozwiązania: 

produkcja kombinezonu z chipem wysyłającym informacje do szpitala o wypadku motocyklisty. 

Innowacyjne pomysły biznesowe niektórych uczestników przyczyniają się do rezygnacji innych 

z bardziej tradycyjnymi pomysłami. Część uczestników zaproszonych na wywiady grupowe 

twierdziła, że ich propozycja w biznesplanie ma charakter innowacyjny. Innowacyjność rozumiano 

np. jako wypełnienie luki podażowej na danym terenie (brak podobnych usług w danym 

podregionie), udostępnienie usług 24 godziny na dobę (podczas gdy konkurencja nie oferowała 

takiej możliwości), ewentualnie nowe techniki w masażu/ rehabilitacji itp. 

Szkoci wracali z migracji no to oni mieli tak już pomysł rozwinięty, zaplanowany, już myśleli o tym 

latami, że w ich grupie to chyba nawet 3-4 osoby zrezygnowały, jak usłyszeli, że na jakim poziomie 

jest ich pomysł. Bo to był pomysł na biznes międzynarodowy, który powiedzmy w zderzeniu 

ze sklepem obuwniczym w Przysusze no w ogóle był nie do osiągnięcia mentalnie przez 

uczestników. (IDI, beneficjent konkursowy) 

Jak słusznie wskazywali beneficjenci, za 40 tys. zł. trudno oczekiwać nowatorskich pomysłów, 

natomiast istotne jest, aby dofinansowane firmy odpowiadały na lokalne potrzeby. Ponadto trudno 

oczekiwać innowacyjności, gdy nacisk kładziony jest na wsparcie mniej zaradnych grup docelowych. 

Zdaniem beneficjentów, im trudniejsza grupa docelowa (osoby bezrobotne), tym prostsze pomysły 

na biznes, narażone na większe ryzyko zamknięcia po roku prowadzenia działalności. 

Patrząc na to, kto się zgłasza, jakie są pomysły i jak rynek jest wypalony. Nie ma fajnych, 

innowacyjnych pomysłów, ciągle fryzjer, sklep i kosmetyczka. My już czasami się zastanawiamy, 

czy te 35 osób to nie jest za dużo. […] Trafiają się coraz słabsze pomysły i coraz mniej przekonujące 

do realności utrzymania się na rynku. Trzeba brać pod uwagę, że to jest grupa bezrobotnych, osoby 

pracujące są często bardziej obrotne, a tutaj są ludzie wiele lat bez pracy, poza rynkiem pracy.  

(IDI, beneficjent systemowy) 

Część uczestników nie przygotowuje samodzielnie biznesplanu, a nawet formularza rekrutacyjnego. 

Zdaniem beneficjentów wynika to z braku czasu uczestników, braku umiejętności przelania swojego 

pomysłu na papier, chęci zdobycia jak największej liczby punktów. Najbardziej niebezpieczna jest 

sytuacja opisywana przez beneficjenta z powiatu płockiego, że to firmy doradcze rekrutują 

uczestników oferując im usługi opracowania biznesplanu za 1 tys. zł. Koszt opracowania 

dokumentów waha się od 200 do nawet 3 tys. zł.  Trudno ocenić skalę tego zjawiska.  

Zdarzały się takie sytuacje, że osoby zlecały firmom zewnętrznym napisanie takiego biznesplanu, 

ale naszym zdaniem był to po prostu niepotrzebny wydatek. Tutaj jest ten mechanizm konkursowy 

czyli wybranie najlepszych biznesplanów. Są osoby, które nie mają daru opisowego, by w sposób 

obrazowy i ciekawy przedstawić swój pomysł, ale niestety na etapie oceny to ma istotne znaczenie. 

(IDI, beneficjent systemowy) 

” 

” 

” 

” 



 

 
156 

Nie, bo z doświadczenia wiemy, że oni tych formularzy sami nie piszą. Jest też odwrotnie – osoby 

nie bardzo potrafią to napisać, ale ładnie wypadają na rozmowach. (IDI, beneficjent systemowy) 

Do projektu dostają się osoby mało wykształcone i wykształcone, więc wiadomo, że jedni mogą 

mieć problem z komputerem, wypełnieniem dokumentacji i różnymi kwestiami. Wiele osób korzysta 

więc z osób wyspecjalizowanych w tym temacie, żeby zwiększyć swoje szanse. (IDI, beneficjent 

systemowy) 

Po ostatnim projekcie w „xxx” byliśmy zszokowani, podejrzewam, że większość była robiona 

na zewnątrz. To można odróżnić, już po samym wniosku czasem można wyłapać, jaka pisała 

to firma. Jest użyte inne słownictwo, inna forma, ja wtedy wiem, że ta osoba sama by nie napisała 

takiego dokumentu. (IDI, beneficjent systemowy) 

To nie my stymulujemy ten rynek, to stymulują firmy consultingowe, biura rachunkowe, dobrze 

widać to w niektórych rejonach. Firmy same namawiają ludzi do skorzystania z ich usług, mówią, 

że pomogą napisać dobry wniosek, biznesplan, a potem napędzają nam tych klientów do projektów, 

to ewidentnie widać. (IDI, beneficjent systemowy) 

Niektórzy są po prostu wybitnie leniwi. Przychodzą do mnie i mówią „bo ja nie mam czasu się tym 

zajmować, to ja Panu zapłacę i Pan niech to dla mnie napisze”. (IDI, beneficjent konkursowy) 

Ale to i tak mieliśmy taką jedną Panią, która za biznesplan zapłaciła komuś, bo kompletnie się 

nie orientowała co jest w środku. […] Tak przypuszczamy, że komuś po prostu zapłaciła, bo to był 

profesjonalnie dobrze napisany biznesplan, tylko trochę innej działalności, niż ta pani sobie życzyła. 

Żeby dostać dużo punktów. (IDI, beneficjent konkursowy) 

Natomiast zarówno nasi oceniający, my uważaliśmy, że jednak nawet krótszy czy troszkę gorszy 

stylistycznie biznesplan, ale gdzie osoba sama opisze swój pomysł, jest lepszy niż napisany przez 

kogoś z zewnątrz, który ma gotowe biznesplany. (IDI, beneficjent konkursowy) 

Widać czasami, że rzeczywiście są pisane przez firmy, bo 3-4 są bardzo podobne do siebie. Tylko 

zmienione są tam, ramki nawet takie same są. No to one rzeczywiście spełniają te wszystkie 

wymogi, no bo to pisze ktoś. Ale są też biznesplany widać kto pisze sam i no różna jakość jest, no na 

pewno formalnie, znaczy formalnie, na pewno merytorycznie no to te wszystkie są lepsze niż te, 

które tam ktoś pisze z zewnątrz. (IDI, beneficjent systemowy) 

Komisja Oceny Wniosków (KOW) 

W projektach systemowych 6.2 w skład KOW wchodzą minimum 3 osoby, są to pracownicy 

beneficjenta niezaangażowani bezpośrednio w realizację projektu oraz zewnętrzni eksperci – 

specjaliści ds. przedsiębiorczości, którzy świadczą usługi na rzecz beneficjenta. Członkowie komisji 

mają posiadać kompetencje, które będą umożliwiały im właściwą ocenę biznesplanów (analizę 

zasadności i celowości udzielania wsparcia) przedstawionych przez uczestników. 

Zapewnienie przez beneficjenta pracowników niezaangażowanych w realizację projektu, 

a jednocześnie posiadających odpowiednie kompetencje może być, i często jest, warunkiem 

trudnym do spełnienia. Część pracowników beneficjenta, np. doradcy zawodowi, są już w realizację 

projektu zaangażowani, uczestnicząc w pracach na etapie rekrutacji. Limit uczestników 
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w projektach systemowych jest znacznie większy niż w konkursowych, stąd beneficjent musi zadbać 

o efektywną pracę komisji, zgodnie z zapisanymi terminami. Zapis o możliwym korzystaniu 

z zasobów zewnętrznych niezwykle usprawnia prace, w praktyce bowiem ocena biznesplanów 

dokonywana jest jedynie przez zewnętrznych specjalistów. Zdejmuje to też odpowiedzialność 

z WUP za dokonane wybory. Ze względu na obciążenie pracowników WUP, w niektórych filiach 

w prace KOW włączane są osoby zaangażowane w realizację projektu. Osoby te nie oceniają 

biznesplanów, zajmują się jednak techniczną obsługą posiedzeń lub są 

sekretarzami/koordynatorami prac komisji. W pracach KOW może również brać udział 

przedstawiciel IP II jako obserwator i jest to zmiana w stosunku do wcześniejszych konkursów, gdzie 

przedstawiciel MJWPU musiał obligatoryjnie uczestniczyć w pracach komisji. Ten zapis również 

przyczynia się do usprawnienia prac komisji, beneficjent nie musi już uzgadniać z IP II terminów sesji, 

a jedynie o nich informować. 

W projektach konkursowych kwestie składu Komisji Oceny Wniosków i ich kompetencje były  

w różny sposób uregulowane. Zwykle beneficjenci określają, że KOW musi liczyć min. 3 członków 

(jeden z beneficjentów jako minimum określił 4 osoby). Członkami KOW 

są pracownicy/przedstawiciele Beneficjenta lub inne osoby przez niego wskazane, które posiadają 

kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę wniosków/biznesplanów. W trzech przypadkach 

wskazano, że pracownicy beneficjenta nie mogą być zaangażowani w realizację projektu. Udział 

przedstawiciela IPII w pracach komisji oceny wniosków w 3 projektach jest określony jako 

obligatoryjny, w pozostałych przypadkach traktowany jest jako fakultatywny (wynika 

to z obowiązujących w danym konkursie zasad dotyczących składu komisji). 

Zarówno w projektach systemowych, jak i konkursowych członkowie KOW są zobowiązani 

do zachowania poufności i bezstronności. 

Nie dotarliśmy do dokumentów regulujących pracę KOW w projektach konkursowych w ramach 

Poddziałania 8.1.2. 

W projekcie systemowym 8.1.2 prace Komisji Oceny Wniosków regulują zapisy „Regulaminu 

przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i pracy Komisji Oceny 

Wniosków”. Komisja jest powoływana przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, 

a w jej skład wchodzi ponad 20 osób. 

Wynika to głównie z faktu, że w ramach projektu zakłada się objęcie wsparciem 500 osób 

(zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniami z pracy z przyczyn związanych z procesami 

adaptacyjnymi i modernizacyjnymi), znacznie więcej niż w projektach systemowych i konkursowych 

w ramach 6.2. Kluczowym więc, także ze względu na obszar, z którego pochodzą uczestnicy 

projektu (całe województwo mazowieckie), staje się zapewnienie sprawnej pracy komisji.  

W jej skład wchodzą pracownicy Beneficjenta niezaangażowani bezpośrednio w realizację projektu 

oraz (ewentualnie) zewnętrzni eksperci ds. przedsiębiorczości, którzy muszą posiadać wiedzę 

i doświadczenie z zakresu oceny biznesplanów i harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz 

innych dokumentów składanych przez uczestników. W pracach komisji może uczestniczyć również 

przedstawiciel MJWPU, który ma prawo wglądu do dokumentów projektowych – wniosków  

o dotację protokołów prac komisji itp., ma również prawo do wnoszenia zastrzeżeń do oceny  



 

 
158 

Zadania KOW, podobnie jak w projektach realizowanych w ramach Działania 6.2, polegają 

na przeprowadzeniu oceny merytorycznej złożonych przez uczestników wniosków o przyznanie 

środków finansowych, po przeprowadzeniu oceny wszystkich wniosków na przygotowaniu listy 

rankingowej i wskazaniu wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji. W przypadku złożenia 

protestu KOW jest zobowiązana do ponownego rozpatrzenia wniosku i sporządzanie ostatecznej 

listy rankingowej uczestników rekomendowanych do wsparcia 

Z uwagi na planowaną liczbę osób do objęcia wsparciem, a także fakt, że pochodzą one z terenu 

całego województwa mazowieckiego, sesje KOW odbywają się w siedzibach WUP w Warszawie  

i jego filiach w Radomiu, Płocku, Ciechanowie, Siedlcach i Ostrołęce. 

Ocena formalna 

W projektach systemowych (6.2, 8.1.2) oceny formalnej wniosków o przyznanie środków 

finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dokonują pracownicy Biura projektu – WUP 

i filii realizującej projekt. Ocena formalna ma na celu sprawdzenie kompletności i poprawności 

złożonej dokumentacji. Ocena dokonywana jest za pomocą Karty oceny formalnej, poprzez 

przypisanie oceny w systemie 0-1. Regulamin umożliwia dokonanie przez uczestników projektu 

jednego uzupełnienia na tym etapie oceny, jeśli wniosek nie spełnia wymogów formalnych. 

Pracownicy WUP sprawdzają, czy biznesplany opracowane zostały zgodnie z wzorem przekazanym 

uczestnikom. Między innymi po formularzu rozpoznawane są niesamodzielnie opracowane 

biznesplany, drugim wyróżnikiem jest język opracowań. Jeden z beneficjentów systemowych 

spotkał się z przypadkiem plagiatu – wpłynęły dwa podobne formularze zgłoszeniowe. 

W projektach konkursowych ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych dokonywana jest głównie 

przez pracowników beneficjenta (w jednym przypadku wskazano, że jest to w kompetencji komisji 

oceniającej wnioski). Ocena odbywa się na postawie zestandaryzowanego narzędzia, tak jak ma to 

miejsce w projektach systemowych.  

Ocena merytoryczna biznesplanu – projekty systemowe 6.2 

KOW dokonuje oceny merytorycznej wniosków o dotację i biznesplanów pod względem zasadności  

i celowości udzielania wsparcia, korzystając z zestandaryzowanego kwestionariusza oceny – Karty 

oceny merytorycznej. Ocena dokonywana jest przez członków Komisji poprzez szczegółową analizę 

biznesplanu i harmonogramu rzeczowo-finansowego. W projektach systemowych ocena 

dokonywana jest na podstawie określonych kryteriów wyboru, a jest to ocena: 

1)  wykształcenia, doświadczenia zawodowego i potencjału (dodatkowych umiejętności, które 
mogą mieć znaczenie dla planowanego przedsięwzięcia) uczestnika projektu, 

2) uzasadnienia realizacji pomysłu biznesowego, w tym:  
a) ocena innowacyjności rynkowej pomysłu, 
b)  analiza wykonalności przedsięwzięcia (opis przedsięwzięcia jest czytelny, przejrzysty, 

założenia i zakres zaproponowanych działań są zrozumiałe, kompletne, uzasadnione, 
celowość i racjonalność zaproponowanych działań, motywacja do wdrożenia 
pomysłu), 

3) analizy rynkowej: 
a) znajomość rynku i jego potrzeb, znajomość głównych odbiorców oraz głównych 

konkurentów, 
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b) możliwość pozyskania rynków zbytu i grupy klientów w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia, 

c) strategia marketingowa, 
d) analiza SWOT, czyli identyfikacja czynników niekorzystnych i sprzyjających 

inicjatywie, 
4) efektywności kosztowej przedsięwzięcia: 

a) uzasadnienie zakresu rzeczowego wydatków w kontekście celów realizowanego 
przedsięwzięcia, 

b) wydatki są adekwatne i zgodne z zaproponowanymi działaniami i produktami. 
c) spójność i kompletność planu wydatków, 

5) identyfikacji rozwiązań alternatywnych: 
a) rozwiązania alternatywne i planowana strategia marketingowa przedsiębiorstwa 

wobec zagrożenia ze strony konkurencji, 
b) możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu, 
c) zapewnienie współfinansowania inwestycji oraz kosztów prowadzenia działalności 

nieobjętych wsparciem, 
d) możliwość zwiększenia zatrudnienia w wyniku realizacji przedsięwzięcia, 

6) trwałości ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia: 
a) szanse rozwoju na danym rynku, przejrzystość i realność przedstawionej sytuacji 

ekonomiczno-finansowej, 
b) zdolność do osiągania zysków i samofinansowania się w przyszłości, 
c) płynność finansowa po upływie 12 miesięcy. 

 

Choć kryteria, według których oceniany jest biznesplan, we wszystkich projektach systemowych 

są takie same (czasem tylko rozbite na mniej lub więcej kategorii wewnętrznych), to poszczególni 

beneficjenci przypisują im różne wagi, uznając jedne za bardziej, inne za mniej istotne (WUP 

Ostrołęka, Siedlce, Radom, przypisują te same wagi głównym kryteriom oceny biznesplanu, WUP 

Warszawa, Płock, Ciechanów stosują różne wagi za poszczególne kryteria oceny). 

Ocena dokonywana jest przez dwóch losowo wybranych członków komisji, a ostateczna ocena 

ustalana jest w oparciu o średnią arytmetyczną przyznanych ocen biznesplanu i harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. Szansę na dofinansowanie mają jedynie wnioski ocenione powyżej 

60 punktów oraz min. 50% w każdej ocenianej kategorii.  

Kryteria wyboru biznesplanów – beneficjenci konkursowi 6.2 

Większość beneficjentów konkursowych stosuje te same kryteria oceny biznesplanów, 

co beneficjenci systemowi. Podobna jest też metodologia oceny – przez 2 członków komisji, 

a ostateczny wynik jest średnią arytmetyczną. Nie we wszystkich projektach obowiązuje minimalny 

poziom punktów, powyżej którego przyznawane jest dofinansowanie. Wcześniej niespotykanym 

kryterium oceny biznesplanu, była ocena ambitności charakteru pomysłu na biznes, bez 

zdefiniowania co kryje się pod tym pojęciem. Kryteria, wg których oceniane były biznesplany, 

dotyczyły: celowości przedsięwzięcia, jego wykonalności, operatywności, wielowariantowości, 

kompletności oraz racjonalności.  

Kryteria wyboru biznesplanów – beneficjenci Poddziałania 8.1.2 

Informacje o kryteriach oceny biznesplanu znaleziono tylko dla jednego projektu konkursowego 

Poddziałania 8.1.2. Podobnie jak w projektach Działania 6.2, były one oceniane przez dwóch losowo 
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wybranych członków Komisji Oceny Wniosków w oparciu o analizę wykonalności, operacyjności, 

kompletności przedsięwzięcia oraz niezbędności i racjonalności finansowej. Każdemu z kryterium 

przypisana była waga. Średnia z ocen członków komisji była podstawą do tworzenia listy 

rankingowej projektów. 

Ocena wniosków o dotację w projekcie systemowym w ramach Poddziałania 8.1.2 odbywa się 

według procedury zastosowanej w projektach systemowych realizowanych w ramach Działania 6.2. 

