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Wprowadzenie 

Każdy pomysł będący wynikiem działania jest przesłanką do stworzenia swego ro-
dzaju miejsca pracy. Przedsiębiorcze zachowania sformalizowane w nowe przedsię-
wzięcia, w szczególności mikro i małe, tworzą ducha przedsiębiorczości oraz sprzyjają 
innowacyjności, a w konsekwencji decydują o rozwoju konkurencyjności i przeciw-
działają bezrobociu. Rozwój MSP stymuluje wzrost gospodarczy poprzez kompaty-
bilne działania z pozostałymi uczestnikami rynku, głównie z większymi firmami, które 
stanowią dla nich ważne zaplecze kooperacyjne. Nowi przedsiębiorcy najczęściej an-
gażują swój potencjał w nisze rynkowe, tj. takie segmenty rynku, na których będą 
mogli efektywnie funkcjonować i nie narażą się na zbytnią konkurencję ze strony ist-
niejących przedsięwzięć. Firmy realizujące działalność na terenie powiatu krakow-
skiego, zainicjowały powstawanie i rozwój usług w nowej odsłonie, aby w jak najkrót-
szym czasie wyeliminować luki podażowe.

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie rezultatów działań prowadzonych przez 
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego na rzecz rozwoju przedsiębiorczych zachowań i po-
staw jego mieszkańców. W jaki sposób można wpierać osoby, które zamierzają rozpo-
cząć działalność gospodarczą? Czy pomoc przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości 
jest celowa? W jakim okresie sfinansowane przedsięwzięcia odnoszą sukces? Jakie 
czynniki hamują rozwój przedsiębiorczości? Czy stosowane formy wsparcia wobec 
kandydatów na właścicieli firm są właściwe i skuteczne? W treści publikacji podjęto 

1 Artykuł przygotowany pod opieką naukową prof. nadzw. dr hab. Haliny Piekarz.
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próbę udzielenia odpowiedzi na postawione pytania, a także dokonano charaktery-
styki firm uruchomionych w wyniku jednorazowo przyznanych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej.

Formy wsparcia dla MSP realizowane przez Urząd Pracy 
Powiatu Krakowskiego 

Podstawowe wartości w każdym przedsiębiorstwie stanowią: kapitał finansowy 
oraz kapitał intelektualny. Istotną częścią drugiego z nich jest zbiór elementów, tj. 
ogół wiedzy, doświadczeń i umiejętności poszczególnych pracowników, mających 
dla organizacji wartość ekonomiczną, zwany kapitałem ludzkim. Kluczową rolę 
w zestawie tych wartości odgrywają również: kultura organizacyjna, relacje mię-
dzyludzkie oraz nieoczywiste umiejętności pracowników, wykorzystywane w niety-
powych sytuacjach2. 

Mając na uwadze wskazane wartości, a także sieć różnych instytucji świadczących 
pomoc przedsiębiorcom w osiągnięciu optymalnego poziomu rozwoju, poddano kla-
syfikacji służące temu narzędzia. Instrumenty zostały podzielone według dwóch kry-
teriów: wsparcie poprzez wzrost kapitału ludzkiego (I) oraz w celu podwyższenia ka-
pitału finansowego (II).

Staż zawodowy

Najczęściej wybieranym narzędziem wpierających  rozwój przedsiębiorczości w ra-
mach pierwszego kryterium jest staż zawodowy, wzmacniający kapitał ludzki w przed-
siębiorstwie. Wsparcie to nie stanowi żadnych kosztów dla właściciela, natomiast an-
gażuje jego czas i wiedzę, dzięki której nowy pracownik zostaje w pełni ukształtowany 
do wartości obowiązujących w firmie. Poprzez wiedzę i umiejętności stażysta wspiera 
zarówno przedsiębiorstwo, które w określonym czasie i w ustalonej formie jest jego 
pracodawcą, jak i uzyskuje niezbędną wartość docenianą na rynku pracy – doświad-
czenie zawodowe. Przedmiot wsparcia realizowany jest przede wszystkim przez sieć 
Publicznych Służb Zatrudnienia oraz prywatnych operatorów, w ramach środków 
krajowych (Fundusz Pracy stanowiony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej) i unijnych (Ministerstwo Rozwoju). 

Szkolenia zawodowe 

Kolejny kluczowy element wzmacniający potencjał przedsiębiorstwa stanowią szko-
lenia zawodowe. Kształcenie ustawiczne jest w Polsce nadal niedoceniane. – po-
ziom uczestnictwa dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie jest bardzo niski 
i stanowi 3,5%, w porównaniu do uśrednionych wartości europejskich wynoszą-
cych 10,7%3 . Dlatego też pracodawcy zostali wyposażeni w narzędzie (Krajowy Fun-
dusz Szkoleniowy) umożliwiające bezpłatny rozwój kwalifikacji (podmioty niebędące 

2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Kapitał Ludzki jako wartość firmy. Narzędzie Pomiaru Ka-
pitału Ludzkiego – wdrożenie, analiza i wnioski, Warszawa 2015, s. 4.

3 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-pl_pl.pdf.
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mikroprzedsiębiorstwami mają obowiązek zaangażowania własnych środków w wy-
sokości 20% kosztów kształcenia) poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz kontynu-
acje edukacji wyższej – studia podyplomowe. Instrument ten stanowi nieodzowną 
pomoc w rozwoju instytucji, jednak potencjał przedsiębiorców w zakresie wyko-
rzystania tychże środków jest nadal zbyt niski, głównie z uwagi na brak motywacji 
oraz czasu do podjęcia dalszego kształcenia. Za przedmiot wparcia odpowiadają sieci 
urzędów pracy (Fundusz Pracy stanowiony przez MRPiPS). Nie sposób zapomnieć 
o pomocy doradczej i szkoleniowej realizowanej w ramach środków unijnych, a pro-
wadzonej przez szeroką sieć operatorów prywatnych. Aby usprawnić proces infor-
macji o finansowanych możliwościach kształcenia, Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości w 2015 roku stworzyła Bazę Usług Rozwojowych, będącą największą 
wyszukiwarką szkoleń. Narzędzie to w prosty i szybki sposób umożliwia znalezienie 
usługi rozwojowej, odpowiadającej na potrzeby użytkowników. Głównym założeniem 
projektu było udostępnienie zainteresowanym osobom informacji o podmiotach, 
które rzetelnie przeprowadzą proces kształcenia, umożliwiając podnoszenie kompe-
tencji przedsiębiorców lub ich pracowników4 . 

