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WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ W POLSCE 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
SPOŁECZNEGO – WYNIKI BADANIA

Łukasz Skawiński*

W końcu	grudnia	2015	roku	minął	ostateczny	termin	roz-
liczania	projektów	realizowanych	przy	współudziale	funduszy	
unijnych	z perspektywy	budżetowej	2007	–	2013.	W tym	cza-
sie	Polska	wydała	344,9	mld	zł,	z czego	dofinansowanie	Unii	
Europejskiej	wyniosło	244,5	mld	zł1	(tj.	70%).	Wartość	projek-
tów	finansowanych	z Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki	
(PO	 KL)	 na	 lata	 2007-2013	 dotyczących	 m.in.	 zatrudnienia	
i edukacji	wynosiła	53	mld	zł.	Od	2007 roku	w projektach	tych	
uczestniczyło	ok.	9	mln	osób.	Do	końca	2014 roku	dofinanso-
wanie	 unijne	 z  programu	 otrzymało	 47,5	 tys.	 projektów2.	
Według	danych	Ministerstwa	Infrastruktury	i Rozwoju,	dzięki	
środkom	 z  Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 (EFS),	
w latach	2007-2015	powstało	262,2	tys.	mikroprzedsiębiorstw,	
założonych	przede	wszystkim	przez	osoby	bezrobotne3.

Nie	brakuje	krytyków	uważających,	że	miliardowe	dota-
cje	psują	rynek	oraz	negatywnie	wpływają	na	konkurencyj-
ność	przedsiębiorstw4.

Celem	artykułu	jest	ocena	efektów	udzielanych	dotacji	
na	rozpoczęcie	działalności	gospodarczej	w Polsce	finanso-
wanych	z EFS.	Ocena	została	przeprowadzona	na	podsta-
wie	wyników	ankiet	wysłanych	w	2016	r.	drogą	mailową	za	
pośrednictwem	instytucji	realizujących	projekty	PO	KL	6.2	
oraz	PO	KL	8.1.2	do	kilku	tysięcy	uczestników	ww.	projek-
tów5.	W ankiecie	zadano	m.in.	pytania	o przyczyny	rozpo-
częcia	 działalności	 gospodarczej,	 efekty,	 jakie	 przyniosła	
otrzymana	dotacja	oraz	o strukturę	zatrudnienia	w powsta-
łej	firmie.	Zapytano	również	o znaczenie	funduszy	unijnych	
w finansowaniu	inwestycji,	przeżywalność	firmy	oraz	ocenę	
projektów	PO	KL	realizowanych	w latach	2007-2013.

Przedsiębiorczość w Polsce na tle krajów UE

Polska	 jest	 jednym	 z  najbardziej	 przedsiębiorczych	
państw	w Europie.	W 2014	roku	zajmowała	szóste	miejsce	
wśród	 państw	 Unii	 Europejskiej	 pod	 względem	 liczby	
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Tabela 1

Postrzeganie przedsiębiorczości w wybranych krajach europejskich w 2014 r., w %

Kraj 
Intencje 

przedsiębiorcze
Rozpoznawanie 

szansy
Zdolności 

przedsiębiorcze
Strach przed 

niepowodzeniem

Średnia	dla	UE 12,1 34,8 42,3 40,7

Hiszpania	 7,1 22,61 48,13 46,52

Niemcy	 5,9 37,59 36,4 46,37

Norwegia	 5,0 63,45 30,54 33,05

Szwecja 8,5 70,07 36,65 40,68

Polska 15,6 31,35 54,3 58,47

Belgia 10,6 35,93 30,4 49,82

Słowacja 15,1 23,5 54,4 46,05

Rumunia 31,7 32,41 48,44 47,93

Węgry 13,9 23,4 40,94 48,09

Wielka	Brytania 6,9 40,99 46,44 37,67

Grecja 9,5 19,91 45,54 70,59

Źródło: Global Entrepreneurship Monitor Polska. Raport z badań 2014, Warszawa 2015, s. 16-17.



28 Unia Europejska.pl Nr 5 (240) 2016

przedsiębiorstw	 (1  549  326)6.	 Według	 danych	 Eurostatu,	
w całej	UE	w 2014	roku	działalność	gospodarczą	prowadzi-
ło	ok.	23	mln	podmiotów7,	najwięcej	we	Włoszech	–	ponad	
3 715	tys.,	Francji	–	3	118 tys.,	Niemczech	–	2	497	tys.	i Hisz-
panii	–	2	377 tys.	Najmniej	podmiotów	prowadziło	w bada-
nym	 okresie	 działalność	 gospodarczą	 na	 Cyprze	 –	 blisko	 
46	tys.,	w Luksemburgu	–	31	tys.	i na	Malcie	–	26	tys.8.	

W  tabeli	1	przedstawiono	wyniki	 raportu	Global Entre-
preneurship Monitor	20149	dotyczące	postrzegania	w 2014	
roku	przedsiębiorczości	w dziesięciu	państwach	członkow-
skich	Unii	Europejskiej,	w tym	w Polsce,	oraz	w Norwegii10.

