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I.

Streszczenie

Niniejsze badanie zrealizowane zostało na zlecenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich w ramach
prowadzonego projektu innowacyjnego „Od partnerstwa do kooperacji”. Głównym celem niniejszej
analizy jest opracowanie programu rozwoju przedsiębiorczości w powiecie polickim, dokumentu
niezbędnego do zlecenia zadania realizowanego zgodnie z Modelem Kontraktowania Usług
Społecznych w powiecie Polickim. W analizie dokonano diagnozy stanu obecnego poziomu rozwoju
konkretnych branż oraz określono perspektyw rozwoju najbardziej przyszłościowych kierunków
prowadzenia działalności gospodarczej w powiecie polickim, a także wskazano niezbędne formy
wsparcia osób rozpoczynających działalność gospodarczą po uzyskaniu dotacji z Powiatowego
Urzędu Pracy.
Badanie zostało przeprowadzone przede wszystkim wśród mieszkańców powiatu polickiego będących
beneficjentami jednorazowych środków finansowych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy
w Policach na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedstawicielami Powiatowego Urzędu
Pracy w Policach.
Podstawowym dokumentem regulującym kwestie związane z rozwojem przedsiębiorczości oraz
rozwojem lokalnego rynku pracy jest Strategia Rozwoju Powiatu Polickiego do 2020 r. Cele w niej
wskazane mogą mieć wpływ na zmianę sytuacji na lokalnym rynku pracy w kontekście zmniejszenia
poziomu bezrobocia. Poprzez realizację działań, przekładających się na osiąganie celów, zatrudnienie
będą mogli znaleźć zarówno pracownicy wykwalifikowani jak i pracownicy niższego szczebla.
Począwszy od 2010 r. stopa bezrobocia w powiecie polickim systematycznie spada i to pomimo
tendencji wzrostowych obserwowanych zarówno w województwie zachodniopomorskim jak i kraju. Na
spadek liczby osób pozostających bez pracy miała wpływ duża aktywność osób bezrobotnych, którzy
sukcesywnie wykorzystują usługi i instrumenty rynku pracy oferowane przez PUP Police.
Podstawowymi instrumentami będącym w gestii Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, które
wspierają rozwój przedsiębiorczości są: jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej dla osób bezrobotnych i refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy, z których korzystają pracodawcy. Od 2005 r. Powiatowy Urząd Pracy w Policach przyznaje
jednorazowe środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z zasadami
przyznawania dotacji o przyznanie środków może ubiegać się osoba bezrobotna, absolwent Centrum
Integracji Społecznej lub absolwent Klubu Integracji Społecznej, którzy zamierzającą podjąć
działalność gospodarczą. Na przestrzeni lat liczba zainteresowanych utrzymuje się na stałym,
wysokim poziomie. Szacuje się, że liczba zainteresowanych jest dwukrotnie wyższa od osób, które
otrzymują dofinansowanie.
Wśród przebadanych największą grupę stanowiła działalność związana z usługami prawniczymi
(w tym doradztwo prawne, kancelaria adwokacka) – łącznie stanowili oni aż 17% ogółu przebadanych.
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Dalej ankietowani wskazywali na: usługi budowlane – 13% ogółu badanych, handel (w tym: kiosk
ruchu, sklep warzywny, salon prasowy, sklep spożywczy) – 12% ogółu badanych, usługi kosmetyczne
– 8% ogółu badanych.
Przedsiębiorców zapytano czy przed otrzymaniem dofinasowania z PUP Police prowadzili własną
działalność gospodarzą. Wyniki przeprowadzonego badania ilościowego wskazują, iż tylko 15% ogółu
respondentów (9 wskazań) miało doświadczenie w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa.
Zdecydowana większość, bowiem aż 85%, przebadanych nigdy wcześniej nie prowadziło własnej
działalności gospodarczej.
Każdy przedsiębiorca decydując się na założenie własnej działalności kieruje się różnymi
przesłankami. Do głównych przyczyn, dla których respondenci zdecydowali się na założenie własnego
przedsiębiorstwa, należy przede wszystkim chęć usamodzielnienia się. Rozmówcy często podkreślali,
że chcieli być niezależni, samodzielni, autonomiczni w podejmowaniu decyzji, podejmować nowe
wyzwania. Przedsiębiorców spytano także o przyczyny wyboru konkretnej branży do założenia
działalności gospodarczej. Przebadani respondenci wskazywali przede wszystkim iż branża jest
zgodna z ich doświadczeniem zawodowym (82% ogółu odpowiedzi), branża jest rozwojowa (78%
ogółu odpowiedzi), branża jest zgodna z wykształceniem kierunkowym (67% ogółu odpowiedzi).
Na podstawie przeprowadzonego badania ilościowego można stwierdzić, że chęć i motywacja są
najważniejszymi czynnikami wpływającymi na sukces biznesowy. Na pytanie jakie elementy są
najważniejsze by założona działalność gospodarcza odniosła sukces i biznes się udał respondenci
wskazywali właśnie na chęć i motywację (oba wskazania po 98%). Dalej wskazywano na kompetencje
zawodowe związane z prowadzoną działalnością (95%), oferowane usługi – ich szeroki zakres
i jakość (93%) oraz wkład finansowy (90%). Na istotny aspekt samej osobowości przedsiębiorcy
zwracają uwagę pracownicy PUP Police. Dla nich kluczem do sukcesu i powodzenia w prowadzonej
działalności gospodarczej jest osobowość oraz wynikający z niej potencjał do stania się prawdziwym
przedsiębiorcą, aby samodzielnie prowadzić swoją karierę zawodową.
Prowadzenie własnej działalności wymaga szerokich kompetencji. Sprawę z tego zdają sobie
respondenci badania ilościowego, którzy zostali poproszeni o ocenę kluczowych kompetencji, poza
technicznymi, zapewniających sukces prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem badanych
kluczową umiejętnością jest umiejętność komunikowania się. Taką opcję wskazali wszyscy badani.
Ponadto, wskazywano na przedsiębiorczość oraz motywację do pracy (obie odpowiedzi po 98%) oraz
chęć uczenia się, podnoszenia własnych kwalifikacji (90%). Umiejętności biznesowe wskazało 80%
respondentów.
Mimo iż, jak wspomniano wyżej zdecydowana większość respondentów nie ma doświadczenia
w prowadzeniu działalności gospodarczej, to 85% respondentów odpowiedziała, że miała świadomość
związaną ze wszystkim aspektami (w tym prawnymi, księgowymi, podatkowymi, itp.) dotyczącymi
prowadzenia

własnego

przedsiębiorstwa.

Niemniej

jednak, u 15%

respondentów

podczas

prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wystąpiły okoliczności, nieprzewidziane na etapie
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planowania oraz biznesplanu, które uświadomiły im nieznane aspekty związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa.
W tym kontekście spytano respondentów czy wcześniej korzystali ze wsparcia Powiatowego Urzędu
Pracy w Policach. Zdecydowana większość, bowiem aż 82% ogółu respondentów nigdy wcześniej nie
korzystała z jakiejkolwiek pomocy PUP Police. Z kolei, 18% przyznała, że z takiego wsparcia
korzystała. Badani skorzystali przede wszystkim ze szkoleń zawodowych, staży oraz doradztwa.
Dla młodych przedsiębiorców, którzy dopiero od niespełna roku prowadzą swoją działalność
gospodarczą, każda dodatkowa forma wsparcia jest przydatna w kontekście prowadzenia własnej
działalności

gospodarczej.

Zdaniem

respondentów

badań

jakościowych

właścicielom

nowo

powstałych działalności gospodarczych przydały by się indywidualne szkolenia oraz doradztwo
związane z prowadzoną działalnością, w tym możliwościami dofinansowania własnej działalności,
podnoszenia kwalifikacji swoich i pracowników. W tym kontekście przydało by się także wsparcie
w postaci forum, na którym „młodzi” przedsiębiorcy mogliby wymieniać się doświadczeniem.
Pracownicy PUP Police przyznają, że przedsiębiorcy przychodzą do nich i proszą o wsparcie i pytają
z jakiś środków zewnętrznych mogą skorzystać jako nowo powstałe przedsiębiorstwo, jak mogą się
rozwijać.
Mimo iż, badane przedsiębiorstwa nie mają zbyt długiego stażu funkcjonowania na polickim rynku to
poproszono respondentów o pierwsze oceny kondycji założonego przedsiębiorstwa. Przeważająca
większość respondentów pozytywnie ocenia kondycję prowadzonego przedsiębiorstwa. Z czego
ponad połowa - 55% ocenia ją zdecydowanie pozytywnie, a 38% raczej pozytywnie. Bezpieczną
odpowiedź – średnio – wybrało 7% badanych. Co warte podkreślenia żaden z ankietowanych nie
ocenił negatywnie stanu prowadzonego przedsiębiorstwa. Potwierdzeniem pozytywnych ocen jest
niewątpliwe zrealizowanie/ realizowanie opisanych w biznes planie założeń. Ponad połowa badanych
(53%) określiła, że zdecydowanie udało się im zrealizować założenia opisane w biznes planie.
Czterdziestu pięciu procentom badanych raczej udał się zrealizować założenia. Badani ci przyznali, że
do pełnego zrealizowania założeń biznes planowych zabrakło im przede wszystkim: środków
finansowych, dużej liczby klientów oraz niedocenienie konkurencji, która teraz w istotny sposób daje
o sobie znać – nasyceniem rynku tego typu usługami. Niemniej jednak gros głosów przypomina
o krótkim stażu prowadzonej działalności, w którym pełna realizacja założeń zapisanych w biznes
planie jest po prostu nie możliwa. Jeden z respondentów ocenił, że raczej nie udało mu się
zrealizować zadań założonych w biznes planie. Przyczyn porażki doszukuje on w wysokich cenach
oferowanych

w swojej

branży

(organizacja

imprez)

oraz

niedopasowanego

oszacowania

potencjalnego rynku zbytu.
Łącznie 97% respondentów ocenia swoje kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej za
wystarczające, w tym ponad połowa - 54% - ocenia je jako zdecydowanie wystarczające, a kolejne
43% badanych za raczej wystarczające. Tylko 3% oceniło się na średnim poziomie, a żaden
z respondentów nie wskazał na braki nie wystarczające do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.

3|Strona

W kontekście wsparcia młodych przedsiębiorców spytano ich czy korzystają ze wsparcia kontaktów
biznesowych opisanych w biznes planie. Znaczna większość, bowiem aż 62% ogółu respondentów
przyznała, że korzysta z tego wsparcia, przede wszystkim w zakresie prowadzania działań
marketingowych, reklamowych (m.in.: kolportaż ulotek, reklamy), pozyskiwania klientów oraz
kontrahentów, a także w postaci korzystania ze wsparcia zapleczowego np. hurtownie. Na
dotychczasowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej 98% respondentów nie szuka
dodatkowego wsparcia wśród organizacji przedsiębiorców i/ lub inkubatorów przedsiębiorczości.
Podczas prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej znaczna większość polickich
przedsiębiorców nie natrafiła na żadne bariery, które utrudniałyby prowadzenie przedsiębiorstwa.
Wśród przedsiębiorców, którzy jednak natrafili na pewne bariery zaliczyć można przede wszystkim
problemy formalne z rozliczaniem, z księgowością, z obliczaniem składek do ZUS. Na tego rodzaju
mankamenty uskarżało się 18% ogółu respondentów. Kilkoro przedsiębiorców wskazywało także
problemy z płynnością finansową, co związane było z brakiem stałych klientów i kontrahentów. Żaden
z przebadanych przedsiębiorców nie natrafił na dodatkowe, zewnętrze problemy.
Respondentów spytano także o dalsze potrzeby doposażenia. Dla znacznej większości respondentów
zakupiony w ramach dotacji sprzęt okazał się wystarczający. I na tym etapie prowadzenia działalności
gospodarczej

nie

odczuwają

potrzeby

ani

konieczności

kolejnego

doposażenia.