Wsparcie kapitałowe

System pomocy stanowiony przez sieć urzędów pracy realizuje wsparcie kapitałowe 
dla potencjalnych/nowych przedsiębiorców i funkcjonujących już pracodawców. 
Pierwszą z form, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród osób bezro-
botnych, zamierzających uruchomić własne przedsięwzięcie, jest dotacja, czyli bez-
zwrotne środki finansowe w wysokości 600% przeciętnego wynagrodzenia na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Należy wyszczególnić pomoc w zakresie doin-
westowania funkcjonujących przedsięwzięć, realizowaną w formie refundacji dopo-
sażenia lub wyposażenia nowego stanowiska pracy. Ma ona znamiona wsparcia za-
sobów ludzkich, gdyż dotacja w wysokości ok. 24 tys. zł przeznaczona jest na zakup 
środków trwałych, koniecznych do utworzenia stanowiska pracy. Jednakowoż utwo-
rzone miejsce pracy służyć będzie osobie bezrobotnej, która w wyniku uzyskanego 
z urzędu pracy skierowania do pracodawcy, podejmie z nim współpracę na okres nie 
krótszy niż 24 miesiące, zwiększając kapitał intelektualny przedsiębiorcy. 

Podobną wartościowo subwencję (ok. 24 tys. zł) stanowi intensywnie realizowany 
projekt refundujący pracodawcy, przez okres 12 miesięcy, część kosztów poniesio-
nych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracow-
ników – skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia5. Na uwagę zasługują 
również instrumenty wspierające w formie zwrotu części kosztów poniesionych na 
zatrudnienie osób bezrobotnych, szczegółowo opisane w ustawie o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (art. 47,51,56,59, 60a). W każdej z form pomocy od-
najdujemy wzrost podstawowych wartości w przedsiębiorstwie.

4 Baza Usług Rozwojowych – o nas, 4.12.2014, PARP, http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/infor-
macje-o-portalu/o-nas.

5 Refundacja obejmuje kwotę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpie-
czenia społeczne od zwracanego wynagrodzenia. Art. 150 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001).
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Rozwój przedsiębiorczości w regionie krakowskim 
w latach 2012–2016

Teren powiatu krakowskiego, z uwagi na bliskość Krakowa, stanowi bardzo atrak-
cyjny obszar inwestycyjny zarówno pod względem ekonomicznym, gospodarczym, 
jak i społecznym. Dlatego też wskazanie odpowiedniej strategii rozwoju zasobów 
zgromadzonych w analizowanym obszarze jest jednym z wielu zadań Urzędu Pracy 
Powiatu Krakowskiego i ma bezpośredni wpływ na cały region. Kreowanie i wzmac-
nianie przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców powiatu stanowi bieżący zakres 
zadań zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia. Ich efektem jest 
zadowolenie mieszkańców regionu, którzy za pośrednictwem urzędu podejmują ak-
tywność zawodową. Powrót na rynek pracy uwarunkowany jest wieloma czynnikami, 
jednak wiara we własne możliwości, chęć zmiany oraz gotowość do podjęcia ryzyka 
stanowią przesłanki do samorozwoju. Porzucenie biernej zawodowo postawy doko-
nuje się poprzez współpracę z istniejącymi podmiotami gospodarczymi – pełnienie 
roli pracownika lub zaangażowanie własnego kapitału, umiejętności i wiedzy w nową 
inicjatywę, gwarantuje aktywność zawodową oraz środki finansowe, niezbędne do 
funkcjonowania na rynku pracy. Zauważa się, że bezrobotni mieszkańcy powiatu czę-
ściej powracają do aktywności zawodowej w Krakowie, wykorzystując w ten sposób 
szerokie spectrum rozwoju i samorealizacji. W analizowanym okresie obserwuje się 
wzrost zainteresowania pracą na własny rachunek – blisko 80% przedsiębiorstw zlo-
kalizowanych na terenie powiatu stanowiło własność osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą W latach 2012–2016 Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego 
w ramach corocznej pomocy skierowanej do bezrobotnych mieszkańców udzielił 
wsparcia finansowego 1275 osobom, które powróciły na rynek pracy, stanowiąc tym 
samym nowe podmioty gospodarcze. Cel ten został zrealizowany za pośrednictwem 
jednorazowo przyznanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwa-
nych dotacją. Wartość bezzwrotnie udzielonego wsparcia stanowiła kwota od 18 do 
22 tys. zł (w zależności od okresu przyznanej pomocy). Ogólna wartość środków fi-
nansowych, zaangażowanych w rozwój gospodarczy powiatu w badanym okresie, 
wyniosła ponad 26 mln zł. Źródło dofinansowania zamierzeń gospodarczych zasi-
lone zostało środkami będącymi w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, tj. Funduszem Pracy i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych (PFRON) oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Europejskim 
Funduszem Społecznym, w ramach programów: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój oraz Regionalny Program Operacyjny,  

Nowopowstałe firmy umiejscowione zostały na terenie całego powiatu, jednakże 
są rejony, które z uwagi na specyfikę i uwarunkowania gospodarcze obszaru – głównie 
zlokalizowanie stref gospodarczych – stanowią najlepsze miejsce do rozwoju przed-
siębiorczości. Grupy osób uzyskujących środki na rozpoczęcie własnej działalności go-
spodarczej postanowiły zlokalizować swoją firmę w następujących gminach powiatu: 
• Skawina – 220 nowych firm;
• Krzeszowice – 147 podjętych przedsięwzięć;
• Zabierzów – 104 inicjatywy;
• Mogilany – 85 realizowanych pomysłów;
• Kraków – 82 rozpoczęte projekty;
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• Liszki – 79 działalności gospodarczych;
• Czernichów – 77 miejsc pracy na własną rękę;
• Zielonki – 72 realizowane zamierzenia gospodarcze.