Należy	 zauważyć,	 że	 im	 wyższy	 stopień	 rozwoju	 pań-
stwa,	tym	niższa	chęć	społeczeństwa	do	założenia	własne-
go	biznesu.	Warto	dodać,	że	Polacy	są	wyjątkowo	chętni	do	
zakładania	 przedsiębiorstw	 (15,6%)	 i  plasują	 się	 pod	 tym	
względem	w czołówce	państw	europejskich.	Według	auto-
rów	 raportu	Global Entrepreneurship Monitor 2014,	 wśród	
krajów	 wymienionych	 w  tabeli	 1	 najbardziej	 skłonni	 do	
założenia	przedsiębiorstwa	są	Rumuni	(31,7%).	Jeśli	chodzi	
o  rozpoznanie	 szansy,	 to	 na	 czele	 rankingu	 znajduje	 się	
Szwecja	 (70,7%).	 Natomiast	 niski	 procent	 badanych	
dostrzega	szansę	biznesową	w Grecji	(19,9%)	czy	Hiszpanii	
(22,6%),	 gdzie	 społeczeństwo	 nadal	 wyraźnie	 odczuwa	
skutki	 kryzysu	 gospodarczego.	 W  raporcie	 wskazano,	 że	
Polacy	wysoko	oceniają	samych	siebie	pod	względem	zdol-
ności	przedsiębiorczych.	Ponad	54%	badanych	osób,	a więc	
znacznie	 powyżej	 średniej	 dla	 Unii	 Europejskiej	 (42,3%),	
jest	 pewna	 swoich	 umiejętności.	 Na	 koniec	 warto	 zazna-
czyć,	 że	 58,5%	 badanych	 Polaków	 odczuwa	 strach	 przed	

niepowodzeniem.	Po	Grecji	(70,6%)	wskaźnik	dla	Polski	na	
tle	 pozostałych	 krajów	wymienionych	w  tabeli	 1	 jest	 naj-
wyższy.	Zdaniem	autorów	raportu,	słaby	wynik	sugeruje,	że	
najprawdopodobniej	istnieją	czynniki,	które	w ponadprze-
ciętny	sposób	mogą	te	obawy	nasilać	(np.	prawne	uregulo-
wania	upadłości	 czy	 społeczne	przyzwolenie	na	porażkę).	
Mimo	 poprawy	 warunków	 związanych	 z  uruchamianiem	
działalności	czy	swobodą	prowadzenia	biznesu,	w rankingu	
Banku	 Światowego	 Doing Business	 2017,	 który	 ocenia	
warunki	prowadzenia	biznesu	w 189	krajach	świata,	Polska	
zajmuje	pod	tym	względem	24	miejsce	w Europie11.

Powody podejmowania działalności gospodarczej

Przedsiębiorca,	podejmując	decyzję	o rozpoczęciu	dzia-
łalności,	kieruje	się	różnymi	motywami.	D.	Deakins	i G.	Whit-
tam	 zwracają	 uwagę,	 że	 są	 to	 pozytywne	 lub	 negatywne	
czynniki12.	 Pierwszy	 powód,	 który	 skłania	 do	 rozpoczęcia	
działalności	 związany	 jest	 z  pojawiającą	 się	 w  otoczeniu	
okazją.	Na	działania	ludzi	pozytywny	wpływ	mają:	potrzeba	
osiągnięć,	ciekawość,	skłonność	do	ryzyka,	potrzeba	samo-
realizacji,	 pragnienie	 autonomii,	 pragnienie	 nowych	
wyzwań,	 chęć	 sprawdzenia	 siebie	w  biznesie13.	 Działania	
przedsiębiorcze	pociągają	za	sobą	kolejne	etapy:	określe-
nie	wizji	przedsięwzięcia,	opracowanie	działań	mających	na	
celu	wykorzystanie	nadarzających	się	okazji,	zgromadzenie	
odpowiedniego	 kapitału	 umożliwiającego	 rozpoczęcie	 ini-
cjatywy	(kapitał	pieniężny	i ludzki),	uruchomienie	działalno-
ści	i jej	realizacja.

Wykres 1

Poziom przedsiębiorczości opartej na szansie i podejmowanej z konieczności

Źródło: Global Entrepreneurship Monitor Polska. Raport z badań 2016, Warszawa 2016, s. 31.
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Do	negatywnych	czynników	zmuszających	do	podjęcia	
decyzji	o staniu	się	przedsiębiorcą	zaliczyć	można:	trudno-
ści	ze	znalezieniem	nowego	miejsca	pracy,	brak	satysfakcji	
z dotychczas	wykonywanej	pracy,	konieczność	znalezienia	
środków	 do	 utrzymania	 siebie	 i  rodziny14	 oraz	 coraz	
powszechniej	 występujące	 w  Polsce	 zjawisko,	 jakim	 jest	
zwalnianie	pracowników	zatrudnionych	na	etacie	oraz	pro-
ponowanie	 im	możliwości	 powrotu	 do	 firmy	 pod	warun-
kiem	założenia	własnej	działalności	gospodarczej.	

