
 

 

Sprawozdanie z badania trwałości podmiotów gospodarczych 

powstałych dzięki dofinansowaniu ze środków EFS w ramach 

Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 

województwie świętokrzyskim w latach 2008-2009 

 

Wstęp 

Jednym z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki była promocja przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia  (Działanie 6.2) poprzez  kompleksową pomoc udzielaną osobom 

planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie to obejmowało : 

 szkolenia i doradztwo w zakresie prawnych i ekonomicznych aspektów 

zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa, w tym pomoc w opracowywaniu 

biznes planu,  

 przyznawanie środków w wysokości do 40 tysięcy złotych na sfinansowanie 

inwestycji i zakupów umożliwiających rozpoczęcie działalności, 

 wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie 

w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia i/lub doradztwa 

w efektywnym wykorzystaniu dotacji. 

W latach 2008 – 2009 w ramach pierwszej edycji projektów dotacyjnych z tego 

typu wsparcia skorzystało w województwie świętokrzyskim 406 osób uczestniczących 

w projektach dotacyjnych realizowanych na podstawie umów zawartych przez WUP 

z jednostkami wyspecjalizowanymi w rozwoju przedsiębiorczości.  

Zgodnie z systemem wdrażania PO KL realizatorzy tych projektów zostali 

wyłonieni przez WUP w konkursie. W 2008 roku WUP zawarł umowy na realizację 

projektów dotacyjnych z następującymi jednostkami: 

1. Dom Doradztwa Biznesowego MM Monika Majcher 

2. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach 

3. Gmina Kielce – Urząd Miasta Kielce 

4. Gmina Morawica 

5. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 

6. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu 

7. Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. w Jaśle 

8. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach 



 

 

9. Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa 

10. Stowarzyszenie Integracja i Rozwój 

W 2011 roku WUP przeprowadził badanie trwałości podmiotów gospodarczych  

powstałych dzięki dotacjom udzielonym w latach 2008-2009 i sprawdził stopień ich 

przeżywalności po upływie 18 miesięcy od momentu powstania. Badanie polegało na 

przeprowadzeniu telefonicznych wywiadów z wszystkimi uczestnikami projektów. 

Obliczony na tej podstawie  wskaźnik przeżywalności przedsiębiorstw (iloraz liczby 

firm, które funkcjonowały po 18 miesiącach i liczby wszystkich utworzonych firm) 

wynosił 80,5%. Niniejsze badanie miało na celu określenie wskaźników 

przeżywalności tych przedsiębiorstw po upływie 5 oraz 7 lat. 

 

Metodologia badania  

 

Badanie polegało na sprawdzeniu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, czy osoby, które  uzyskały dotacje  w ramach pierwszej edycji 

projektów Działania 6.2 nadal prowadzą działalność oraz jaki był status ich 

przedsiębiorstw po 5  oraz po 7  latach od momentu rozpoczęcia działalności 

gospodarczej. 

Badanie przeprowadzono w dniach od 29 kwietnia do 5 maja 2016 roku 

i objęto nim wszystkie osoby (406), którym przyznano dotacje w latach 2008-2009. 

Wwyszukiwarkę znajdującą się w zakładce „Baza przedsiębiorców” na stronie 

internetowej prod.ceidg.gov.pl wpisywano imię i nazwisko każdej osoby, która 

otrzymała dotację, nazwę województwa oraz powiatu. W przypadku, gdy pojawiało 

się kilku przedsiębiorców o tym samym nazwisku dodawano kolejne kryteria 

identyfikujące dany podmiot w postaci nazwy miejscowości lub nr PKD. Ponieważ 

badającemu nie były znane nr NIP ani REGON  powstałych przedsiębiorstw, 

ostatecznym potwierdzeniem, że odnaleziono właściwy podmiot była data założenia 

firmy.  

Następnie analizie poddawano historię wpisu do CEiIDG oraz sam wpis. 