Zauważa się, że kandydaci na przedsiębiorców uważnie obserwują trendy pa-
nujące na lokalnym rynku pracy, gdyż wskazane powyżej gminy są najprężniej roz-
wijającymi się regionami powiatu, motywującymi do całkowitego zaangażowania 
zasobów, będących w dyspozycji „młodych przedsiębiorców”. Z jednej strony wska-
zane w czołówce gminy (Skawina i Zabierzów) zlokalizowane są w krakowskiej spe-
cjalnej strefie ekonomicznej, która stanowi dodatkowy element wzmacniający po-
zycję nowopowstałych firm. Z drugiej strony obserwuje się brak wykształconych 
postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców północno-wschodnich granic po-
wiatu. Statystyki stanową, że w analizowanym okresie w gminie Igołomia-Wawrzeń-
czyce tylko 9 bezrobotnych zrealizowało własny pomysł na zaistnienie na lokalny 
rynku pracy, wykorzystując dotacyjne wsparcie. Dodatkowo należy zauważyć, iż cha-
rakter uruchomionych firm nieśmiało odróżniał się od dominującego w tym regionie 
sektora rolniczego, stawiając na rozwój usług budowlanych, a następnie na dzia-
łalności w zakresie kulturalnym i ogólnorozwojowym. Niewielkie zainteresowanie 
obserwuje się również w nastawionej na rolnictwo gminie Sułoszowa, w której 15 
osób zdecydowało się rozpocząć pracę na własny rachunek, wykorzystując bez-
zwrotne dofinansowanie uzyskane z urzędu pracy. Nowi przedsiębiorcy postanowili 
uruchomić działalność w branży budowlanej, dzięki której powrócą na rynek pracy 
i uzyskają środki na powiększenie firmy. Sytuacja ta wynika ze specyfiki rozwoju po-
szczególnych gmin, polityki lokalnej oraz struktury demograficznej ludności zamiesz-
kującej dany teren. We wskazanych gminach udział pozarolniczych działalności go-
spodarczych (funkcjonujących na podstawie wpisu do rejestru REGON) w lokalnym 
rynku pracy wynosi jedynie 3%6.

Poddając analizie branżowość nowopowstałych działalności gospodarczych za-
uważa się, że przedsiębiorcy decydują się na świadczenie pracy w zakresie usług, 
stanowiąc blisko 80% wkład w rozwój lokalnego rynku pracy. Z kolei sektor pro-
dukcji i handlu generuje jedynie nieco ponad 20% udziałów w rynku. W najszerzej 
reprezentowanym sektorze usług, przeważającą część stanowiły firmy świadczące 
usługi: budowlane (320 podmiotów), mechaniki pojazdowej (100 zakładów), fry-
zjerskie i kosmetyczne (80 salonów), specjalistyczne z zakresu projektowania i do-
radztwa technicznego (56 konsultantów), fotografii – głównie okazjonalnej (39 
firm), ogrodnicze, w tym zagospodarowania terenów zielonych (38 podmiotów) 
i sprzątające (21 firm). Potwierdzają to wskaźniki – w Polsce sektor usług jest zdomi-
nowany przez mikroprzedsiębiorstwa, stanowiąc 52% ogółu firm7. Prężnie rozwija-
jąca się na przestrzeni poprzednich lat branża budowlana pokazuje, że rynek wciąż 
jest nienasycony i istnieje potrzeba świadczenia tego typu usług. Dodatkowo dane 

6 Główny Urząd Statystyczny, Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w reje-
strze REGON kwiecień 2019, http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/
liczba-podmiotow-w-rejestrze-regon-tablice/miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-
narodowej-w-rejestrze-regon [dostęp: 31.12.2016].

7 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. A. Tarnawska, A. Skowroń-
ska, PARP, Warszawa 2017, s. 10.
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potwierdzają, iż najliczniej dotowane przedsięwzięcia podążają za trendami wystę-
pującymi wśród przedsiębiorstw w całym kraju. W ostatnich dwóch latach zanoto-
wano wzrost udziału mikroprzedsiębiorstw z branży budowlanej – w 2015 roku od-
setek ten wyniósł 12,3%, a w 2016 roku – 12,7%8. Analizując kolejny obszar jakim 
jest handel należy zauważyć, iż uruchamiane działalności pojawiły się w odpowiedzi 
na nieustające potrzeby społeczeństwa. Dlatego też blisko 30% przedsiębiorców 
z tego obszaru zdecydowało się na otwarcie sklepów internetowych, które mimo 
ogromnej konkurencji generują najniższe koszty utrzymania firmy. Osoby bezro-
botne angażowały swoje siły także w handel artykułami motoryzacyjnymi (23 firmy), 
odzieżą (20 sklepów), artykułami ogrodniczymi i kwiatami (17 podmiotów). Nad-
mienić trzeba, że niespełna 2% dotacjobiorców zdecydowało się na otwarcie sklepu 
z artykułami spożywczymi i chemicznymi, co świadczy o dobrze przygotowanej ana-
lizie konkurencji. Należy wskazać, iż w 2016 roku największy odsetek mikroprzedsię-
biorstw całego kraju stanowiły firmy z sekcji handlu i naprawy pojazdów samocho-
dowych z wynikiem 24,0%9. 

Analizując dotowane przedsięwzięcia w zakresie działalności sektora produk-
cyjnego, na pierwszym miejscu wyróżnić trzeba firmy zaangażowane w produkcję: 
wyrobów drewnianych – przede wszystkim mebli kuchennych (45 podmioty), na-
stępnie odzieży i obuwia (38 podmioty), wyrobów metalowych (30 firm) oraz żyw-
ności (15 producentów). Należy podkreślić, że przedsiębiorcy prowadzący działal-
ność w sektorze produkcyjnym równocześnie funkcjonują w branży handlowej, 
jednakże na potrzeby niniejszego opracowania każdy z dotacjobiorców zakwalifi-
kowany został tylko do jednego z wymienionych sektorów. Deklarowany przy re-
jestracji przeważający kod PKD zamierzenia gospodarczego, stanowił przesłankę 
wskazującą na jeden z trzech obszarów. Badając przedsiębiorczość mieszkańców 
regionu należy zauważyć, iż ponad 80% analizowanej grupy legitymuje się kwali-
fikacjami zawodowymi, koniecznymi do właściwego realizowania planów gospo-
darczych. Doświadczenie zawodowe wraz z odpowiednimi kwalifikacjami stanowią 
kluczowe mierniki rozwoju każdego przedsięwzięcia. Dlatego też Urząd Pracy Po-
wiatu Krakowskiego weryfikując pomysły na własną działalność gospodarczą osób 
bezrobotnych, szczegółowo analizuje potencjał przyszłego przedsiębiorcy pod 
kątem fachowości w danej branży. Doświadczenie wielu lat pracy z osobami zamie-
rzającymi funkcjonować na własną rękę pokazuje, że niewiele jest przedsięwzięć, 
które osiągają założony cel bez odpowiedniego przygotowania w wybranej dzie-
dzinie. Analizowany materiał wykazał, iż najliczniejsza grupa przedsiębiorców le-
gitymuje się wyższym wykształceniem, które w branży usługowej jest niezbędne. 
Podobna sytuacja widoczna jest w sektorze produkcyjnym, w którym tylko 20% 
przedsiębiorców nie wskazuje kwalifikacji zawodowych. Wysokim kapitałem inte-
lektualnym dysponują również przedsiębiorcy powiatu krakowskiego, realizujący 
swoje pomysły w obszarze handlu – osoby z wykształceniem wyższym oraz średnim 
zawodowym zasilają tę branże w 75%.