Okoliczności	 wymuszające	 zakładanie	 działalności	
gospodarczej	 związane	 są	 z  sytuacją	 na	 rynku	 pracy.	
W sierpniu	2016	roku	pracy	nie	miało	ponad	20,8	mln	oby-
wateli	Unii.	Według	Eurostatu	bezrobocie	w całej	Unii	Euro-
pejskiej	wyniosło	8,6%,	a w Polsce	5,9%15.	Według	danych	
Ministerstwa	 Gospodarki,	 w  UE	 w  2014	 roku	 bezrobocie	
wśród	młodzieży	było	wysokie	i wyniosło	20%,	a więc	pro-
blem	 ten	 dotyczył	 ponad	 4,5	 mln	 osób	 poniżej	 25.	 roku	
życia16.	 Oznacza	 to,	 że	 czynniki	 (negatywne)	 związane	
z trudną	sytuacją	na	rynku	pracy	mobilizują	do	aktywności	
oraz	podejmowania	działań	przedsiębiorczych,	które	w tym	
przypadku	oznaczają	założenie	indywidualnej	działalności,	
czyli	samozatrudnienie.

Według	 autorów	 Raportu	 GEM	 Monitor	 Polska	 2016,	
w Polsce	46,4%	przedsiębiorców	prowadzących	działalność	
gospodarczą	krócej	niż	3,5	roku	(zaliczanych	do	TEA17)	zde-
cydowało	 się	 na	 ten	 krok,	 ponieważ	 chciało	 skorzystać	
z możliwości,	 jakie	daje	prowadzenie	biznesu,	a więc	uzy-
skanie	 niezależności	 lub	 wzrost	 dochodów	 (średnia	 UE	 –	
47,5%),	 a  28%	 −	 z  braku	 lepszego	 wyboru,	 jeśli	 chodzi	
o  pracę	 (średnia	 UE	 –	 22,4%)	 (wykres	 1).	 W  porównaniu	
z przeciętną	unijną,	polską	przedsiębiorczość	cechuje	więc	
wyższy	 odsetek	 firm	 założonych	 z  konieczności.	 Zdaniem	
autorów	raportu	jest	to	częściowo	efekt	niższego	poziomu	
rozwoju	 społeczno-gospodarczego	Polski.	 Ponadto	wpływ	
na	tę	sytuację	może	mieć	krótki	okres	wolności	gospodar-
czej	i przynależność	do	krajów	postkomunistycznych18.

Finansowanie przedsiębiorczości w Polsce

W latach	2007-2015,	osoby	planujące	założenie	działal-
ności	gospodarczej	mogły	korzystać	z  licznych	dofinanso-
wań	zarówno	z Funduszu	Pracy	(środki	krajowe),	 jak	rów-
nież	 z  dotacji	 unijnych	 (EFS).	Należy	 zaznaczyć,	 że	oprócz	
jednorazowych	środków	finansowych	na	rozpoczęcie	dzia-
łalności	gospodarczej	przyszli	przedsiębiorcy	mogli	korzy-
stać	z innych	form	wsparcia,	które	obejmowały19:

 � szkolenia	i poradnictwo	zawodowe,
 � poradnictwo	psychologiczne,
 � doradztwo	 (indywidualne	 i  grupowe)	 oraz	 szkolenia	
umożliwiające	uzyskanie	wiedzy	i umiejętności	potrzeb-
nych	 do	 założenia	 i  prowadzenia	 działalności	 gospo-
darczej, 

 � wsparcie	pomostowe	udzielane	w okresie	do	6	miesię-
cy/do	12	miesięcy	od	dnia	zawarcia	umowy	o udziele-
nie	wsparcia	pomostowego,	obejmującego	 finansowe	
wsparcie	pomostowe	wypłacane	miesięcznie	w kwocie	
nie	wyższej	niż	 równowartość	minimalnego	wynagro-

dzenia	 obowiązującego	 w  dniu	 wypłacenia	 dotacji,	
połączone	z doradztwem	oraz	pomocą	w efektywnym	
wykorzystaniu	dotacji.

Program	 Operacyjny	 Kapitał	 Ludzki	 finansowany	 był	
z  Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 oraz	 ze	 środków	
krajowych.	 Całość	 kwoty,	 jaką	 przewidziano	 na	 realizację	
Programu,	 wyniosła	 prawie	 11,5	mld	 euro,	 w  tym	 wkład	
finansowy	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	to	ponad	
9,7	mld	euro	(85%).	Pozostałą	część	stanowiły	środki	krajo-
we	(15%)20.	

Projekty	 z  Programu	 Operacyjnego	 Kapitał	 Ludzki	 na	
lata	 2007-2013	 dotyczące	 m.in.	 zatrudnienia	 i  edukacji	
warte	były	53	mld	zł.	Oznacza	to,	że	wykorzystano	wszystkie	
dostępne	dla	Polski	środki	z EFS	na	lata	2007-2013.	Skorzy-
stało	z nich	ok.	9	mln	osób.	Do	końca	2014 r.	dofinansowa-
nie	unijne	z PO	KL	otrzymało	47,5	tys.	projektów21.	Dzięki	
funduszom	 pochodzącym	 z  EFS,	 w  latach	 2007-2015	
powstało	 262,2	 tys.	 mikroprzedsiębiorstw	 założonych	
przede	wszystkim	przez	osoby	bezrobotne	(w tym:	87	tys.	
kobiet,	 51,3	 tys.	 osób	 młodych	 (15–24)	 i  20,2	 tys.	 osób	
w wieku	50–64	lata).	99%	wszystkich	nowo	powstałych	firm	
to	indywidualne	działalności	gospodarcze22.	