Wyniki

przeprowadzonego badani wskazały, że dla 90% respondentów zakupiony sprzęt jest zdecydowanie
wystarczający.
Jak wspomniano wyżej przy jednoosobowej działalności gospodarczej kluczowe jest podejście
właściciela. Własna firma staje się coraz atrakcyjniejszą formą realizacji kariery zawodowej. Daje
szansę samodzielności działania oraz samorealizacji planów i założeń. Powołanie przedsiębiorstwa
jest, dla osób charakteryzujących się wysokim poziomem przedsiębiorczości, szansą uniknięcie
frustracji wynikającej z braku pracy. Jednak rozpoczęcie kierowania własną działalnością generuje nie
tylko zobowiązania, ale także konsekwencje finansowe, zatem decyzja o jednoosobowej działalności
gospodarczej nie może być zadaniem nie przemyślanym, bez przygotowania merytorycznego
i mentalnego. Dlatego w ramach niniejszego badania zdecydowano się na zbadanie poziomu
motywacji jaki panuje wśród polickich przedsiębiorców na kilka miesięcy po założeniu własnej
działalności gospodarczej. Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców ocenia poziom swojej
motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej na najwyższym lub dużym poziomie. Kilkoro
respondentów oceniło, że ich motywacja w trakcie prowadzenia działalności jeszcze wzrosła
w stosunku do tej, którą mieli w momencie rejestrowania swojego przedsiębiorstwa.
Przebadani przedsiębiorcy z optymizmem patrzą w przyszłość. Znaczna większość, bowiem aż 77%
ocenia, że w ciągu kolejnych dwóch lat, ich przedsiębiorstwo zwiększy przychody. Ponad połowa
pracodawców ma w planach zatrudnienie kolejnego pracownika (55% wskazań respondentów) lub
zatrudnienie kilkoro pracowników (13% wskazań). A 37% badanych planuje rozszerzenie rynku zbytu.
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Niemniej jednak oceniając kondycję danego przedsiębiorstwa nie można zapominać o jego osadzeniu
w realiach rynkowych. Otoczenie, w tym konkurencja, stabilność gospodarcza regionu, ogólne
tendencje gospodarcze mają znaczny wpływ na powodzenie biznesu. Analiza poczyniona w biznes
planie przez potencjalnych przedsiębiorców przed otrzymaniem dotacji była jednym z elementów
ocenianych przez komisję PUP Police. Niemniej jednak była ona istotna dla samych przedsiębiorców,
którzy na jej podstawie mogli ocenić zasadność pomysłu na działalność gospodarczą.
Co warte podkreślenia policcy przedsiębiorcy dostrzegają szansę rozwoju swojej działalności
gospodarczej poprzez rozszerzenie rynku zbytu nie tylko na powiat policki, ale także wykorzystanie
bliskości i związanego z tym dobrego połączenia komunikacyjnego ze Szczecinem. Już na etapie
założeń część przedsiębiorców deklaruje współpracę ze szczecińskimi przedsiębiorcami oraz tam
poszukuje klientów swoich produktów.
Respondentów poproszono by ocenili kondycję branży, w której działa ich przedsiębiorstwo.
Generalnie przedsiębiorcy pozytywnie ocenili kondycję branży, w której działają. 48% z nich ocenia,
że branża cechuje się tendencją wzrostową (dotyczy: usług prawnych, usług kosmetycznych, usług
szkoleniowo-doradczych, mechanika samochodowa, usługi elektryczne, usługi rehabilitacyjnofizjoterapeutyczne) 32%, że utrzymuje się na stabilnym (usługi budowlane, handel, usługi krawieckie),
stałym poziomie, a co piąty, że ogólna tendencja branżowa jest spadkowa.
Policcy

przedsiębiorcy

dostrzegają

także

zagrożenia

związane

z dalszą

działalnością

przedsiębiorstwa. Takie zagrożenia zauważa 37% respondentów. Do wymienianych mankamentów,
które

mogą

wpłynąć

na

dalsze

powodzenia

działalności

gospodarczej

zaliczyć

można

w szczególności: konkurencję (55% wskazań), brak spodziewanego zainteresowania klientów (18%
wskazań), a także kryzys finansowy czy utrudnienia biurokratyczne, czy sezonowość.
Przedsiębiorców poproszono także by ze swojej perspektywy ocenili i wskazali jakie ich zdaniem
branże/ kierunki prowadzenia działalności gospodarczej będą lub mają szanse rozwijać się
w kolejnych latach w powiecie polickim. Głosy respondentów były dość zróżnicowane, niemniej jednak
można pogrupować je w pewne kategorie. Zatem badani przedsiębiorcy dostrzegają szansę na
rozwój branży budowniczej, informatycznej, kosmetycznej (w tym także związanej z zdrowym trybem
życia) oraz turystyczno-gastronomicznej. Niemniej jednak należy zaznaczyć, ze ich ocena wynika
przede wszystkim z obserwacji poczynionych przy pisaniu biznes planów, gdzie zauważają oni coraz
więcej przedsiębiorstw, które powstają w ww. branżach.
Pytanie o szacowane kierunki rozwoju powiatu zadano także respondentom badania jakościowego.
Mimo, że dla większości z nich było to pytanie dość trudne, to wskazywano na szeroko rozumiany
sektor usług, związany m.in. z: pielęgnacją ciała (SPA & Wellness), opieką nad osobami starszymi
i schorowanymi, budownictwem i branżami pokrewnymi, nowymi technologiami, doradczo-prawną,
informatyką.
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Na koniec poproszono także przedsiębiorców by ogólnie ocenili powiat i mieszkańców pod kątem ich
przedsiębiorczości i oceny powiatu jako miejsca do inwestowania i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.

Zdecydowana

większość

respondentów

oceniła

postawę

przedsiębiorczości

mieszkańców badanego powiatu jako średnią (37% ogółu respondentów).
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II.

Wprowadzenie

Niniejsze badanie zrealizowane zostało na zlecenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich w ramach
prowadzonego projektu innowacyjnego „Od partnerstwa do kooperacji”. Projekt współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre
Rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu
obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem niniejszej analizy jest opracowanie programu rozwoju przedsiębiorczości w powiecie
polickim, dokumentu niezbędnego do zlecenia zadania realizowanego zgodnie z Modelem
Kontraktowania Usług Społecznych w powiecie Polickim.
Cele opracowania programu są dwojakie. Celem jest diagnoza stanu obecnego poziomu rozwoju
konkretnych branż oraz określenie perspektyw rozwoju najbardziej przyszłościowych kierunków
prowadzenia działalności gospodarczej w powiecie polickim, a także wskazanie niezbędnych form
wsparcia osób rozpoczynających działalność gospodarczą po uzyskaniu dotacji z Powiatowego
Urzędu Pracy.
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III.

Cele badania

Głównym celem niniejszej analizy jest opracowanie programu rozwoju przedsiębiorczości w powiecie
polickim, dokumentu niezbędnego do zlecenia zadania realizowanego zgodnie z Modelem
Kontraktowania Usług Społecznych w powiecie Polickim.
Celem jest diagnoza stanu obecnego poziomu rozwoju konkretnych branż oraz określenie
perspektyw rozwoju najbardziej przyszłościowych kierunków prowadzenia działalności
gospodarczej w powiecie polickim, a także wskazanie niezbędnych form wsparcia osób
rozpoczynających działalność gospodarczą po uzyskaniu dotacji z Powiatowego Urzędu
Pracy.

Zakres podmiotowy niniejszej analizy obejmuje:



Mieszkańców

powiatu

polickiego

będących

beneficjentami

dotacji

uzyskanych

z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach na rozpoczęcie działalności gospodarczej;



Przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
A także:



Przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką przedsiębiorczości
w powiecie polickim;




Przedsiębiorców z terenu powiatu polickiego;
Ekspertów ds. przedsiębiorczości i rynku pracy.

Zakres przedmiotowy obejmuje:


identyfikację kierunków rozwoju przedsiębiorczości;



obszary wzmocnienia programu szkoleniowego kierowanego do osób rozpoczynających
działalność gospodarczą.

Zakres terytorialny obejmuje:



obszar powiatu polickiego.
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IV.

Wyniki badania

4.1.

Kontekst badania

Niniejsze raport z badania zastał opracowany na podstawie przeprowadzonych badań terenowych
(ilościowych oraz jakościowych), a także na podstawie analizy danych zastanych (desk research).
Wyniki badań ankietowych w zakresie profilu prowadzonej działalności zostały zweryfikowane poprzez
zestawienie ich z przygotowywanym cyklicznie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wykazem
zawodów deficytowych i nadwyżkowych, co pozwoli określić czy w powiecie polickim jest
zapotrzebowanie na daną działalność.
Co ważne, należy mieć na względzie co uznamy za kierunek przyszłościowy? Czy będą to profile
działalności, które są najliczniejsze? Czy będą to profile działalności, które „załatają dziurę” w sektorze
dostaw i usług? Czy będą to przedsiębiorstwa wykorzystujące nowe technologie? Czy też będą to
przedsiębiorstwa nie ograniczające się terytorialnie (do obszaru gminy/ powiatu), mające swoją
siedzibę na terenie powiatu polickiego. Każda z powyższym form klasyfikacji może być uznana za
słuszną, bowiem przy spełnieniu kilku kryteriów może zostać uznaną za przyszłościową.
Branże występujące najliczniej na regionalnym rynku, mogą stanowić o dużym popycie na oferty
danego typu przedsiębiorstw, choć bez zestawień finansowych z działalności danej „firmy” nie
posiądziemy pełnego obrazu stanu danego sektora. W ten zakres będą wpisywali się pracodawcy
świadczący usługi dla społeczności lokalnej (apteki, sklepy, itp.).
Działalność niszowa również będzie w pewnym zakresie zaspakajała potrzeby mieszkańców,
jednakże jak wszystkie pozostałe formy będzie uzależniona od nieprzewidywalnych preferencji
konsumentów.
W celu określenia niszy rynkowej, należało by przeprowadzić badanie wśród mieszkańców powiatu
odnośnie ich zapotrzebowania na produkt i usługi, branże najliczniejsze z kolei nie muszą być
wynikiem dużego zapotrzebowania, bowiem jednym przedsiębiorcom biznes będzie przynosił duże
dochody, natomiast inni mogą funkcjonować na granicy opłacalności.
Podczas analizy warto wziąć pod uwagę Strategię Rozwoju Powiatu Polickiego do 2020 r., która
przewiduje rozwój regionu poprzez wyznaczone w dokumencie cele strategiczne, których realizacja
ma i będzie miała przynajmniej czasowo wpływ na rozwój lokalnego rynku pracy poprzez inwestycje
i związane z tym powstające miejsca pracy.
Do celów strategicznych Strategii wpisują się:
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 radykalne wzmocnienie spójności ekonomiczno-przestrzennej powiatu polickiego,
 rozwój turystyki i sportu,
 rozwój infrastruktury społecznej,
 aktywizacja lokalnego rynku pracy,
 rozwój infrastruktury technicznej,
 rozwój gospodarki, przedsiębiorczości w powiecie i wzrost dochodów powiatu,
 wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej ,
1

który ma zostać zrealizowany poprzez realizację wyznaczonych celów operacyjnych, w tym m.in.:
 Budowa więzi horyzontalnych wewnątrz powiatu w oparciu o:
o

infrastrukturę komunikacyjno-transportową,

o

infrastrukturę społeczną.

 Poprawa jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców poprzez m.in.:
o

wzrost dostępności szkolnictwa ponadpodstawowego,

o

utworzenie placówki dającej możliwość pracy socjoterapeutycznej.

 Wspieranie rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu, w tym m.in.:
o

rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej.

 Poprawa w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców powiatu, którego
osiągnięcie będzie m.in. wynikiem:
o

utworzonego hospicjum,

o

budowy domu opieki społecznej.

 Rozbudowa istniejącej bazy turystycznej i poprawa jej standardu,
 Wykreowanie produktów turystycznych i ich promocja,
 Wspieranie działalności instytucji, organizacji i stowarzyszeń zawiązanych przez obywateli
i działających na rzecz społeczności lokalnych,
 Wsparcie rozwoju instytucji rynku pracy a zwłaszcza agencji zatrudnienia i instytucji
szkoleniowych, poprzez zwiększenie ich liczby,
 Rozwój infrastruktury drogowej i transportu:
o

budowa i modernizacja dróg powiatowych,

o

tworzenie warunków do powstania zbiorowej komunikacji miejskiej,

o

wspieranie działań zmierzających do budowy drogowej i kolejowej obwodnicy
zachodniej Szczecina.

 Rozwój infrastruktury wodociągowej:
o

tworzenie warunków do dalszej rozbudowy sieci wodociągowej.

 Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej:
1

Strategia Rozwoju Powiatu Polickiego do 2020 r., Police 2010, s.221-230
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o

rozbudowa systemu odprowadzania ścieków.

 Racjonalna gospodarka odpadami,
 Zaopatrzenie mieszkańców w energię elektryczną:
o

tworzenie alternatywnych źródeł energii,

 Wsparcie działań w zakresie dywersyfikacji (zróżnicowanie) produkcji branży chemicznej:
o

tworzenie firm przez absolwentów studiów doktoranckich, absolwentów szkół
wyższych w zakresie produkcji i dystrybucji materiałów, substancji i usług niszowych,

o

kreowanie lokalnych firm, świadczących usługi dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A.,

o

opracowanie technologii i zastosowań z dostępnych surowców, półproduktów,
odpadów, które są produkowane i dostępne w zasobach Grupy Azoty Zakłady
Chemiczne „Police” S.A.

 Wsparcie działań w zakresie przystosowania terenów portu Police do działalności sektora
małych i średnich przedsiębiorstw:
o

przystosowanie terenów do produkcji konstrukcji wielkogabarytowych;

o

przystosowanie terenów do produkcji branż nie będących związane z przemysłem
chemicznym,

o

budowa inkubatora firm, dla których niezbędne są usługi portowe,

o

budowa

infrastruktury

dla

operatorów

transportu

turystycznego

na

Zalewie

Szczecińskim.
 Odbudowa branży rybołówstwa:
o

budowa doświadczalnego ośrodka produkcji narybku,

o

rozwój hodowli ryb słodkowodnych,

o

rozwój małych przetwórni ryb w oparciu o tradycyjne technologie.