Zastosowane w ocenie biznesplanów kryteria dotyczą oceny potencjału, wykształcenia 

i doświadczenia (dodatkowych umiejętności, które mogą mieć znaczenie w proponowanym 

przedsięwzięciu) uczestnika projektu, uzasadnienia realizacji przedsięwzięcia, analizy rynkowej  

i efektywności kosztowej przedsięwzięcia. Ocena odbywa się w oparciu o kartę oceny merytorycznej 

– zestandaryzowanego narzędzia oceny. Do finansowania mogą być rekomendowane jedynie 

te wnioski, które otrzymały ogółem minimum 60 punktów oraz minimum 60% punktów w każdej 

ocenianej kategorii. 

Wnioski z analiz dotyczących systemu wyboru uczestników, którzy otrzymują dotacje  

Wraz z wnioskiem o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości uczestnik/czka 

projektu składa biznesplan planowanego przedsięwzięcia. Jest to narzędzie planistyczne 

wykorzystywane przy ocenie opłacalności projektowanego przedsięwzięcia i niezależnie od celu, na 

potrzeby którego jest konstruowany, zawiera następujące elementy: analizę finansową, analizę 

rynku, analizę słabych i mocnych stron. Od 2010 r. wzory biznesplanów, a także karta oceny 

merytorycznej, stosowane przez beneficjentów konstruowane są w oparciu o minimalne wymogi 

określone przez IPII i obligatoryjnie akceptowane przez nią. Zakres koniecznych do pozyskania 

informacji w celu oceny pomysłu biznesowego w stosowanych w Działaniu 6.2. i Poddziałaniu 8.1.2 

PO KL wzorach biznesplanów jest wystarczający, dostosowany do dokonania oceny przedsięwzięć, 

zgodnie z celem dla którego został skonstruowany, a więc oceny prostych pomysłów biznesowych, 

realizowanych głównie w formie jednoosobowych działalności gospodarczych. Formularze 

biznesplanów stosowanych przez beneficjentów systemowych i konkursowych mają formę 

uporządkowaną, a ich struktura jest czytelna i przejrzysta. Treści uporządkowane są tabelarycznie 

według głównych kategorii/podkategorii (dane wnioskodawcy, opis przedsięwzięcia, plan 

inwestycyjny, plan ekonomiczno-finansowy). Język stosowany w formularzach biznesplanów jest 

precyzyjny. 

Niewątpliwie bez podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego, będącego integralnym 

elementem projektów realizowanych w ramach Działania 6.2. i Poddziałania 8.1.2 PO KL, część 

z uczestników (osoby o słabszych kompetencjach) mogłyby mieć problemy z wypełnieniem 

formularzy biznesplanów i zrozumieniem jego zapisów. 

Szczególnie istotne jest więc, żeby ten element projektu był właściwie zaprojektowany przez 

beneficjentów i dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektów, w oparciu 

o przeprowadzoną diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych. Warto rozważyć taka organizację 

oferowanych szkoleń, która uwzględniałaby poziom wiedzy i umiejętności uczestników projektu 

(np. podział szkoleń na poziom podstawowy i zaawansowany). Na pewno zasadnym jest, by 

w ramach podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego wyposażano uczestników 

w praktyczną wiedzę i umiejętności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

i przygotowaniem biznesplanów. Dlatego istotne jest, by szkolenia realizowane były przy 
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wykorzystaniu metod zakładających aktywny udział uczestników przy wykorzystaniu 

zróżnicowanych narzędzi (ćwiczenia, symulacje, case study, praca w małych grupach itp.), zgodnie 

z zasadą Konfucjusza „Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem.”  

Pomimo oferowanego podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego część uczestników może 

mieć problem z wypełnieniem formularza biznesplanu, np. w związku z trudnościami 

w formułowaniu własnych myśli i braku umiejętności przelania na papier swoich pomysłów. 

W trakcie badania nie zgromadzono jednak danych pozwalających stwierdzić, że trudności takie 

wpływają na wynik oceny biznesplanów, a zatem na nieprzyznanie dotacji uczestnikom o niższych 

kompetencjach językowych. Zarówno badani uczestnicy, jak i przedstawiciele beneficjentów 

twierdzili, że dzięki świadczonym szkoleniom i doradztwu można było przezwyciężyć wyżej opisane 

problemy w opracowaniu biznesplanu. Trzeba jednak zastrzec, że badaniu nie poddano 

uczestników, którzy nie otrzymali dotacji, co bardzo ogranicza możliwość wnioskowania na temat 

wpływu niższych kompetencji językowych na negatywny wynik oceny biznesplanów.   

Na tym etapie jednak nie wydaje się, by w ramach projektu możliwe było oferowanie dodatkowego 

wsparcia. Być może podczas realizacji szkoleń /doradztwa można byłoby wprowadzić również 

elementy wzmacniające miękkie kompetencje uczestników, związane np. z komunikacją. 

Jak się wydaje, niefortunnym rozwiązaniem byłoby odejście od konieczności wypełniania 

biznesplanów na rzecz bardziej „miękkich” form oceny pomysłu biznesowego (np. rozmowy, 

prezentacje itp.). Ocena planowanego przedsięwzięcia powinna odbywać się na podstawie 

wystandaryzowanego formularza biznesplanu, w oparciu o jasno określone kryteria i za pomocą 

opisanych narzędzi (karta oceny merytorycznej), które zapewnią obiektywizm i bezstronność oceny. 

Wydaje się, że najlepszą i najbardziej obiektywną metodą oceny jest właśnie ocena 

przygotowywanych przez uczestników biznesplanów. Celem działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL 

jest promocja i wspieranie takich inicjatyw i rozwiązań, które będą służyć powstawaniu nowych 

miejsc pracy, a w efekcie przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości. 

„Miękkie” formy oceny, poza możliwym naruszeniem zasad obiektywizmu i bezstronności, mogą 

powodować problemy związane z opracowaniem kryteriów tej oceny, problemy organizacyjne 

związane z wydłużeniem i tak długiej procedury uzyskania wsparcia (od momentu rekrutacji 

do projektu do faktu rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie mija kilka miesięcy). Poza tym 

wprowadzenie „miękkiej” oceny staje się powieleniem działań podejmowanych na etapie 

kwalifikacji do projektu. Już podczas kilkustopniowej procedury rekrutacyjnej kandydaci 

selekcjonowani są na podstawie rozmów kwalifikacyjnych, gdzie ocenia się ich zdolności 

przedsiębiorcze oraz pomysł biznesowy. Z rozmów z beneficjentami wynika, że do autoeliminacji 

raczej dochodzi właśnie na etapie rekrutacji do projektu, a nie na etapie ubiegania się o wsparcie. 

To wtedy okazuje się, czy kandydat jest w stanie „udźwignąć” realizację swojego pomysłu na biznes.  

Procedura odwoławcza 

Kwestie związane z możliwością wniesienia odwołania na decyzję KOW są w dokumentacji 

projektowej beneficjentów systemowych i konkursowych jasno i precyzyjnie uregulowane. 

Każdy z beneficjentów systemowych Działania 6.2 na etapie oceny wniosków o przyznanie środków 

finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznał uczestnikom, których wniosek 
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o dotację został odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytorycznej, prawo do złożenia protestu 

w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku wraz z prawem do przedstawienia dodatkowych 

wyjaśnień i informacji oraz uzupełnieniem ewentualnych formalnych uchybień. W regulaminach 

określono formę złożenia protestu (pisemna) oraz określono termin i miejsce, w jakim protest 

powinien być złożony. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny wniosku o dotację 

i w określonym terminie poinformować o jej wynikach uczestnika. Ponowna ocena nie może być 

dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w poprzedniej, dla zachowania 

bezstronności.  

W stosunku do części wcześniej realizowanych projektów systemowych zaszła zmiana, bowiem 

uczestnik mógł złożyć protest jedynie na etapie oceny merytorycznej. 

W przypadku projektu systemowego 8.1.2 PO KL uczestnicy mogą odwoływać się od decyzji komisji 

tylko na etapie oceny merytorycznej. Procedura odwoławcza co do zasady jest realizowana według 

tego samego schematu.  

Uczestnicy projektów konkursowych mieli możliwość odwołania od decyzji Komisji Oceny 

Wniosków zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej. W kilku przypadkach jest mowa 

o możliwości odwołania od decyzji KOW, bez doprecyzowania, którego etapu dotyczy odwołanie. 

W dwóch analizowanych przypadkach wniesienie odwołania możliwe jest jedynie w odniesieniu 

do oceny merytorycznej. W dokumentach opisano również procedurę złożenia protestu.  

Uczestnicy korzystają z możliwości odwołania się od decyzji komisji. Natomiast ich skala różni się 

pomiędzy poszczególnymi beneficjentami – od projektów bez odwołań po takie, w których protest 

składała większość uczestników „pod kreską”. 

Uczestnicy zwykle nie zgadzali się z oceną komisji uważając, że zostali ocenieni niżej niż powinni. 

Z reguły odwołania nie były jednak skuteczne. Oczywiście zdarzały się sytuacje zmiany liczby 

punktów przyznanej wnioskowi, lecz nie zawsze wiązało się to z umieszczeniem na liście 

rekomendowanych wniosków. 

Nie, to było akurat to najsłabsze zgłoszenie więc tylko i wyłącznie taka osoba, która nie była 

świadoma tego, że to jest słabe i uważała, że jej się po prostu wszystko należy. Ale to był naprawdę 

bardzo słaby biznesplan. Spodziewaliśmy się większej ilości protestów, nawet telefonicznie kilka 

osób je sygnalizowało, ale w końcu został zgłoszony tylko jeden. (IDI, beneficjent konkursowy) 

Innym powodem odwołań było obniżenie wysokości wsparcia. Znaczna większość aplikowała 

o maksymalną kwotę wsparcia. Natomiast oceniający mogli jednak zaproponować niższą, 

niż wnioskowana, kwotę dotacji, w sytuacji, gdy uznali, że część kosztów jest zawyżona lub 

niekwalifikowana. Dla zachowania bezstronności ponowna ocena wniosku była dokonywana przez 

innych członków komisji, którzy nie byli związani wynikami pierwszej oceny. Druga komisja mogła 

uznać odwołanie, podtrzymać decyzję poprzedników lub ocenić wniosek niżej niż pierwotnie. Wyniki 

ponownie przeprowadzonej oceny są ostateczne. W razie ponownej negatywnej oceny projektu 

procedura wyboru w stosunku do niego zostaje zakończona i wnioskodawcy nie przysługują 

już dodatkowe środki odwoławcze. 

Pani chciała kupić bezprzewodowe zestawy słuchawkowe i oprowadzać osoby po Warszawie. 

Wymyśliła, że do tego zrobi u siebie jeszcze w domu kawiarnie i tam chciała kupić ekspres, a to 

” 
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jakieś rzeczy. Oceniający ocenili, że to jest nierealne, żeby ona tych ludzi przyciągnęła i wywiozła ich 

do siebie na Ursynów i ona się od tego odwoływała. A jeszcze miała takie założenie, że ona nie 

będzie brała stałej stawki od tych osób oprowadzanych, tylko podpatrzyła gdzieś za granicą taką 

opłatę co łaska – będzie zbierała tipy. Trzeci oceniający uznał, że ten pomysł jest nierealny w ogóle 

w Polsce i w ogóle obciął jej całą dotację. (IDI, beneficjent konkursowy) 

Jedna osoba nie dostała całości – 16 tys. komisja jej odcięła. […] Skutecznie została zniechęcona. 

Osoba stwierdziła, że będzie miała dwie działalności w jednym biznesplanie, absurdalna sytuacja. 

Jeden pomysł był naprawdę fajny, chodziło o parametryzowanie produktów w Internecie. No i do 

tego dolepiła handel sprzętem AGD sprowadzanym z Chin, kompletny absurd. Mieliśmy wrażenie, 

że ktoś sterował tą osobą z tylnego siedzenia. Pomysł parametryzowania tych gadżetów był tylko 

i wyłącznie dolepieniem do tego AGD. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu nikomu udowadniać. Niech 

złoży biznesplan, niech to na komisję wejdzie. I komisja powiedziała, że projekt jest bardzo dobrze 

zrobiony, analiza była bardziej pod kątem tego parametryzowania tych rzeczy i druga część po 

prostu była odrzucona. (IDI, beneficjent konkursowy) 

Do niezwykle rzadkich należały przypadki składania skarg do MJWPU, najczęściej jednak 

odwołania były rozpatrywane na poziomie beneficjenta. Jeśli jednak zdarzały się skargi do IPII, 

dokumentacja dotycząca osoby odwołującej się – wnioski o dotację i inne dokumenty poddawane 

były analizie przez przedstawicieli MJWPU.  

Najczęściej się kończyło na nas, natomiast były takie dwie Panie, które szły do Mazowieckiej 

Jednostki. Jedna Pani pisała tam straszne rzeczy, że myśmy te pieniądze jej ukradli, więc 

to nieprzyjemne dosyć. Mazowiecka Jednostka do nas przysłała pismo, że prosi o komplet 

dokumentów związanych z oceną tej Pani, z rekrutacją z wszystkim i opisać wszystko, jak 

to wyglądało i przesłać. To zrobiliśmy i to odrzucili, bo u niej to było tak, że ona nie rozpisała 

środków trwałych tylko wpisała meble i inne sprzęty i wpisała kwotę 40 tys., bez wskazania 

na co konkretnie chce wydać. To akurat był przypadek jasny. Druga Pani odwoływała się 

na poziomie dyrekcji, spotkała się z dyrektorem u nas i na tym się skończyło (IDI, beneficjent 

systemowy) 

Na pierwszej turze mieliśmy skargę do MRR i Mazowieckiej Jednostki od bardzo dobrych 

uczestników. Ekspert natomiast ocenił, że wkład finansowy jest nieefektywny pod kątem 

funkcjonowania. Odwołanie nic nie dało. Była u nas kontrola z Mazowieckiej Jednostki, ustalili, że 

procedura została dotrzymana. (IDI, beneficjent konkursowy) 

W opinii beneficjentów protesty częściej zdarzały się na etapie zakończenia rekrutacji 

do projektu. Kontrowersje wśród uczestników wzbudzał m.in. fakt, że szansę na udział w projekcie 

miały osoby, które uzyskały mniej punktów, a stawały się uczestnikami projektu, ponieważ 

przynależały do grupy, określonej jako priorytetowa albo z powodu konieczności zrealizowania 

wskaźnika (np. określonej liczby kobiet czy osób powyżej 45 lat). Uczestnicy skarżyli się, że nie 

decydowała wartość pomysłu biznesowego, ale czynniki pozamerytoryczne.  

jeżeli jest 250 osób no to trudno żeby nie wybrać 36 osób, które będą mieć lżej. Jeszcze jak 

są wskaźniki. Także musimy powiedzmy zagwarantować miejsca, nie wiem 50% w tym musi być 

45, którzy mają mniejsze wyniki, ale wniosek tak stanowi i my musimy takie osoby zakwalifikować 

bo tak sobie założyliśmy. Żeby osiągnąć rezultaty i nie możemy od tego odstąpić no i czasami jest 

” 
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tak, że rzeczywiście się ktoś młody, najczęściej są to jednak młode osoby, no bo młoda osoba ma 70 

parę %, powiedzmy starsza 45+ ma 50 ona wchodzi, a on nie. No i potem są, zawsze 

to wyjaśniamy. Tak to wygląda, takie są realia. No, ale na tym polegają odwołania, no nie ma tak, 

że ponownie oceniamy. Po prostu piszemy tylko odpowiedź. (IDI, beneficjent systemowy) 

Przy dotacjach nie, ale skarżą się osoby, które nie dostaną się do projektu. Ciężko się ustosunkować 

do subiektywnej oceny eksperta. (IDI, beneficjent konkursowy) 

W wielu projektach prowadzonych przez beneficjentów systemowych i konkursowych od decyzji 

komisji rekrutacyjnej nie można się odwołać. Z punktu widzenia uczestnika zapis może być 

traktowany jako krzywdzący. Natomiast beneficjenci możliwość złożenia na tym etapie protestu 

traktują jako niepotrzebne wydłużenie procesu rekrutacji. 

Z punktu widzenia naszego no to lepiej jak nie ma odwołań, bo wiemy, że nie mamy kolejnego 

etapu, że czekamy na jakieś tam doręczenia i mamy to szybciej. Z punktu widzenia uczestników, jak 

najbardziej. Bo każdy się może pomylić z oceniających, czy tam czegoś nie uwzględnić, nie wiem. 

Chociaż przy dokumentach jest ta możliwość weryfikacji. Gorzej jest przy rozmowach 

kwalifikacyjnych, no bo tam się ocenia sposób bycia, prezentację, autoprezentację, poziom agresji 

coś tam. Trudno tutaj dyskutować na tym etapie się odwoływać. (IDI, beneficjent systemowy) 

Proces rekrutacji wzbudzał u uczestników wiele emocji, również tych negatywnych. Duże 

zainteresowanie projektami dotacyjnymi przekładało się na znaczną liczbę niezakwalifikowanych 

do wsparcia. Beneficjenci wskazywali, że niezwykle ważne jest poinformowanie osób 

zainteresowanych projektem o możliwości złożenia odwołania, formie, w jakiej należy tego 

dokonać, często bowiem skargi składane były z pominięciem właściwej drogi. 

Różnie, to było i do nas, i członków zespołu. Bezpośrednio i w formie telefonicznej, mailowej, 

listowej, różnej. Były zgłaszane do dyrekcji, część osób robiła to kulturalnie, część niekoniecznie. 

Wiadomo to są pieniądze, emocje i tak to wygląda. Po etapie każdym i tym następnym do oceny 

merytorycznej też bo była taka procedura, że byli informowani, mogli mieć zastrzeżenia. Dużo osób 

miało zastrzeżenia i po tym etapie rozmowy też było dużo. (IDI, beneficjent konkursowy) 

 

” 
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Główne obserwacje i wnioski 

 Jakość biznesplanów, pod względem formalnym, poprawia się w miarę 
realizacji kolejnych projektów WUP w ramach Działania 6.2. Ponad 
co drugi badany uczestnik projektów wdrażanych przez WUP miał 
możliwość skonsultowania pomysłu na biznes. 

 W procedurze oceny biznesplanów ważne jest zapewnienie przez 
beneficjenta pracowników niezaangażowanych w realizację projektu,  
a jednocześnie posiadających odpowiednie kompetencje. Może to być,  
i często jest, warunkiem trudnym do spełnienia. 

 Bez podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego, będącego 
integralnym elementem projektów realizowanych w ramach Działania 
6.2. i Poddziałania 8.1.2 PO KL, część z uczestników (osoby o słabszych 
kompetencjach) mogłyby mieć problemy z wypełnieniem formularzy 
biznesplanów i zrozumieniem jego zapisów. Szczególnie istotne jest więc, 
żeby ten element projektu był właściwie zaprojektowany przez 
beneficjentów i dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników 
projektów, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb szkoleniowo-
doradczych. 