Program	Operacyjny	Kapitał	Ludzki	składał się	z dziesię-
ciu	 priorytetów,	 realizowanych	 równolegle	 na	 poziomie	
centralnym	 i  regionalnym.	W niniejszym	artykule	analizo-
wane	są	dotacje	na	rozpoczęcie	działalności	gospodarczej	
udzielane	w ramach	priorytetu	VI	„Rynek	pracy	otwarty	dla	
wszystkich”	 oraz	 priorytetu	 VIII	 „Regionalne	 kadry	 gospo-
darki”.	Chodzi	tu	o wsparcie	udzielane	w ramach:
1)	 działania	 6.2	 „Wsparcie	 oraz	 promocja	 przedsiębior-

czości	i samozatrudnienia”;
2)	 poddziałania	8.1.2	„Wsparcie	procesów	adaptacyjnych	

i modernizacyjnych	w regionie”.

Są	do	działania,	w ramach	których	w latach	2007-201523 
osoby	 bezrobotne	 (PO	 KL	 6.2)	 oraz	 osoby	 zwolnione	
z dotychczasowego	miejsca	pracy	 z  przyczyn	 leżących	po	
stronie	pracodawcy	(PO	KL	8.1.2)	mogły	ubiegać	się	o bez-
zwrotną	dotację	na	rozpoczęcie	działalności	gospodarczej	
w  wysokości	 maksymalnie	 40	 tys.	 zł24.	 Oprócz	 dotacji	
uczestnicy	mieli	możliwość	otrzymania	wsparcia	pomosto-
wego	w wysokości	ok.	1	tys.	zł,	udzielanego	przez	pierwsze	
6	 miesięcy	 (a  w  niektórych	 projektach	 przez	 pierwsze	
12 miesięcy).	Środki	 z dotacji	można	było	przeznaczyć	na	
cele	inwestycyjne	związane	z uruchomieniem	działalności,	
natomiast	 wsparcie	 pomostowe	 na	 działalność	 bieżącą	
(czynsz,	ZUS,	telefon,	opłaty	za	biuro	rachunkowe	itp.)25.	

Ocena efektów udzielanych dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej – wyniki badania

W trzecim	i	czwartym	kwartale	2016	roku	autor	artykułu	
przeprowadził	 badanie	 ankietowe,	 którym	 objęte	 zostały	
osoby	korzystające	z funduszy	w latach	2007-2015	(celowy	
dobór	 próby	 badawczej)26.	 Jednym	 z  celów	 badania	 była	
ocena	efektów	udzielanych	dotacji	na	rozpoczęcie	działal-
ności	gospodarczej	realizowanych	w ramach	projektów	PO	
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Dla	blisko	72%	badanych	działalność	gospodarcza	była	
jedyną	 formą	 zarobkowania	 (tabela	 3).	 Pozostałe	 28%	
ankietowanych	 traktowało	 działalność	 jako	 dodatkowe	
źródło	dochodu.	

Należy	 przypomnieć,	 że	 beneficjentami	 ww.	 progra-
mów	były	osoby	bezrobotne	lub	osoby	zwalniane	z pracy	
z przyczyn	leżących	po	stronie	pracodawcy.	Można	zatem	

powiedzieć,	że	samozatrudnienie	 to	szansa	dla	bezrobot-
nych,	którzy	przy	udziale	dotacji,	założyli	działalność	gospo-
darczą.	

W  tabeli	 4	 przedstawiono	 efekty	 otrzymanej	 dotacji	
unijnej	 na	 rozpoczęcie	 działalności	 gospodarczej.	 Ponad	
85%	 ankietowanych	 wskazało,	 że	 dzięki	 dotacji	 kupiło	
narzędzia	umożliwiające	prowadzenie	działalności.	Prawie	

KL	6.2	oraz	PO	KL	8.1.2	 finansowanych	z EFS.	W ankiecie	
zapytano	o przyczyny	założenia	działalności	gospodarczej,	
efekty,	jakie	przyniosła	udzielona	dotacja	oraz	o strukturę	
zatrudnienia	w powstałej	 firmie.	Zapytano	również	o zna-
czenie	funduszy	unijnych	w finansowaniu	inwestycji.	Pyta-
nia	 dotyczyły	 także	 przeżywalności	 powstałych	 firm	 oraz	
oceny	projektów	PO	KL	realizowanych	w latach	2007-2013.	
Odpowiedzi	 udzieliło	 513	 samozatrudnionych	 z  12	 woje-
wództw27	 (437	osób	prowadzących	działalność	usługową,	
34	–	produkcyjną,	42	–	handlową).	W ankiecie	uwzględnio-
no	wiek	uczestników	badania,	a także	ich	płeć,	wykształce-
nie	 oraz	 miejsce	 prowadzenia	 działalności	 gospodarczej.	
Ponad	połowę	 respondentów	 stanowiły	 kobiety	 (w  bada-
niu	uczestniczyło	264	kobiety	i 249	mężczyzn).	Dominowały	
osoby	powyżej	29.	roku	życia	(416	osób).	W badaniu	prze-
ważały	 osoby	 z  wyższym	 wykształceniem	 (403	 osoby).	
Wykształcenie	 średnie	miały	 103	 osoby,	 a  podstawowe	 – 
7	osób.	Większość	ankietowanych	(386	osób)	było	uczestni-
kami	projektów	PO	KL	6.2.	Jeśli	chodzi	o miejsce	prowadze-
nia	działalności,	363	osoby	wskazały	miasto,	a 150	–	wieś.

