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Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz 

Gospodarczych funkcjonujące w Wydziale Badań i Analiz 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przeprowadziło 

badanie losów firm powstałych dzięki jednorazowym 

środkom na podjęcie działalności gospodarczej pochodzącym 

z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, 

przyznawanym przez powiatowe urzędy pracy osobom 

bezrobotnym. Badanie zostało zrealizowane metodą 

ankietową. Kwestionariusz ankiety został rozesłano drogą 

elektroniczną do wszystkich powiatowych urzędów pracy woj. podlaskiego.  

 

Badanie to dotyczyło firm powstałych w okresie od 01.01.2005r. do 30.09.2009r. i miało na celu 

dostarczenie cennych informacji na temat profili najczęściej zakładanych podmiotów gospodarczych, 

czasu ich funkcjonowania na rynku pracy oraz przyczyn ewentualnej rezygnacji z prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

 

WNIOSKI Z BADANIA: 

Liczba osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą w woj. podlaskim w ostatnich 

pięciu latach systematycznie rosła. Liczba dotacji przyznanych w 2009 (dok. końca września) była 

prawie dwukrotnie wyższa niż w 2005r.  

 

W okresie od stycznia 2005r. do końca września 2009r. środki na podjęcie działalności gospodarczej 

otrzymały 4 784 osoby bezrobotne w skali województwa.  
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Największą liczbę zakładanych działalności gospodarczych w analizowanym okresie odnotowano 

w powiatach: białostockim (1080 podmiotów), łomżyńskim (735 podmiotów), augustowskim (540 

podmiotów) i suwalskim (428 podmiotów). 
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 Najwięcej firm zakładanych w okresie 01.01.2005r-30.09.2009r. prowadziło działalność usługową 

(1986 podmiotów), budowlaną (1088 podmiotów) oraz handlową (960 podmiotów).  Z dotacji na  

 

rozpoczęcie działalności korzystały również firmy  zajmujące się mechaniką pojazdową, blacharstwem 

i lakiernictwem. Licznie zakładano firmy działające w branży informatycznej. Często podejmowaną 

działalność stanowiły usługi fryzjersko – kosmetyczne. Natomiast nieliczne osoby prowadziły 

działalność produkcyjną, a także związaną z transportem i logistyką. 

 

Wzrasta liczba osób zakładających działalność gospodarczą po powrocie z  zagranicy. Od stycznia 

2005r. do  końca września 2009r. 106 osobom bezrobotnym, zarejestrowanym  po okresie 

zatrudnienia za granicą,  przyznano środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

Największą liczbę osób rozpoczynających prowadzenie własnej działalności po powrocie z zagranicy 

odnotowano w powiatach: białostockim (41 osób), zambrowskim (27 osób), sokólskim (14 osób)  

i augustowskim (10 osób).  

Trudne jest oszacowanie średniego czasu funkcjonowania badanych przedsiębiorstw. Wg informacji z 

powiatowych urzędów pracy większość  dotowanych firm nadal funkcjonuje od momentu założenia, 

do czasu objętego badaniem.  W przypadku firm, które już zakończyły działalność, blisko połowa 

powiatowych urzędów pracy szacuje czas trwania firm na 2-3 lata. Należy zauważyć , że długi okres 

życia takich firm wskazywany jest w powiatach: kolneńskim, siemiatyckim i sokólskim. Kilka powiatów 

ma kłopoty z ustaleniem tego czasu.  

Według danych powiatowych urzędów pracy jedynie nieznaczna liczba podmiotów, o których mowa 

zrezygnowała z prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy od daty jej 

uruchomienia (tzn. przed upływem minimalnego okresu prowadzenia działalności gospodarczej 

wymaganego w umowie o przyznanie środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej). 

Sytuacja ta dotyczyła jedynie 13 podmiotów, o profilu handlowo-usługowym. Ponadto  Powiatowy 

Urząd Pracy w Białymstoku  wyszczególnił kategorię 6 osób, które zwróciły dotację z powodu 

niewywiązywania się z warunków umowy, ale nie zaprzestały prowadzenia działalności.  

Jeśli chodzi o liczbę podmiotów, które zrezygnowały z prowadzenia działalności gospodarczej po 

upływie 12 miesięcy od daty jej uruchomienia (tzn. po upływie minimalnego okresu prowadzenia 

działalności gospodarczej wymaganego w umowie o przyznanie środków na podjęcie własnej 

działalności gospodarczej) to jest ona znacznie wyższa. Po upływie 12 miesięcy od daty uruchomienia  
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działalności gospodarczej, jej prowadzenie zakończyło aż 455 podmiotów (tj. 9,5% wszystkich 

podmiotów założonych w analizowanym okresie). Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie 

powiatowe urzędy pracy prowadzą szczegółową analizę losów firm, działających po upływie 12 

miesięcy od daty jej rozpoczęcia. 

 

 

W okresie 01.01.2005r. - 30.09.2009r. najwięcej podmiotów zrezygnowało z prowadzenia działalności 

gospodarczej w powiatach: augustowskim (131 podmiotów), łomżyńskim (66 podmiotów)  

i białostockim (65 podmiotów) i suwalskim (50 podmiotów), a więc w powiatach w których firm 

utworzonych dzięki dotacji z urzędu pracy powstało najwięcej.  Zdecydowana większość podmiotów 

(80%), które zakończyły swoją działalność to firmy o profilu handlowo-usługowym, tylko nieliczne 

działały w branży budowlanej, informatycznej i produkcyjnej. 
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Do najczęściej wymienianych powodów zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej należą: 

- zła sytuacja ekonomiczna, brak zbytu na oferowane produkty, towary, usługi,       

-  wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności wysokie składki ZUS, 

-  podjęcie zatrudnienia na umowę o pracę, 

-  złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej,                                                           

-  wyjazd za granicę oraz  

-  sytuacja rodzinna. 
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