 Uczestnicy korzystają z możliwości odwołania się od decyzji komisji. 
Natomiast ich skala różni się pomiędzy poszczególnymi beneficjentami: 
od projektów bez odwołań po takie, w których protest składała większość 
uczestników „pod kreską”. Z reguły odwołania nie były skuteczne. 

 Proces rekrutacji wzbudzał u uczestników wiele emocji, również tych 
negatywnych. Duże zainteresowanie projektami dotacyjnymi przekładało 
się na znaczną liczbę niezakwalifikowanych do wsparcia. Beneficjenci 
wskazywali, że niezwykle ważne jest poinformowanie kandydatów do 
projektu o możliwości złożenia odwołania, formie, w jakiej należy tego 
dokonać, często bowiem skargi składane były z pominięciem właściwej 
drogi. 

 

6.6  Wsparcie finansowe 

 

Każdy z uczestników projektów, niezależnie czy organizowanych przez 
beneficjenta wybranego w procedurze konkursowej, czy systemowej, 
zobowiązany był do złożenia zabezpieczenia w wypadku niewykonania 
lub nienależnego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie 
jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 

W rozdziale przyjrzymy się wymaganiom związanym z zabezpieczeniem. 
Następnie pokażemy i omówimy dane dotyczące wsparcia finansowego, 
otrzymanego przez uczestników.  

Zabezpieczenie 

Spośród wielu dostępnych form zabezpieczeń (poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, 

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

o poddaniu się egzekucji przez dłużnika), najczęściej określaną przez beneficjenta (niezależnie 
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od jego typu) formą wniesienia zabezpieczenia jest weksel awalowany oraz akt notarialny 

o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.  

We wszystkich projektach systemowych prowadzonych przez filie WUP, realizowanych w ramach 

Działania 6.2 w dokumentacji projektowej wpisane są jedynie te dwie formy wniesienia 

zabezpieczenia, czyli: 1) akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez 

dłużnika/uczestnika projektu oraz 2) weksel z poręczeniem wekslowym do wysokości przyznanych 

środków wraz z należnymi odsetkami. W przypadku projektu systemowego 8.1.2 uznawane są takie 

same zabezpieczenia, jak wskazano wyżej w odniesieniu do Działania 6.2, czyli akt notarialny 

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz weksel awalowany wraz z deklaracją wekslową.  

Warunki, które spełnić powinien poręczyciel, są takie same dla wszystkich projektów systemowych 

W projektach systemowych (6.2, 8.1.2) wymagane jest, by weksel awalowany wraz z deklaracją 

wekslową poręczony był przez co najmniej dwóch poręczycieli i każdy z nich w okresie 3 miesięcy 

przed dniem zawarcia umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości musiał 

uzyskać średni miesięczny dochód w wysokości co najmniej 1 600 zł brutto. W jednym z projektów 

(prowadzonym przez filię WUP w Ciechanowie) dopuszczono możliwość poręczenia przez 

1 poręczyciela, ale wymagano wtedy uzyskania średniego dochodu z 3 miesięcy na poziomie 

co najmniej 3 500 zł brutto miesięcznie. 

W dokumentacji projektów systemowych, poza wymogami finansowymi, określono, jakie jeszcze 

warunki musi spełnić poręczyciel, który udziela poręczenia wekslowego, a także jakie dokumenty 

musi przedłożyć w celu udokumentowania spełnienia określonych przez beneficjenta wymogów – 

musi to być osoba fizyczna w wieku do 70 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

która jest: 1) zatrudniona i pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą (niebędącym w stanie 

likwidacji lub upadłości) lub 2) prowadzi działalność gospodarczą (która nie jest w stanie likwidacji 

lub upadłości, nie posiada zaległości w ZUS i US) lub 3) pobiera emeryturę lub rentę stałą. W celu 

udokumentowania spełnienia określonych przez beneficjenta wymogów osoba poręczająca weksel 

awalowany powinna przedłożyć stosowne dokumenty, w tym m.in.: 1) dowód osobisty, 

2) zaświadczenie o zatrudnieniu i średnich miesięcznych dochodach, 3) aktualne zaświadczenia: 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach 

w okresie jednego roku przed datą zawarcia Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój 

przedsiębiorczości, o braku zaległości z tytułu podatków, z ZUS o niezaleganiu ze składkami 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 4) decyzję o przyznaniu emerytury lub renty stałej oraz 

dowody potwierdzające otrzymanie 3 ostatnich emerytur lub rent, 5) oświadczenie, że poręczyciel 

nie posiada żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie jest dłużnikiem w sprawach 

prowadzonych w ramach egzekucji spadkowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku 

do niego nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych 

zobowiązań prawnych, 6) oświadczenie o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem 

miesięcznej spłaty zadłużenia – jeśli dotyczy.  

W przypadku projektu konkursowego w ramach Poddziałania 8.1.2 jeden z beneficjentów jako 

zabezpieczenia żądał weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Beneficjent wymaga 

dodatkowo poręczenia jednej osoby, określając równocześnie, kim może być poręczyciel i jakie 

dokumenty powinien przedłożyć. W przypadku drugiego z beneficjentów realizujących projekt 

w ramach Poddziałania 8.1.2. do takich informacji nie udało się dotrzeć. 
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W projektach prowadzonych przez beneficjentów Działania 6.2 PO KL wybranych w procedurze 

konkursowej najpopularniejszą formą zabezpieczenia zwrotu przyznanych dotacji jest 

zdecydowanie weksel z poręczeniem wekslowym (awal) oraz (rzadziej) akt notarialny o poddaniu się 

egzekucji. W jednym projekcie uczestnik mógł wybrać jeden spośród następujących typów 

zabezpieczenia: poręczenie, akt notarialny o poddaniu się egzekucji, weksel z poręczeniem 

wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunków bankowych, 

zastaw na prawach lub rzeczach. W regulaminach większości projektów „konkursowych” nie ma 

określonych wymogów, jakie powinien spełnić poręczyciel, ani wskazania dokumentów, które 

powinien przedstawić w celu udokumentowania tychże wymogów. W tym aspekcie zdecydowanie 

bardziej precyzyjne są zapisy pojawiające się w dokumentach przygotowanych przez beneficjenta 

systemowego. 

Żaden z badanych beneficjentów nie spotkał się z przypadkiem uczestnika, który miałby trudności 

w udokumentowaniu zabezpieczenia środków. Większe trudności nastręczała uczestnikom 

konieczność wniesienia wkładu własnego, który w projektach realizowanych przez beneficjentów, 

z którymi przeprowadzono wywiady indywidualne, był symboliczny. W większości przypadków 

polegał on na założeniu środków (20% wartości wsparcia), które były zwracane uczestnikowi 

po rozliczeniu dotacji i przeprowadzeniu kontroli. Tylko w jednym projekcie wymagano wkładu 

własnego (5%). 

- Tak, bo trzeba było te 8 tysięcy skądś wziąć. Ja na przykład przystępowałam do projektu do 

28 lutego, a rozpoczęłam działalność 10 października, okazało się, że mam wydać środki 

w listopadzie, gdzie jestem rok bezrobotna i jeszcze mam zainwestować swoje osiem tysięcy, 

o których się dowiedziałam w miesiącu sierpniu. Środki otrzymaliśmy w listopadzie. Rozpoczęliśmy 

działalność od 10 października. Ja rozliczyłam się 15 grudnia, okazało się, że w tym roku już nie ma 

pieniędzy, powiedziała nam, że do marca już nie ma pieniędzy i te pieniądze (zwrot 20%) 

otrzymaliśmy w końcówce maja, czyli 8 miesięcy od założenia działalności. Jeśli ja czekam na swoje 

pieniądze zainwestowane jako osoba bezrobotna prawie po roku bezrobocia i ja dostaje zwrot po pół 

roku, to dla mnie to jest trochę śmieszne. Dość, że przez ten okres mnie mąż utrzymywał, to jeszcze 

trzeba było na to wziąć kredyt, ale ja bym go nie dostała jako osoba bezrobotna.  

- W moim przypadku od razu było powiedziane, że muszę zabezpieczyć 20% środków własnych. 

Ja tak samo dopiero po pół roku dostałem zwrot tych 20%, ale ja byłem osobą pracującą. 

 (FGI, uczestnicy projektu WUP, gr.6 ostrołęcko-siedlecki) 

Przyznane środki finansowe 

Dotacja na otwarcie działalności gospodarczej, którą otrzymali uczestnicy, kształtowała się 

w wysokości od 11 400 zł do 40 000 zł. Wysokość dotacji była bardzo dobrze oceniana przez 

uczestników, którzy potrzebowali niezbyt dużych dotacji. Za zbyt niską uznawały je osoby, które 

musiały zainwestować w sprzęty 100 000 – 200 000 zł (np. branża budowlana, przemysł, serwis 

samochodowy). 

  

” 
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Wykres 14. Wysokość dotacji 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Comiesięczne wsparcie pomostowe w wysokości od 500 do 1 300 zł przyznawane było przez okres 

od 6 do 12 miesięcy. „Pomostówka” wspomaga „przetrwanie” uczestnika projektu do momentu 

uzyskania przez niego płynności finansowej i była przeznaczona na takie stałe wydatki jak: ZUS, 

Internet, telefon i czynsz etc. Atrakcyjniejszym rozwiązaniem jest dla uczestników otrzymywanie 

również przedłużonego wsparcia pomostowego do upływu 12 miesięcy, gdyż znaczna część firm 

zaczyna przynosić dochody dopiero po roku funkcjonowania. Wysokość „pomostówki” jest 

odpowiednia dla mikro-firm, niewynajmujących lokalu lub wynajmujących lokal z niskim czynszem. 

Ponad połowa beneficjentów konkursowych przyznawała uczestnikom wsparcie pomostowe przez 

12 miesięcy (53%). Jedynie co dwudziesty uczestnik projektów WUP skorzystał z takiej możliwości – 

co dziesiąty w projektach WUP realizowanych na terenie regionów warszawskiego wschodniego 

(11%) i zachodniego (13%), 6% wspartych przez filie obsługujące region ostrołęcko-siedlecki, 2% 

w podregionie ciechanowsko-płockim. Przedłużonego wsparcia pomostowego nie stosował WUP 

w Radomiu. 

Wsparcie pomostowe jest bardzo doceniane przez uczestników, niezależnie od podmiotu 

udzielającego wsparcia i cech społeczno-demograficznych samych uczestników. Dla 46% z nich było 

ono niezbędne do funkcjonowania firmy, co drugi uważa je za bardzo przydane. Mniej 

entuzjastyczny stosunek do niego ma jedynie co dwudziesty badany – uznając je za dosyć 

przydatne.  

- Tu było też wsparcie pomostówki przez pół roku. Jak zakłada się działalność, to czasem trzeba 
poczekać 2 lata, żeby ona zaczęła funkcjonować i to jest czas, który trzeba dać sobie na rozruch. 
Ta dotacja pozwalała mi mieć podstawowe rzeczy do pracy, czyli sprzęt elektroniczny, komputery, 
faksy, drukarki, programy, narzędzia pracy.  

 (FGI, uczestnicy projektu WUP, gr.2, m. st. Warszawa)    
 
- No każda działalność to inaczej, bo jedną działalność otworzę za te 50 000 zł, a na drugą 
potrzebne jest 500 000 zł, no nie ukrywajmy…. 
- Na początek to jest dobra kwota uważam, no nie uderzająca do głowy, zmuszająca też do pracy 
od początku.  
- Dla mnie za mało, o dwa razy co najmniej. 

 (FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.8 Warszawa wsch.) 

11 400 zł 

38 657 zł 

40 000 zł 

Minimum

Średnia

Maximum

” 
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Główne obserwacje i wnioski 

 Najczęściej określaną przez beneficjentów formą wniesienia 
zabezpieczenia jest weksel awalowany oraz akt notarialny o poddaniu się 
egzekucji przez dłużnika. 

 Żaden z badanych beneficjentów nie spotkał się z przypadkiem 
uczestnika, który miałby trudności w udokumentowaniu zabezpieczenia 
środków. Większe trudności nastręczała uczestnikom konieczność 
wniesienia wkładu własnego. 

 Dotacja na otwarcie działalności gospodarczej, którą otrzymali uczestnicy 
kształtowała się w wysokości od 11 400 zł do 40 000 zł; średnia była jednak 
bliska wartości maksymalnej.  

 Uczestnicy oceniają wsparcie pomostowe jako bardzo przydatne, 
zwłaszcza w formie przedłużonej.  

 

6.7  Wsparcie po założeniu działalności gospodarczej 

 

W początkowej fazie rozwoju uczestnicy mają możliwość skorzystania 
ze wsparcia doradczego. Pomoc taka oferowana była zarówno przez WUP  
(we wszystkich badanych podregionach), jak i innych beneficjentów  
(w podregionach: warszawskim wschodnim, warszawskim zachodnim, m. st. 
Warszawie). Wsparcie to było uznane za przydatne w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, jeśli było dopasowane do potrzeb uczestnika.  

W rozdziale omówimy dobre praktyki związane ze wsparciem po założeniu 
firmy. 

 

Wsparcie marketingowe po zakończeniu projektu („dobre praktyki”) (n=5 FGI): 

 Konferencja zamykająca projekt z zaproszonymi na nią m.in. mediami lokalnymi (część 

firm mogło się zareklamować na miejscu oraz później u siebie w lokalu udzielając wywiadu – 

2 FGI, podregion ostrołęcko-siedlecki, powiaty sokołowski, siedlecki, m. Siedlce. WUP 

zapraszał również swoich uczestników do wzięcia udziału w konferencjach/ szkoleniach 

po zakończonym programie). 

 Możliwość zareklamowania się w mediach lokalnych umożliwiał również WUP 

w podregionie warszawskim wschodnim oraz ciechanowskim. Ponadto WUP z podregionu 

warszawskiego wschodniego chwalono również za zorganizowanie spotkania 

merytorycznego z innymi przedsiębiorcami, dzielącymi się swoim doświadczeniem oraz 

wydanie Biuletynu prezentującego wybrane sylwetki i firmy uczestników programu.  

 Linki do stron WWW firm otwartych przy pomocy dotacji zamieszcza na swojej stronie inny 

beneficjent z podregionu warszawskiego wschodniego.  

 Ponadto uczestnicy byli zapraszani na konferencje, bezpłatne szkolenia (podregion 

ostrołęcko-siedlecki, PUP). 

Dodatkowo mniejszość osób po całym procesie wsparcia (do 2-6 miesięcy) mogła lub miała 

obowiązek konsultować się z: doradcą zawodowym, prawnikiem, księgową czy też innym 

specjalistą (n=5 FGI). Znaczna część uczestników miała tego rodzaju konsultacje indywidualne 
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w trakcie procesu wsparcia, wtedy jednak dotyczyły one biznesplanu i planowej działalności 

gospodarczej. Pozytywnie oceniano skorzystanie ze wsparcia już po otwarciu działalności, 

gdy uczestnicy stykają się z realnymi problemami w kierowaniu firmą. 

 Chwalony był taki rodzaj wsparcia, kiedy uczestnik mógł wybrać sobie spotkanie 

z określonym doradcą w razie potrzeby (np. projektantem stron internetowych), gdy sesji 

było kilka – uczestnik mógł wcześniej przygotować się do takiego spotkania. 

 Za nieprzydatne uznano takie wsparcie, gdy uczestnik nie miał wpływu na wybór 

specjalistów lub jeśli takie spotkania były narzucone i odbyły się zbyt szybko po otwarciu 

działalności (nie pojawiły się jeszcze realne problemy). 

- Dostałam telefon, że za tydzień jest szkolenie w sprawie dalszego pozyskania środków i jak tam 
weszłam, to były 3 osoby z mojej grupy plus ja. Pan, który to prowadził powiedział, że w trakcie 
powinno być powiedziane, co można później pozyskać i kiedy.  
- Też mieliśmy możliwość skorzystania z takich szkoleń. 
- U nas czegoś takiego nie było, nie było informacji.  
- To było grubo po rozliczeniach, niejednokrotnie otrzymywaliśmy w formie elektronicznej 
zaproszenia na konferencje.  
- Albo możliwości zareklamowania firmy.  
- Albo na zamknięcie tego całego projektu, można było przedstawić, co kto robi, wpisać się w jakiś 
folder. Cała grupa zbierała się i wszyscy mogli się zaprezentować.  
Pr. Co urząd z tym robił? 
- Możliwość prezentacji w Internecie.  
- I trafiło to do telewizji siedleckiej. 
- Czyli taka darmowa reklama.          

(FGI, uczestnicy projektu WUP, gr.5 ostrołęcko-siedlecki) 

- Fundacja pilotowała, czy prowadzę, czy się przydało, czy jeszcze czegoś potrzebuję (inny). 

(FGI, uczestnik projektu innego beneficjenta, gr.1, m. st. Warszawa) 

- My byliśmy wspierani przez nasz projekt. Dyrektor Urzędu Pracy zorganizował kampanię 
reklamową w radiu i w telewizji (WUP).  

- To znaczy u mnie projekt trwał rok i nawet po uzyskaniu dotacji, rozliczeniu jej, do momentu 
rozliczenia projektu – czyli do kwietnia tego roku, ja cały czas miałam pomoc, czyli cały czas byłam 
objęta taką pomocą. Miałam ileś tam godzin do wykorzystania porad jakiś tam ekspertów i dzięki 
temu miałam stronę internetową, bo grafik z projektu mi ją projektował, jakieś takie rzeczy (inni – 
Urząd m.st. Warszawa). 

    (FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.8, Warszawa wsch.) 

- Dostaliśmy wsparcie, tylko nikt na to nie poszedł. 
- Jakieś doradcze. 
- Szkolenia doradcze, na które musieliśmy chodzić. Byli doradcy finansowi i takich szkoleń mieliśmy 
mieć 10 godzin, można było nie wykorzystać 20%, czyli trzeba było być 8 godzin. To było już 
zamknięcie dotacji, byliśmy już rozliczeni. Tam byli doradcy finansowi, była księgowa i można było 
przygotować sobie zagadnienia, o których chcieliśmy się dowiedzieć.  
Pr. Mogliście wybrać te, które chcieliście? 
-Teoretycznie. Tam były zaproszone trzy osoby i jak zadałam pytanie panu, to powiedział, że nie jest 
z tej dziedziny, że może mi powiedzieć, o czym innym. Ale mieliśmy to na siłę. 
- My mieliśmy jedno spotkanie. Był jeszcze doradca zawodowy, psycholog, księgowa. 

” 

” 
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- U nas to było w trakcie szkolenia.    
(FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.12, Warszawa zach.) 

 
- Tak, konsultacje prawnicze, ale to było za późno i nie byliśmy przygotowani, o co będziemy mogli 
pytać.    
       (FGI, uczestnik projektu WUP, gr. 3 radomski) 
- Tak ,można było zadzwonić i się poradzić doradcy.   