Ze	względu	na	szeroki	zakres	badania,	w artykule	skon-
centrowano	się	na	efektach	udzielonych	dotacji.	Wybrane	
wyniki	 badań	 własnych	 przedstawiono	 na	 tle	 danych	
o przedsiębiorczości	w Polsce	i wybranych	krajach	UE.	

W  tabeli	 2	 przedstawiono	 przyczyny	 założenia	 działal-
ności	 gospodarczej.	 Wyniki	 badań	 przeprowadzonych	
przez	autora	wskazują,	że	w Polsce	większość	firm	powsta-
je	 z  powodu	 chęci	 realizacji	 swoich	 pomysłów	oraz	 chęci	
uzyskania	niezależności	związanej	z pracą	na	swoim.	Są	to	
więc	motywacje	pozytywne	do	 założenia	działalności.	Dla	
ponad	59%	ankietowanych	była	nią	chęć	realizacji	swoich	
pomysłów.	 Drugim	 najczęściej	 podawanym	 powodem	
(53,8%)	była	chęć	uzyskania	niezależności	związanej	z pracą	
na	swoim.	Są	to	pozytywne	motywacje	do	założenia	działal-
ności.	Niespełna	18%	badanych	wybrało	samozatrudnienie	
z powodu	braku	możliwości	znalezienia	innej	pracy.	Porów-
nując	przedstawione	dane	z wynikami	Raportu	GEM	Polska	
2016,	należy	zwrócić	uwagę,	że	jest	to	o ponad	10	punktów	
procentowych	mniej	wskazań	w tej	kategorii	(28,1%).	

Tabela 2

Przyczyny założenia działalności gospodarczej

Odpowiedź Liczba  %

Chęć	realizacji	swoich	pomysłów 304 59,2

Odkryte	zapotrzebowanie	na	oferowane	przez	Pana/Panią	produkty/usługi 113 22,0

Chęć	poprawy	sytuacji	materialnej 218 42,5

Możliwość	skorzystania	z dotacji 239 46,5

Brak	możliwości	znalezienia	innej	pracy 88 17,1

Chęć	uzyskania	niezależności	związanej	z pracą	na	swoim 276 53,8

Chęć	sprawdzenia	siebie	w roli	przedsiębiorcy 119 23,2

Uwaga: Suma wartości procentowych nie wynosi 100%, ponieważ respondenci mieli możliwość podawania kilku odpowiedzi. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych. 

Tabela 3

Działalność gospodarcza jako główne źródło dochodu

Odpowiedź Liczba %

Tak 367 71,5

Nie 146 28,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych.
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68%	 wskazało,	 że	 stworzyło	 miejsce	 pracy	 dla	 siebie.	
Respondenci	wskazali	również	następujące	efekty:	

 � niezależność,
 � rozszerzenie	palety	usług	i zdobycie	nowego	rynku,
 � uzyskanie	 bogatego	 doświadczenia	 w  prowadzeniu	
działalności	 gospodarczej	 i  świadomości	 przeszkód,	
jakie	stają	na	drodze	owego	przedsiębiorcy,

 � zdobycie	 umiejętności	 prowadzenia	 księgowości,	
wypełniania	druków	VAT	7K,	rozliczania	PIT	oraz	faktu-
rowania	usług	i wiele	innych,

 � wykorzystanie	 nabytej	 wiedzy	 i  podzielenie	 się	 nią	
z innymi,

 � sprawdzenie	swoich	umiejętności	w	praktyce.

Mówiąc	 słowami	 J.	 Wiśniewskiego,	 samozatrudnienie	
wpisuje	 się	w koncepcję	promowania	 zaradności	 i  przed-
siębiorczości.	Taka	forma	prowadzenia	działalności	gospo-
darczej	 uczy	przedsiębiorczości,	 samodzielności,	 pracowi-
tości	i odpowiedzialności	za	własne	działania,	jednocześnie	
uzależnia	dochody	od	poświęconego	nakładu	pracy.	Dzięki	
temu	praca	na	własny	rachunek	eliminuje	bierne	postawy	
w życiu	zawodowym28.

Otworzenie	 własnej	 firmy	 wiąże	 się	 z  poniesieniem	
dużych	nakładów	 finansowych,	 co	 jest	 często	przeszkodą	
w rozpoczęciu	działalności.	Tylko	12%	ankietowanych	uzna-
ło	(wykres	2),	że	przedsięwzięcie	zostałoby	zrealizowane	bez	

Tabela 4

Uzyskane efekty dzięki dotacji unijnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Odpowiedź Liczba %

Stworzyłem/am	miejsce	pracy	dla	siebie 348 67,8

Utworzyłem/am	nowe	miejsce	pracy	dla	innych 95 18,5

Mogłem/am	rozpocząć	prowadzenie	działalności	gospodarczej 328 63,9

Kupiłem/am	narzędzia	umożliwiające	prowadzenie	działalności	gospodarczej 438 85,3

Uzyskałem/am	możliwość	realizowania	swojej	pasji 226 44,0

Opuściłem/am	szarą	strefę 63 12,2

Inne,	proszę	opisać* 7 1,3

Uwaga: Suma wartości procentowych nie wynosi 100%, ponieważ respondenci mieli możliwość podawania kilku odpowiedzi. 