 Wspieranie powstawania nowych firm innowacyjnych spoza branży chemicznej,
 Budowa inkubatora przedsiębiorczości i ośrodków wspierania przedsiębiorczości,
 Przeznaczenie terenów pod budowę zaplecza dla firm, które opuszczają inkubatory, które są
w stanie na swój koszt zrealizować planowane inwestycje rozwojowe (Park Przemysłowy
Lokalnych Firm),
 Działania zmierzające do budowy klastra turystycznego w oparciu o funkcjonujące
i nowopowstałe firmy,
 Wsparcie rozwoju rzemiosła .
2

Cele strategiczne/ operacyjne, które zostały wskazane w Strategii, mogą mieć wpływ na zmianę
sytuacji na lokalnym rynku pracy w kontekście zmniejszenia poziomu bezrobocia. Poprzez realizację

2

ibidem
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działań, przekładających się na osiąganie celów, zatrudnienie będą mogli znaleźć zarówno
pracownicy wykwalifikowani jak i pracownicy niższego szczebla.
W Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego wyszczególniono cele strategiczne:
1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania.
2. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
3. Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu.
4. Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami.
5. Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności.
6. Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu.
Zapisy Strategii Rozwoju Powiatu Polickiego do 2020 r. dotyczące przedsiębiorczości wpisują się
w cele strategiczne rozwoju województwa zachodniopomorskiego (mowa o 1,2,3 celu strategicznym).
Mając na uwadze konieczność wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań, które będą stymulować
rozwój przedsiębiorczości, rozwój lokalnego rynku pracy oraz które będą odpowiadać na ww.
założenia PUP Police podejmuje szereg działań z zakresu rynku pracy służących realizacji celów
Strategii

Rozwoju

Powiatu

Polickiego

oraz

pośrednio

Strategii

Rozwoju

Województwa

Zachodniopomorskiego.
Ożywienie branży rybnej (rybołówstwo, stawy hodowlane) pozwoli zaktywizować zawodowo
bezrobotnych rybaków (śródlądowych, morskich), oraz hodowców. Z kolei utworzenie placówek
terapeutycznych, hospicjów, domów pomocy społecznej również przyczyni się do zmiany sytuacji
zawodowej mieszkańców powiatu (pielęgniarki, terapeuci, opiekunowie).
Rewitalizacja terenów portowych może przyczynić się zarówno do rozwoju przedsiębiorczości jak i do
przywrócenia na rynek pracy byłych pracowników stoczni (np. spawaczy) przy produkcji konstrukcji
wielkogabarytowych.
Warto również nadmienić iż przy każdej inwestycji miejskiej związanej z rozwojem infrastrukturalnym,
na rynku pracy pojawi się zwiększone zapotrzebowanie m.in. na pracowników budowlanych
i elektryków.
Ze względu na fakt, iż największym pracodawcą w powiecie polickim jest Grupa Azoty Zakłady
Chemiczne „Police” S.A., nie dziwi, że równie duży nacisk co na przedsiębiorczość (w ogóle), kładzie
się na wspieranie kluczowej dla regionu branży i przedsiębiorstw okołobranżowych.
Podczas wyznaczania kierunków rozwoju należy zwrócić uwagę na różnorodność terenów/
powierzchni jaką zajmuje powiat policki. Ogólna powierzchnia powiatu wynosi 66533 ha, z tego tereny
miejskie zajmują obszar 6182 ha, tj. 9,31 % powierzchni. W strukturze użytkowania gruntów
najwyższy udział odnotowano w gruntach pod lasami oraz gruntach zadrzewionych i zakrzewionych –
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36% powierzchni powiatu. Na drugiej pozycji znajdują się użytki rolne – 33%, zaś wody zajmują około
3

20%. Grunty zabudowane i niezabudowane to 6% i tyle samo zajmują nieużytki i tereny różne .
Tabela 1. Obszar powiatu/ gmin

Jednostka terytorialna

Liczba ludności

Obszar

Ogółem

na 1km

74483

Dobra (Szczecińska)
Kołbaskowo

Powiat policki

2

w ha

W km

112

66533

665

19301

175

11028

110

11599

110

10546

105

1672

8

19788

198

2

Gminy wiejskie:

Gminy miejsko-wiejskie:
1. Nowe Warpno


Miasto

1231

50

2451

25



Obszar wiejski

441

3

17337

173

41911

167

25171

252

2. Police


Miasto

33625

901

3731

37



Obszar wiejski

8286

39

21440

215

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym
w 2014 r. – Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014, s.27 i 170 (dane na dzień 31.12.2013 r.)
Biorąc pod uwagę zaludnienie terenów miejskich i terenów wiejskich, proporcjonalnie pracuje (z ogółu
mieszkańców) więcej osób z gmin miejsko-wiejskich (46,08%) niż z gmin wiejskich (44,16%).
Tabela 2. Osoby pracujące wg gmin
Mężczyźni

Kobiety

2013

2012

Ogółem

Rok

2012

2013

2012

2013

gminy miejsko-wiejskie

5059

5125

3847

3768

8906

8893

gminy wiejskie

2421

2492

2297

2630

4718

5122

powiat policki

7480

7617

6144

6398

13624

14015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

3

Strategia rozwoju powiatu polickiego s. 16-17
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Wykres 1. Osoby pracujące z w podziale na płeć i rodzaj gminy z ogółu osób pracujących
w danym roku
37,13%

36,57%
28,24%

17,78%

17,77%

2012

2013

26,89%
16,86%

2012

mężczyźni

18,77%

2013
kobiety

gminy miejsko-wiejskie

gminy wiejskie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)
Tabela 3. Osoby pracujące wg miejsca zamieszkania

Mężczyźni
2012

2013

Kobiety
2012

Ogółem

2013

2012

2013

miasto

4742

4798

3307

3372

8049

8170

wieś

2738

2819

2837

3026

5575

5845

powiat policki

7480

7617

6144

6398

13624

14015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)
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Wykres 2. Osoby pracujące z w podziale na płeć i wg miejsca zamieszkania z ogółu osób
pracujących w danym roku
34,81%

34,23%

24,27%
20,10%

2012

24,06%
20,82%

20,11%

2013

2012

21,59%

2013

mężczyźni

kobiety
wieś

miasto

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)
W powiecie polickim, większość zarejestrowanych zarówno działalności gospodarczych, jak i fundacji/
stowarzyszeń (III sektor) ma swoje siedziby na obszarze gmin wiejskich, co

może wynikać ze

zdecydowanej przewagi terenów wiejskich.
Tabela 4. Podmioty gospodarki powiatu polickiego
Podmioty wpisane do

Fundacje, stowarzyszenia i

rejestru REGON na 10 tys.

organizacje społeczne na

ludności

10 tys. mieszkańców

2012

2013

2012

2013

gminy miejsko-wiejskie

1091

1103

12,6

12,8

gminy wiejskie

1704

1712

21,0

21,3

miasto

1034

1044

24

24

wieś

1618

1629

28

29

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)
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Tabela 5. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w powiecie
polickim
Podmiot

Liczba

Sektor publiczny

237

Sektor prywatny

7 435

Spółki handlowe

449

Spółki cywilne

518

Spółdzielnie

31

Organizacje pozarządowe

113

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Bezrobocie
Począwszy od 2010 r. stopa bezrobocia w powiecie polickim systematycznie spada i to pomimo
tendencji wzrostowych obserwowanych zarówno w województwie zachodniopomorskim jak i kraju. Na
koniec 2013 r. stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim wynosiła 18,0%, natomiast
w powiecie polickim była niższa niż średnia dla województwa i wynosiła 14,4%, co daje wartość 3 740
zarejestrowanych osób bezrobotnych w PUP Police. W 2013 r. spadek liczby osób bezrobotnych
w porównaniu do roku 2012 wyniósł 4,8%, czyli 191 osób. Na spadek liczby osób pozostających bez
pracy miała wpływ duża aktywność osób bezrobotnych, którzy sukcesywnie wykorzystują usługi
i instrumenty rynku pracy oferowane przez PUP Police.
Tabela 6. Liczba osób bezrobotnych z powiatu polickiego ze względu na wykształcenie
2010

2011

2012

2013

wyższe

448

474

499

501

policealne, średnie zawodowe

723

751

722

654

średnie ogólnokształcące

372

318

346

361

zasadnicze zawodowe

1065

971

859

877

gimnazjalne i poniżej

1530

1508

1397

1347

razem

4138

4022

3823

3740

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)
Największą grupę osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, stanowią
osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym. Największe
bezrobocie wśród osób o najniższych kwalifikacjach ma charakter ciągły i nieprzerwany od 2010 r.

16 | S t r o n a

2010

2012

36,02%

23,45%

17,49%

9,65%

13,40%

36,54%

9,05%

18,89%

13,05%

2011

22,47%

37,49%

24,14%

18,67%
7,91%

8,99%

11,79%

36,97%

25,74%

17,47%

10,83%

Wykres 3. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia w skali danego roku (2010-2013 r.)

2013

wyższe

policealne, średnie zawodowe

średnie ogólnokształcące

zasadicze zawodowe

gimnazajle i poniżej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)
Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby pozostające bez zatrudnienia do 3 miesięcy oraz
osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy (osoby długotrwale bezrobotne).
Tabela 7. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez zatrudnienia
2010
3 miesiące i mniej

2011

2012

2013

1222

958

864

962

3 - 6 miesięcy

630

613

621

578

6 - 12 miesięcy

838

818

723

691

powyżej 12 miesięcy

1448

1633

1615

1509

Razem

4138

4022

3823

3740

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)
Należy przyjąć założenie dotyczące tego co będzie najważniejsze przy zakładaniu działalności
gospodarczej. Czy będzie to tylko i wyłącznie nastawienie na szybki zysk, czy też opierać się będzie
ona na fundamentach zrównoważonego rozwoju.
Nie należy jednak zapominać o tym co „dusi” przedsiębiorców, nie tylko z obszaru powiatu polickiego
ale i całego kraju. Są to w głównej mierze obciążenia finansowe, wartość siły nabywczej pieniądza,
wynikające z konieczności dokonywania comiesięcznych opłat składek do ZUS bez względu na
przychody. Comiesięczne składki dla rozpoczynających swoją działalność (przez 24 miesiące)

17 | S t r o n a

wynoszą (w 2014 r.) 431,18 zł , natomiast po okresie wynoszą 1 042,46 zł miesięcznie. Koszt
zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, to kolejne obciążenie finansowe dla przedsiębiorcy,
bowiem aby móc zapłacić minimalne wynagrodzenie, wynoszące w 2014 r. 1 680 zł brutto,
pracodawca ponosi koszt wysokości 2 028,43 zł.
Kolejnym

problemem

społecznym

jest

konieczność

otworzenia

rynku

pracy

dla

osób

niepełnosprawnych. Należy zwrócić uwagę, iż w powiecie polickim mieszka relatywnie duża liczba
osób niepełnosprawnych.
Liczba mieszkańcy powiatu, posiadająca status osoby niepełnosprawne prawnie, w wieku
produkcyjnym (zgodnie z definicją GUS: wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64
lata, dla kobiet - 18-59 lat) równa jest 2505. Ma to równie istotne znaczenie dla sytuacji społecznogospodarczej. Zapewnienie tym ludziom zajęć chociażby w Spółdzielniach Socjalnych zakładanych
przy Warsztatach Terapii Zajęciowej, pozwoli zlikwidować lukę na rynku usług (chociażby przy
sprzątaniu lasów/ terenów zielonych)
Dokładna analiza rynku przed założeniem działalności gospodarczej może uchronić przedsiębiorców
od nieudanych inwestycji. Dlatego tak ważną rolę w procesie przyznawania dotacji pełni biznes plan.
Członkowie komisji oceniają najpierw wniosek kandydata (na który składa się m.in. biznes plan),
a dopiero potem przeprowadzają z kandydatem rozmowę. W ocenianym biznes planie jednym
z kryteriów podlegających ocenie punktowej jest właśnie analiza branży, rynku oraz konkurencji.
Tabela 8. Wykształcenie
2010
wyższe
448
policealne, średnie zawodowe
723
średnie ogólnokształcące
372
zasadnicze zawodowe
1065
gimnazjalne i poniżej
1530
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

2011
474
751
318
971
1508

2012

2013

499
722
346
859
1397

501
654
361
877
1347

Struktura osób bezrobotnych jednoznacznie wskazuje, iż największą grupę wśród osób bezrobotnych
stanowią osoby z najniższym poziomem wykształcenia (gimnazjalne zawodowe i poniżej oraz
zasadnicze zawodowe). Niski poziom wykształcenia wbrew pozorom nie jest przeszkodą
w znalezieniu zatrudnienia. Decydującym czynnikiem w tym przypadku jest kierunek wykształcenia.
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Rysunek 1. Diagnoza popytu na pracę

Źródło: Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie
4
zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie 01 kwietnia do 3 kwietnia 2012 r.

4

http://www.wup.pl/images/uploads/RAPORT_KONCOWY_PELNY.pdf (s.26)

Na podstawie Rysunku 1. można zaobserwować iż największa ilość ofert pracy w powiecie polickim
(w trakcie zbierania ofert) dotyczy handlu, naprawy pojazdów (26%) oraz innej działalności usługowej
(21%). Charakter pracy nie wymaga wykształcenia wyższego, lecz wiedzy praktycznej/ technicznej
w danej branży lub też dotyczy wykonywania czynności prostych.
Zawody deficytowe i nadwyżkowe:
Poprzez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy niższe
zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.
Poprzez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe
zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.
Zgodnie z wykazem zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla powiatu polickiego, sukcesywnie od
2010 do 2013 r. zgodnie ze wskaźnikiem intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów, pracy
poszukują:
Tabela 9. Wykaz zawodów nadwyżkowych dla powiatu polickiego w latach 2010-2013
Wskaźnik

Wskaźnik

Wskaźnik

Wskaźnik

intensywnośc

intensywnośc

intensywnośc

intensywnośc

i nadwyżki

i nadwyżki

i nadwyżki

i nadwyżki

(deficytu)

(deficytu)

(deficytu)

(deficytu)

zawodów w

zawodów w

zawodów w

zawodów w

2013 r.

2012 r.

2011 r.

2010 r.