    (FGI, uczestnicy projektu innego beneficjenta, gr.7, Warszawa wsch.) 
- Była możliwość konsultacji po zakończonych szkoleniach.   

  (FGI, uczestnik projektu WUP, gr.9, ciechanowski) 
- U nas było coś takiego. Po otworzeniu działalności w ciągu pół roku mieliśmy spotkania 
ze specjalistami z różnych branż, mogliśmy z nimi podyskutować. (inne)    
- U nas było 5 godzin doradztwa, co zostało zrealizowane w pierwszych dwóch tygodniach.  
Pr. To było za wcześnie? 
- Tak. Miałem wrażenie, że chodzi o odhaczenie okienka, że jesteśmy numerkiem. To były techniki 
sprzedażowe, a jeżeli nie byłem u klienta, to co mogę powiedzieć na ten temat? (WUP) 

 (FGI, uczestnicy projektu WUP i innego beneficjenta, gr. 11, Warszawa zach.) 
 

 

Główne obserwacje i wnioski 

 Dobre praktyki związane ze wsparciem po założeniu firmy to: konferencja 
zamykająca projekt z zaproszonymi na nią m.in. mediami lokalnymi, 
możliwość zareklamowania się w mediach lokalnych, zapraszanie 
uczestników na konferencje, bezpłatne szkolenia, udostępnienie 
możliwości konsultowania się z doradcą zawodowym, prawnikiem, 
księgową czy też innym specjalistą. 

 

6.8 Rozliczanie dotacji 

 

W rozdziale krótko omówimy najważniejsze kwestie związane z etapem 
rozliczania dotacji.  

Osoby, które otrzymały dotację, poproszone zostały o ocenę uciążliwości obowiązków związanych  

z ich rozliczeniem. Żadnych obciążeń z tytułu udokumentowania wydatków nie odczuło 34%, 

częściej uczestnicy Działania 6.2 i mężczyźni, osoby które zawiesiły lub zlikwidowały działalność 

gospodarczą. Pomimo wprowadzonych uproszczeń do sposobu rozliczania projektów (na podstawie 

oświadczeń) udział osób odczuwających uciążliwości związane z rozliczaniem projektów nie maleje 

lecz rośnie.  

Obowiązki związane z rozliczaniem dotacji negatywnie odbiły się na rozwoju co dziesiątej otwartej 

działalności. Różnice pomiędzy aktywnymi i zlikwidowanymi firmami nie są istotne statystycznie.  
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Wykres 15. Na ile uciążliwe lub nie były dla Pana(i) obowiązki związane z rozliczeniem środków otrzymanych 
na działalność gospodarczą w ramach projektu? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Beneficjenci bardzo rzadko spotykali się z sytuacjami, w których uczestnicy zwracali dotacje. 

Zazwyczaj miało to miejsce w losowych sytuacjach – choroby lub ciąży uczestnika. W regionie 

ostrołęcko-siedleckim cofnięto jedną dotację z powodu nieuczciwości uczestnika. Za nadużycia 

część osób zaproszonych na wywiad grupowy uznawała postawy niektórych uczestników, którzy 

od samego początku komunikowali, że otworzą działalność tylko na rok i starają się o dotację tylko 

po to, by zakupić samochód na prywatny użytek (projekty sprzed 2 lat w podregionie ostrołęcko-

siedleckim). Z tego zapewne powodu następnie wprowadzono w projekcie obostrzenia na zakup 

środka transportu i czasem, choć był on niezbędny do wykonywanej pracy (ścieki, usługi serwisowe 

w domu klienta), koordynatorzy zniechęcali uczestników do ich zakupów lub przyznawano na ich 

zakup zbyt małą kwotę.  
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Beneficjenci wskazywali, że zdarzają się próby (czasami skuteczne) niewłaściwego wydatkowania 

środków: podmieniania faktur, próby zakupu uprzednio posiadanych przedmiotów, dokonywanie 

zakupów na użytek własny, a nie firmy. Trudno jednak oszacować skalę tego zjawiska.  

To jest taka klasyczna sytuacja w tych dotacjach. Np. mąż ma już działalność gospodarczą, 

ma samochód i żona otwiera działalności kupuje od męża za 30 parę tysięcy samochód. (IDI, 

beneficjent konkursowy) 

Pani chciała kanapę kupić od swojej córki zamieszkałej w tym samym budynku. I to miało być 

do poczekalni. Prosiliśmy, żeby rozważyła zakup innej kanapy, bo jeżeli kupuje od córki, która 

mieszka pod tym samym adresem to taka kanapa miejsca nie zmienia za 3,5 tys. złotych. 

Prosiliśmy, żeby kupiła normalnie kanapę, tutaj problem najczęściej pojawiał się z umowami kupna-

sprzedaży. (IDI, beneficjent konkursowy) 

Problemem przy rozliczaniu dotacji jest zazwyczaj zbytnia szczegółowość biznesplanu. Stanowi 

on załącznik do umowy, dlatego też wszelkie zmiany np. modelu zakupionego sprzętu wymagają 

aneksowania jej.  

 

Główne obserwacje i wnioski 

 Rozliczenie projektu rodzi poważniejsze trudności dla 27% badanych 
uczestników, 34% deklaruje, że nie miało z tym żadnych problemów. 

 Problemem przy rozliczaniu dotacji jest zazwyczaj zbytnia szczegółowość 
biznesplanu. Stanowi on załącznik do umowy, dlatego też wszelkie 
zmiany, np. modelu zakupionego sprzętu, wymagają aneksowania jej. 

 

” 
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7. Nowopowstałe podmioty 

7.1 Przeżywalność założonych firm  

 

Jednym z kluczowych kryteriów oceny efektów wspierania przedsiębiorczości 
jest trwałość uruchamianych przedsiębiorstw przy wykorzystaniu wsparcia 
dotacyjnego. Pozytywna ocena efektów w tym zakresie wymaga jednak, aby 
nowo utworzone firmy charakteryzowały się poziomem przeżywalności 
co najmniej równym lub większym (najlepiej) od poziomu obserwowanego 
w skali całej gospodarki. 

Problem trwałości założonych firm został poruszony zarówno w badaniu jakościowym, w którym 

wykorzystano technikę zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), jak i w badaniu ilościowym, 

opartym na wspomaganych komputerowo wywiadach telefonicznych (CATI).  

Odbiorcy dotacji mają obowiązek prowadzenia uruchomionej działalności gospodarczej przez tzw. 

okres trwałości, obejmujący 12 miesięcy od zarejestrowania firmy. W razie niewywiązania się z tego 

obowiązku powinni zwrócić otrzymane środki finansowe. Dlatego bardzo rzadko zdarza się, aby 

firma została zamknięta przed upływem pierwszego roku funkcjonowania. W badaniu ilościowym 

sytuacja taka dotyczyła zaledwie 1% firm. Jak wskazują wyniki badania jakościowego, przyczynami 

tak wczesnego zaprzestawania działalności gospodarczej są zazwyczaj przypadki losowe (choroba), 

rzadko zaś nieprawidłowe wydatkowanie otrzymanych środków. Przyczyny te mogą zmniejszać 

skuteczność wywiadu telefonicznego, dlatego odnotowany w badaniu ilościowym odsetek 

zamykanych firm przed upływem wymaganego okresu trwałości (1%) może być nieco 

niedoszacowany. 

W okresie następującym bezpośrednio po upływie roku od rejestracji, obserwowany w badaniu 

ilościowym odsetek odbiorców dotacji, którzy zaprzestają działalności gospodarczej, gwałtownie 

rośnie – do 13% 15 miesięcy po jej założeniu. Wskazuje to, że część uczestników oczekuje  

z zamknięciem przedsiębiorstwa, aż upłynie okres trwałości, a następnie wycofuje się z rynku krótko 

po jego zakończeniu.       

W badaniu FGI udział wzięły osoby, które prowadziły firmę ponad 12 miesięcy (wymóg 

rekrutacyjny). W zależności od terminów rozpoczęcia projektów (pewne różnice w podregionach) 

w badaniu uczestniczyli przedstawiciele firm działających nieco ponad rok, od 1,5 do 2 lat oraz 

ponad 2 lata. 

 Pojedyncze osoby w poszczególnych grupach badania jakościowego (FGI) zamknęły (n=5 

osób) lub zawiesiły (n=7 osób) działalność gospodarczą. Najczęstszym powodem zamykania 

lub zawieszania działalności jest zbyt mała ilość zleceń oraz przypadki losowe. Mniejszość 

osób zamyka lub zawiesza po roku działalność, nieco więcej zaś decyduje się na ten krok 

po 2 latach, gdy występuje obowiązek płacenia wyższych składek ZUS. 

 Część osób o niższych dochodach, prowadzących działalność krócej niż 2 lata, obawia się 

momentu wejścia w okres obowiązywania wyższego ZUS. W zależności od ilości zleceń, 

część z nich rozważa zawieszenie, bądź zamknięcie działalności gospodarczej lub też będzie 

poszukiwać możliwości ponoszenia mniejszych opłat np. łącząc prowadzenie działalności 
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gospodarczej z pracą na etat. Tylko dwie osoby rozważały zarejestrowanie firmy w innym 

kraju, w którym koszty stałe prowadzenia działalności gospodarczej są niższe niż w Polsce. 

Temat zaprzestawania prowadzenia działalności gospodarczej został również poruszony w badaniu 

ilościowym CATI. Okazało się, że w dwóch trzecich przypadków uczestnicy jedynie ją zawieszali, 

a zatem zamknięcie przedsiębiorstwa nie miało charakteru definitywnego (Wykres 16). 

Sporadycznie zdarzały się również inne sytuacje: przejęcie założonego przedsiębiorstwa przez inną 

osobę lub przekształcenie go w spółkę.  

Przyczyny likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej (Wykres 17,   
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Wykres 18) różnią się w zależności od płci. Wśród kobiet powody zaprzestania prowadzenia firmy 

najczęściej mają charakter osobisty lub rodzinny. Ukazuje to, jak ważnym elementem wspierania 

przedsiębiorczości kobiet są działania w obszarze łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym.  

Wykres 16. Co się wydarzyło z działalnością gospodarczą, którą założył(a) Pan(i) w ramach otrzymanej dotacji? 
(osoby nieprowadzące już założonej działalności gospodarczej) 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Wśród mężczyzn dominują przyczyny o charakterze ekonomicznym, związane z trudnością 

pozyskania klientów i zapewnienia w ten sposób stabilności finansowej prowadzonej firmy, a także 

podjęcie innej pracy, skłaniające do zaprzestania własnej działalności. Ten ostatni powód był 

z reguły rzadko wskazywany w podobnych badaniach44. Jego bardzo częste występowanie rodzi 

pewne wątpliwości, co do selekcji uczestników Działania 6.2 na Mazowszu – czy rzeczywiście zawsze 

były to osoby, dla których prowadzenie własnej działalności było preferowaną formą zatrudnienia. 

Wykres 17. Przyczyny likwidacji działalności gospodarczej 

                                                                    
44

 Por. PAG Uniconsult, Badanie osiągniętych wartości wskaźników komponentu regionalnego PO KL. Raport z IV etapu 
badania, MRR, 2012, rozdz. 3.2.3; PAG Uniconsult, Ocena trwałości i efektywności wsparcia udzielonego na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w ramach SPO RZL, ZPORR oraz PO KL, Województwo Kujawsko-Pomorskie, 2012, s. 52 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 
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Wykres 18. Przyczyny zawieszenia działalności gospodarczej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Przeżywalność przedsiębiorstw jest w statystyce publicznej charakteryzowana przez tzw. wskaźniki 

przeżycia, podawane w corocznie publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny opracowaniu 

pn. „Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw”45. 

Wskaźnik przeżycia w tym ujęciu to odsetek przedsiębiorstw powstałych w danym roku, które 

kontynuowały działalność do końca jednego z następnych lat (np. odsetek przedsiębiorstw 

powstałych w roku 2010, które prowadziły działalność co najmniej do końca roku 2011). 

                                                                    
45

 W momencie przeprowadzenia badania najbardziej aktualnym opracowaniem z tej serii było: Warunki powstania 
i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2006–2010, GUS, Warszawa 2012 
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W niniejszym badaniu zastosowano analogiczne podejście. Wykorzystano fakt, że realizacja badania 

CATI miała miejsce na przełomie listopada i grudnia 2012 roku, a więc można w przybliżeniu uznać, 

że przedsiębiorstwa nadal funkcjonujące w momencie badania istniały do końca roku 2012. 

Ponieważ warunkiem przeprowadzenia wywiadu CATI było prowadzenie działalności założonej 

w oparciu o dotację przez ponad 12 miesięcy, niezbędne do metodologicznie poprawnego 

oszacowania przeżywalności było uwzględnienie nie tylko efektywnych wywiadów CATI, ale również 

danych o tych uczestnikach, którzy nie zostali włączeni do próby, ponieważ zaprzestali prowadzenia 

działalności przed upływem tego okresu. Wykorzystano ponadto informacje z wywiadów, których 

nie udało się w pełni przeprowadzić z innych powodów (np. przerwania rozmowy przez 

respondenta), ale w ramach których ankieterowi udało się pozyskać od respondenta informację 

o losach założonej firmy. Analizy przeżywalności przeprowadzono więc na próbie 619 

przedsiębiorstw założonych przez uczestników Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 PO KL, na którą 

składa się 578 efektywnych wywiadów CATI oraz 41 wywiadów nieefektywnych. 

Jak wynika z danych GUS, przeżywalność istotnie różnicuje się dla przedsiębiorstw powstałych  

w różnych latach. Niewątpliwie dają tu o sobie znać skutki wahań koniunktury gospodarczej. Z tego 

względu analizy przeprowadzono oddzielnie dla firm założonych w 2010 i w 2011 roku. Liczba firm 

założonych przy udziale dotacji w 2009 roku była zbyt mała, by uzyskać wiarygodne oszacowanie 

przeżywalności. 

Analiza przeżywalności została przeprowadzona dla dwóch perspektyw czasowych. W pierwszej  

z nich analizowano trwałość firm w ciągu 12-24 miesięcy od zarejestrowania działalności. Badano 

zatem, czy firmy założone w roku 2010 przetrwały do końca roku 2011, a firmy założone w roku 2011 

– do końca roku 2012 (dokładniej do momentu badania). Wyniki niniejszego badania, zestawione 

ze statystykami opublikowanymi przez GUS dla działalności gospodarczej osób fizycznych, 

prezentuje Wykres 19. 

W drugiej perspektywie czasowej analizowano trwałość firm w okresie powyżej 24 miesięcy,  

a dokładniej w ciągu 24-36 miesięcy od zarejestrowania działalności. Na podstawie badania CATI 

określono, jaki odsetek firm założonych w oparciu o dotacje w 2010 roku przetrwał co najmniej 

do momentu badania. Wyniki tych obliczeń, w zestawieniu z danymi GUS, prezentuje Wykres 20. 

Jak się okazuje, przeżywalność przedsiębiorstw założonych przy wykorzystaniu dotacji jest znacznie 

większa, niż typowa dla całej populacji działalności gospodarczych osób fizycznych w Polsce. 

W momencie przeprowadzania badania nie były jeszcze naturalnie dostępne dane GUS dotyczące 

przeżywalności do końca 2012 roku, dlatego dokładnie porównywalne były jedynie wyniki dotyczące 

odsetka firm założonych w 2010 roku, które prowadziły działalność co najmniej do końca roku 2011. 

W próbie odbiorców dotacji PO KL wartość tego wskaźnika wynosiła 85%, podczas gdy dla 

wszystkich działalności gospodarczych w Polsce jedynie 78% Uczestnicy, którzy własną firmę 

zarejestrowali w roku 2011, osiągnęli niemal równie wysoką wartość wskaźnika przeżycia jak ich 

poprzednicy – 83% 

Z kolei wartości wskaźnika przeżycia w perspektywie 24-36 miesięcy, którą z oczywistych względów 

można była empirycznie ustalić jedynie dla uczestników zakładających działalność w 2010 roku, 

wynosiła 65% Wszystkie prezentowane tu wartości wskaźników przeżycia firm założonych  

w oparciu o dotacje były wyraźnie wyższe niż notowane w badaniach GUS z ostatnich lat. 
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Wykres 19. Przeżywalność przedsiębiorstw w perspektywie 12-24 miesięcy. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania CATI oraz danych GUS. 

 
Wykres 20. Przeżywalność przedsiębiorstw w perspektywie 24-36 miesięcy. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania CATI oraz danych GUS. 

Należy zauważyć, iż wyniki badania są znacząco różne od tych, które zostały uzyskane 

w panelowych badania niepracujących odbiorców dotacji w ramach Działania 6.1.3, w których 

stwierdzono, że przeżywalność prowadzonej przez nich działalności gospodarczej nie przekracza 
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181 

ogólnokrajowej przeżywalności firm założonych przez osoby uprzednio bezrobotne46. Być może 

zatem szczególne cechy wsparcia świadczonego w ramach Działania 6.2, np. wyższa wartość 

wsparcia finansowego, sprzyjają przeżywalności przedsiębiorstw. 

Ogólnie zatem skalę przeżywalności przedsiębiorstw założonych przez odbiorców dotacji 

należy ocenić pozytywnie. Stawia to w pozytywnym świetle trwałość efektów dotacji. 

Szczególnie wysokie wartości wskaźników przeżycia w perspektywie 12-24 miesięcy (86-88%) 

odnotowano wśród odbiorców dotacji przyznanych w ramach projektów Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy. Należy jednak zastrzec, że zaobserwowane w badanej próbie różnice w wartościach 

wskaźników przeżycia między uczestnikami projektów WUP a uczestnikami innych projektów nie są 

istotne statystycznie, a zatem mogą mieć charakter przypadkowy. 

Wykres 21. Przeżywalność przedsiębiorstw założonych przez odbiorców dotacji. 

 

Różnice nieistotne statystycznie. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania CATI. 

Istotna była natomiast różnica w przeżywalności firm założonych w 2011 roku między projektami 

systemowymi (88%) a konkursowymi (79%). Różnica ta wynika jednak z tego, że przedsiębiorstwa 

założone w ramach projektów systemowych były rejestrowane później (w drugiej połowie 

2011 roku). W rezultacie okres, jaki dzielił je do końca 2012 roku, był krótszy, a zatem łatwiej im było 

przetrwać do momentu pomiaru przeżywalności. Po uwzględnieniu liczby miesięcy, jaka minęła 

od założenia firmy, znika korelacja między typem projektu a wartością wskaźnika przeżycia.   