8 Główny Urząd Statystyczny, Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób 
w 2016 r., oprac. sygnalne, 3.10.2017, Warszawa, s. 1.

9 Ibidem.
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Analiza cyklu życia subsydiowanych fi rm (lata 2012–2016)

Czas realizacji pomysłu od chwili jego inicjacji do urzeczywistnienia jest bardzo indy-
widualny – zależy on od rodzaju przedsięwzięcia, potencjału pomysłodawcy, a także 
niezbędnych środków finansowych. 

Każdy projekt żyje w cyklu, podzielonym na etapy. Obserwując zachowania poten-
cjalnych przedsiębiorców zauważyć można, że zamiar uruchomienia własnej działal-
ności gospodarczej rodzi się już w trakcie pracy w innej firmie. Jest on wygenerowany 
w odpowiedzi na sytuację, w której osoba zatrudniona dostrzega swój potencjał, 
motywujący ją do zaistnienia na rynku w roli niezależnego menadżera/pracownika. 
Coraz częściej jednak rzeczywistość przedstawia scenariusz, w którym pracownik, 
aby nadal wykonywać obowiązki danym na stanowisku pracy, powinien uruchomić 
własną działalność gospodarczą, pozostając w relacjach zawodowych z dotychcza-
sowym pracodawcą. Obie sytuacje mają odzwierciedlenie w analizowanym mate-
riale. Jednakże z uwagi na czas, w jakim realizowana jest procedura przyznawania 
środków na podjęcie działalności gospodarczej (średnio 4–6 miesięcy), wznowienie 
współpracy z byłym pracodawcą ma miejsce w niewielu przypadkach. W zależności 
od: czasu pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych () , gotowości do podjęcia 
aktywności zawodowej oraz motywacji własnego rozwoju, kształtują się poszcze-
gólne etapy cyklu życia finansowanych przedsięwzięć. Firmy, które intensywnie re-
alizowały pierwszy etap – narodziny – umiejętnie szukając umiejscowienia swojego 
pomysłu na rynku pracy, analizowały konkurencję, realnie patrzyły na własne moż-
liwości i łatwiej odnalazły się w kolejnych fazach. Właściwą rolę na tym etapie od-
grywa trener przedsiębiorczości, a więc osoba motywująca do działania i wskazu-
jąca zakres czynności, które należy podjąć aby zamierzenie osiągnęło właściwy cel 
i mogło wkroczyć w kolejny etap rozwoju. W świadomości licznej grupy bezrobotnych 
faza narodzin w ogóle nie istnieje, ponieważ liczy się pomysł i efekt projektu – praca 
na własny rachunek. Kwestia pozyskania środków finansowych stanowi wystarcza-
jący bodziec, aby zainteresować się własnym rozwojem. Kolejne działania realizo-
wane w procedurze przyznawania przedmiotowych środków (szkolenie przygotowu-
jące do prowadzenia działalności gospodarczej) uświadamiają klientom publicznych 
służb zatrudnienia, że droga którą podążają nie jest tak prosta jak się tego spodzie-
wali. Potencjalni przedsiębiorcy kierowani są na szkolenie w celu nabycia właściwej 
wiedzy i umiejętności do organizowania i prowadzenia własnego przedsięwzięcia, 
jednak nie każdy z nich potrafi ją wykorzystać w procesie tworzenia indywidualnego 
biznesplanu. Na tym etapie można zaobserwować jak osoby tendencyjnie patrzą na 
działalność gospodarczą w branżach nacechowanych wysokim ryzykiem. Motywacją 
do uruchomienia przedsięwzięcia jest wyłącznie korzyść finansowa, a problematyka 
konkurencyjności oraz dostosowania firmy do obowiązujących przepisów zostaje od-
sunięta na drugi plan. Proces narodzin firmy, w zależności od stopnia zaangażowania, 
może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Uśredniony czas oczekiwania na upra-
gnione środki wynosi ok. pół roku. Zaangażowani wnioskodawcy wykorzystują go 
na poszukiwanie dodatkowych źródeł wsparcia lub wszechstronnie poddają analizie 
rynek odbiorców oraz potencjalnych konkurentów. Rozpoczęcie działalności gospo-
darczej, poprzedzone uzyskaniem środków na ten cel, nie zamyka tego etapu, gdyż 
formalne pojawienie się na rynku generuje dodatkowe zaangażowanie oraz rodzi 
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wiele problemów. Początkowo są to zagadnienia związane z rozpoczęciem działal-
ności oraz drobne niedoprecyzowania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 
rozbieżne z tymi deklarowanymi we wniosku o środki na podjęcie przedsięwzięcia. 
Następnie problemem może być zderzenie ze światem dostawców: nieterminowymi 
dostawami i błędnie wydawanymi dokumentami księgowymi.

Kilka pierwszych miesięcy funkcjonowania zamierzenia stanowi dla każdego 
z przedsiębiorców swoisty tor przeszkód, do pokonania którego niezbędna jest mery-
toryczna pomoc stanowiona przez pracowników Urzędu. W trakcie tego okresu firma 
wchodzi niepostrzeżenie w kolejny etap życia, jakim jest dzieciństwo. W tej fazie 
każda z nowopowstałych działalności może zaprezentować stopień wykorzystania 
otrzymanej dotacji, dokumentując poniesione koszty uruchomienia przedsięwzięcia. 
Właściciele wdrażają w życie swoje pomysły, a jednocześnie nieustannie rozwijają 
sieć kontaktów, angażując się w rozwój projektu. Urząd pomimo udzielonej pomocy 
wspiera na bieżąco poczynania dotacjobiorców i prowadzi monitoring zamierzeń go-
spodarczych, odpowiednio reagując na pojawiające się problemy. Z uwagi na zindy-
widualizowane podejście do każdego z podmiotów istnieje baza przedsiębiorców, 
którzy mogą udzielać pomocy mentorskiej niezbędnej do wzmocnienia pozycji 
na rynku odbiorców oraz wsparcia w pozyskaniu nowego partnera do współpracy. 
Przedsięwzięcia na tym etapie zmierzają do uzyskania jak największych korzyści szyb-
kiego zaistnienia na rynku. Budując swoją markę poprzez atrakcyjność usług i pro-
duktów, firmy stają się konkurencyjnym współzawodnikiem w grze rynkowej. Szybki 
wzrost pozycji generuje kolejny etap rozwoju organizacji – młodość.