Barman

0,1

0,6667

0,25

0,5

Fryzjer*

0,1828

0,2462

0,3182

0,2857

Kelner*

0,2571

0,2188

0,1154

0,05

0,6

0,125

0,6

0,8

Księgowy

0,125

0,3077

0,05

0,2

Kucharz małej gastronomii*

0,1719

0,24

0,1

0,0606

Kucharz*

0,1143

0,15

0,2203

0,2424

Magazynier

0,1951

0,4333

0,1707

0,35

0,4

0,0714

0,1176

0,8

0,2593

0,0588

0,0417

0,1111

Piekarz*

0,1667

0,3333

0,375

0,5556

Pomoc kuchenna

0,3929

0,6364

0,1852

0,2222

Pozostali pracownicy

0,4565

0,8537

0,2917

0,6

Kierowca operator wózków
jezdniowych

Mechanik maszyn i
urządzeń przemysłowych
Mechanik pojazdów
samochodowych*

obsługi biurowej
Robotnik budowlany

0,1528

0,026

0,4423

0,0333

Sekretarka

0,5556

0,375

0,5

0,3333

Sprzątaczka biurowa

0,6604

0,2031

0,7258

0,3529

Sprzedawca*

0,0911

0,0846

0,0251

0,0826

Stolarz meblowy

0,1818

0,0667

0,3158

0,25

Ślusarz*

0,0519

0,1007

0,058

0,0135

Technik administracji*

0,087

0,6957

0,2778

0,3889

Technik prac biurowych*

0,5128

0,3226

0,8421

0,8108

Technik technologii

0,3333

0,1667

0,3333

0,3333

żywności*
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wykazu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla
powiatu polickiego na lata 2010-2013.
Podkreśleniem i pogrubieniem wyszczególniono te zawody, których wartość wskaźnika przekracza
średnią jego wartość w danym roku ze wskazanych w tabeli zawodów.
Wskaźnik jest syntetyczną miarą zapotrzebowania na dany zawód. Powstaje poprzez podzielenie
średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie, przez średnią miesięczną
liczbę zarejestrowanych osób w tym zawodzie. Im wskaźnik uzyskuje większą wartość, tym zawód, do
którego odnosi się jest bardziej nadwyżkowy, a więc jest więcej zarejestrowanych osób w tym
zawodzie, niż ofert pracy dla osób w tym zawodzie.
Dla tego wskaźnika charakterystyczne są trzy przypadki:
1. Gdy wartość wynosi MAX – to sytuacja, w której wartość liczbowa nie może być podana ze
względu na reguły matematyczne. Zachodzi, gdy do urzędów pracy wpłynęły oferty w danym
zawodzie, lecz w tym zawodzie nikt nie zarejestrował się, jako bezrobotny (Tabela nr 9).
W przypadku wskazanych w tabeli 9 zawodów nie występują (po za jednym wyjątkiem), sukcesywnie
powtarzające się od 2010 r. zawody, zatem wykazano te pozycje, które cechują się powtarzalnością
przynajmniej od roku 2012 r. Dla zawodów wskazanych w Tabeli 9 średnia miesięczna liczba
zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosi 0.
2. Gdy wartość wynosi zero (0) – wskaźnik osiąga tą wartość, gdy nie wpłynęły oferty w danym
zawodzie oraz nikt nie zarejestrował się w tym zawodzie bądź, gdy nie zgłoszono ofert pracy
w danym zawodzie a nastąpiło zarejestrowanie bezrobotnego (bezrobotnych) w tym
zawodzie.
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W związku z faktem, iż zawodów w tej grupie było 871, z czego 237 (116, gdzie średnia miesięczna
liczba zarejestrowanych oraz średnia miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej w latach 2010-2013
przyjmowała wartość większą niż 0). Ze względu na ilość zawodów wykazane zostały tylko te zawody,
gdzie średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz średnia miesięczna nadwyżka
deficyt podaży siły roboczej w 2013 r. przyjmuje minimalną wartość 1. Liczbę zawodów przedstawia
Tabela nr 10.
3. Gdy wartość kształtuje się w okolicach jedności (1) – to sytuacja, w której mniej więcej
(bądź dokładnie tyle samo) jest zgłaszanych ofert pracy w danym zawodzie, co
zarejestrowanych bezrobotnych w tym zawodzie. Oznacza względną bądź idealną
równowagę.
W grupie zawodów zrównoważonych, poza jednym wyjątkiem nie ma takich, na które zarówno popyt
i podaż utrzymywały się na względnie stałym poziomie, co przedstawia Tabela nr 11, której zawartość
została wyselekcjonowana na podstawie zawodów zrównoważonych w 2013 r. Na przestrzeni 20102013 r. zidentyfikowano 75 zawodów, które w poszczególnych latach cechowały się zachowaną
równowagą między popytem a podażą.
Tabela 10. Deficyt podaży siły roboczej w latach 2010-2013
Średnia

Średnia

Średnia

Średnia

miesięczna

miesięczna

miesięczna

miesięczna

nadwyżka

nadwyżka

nadwyżka

nadwyżka

(deficyt)

(deficyt)

(deficyt)

(deficyt)

podaży

podaży

podaży

podaży

siły

siły

siły

siły

roboczej w

roboczej w

roboczej w

roboczej w

2013 roku

2012 roku

2011 roku

2010 roku

Architekt stron internetowych

-0,0833

-0,0833

-

-

Diagnosta uprawniony do

-0,0833

-0,0833

-

-

-0,5

-0,1667

Fryzjer męski

-0,0833

-0,25

-

-

Inspektor sanitarny

-0,0833

-0,1667

-

-

Kurier

-0,0833

-0,0833

-

Monter wyrobów z tworzyw

-0,4167

-0,5

-

wykonywania badań technicznych
pojazdów
Florysta*

-0,1667

-

-0,1667
-

sztucznych

22 | S t r o n a

Nauczyciel / instruktor praktycznej

-0,0833

-0,25

-0,3333

-0,3333

-0,1667

-0,1667

-0,5

-0,0833

-0,0833

-0,0833

-

-

-0,0833

-0,0833

-

-

Spawacz metodą TIG

-0,0833

-0,3333

Ślusarz galanterii metalowej

-0,0833

-0,0833

nauki zawodu
Operator ładowarki
Operator maszyn i urządzeń do

-

-0,1667

-

produkcji okien z tworzyw
sztucznych
Opiekun dzieci na przejściach dla
pieszych
Pozostali robotnicy budowlani robót
wykończeniowych i pokrewni gdzie
indziej niesklasyfikowani
-0,0833
-

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wykazu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla
powiatu polickiego na lata 2010-2013.
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Średnia

Średnia

Średnia

Średnia

Średnia

Średnia

Średnia

Średnia

miesięczna

miesięczn

miesięczna

miesięczn

miesięczna

miesięczn

miesięczna

miesięczn

liczba

a

liczba

a

liczba

a

liczba

a

zarejestrowan

nadwyżka

zarejestrowan

nadwyżka

zarejestrowan

nadwyżka

zarejestrowan

nadwyżka

ych

(deficyt)

ych

(deficyt)

ych

(deficyt)

ych

(deficyt)

bezrobotnych

podaży

bezrobotnych

podaży

bezrobotnych

podaży

bezrobotnych

podaży

w 2013 roku

siły

w 2012 roku

siły

w 2011 roku

siły

w 2010 roku

siły

roboczej

roboczej

roboczej

roboczej

w 2013

w 2012

w 2011

w 2010

roku

roku

roku

roku

Ekonomista

10,6667

10,6667

11

11

12,6667

12,6667

19,8333

19,8333

Technik hotelarstwa*

3,1667

3,1667

3,3333

3,3333

2,6667

2,6667

6,3333

6,3333

2,75

2,75

2,9167

2,9167

2,1667

2,1667

2,3333

2,3333

2,5833

2,5833

2,3333

2,3333

3,4167

3,4167

2,5

2,5

1,8333

1,8333

2,5

2,5

3,4167

3,4167

3,6667

3,6667

1,75

1,75

1,4167

1,4167

1,9167

1,9167

2,3333

2,3333

1,5

1,5

1,5833

1,5833

2,5

2,5

2,3333

2,3333

Żołnierz szeregowy
Pozostali mechanicy
pojazdów
samochodowych
Pozostali
elektromechanicy i
elektromonterzy
Pozostali mechanicy
maszyn i urządzeń
rolniczych i
przemysłowych
Technik organizacji

produkcji
Politolog
Pozostali technicy

1,3333

1,3333

1,3333

1,3333

1,75

1,75

1,8333

1,8333

1,25

1,25

0,75

0,75

1,0833

1,0833

1,6667

1,6667

1,1667

1,1667

1,8333

1,8333

1,6667

1,6667

1,5

1,5

1,0833

1,0833

0,3333

0,3333

0,5833

0,5833

1,5

1,5

technologii żywności
Robotnik pomocniczy w
przemyśle przetwórczym
Pozostali ogrodnicy

Tabela 11. Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2010-2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wykazu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla powiatu polickiego na lata 2010-2013
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Tabela 12. Wykaz zawodów zrównoważonych w powiecie polickim w latach 2010-2013
Wskaźnik

Wskaźnik

Wskaźnik

Wskaźnik

intensywności

intensywności

intensywności

intensywności

nadwyżki

nadwyżki

nadwyżki

nadwyżki

(deficytu)

(deficytu)

(deficytu)

(deficytu)

zawodów w

zawodów w

zawodów w

zawodów w

2013 r.

2012 r.

2011 r.

2010 r.

Inwentaryzator

1

1

Kasjer bankowy

1

-

1,05

-

Konserwator budynków

1

-

-

-

Konserwator części

1

-

-

-

Kosmetyczka

1

-

-

-

Nauczyciel biologii

1

-

-

-

Piaskarz

1

-

-

-

Pomoc apteczna

1

-

-

-

Pozostali formowacze

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

Kierowca samochodu

-

-

0,9333

-

ciężarowego

wyrobów szklanych,
krajacze i szlifierze szkła
Pozostali pracownicy
bibliotek i informacji
naukowej
Pozostali specjaliści do
spraw szkoleń zawodowych
i rozwoju kadr
Pracownik centrum obsługi
telefonicznej (pracownik
call center)
Pracownik ochrony
fizycznej bez licencji
Sprzedawca w branży
mięsnej
Technik mechanik maszyn i
urządzeń
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wykazu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla
powiatu polickiego na lata 2010-2013

Podobna sytuacja jak w przypadku zawodów zrównoważonych ma miejsce wśród zawodów
deficytowych, w których również nie ma możliwości wskazania sukcesywnie powtarzających się
zawodów na przestrzeni 2010-2013 r.
Tabela 13. Wykaz zawodów deficytowych w powiecie polickim w latach 2010-2013
Wskaźnik

Wskaźnik

Wskaźnik

Wskaźnik

intensywności

intensywności

intensywności

intensywności

nadwyżki

nadwyżki

nadwyżki

nadwyżki

(deficytu)

(deficytu)

(deficytu)

(deficytu)

zawodów w

zawodów w

zawodów w

zawodów w

2013 r.

2012 r.

2011 r.

2010 r.

2,5

6

2

2,1111

1,25

1,6

-

1,5

2

1,1667

-

3,5

16,6667

1,6667

-

-

Spawacz metodą MAG

10

23,5

-

-

Spedytor

4

5

-

-

Asystent nauczyciela

-

-

przedszkola
Asystent osoby

2,5556

1,6667

niepełnosprawnej*
Dekarz*
Opiekunka dziecięca*
Rozbieracz - wykrawacz

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wykazu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla
powiatu polickiego na lata 2010-2013
Zależność zawodów w jakimkolwiek rozumieniu przyszłościowych dla powiatu polickiego, zależne jest
w dużej mierze, a być może i wyłącznie od planu rozwoju regionu. Szanse dla rozwoju rynku pracy
widzą również pracownicy administracji, którzy wyrazili swoje opinie nt. możliwości rynku pracy
w powiecie polickim.

27 | S t r o n a

4.2.

Wyniki badania terenowego
Podstawowymi instrumentami będącym w gestii Powiatowego Urzędu

Założone
przedsiębiorstwa

Pracy w Policach, które wspierają rozwój przedsiębiorczości są:
jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
dla osób bezrobotnych i refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy, z których korzystają pracodawcy.

W przeciągu ostatnich lat Powiatowy Urząd Pracy w Policach przyznawał i przyznaje jednorazowe
środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z zasadami przyznawania tejże
dotacji o przyznanie środków może ubiegać się osoba bezrobotna, absolwent Centrum Integracji
Społecznej (CIS) lub absolwent Klubu Integracji Społecznej (KIS), którzy zamierzającą podjąć
działalność gospodarczą. W tym celu należy złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie
działalności gospodarczej, w wysokości nie większej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia tj.
23 371,86 zł. Wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach po
uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję ds. refundacji ze środków funduszu pracy kosztów
wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania
bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w miarę posiadania środków
finansowych przeznaczonych na tę formę pomocy.
Wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony
jeżeli osoba bezrobotna spełnienia poniższe warunki:
1. nie otrzymała bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na
podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni
socjalnej,
2. nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy
bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
3. nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej,
4. nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.– Kodeks karny lub
ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary,
5. zobowiązała się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zawieszania,
6. nie złożyła wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub o przyznanie
jednorazowych środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
7. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
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a. nie odmówiła, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub
innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b. nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych
lub innej formy pomocy określonej w ww. ustawie,
c.

po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną
formę pomocy określoną w ustawie,

8. spełnia warunki do uzyskania pomocy de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) albo pomoc de minimis
w rolnictwie i rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr
1860/2004 z dnia 6 października 2004r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora
5

rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004r. str. 4) .
Ponadto, Regulamin dotyczący dofinansowania osobie bezrobotnej jednorazowych środków na
podjęcie działalności w gospodarczej wskazuje na sektory, w których przyszli przedsiębiorcy nie mogą
ubiegać się o dotację. Zalicza się do nich sektory i profile:
a. rybołówstwa i akwakultury,
b. węglowym zgodnie z definicją zawarta w rozporządzeniu Rady (WE) nr 104/2000,
c.

w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

d. działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez
rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych
innych usług związanych z pobytem turystów,
e. działalność sezonową,
f.

handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny),

g. handel akwizycyjny,
6

h. przewóz osób oraz transport osób taksówkami .
W niniejszym podrozdziale przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na grupie
60 przedsiębiorców, którzy w roku 2013 i 2014 otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności
gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach.
Na początek spytano przedsiębiorców na jakiego rodzaju działalność gospodarczą dostali
dofinansowanie. Wśród przebadanych największą grupę stanowiła działalność związana z usługami
prawniczymi (w tym doradztwo prawne, kancelaria adwokacka) – łącznie stanowili oni aż 17% ogółu
5