                                                                    
46

 PAG Uniconsult, Badanie osiągniętych wartości wskaźników komponentu regionalnego PO KL. Raport z IV etapu 

badania, MRR, 2012, rozdz. 3.2.3 
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Główne obserwacje i wnioski 

 Przeżywalność firm uruchamianych przy wykorzystaniu dotacji jest 
wysoka, przy czym poziom ten jest wyraźnie wyższy od przeżywalności 
firm ogółem, mierzonej w badaniach GUS dla całego kraju. Sytuacja 
ta dotyczy zarówno przeżywalności w perspektywie czasowej 12-24, jak  
i 24-36 miesięcy. Przykładowo, pośród beneficjentów dotacji PO KL 
wartość wskaźnika przeżywalności dla firm zakładanych w 2010 r. 
wyniosła 85%, podczas gdy dla wszystkich podmiotów podejmujących 
działalność gospodarczą w Polsce (w 2010 r.) jedynie 78%. Beneficjenci 
dotacji, którzy zarejestrowali własną firmę w roku 2011, również osiągnęli 
bardzo wysoką wartość wskaźnika przeżycia, wynoszącą 83%. Z tego 
punktu widzenia uzasadniona jest wysoka, pozytywna ocena 
udostępnianego wsparcia. 

 Zjawisko zamykania działalności gospodarczej w okresie do roku 
od otrzymania dotacji występuje marginalnie (1%). W zasadzie 
powodowane jest głównie czynnikami losowymi. Jednak po upływie 
wymaganego okresu trwałości (1 rok) widoczny jest radykalny przyrost 
jego skali. Po upływie roku od rejestracji firmy grupa odbiorców dotacji 
zaprzestających prowadzenia działalności rośnie do 13% w okresie 15 
miesięcy od jej zarejestrowania. Oznacza to, że część beneficjentów 
oczekuje upływu okresu trwałości, aby następnie wycofać się  
z prowadzenia firmy.    

 Głównym czynnikiem, który przesądza o zaprzestawaniu działalności 
gospodarczej, jest sytuacja ekonomiczna. Firmy nie są w stanie 
generować wystarczającej skali sprzedaży, aby z sukcesem utrzymać się 
na rynku. Badanie ilościowe wskazuje jednak, że najczęściej działalność 
gospodarcza jest zawieszana, a nie definitywnie likwidowana 
(2/3 przypadków). Wskazuje to, iż jej inicjatorzy widzą jednak pewne 
szanse na ponowne „odtworzenie” firmy.   

 Zidentyfikowano zróżnicowanie przyczyn zawieszania/ likwidowania 
działalności gospodarczej zależnie od płci odbiorcy dotacji. Wśród kobiet 
przyczyny te mają najczęściej charakter osobisty i rodzinny. Wśród 
mężczyzn przeważają czynniki ekonomiczne, a także fakt podjęcia innej 
pracy. 

7.2 Charakterystyka powstałych firm 

 

Interesująca jest bliższa charakterystyka przedsiębiorstw tworzonych przy 
wykorzystaniu dotacji. Może być ona identyfikowana przez pryzmat różnych 
wymiarów. Obejmują one takie zagadnienia, jak: postać organizacyjna 
uruchamianych przedsiębiorstw, ukierunkowanie branżowe,  osiągane wyniki 
finansowe czy też terytorialny zakres działalności (rynki, na których 
funkcjonują przedsiębiorstwa). 

Niezależnie od cech społeczno-demograficznych oraz schematu, w ramach którego przyznane 

zostały środki, niemalże wszystkie nowo utworzone przez biorców dotacji firmy prowadzone 

są w formie indywidualnej działalności gospodarczej (99,6%).  
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W celu zbadania, jaki jest rozkład branż przedsiębiorstw zakładanych przez odbiorców środków 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, posłużono się danymi ze składanych do Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzieleniu pomocy de minimis. Sprawozdania 

te, dostarczane przez beneficjentów PO KL, występujących tu w roli Podmiotu Udzielającego 

Pomocy de minimis, zawierają kod PKD firmy powstającej w oparciu o dotację. Po wyodrębnieniu 

przedsiębiorstw założonych przez odbiorców dotacji w ramach Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 

PO KL47 ustalono, jaki jest wśród nich rozkład sekcji PKD 2007 (p. Tabela 25 i Wykres 22). 

Tabela 25. Struktura branżowa firm założonych przez odbiorców dotacji PO KL 

Sekcja PKD Odsetek 
firm 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1,3% 

Przetwórstwo przemysłowe 16,0% 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz itp. 0,2% 

Budownictwo 10,5% 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 14,1% 

Transport i gospodarka magazynowa 0,6% 

Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 4,5% 

Informacja i komunikacja 7,5% 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 0,6% 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0,3% 

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
(gdzie indziej nie sklasyfikowana) 

18,7% 

Działalność w zakresie usług administrowania 6,5% 

Edukacja 8,3% 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3,2% 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1,9% 

Pozostała działalność usługowa 6,0% 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań składanych do UOKiK. 

                                                                    
47

 Zidentyfikowano 626 takich przedsiębiorstw w danych ze sprawozdań za lata 2009-2011. Porównując 
tę liczbę z liczbą wynikającą ze sprawozdań z realizacji Działań PO KL lub z bazy PEFS 2007 można stwierdzić, 
że jest to niestety jedynie część firm założonych dzięki dotacjom.  
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Wykres 22. Struktura branżowa firm założonych przez odbiorców dotacji PO KL 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań składanych do UOKiK. 

Według uzyskanych w ten sposób statystyk, większość (58%) przedsiębiorstw założonych przy 

udziale środków przyznanych w ramach PO KL lokuje swoją działalność w sektorze usług. 

Po kilkanaście procent uczestników wybiera natomiast sektory przemysłu (16%), handlu (14%) lub 

budownictwa (11%). Dokładniejsza analiza uwidacznia, że najbardziej popularną sekcją PKD jest 

„Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” (19%), przy czym szczególnie często 

występowała działalność z zakresu specjalistycznego projektowania, architektury, fotografii  

i rachunkowości. Takie wyniki wiążą się niewątpliwie z tym, że, jak pokazano w innej części 

niniejszego raportu, większość odbiorców dotacji legitymuje się wykształceniem wyższym. 

Tymczasem zgodnie z danymi GUS, blisko 80% przedsiębiorstw w sekcji  „Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna” zakładają osoby z takim właśnie poziomem wykształcenia (praktycznie nigdy 

osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym)48. 

Uczestnicy rzadko zmieniają profil prowadzonej działalności. Taką decyzję podjął co dwudziesty 

badany, częściej robią to osoby, których rodzice również prowadzili działalność gospodarczą (7%), 

niż osoby bez rodzinnych tradycji pracy „na swoim” (3,5%). Uczestnicy decydują się na zmianę 

branży, ponieważ rozszerzają prowadzoną działalność (33%) albo zidentyfikowali działalność 

bardziej opłacalną (29%). Stosunkowo niski udział osób zmieniających profil działalności z powodu 

braku popytu (14%), z powodu sezonowości / niepewnego źródła dochodów (14%) lub z powodu 

nadmiernej konkurencji (5%) świadczy o trafności rozpoznania rynku, dokonywanego na etapie 

opracowywania biznesplanu. 

  

                                                                    
48

 Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2006–2010, 

GUS, Warszawa 2012. 
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Wykres 23. Jaka jest główna branża prowadzonej przez Pana(ią) firmy? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

 W związku z niewielką liczbą przypadków zmiany branży nie dziwi, że udział sektorów wśród 

przedsiębiorstw objętych badaniem CATI i nadal aktywnych w momencie badania jest zbliżony 

do tego, który został zaobserwowany w momencie rejestrowania działalności. Dominującą 

dziedziną prowadzonych przez respondentów firm były usługi (59%). Częściej w tym obszarze 

działalność prowadziły kobiety (71,6%) oraz mieszkańcy Warszawy (71,9%), a także osoby, których 

rodzice prowadzili wcześniej działalność gospodarczą (67,7%). Zdecydowanie mniej osób 

decydowało się na branżę handlową (15%). Produkcją przemysłową (13%) zajmowali się przede 

wszystkim mężczyźni (17%). Sektor ten był najbardziej popularny w podregionie radomskim (20%). 

Mężczyźni podejmowali też często działalność w dziedzinie budownictwa  

(18%). 

Wszystkie funkcjonujące w momencie badania firmy w mniejszym (10%) lub większym stopniu 

(55%) realizują w swojej działalności założenia biznesplanu. Więcej niż co trzeci spośród badanych 

twierdzi, że wdraża go w całości. Podobne opinie wyrażali uczestnicy zaproszeni na wywiady 

grupowe – większość z nich podkreślała, że realizuje założenia biznesplanu, choć jest on 

poddawany weryfikacji w codziennym funkcjonowaniu. Nie zabrakło jednak opinii, że biznesplan nie 

jest wykorzystywany na co dzień oraz, że został napisany jedynie na potrzeby otrzymania dotacji, 
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jako „sztuka dla sztuki” (częściej w podregionach m. st. Warszawa, warszawski zachodni i wschodni). 

W badaniu ilościowym nie zaobserwowano zależności pomiędzy regionem, schematem czy też 

typem beneficjenta a deklaracjami o realizacji biznesplanu. Jedynie wiek różnicuje odpowiedzi 

badanych. Mianowicie, im niższy wiek badanych, tym częstsze odstępstwa od początkowych 

założeń – wśród najmłodszej grupy do 25 lat (24%) znacznie częściej spotykane są odpowiedzi, 

że biznesplan realizowany jest w mniejszym zakresie niż wśród osób w wieku 31-44 lata (4%).  

 
Wykres 24. Z jakich powodów Pana(i) firma zmieniła branżę? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

 

Przychody aktywnych przedsiębiorstw są niskie. Nieco ponad jedna trzecia badanych osiągnęła 

w roku 2011 przychody mieszczące się w przedziale niewielkich wartości od 10 do 50 tys. złotych. 

Wyższe przychody osiągnęło 13%, zaś niższe 29% firm. Oczywiście zdarzają się również wyjątki: 

2% badanych deklarowało przychody przekraczające 200 tysięcy złotych. Średnio przychody firm 

zakładanych przez mężczyzn (50 tys. zł) są wyższe niż firm zakładanych przez kobiety (27 tys. zł). 

Przeciętna działalność gospodarcza założona przy udziale dotacji przynosiła roczne przychody 

w wysokości 39 tys. złotych.  

Podczas wywiadów grupowych jedynie nieliczni badani stwierdzali, że osiągali przychody 

w pierwszych miesiącach funkcjonowania firmy (były to osoby, które usankcjonowały już wcześniej 

prowadzoną działalność usługową, a utworzone firmy nie wymagały dużych inwestycji), mniejszość 

notowała przychody po okresie pół roku, znaczna część dopiero po roku, a pewna część po 1,5 roku-

2 latach. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach badania ilościowego, w którym 37% firm 

uruchomionych w 2011 r. odnotowała przychód do 10 tys. zł. Wśród firm założonych w latach 2009-

2010 odsetek wynosi już jedynie 14%  
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Znaczna część firm na bieżąco finansuje koszty i inwestuje, a w związku z tym nie wykazuje zysków 

(19%). Zgodnie z wynikami badania jakościowego wśród uczestników firmy, które wymagały 

dużych inwestycji (w tym inwestycji własnych), zakupiły drogie maszyny, wybudowały własne lokale 

nabywały niezbędne towary – nadal inwestują, nie wykazując zysków lub zyski tych firm pojawią się 

wówczas, kiedy zaczną się zwracać ich własne inwestycje (np. jest tak w przypadku firm 

przemysłowych i przedsiębiorstw działających w branży budowlanej). W przypadku 28% badanych 

zysk w skali roku nie przekroczył 10 tys. zł, w co czwartej firmie mieścił się on w przedziale od 10 do 

50 tys. zł. Przeciętne zyski aktywnych firm to niewiele ponad 13 tys. zł (10 tys. wśród kobiet 

i 16 tys. w firmach prowadzonych przez mężczyzn). 

Wykres 25. Jak ocenia Pan(i) obecną sytuację prowadzonej przez Pana(ią) firmy?  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Obszar, na jakim działa firma, decyduje o możliwościach docierania do nowych klientów. Wśród 

firm, które funkcjonują po dzień dzisiejszy 22% działa jedynie na terenie jednej gminy lub konkretnej 

miejscowości. Najczęściej firmy koncentrują działalność na terenie Warszawy (44%), 

a w pozostałych podregionach udział firm o zasięgu lokalnym waha się od 15% w podregionie 

ostrołęcko-siedleckim po 25% w radomskim. Częściej tylko lokalnie działające firmy prowadzone są 

przez uczestników Poddziałania 8.1.2 (31%), niż Działania 6.2 (20%) oraz przez  kobiety (29%), niż 

przez mężczyzn (15%). Im niższe wykształcenie uczestników, tym częściej spotykana jest 

koncentracja na rynku lokalnym. Zasięg obejmujący wiele powiatów lub nawet całe województwa 

jest częściej charakterystyczny dla firm zakładanych przez uczestników projektów wdrażanych przez 

WUP. Ogólnopolski zasięg działalności dotyczy 22% firm, natomiast 8% prowadzi działalność nawet 

poza granicami kraju. 
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Jeśli chodzi o perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, to pośród przedsiębiorców 

przeważają postawy optymistyczne. Co czwarty badany obecną sytuację firmy ocenia jako 

zdecydowanie pewną, niezagrożoną ryzykiem upadłości. Wynik ten zbliżony jest do uzyskanego 

w grupie uczestników PO KL w badaniu ogólnopolskim, w którym to 24% odbiorców dotacji 

nie widzi ryzyka upadłości firmy49. Realne zagrożenie likwidacją częściej występuje w firmach 

zakładanych przez osoby niepracujące przed przystąpieniem do projektu – 17% z nich stwierdza, że 

sytuacja ich firmy jest raczej niepewna. Podobnego zdania jest jedynie 10% uczestników, którzy 

pracowali w chwili przystąpienia do projektu i 14% wszystkich uczestników. Jedynie 2% badanych 

uważa, że sytuacja jest zdecydowanie niepewna i występuje poważne ryzyko likwidacji firmy.  

 

Główne obserwacje i wnioski 

 Jeśli chodzi o formę organizacyjno-prawną zakładanych firm, to dominuje 
indywidualna działalność gospodarcza (tzw. wpis do ewidencji).  

 Najczęściej wybierany przedmiot działalności stanowią usługi (58%). 
Uzasadnia to przeciętnie niższa kapitałochłonność działalności usługowej. 
Wybrany pierwotnie profil funkcjonowania jest rzadko zmieniany. 
Świadczy to o trafności przewidywań określonych na etapie formułowania 
biznesplanów, które w większości przypadków wykorzystywane są jako 
instrument sterowania rozwojem (z uwzględnieniem pożądanych 
weryfikacji). 

 Charakterystyki finansowe funkcjonujących przedsiębiorstw wskazują, że 
są to typowe przedsięwzięcia gospodarcze skali mikro. Generowane 
przychody, jak i zyski, są bardzo nieznaczne. Przeciętny przychód  
z działalności osiąga poziom 39 tys. zł, a średnio wypracowywane zyski 
wynoszą 13 tys. zł rocznie. 

 W przeważającej mierze firmy działają w skali lokalnej (jest to obszar 
gminy, powiatu). Występuje jednak dość pokaźny udział przypadków,  
w których deklarowany jest zasięg wojewódzki (22%), a nawet sięgający 
poza granice kraju (8%).  

 Pośród właścicieli firm przeważają postawy optymistyczne, wyrażające 
się w opinii, że sytuacja przedsiębiorstwa jest pewna i nie grozi mu 
upadłość. Tylko 2% podkreśla bardzo niepewną sytuację, z którą może 
wiązać się realna konieczność zamknięcia przedsiębiorstwa. 

7.3 Utworzone miejsca pracy  

 

Z punktu widzenia celów PO KL szczególnie interesującym aspektem 
charakterystyki powstałych dzięki dotacjom przedsiębiorstw są utworzone  
w nich miejsca pracy. Chodzi tu nie tylko o miejsce pracy dla uczestnika 
projektu, który podejmuje samozatrudnienie, ale i o tworzone przez niego 
dodatkowe miejsca pracy dla innych osób. Ze względu na wagę tego tematu, 
omawiamy go odrębnie w niniejszym rozdziale. 

 

                                                                    
49 PAG Uniconsult, Badanie osiągniętych wartości wskaźników komponentu regionalnego PO KL. 
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Uruchomienie działalności gospodarczej przy wykorzystaniu dotacji jest w praktyce równoznaczne  

z utworzeniem miejsca pracy dla uczestnika projektu PO KL. Istnienie tego miejsca pracy zależy 

od trwałości utworzonych przedsiębiorstw (o czym była mowa w rozdz. 7.1).  

Niekiedy firmy zakładane przez osoby pracujące są jednak traktowane jedynie jako dodatkowe, 

okazjonalne źródło dochodu. W konsekwencji osoby te nie rezygnują z dotychczasowego 

zatrudnienia, by skupić się na rozwijaniu nowej działalności. Jak wynika z badania FGI  

(w podregionie ostrołęcko-siedleckim, powiat siedlecki, m. Siedlce), do projektów dopuszczono 

wiele osób pracujących na etat, które chciały w ten sposób stworzyć sobie dodatkowe źródło 

dochodu. W tym przypadku większość z nich starała się o dotacje na ten sam typ usługi (usługi 

fotograficzne).  

Bo oni są zatrudnieni, mają zapewniony byt, a jeszcze chcą dorobić, są bezpieczniejsi i przez 

to bardziej twórczy. 

 (IDI, beneficjent systemowy) 

Jednak biorąc pod uwagę uczestników wywiadów grupowych, zdecydowana mniejszość z nich 

zadeklarowała, że obecnie łączy działalność gospodarczą z pracą na etat (1/5 uczestników FGI). 

Zatem, dla większości badanych działalność gospodarcza stanowi jedyne źródło utrzymania. 

Najczęściej pracę na etat z działalnością gospodarczą łączyli uczestnicy projektów wspomnianego 

wcześniej podregionu ostrołęcko-siedleckiego, w powiatach m. Siedlce oraz w powiecie siedleckim  

i sokołowskim.  

Najczęstszym powodem łączenia dwóch form zatrudnienia jest brak stałych zleceń i ich 

wystarczającej ilości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do innych powodów można 

zaliczyć dążenie do obniżki kosztów stałych (mniejsze składki ZUS), chęć realizacji innych planów 

zawodowych lub skorzystania z nadarzającej się szansy. 

Część osób, aby obniżyć koszty stałe, rozważa możliwość zatrudnienia na umowę o pracę  

w przyszłości, gdy wejdą w okres płacenia wyższych składek ZUS. 