Źródło: Jak w tabeli 2. 

Wykres 2

Stopień zgadzania się z opinią dotyczącą zrealizowania przedsięwzięcia bez dotacji unijnej  
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w%

Źródło: Jak w wykresie 1.
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dotacji	 unijnej	 na	 rozpoczęcie	 działalności	 gospodarczej.	
Ponad	połowa	wskazała,	że	bez	wsparcia,	realizacja	przed-
sięwzięcia	nie	doszłaby	do	skutku. Warto	zwrócić	uwagę,	że 
banki	 niechętnie	 pożyczają	 pieniądze	 osobom	 zakładają-
cym	firmy29,	dlatego	dotacja	z EFS	jest	ważnym	narzędziem	
finansującym	 powstawanie	 przedsiębiorstw.	 Według	
danych	ówczesnego	Ministerstwa	Infrastruktury	i Rozwoju,	
dzięki	funduszom	pochodzącym	z EFS,	w latach	2007-2015	
powstało	 262,2	 tys.	 mikroprzedsiębiorstw	 założonych	
przede	wszystkim	przez	osoby	bezrobotne	(w tym:	87	tys.	
kobiet,	 51,3	 tys.	 osób	 młodych	 (15–24)	 i  20,2	 tys.	 osób	

w wieku	50–64	lata).	99%	wszystkich	nowopowstałych	firm	
to	indywidualne	działalności	gospodarcze30.

86%	badanych,	którzy	skorzystali	z dotacji	na	rozpoczę-
cie	 działalności	 gospodarczej,	 zgodziło	 się,	 że	 gdyby	 była	
taka	możliwość,	 ponownie	 skorzystaliby	 z  dotacji	 unijnej.	
Tylko	8%	badanych	nie	zgodziło	się	z  tym	stwierdzeniem,	
a  6%	 nie	 miało	 zdania	 (wykres	 3).	 Oznacza	 to,	 że	 mimo	
powszechnej	opinii,	że	fundusze	unijne	kojarzą	się	z biuro-
kracją31,	452	osoby	ponownie	ubiegałyby	się	o dofinanso-
wanie	działalności	gospodarczej	ze	środków	publicznych.

Wykres 3

Stopień zgadzania się z opinią dotyczącą ponownej możliwości skorzystania z dotacji unijnej, w%

Źródło: Jak w wykresie 1.

Ponad	77%	ankietowanych	wskazało,	 że	nie	 zatrudnia	
pracowników	na	podstawie	umowy	o pracę,	a 15%	zatrud-
nia	 jednego	pracownika	 (tabela	5).	 Tylko	6	 z 513	 respon-
dentów	zatrudnia	więcej	niż	5	pracowników.	

Podobne	wyniki	badania	uzyskano	w przypadku	pyta-
nia	o zatrudnienie	na	podstawie	umów	cywilnoprawnych.	
Ponad	22%	ankietowanych	wskazało,	że	zatrudnia	przynaj-
mniej	 jednego	 pracownika	 (tabela	 6).	 Zaledwie	 7	 na	 513	
badanych	zatrudnia	więcej	niż	5	pracowników.

Powyższa	sytuacja	potwierdza	zjawisko,	które	zauważy-
ła	 A.	 Vogelgesang,	 że	 polskie	 mikroprzedsiębiorstwa	 nie	
chcą	się	rozwijać	pod	kątem	zwiększania	 liczby	pracowni-
ków,	 ponieważ	 nakłada	 to	 na	 nich	 dodatkowe	 obowiązki	
prawne	 i  biurokratyczne32.	 Jej	 zdaniem,	 przedsiębiorcy	
bardziej	 preferują	 założenie	 kolejnej	 mikrofirmy,	 niż	 roz-
szerzenie	istniejącej.

Ponad	80%	ankietowanych	wskazało,	że	fundusze	unij-
ne	 mają	 duże	 znaczenie	 w  prowadzonej	 działalności	

(wykres	4).	54%	osób	uznało	je	za	bardzo	ważne,	natomiast	
28%	określiło	je	jako	kluczowe.