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, PUP Police, za:
http://www.pup.policki. pl/ kat/id/53, data dostępu: 22.08.2014 r.
6
Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Policach dotyczący dofinansowania osobie bezrobotnej
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, § 1, pkt. 2.
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przebadanych. Dalej ankietowani wskazywali na: usługi budowlane – 13% ogółu badanych, handel
(w tym: kiosk ruchu, sklep warzywny, salon prasowy, sklep spożywczy) – 12% ogółu badanych, usługi
kosmetyczne – 8% ogółu badanych.
Szczegółowe rodzaje działalności gospodarczych, na które przebadani przedsiębiorcy dostali
dofinasowanie zostało przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 14. Rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej, na którą przebadani przedsiębiorcy
otrzymali dofinasowanie
Rodzaj prowadzonej działalności

Liczba wskazań

Procent

Usługi prawne

10

17%

Usługi budowlane

8

13%

Handel

7

12%

Usługi kosmetyczne

5

8%

Usługi szkoleniowo-doradcze

4

7%

Mechanika samochodowa

3

5%

Usługi elektryczne

3

5%

Usługi rehabilitacyjno-fizjoterapeutyczne

2

3%

Usługi krawieckie

2

3%

Usługi księgowe

2

3%

Usługi fotograficzne

2

3%

Usługi hydrauliczne

1

2%

Studio nagrań

1

2%

Punkt przedszkolny

1

2%

Pośrednictwo finansowe

1

2%

Organizacja imprez

1

2%

Biuro tłumaczeń

1

2%

Salon pielęgnacji psów i kotów

1

2%

Usługi turystyczne

1

2%

Logistyka, zaopatrzenie

1

2%

Usługi informatyczne

1

2%

Zakład kamieniarski

1

2%

Ubezpieczenia

1

2%

gospodarczej

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI [n=60]
Dokument w postaci środków na założenie działalności gospodarczej pojawił się w ustawie o promocji
7

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2004 roku . Na mocy ww. ustawy Powiatowy Urząd Pracy
7

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004 nr
99 poz. 1001.
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w Policach przyznaje jednorazowe dotacje na podjęcie działalności gospodarczej rokrocznie
począwszy od 2005 r. Co znamienne, na przestrzeni lat liczba zainteresowanych utrzymuje się na
stałym, wysokim poziomie. Szacuje się, że liczba zainteresowanych jest dwukrotnie wyższa od osób,
które otrzymują dofinansowanie. Przykładowo, w roku 2013 środki dostało ponad 120 osób. Mimo, iż
na przestrzeni lat dość mocno zmieniały się trendy głównych rodzajów działalności, na
dofinansowanie których zgłaszali się bezrobotni, to można zauważyć stałą tendencję następujących
branż: szeroko rozumiana pielęgnacja ciała (w tym: fryzjerzy, manicurzyści, kosmetyczki, masażyści),
budownictwo, mechanika (szczególnie mechanika samochodowa), prawnicy, działalność doradcza.
Na te rodzaje działalności co roku jest popyt, a przeprowadzana w ramach biznes planu analiza
branży, rynku i konkurencji wskazuje, na ciągłą potrzebę inwestowania w tego rodzaju działalności
gospodarcze.
O wysokim zainteresowaniu osób bezrobotnych założeniem własnej działalności gospodarczej
wspominają respondenci wywiadów indywidualnych:
„Zaczęliśmy prowadzić działania mające na celu dotowanie powstawania
jednoosobowych działalności gospodarczych od 2005 r. i sukcesywnie co roku,
w miarę dostępności środków z Funduszu Pracy czy środków Europejskiego
Funduszu

Społecznego

przyznajemy

osobom

bezrobotnym

dotacje.

Obserwujemy co roku bardzo wysokie zainteresowanie. (…) Szacujemy, że 3040% osób, które zakładały przedsiębiorstwa to były osoby, które skorzystały ze
środków z Urzędu Pracy.”
Źródło: wywiad indywidualny z przedstawicielem PUP Police

„Jak patrzę po statystykach, liczbie dotacji, jakich udzieliliśmy na przestrzeni lat,
to widać, że tendencja jest zdecydowanie rosnąca. Zainteresowanie osób
bezrobotnych jest coraz większe, a z roku na rok, tych dotacji mamy coraz
więcej.”
Źródło: wywiad indywidualny z przedstawicielem PUP Police

Przedsiębiorców zapytano czy przed otrzymaniem dofinasowania z PUP Police prowadzili własną
działalność gospodarzą. Wyniki przeprowadzonego badania ilościowego wskazują, iż tylko 15% ogółu
respondentów (9 wskazań) miało doświadczenie w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa.
Zdecydowana większość, bowiem aż 85%, przebadanych nigdy wcześniej nie prowadziło własnej
działalności

gospodarczej.

Potwierdzają

to

respondenci

wywiadów

indywidualnych,

którzy

charakteryzując grupę beneficjentów zwracali uwagę, że w znaczącej liczbie przypadków były to
osoby, które wcześniej pracowały na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnych (umowa o dzieło,
umowa zlecenie), często w korporacjach lub są bezpośrednio po studiach i od razu chcą założyć
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własną działalność. Jednak należy podkreślić, iż dotacje na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej, są dość specyficzną formą wsparcia osób bezrobotnych bowiem są przeznaczone dla
szczególnej grupy osób bezrobotnych. Taka osoba musi być przede wszystkim przygotowana
mentalnie i merytorycznie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, gdyż osoba bezrobotna
długotrwale wykluczona z rynku pracy nie poradzi sobie – ona potrzebuje wpierw innych form
wsparcia. Statystyki wskazują negatywne oblicze bezrobocia – długie pozostawanie bez pracy
powoduje nie tylko wykluczenie z rynku pracy, ale także ma poważniejsze konsekwencje społeczne.
Istotną rolę odgrywa więc w tym procesie komisja rekrutacyjna, która ocenia merytorycznie pomysły
na

działalność

gospodarczą

i

przeprowadza

z

potencjalnymi

przedsiębiorcami

rozmowę

kwalifikacyjną, podczas której bezrobotni prezentują swój pomysł na biznes oraz odpowiadają na
pytania członków komisji.
Każdy przedsiębiorca decydując się na założenie własnej działalności kieruje się różnymi
przesłankami. Do głównych przyczyn, dla których respondenci zdecydowali się na założenie własnego
przedsiębiorstwa, należy przede wszystkim chęć usamodzielnienia się. Rozmówcy często podkreślali,
że chcieli być niezależni, samodzielni, autonomiczni w podejmowaniu decyzji, podejmować nowe
wyzwania. Takie odpowiedzi zaznaczyło ponad 90% respondentów. Ponad 50% respondentów
wskazało także na dostrzegalny potencjał rynku w branży, w ramach której planowali założyć
przedsiębiorstwo. Tak zdeterminowane w zdecydowanej mierze pozytywne czynniki mogą
w przyszłości oddziaływać na trwałość, a więc sukces i rozwój prowadzonej działalności gospodarczej.
Z kolei dla co czwartego przebadanego założenie własnego przedsiębiorstwa było koniecznością
wynikającą z braku innego miejsca zatrudnienia. Jednak co warte podkreślenia „brak innej pracy”
wybierały przede wszystkim osoby, które założyły własną działalność gospodarczą w branżach tj.
usługi budowlane, kosmetyczne i rehabilitacyjne, szkoleniowe.
Szczegółowy podział odpowiedzi respondentów został przedstawiony na poniższym wykresie.
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Wykres 4. Główne przyczyny, dla który przedsiębiorcy zdecydowali się na założenie własnej
działalności gospodarczej.

14%
31%

8%

brak innej pracy
wymagania przyszłego
kontrahenta
samodzielność
potencjał rynku

47%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI [n=60]
Z powyższych odpowiedzi wynika, że główne motywy respondentów do podejmowania działań
przedsiębiorczych wynikają z czynników pozytywnych tj. chęć usamodzielnienia się, dostrzegania
nowych

możliwości

i podjęcie

próby

ich

wykorzystania,

które

świadczą

o

zorientowaniu

przedsiębiorców na wykorzystywanie szans.
Wyniki potwierdzają respondenci badań jakościowych, który zauważają, że osoby bezrobotne
decydujące się na założenie własnej działalności gospodarczej mają bardzo dużą motywację by się
usamodzielnić. Dla tych osób założenie własnej działalności gospodarczej jest kolejnym, wyższym
etapem na ścieżce kariery zawodowej. Niemniej jednak pracownicy PUP, którzy oceniają złożone
wnioski, zauważają, że coraz częściej pojawiają się wnioskodawcy, dla których własna działalność jest
„ostatnią deską ratunku”, dla których założenie przedsiębiorstwa nie jest motywowane pozytywną
chęcią zmiany, ale koniecznością wynikającą z zewnętrznych przesłanek. Może to skutkować
większym prawdopodobieństwem niepowodzenia działalności i konieczności jej zawieszenia lub
zlikwidowania po wymaganym okresie 12 miesięcy.
„Zauważyliśmy [pracownicy PUP Police – przyp. autorki], że na pytanie
o główną motywacje, nie pada odpowiedź, to jest pomysł, to jest wizja, szansa,
chcę coś rozwijać, mam coś w głowie. Tylko pada odpowiedź, nie mam innej
możliwości, nie mam szansy, nikt mnie nie zatrudni, branża mnie nie chce,
jakaś formuła się wypaliła.”
Źródło: wywiad indywidualny z przedstawicielem PUP Police
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Przedsiębiorców spytano także o przyczyny wyboru konkretnej branży do założenia działalności
gospodarczej. Przebadani respondenci wskazywali przede wszystkim iż branża jest zgodna z ich
doświadczeniem zawodowym (82% ogółu odpowiedzi), branża jest rozwojowa (78% ogółu
odpowiedzi), branża jest zgodna z wykształceniem kierunkowym (67% ogółu odpowiedzi).
Wykres 5. Determinanty wyboru branży

jest zgodna z moim doświadczeniem
zawodowym

82%

branża jest rozwojowa

78%

jest zgodna z moim wykształceniem
kierunkowym

67%

innym się w niej udało

inne

48%

7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI [n=60], wyniki nie sumują się do 100%
ponieważ respondent mógł zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedz
Potwierdzają to członkowie komisji, którzy dostrzegają, że bezrobotni
Determinanty
prowadzenia własnej
działalności
gospodarczej

znają się na branży, w której chcą założyć przedsiębiorstwo. W tym
kontekście warto wskazać na kompleksowość wsparcia oferowanego
przez PUP Police. Swojego czasu dużo chętnych było na otwarcie
działalności związanej z pielęgnacją ciała (fryzjerka, kosmetyczka,

manicurzystka), co związane było z prowadzeniem przez Urząd szkoleń z tego zakresu. Część
kursantów, którzy najpierw uczestniczyli w szkoleniach, zdobyli wiedzę i umiejętności, po czym
zdecydowali się na otwarcie własnego przedsiębiorstwa.
Własna działalność gospodarcza to nie tylko samodzielność, ale także wyzwanie nie tylko dla samego
przedsiębiorcy, ale także dla jego otoczenia. Rozpatrując prowadzenie własnej działalności
gospodarczej, przyszli przedsiębiorcy musieli zwrócić uwagę na takie aspekty jak m.in.:
 konkurencja, analiza konkurencji pozwoliła przedsiębiorcom tak zaplanować działalność, aby
móc utrzymać się na rynku, funkcjonować, rozwijać się i odnosić sukcesy,
 ryzyko finansowe,
 odpowiedzialność za wszelkie decyzje podejmowane w imieniu firmy,
 aspekty marketingowe (kontrahenci, klienci),
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 zaplecze techniczno-infrastrukturalne.
To właśnie opis przedsięwzięcia, analiza branży, rynku i konkurencji, analiza marketingowa, zaplecza
technicznego oraz finansowa była oceniana przez komisję w ramach przygotowywanych biznes
planów.
Na podstawie przeprowadzonego badania ilościowego można stwierdzić, że chęć i motywacja są
najważniejszymi czynnikami wpływającymi na sukces biznesowy. Na pytanie jakie elementy są
najważniejsze by założona działalność gospodarcza odniosła sukces i biznes się udał respondenci
wskazywali właśnie na chęć i motywację (oba wskazania po 98%). Dalej wskazywano na kompetencje
zawodowe związane z prowadzoną działalnością (95%), oferowane usługi – ich szeroki zakres
i jakość (93%) oraz wkład finansowy (90%). Co ciekawe tylko dla ponad połowy respondentów istotne
jest doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednak jest to niewątpliwie związane
z faktem iż dla znacznej większości badanych jest to pierwsza prowadzona działalność gospodarcza.
Wykres 6. Czynniki wpływające na sukces przedsiębiorstwa

motywacja

98%

chęci

98%

kompetencje zawodowe

95%

oferowane usługi

93%

wkład finansowy

90%

reklama

78%

znalezienie niszy rynkowej

75%

doświadczenie biznesowe

52%
0
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Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI [n=60], wyniki nie sumują się do 100%
ponieważ respondent mógł zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedz
Na istotny aspekt samej osobowości przedsiębiorcy zwracają uwagę pracownicy PUP Police. Dla nich
kluczem do sukcesu i powodzenia w prowadzonej działalności gospodarczej jest osobowość oraz
wynikający z niej potencjał do stania się prawdziwym przedsiębiorcą, aby samodzielnie prowadzić
swoją karierę zawodową. Ważna jest motywacja do bycia sobie samym szefem, poprawienie jakości
życia, zmierzenie się z wyzwaniem realizacji własnych marzeń, pasji i zamiany w biznes.
„To są jeżeli miałbym generalizować: pasja, osobowość, innowacyjność,
w dalszej kolejności kontakty. Wtedy to bardzo dobrze się sprawdza.”
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Źródło: wywiad indywidualny z przedstawicielem PUP Police

Prowadzenie własnej działalności wymaga szerokich kompetencji. Sprawę z tego zdają sobie
respondenci badania ilościowego, którzy zostali poproszeni o ocenę kluczowych kompetencji, poza
technicznymi, zapewniających sukces prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem badanych
kluczową umiejętnością jest umiejętność komunikowania się. Taką opcję wskazali wszyscy badani.
Ponadto, wskazywano na przedsiębiorczość oraz motywację do pracy (obie odpowiedzi po 98%) oraz
chęć uczenia się, podnoszenia własnych kwalifikacji (90%). Umiejętności biznesowe wskazało 80%
respondentów.
Specyfika działania mikro- (jednoosobowych) przedsiębiorstw może
Przydatność
wsparcia
oferowanego przez
PUP Police

wynikać z następujących cech: kierowanie się przy wyborze działania
intuicją właściciela, łączenia przez niego funkcji zarządzających
i managerskich,
finansowania.

ograniczony
Z

drugiej

dostęp
strony

do

zewnętrznych

właściciele

źródeł

jednoosobowych

działalności gospodarczych skupiają się na innych wartościach niż właściciele przedsiębiorstw
z sektora MSP i w innych sposób reagują na bodźce zewnętrzne. Specyfika jednoosobowych i/ lub
mikroprzedsiębiorstw wynika z innej, słabszej pozycji rynkowej, większej podatności na zmiany
zachodzące w ich otoczeniu (konkurencja), konieczność szybkiego dostosowywania się do zmian oraz
innej struktury celów i motywów działania.
Mimo iż, jak wspomniano wyżej zdecydowana większość respondentów nie ma doświadczenia
w prowadzeniu działalności gospodarczej, to 85% respondentów odpowiedziała, że miała świadomość
związaną ze wszystkim aspektami (w tym prawnymi, księgowymi, podatkowymi, itp.) dotyczącymi
prowadzenia

własnego

przedsiębiorstwa.