Zdecydowana większość uczestników badania, którzy nadal prowadzą firmę założoną przy udziale 

dotacji, nie zatrudnia żadnych innych stałych pracowników. Jednak są wśród nich i tacy (19% 

w badaniu CATI), którzy stworzyli dodatkowe miejsca pracy. Nowi pracownicy pojawiają się wraz  

z ugruntowaniem pozycji firmy na rynku i jej rozwojem, do czego niezbędny jest czas. Dlatego 

też im starsza firma, tym częstsze deklaracje o zatrudnianiu dodatkowych osób. Bardzo 

pozytywnie ocenić należy fakt, że 33% osób, które uruchomiły firmy w 2009 r. oraz 15% 

najmłodszych firm, założonych w 2011 r., zatrudnia stałych pracowników. 

 

 

 

 

 

” 
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Wykres 26. Czy w Pan(a/i) firmie poza Pan(em/ią) pracują jeszcze jacyś inni stali pracownicy? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Stali pracownicy to najczęściej osoby niespokrewnione z uczestnikiem projektu (75% firm). 

Osoby, których rodzice nie prowadzili działalności gospodarczej częściej zatrudniają osoby 

wyłącznie spoza rodziny (84% w stosunku do 63% osób z tradycjami przedsiębiorczymi).  

W 13% firm pracują jedynie członkowie rodziny, a w pozostałych 12% wśród stałych pracowników 

znaleźć można zarówno członków rodzin, jak i osoby z zewnątrz. Wyniki te prowadzą do wniosku, że 

istotna część funkcjonujących przedsiębiorstw generuje dodatkowe miejsca pracy zajmowane 

przez inne osoby, niż uczestnik/-czka i jego/jej rodzina. 

Wykres 27. Czy stali pracownicy są członkami Pana(i) rodziny, czy też pochodzą spoza Pana(i) rodziny? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Liczba stałych pracowników w firmie z reguły była niewielka: od jednego (64%), dwóch (19%) 

do piętnastu pracowników (1%). Znaczna część z nich była zatrudniona na pełen etat (61%). 
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Średnia liczba stałych pracowników (nie licząc uczestnika) w nadal funkcjonującym 

przedsiębiorstwie założonym przy udziale dotacji wynosiła 0,37. W badanej próbie większość 

dodatkowych miejsc pracy była zajmowana przez kobiety (53%), ale ich przewaga liczebna nad 

mężczyznami nie była statystycznie istotna.  

Wśród uczestników wypłacających pracownikom wynagrodzenia, średnia miesięczna kwota brutto 

przeznaczana na ten cel, przypadająca na jednego stałego pracownika, wynosiła 1 619 zł. Sugeruje 

to, że jakość miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach korzystających z dotacji nie jest 

wysoka.  

Niektórzy beneficjenci uzasadniają wysoki udział pracujących wśród uczestników swoich projektów 

tym, że osoby te mają większy potencjał do tego, żeby stworzyć miejsca pracy dla innych –  

w domyśle bezrobotnych. Wyniki badania ilościowego nie potwierdzają tej hipotezy. Jak pokazują 

analizy statystyczne, między osobami pracującymi a niepracującymi nie występują istotne 

statystyczne różnice, ani pod względem prawdopodobieństwa utworzenia dodatkowych miejsc 

pracy, ani pod względem średniej liczby tworzonych dodatkowych miejsc pracy50.  

 

Główne obserwacje i wnioski 

 Dla większości uczestników prowadzona firma jest jedynym źródłem 
utrzymania, ale prawie jedna piąta badanych łączyła prowadzenie 
działalności gospodarczej z zatrudnieniem na etat.  

 Zidentyfikowano pośredni efekt zatrudnieniowy dotacji: 19% 
przedsiębiorstw, które utrzymały się na rynku do momentu badania, 
zatrudniało dodatkowych stałych pracowników poza właścicielem. 
Zazwyczaj zatrudniane były osoby spoza rodziny (87% firm). 

 Utworzone dodatkowe miejsca pracy (poza miejscem pracy osoby, która 
prowadzi działalność gospodarcza) są jednak niezbyt liczne (średnia 
wynosi 0,37 miejsca pracy na nadal funkcjonujące przedsiębiorstwo)  
i cechują się raczej niską jakością (średnie miesięczne wynagrodzenie 
brutto wynosi 1619 zł). 

 Odbiorcy dotacji, którzy nie pracowali w momencie przystąpienia 
do projektu, tworzą średnio w swoich firmach co najmniej tyle samo 
miejsc pracy, co pracujący w momencie przystąpienia do projektu. 

7.4 Problemy w prowadzeniu działalności  

 

Chwilę uwagi warto poświęcić problemom , napotykanym przez uczestników 
projektów w trakcie prowadzenia firmy. Wiedza o nich jest istotną informacją 
w kontekście projektowania wsparcia pod kątem zwiększenia szans 
powstałych dzięki dotacji firm na przetrwanie na rynku i pomyślny rozwój. 

Respondenci wskazali szereg problemów związanych z prowadzeniem dotychczasowej działalności.  
  

                                                                    
50

 W badanej próbie wartości tych wskaźników były nawet nieco większe dla osób niepracujących, jednak brak 
istotności statystycznej wskazuje, że może być to jedynie kwestia przypadku. 



 

 
192 

 

Wykres 28. Co było dla Pana(i) największym problemem w prowadzeniu dotychczasowej działalności? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 
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Wykres 29. Co było dla Pana(i) największym problemem w prowadzeniu dotychczasowej działalności? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 
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Najpoważniejsze problemy dotyczyły wejścia na rynek, trudności z pozyskaniem klientów  

i konieczności zdobycia rynku zbytu (29%). Istotnie więcej osób w wieku 45+ wskazało tego typu 

problem jako najistotniejszy. Drugim w kolejności problemem wskazywanym przez respondentów 

były składki ZUS i podatki (7%), które stanowiły największą trudność dla osób w wieku 18-24 lata. 

29% respondentów, wśród których najwięcej było osób w wieku 25-30 lat, nie wskazała żadnych 

istotnych problemów w dotychczasowym prowadzeniu firmy. 

Czynniki sprzyjające prowadzeniu działalności gospodarczej to zdaniem uczestników programów: 

 oszczędności własne, 

 dywersyfikacja źródeł zarobkowania i utrzymania w firmie i rodzinie, 

 dotacje na otwarcie działalności gospodarczej, 

 dofinansowanie z przeznaczeniem na rozwój, 

 zapotrzebowanie na usługi, koniunktura, 

 mała konkurencja (np. w rejonie wiejskim, mniejszych miejscowościach), 

 sprzyjający i pomocni pracownicy urzędu gminy/ mniejsza biurokracja, 

 zmiana przepisów, która będzie sprzyjająca dla pewnych branż (np. segregowanie śmieci 

dla firm zajmujących się recyklingiem). 

 

Główne obserwacje i wnioski 

 Potwierdza się ustalenie z wcześniejszych badań, że największym 
i najtrudniejszym wyzwaniem stojącym przed osobami rozpoczynającymi 
działalność gospodarczą jest wejście na rynek i zdobycie klientów. 
Wskazuje to, jak ważne jest odpowiednie zaplanowanie przedsięwzięcia 
biznesowego, tak aby zapewnić dla niego rynek zbytu.  

7.5 Perspektywy dalszego rozwoju firmy  

 

W przypadku działalności gospodarczych, którym udało się przetrwać na 
rynku, pojawia się zagadnienie ich dalszego rozwoju. Problem ten analizujemy 
przede wszystkim pod kątem różnych form wsparcia i finansowania, z których 
założone przy udziale dotacji przedsiębiorstwa następnie korzystają lub 
chciałyby skorzystać. 

Osoby prowadzące obecnie firmy zapytano o zapotrzebowanie na dalsze wsparcie. Trzy czwarte 

z nich chciałaby otrzymać kolejne dofinansowanie, tym razem na inwestycje w firmie. Ponad 

połowa oczekiwałaby dofinansowania zatrudnienia pracowników. Jedna trzecia chciałaby wziąć 

udział w szkoleniach lub konferencjach. Co czwarty oczekiwałby wsparcia z zakresu pośrednictwa 

w nawiązywaniu kontaktów z kontrahentami. Wśród innych rodzajów wsparcia wymieniano: 

doradztwo prawne, finansowe (16%), wyjazd zagraniczny (wizyty studyjne, staże, itp.) (12%), udział 

pracowników firmy w szkoleniach lub konferencjach (9%), możliwość pozyskania kredytu lub 

pożyczki (9%), uzyskanie poręczenia pożyczki lub kredytu (5%). 
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Wykres 30. Gdyby mógł(mogła) Pan(i) skorzystać z wsparcia z funduszy unijnych, jakiego rodzaju wsparcie obecnie 
przydałoby się najbardziej Pana(i) firmie? Proszę wskazać nie więcej niż 3 rodzaje wsparcia z tych, które teraz 
wymienię. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

 

Możliwości rozwiązania najbardziej palących problemów (które można zaliczyć głównie 

do problemów finansowych), to zdaniem uczestników wywiadów grupowych: 
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 różnego rodzaju dofinansowania: na otwarcie działalności, na rozwój, na reklamę, 

na zatrudnienie pracownika, na szkolenia (w tym „pomostówka”); 

 niskooprocentowane pożyczki od instytucji, które stawiają mniej wymagań w ich uzyskaniu 

niż banki; 

 preferencyjne warunki dla mikroprzedsiębiorstw (np. mniejszy ZUS); 

 zmiana przepisów, wymagająca od urzędników państwowych szybszej reakcji. 

 

Znajomość innych form wsparcia – jest wśród badanych uczestników raczej wysoka, lecz ogólna. 

Do najczęstszych instytucji wspierających przedsiębiorców należą ich zdaniem: UE, PUP, PARP 

i ARiMR. Badani wiedzą o takich możliwościach z mediów oraz ze szkoleń odbytych w trakcie 

uzyskiwanego wsparcia. Najbardziej znanymi formami wsparcia (znajomość spontaniczna) w grupie 

badanych uczestników programów pomocowych są: 

 jednorazowe dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych 

oferowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. By ją uzyskać, trzeba przejść przez podobny 

proces, przez jaki przeszli badani; 

 niskooprocentowana pożyczka lub dotacja bezzwrotna z przeznaczeniem na rozwój 

firmy w wysokości 200.000 zł, oferowana przez UE, PARP – zdaniem badanych są one 

równie trudne w rozliczaniu, jak inne dotacje; 

 stworzenie stanowiska pracy dofinansowane przez PUP – warunkiem jest wkład 

własny w wysokości ok. 20 000 zł i utrzymanie stanowiska pracy przez 2 lata; 

 finansowanie wynagrodzenia dla stażysty (do 25 roku życia) przez PUP na 3 miesiące, 

o które mogą się starać firmy, które zatrudniają już przynajmniej jednego pracownika; 

 prace interwencyjne organizowane przez PUP – urząd przez 12 miesięcy 

dofinansowuje miejsce pracy osoby bezrobotnej, a pracodawca musi po tym czasie 

zatrudnić ją na minimum 3 miesiące; 

 szkolenia, konferencje – finansowane ze środków Unii Europejskiej, PARP, Mazovia.pl 

(Samorząd Województwa Mazowieckiego); 

 dotacje dla rolników m.in. na stworzenie stanowiska pracy na terenach wiejskich przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – by ją uzyskać trzeba zainwestować, 

możliwy zwrot to 50%. 

Ponadto pojedyncze osoby wymieniały: 

 dofinansowanie przez PUP składek ZUS dla zatrudnionego pracownika w wieku 50+, 

 doradztwo prowadzone przez różne punkty informacyjne, czy Inkubatory 

Przedsiębiorczości, 

 preferencyjne warunki zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, 

 wsparcie eksportu przez PARP, 

 dofinansowanie do działalności innowacyjnej przez PARP. 

Powyższe informacje na temat znajomości innych form wsparcia zostały sformułowane 

na podstawie opinii uzyskanych od respondentów. Nie we wszystkich wypadkach pokrywają się one 

ze stanem faktycznym wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (np. 

długość stażu czy zasady organizacji prac interwencyjnych). 
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- Jest Akademia PARP i wiem, że wiele firm honoruje jej certyfikaty. Niejednokrotnie na terenie 
Siedlec odbywają się różne konferencje, szkolenia, w których też udział bywa bezpłatny. 
Mazovia organizuje cykl różnego rodzaju szkoleń o różnej tematyce, w bardzo ciekawym 
miejscu i ostatecznie bezpłatnych, i będziemy mogli z tego korzystać, jak nam się skończy 
karencja. 

Pr. Skąd dowiedzieliście się o tych możliwościach wsparcia? 

-Też przy okazji szkoleń po części i też urząd pracy często zamieszcza na swojej stronie różnego 
rodzaju informacje odnośnie takich szkoleń.    

                 (FGI, uczestnicy projektu WUP, gr.5 ostrołęcko-siedlecki)  

 

- To znaczy na dodatkowe miejsce pracy. 

- Po skończeniu dwóch lat ubiegać się można o kredyt inwestycyjny. 

- Jeszcze jest na rozwój, rozwój istniejącej firmy. 

- Jest z rolnictwa i żeby spełnić kryteria, to miejscowość poniżej pięciu tysięcy mieszkańców. 

      (FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.8, Warszawa wsch.) 

  

- Słyszałam, że można było uzyskać dofinansowanie na zatrudnienie pracownika i to była fajna 
sprawa.  

- I staże z urzędu pracy. Jeżeli bierze się jedną osobę na staż, to trzeba mieć jednego 
pracownika. Tam rozbiło się o to, że ta stażystka skończyła 25 lat 3 tygodnie przed podpisaniem 
umowy z Urzędem Pracy i dlatego przepadło mi. 

-Tam było wsparcie od 2 do 200 tysięcy złotych na rozbudowę lub na zmianę profilu działalności 
i trzeba było mieć 20% własnego wkładu. 

                                     (FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.10, ciechanowski)
  

- Pr. Znacie inne formy wsparcia? 

- PARP robi szkolenia.  

- Dotacja, tylko ona jest zwrotna, to są pożyczki niskooprocentowane, na tereny wiejskie,  
z dopłatą 50% na stworzenie dodatkowego miejsca pracy. Czyli inwestuję 100 tysięcy, ARiMR 
zwraca mi 50 tysięcy. Ale zanim oni mi to zwrócą, to ja muszę się wykazać, że mam te 100 
tysięcy i chcę kupić, a skąd mam wziąć 100 tysięcy? Ewentualnie jest jeszcze drugie, też  
z agencji rolnej z dopłatą z ARiMR, można wziąć pożyczkę do 15 lat na 2-3% a resztę płaci 
Agencja Restrukturyzacji. Też trzeba pisać biznesplany i trzeba mieć zabezpieczenie. 

- PARP udziela środków wspierających osobom prowadzącym już działalność gospodarczą, 
zdaje się w zakresie przeniesienia działalności gospodarczej w Internet i to chyba jest 
działalność innowacyjna.  

 (FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.11, Warszawa zach.) 

 

O środki w ramach programów unijnych lub krajowych starało się 15% aktywnych i 7% już 

zamkniętych firm. Ostatecznie wsparcie otrzymało 5% funkcjonujących i 1% zlikwidowanych 

działalności. Zatem, pomijając udział w projekcie, firmy rzadko korzystają  

z innego wsparcia. Co druga działająca firma skorzystała z możliwości dofinansowanie zatrudnienia 

pracowników, 23% brało udział w szkoleniach, 14% otrzymało pożyczkę. 

  

” 
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Wykres 31. Jaką formę miało to wsparcie z programów unijnych lub krajowych? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Mniej więcej co szósty uczestnik wywiadów grupowych skorzystał jeszcze z innej formy wsparcia. 

Zdaniem badanych miały one korzystny wpływ na rozwój firm: podnoszenie kwalifikacji, obniżenie 

kosztów inwestycji i rozwój firmy. Do najczęstszych form wsparcia, z jakich skorzystali badani, 

należały: 

 szkolenia (5 os.), 

 stażysta (4 os.), 

 prace interwencyjne (2 os.), 

 wsparcie eksportu (1 os.), 

 wsparcie innowacji (1 os.), 

 dofinansowanie stworzenia miejsca pracy (1 os.). 

- Ja byłem na szkoleniu informatycznym z PARP-u.  

Pr. To jakoś wpłynęło na pana działalność? 

-Tak, bo to jest dodatkowa wiedza, której będę mógł używać, stricte techniczne rzeczy. 
W Internecie szukałem. 

 (FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.11, Warszawa zach.) 
 

- Miałem stażystę z urzędu pracy. Dobrze się sprawdziło, wyszkoliłem pracownika, oni płacili. 

Pr. Jakie warunki trzeba było spełnić, żeby mógł pan skorzystać ze stażysty? 
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- Niezaleganie w ZUS-ie, skarbowym. 

Pr. Musiał pan mieć jeszcze kogoś zatrudnionego? 

- Nie trzeba było. Trzeba było napisać plan stażu. 

Pr. Ile czasu był u pana? 

- Pół roku. Chciałem przedłużyć, ale nie mieli pieniędzy. Pracuje u mnie nadal.  

- Chyba warunek jest taki, że później trzeba zatrudnić tego stażystę. 

- Nie musiałem.  

 (FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.12, Warszawa zach.) 

 

- Ja skorzystałam z PUP, żeby zatrudnić osobę, która ma refundowane składki ZUS przez rok. 
Tzw. praca interwencyjna na 12 miesięcy. Musiałam zatrudnić osobę bezrobotną na cały etat, 
mogłam sobie wybrać i przez 15 miesięcy musi trwać umowa z tą osobą. Przez 12 miesięcy 
Urząd Pracy refunduje składki ZUS i muszę wykazać jeszcze 3 miesiące efektywności 
dodatkowo.  

- Pr.: Pani płaciła mu wynagrodzenie? 

- Część wynagrodzenia, bo tam jest 1811 zł, ile ten pracownik kosztuje, a oni zwracają 874 zł, 
więc pół na pół. Zatrudniłam tak księgową.  

           (FGI, uczestnicy projektu WUP, gr.9, ciechanowski)  

 
Najwięcej uczestników wywiadów grupowych zainteresowanych było: 

 dofinansowaniem składek ZUS pracownika; 

 stworzeniem miejsca pracy; 

 szkoleniami nt. konkurencyjności firmy na rynku, dofinansowań, z jakich można skorzystać 

(lub punkty informacyjne), podnoszących kwalifikacje, z zakresu finansów i prawa 

podatkowego; 

 dotacjami bezzwrotnymi, przeznaczonymi na rozwój firmy: zakup maszyn, zwiększenie 

zatrudnienia dla firm już zatrudniających pracownika (dofinansowanie składek ZUS). 

Rzadziej respondenci byli zainteresowani niskooprocentowanymi pożyczkami na preferencyjnych 

warunkach dla MŚP (pojawiała się też kwestia poręczania pożyczek), z mniejszą ilością obostrzeń, 

niż obecnie udzielane. 