80%	 ankietowanych	 zgodziło	 się,	 że	 dzięki	 wsparciu	
funduszy	 europejskich	 otworzona	 firma	 rozwinęła	 się	
(wykres	5).	Przeciwnego	zdania	było	9%,	a 11%	badanych	
nie	 ma	 zdania	 na	 ten	 temat.	 Wyniki	 ankiet	 są	 zgodne	
z  przedstawionymi	 w  Umowie	 Partnerstwa	 doświadcze-
niami	 z  realizacji	 polityki	 spójności	 w  Polsce	 w  latach	
2004-2013,	które	wskazują,	że	przedsiębiorstwa	wspiera-
ne	 środkami	 unijnymi	 w  zakresie	 projektów	 inwestycyj-
nych	 oraz	 przedsięwzięć	 podnoszących	 poziom	 kapitału	
ludzkiego	 zwiększyły	 swoją	 konkurencyjność.	 Ponadto	
wyniki	badania	wykorzystania	środków	z  funduszy	euro-
pejskich	 alokowanych	 w  Polsce	 w  ramach	 Narodowego	
planu	 rozwoju	 2004-2006 i  Narodowych	 strategicznych	
ram	 odniesienia	 2007-2013	 pokazują	 ich	 pozytywny	
wpływ	 na	 wzrost gospodarczy,	 aktywność	 inwestycyjną	
i rynek	pracy	w Polsce33.	
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Wykres 4

Znaczenie funduszy unijnych dla finansowania inwestycji w działalności firmy, w opinii respondentów, w %

Źródło: Jak w wykresie 1.

Tabela 5

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Odpowiedź Liczba %

Nie	zatrudniam	pracowników	na	umowę	o pracę 397 77,3

Zatrudniam	1	pracownika 77 15

Zatrudniam	2-3	pracowników 29 5,6

Zatrudniam	4-5	pracowników 4 0,7

Zatrudniam	powyżej	5	pracowników 6 1,1

Źródło: Jak w tabeli 2.

Prawie	 63%	 badanych	 wskazało,	 że	 planuje	 korzystać	
z innych	instrumentów	wsparcia	działalności	gospodarczej	
(tabela	7).

W momencie	przeprowadzenia	badania	74%	(379	osób)	
ankietowanych	 beneficjentów	 wsparcia	 zadeklarowało	
(tabela	8),	 że	nadal	prowadzi	działalność	gospodarczą,	co	

Tabela 6

Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych

Odpowiedź Liczba %

Nie	zatrudniam	pracowników	na	podstawie	umów	cywilnoprawnych 399 77,7

Zatrudniam	1	pracownika 65 12,6

Zatrudniam	2-3	pracowników 34 6,6

Zatrudniam	4-5	pracowników 8 1,5

Zatrudniam	powyżej	5	pracowników 7 1,3

Źródło: Jak w tabeli 2.
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wydaje	 się	 być	dobrym	wynikiem	na	 tle	 danych	podawa-
nych	przez	Eurostat34.	

Jako	 podwód	 zamknięcia	 działalności	 gospodarczej	
respondenci	 wskazali: zbyt	 wysokie	 składki	 ZUS	 (60,1%),	
zbyt	niskie	dochody	(28,7%),	zbyt	wysokie	podatki	(24,2%),	
zbyt	wysokie	koszty	działalności	czynsz/rachunki/materiały	
(23,0%),	trudności	ze	znalezieniem	klientów	(19,7%),	podję-
cie	 pracy	 (16,3%),	 duża	 konkurencja	 (13,5%).	 Powyższe	

odpowiedzi	wskazują,	że	już	w etapie	pisania	biznesplanu	
mogły	 zostać	przyjęte	 zbyt	optymistyczne	 założenia	doty-
czące	przychodów	 ze	 sprzedaży,	m.in.	 z  powodu	 słabego	
rozeznania	konkurencji	oraz	niedoceniania	trudności	pozy-
skania	klientów.	Autor	artykułu	zauważa,	że	podczas	przy-
gotowania	 prognoz	 sprzedaży	 na	 dziesięć	 osób	 osiem	
podaje	nierealne,	życzeniowe	założenia	nie	poparte	facho-
wą	analizą.

Wykres 5

Stopień zgadzania się z opinią dotyczącą rozwoju firmy dzięki wsparciu funduszy europejskich, w %

Źródło: Jak w wykresie 1.

Tabela 7

Korzystanie z innych instrumentów wsparcia działalności gospodarczej w przyszłości 

Odpowiedź Liczba %

Tak 323 62,9

Nie 190 37,0

Źródło: Jak w tabeli 1.

Tabela 8

Prowadzenie działalności gospodarczej w momencie przeprowadzania badania 

Odpowiedź Liczba %

Tak 379 73,8

Nie 124 26,1

Źródło: Jak w tabeli 1. 



35Unia Europejska.pl Nr 5 (240) 2016

Podsumowanie

Przeprowadzona	ocena	efektów	udzielanych	dotacji	na	
rozpoczęcie	działalności	gospodarczej	w Polsce	finansowa-
nych	z Europejskiego	Funduszu	Społecznego	pokazuje	ich	
pozytywny	wpływ	na	rynek	pracy	oraz	powstawanie	i roz-
wój	przedsiębiorstw.	 Z przeprowadzonych	badań	wynika,	
że	finansowanie	samozatrudnienia	to	nie	tylko	umożliwie-
nie	 beneficjentom	 realizacji	 swoich	 pomysłów	 oraz	 chęci	
uzyskania	 niezależności	 związanej	 z  pracą	 na	 swoim,	 ale	
również	szansa	dla	bezrobotnych,	którym	udzielona	dota-
cja	pomogła	w założeniu	własnej	firmy	i powrocie	na	rynek	
pracy	 (dla	 72%	 badanych	 działalność	 gospodarcza	 była	
jedyną	 formą	 zarobkowania).	 Pozytywnie	 należy	 ocenić	
wysoki	 odsetek	 ankietowanych	 beneficjentów	 dotacji	
udzielonych	 w  latach	 2007-2013	 kontynuujących	 działal-
ność	gospodarczą	w 2016	r.