Niemniej

jednak, u 15%

respondentów

podczas

prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wystąpiły okoliczności, nieprzewidziane na etapie
planowania oraz biznesplanu, które uświadomiły im nieznane aspekty związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcom tym zabrakło wiedzy i świadomości związanej z: kwestiami
księgowymi (przed wszystkim z rozliczaniem z Urzędem Skarbowym oraz podatkami), konkurencją
(badani nie zdawali sobie sprawy z ogromnej konkurencji tak mocno oddziałującej na bieżącą
działalność

przedsiębiorstwa), uwarunkowaniami prawnymi oraz możliwościami rozszerzenia

prowadzonej działalności gospodarczej o kolejne sfery.
Zdaniem przebadanych pracowników PUP Police wnioskodawcy największą wiedzę mają na temat
zakresu prowadzonej działalności. Mają wysokie kompetencje zawodowe, ale brak im wiedzy
związanej stritce z niuansami prowadzenie działalności gospodarczej, w tym szczególnie z sprawami
księgowymi, rozbudowywaniem firmy, możliwości uzyskaniem zwolnień podatkowych itp. Zdaniem
pracowników PUP Police przydało by się im wsparcie z zakresu podstaw przedsiębiorczości
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Takie szkolenia były prowadzone jeszcze kilka lat
temu, natomiast obecnie z powodów braku środków finansowych trzeba było z nich zrezygnować.
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Jednak takie szkolenia były przydatne bowiem wskazywały kursantom kierunki rozwoju, niwelowały
braki z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.
„Kiedyś

mieliśmy

przed

składaniem wniosku szkolenie dwutygodniowe

dotyczące ABC biznesu i tam było poruszane wszystkie sprawy w tym np.
księgowe. Natomiast teraz z powodu braku środków finansowych, ze 3 lata
temu zrezygnowaliśmy ze szkolenia. I osoby nie są tak dobre w pisaniu wniosku
i mają problemy z księgowością.”
Źródło: wywiad indywidualny z przedstawicielem PUP Police

W tym kontekście spytano respondentów czy wcześniej korzystali ze wsparcia Powiatowego Urzędu
Pracy w Policach. Zdecydowana większość, bowiem aż 82% ogółu respondentów nigdy wcześniej nie
korzystała z jakiejkolwiek pomocy PUP Police. Z kolei, 18% przyznała, że z takiego wsparcia
korzystała. Badani skorzystali przede wszystkim ze szkoleń zawodowych, staży oraz doradztwa.
Ankietowanych spytano także czy korzystali z jakiejkolwiek formy wsparcia związaną z prowadzoną
działalnością gospodarczą. Zdecydowana większość, bowiem 77% respondentów nie miała okazji
korzystać z pomocy. Niemniej jednak prawie co piąty badany korzystał z oferowanego mu wsparcia.
Było to przede wszystkim szkolenia zawodowe związane z prowadzoną obecnie działalnością
gospodarczą a także ogólne wsparcie doradcze oraz coaching.
Respondenci ocenili przydatność form wsparcia w kontekście prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.
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Wykres 7. Formy wsparcia przydatne do prowadzenia działalności gospodarczej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI [n=60], wyniki nie sumują się do 100%
ponieważ respondent mógł zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedz
Zdaniem respondentów najbardziej przydatną formą wsparcia dla przedsiębiorcy, który od niedawna
prowadzi własną działalność gospodarczą, są niewątpliwie dotacje. Taką odpowiedź zaznaczyli
wszyscy przebadani przedsiębiorcy. Dalej ankietowani docenili kursy (81% wskazań), szkolenia (72%
wskazań) oraz kredyty (68% wskazań).
Szczegółowy podział odpowiedzi respondentów został przedstawiony na powyższym wykresie.
Dla młodych przedsiębiorców, którzy dopiero od niespełna roku prowadzą swoją działalność
gospodarczą, każda dodatkowa forma wsparcia jest przydatna w kontekście prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.
Zdaniem

respondentów

badań

jakościowych

właścicielom

nowo

powstałych

działalności

gospodarczych przydały by się indywidualne szkolenia oraz doradztwo związane z prowadzoną
działalnością, w tym możliwościami dofinansowania własnej działalności, podnoszenia kwalifikacji
swoich i pracowników. W tym kontekście przydało by się także wsparcie w postaci forum, na którym
„młodzi” przedsiębiorcy mogliby wymieniać się doświadczeniem. Pracownicy PUP Police przyznają, że
przedsiębiorcy przychodzą do nich i proszą o wsparcie i pytają z jakiś środków zewnętrznych mogą
skorzystać jako nowo powstałe przedsiębiorstwo, jak mogą się rozwijać.
Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, a w szczególności jednoosobowej działalności gospodarczej
związanej jest w głównej mierze z jej właścicielem. To od niego zależy w jakiej kondycji jest
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przedsiębiorstwo, czy się rozwija, jakie osiąga cele i czy spełnia swoje założenia poczynione w biznes
planie. W dużej mierze jednak to motywy założenie własnej działalności decydują o jej późniejszym
powodzeniu, od charakteru tych determinant zależy funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku.
Mimo iż, badane przedsiębiorstwa nie mają zbyt długiego stażu
Ocena założonego
przedsiębiorstwa

funkcjonowania na polickim rynku to poproszono respondentów o
pierwsze oceny kondycji założonego przedsiębiorstwa. Przeważająca
większość respondentów pozytywnie ocenia kondycję prowadzonego
przedsiębiorstwa.

Z

czego

ponad

połowa

-

55%

ocenia

ją

zdecydowanie pozytywnie, a 38% raczej pozytywnie. Bezpieczną odpowiedź – średnio – wybrało 7%
badanych. Co warte podkreślenia żaden z ankietowanych nie ocenił negatywnie stanu prowadzonego
przedsiębiorstwa. Potwierdzeniem pozytywnych ocen jest niewątpliwe zrealizowanie/ realizowanie
opisanych w biznes planie założeń. Ponad połowa badanych (53%) określiła, że zdecydowanie udało
się im zrealizować założenia opisane w biznes planie. Czterdziestu pięciu procentom badanych raczej
udał się zrealizować założenia. Badani ci przyznali, że do pełnego zrealizowania założeń biznes
planowych zabrakło im przede wszystkim: środków finansowych, dużej liczby klientów oraz
niedocenienie konkurencji, która teraz w istotny sposób daje o sobie znać – nasyceniem rynku tego
typu usługami. Niemniej jednak gros głosów przypomina o krótkim stażu prowadzonej działalności, w
którym pełna realizacja założeń zapisanych w biznes planie jest po prostu nie możliwa. Jeden z
respondentów ocenił, że raczej nie udało mu się zrealizować zadań założonych w biznes planie.
Przyczyn porażki doszukuje on w wysokich cenach oferowanych w swojej branży (organizacja imprez)
oraz niedopasowanego oszacowania potencjalnego rynku zbytu.
Zgodnie z zapisami ustawy przedsiębiorstwa mają obowiązek działać przez 12 miesięcy, podczas
których

pracownicy

mają

prawo

ich

skontrolować.

W

zdecydowanej

większości

wyniki

przeprowadzanych kontroli są pozytywne – przedsiębiorstwa działają zgodnie z założonymi celami,
korzystają z zakupionego sprzętu. Jak twierdzą pracownicy PUP Police od początku przekazywania
dotacji zdarzyły się pojedyncze przypadki kiedy to przedsiębiorcy nie przetrwali wymaganych 12
miesięcy.
W tym kontekście warto przytoczyć wyniki badania realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Szczecinie pn. „Badanie wsparcia w ramach EFS na tworzenie nowych przedsiębiorstw
8

w regionie” . Wyniki badania wskazują, iż w 30 miesięcy po zakończeniu wsparcia wartość wskaźnika
utrzymania działalności stabilizuje się na poziomie 62%, co należy uznać za bardzo dobry wynik
biorąc pod uwagę, że w Polsce po 12 miesiącach funkcjonowania przeżywa średnio 76%, a po 24
miesiącach - 58% podmiotów. Dalej autorzy omawianego raportu przytaczają iż wśród osób, które
zlikwidowały lub zawiesiły działalność, 41% zlikwidowało ją z powodu nierentowności. Innymi często
wymienianymi powodami były: wzrost kosztów lub podatków oraz powody rodzinne lub osobiste. Te
same trzy przyczyny były również najczęściej podawane w przypadku zawieszenia działalności.

8

„Badanie wsparcia w ramach EFS na tworzenie nowych przedsiębiorstw w regionie” PAG Uniconsult
Sp. z o.o., Szczecin-Warszawa 2011.
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Odsetek osób wskazujących na powody rodzinne lub osobiste był wyższy wśród badanych kobiet niż
wśród mężczyzn.
Biorąc pod uwagę krótki okres prowadzenia działalności znaczna większość przebadanych polickich
przedsiębiorstw (80% ogółu badanych) oceniła, że ich przedsiębiorstwo zdecydowanie rozwijało się
zgodnie z założeniami. Z kolei dla 18% badanych przedsiębiorstwo raczej rozwijało się zgodnie
z założeniami. Ze względu na miesięczny okres działania przedsiębiorstwa jeden z respondentów
odmówił oceny zgodności z zapisami w biznes planie.
Ze względu na pierwszoplanową rolę właściciela w jednoosobowej działalności gospodarczej
respondentów zapytano jako oceniają swoje kompetencje do prowadzenia przedsiębiorstwa.
Wykres 8. Ocena kompetencji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
3%

zdecydowanie
wystarczające
raczej wystarczające
43%
średnio
54%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI [n=60]
Powyższe wyniki przedstawione na wykresie pokazują, iż łącznie 97% respondentów ocenia swoje
kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej za wystarczające, w tym ponad połowa - 54%
- ocenia je jako zdecydowanie wystarczające, a kolejne 43% badanych za raczej wystarczające. Tylko
3% oceniło się na średnim poziomie, a żaden z respondentów nie wskazał na braki nie wystarczające
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Wysoka samoocena przedsiębiorców jest uzasadniona przez członków komisji. Jak sami twierdzą, ich
rolą jest wybór najlepszych osób do prowadzenia własnej działalności. Osobowość jest w dużej mierze
przyczynkiem do prowadzenia działalności gospodarczej, czego pokłosiem są późniejsze dobrze
funkcjonujące przedsiębiorstwa. Członkowie komisji przyznają, że oprócz kwestii związanych z oceną
wniosku zwracają uwagę na cechy osobowości przedsiębiorcy adekwatne do prowadzonej
działalności, na jego szanse na dopasowanie się do rynku, kontakty, sposób prezentacji, itp.
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„Po prostu jak ktoś jest dobry, to w każdej działalności może się wybić. Myślę,
że nie ma branży, w której nie dałoby rady rozwinąć działalności. Tutaj zależy,
jakie kto ma wymagania do prowadzenia tej swojej firmy.”
Źródło: wywiad indywidualny z przedstawicielem PUP Police

Ta pewność siebie i wiara w swoje umiejętności przekłada się na brak potrzeby dodatkowego
wsparcia przy prowadzaniu swojego przedsiębiorstwa. 72% ogółu respondentów wskazało, że nie
potrzebuje dodatkowej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zdaniem 28% badanych
takie wsparcie byłoby pożądane i wskazane. Szczególnie wskazywali oni na potrzeby kadrowe – do
prowadzenia działalności przydałby się im dodatkowy pracownik, w tym szczególnie księgowa lub
pracownik merytoryczny. Niemniej jednak wskazują oni także na potrzebę dodatkowego wsparcia
finansowego na rozwój prowadzonej działalności.
W kontekście wsparcia młodych przedsiębiorców spytano ich czy
korzystają ze wsparcia kontaktów biznesowych opisanych w biznes
Bariery

planie. Znaczna większość, bowiem aż 62% ogółu respondentów
przyznała, że korzysta z tego wsparcia, przede wszystkim w zakresie
prowadzania działań marketingowych, reklamowych (m.in.: kolportaż

ulotek, reklamy), pozyskiwania klientów oraz kontrahentów, a także w postaci korzystania ze wsparcia
zapleczowego np. hurtownie.
Zadaniem członków komisji jest zbadanie na ile dany pomysł ma szanse na sukces, w związku z tym
przepytują ubiegających się także o sposób w jakich chcą oni pozyskać klientów do swojej
działalności. Gros z nich przyznaje, że początkowo planuje korzystać ze swoich wcześniej
pozyskanych klientów (takie odpowiedzi są cytowane przede wszystkim przez: fryzjerki, kosmetyczki,
manicurzystki, agentów ubezpieczeniowych, prawników, doradców), a dopiero potem szukać
kolejnych potencjalnych klientów.
Na dotychczasowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej 98% respondentów nie szuka
dodatkowego wsparcia wśród organizacji przedsiębiorców

i/ lub inkubatorów przedsiębiorczości.