Faza młodości charakteryzuje się ciągłym dążeniem do rozwoju zamierzenia oraz 
permanentną obserwacją trendów rynkowych. Niewiedza w tym zakresie może za-
przepaścić wszystko, co zostało już osiągnięte. Często obserwuje się przedsiębiorców, 
którzy z uwagi na chęć uzyskania w szybkim tempie dużych korzyści, podejmują się 
współpracy, nie posiadając wystarczających możliwości. Najczęściej wspomniana sy-
tuacja ma miejsce w branży budowlanej, gdzie głównym motywatorem działań jest 
pieniądz, a problem braku rąk do pracy zostaje zmarginalizowany. Z dużym niepo-
kojem obserwuje się, że dotacjobiorcy bardzo szybko zapominają, iż oczekiwania 
pracownika są sprzeczne z możliwościami pracodawców, a zmiana statusu zawo-
dowego na rynku pracy jest kwestią czasu. Obserwując podmioty, które zaistniały 
na lokalnym – powiatowym rynku pracy, zauważa się, że w analizowanej fazie dota-
cjobiorcy nie angażują się w zatrudnianie pracowników, argumentując to wysokimi 
kosztami. Osoby posiadające przedsiębiorcze cechy, podejmują to ryzyko i korzystają 
z pomocy Urzędu. Najczęściej preferowanymi formami wsparcia są umowy stażowe, 
na podstawie których stażysta i pracodawca przynoszą korzyści w postaci wzrostu ka-
pitału. Stażysta-pracownik zdobywa wiedzę i nowe umiejętności, natomiast praco-
dawca-właściciel staje się bardziej konkurencyjny z uwagi na dyspozycyjność i zaan-
gażowanie w rozwój firmy większej liczby osób. Chęć przekazywania wiedzy i łatwość 
wyposażenia współpracowników w konieczne na rynku umiejętności, odzwiercie-
dlają kolejny etap życia organizacji – dojrzałość.

Dojrzałą organizację charakteryzują stabilność i zrównoważony wzrost w każdej 
dziedzinie jej funkcjonowania. Zdolność podejmowania ryzyka oraz całkowite za-
angażowanie w inicjatywę, stanowią przesłanki właściwego organizowania pracy 
własnej i podległych pracowników. W analizowanym materiale zaobserwowano, iż 
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blisko 45% podmiotów deklaruje samodzielność funkcjonowania w relacjach gospo-
darczych, na skutek braku czasu i możliwości podjęcia współpracy w relacjach pra-
cownik–pracodawca. Taka decyzja w niedalekiej przyszłości może skutkować przej-
ściem do ostatniej fazy życia przedsięwzięcia, dlatego też krytyce należałoby poddać 
ten system zarządzania. Przekazywanie wiedzy stanowi bowiem kluczowy element 
rozwoju przedsiębiorstw, przedsiębiorczości oraz całego regionu. Z tego powodu wła-
ściwym jest podejmowanie prób kształcenia przedsiębiorczych postaw już od naj-
młodszych lat. Mimo nieustannego rozwoju technologii i optymalnych rozwiązań 
istniejących od wieków problemów, wciąż zawęża się niedobór odpowiedniego za-
sobu – kapitału ludzkiego, który we właściwy sposób odnajdzie się na skompliko-
wanym rynku pracy.

Dochodząc do ostatniego etapu życia organizacji, należy zauważyć, iż zbyt długa 
stabilność niweczy każde przedsięwzięcie. Długofalowe, jednostajne realizowanie za-
mierzenia w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, powoduje maksymalizację ry-
zyka niepowodzenia. Pracownicy bądź wspólnicy, nie widząc zaangażowania lidera, 
podejmują podobne zachowania. Etap ten uwidoczniony jest w przedsięwzięciach re-
alizowanych na wysokim poziomie konkurencyjności, a ich zaistnienie oparte zostało 
o chwilowe trendy w gospodarce. Sytuację tę obserwujemy u schyłku formalnego 
prowadzenia działalności gospodarczej, najczęściej w drugim roku funkcjonowania 
firmy. Dotacjobiorcy podejmujący niewłaściwy profil działalności, rzadko decydują się 
na zmianę strategii działania, poddając swoje przedsięwzięcia. Jednakże liczna grupa 
przedsiębiorców wykorzystuje otrzymaną szansę zaistnienia na rynku i mimo panują-
cych trudności, postanawia rozszerzyć katalog świadczonych usług. Najczęściej mamy 
do czynienia z wyborem pokrewnych dziedzin w sferze działania podmiotu, gdyż dy-
wersyfikacja ta nie wymaga zaangażowania dodatkowych zasobów. Zdarzają się rów-
nież podmioty, które decydują się nawiązać współpracę z podobnymi sobie firmami 
i zmieniają formę prawną zamierzenia, np. poprzez umowy spółek cywilnych, co na-
stępuje w ostatniej fazie życia przedsięwzięcia. Dzięki temu zabiegowi mamy do czy-
nienia z nowymi, ożywionymi organizacjami. Należy zauważyć, iż właściwe diagno-
zowanie cyklu życia firmy pozwoli wprowadzić odpowiednią do stanu faktycznego 
strategię rozwoju organizacji przy wykorzystaniu zauważonych w otoczeniu szans. 