Realne plany skorzystania z istniejących programów miało kilku uczestników wywiadów grupowych:  

 skorzystanie z dofinansowania do 200.000 zł, 

 dofinansowanie miejsca pracy. 

- Po dwóch latach potrzebne jest wsparcie, bo jeżeli czyjś rodzaj działalności nie pozwala na to, 
żeby rozwinął się w krótkim czasie, to ZUS zabije go po dwóch latach. To będzie podstawowy 
koszt, który ponosi i nie daj Boże wynajmuje lokal, to będą to koszty stałe, które spowodują, 
że on zamiast się wspinać, to teraz będzie go to dusiło. 

 (FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.7, Warszawa wsch.) 
 

- Mogłaby zadzwonić pani z banku i spytać, czy nie wziąłbym kolejnego pół miliona. Mogłoby 
być coś takiego – zwrotna, ale na preferencyjnych warunkach. Są takie, ale u nas nie ma 
informacji na ten temat, chociaż wysłać maila, że jest coś takiego. 

” 
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- W urzędzie wymagane jest 2-letnie zatrudnienie pracownika, którego miejsce jest 
finansowane z PUP, ale żebym dostała te środki, to najpierw muszę je wydatkować, a te środki 
przydałyby mi się na to, żeby utrzymać jego miejsce pracy. A tu by się przydał taki „Pierwszy 
pracownik”, co nie muszę mieć wkładu własnego, a oni dofinansowują mi jego ZUS, bo ja 
zamiast tworzyć stanowisko za 20 tys. to będę miała na jego pensję. Ja nie muszę stwarzać 
miejsca pracy, jadę do ogrodu i tam mam miejsce pracy. Tych środków potrzebuję na to, żeby 
opłacić mu ZUS, ubezpieczenie, żeby na to były te środki. Dla mnie to jest stworzenie miejsca 
pracy, bo to miejsce pracy jest, ja mu opłacam i ma pensję. Nawet nie całą pensję, tylko, żeby 
opłacić mu ZUS, to wszystko, a pensję sama będę mu płacić. 

 (FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.12, Warszawa zach.) 
 

- Zatrudniałem ludzi, więc wsparcie na ich zatrudnienie, bo od razu musiałem płacić 640 zł 
na ZUS, a zatrudniałem 10 osób.  

- Ulga na zatrudnienie pracowników. 

- Dużo więcej bym zrobiła, gdybym mogła zatrudnić, ale nie stać mnie na to. 

- Rozważałem skorzystanie z programu stworzenia miejsca pracy. Z urzędu pracy dostaje 
się 20 tysięcy i na rok trzeba zatrudnić osobę. ZUS jest za darmo, nie trzeba mieć wkładu 
własnego. 

- Albo na rozszerzenie działalności. Stażysta to dla nas nieatrakcyjne, zanim my go 
przeszkolimy to on już odejdzie; 

 (FGI, uczestnicy projektu WUP innych beneficjentów, gr.10, ciechanowski) 

 

Główne obserwacje i wnioski 

 Uczestnicy często wynoszą ze szkoleń ogólną wiedzę o możliwych 
źródłach wsparcia i finansowania przedsiębiorczości – co dobrze świadczy 
o udzielonym w ramach projektów wsparciu. 

  Po pewnym czasie od założenia firmy pojawia się zapotrzebowanie na 
środki finansowe służące dalszym inwestycjom. Niewielu byłych 
uczestników projektów pozyskało jednak kolejne wsparcie o charakterze 
finansowym w ramach programów unijnych lub krajowych. 

 Stosunkowo wielu byłych uczestników projektów jest zainteresowanych 
dofinansowaniem zatrudnienia pracowników.  

7.6  Wpływ działalności gospodarczej na życie uczestników 

 

Dzięki założeniu działalności gospodarczej uczestnicy projektów stworzyli dla 
siebie miejsce pracy. W ramach ewaluacji efektów wsparcia mieści się również 
ocena jakości tego miejsca pracy. W tym kontekście w niniejszym rozdziale 
przyjrzymy się, jakie zalety i wady ma z punktu widzenia uczestników podjęcie 
się roli przedsiębiorcy. Pozwala to w pełniejszy sposób zbadać, na ile udzielone 
wsparcie było dla odbiorców rzeczywiście użyteczne.  

Uczestników poproszono o ocenę, czy biorąc pod uwagę całokształt doświadczeń nabytych  

w projekcie, ponownie podjęliby decyzję o założeniu działalności gospodarczej. Pomimo pewnych 

niedogodności w prowadzeniu działalności gospodarczej, o których piszemy w dalszej części 

raportu, zdecydowana większość badanych, niezależnie od typu interwencji i podmiotu 

świadczącego wsparcie, ponownie założyłaby firmę. Rzadziej na taki krok zdecydowałyby się osoby, 
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które nie prowadzą działalności w momencie badania (93%), niż prowadzące je (96%), kobiety (94%) 

niż mężczyźni (97%). 

W przypadku wyrażenia chęci ponownego założenia działalności gospodarczej, respondenci 

motywowali swoją decyzję przede wszystkim poczuciem satysfakcji, samorealizacji oraz tym, 

że prowadzenie własnej firmy sprawia im przyjemność (22%). Częściej takich odpowiedzi udzielały 

kobiety (28%). 18% osób wskazało na wcześniejszy zamiar prowadzenia własnej firmy  

i argumentowało, że lepiej jest pracować na swoim. Dla respondentów w projekcie ważne było 

zdobycie nowego doświadczenia, wiedzy i umiejętności (17%). Równie często respondenci 

wskazywali, że pieniądze uzyskane w projekcie w formie dotacji były im bardzo przydatne (16%), 

częściej zwracali na to uwagę mężczyźni (18%). 

W przypadku, gdy nie wyrażono chęci ponownego założenia firmy, uzasadniano to przede 

wszystkim trudną sytuacją na rynku (32%) i biurokracją oraz koniecznością rozliczenia środków 

finansowych (26%). Argumentem przemawiającym za tym, by nie podejmować ponownie 

działalności gospodarczej, była też obawa przed niepowodzeniem (21%). 

Wpływ działalności gospodarczej na życie uczestników jest zdaniem badanych znaczny, zarówno 

pozytywny, jak i negatywny. Niewątpliwie zmienił się ich stosunek do pracy na bardziej 

zaangażowany i odpowiedzialny, zaś podejście do klienta czy rynku, na bardziej elastyczne. 

Choć nie każdy zarabia obecnie lepiej, niż wcześniej pracując na etat, to wszyscy czują, że na udziale 

w projekcie zyskali. Z pozyskanych środków zakupili narzędzia pracy, które w przyszłości mogą 

przynieść im większe zyski lub będą mogli je odsprzedać, jeśli zostaną zmuszeni do zamknięcia 

działalności. Mniej więcej połowa osób twierdzi, że ich sytuacja finansowa się poprawiła, a połowa, 

że sytuacja się pogorszyła. 

Pozytywny wpływ na życie uczestników jest widoczny w takich obszarach, jak: niezależność, 

samorealizacja, łatwiejsze pogodzenie pracy z opieką nad dziećmi (kobiety prowadzące działalność 

w domu). Negatywny zaś dostrzegalny jest w następujących obszarach: obciążenie psychiczne 

wynikające ze stresu, niepewności i odpowiedzialności („głowa 24 godzinę na dobę jest w pracy”), 

brak czasu dla rodziny i znajomych. 

Większość badanych deklaruje, że mając tę wiedzę, którą posiadają obecnie – założyliby działalność 

gospodarczą. Natomiast mniej więcej połowa osób z powodu determinacji i planów zawodowych – 

otworzyłaby firmę również bez uzyskania dotacji. Znajduje to odzwierciedlenie w przytaczanych 

wcześniej wynikach badania CATI – 42% badanych założyłaby działalność bez dotacji. 

- Nie mam czasu na nic.  

- Straciliśmy kolegów.  

- Obciążenie psychiczne, bo wciąż coś jest na głowie i się myśli. 

- Jest świadomość, że w jednoosobowej działalności odpowiada się całym majątkiem, jest 
ryzyko.  

 (FGI, uczestnicy projektu WUP i innych beneficjentów, gr.3, radomski)   
 

 

” 
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Wykres 32. [Ponowne podjęcie decyzji o założeniu działalności] Jeśli tak – dlaczego tak Pan(i) sądzi? Proszę o krótkie 
uzasadnienie. 
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18% 

18% 

13% 

11% 

11% 

7% 

3% 

2% 

2% 

1% 

2% 

2% 

1% 

1% 

2% 

samorealizacja, satysfakcja, lubi prowadzić własną
firmę

chciał mieć własną firmę, lepiej pracować na swoim

nabycie doświadczenia, wiedzy, umiejętności w
projekcie

przydatne pieniądze pozyskane w projekcie (dotacja)

otrzymane w projekcie wsparcie (ogólnie) było
przydatne

większe dochody, finansowa opłacalność

pomyślny rozwój firmy

niezależność

elastyczny czas pracy

warto spróbować własnych sił

trudna sytuacja na rynku

sytuacja osobista, rodzinna

i tak by założył firmę

biurokracja, konieczność rozliczenia środków
finansowych

niepowodzenie w działalności gospodarczej

inne

nie wiem, trudno powiedzieć, odmowa

Ogółem (N=550)

Kobieta (N=268)

Mężczyzna (N=282)
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Wykres 33. [Ponowne podjęcie decyzji o założeniu działalności] Jeśli nie – dlaczego tak Pan(i) sądzi? Proszę o krótkie 
uzasadnienie. 

 
 
Tabela 26. Zalety i wady oraz problemy związane z prowadzeniem firmy w opinii uczestników  wskazywane w FGI 

Zalety prowadzenia działalności 
gospodarczej 

Wady (problemy) prowadzania  
działalności gospodarczej 

Niezależność  
(samodzielność i brak szefa)  

 

Brak płynności finansowej  
 opóźnienia płatności, 
 brak ciągłości zleceń i dochodów  

(mało klientów, sezonowość) 
 

Samorealizacja  
(wykonywanie pracy, którą się lubi)  

Duża ilość pracy i czasu, który się jej poświęca 
(pracuje się więcej niż na etacie, ma się mało 
czasu wolnego) 
 

Elastyczne godziny pracy (w zależności  
od branży)  
 

 łatwiej połączyć pracę z opieką nad 
dziećmi (kobiety) 

Konkurencja/ mało zleceń  
 kłopoty z „przebiciem się”, 
 trudno wypromować markę, zwłaszcza  

w dużym mieście, 
 konieczność pozyskiwania zleceń/ 

klientów,  
 nieuczciwa konkurencja  

 

Zarobki:  
 wyższe zarobki  
 możliwość wyższych zarobków (n=4 

FGI) 
 

Wysokie stałe opłaty i podatki bez względu  
na wysokość dochodów (ZUS, podatki, 
księgowość, czynsz, koszty utrzymania 
pracownika etc.)  

32% 

26% 

21% 

16% 

5% 

11% 

33% 

33% 

25% 

17% 

0% 

8% 

29% 

14% 

14% 

14% 

14% 

14% 

trudna sytuacja na rynku

biurokracja, konieczność rozliczenia środków
finansowych

niepowodzenie w działalności gospodarczej

sytuacja osobista, rodzinna

przydatne pieniądze pozyskane w projekcie
(dotacja)

inne

Ogółem (N=19) Kobieta (N=12) Mężczyzna (N=7)
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Satysfakcja, gdy firma się rozwija i dobrze 
prosperuje  

Stres/ odpowiedzialność ( presja/ obciążenie 
psychiczne – „24 godziny na dobę myśli się  
o pracy”)  

Dowartościowuje  Biurokracja w prowadzeniu firmy wymagana 
przez urzędy (potrzebują wielu pozwoleń,  
w zależności od branży i poczynań, długo czeka 
się na zgody i zaświadczenia itd.)  

Wymaga/ uczy odpowiedzialności  Brak urlopu lub bardzo krótki urlop, 
niekorzystanie ze zwolnienia lekarskiego (gdyż 
wpływa to na zarobki i nie zawsze można sobie 
na to pozwolić)  

Ponadto w dwóch grupach wymieniano 
następujące zalety: 

 bezpieczeństwo zatrudnienia („nikt 
mnie nie zwolni”), 

 pozwala na kreatywność/ wymaga 
kreatywności,  

 możliwość pracy w domu (nie trzeba 
dojeżdżać do pracy – w zależności  
od branży),  

 bliskość Warszawy, duży rynek  
(są konkurencyjni cenowo dla firm  
z Warszawy) (podregion ostrołęcko-
siedlecki, powiat siedlecki i m. Siedlce), 

 w mniejszych miastach łatwiej 
wypromować markę (Siedlce, Płock)  

 

Ryzyko finansowe, ryzyko porażki  

Ponadto wymieniano takie zalety, jak 
(pojedyncze wskazania): 

 możliwość wzięcia leasingu, 
 możliwość zawieszenia firmy, gdy nie 

ma zleceń,  
 możliwość wrzucania części kosztów 

życia w koszty firmy,  
 uczy/ wymaga mobilizacji, dyscypliny  

 i motywacji 

Trzeba znać się na wszystkim/ wykonywać 
różne prace  

Za zaletę prowadzenia działalności 
gospodarczej uznano również takie efekty 
społeczne, jak: 

 wyjście z bezrobocia, 
 zalegalizowanie dochodów z „szarej 

strefy”,  
 stworzenie miejsca pracy dla innych 

osób 

Małe zapotrzebowanie na usługi lub możliwości 
finansowe ludzi  (podregion radomski, 
podregion ostrołęcko-siedlecki)  

 koniunktura, kryzys gospodarczy 

Ponadto w dwóch grupach wymieniano 
następujące wady: 

 brak do pracy ludzi z etosem, 
odpowiedzialnych (problem alkoholowy  
w branży budowlanej)  

Wymieniano również takie pojedyncze wady, jak: 
 dokształcanie na własny koszt, 
 brak finansów na inwestycje,  
 trudno otrzymać kredyt (koszty,  

inwestycje obniżają zdolność kredytową) 
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Jednym z zadań podczas zogniskowanej dyskusji grupowej była realizacja indywidualnej pracy 

w technice projekcyjnej, tzw. „test balonowy”. Test ten miał zobrazować postawy uczestników 

projektu (a nie tylko deklaracje) w stosunku do prowadzenia działalności gospodarczej. Test 

balonowy był skonstruowany z dwóch „dymków”, w których miały zostać zapisane deklaracje 

i myśli.  

Zdecydowana większość uczestników deklarowała, że warto prowadzić własną działalność 

gospodarczą wskazując na zalety jej prowadzenia: niezależność, samorealizacja, możliwość 

osiągania wyższych zarobków. Jednak wypowiedzi te zawierają również rady – kiedy warto 

to zrobić, jakimi cechami powinien charakteryzować się człowiek oraz ostrzegają o minusach jej 

prowadzenia: trzeba mieć dużo samozaparcia, lubić to, co się robi i ciężko pracować. Na początku 

może być trudno w opinii badanych, dlatego dobrze mieć przemyślany pomysł na biznes i znać 

branżę, w której chce się działać. Warto również mieć odłożone oszczędności na cięższe miesiące 

(przynajmniej 20 000 zł). Jedna osoba odradzała zakładanie firmy w Polsce, gdyż państwo 

jej zdaniem nie sprzyja przedsiębiorcom. 

W swoich myślach badani byli już mniej optymistycznie nastawieni – 1/3 osób zwracała uwagę 

na negatywne aspekty prowadzenia działalności. Co 10 respondent FGI jednoznacznie odradza 

prowadzenie własnej firmy, a kilka osób odradzało jej prowadzenie w Polsce, ze względu na brak 

wsparcia ze strony państwa. Uczestnicy zwracali uwagę na stres i ogromny wysiłek, który temu 

towarzyszy oraz zbyt duże opłaty i duże ryzyko finansowe. Oznacza to „walkę o klienta”, „walkę 

o przetrwanie”. 

 

Główne obserwacje i wnioski 

 Niemal wszyscy uczestnicy projektów mają poczucie, że zyskali na udziale 
w projekcie i decyzja o założeniu własnej działalności gospodarczej była 
słuszna. 

 Wśród zalet prowadzenia działalności gospodarczej wymieniano: 
niezależność, możliwość samorealizacji, elastyczne godziny pracy, 
możliwość większych zarobków (choć nie wszyscy uczestnicy takiego 
wzrostu dochodów doświadczyli) i osobistą satysfakcję. 

 Do wad prowadzenia działalności gospodarczej zaliczano niepewność 
związaną z trudnością zdobycia na rynku pozycji przynoszącej 
właścicielowi wystarczające dochody, ryzyko finansowe, stres, wymagane 
duże nakłady czasu i pracy. 

 Podsumowując, samozatrudnienie wywiera znaczny i ambiwalentny 
wpływ na życie uczestników projektów. W przypadku niektórych 
wymiarów jakości miejsca pracy i ogólnie jakości życia jest to wpływ 
pozytywny, ale w przypadku niektórych innych wymiarów negatywny.    
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Czy warto zakładać działalność gospodarczą? 

Test balonowy (wybrane przykłady)  

 

   
- Warto założyć, ale jest bardzo ciężko! 
- Gdybym wiedział to, co wiem teraz, pewnie bym ci tego nie polecił. 
- Synku, ile to kosztuje zdrowia i nieprzespanych nocy. 
- Nie, ponieważ wiąże się to z dużą liczbą opłat, np. ZUS. 
- Prowadzenie firmy wymaga olbrzymiego poświęcenia i wiąże się z ryzykiem. 
- To zależy, jaką działalność otworzysz. Dobrze się zastanów, czy dasz radę, może też się nie udać. 
- Koszty są horrendalne, ale gdy ma się na to kapitał, to warto spróbować zrealizować marzenia. 
- Jeśli będziesz bardzo zdeterminowana i cierpliwa. 
- Ryzyko jest takie, czy się utrzymasz. I konkurencja. 
- Nie wiem, czy bym spróbował drugi raz. Za dużo biurokracji i wypełniania papierów. 
- Trzeba pozyskać klienta i płacić stałe opłaty samemu. 
- Pomyśl, czy ci się chce walczyć o klienta. To, że możesz regulować czas pracy nie oznacza, że będziesz pracować krócej. 
- Na własnej działalności trzeba radzić sobie samemu, jest to trochę ryzykowne. 
- Jak się dostanie dofinansowanie, albo się ma 100% pomysłu na biznes, to warto. 
- To bardzo trudne, żeby wszystko pogodzić: firmę, etat i życie osobiste. 
- Nie w Polsce. 
- Jeśli posiadamy duże zaplecze finansowe i stałe źródło dochodów (inne niż firma). 
- Tak, ale nie jest tak pięknie jak się wydaje... 
- Jak już, to w Anglii – małe, normalne koszty i formy podatku. 
- Wymaga to dużo czasu, pracy i wyrzeczeń. 
- Nie masz pojęcia, jakie to pracochłonne. 
 