Przeprowadzone	 badania	 ujawniły,	 że	 dla	 badanych	
przedsiębiorstw	fundusze	unijne	mają	duże	znaczenie	jako	
źródło	 finansowania	 działalności	 gospodarczej.	 Dzięki	
pozyskanym	środkom	możliwy	był	zakup	wyposażenia,	bez	
którego	nie	byłoby	możliwe	otworzenie	firmy.	Respondenci	
pozytywnie	 oceniają	 realizowane	 projekty.	 Większość	
z  nich	 przyznała,	 że	 gdyby	 była	 taka	możliwość,	wzięłaby	
ponownie	 udział	 w  podobnym	 projekcie.	 Prawie	 63%	
respondentów	 planuje	 w  przyszłości	 korzystać	 z  innych	
form	wsparcia.	Z udzielonego	wsparcia	w mniejszej	części	
skorzystali	mieszkańcy	obszarów	wiejskich,	co	potwierdza-
ją	także	inne	badania35	i co	wydaje	się	naturalne	ze	wzglę-
du	na	cel	dotacji.	

Przeprowadzone	 badania	 wykazały,	 że	 najczęstszą	
przyczyną	 zamykania	 działalności	 gospodarczej,	 oprócz	
dużych	obciążeń	podatkowych	 (ZUS),	były	niskie	przycho-
dy.	Rozwiązaniem	tego	problemu,	zdaniem	autora,	mogło-
by	 być	wydłużenie	 przyznawania	wsparcia	 pomostowego	
oraz	zwrócenie	większej	uwagi	przez	doradców	pomagają-
cych	 przygotować	 biznesplan	 podczas	 konsultacji	 indywi-
dualnych,	odbywających	się	w ramach	bloku	szkoleniowo-
-doradczego	wspomnianych	projektów,	na	realność	przyj-
mowanych	założeń.	

Rozwijanie	samozatrudnienia	przynosi	wymierne	efek-
ty,	 a  przedstawione	 działania	 dotyczące	 finansowania	
przedsiębiorczości	wpisują	się	w realizację	priorytetu	Stra-
tegii	Europa	2020,	 jakim	jest	rozwój	sprzyjający	włączeniu	
społecznemu	 –	 wspieranie	 gospodarki	 charakteryzującej	
się	wysokim	poziomem	zatrudnienia	i zapewniającej	spój-
ność	gospodarczą,	społeczną	i terytorialną36.	

                    
* Absolwent	Szkoły	Głównej	Handlowej.	Specjalizuje	się	w pozy-

skiwaniu	dotacji	unijnych.	Przy	jego	współudziale	powstało	dzięki	
pozyskanym	 dotacjom	 ponad	 800	mikroprzedsiębiorstw.	 E-mail:	
l.skawinski@plusnet.pl	

1	Ministerstwo	 Infrastruktury	 i Rozwoju,	www.mr.gov.pl,	stan	
na	24.05.2015	r.

2	Portal	Money,	Fundusze unijne. Wydaliśmy ponad 332 mld zł 
w perspektywie na lata 2007-2013,	8.04.2015,	http://www.money.pl/

gospodarka/wiadomosci/artykul/fundusze-unijne-wydalismy-
-ponad-332-mld-zl-w,177,0,1755569.html	[dostęp:	30.10.2016].

3 Pierwsza dekada Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, 
Efekty wdrażania EFS w latach 2004-2014,	Ministerstwo	Infrastruktu-
ry	i Rozwoju,	Warszawa	2015,	s.	11-26.

4	Zdaniem	K.	Rybińskiego	patologii	związanych	z pojawieniem	
się	środków	unijnych	jest	znacznie	więcej	niż	korzyści.	Innowacyj-
ność	w Polsce	dramatycznie	spadła	(według	danych	GUS	o liczbie	
firm	które	opracowały	nowe	 lub	ulepszone	produkty	 lub	usługi),	
mimo	wydania	miliardów	z Unii	na	poprawę	innowacyjności.	–	cyt.	
za:	Ukrywana prawda o środkach unijnych,	http://www.rybinski.eu/	
2012/11/ukrywana-prawda-o-srodkach-unijnych/,	 17.11.2012,	
[dostęp:	17.10.2016].	

T.	Cukiernik	zwraca	uwagę,	że	firmy,	które	będą	otrzymywały	
unijne	dotacje	będą	stanowić	nieuczciwą	konkurencję	wobec	firm	
niedotowanych,	 co	 pogorszy	wyniki	 tych	 drugich,	 a może	 nawet	
spowodować	wiele	bankructw.	Zdaniem	autora,	dzieje	się	tak	dla-
tego,	 ponieważ	 dotowane	 przedsiębiorstwa	mając	 niższe	 koszty	
działalności	mogą	oferować	 swoje	 produkty	 i  usługi	 po	niższych	
cenach	–	cyt	za:	10 powodów dla których należy zrezygnować z unij-
nych dotacji,	http://tomaszcukiernik.pl/artykuly/teksty-o-unii-euro-
pejskiej/krytyka-dotacji-z-ue/	[dostęp:	17.10.2016].
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