Z uwagi na fakt, że Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

powstała dopiero w lipcu 2011 roku, a proces przenoszenia do niej danych 

z ewidencji gminnych zakończył się 31.12.2011 roku, nie zawiera ona danych 

dotyczących tych przedsiębiorstw, które zaprzestały działalności przed dniem 

przeniesienia danych.  Z tego względu w badaniu przyjęto, że nieodnalezienie wpisu 
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dotyczącego danego przedsiębiorcy oznacza zaprzestanie przez niego działalności 

przed dniem przeniesienia danych z ewidencji gminnej do CEiIDG, tj. przed końcem 

2011 roku. Często potwierdzeniem tego stanu była informacja znajdująca się 

w ankiecie przeprowadzonej w kwietniu 2011 roku w ramach badania przeżywalności 

firm po upływie 18 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Większość przedsiębiorstw, 

których nie odnaleziono w ewidencji, już w trakcie tamtego badania ankietowego nie 

istniała. Co jednak ciekawe, część firm zawieszonych w tamtym okresie z różnych 

powodów (np. macierzyństwo, wyjazd, choroba) wznowiło działalność po 

kilku/kilkunastu miesiącach i funkcjonuje do dziś. 

Każdy wpis do CEiIDG zawiera informację na temat statusu przedsiębiorstwa, 

który może być „aktywny”, „zawieszony” lub „wykreślony”.  W historii wpisu odnaleźć 

można oprócz daty rozpoczęcia, także daty zawieszenia oraz wznowienia 

działalności, jeśli takie zdarzenia miały miejsce oraz datę wykreślenia z ewidencji 

tych przedsiębiorców, którzy zaprzestali prowadzenia działalności lub nie złożyli 

wniosku o wznowienie działalności po upływie 24 miesięcy od dnia zawieszenia. 

Dla potrzeb badania przyjęto, że do określenia wskaźnika przeżywalności po 

5 latach będą brani pod uwagę przedsiębiorcy, którzy – jak stwierdzono na podstawie 

wpisów do CEIGD - prowadzili działalność gospodarczą w dniu, w którym upływa 

5 lat od daty jej rozpoczęcia, co oznacza, że nie byli w tym czasie zawieszeni ani nie 

zaprzestali działalności przed tą datą. W analogiczny sposób ustalono drugi wskaźnik 

dotyczący przeżywalności po 7 latach od momentu rozpoczęcia działalności 

gospodarczej. 

 

Wyniki badania 

 

Na podstawie analizy historii wpisów do bazy przedsiębiorstw CEiIDG 

(prod.ceidg.gov.pl) ustalono , że spośród 406 osób, które dostały dotacje za 

założenie firmy aż 190 osób, czyli 46,8% całej populacji prowadziło działalność po 

upływie 5 lat od momentu jej rozpoczęcia, a 152 osoby tj. 37,4% ogółu  - po 7 latach.  

Zatem wskaźniki przeżywalności dla badanej populacji wynoszą odpowiednio : 

 46,8 % po 5 latach od rozpoczęcia działalności, 

 37,4% po 7 latach od rozpoczęcia działalności. 
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W odniesieniu do  danych dotyczących przeżywalności po 5 latach, wskaźnik 

przeżywalności badanych firm był znacznie wyższy od ogólnopolskiego wskaźnika 

przeżywalności wszystkich podmiotów gospodarczych, które powstały 

w analogicznym okresie. Wg danych GUS1 wskaźnik przeżycia okresu 5 lat dla 

wszystkich przedsiębiorstw powstałych w Polsce w 2008 roku wyniósł 33%, w tym 

dla przedsiębiorstw utworzonych przez osoby fizyczne – 31,5%.  

Wyższa od przeciętnej przeżywalność firm założonych przez uczestników 

projektów dotacyjnych może wynikać z takich czynników jak : 

 lepsze przygotowanie do prowadzenia biznesu dzięki profesjonalnym 

szkoleniom i doradztwu biznesowemu, 

 duża selekcja pomysłów biznesowych odbywająca się na etapie  rekrutacji 

do projektu oraz wyboru najlepszych biznesplanów, 

 weryfikacja predyspozycji uczestników do prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej, 

 zwiększone dzięki dotacji środki finansowe na zakup narzędzi i materiałów 

zapewniające większy poziom doinwestowania powstających 

przedsiębiorstw, 

 pomoc finansowa i doradcza w pierwszym, najtrudniejszym roku 

funkcjonowania firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce, dn. 13.05.2016 

 

 

                                                 
1 „Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 

2008-2012”, tabl. 1(44), str.93, GUS, Warszawa 2014 