Pojedynczy przykład przedsiębiorcy, który korzysta z takiego rodzaju wsparcia dotyczy działań
związanych z reklamą. Dla pozostałych przedsiębiorców, którzy nie korzystają z pomocy organizacji
przedsiębiorców, nie ma takiej potrzeby. Są na tak wczesnym etapie prowadzenia działalności, że nie
mają jeszcze aspiracji do przynależenia do zrzeszeń przedsiębiorców, ale nie wkluczają, że po
pierwszym kluczowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej takie ruchy będą dla nich
bardziej zasadne, bowiem przedsiębiorcy znają oraz pozytywnie oceniają wsparcie oferowane
przedsiębiorcom przez samorząd, organizacje pozarządowe, izby pracodawców. Zdaniem ponad
połowy respondentów wyżej wymienione podmioty wspierają przedsiębiorców w stopniu średnim (56%
ogółu wskazań), zdaniem 23% wspierają w stopniu zdecydowanie pozytywnym, a dla 13% - raczej
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wpierają. Wśród badanych pojawiły się także pojedyncze głosy mówiące, że takie podmioty w żaden
sposób nie wspierają przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej związane jest nie tylko z niezależnością przy
podejmowaniu działań, ale obarczone jest szeregiem barier i trudności uniemożliwiających
prowadzanie działalności gospodarczej. Do barier, na które mogą natrafić przedsiębiorcy podczas
prowadzenia działalności gospodarczej można zaliczyć:
 bariery podatkowe – w Polsce obowiązuje skomplikowane prawo podatkowe oraz wysokie
stawki podatkowe podatków bezpośrednich. Większość właścicieli uważa, że brak czytelności
w regulacjach podatkowych zwiększa ryzyko działalności gospodarczej i generuje koszty,
które w sposób nieuzasadniony obciążają ich działalność, zmniejszając tym samym
konkurencyjność. Trudności sprawiają też niektóre zapisy przepisów, które wywołują swoją
dwuznacznością wiele kontrowersji i niejasności;
 bariery zatrudnienia – nieelastyczne/ mało elastyczne prawo pracy;
 bariery administracyjne – uciążliwe procedury administracyjne;
 trudności w pozyskaniu zewnętrznych środków
 finansowych np. ze środków unijnych przez jednoosobowe podmioty gospodarcze;
 niedopasowanie systemy edukacji do potrzeb przedsiębiorców.
Podczas prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej znaczna większość polickich
przedsiębiorców nie natrafiła na żadne bariery, które utrudniałyby prowadzenie przedsiębiorstwa.
Wśród przedsiębiorców, którzy jednak natrafili na pewne bariery zaliczyć można przede wszystkim
problemy formalne z rozliczaniem, z księgowością, z obliczaniem składek do ZUS. Na tego rodzaju
mankamenty uskarżało się 18% ogółu respondentów. Kilkoro przedsiębiorców wskazywało także
problemy z płynnością finansową, co związane było z brakiem stałych klientów i kontrahentów. Żaden
z przebadanych przedsiębiorców nie natrafił na dodatkowe, zewnętrze problemy.
Respondentów spytano także o dalsze potrzeby doposażenia. Dla znacznej większości respondentów
zakupiony w ramach dotacji sprzęt okazał się wystarczający. I na tym etapie prowadzenia działalności
gospodarczej

nie

odczuwają

potrzeby

ani

konieczności

kolejnego

doposażenia.

Wyniki

przeprowadzonego badani wskazały, że dla 90% respondentów zakupiony sprzęt jest zdecydowanie
wystarczający. Dla kolejnych 5% respondentów sprzęt okazał się raczej wystarczający, ale przyznają
oni, że poprzez ograniczenia i limity kwotowe, musieli dokupić inny sprzęt żeby mieć większe
możliwości rozwoju i pracy. Niemniej jednak nie odczuwają oni tego tak dotkliwie jak przedsiębiorcy,
którzy przyznali, że zakupiony w ramach dotacji sprzęt nie jest wystarczający do prowadzenia
przedsiębiorstwa. Mimo iż ta grupa stanowi tylko 5% respondentów to nie można pominąć głosów
wskazujących na zbyt małe środki finansowe przeznaczone na zakup wymaganego sprzętu. Dla tej
grupy kwota dotacji okazała się niewystarczająca do zakupu kompletu sprzętu, który umożliwiłby
kompleksowe prowadzenie działalności gospodarczej.
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Niemniej

jednak,

dla

zdecydowanej

większości

środki

były

wystarczające. W tym kontekście ciekawie prezentują się odpowiedzi
Motywacje

respondentów wskazujące, iż gdyby tylko mieli możliwość skorzystania
z kolejnego dofinasowania dla prowadzonej działalności gospodarczej
to 97% skorzystałaby z niej. Policy przedsiębiorcy skorzystali by

przede wszystkim z dotacji przeznaczonej na doposażenie – w tym na nowe maszyny, sprzęt
specjalistyczny, oprogramowanie. Część przedsiębiorców odpowiedziała, że posiada sprzęt niezbędny
do prowadzenia działalności gospodarczej na pożądanym

poziomie, a dodatkowe środki

przeznaczyłaby na działania marketingowe, w tym na reklamę, lub na zatrudnienie dodatkowego
pracownika (doposażenie miejsca pracy nowego pracownika). Pozostali, 3%, niezainteresowani
skorzystaniem z potencjalnej możliwości dofinansowania przedsiębiorcy określili, iż na wstępnym
etapie prowadzenia działalności gospodarczej zakupili odpowiedni sprzęt do prowadzenia działalności
gospodarczej i na razie nie odczuwają potrzeby jego wymiany lub kolejnych zakupów.
Zdecydowana większość respondentów prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie
zatrudnia dodatkowych pracowników. Tylko nieznaczny odsetek 5% respondentów zatrudnia
etatowych pracowników. Niemniej jednak spytano ich czy potrzebują dodatkowego wsparcia
w zakresie zatrudniania pracowników. Respondenci nie czują potrzeby dodatkowego wsparcia w tym
zakresie.
Jak wspomniano wyżej przy jednoosobowej działalności gospodarczej kluczowe jest podejście
właściciela. Własna firma staje się coraz atrakcyjniejszą formą realizacji kariery zawodowej. Daje
szansę samodzielności działania oraz samorealizacji planów i założeń. Powołanie przedsiębiorstwa
jest, dla osób charakteryzujących się wysokim poziomem przedsiębiorczości, szansą uniknięcie
frustracji wynikającej z braku pracy. Jednak rozpoczęcie kierowania własną działalnością generuje nie
tylko zobowiązania, ale także konsekwencje finansowe, zatem decyzja o jednoosobowej działalności
gospodarczej nie może być zadaniem nie przemyślanym, bez przygotowania merytorycznego
i mentalnego. Dlatego w ramach niniejszego badania zdecydowano się na zbadanie poziomu
motywacji jaki panuje wśród polickich przedsiębiorców na kilka miesięcy po założeniu własnej
działalności gospodarczej. Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców ocenia poziom swojej
motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej na najwyższym lub dużym poziomie. Kilkoro
respondentów oceniło, że ich motywacja w trakcie prowadzenia działalności jeszcze wzrosła
w stosunku do tej, którą mieli w momencie rejestrowania swojego przedsiębiorstwa. Z kolei tylko 3%
badanych oceniło ją w stopniu średnim. Co ważne żaden z respondentów nie ocenił jej negatywnie ani
nie wskazał, że cechuje się ona tendencją spadkową. Niewątpliwie jednak by utrzymać obecny wysoki
stan motywacji i chęci do kierowania własną działalnością potrzebne są działania mające na celu jej
utrzymanie lub wzrost. Zdaniem respondentów na wzrost ich motywacji wpływają przede wszystkim
sukcesy odnoszone przez przedsiębiorstwo. Niemniej jednak sami przedsiębiorcy przyznają, że
sukces zależy od ich kompetencji biznesowych, trafnych decyzji, odpowiednim oszacowaniu ryzyka.
Takie umiejętności mogą wynikać z odpowiedniego przeszkolenia.
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Wykres 9. Za dwa lata moje przedsiębiorstwo:

zwiększy przychody

77%

zatrudniać więcej niż 1 pracownika

55%

rozszerzy rynek zbytu

37%

zatrudniać więcej niż 5 pracowników

13%

zostanie zamknięta

0%

zmniejszy zatrudnieie

0%

nie widzę konieczności rozwoju

0%

pozostanie bez zmian

0%
0

20

40
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Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI [n=60], wyniki nie sumują się do 100%
ponieważ respondent mógł zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedz
Przebadani przedsiębiorcy z optymizmem patrzą w przyszłość. Znaczna większość, bowiem aż 77%
ocenia, że w ciągu kolejnych dwóch lat, ich przedsiębiorstwo zwiększy przychody. Ponad połowa
pracodawców ma w planach zatrudnienie kolejnego pracownika (55% wskazań respondentów) lub
zatrudnienie kilkoro pracowników (13% wskazań). A 37% badanych planuje rozszerzenie rynku zbytu.
Żaden z respondentów nie wskazał na negatywne tendencje tj. zamknięcie, zmniejszenie
zatrudnienia, brak konieczności rozwoju, lub pasywnych tendencji, które mogłyby dotknąć jego
przedsiębiorstwo.
Niemniej jednak oceniając kondycję danego przedsiębiorstwa nie
można
Szanse

zapominać

o jego osadzeniu

w

realiach rynkowych.

Otoczenie, w tym konkurencja, stabilność gospodarcza regionu,
ogólne tendencje gospodarcze mają znaczny wpływ na powodzenie
biznesu. Analiza poczyniona w biznes planie przez potencjalnych

przedsiębiorców przed otrzymaniem dotacji była jednym z elementów ocenianych przez komisję PUP
Police. Niemniej jednak była ona istotna dla samych przedsiębiorców, którzy na jej podstawie mogli
ocenić zasadność pomysłu na działalność gospodarczą.
Co warte podkreślenia policcy przedsiębiorcy dostrzegają szansę rozwoju swojej działalności
gospodarczej poprzez rozszerzenie rynku zbytu nie tylko na powiat policki, ale także wykorzystanie
bliskości i związanego z tym dobrego połączenia komunikacyjnego ze Szczecinem. Już na etapie
założeń część przedsiębiorców deklaruje współpracę ze szczecińskimi przedsiębiorcami oraz tam
poszukuje klientów swoich produktów.
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Pracownicy PUP Police przyznają, że przygotowywane przez potencjalnych przedsiębiorców biznes
plany są rzetelne, analiza rynku i konkurencji jest miarodajna. Niemiej jednak na etapie rozmowy
zadają pytanie: czy dana działalność gospodarcza poradzi sobie z konkurencją, w jaki sposób?
Respondentów poproszono by ocenili kondycję branży, w której działa ich przedsiębiorstwo.
Generalnie przedsiębiorcy pozytywnie ocenili kondycję branży, w której działają. 48% z nich ocenia,
że branża cechuje się tendencją wzrostową, 32%, że utrzymuje się na stabilnym, stałym poziomie,
a co piąty, że ogólna tendencja branżowa jest spadkowa.
Poniżej przedstawiono oceny w podziale na poszczególne branże:
Tabela 15. Ocena poszczególnych branży
Branża

Tendencja wzrostowa

Usługi prawne

Utrzymania

Spadek

+

Usługi budowlane

+

Handel

+

Usługi kosmetyczne

+

Usługi szkoleniowodoradcze
Mechanika samochodowa

+

Usługi elektryczne

+

Usługi rehabilitacyjnofizjoterapeutyczne
Usługi krawieckie

+

+

+

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankiety CATI [n=60]
Policcy

przedsiębiorcy

dostrzegają

także

zagrożenia

związane

z dalszą

działalnością

przedsiębiorstwa. Takie zagrożenia zauważa 37% respondentów. Do wymienianych mankamentów,
które

mogą

wpłynąć

na

dalsze

powodzenia

działalności

gospodarczej

zaliczyć

można

w szczególności: konkurencję (55% wskazań), brak spodziewanego zainteresowania klientów (18%
wskazań), a także kryzys finansowy czy utrudnienia biurokratyczne, czy sezonowość. Niemniej jednak
zdecydowana większość bowiem, aż 63% respondentów nie dostrzega jakichkolwiek zagrożeń, czy to
wewnętrznych czy zewnętrznych, związanych z dalszą działalnością przedsiębiorstwa.
Potwierdzają to wynik badań jakościowych. Pracownicy PUP Police dostrzegają, iż głównym
zagrożeniem związanym z prowadzeniem działalności jest powtarzalność nowo zakładanych
przedsiębiorstw. To powoduje nie tylko konkurencję między dotowanymi przedsiębiorstwami, ale także
oddziałuje na przedsiębiorstwa, które od wielu lat funkcjonują na polickim ryku.
„Trzeba uważać, żeby za dużo działalności jednego typu nie powstało na
terenie, bo się wykończą. Będą konkurować nawzajem, na to trzeba uważać
i bym to uznał za zagrożenie wewnętrzne, przynajmniej dla mnie osobiście”
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Źródło: wywiad indywidualny z przedstawicielem PUP Police