Synteza wyników badań

W analizowanym materiale wskazano 1275 podmiotów, które zaistniały na rynku 
pracy powiatu krakowskiego w wyniku bezzwrotnego wsparcia finansowego. Udzie-
lona pomoc uwarunkowana była prowadzeniem działalności gospodarczej nieprze-
rwanie przez 12 miesięcy. Jednocześnie okres ten został wykorzystany na podjęcie 
aktywności zawodowej wyłącznie w formie pracy na własny rachunek, bez możli-
wości jej wznowienia na podstawie umowy o pracę. Warunek ten przede wszystkim 
ma na celu wzmocnienie przedsiębiorczych postaw, a formalnie stanowi gwarancję 
właściwej realizacji podjętego zobowiązania. Należy bowiem zaznaczyć, że zwią-
zanie się umową o pracę stanowiłoby barierę na drodze rozwoju dotacjobiorcy, 
a tym samym ograniczało elastyczność i konkurencyjność przedsięwzięcia. Warunek 
prowadzenia zamierzenia przez wskazany okres zrealizowany został przez 1 112 
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firm, a w chwili obecnej (stan na dzień 01.07.2017 roku) ponad 160 dotacjobiorców 
funkcjonuje na lokalnym rynku krócej niż rok. Warto nadmienić, że blisko 80% ana-
lizowanych podmiotów korzysta z preferencyjnych składek odprowadzanych do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu tak wysoki odsetek osób w optymalny 
sposób może pracować nad rozwojem własnej firmy. Okres promocyjnych składek 
wynosi 24 miesiące i może stanowić wsparcie dla osób, które w okresie 5 lat poprze-
dzających zadeklarowany termin rozpoczęcia zamierzenia gospodarczego nie odpro-
wadzały ich do ZUS-u. 

Analiza długości życia dotowanych przedsięwzięć ukazuje, iż pierwszy rok zamie-
rzenia jest najważniejszy i zarazem najłatwiejszy do przetrwania, w głównej mierze 
dzięki właściwemu przygotowaniu do roli przedsiębiorcy (umiejętne i elastyczne spoj-
rzenie na rynek oraz jego uczestników) oraz środkom finansowanym, ułatwiającym 
proces adaptacji rynkowej. Badania wskazały, iż blisko 98% dotacjobiorców z anali-
zowanej grupy kontynuuje swoją działalność po wymaganym rocznym okresie pro-
wadzenia firmy, co w porównaniu do statystyk ogólnopolskich stanowi bardzo wy-
soki wskaźnik, gdyż odsetek przeżywalności przedsiębiorstw uruchamianych w 2013 
roku wyniósł 74%10. Drugi rok funkcjonowania przedsiębiorstwa pokazuje wady i za-
lety pracy na własny rachunek. Około 10% wnioskodawców rezygnuje z prowadzenia 
takiej formy aktywności zawodowej, argumentując to brakiem zasobów (nie nadają 
się do organizowania i realizowania świadczonych usług) oraz niewłaściwie przepro-
wadzonym rozeznaniem rynku – konkurencji. Zdarzały się też sytuacje, w których re-
zygnacja z zamierzenia była świadoma, a zasoby w niej pozostawione (baza klientów, 
środki trwałe, miejsce na rynku) miały stanowić wsparcie dla bliskiej osoby (członka 
rodziny), która znajdowała się w rejestrach osób bezrobotnych i zgłaszała zaintere-
sowanie środkami na podjęcie działalności gospodarczej. W kolejnych miesiącach 
następuje wstrzymanie funkcjonowania podmiotu – obserwuje się deklarowane 
24-miesięczne wykorzystanie okresu zawieszenia działalności. W 70% analizowanych 
przypadków plan ten zostaje zrealizowany, a działalność wykreślona z odpowiednich 
rejestrów (najczęściej jest to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospo-
darczej). Niepokojące, a zarazem bardzo przedsiębiorcze jest likwidowanie przez wła-
ścicieli działalności wyłącznie „na papierze”, aby w ten sposób uzyskać dodatkowe 
świadczenia z budżetu państwa (chociażby zasiłek dla osób bezrobotnych), a w rze-
czywistości nadal aktywnie funkcjonować na rynku. 

Bariery wewnętrzne i zewnętrzne powstrzymujące 
rozwój przedsiębiorczości

Obserwując bieżącą sytuację przedsiębiorstw powiatu krakowskiego, zauważa się 
niekorzystne zmiany w sferze ekonomicznej, a przede wszystkim w sferze społecznej. 
„Młodzi przedsiębiorcy” nie wykształcili jeszcze umiejętności podejmowania odpo-
wiedniego ryzyka oraz korzystania z nadarzającej się okazji, co w następstwie może 

10 Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych 
w latach 2009–2013, Główny Urząd Statystyczny – Departament Przedsiębiorstw, Warszawa 2015, 
s. 41.
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powstrzymać rozwój przedsięwzięcia. Dlatego też właściwym jest przeprowadzenie 
analizy z zakresu możliwych zagrożeń, stanowiących bariery w procesie rozwoju firmy.

Brak dostatecznego kapitału, a także okazji do jego pozyskania, stanowi kluczowe 
zagrożenie pochodzące z zewnątrz firmy. Wiadomym jest, że środki pozyskane na 
podjęcie działalności gospodarczej są wystarczające na realizację pierwszego etapu 
zamierzenia, jednakże na skutek zachodzących zmian, ich brak uniemożliwia proces 
rozwojowy. Dodatkowo podmioty dopiero co rozpoczynające funkcjonowanie nie 
posiadają zdolności kredytowej, gdyż nie są w stanie wykazać stabilności finansowej. 
Ponadto, nieosiągalne jest wsparcie w ramach kolejnych form pomocy, ponieważ ob-
liguje ono przedsiębiorcę do wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania (umowa 
na podstawie której przyznane zostały jednorazowe środki na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej).

Następnym utrudnieniem jest nieprzyjazna polityka państwa, uwidoczniona 
w systemie podatkowym, zdrowotnym i socjalnym. Każdy przedsiębiorca zauważa, 
że wysokość środków jakie należy przekazywać w ramach obciążeń podatkowych, ge-
neruje funkcjonowanie przedsiębiorczości w szarej strefie. W drugiej połowie 2015 
roku 41% mikroprzedsiębiorców wskazało, iż najistotniejszą barierę w prowadzeniu 
biznesu stanowią wysokie podatki i opłaty uregulowane prawem11. Dodatkowo szyb-
kość pojawiających się zmian z zakresu przedsiębiorczości oraz nieumiejętność in-
terpretacji zapisów, wprowadza niepotrzebny chaos w każdej firmie. Przedsiębiorcy 
skarżą się, że wysokie koszty pracy uniemożliwiają im zaangażowanie nowych pra-
cowników, a bez dodatkowych zasobów, proces rozwoju firmy znacznie się wydłuży.