 

- Warto, będziesz dużo więcej zarabiał, będziesz wolnym człowiekiem. 
- Oczywiście! Jesteś panem swojego losu! 
- Tak, warto ponieważ sam jesteś swoim szefem. 
- Na pewno warto założyć, jeśli wierzysz w pomysł i masz samozaparcie w dążeniu do celu. 
- Warto ją założyć, bo tak czy inaczej, zdobywasz doświadczenie. 
- Jeśli nie masz pracy, a coś potrafisz to warto. 
- Warto założyć działalność, jeśli pomysł na firmę jest przemyślany, dobrze zna się tę branżę i jest to twoja 
pasja. Warto dobrze znać rynek. 
- Warto, bo to niezależność i nieograniczone (teoretycznie) zarobki. 
- Tak, spróbuj, niewiele ryzykujesz, warto realizować swoje marzenia. 
- Warto, ze względu na większe zarobki i elastyczne godziny pracy, trzeba jednak trochę odwagi. 
- Warto, gdy ma się duży kapitał inwestycyjny (min. 60 tys. zł) plus kapitał na opłaty (min. 20 tys. zł). 
- Warto założyć działalność, jeśli jesteś świadomy co to tak naprawdę znaczy i jesteś gotowy na wiele 
poświęceń. Na początku może być ciężko, dlatego musisz się nastawić na straty. Warto, ponieważ jest duża 
satysfakcja, jeśli zaczniesz osiągać zyski większe, niż w pracy na etat. 
- Co do zasady tak, jednak jest to względne, uzależnione od indywidualnych preferencji i predyspozycji. 
 

- Warto, będziesz dużo więcej zarabiał, będziesz wolnym człowiekiem. 
- Oczywiście! Jesteś panem swojego losu! 
- Tak, warto, ponieważ sam jesteś swoim szefem. 
- Na pewno warto założyć, jeśli wierzysz w pomysł i masz samozaparcie w dążeniu do celu. 
- Warto ją założyć, bo tak czy inaczej, zdobywasz doświadczenie. 
- Jeśli nie masz pracy, a coś potrafisz to warto. 
- Warto założyć działalność, jeśli pomysł na firmę jest przemyślany, dobrze zna się tę branżę i jest 
to twoja pasja. Warto dobrze znać rynek. 
- Warto, bo to niezależność i nieograniczone (teoretycznie) zarobki. 
- Tak, spróbuj, niewiele ryzykujesz, warto realizować swoje marzenia. 
- Warto, ze względu na większe zarobki i elastyczne godziny pracy, trzeba jednak trochę odwagi. 
- Warto, gdy ma się duży kapitał inwestycyjny (min. 60 tys. zł) plus kapitał na opłaty (min. 20 tys. 
zł). 
- Warto założyć działalność, jeśli jesteś świadomy, co to tak naprawdę znaczy i jesteś gotowy 
na wiele poświęceń. Na początku może być ciężko, dlatego musisz się nastawić na straty. Warto, 
ponieważ jest duża satysfakcja, jeśli zaczniesz osiągać zyski większe, niż w pracy na etat. 
- Co do zasady tak, jednak jest to względne, uzależnione od indywidualnych preferencji 
i predyspozycji. 
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8. Możliwe modyfikacje działań aktywizacyjnych 

8.1 Postulaty zmian zgłaszane przez uczestników projektów 

Wsparcie finansowe oferowane w Działaniu 6.2 i Poddziałaniu 8.1.2 jest na tyle atrakcyjne, że osoby 

starające się o nie są gotowe na wiele poświęceń, aby je zdobyć. Potrafią: zmienić meldunek, 

zapłacić za napisanie biznesplanu, czekać na środki nawet dwa lata, aplikować kilkukrotnie. Pomimo 

długotrwałej procedury rekrutacyjnej i żmudnego sposobu rozliczania środków (wnikającego 

z powtarzających się prób nadużyć ze strony uczestników) blisko co drugi badany (50% aktywnych 

i 46% zlikwidowanych firm) jest zadowolony z obecnego zakresu wsparcia i nie widzi potrzeby 

zmian. Co dziesiąta osoba zgłasza potrzebę podwyższenia kwoty dofinansowania, zmodyfikowania 

zakresu tematycznego wsparcia, aby był on bardziej specjalistyczny, skoncentrowany na 

przekazywaniu praktycznych i konkretnych informacji. Doboru bardziej kompetentnej kadry 

oczekuje 6% badanych (8% uczestników projektów WUP i jedynie 3% absolwentów projektów 

realizowanych przez inne typy beneficjentów). Skrócenia czasu trwania projektu i czasu szkoleń 

oczekuje 4% badanych, tyle samo chciałby szkoleń dłuższych. Skrócenia czasu oczekiwania na 

dotację proponowałoby 3% badanych, jedynie 1% postuluje zmniejszenie biurokracji projektowej.  

W projektach realizowanych w 2013 r. należałoby zwrócić uwagę na następujące kwestie:  

 Czas trwania procesu (optymalnie do 3-4 miesięcy, maksymalnie do 6 miesięcy): 

wywiązywanie się z terminów i ich nie przesuwanie przez beneficjentów. W związku z tym 

istnieje konieczność ścisłej współpracy MJWPU z beneficjentem systemowym, opracowania 

realistycznych harmonogramów realizacji projektów, uwzględniających dostępność 

środków publicznych na ich realizację. 

 Komunikację z beneficjentami – umożliwienie kontaktu internetowego i telefonicznego 

oraz szybkie odpowiadanie pracowników na e-maile, pisma. 

 Przedłużone wsparcie pomostowe – w przypadku osób, dla których utworzona firma jest 

jedynym źródłem utrzymania rodziny, jednak nie przynosi dochodów po pół roku jej 

funkcjonowania, należałoby rozważyć udzielanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 

W tym celu beneficjent systemowy powinien ustalić wspólne dla wszystkich filii zasady 

udzielania wsparcia (bazując na doświadczeniach filii, które oferowały tego typu wsparcie 

w przeszłości). Wsparcie to powinno być połączone z indywidualnym doradztwem dla firmy 

i opracowaniem planu naprawczego dla utworzonej firmy. 

 Jakość szkoleń i doradztwa – w opinii uczestników szkolenia powinny być jak najbardziej 

praktyczne i spersonalizowane. Pożądane są konsultacje indywidualne do wyboru z różnymi 

specjalistami np. z doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem, księgową, innym 

praktykującym biznesmenem z danej branży. Pożądane są szkolenia z zakresu marketingu 

i „przetrwania firmy”, za to szkolenia z zagadnień finansowych („księgowość”) mogłyby być 

nieobowiązkowe. W tym celu należałby rozważyć realizację projektów systemowych WUP 

w partnerstwie z lokalnymi Punktami Konsultacyjnymi Krajowego Systemu Usług – 

posiadającymi potencjał do świadczenia szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw (oferują 

one usługi tzw. asysty w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, niestety 

za 10-procentową odpłatnością). Wybór partnerów powinien dokonywać się w procedurze 

konkursowej, o ile jest to możliwe ze względów prawnych. Zminimalizowałoby to ryzyko 
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wyboru tanich, lecz niekiedy świadczących usługi o niskiej jakości firm szkoleniowych 

wybieranych w drodze zamówień publicznych. Alternatywnie należałoby w kryteriach oceny 

ofert stosować kryteria pozacenowe (np. opis metodologii świadczenia usług), bądź też 

stawiać stosowne kryteria formalne. 

8.2 Przykłady alternatywnego wsparcia przedsiębiorczości 

Problem dostępu do kapitału jest powszechny dla wszystkich początkujących przedsiębiorców, stąd 

też pojawiające się postulaty uczestników dotyczące zwiększenia wysokości dofinansowania. 

Ich realizacja jest jednak trudna, ze względu na konieczność przeznaczania w takiej sytuacji 

większych środków na realizację projektów, zaś zwiększenie wysokości dofinansowania 

niekoniecznie prowadziłoby do zwiększonej efektywności projektów. 

Alternatywą dla dotacji, stosowaną zarówno w Polsce, jak i innych krajach członkowskich, są 

pożyczki i poręczenia, opisywane na początku raportu i dostępne dla początkujących 

przedsiębiorców. W celu zwiększenia ich dostępności dla ogółu osób planujących otworzenie 

własnej firmy można rozważyć następujące działania: 

1. Ułatwienie dostępu do informacji o instytucjach oferujących tego typu finansowanie 

np. poprzez stworzenie specjalnej, okresowo aktualizowanej podstrony internetowej 

(na stronie mazowieckiego WUP lub Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), zawierającej 

podstawowe informacje na temat instytucji oferujących tego typu finansowanie. 

2. Przekazywanie powiatowym urzędom pracy oraz realizatorom projektów konkursowych 

informacji o aktualnej ofercie instytucji oferujących finansowanie dłużne dla osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą (wybrane banki i fundusze pożyczkowe) lub 

ułatwiających dostęp do niego (jak fundusze poręczeniowe), aby mogli oni przekazywać 

je zarówno uczestnikom projektów, jak i innym zainteresowanym osobom.  

3. Upowszechnianie wśród uczestników projektów znajomości oferty instytucji oferujących 

finansowanie dłużne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (wybrane banki 

i fundusze pożyczkowe) lub ułatwiających dostęp do niego (jak fundusze poręczeniowe). 

Nawet jeśli bowiem uczestnicy projektów otrzymują dotację i ew. wsparcie pomostowe, 

to po jakimś okresie prowadzenia działalności gospodarczej mogą potrzebować 

np. finansowania obrotowego. Tymczasem olbrzymia większość banków bardzo niechętnie 

kredytuje przedsiębiorców o krótkim stażu i w większości przypadków oferta kredytowa 

staje się łatwiej dostępna dopiero po 12-18 miesiącach prowadzenia działalności 

gospodarczej. W tym celu należałoby rozważyć organizowanie dla uczestników projektów 

spotkań z przedstawicielami takich instytucji (idealne byłoby zapraszanie kilku z nich, 

aby porównywać ich ofertę). 

Bardzo poważną barierą dla wielu osób korzystających z finansowania dłużnego są problemy 

związane z odpowiednim zabezpieczeniem kredytu lub pożyczki. Dlatego w wielu krajach 

(na przykład we Włoszech) są uruchamiane specjalne programy łączące wsparcie zwrotne (niekiedy 

częściowo umarzane) z poręczeniem/gwarancją wyspecjalizowanego funduszu poręczeniowego/ 

gwarancyjnego oraz ze wsparciem doradczym. W Polsce jak dotąd są testowane pożyczki w ramach 

Działania 6.2 PO KL, połączone ze wsparciem doradczym i szkoleniowym; w tym momencie trudno 

jednak określić, jaki jest zakres współpracy projektodawców z funduszami poręczeniowymi. Można 

niestety założyć, że będzie on ograniczony, gdyż z punktu widzenia funduszy poręczeniowych 



 

 
209 

(podobnie zresztą jak i pożyczkowych) osoby rozpoczynające działalność gospodarczą są bardzo 

ryzykownym klientem. Elementy poręczenia pojawiają się jednak w ofercie wybranych, wcześniej 

opisanych banków (Pekao SA oraz FM Bank), korzystających z poręczenia portfelowego 

Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, dzięki czemu kredytobiorca nie musi już przedstawiać 

innego zabezpieczenia oprócz weksla, bądź też wielkość tych zabezpieczeń jest bardzo 

zminimalizowana. Do powyższych kwestii nawiązujemy też w rekomendacjach. 

Dużą szansą może natomiast być wsparcie w ramach rozpoczynającej się Inicjatywy JEREMIE, jeżeli 

w istotnym stopniu zostanie ono skierowane do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 

W wielu krajach członkowskich UE promuje się samozatrudnienie jako ścieżkę do wyjścia 

z bezrobocia. W tym celu, podobnie jak w Polsce, przyznawane są jednorazowe środki 

na rozpoczęcie działalności (m.in. Estonia, Łotwa), istnieje możliwość jednorazowego wypłacenia 

przysługującego zasiłku (Austria, Hiszpania) lub pokrywane są podstawowe koszty funkcjonowania 

nowych przedsiębiorstw (Francja). Alternatywnymi w stosunku do publicznych środków 

wspierających przedsiębiorczość są prywatne inicjatywy venture capital lub finansowanie 

społecznościowe (crowdfunding). Natomiast bariery prawne i kulturowe sprawiają, że ich 

wykorzystanie obecnie jest ograniczone.  

W nowym okresie programowania, dążąc do wyższej efektywności środków na rozwój 

przedsiębiorczości, należałoby w pierwszej kolejności kierować wsparcie do osób, dla których 

działalność ta jest jedynym źródłem utrzymania, a także różnicować wsparcie ze względu na grupy 

docelowe – konkursy o bezzwrotną dotację dla przedsiębiorczości akademickiej, bądź też 

przedsiębiorstw działających w obszarach zgodnych ze „smart specialisations”, określonych dla 

danego regionu.  

Poza wsparciem o charakterze finansowym, efektywne może być wsparcie doradczo-szkoleniowe 

czy usługowe w pierwszym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa (1-3 lata). Doświadczenia 

z innych krajów wskazują na to, że wszechstronne wsparcie tego rodzaju, świadczone w ramach 

inkubatorów przedsiębiorczości, sprzyja wysokiej przeżywalności nowopowstałych podmiotów 

gospodarczych. Szczególnym przypadkiem tego typu instytucji są inkubatory typu couveuse, 

od kilku lat funkcjonujące we Francji i Belgii. Przez wielu są uważane za „dobrą praktykę” w skali 

europejskiej. Według danych podawanych przez francuską organizację Union des Couveuses, około 

80% korzystających z nich bezrobotnych wraca na rynek pracy w charakterze samozatrudnionych 

lub zatrudnionych51.  W Polsce pierwszy taki inkubator został utworzony w projekcie realizowanym 

obecnie przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu we współpracy z partnerami zagranicznymi, w 

ramach Działania 6.1.1 PO KL. Specyfiką inkubatora couveuse, w porównaniu z tradycyjnymi 

inkubatorami przedsiębiorczości, jest zmniejszenie ryzyka związanego z założeniem własnej 

działalności gospodarczej. Polega ono na możliwości zachowania na czas udziału w projekcie 

dotychczasowych uprawnień i źródeł dochodu (np. zasiłku dla bezrobotnych) oraz na takiej 

konstrukcji prawnej, przy której uczestnik może stworzyć i przez pewien czas (około roku) kierować 

własnym przedsiębiorstwem bez konieczności rejestrowania osobistej działalności gospodarczej. 

Zapewnia mu to w początkowym okresie działalności większy poziom bezpieczeństwa na wypadek 

niepowodzenia, konieczności zmiany koncepcji biznesowej lub rezygnacji z prowadzenia firmy. 

W polskim projekcie służy temu specyficzna forma prawna inkubatora – spółdzielni socjalnej osób 

                                                                    
51

 Dane podane na stronie http://www.uniondescouveuses.com. 
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prawnych – umożliwiająca przeniesienie ryzyka z przedsiębiorcy na inkubator w ramach aktualnego 

prawodawstwa. Forma ta jest traktowana jako przejściowa, stosowana do momentu wdrożenia 

w Polsce nowych regulacji prawnych, lepiej dopasowanych do koncepcji inkubatorów couveuse. 

Ważnym elementem jest również świadczone uczestnikowi wsparcie doradczo-szkoleniowe, 

stopniowo przechodzące we wsparcie o charakterze usługowym.   

Innym rozwiązaniem, które przyniosło obiecujące efekty z punktu widzenia przeżywalności 

przedsiębiorstw, był słoweński projekt Program pomoči in usposabljanja podjetnikov za manjšo 

umrljivost podjetij, realizowany pierwotnie przez firmę DATA. Opierał się on na wszechstronnym 

wsparciu przy zakładaniu firmy i w początkowym okresie jej istnienia. W skład wsparcia wchodziło 

bezpłatne kształcenie i doradztwo, kompleksowa pomoc przy rejestrowaniu działalności, oferta 

prowadzenia księgowości, możliwości promocji firmy, działalność informacyjna, pośrednictwo 

w zamówieniach dla przedsiębiorstw, pośrednictwo pracy i inne usługi. Wśród przedsiębiorstw 

korzystających ze wsparcia i założonych w 2007 roku, jedynie 9% zakończyło działalność do roku 

2009, co świadczy o bardzo wysokiej wartości wskaźnika przeżycia. W Polsce podobnie szeroki 

wachlarz usług dla przedsiębiorców oferuje Krajowy System Usług (KSU) Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. W 2012 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło rozmowy z PARP 

w celu umożliwienia korzystania z wszechstronnego pakietu usług, zapewnianego przez Punkty 

Konsultacyjne KSU, przez uczestników Działania 6.2.  

Sądzimy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie może włączyć się we wdrażanie tego typu 

innowacyjnych i obiecujących instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, opracowując i wdrażając 

projekty je wykorzystujące.  
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9. Aneksy 

Szczegółowe zestawienia danych i innych informacji zamieszczone zostały w osobnych plikach. 
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Mapy intensywności przyznania dotacji oraz 
występowania kryteriów strategicznych w zakresie 
premiowania dodatkowymi punktami projektów, 
zakładających rekrutację uczestników z powiatów 
określonych w kryteriach strategicznych  
 

Mapa 1. Liczba przyznanych dotacji w ramach Działania 6.2. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 
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Mapa 2. Liczba przyznanych dotacji w ramach Działania 6.2. 

 
Czerwonym kolorem wyróżniono nazwy powiatów wymienionych w kryteriach strategicznych. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 
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Mapa 3. Liczba realizowanych projektów w ramach Działania 6.2. 

 
Czerwonym kolorem wyróżniono nazwy powiatów wymienionych w kryteriach strategicznych. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 
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Mapa 4. Intensywność przyznawania dotacji uczestnikom. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 
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Mapa5. Liczba dotacji w ramach Działania 6.2 przypadających na średnio tysiąc osób bezrobotnych. 

 
Czerwonym kolorem wyróżniono nazwy powiatów wymienionych w kryteriach strategicznych. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007 oraz Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Mapa 6. Liczba dotacji w ramach Działania 6.2 przypadających na średnio tysiąc osób bezrobotnych. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007 oraz Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Mapa 7. Liczba dotacji w ramach Działania 6.2 przypadających na tysiąc osób w wieku produkcyjnym. 

 
Czerwonym kolorem wyróżniono nazwy powiatów wymienionych w kryteriach strategicznych. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007 oraz Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Mapa 8. Liczba dotacji w ramach Działania 6.2 przypadających na tysiąc osób w wieku produkcyjnym. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z bazy PEFS 2007. 
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