Z kolei niedostateczna baza partnerów (kontrahentów) może zaważyć na szyb-
kości rozwoju instytucji. Problem uwidoczni się, jeśli podmiot będzie liczył wyłącznie 
na partnera stale z nim współpracującego. Uzależnienie się od wąskiej grupy od-
biorców naraża firmę na straty, np. poprzez wycofanie się kontrahenta z transakcji. 
W sytuacji zmienności rynku oraz wciąż rosnącej konkurencyjności usług, właściwym 
jest podejmowanie systematycznej współpracy z nowymi podmiotami, gdyż dzięki 
niej zyskujemy udział w rynku. Skupienie się wyłącznie na wzroście kapitału finan-
sowego nie zapewni przedsiębiorcy pożądanej pozycji, dzięki której podmiot będzie 
rozpoznawalny – zyska markę. Ponadto, kluczową kwestią jest umiejętność zbadania 
grupy klientów – odbiorców oraz ich potrzeb, ponieważ niewłaściwa interpretacja 
oczekiwań klienta może niepotrzebnie zaangażować zasoby, a oczekiwany efekt i tak 
nie zostanie osiągnięty.

Brak wykwalifikowanych pracowników, chętnych do podjęcia nowych umiejęt-
ności i wiedzy, stanowi jedno z największych zagrożeń funkcjonowania przedsię-
wzięcia. Jednocześnie niechęć do przeorganizowania wykształconych systemów 
zachowania zawęża pole rozwoju osoby, co bezpośrednio wiąże się z luką w rozbu-
dowie firmy. Zagrożenie to można również zaliczyć do niebezpieczeństw wewnętrz-
nych, zaburzających proces ulepszania organizacji. Zaistnienie na rynku wymaga 
przemyślanej strategii rozwoju – brak jasnych i czytelnych komunikatów wskazu-
jących kierunki rozwoju, dezorganizuje pracę i bezzasadnie angażuje zasoby. Na-
tomiast nieumiejętne przekazywanie wiedzy i poleceń, a także słaba organizacja 

11 Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Rozwoju – Departament Strategii Rozwoju, Warszawa 
2016, s. 60.
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przedsiębiorstwa, w połączeniu z brakiem procedur rozwojowych, wywołuje w pra-
cownikach niepokój i destabilizację. Niepewnie zarządzający przedsiębiorca nie jest 
w stanie wyegzekwować od pracowników właściwego sposobu działania oraz reali-
zacji zadań na wysokim poziomie kompetencyjności. Brak kreatywności we wdra-
żaniu nowych inicjatyw oraz zapożyczanie projektów od konkurencji, często skutkuje 
efektem odwrotnym od zakładanego. Przedsiębiorcy nie mają odwagi korzystać z in-
nowacyjnych rozwiązań, gdyż są one naznaczone wysokim ryzykiem. 

Wykorzystanie benchmarkingu 
w podnoszeniu skuteczności wspierania MSP 
przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego 

Dotacjobiorcy wchodzący na rynek pracy w nowej roli – przedsiębiorcy, potrzebują 
odpowiedniego zasobu wiedzy i wsparcia, aby właściwie prowadzić i rozwijać przed-
sięwzięcia. Subwencja wskazana w niniejszym opracowaniu definiowana jest jako 
pomoc ze strony państwa na rzecz nowo uruchamianych projektów, realizowana 
w formie finansowej (bezzwrotne dotacje, bezpłatne szkolenia) lub niefinansowej 
(branżowe doradztwo i konsultacje). Wiadomym jest, że pierwsze etapy rozwoju 
firmy wymagają maksymalnego zaangażowania właściciela, a możliwość pozyskania 
wsparcia ze strony instytucji publicznych jest nieocenionym dobrem.

Mając powyższe na uwadze, analizie porównawczej poddano proces wsparcia 
realizowany przez Urząd wobec nowych przedsiębiorców. Przesłanki do przygoto-
wania badania pojawiły się w odpowiedzi na odmienne potrzeby firm, nieustannie 
zmieniający się rynek pracy, a także na zauważalny wzrost zainteresowania ze strony 
przedsiębiorców instrumentami wsparcia, które są dostępne również u innych ope-
ratorów, świadczących podobne lub konkurencyjne dla Urzędu usługi. Zauważono, że 
pewne działania w badanym procesie należy zmodyfikować, aby ich realizacja była 
efektywna i odpowiadała bieżącym potrzebom klientów. Rozważaniu poddany został 
obszar wzmacniający charakter działalności, mający bezpośredni wpływ na poziom 
wiedzy i umiejętności właściciela firmy i jego pracowników.

Poszukiwania odpowiednich instytucji do przeprowadzenia badania skupiły się 
przede wszystkim na sieci podmiotów świadczących wsparcie dla osób bezrobotnych, 
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą lub tych, które planują podjąć 
inną drogę zawodową niż praca dla jednego pracodawcy. Wyboru dokonano na pod-
stawie zakresu dodatkowych usług świadczonych na rzecz nowych przedsiębiorców, 
a także ich dostępności. Do porównania zostały wybrane dwie instytucje. Pierwsza, 
zrzeszona w sieci Publicznych Służb Zatrudnienia i zlokalizowana w zachodniej części 
Polski; druga, to alternatywny dla sieci urzędów podmiot, realizujący subwencje dla 
przedsiębiorczych mieszkańców województwa małopolskiego. Badania ukazały, iż 
działania podejmowane w celu wsparcia przedsiębiorczości na terenie powiatu kra-
kowskiego, należy permanentnie doskonalić, mając na uwadze poniższe przesłanki.

Priorytetowym działaniem jest próba podjęcia współpracy z instytucjami publicz-
nymi, które bezpośrednio są zaangażowane w relacje z przedsiębiorcami (np. Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy) w zakresie udostępnienia wiedzy 
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i umiejętności niezbędnych do właściwego funkcjonowania na rynku pracy, dzięki 
propagowaniu dobrych praktyk i koncepcyjnych rozwiązań. Zauważa się, iż projekcja 
pomocy w tematycznych obszarach, takich jak księgowość, prawo czy marketing, 
zdecydowanie zoptymalizowałaby funkcjonowanie przedsięwzięć. Mając na uwadze 
szerokie spektrum problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia firmy, wła-
ściwym jest pozyskanie kompetentnych partnerów – specjalistów z konkretnej, pro-
blemowej dziedziny. Sugeruje się ofertę firm prowadzących działalność w zakresie 
księgowości oraz doradztwa prawnego. Dodatkowo należałoby zaangażować naj-
prężniej rozwijające się w regionie podmioty w działania upowszechniające dobre 
praktyki z zakresu należytego uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Analiza ukazała również lukę w cykliczności kształcenia. Dlatego też właściwym 
jest podjęcie próby organizacji w określonych terminach adekwatnych szkoleń lub 
grupowych konsultacji, odpowiadających na bieżące problemy przedsiębiorców. 
Właściciele firm zgłaszający chęć rozwoju zamierzeń, powinni uzyskiwać informacje 
o planowanych spotkaniach (szkoleniach, konsultacjach) za pośrednictwem poczty 
elektronicznej oraz strony internetowej, co zdecydowanie usprawni proces rekrutacji 
potencjalnych uczestników. Podkreślić należy, iż wsparcie w formie szkoleń ma zre-
kompensować niedopasowanie się przedsiębiorcy do zmieniających się warunków 
na rynku pracy. Z tego powodu tak ważne jest upowszechnienie dostępu do bez-
płatnego kształcenia. Pomoc w zakresie rozwoju zawodowego powinna obejmować 
wszystkie podmioty, dlatego należy dążyć do uelastycznienia warunków dostępu do 
środków przeznaczonych na ten cel. Udostępnienie owych funduszy rozwiąże pro-
blem częstotliwości szkoleń, a także zaangażowania odpowiedniej kadry w proces 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji przedsiębiorców. Celowym staje się też wdrożenie 
dodatkowych specjalistów, którzy systematycznie będą realizować wsparcie w formie 
branżowych konsultacji.

Badania potwierdziły, iż należy na bieżąco obserwować poziom rozwoju wspartych 
przedsięwzięć, wobec dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Tylko właściwie 
podjęte próby interwencji ze strony urzędu zminimalizują ryzyko nietrafnych decyzji, 
warunkujących funkcjonowanie projektu. Należy podkreślić, że przedsiębiorcy coraz 
częściej wskazują na bezsilność w pozyskaniu odpowiednich kandydatów do pracy. 
Dlatego też rozwiązaniem może stać się zintensyfikowana akcja promocyjna nowych 
firmy, usprawniająca współpracę w zakresie eliminowania deficytów pracowniczych.

Dodatkowo, pod rozwagę należy poddać kwestię wysokości przyznawanego 
wsparcia. Zmniejszenie maksymalnej kwoty dotacji skutkowałoby podjęciem ak-
tywności zawodowej (w formie działalności gospodarczej) przez potencjalnie 
większą liczbę osób. W efekcie nowi przedsiębiorcy zagospodarują lokalny rynek 
pracy, minimalizując niedobór kapitału, jednocześnie zwiększając szansę na rozwój 
całego regionu. 

Podsumowanie

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest instytucją, która za pośrednictwem szero-
kiego katalogu narzędzi wyraża chęć niesienia pomocy wszystkim użytkownikom 
systemu gospodarczego. Osiągnięcie wysokiej jakości pracy wśród pracowników 
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i pracodawców powiatu, to podstawowe założenie opracowanej strategii postępo-
wania wobec jego mieszkańców. Urząd poprzez stanowione zadania odzwierciedla 
wagę propagowania przedsiębiorczości oraz w sposób ciągły nabywa nową wiedzę 
i umiejętności, aby świadczyć usługi najwyższej jakości. Stwarzanie możliwości roz-
woju za pośrednictwem dostępnej oferty nauczania (staż, szkolenie) lub zatrud-
nienia, istotnie kształtuje postawy osób nieaktywnych zawodowo. 

Urząd corocznie stanowi wsparcie dla kilkunastu tysięcy klientów, począwszy od 
osób najbardziej nieaktywnych, z którymi praca jest najtrudniejsza (niska samoocena 
nie pozwala na zmianę myślenia i zachowania w kategoriach rozwoju zawodowego), 
poprzez szczególnie zaangażowanych bezrobotnych z powodzeniem poddających się 
procesowi aktywizacji zawodowej, kończąc na osobach reprezentujących optymi-
styczne wyobrażenie siebie na niejednorodnym rynku pracy (nowa praca generuje 
wzrost kreatywności i zdolność podejmowania działań zmierzających do samoroz-
woju, dzięki pogłębionej analizie własnych możliwości). Zauważyć należy, iż przedsię-
biorczość ludzi jest trudna do oceny. Analiza poziomu aktywności, tempa zaistnienia 
inicjatywy czy skłonności do podejmowania ryzyka jest możliwa wyłącznie w sytu-
acji występowania porównywalnych przesłanek, warunkujących realizację zamie-
rzenia gospodarczego. Wiadomym jest, że założenia te uzależnione są od kryteriów 
ekonomicznych i politycznych, charakterystycznych dla danego obszaru. Dlatego też 
zasadność prowadzonych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego działań kształtu-
jących odpowiednio przedsiębiorcze postawy wśród osób bezrobotnych jest niepod-
ważalna, a warsztat tychże usług wymaga bieżącej optymalizacji. Na podstawie analiz 
zauważa się, iż promocja usług proponowanych przez Urząd ma wymierne efekty, co 
uwidacznia wzrost zaangażowania społeczeństwa w inicjatywy, bezpośrednio wpły-
wające na rozwój regionu. Przykładem jest powiększający się katalog przedsiębiorstw 
uruchamianych na wspomnianym terenie. Perspektywy rozwoju polskiej przedsię-
biorczości wydają się być korzystne – 20% dorosłych mieszkańców naszego kraju roz-
waża założenie własnej działalności gospodarczej w ciągu następnych trzech lat, pod-
czas gdy w Europie takie plany ma 13% osób12. Statystyki te przekładają się również 
na rozrost lokalnej przedsiębiorczości. Prowadzona analiza wykazała, iż z roku na rok 
poziom zainteresowania wśród bezrobotnych mieszkańców powiatu otrzymaniem 
dofinansowania na otwarcie własnej firmy utrzymuje tendencję wzrostową, co jest 
właściwym krokiem na drodze samorozwoju w dobie tak trudnego rynku pracy. Ob-
serwacja analizowanych przedsięwzięć potwierdza powyższy trend, gdyż przeprowa-
dzenie firmy przez 24-miesięczny cykl życia wymaga od właściciela wielu wyrzeczeń 
i zdolności do podejmowania wyzwań. Dlatego też ciągłe angażowanie się Urzędu 
w kolejne inicjatywy warunkuje pozytywne relacje między partnerami rynku, zapew-
niając wymierne korzyści dla klientów – przyszłych/obecnych przedsiębiorców, zde-
terminowanych do promowania przedsiębiorczych postaw. 

12 Raport o stanie sektora MSP w Polsce, red. A. Tarnawa, A. Skowrońska, PARP, Warszawa 2016, s. 44.