Przedsiębiorców poproszono także by ze swojej perspektywy ocenili
Branże i kierunki
przyszłościowe

i wskazali jakie ich zdaniem branże/ kierunki prowadzenia działalności
gospodarczej będą lub mają szanse rozwijać się w kolejnych latach
w powiecie polickim. Głosy respondentów były dość zróżnicowane,
niemniej jednak można pogrupować je w pewne kategorie. Zatem

badani przedsiębiorcy dostrzegają szansę na
kosmetycznej (w

tym

rozwój branży budowniczej, informatycznej,

także związanej z zdrowym trybem życia)

oraz turystyczno-

gastronomicznej. Niemniej jednak należy zaznaczyć, ze ich ocena wynika przede wszystkim
z obserwacji poczynionych przy pisaniu biznes planów, gdzie zauważają oni coraz więcej
przedsiębiorstw, które powstają w ww. branżach.
W tym kontekście zapytano przedsiębiorców jakie kierunki uważają za przyszłościowe w kontekście
rozwoju całego powiatu. Zdecydowania większość respondentów nie umiała odpowiedzieć na to
pytanie, a wśród przedsiębiorców, którzy udzieli odpowiedzi, pojawiły się wskazania związane głównie
z branżą chemiczną, a także branżą budowlaną oraz informatyczną.
Pytanie o szacowane kierunki rozwoju powiatu zadano także respondentom badania jakościowego.
Mimo, że dla większości z nich było to pytanie dość trudne, to wskazywano na szeroko rozumiany
sektor usług, związany m.in. z: pielęgnacją ciała (SPA & Wellness), opieką nad osobami
starszymi i schorowanymi, budownictwem i branżami pokrewnymi, nowymi technologiami,
informatyką.
W tym momencie warto przytoczyć inteligentne specjalizacje oraz założenia Strategii Rozwoju
Województwa Zachodniopomorskiego. Koncentracja wsparcia na inteligentnych i regionalnych
specjalizacji jest podstawowym kierunkiem nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Siłę
i potencjał województwa zachodniopomorskiego, a więc także powiatu polickiego mają stymulować
regionalna specyfika, odrębność oraz zasoby lokalne. Wybór inteligentnych specjalizacji wymagał
patrzenia perspektywicznego i prognozowania zmian. Obszary, które zostały wyróżnione jako
regionalne specjalizacje to:
1. biogospodarka – oparta o naturalne zasoby regionu oraz potencjał gospodarzy i naukowobadawczy,
2. działalność morska i logistyka – obejmująca technikę morską – branża mocno osadzona
w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania,
3. przemysł metalowo-maszynowy – w regionie przybywa przedsiębiorstw zajmujących się tą
branżą, zwiększa się oferta parków przemysłowych,
4. usługi – w tym rozwijająca się branża ICT, instytucje otoczenia biznesu, przemysły
kreatywne,
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5. turystyka i zdrowie – wykorzystanie zasobów przyrodniczych oraz dorobku kulturowego,
turystyka zdrowotna.
Jak widać kierunki pozytywnie ocenione przez respondentów jako przyszłościowe dla powiatu
polickiego wpisują się w założenia inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.
Na koniec poproszono także przedsiębiorców by ogólnie ocenili powiat i mieszkańców pod kątem ich
przedsiębiorczości i oceny powiatu jako miejsca do inwestowania i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Szacuje się, iż ogólnie powiaty wchodzące w skład aglomeracji szczecińskiej , w tym
powiat policki, odznaczają się większą przedsiębiorczością niż pozostałe tereny województwa
9

zachodniopomorskiego (54,2% podmiotów gospodarczych) .
Jak pokazano na poniższym wykresie zdecydowana większość respondentów oceniła postawę
przedsiębiorczości mieszkańców badanego powiatu jako średnią (37% ogółu respondentów).
Szczegółowy podział ocen został przedstawiony na poniższym wykresie.
Wykres 10. Ocena postawy przedsiębiorczości mieszkańców powiatu polickiego

bardzi wysoka

8%
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17%

średnia

37%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI [n=60]
W ramach badania zastosowano technikę badania satysfakcji na ile przedsiębiorcy polecili by powiat
policki jako miejsce do inwestowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Technika ta
polega na zastosowaniu pytania na skali, od 0 do 10. Pytanie to odnosi się do deklaracji na ile dany
przedsiębiorca poleciłby innym przedsiębiorcom powiat policki jako miejsce do inwestowania
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiono sposób analizowania skali:

9

G. Przekora, Potencjał rynku pracy województwa zachodniopomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie, Koszalin 2011, s. 15.
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 oceny 0-6 – (Detractors - tzw. Krytycy, Terroryści) – osoby, które nie polecą powiatu jako
miejsca do inwestowania, są potencjalnym źródłem negatywnych komunikatów, ale również
cennych informacji wskazujących, co należy zmienić, by poprawić jakość działań;
 oceny 7-8 – (Passives - Pasywni) - osoby względnie zadowolone, ale raczej niepolecające
powiatu polickiego jako miejsca do inwestowania innym;
 oceny 9-10 (Promoters - Promotorzy, Adwokaci) - osoby usatysfakcjonowane i skłonne do
wyrażania swojej pozytywnej opinii, ich uwagi pokazują, jakie czynniki stanowią o dobrym
miejscu do inwestowania.
Przebadani policcy przedsiębiorcy to przede wszystkim osoby pasywne – łącznie 45% badanych są
względnie zadowoleni z możliwości jakie oferuje powiat w kontekście prowadzenia własnej
działalności gospodarczej, ale raczej nie polecą innym przedsiębiorstwom powiatu jako miejsca do
inwestowania. Krytycy to łącznie 32% przebadanych przedsiębiorców. Natomiast prawie co czwarty
przebadany bardzo pozytywnie ocenia powiat w kontekście prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Są oni w pełni usatysfakcjonowani i skłonni polecać powiat innym przedsiębiorcom
jako odpowiednie miejsce do kierowania własnym przedsiębiorstwem.
Przebadani przedsiębiorcy stanowiły w większości kobiety (58% ogółu
Charakterystyka
przebadanych
przedsiębiorców

respondentów). Mężczyźni stanowili 42% badanych. W znacznej
większości to osoby młode między 26 a 35 rokiem życia, ta
najliczniejsza grupa stanowiła 60% badanych. Dalej były to osoby
między 36 a 45 rokiem życia (23%), oraz osoby do 25 lat (8%).

Wykres 11. Wiek respondentów
7%

2%

8%

do 25 r. ż.
23%

26 - 35 r. ż.
36 - 45 r. ż.
46 - 55 r. ż.
powyżej 56 r. ż

60%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CATI [n=60]
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W przeważającej większości to osoby z wykształceniem wyższym (68% ogółu respondentów),
z wykształceniem średnim zawodowym (20%) oraz zasadniczym zawodowym (12%). W badaniu
ilościowym udział wzięli mieszkańcy gminy Dobrej, Kołbaskowa, Nowego Warpna oraz Polic.
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V.

Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeprowadzonego badania terenowego wśród mieszkańców wśród mieszkańców
powiatu polickiego będących beneficjentami jednorazowych środków finansowych uzyskanych
z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz
przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Policach zdiagnozowano stan obecnego poziomu
rozwoju konkretnych branż oraz określono perspektywy rozwoju najbardziej przyszłościowych
kierunków prowadzenia działalności gospodarczej w powiecie polickim a także wskazano niezbędne
formy wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą po uzyskaniu dotacji z PUP
Police. Poniżej przedstawiono główne wnioski wynikające z przeprowadzonego badania.
Wnioski:
 Przedsiębiorczość w powiecie polickim cechuje się wysokim poziomem rozwoju na tle
innych powiatów województwa zachodniopomorskiego.
 Rokrocznie jednorazowe środki przyznawane osobom bezrobotnym na rozpoczęcie
działalności

gospodarczej

cieszą

się

bardzo

dużym

zainteresowaniem

wśród

bezrobotnych Policzan.
 Zdecydowana większość osób bezrobotnych decyduje się na założenie własnej działalności
gospodarczej głównie ze względu na chęć usamodzielnienia się i pewnego „awansu”
zawodowego, tylko co czwarty badany przyznał, że poniekąd jest zmuszony założyć własną
działalność bowiem nie mógł znaleźć innego miejsca pracy. Zdecydowania większość nie
miała wcześniej doświadczenia w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa.
 Do przyczyn, dla których badani przedsiębiorcy zdecydowali się założyć własną działalność
w konkretnej branży, należy przede wszystkim dostrzeganie szans jej rozwoju oraz
zgodność z doświadczeniem zawodowym. Takie odpowiedzi deklarowali przede wszystkim
przedstawiciele: usług związanych z pielęgnacją ciała (fryzjerzy, manicurzyści, masażyści,
kosmetyczki), usługi związane z budownictwem i pokrewne, mechanika (głównie mechanika
samochodowa), usługi prawne.


Na podstawie przeprowadzonego badania ilościowego można stwierdzić, że chęć
i motywacja są najważniejszymi czynnikami wpływającymi na sukces biznesowy.

 Zdaniem badanych kluczowymi umiejętnościami przy prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej jest umiejętność komunikowania się, motywacja do pracy, chęć
podnoszenia własnych kwalifikacji, umiejętności biznesowe.
 Przedsiębiorcom podczas prowadzenia działalności gospodarczej przede wszystkim zabrakło
wiedzy

i

świadomości

uwarunkowaniami

związanej

prawnymi

oraz

z:

kwestiami

księgowymi,

konkurencją,

możliwościami

rozszerzenia

prowadzonej

działalności gospodarczej o kolejne sfery.
 Wśród form wsparcia najwyżej oceniona zostało: przyznawanie dotacji, kursy, szkolenia
oraz kredyty i warsztaty. Dla młodych przedsiębiorców, którzy dopiero od niespełna roku
prowadzą swoją działalność gospodarczą, każda dodatkowa forma wsparcia jest przydatna
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w kontekście prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zaleca się więc objęcie
wsparciem niezbędnym do prowadzenia przedsiębiorstwa.
 Właścicielom nowo powstałych działalności gospodarczych przydały by się indywidualne
szkolenia oraz doradztwo związane z prowadzoną działalnością, w tym możliwościami
dofinansowania własnej działalności, podnoszenia kwalifikacji swoich i pracowników.
 Przeważająca większość respondentów pozytywnie ocenia kondycję prowadzonego
przedsiębiorstwa. Z czego ponad połowa ocenia ją zdecydowanie pozytywnie, a 38% raczej
pozytywnie. Potwierdzeniem pozytywnych ocen jest niewątpliwe zrealizowanie/ realizowanie
opisanych w biznes planie założeń. Ponad połowa badanych określiła, że zdecydowanie udało
się im zrealizować założenia opisane w biznes planie.
 Respondenci wskazywali na potrzeby kadrowe – do prowadzenia działalności przydałby się im
dodatkowy pracownik, w tym szczególnie księgowa lub pracownik merytoryczny. Wskazują
także na potrzebę dodatkowego wsparcia finansowego na rozwój prowadzonej
działalności.
 Większość przedsiębiorców korzysta ze wsparcia kontaktów biznesowych opisanych
w biznes planie, przede wszystkim w zakresie prowadzania działań marketingowych,
reklamowych, pozyskiwania klientów oraz kontrahentów, a także w postaci korzystania ze
wsparcia infrastrukturalnego i zapleczowego.
 Na dotychczasowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej zdecydowana większość
respondentów nie szuka dodatkowego wsparcia wśród organizacji przedsiębiorców
i/ lub inkubatorów przedsiębiorczości.
 Wśród przedsiębiorców, którzy natrafili na pewne bariery utrudniające prowadzenie
działalności

gospodarczej

zaliczyć

można

przede

wszystkim

problemy

formalne

z rozliczaniem, z księgowością, z obliczaniem składek do ZUS.
 Część przedsiębiorców odpowiedziała, że posiada sprzęt niezbędny do prowadzenia
działalności gospodarczej na pożądanym poziomie, a dodatkowe środki przeznaczyłaby na
działania marketingowe, w tym na reklamę, lub na zatrudnienie dodatkowego
pracownika (doposażenie miejsca pracy nowego pracownika).
 Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców ocenia poziom swojej motywacji do
prowadzenia działalności gospodarczej na najwyższym lub dużym poziomie. Kilkoro
respondentów oceniło, że ich motywacja w trakcie prowadzenia działalności jeszcze wzrosła
w stosunku do tej, którą mieli w momencie rejestrowania swojego przedsiębiorstwa.
 Na wzrost motywacji wpływają przede wszystkim sukcesy odnoszone przez przedsiębiorstwo.
Niemniej jednak sami przedsiębiorcy przyznają, że sukces zależy od ich kompetencji
biznesowych, trafnych decyzji, odpowiednim oszacowaniu ryzyka. Takie umiejętności mogą
wynikać z odpowiedniego przeszkolenia.
 Przebadani przedsiębiorcy z optymizmem patrzą w przyszłość. Znaczna większość ocenia, że
w ciągu kolejnych dwóch lat, ich przedsiębiorstwo zwiększy przychody. Ponad połowa
pracodawców ma w planach zatrudnienie kolejnego pracownika.

51 | S t r o n a

 Policcy przedsiębiorcy dostrzegają szansę rozwoju swojej działalności gospodarczej poprzez
rozszerzenie rynku zbytu oraz poszerzenie (dostosowanie do oczekiwań klientów)
palety usług.
 Policcy przedsiębiorcy dostrzegają także zagrożenia związane z dalszą działalnością
przedsiębiorstwa. Do których zaliczyć można w szczególności: konkurencję, brak
spodziewanego zainteresowania klientów, a także kryzys finansowy czy utrudnienia
biurokratyczne, czy sezonowość.
 Respondenci pozytywnie ocenili kondycję branży, w której działają. 48% z nich ocenia, że
branża cechuje się tendencją wzrostową (dotyczy: usług prawnych, usług kosmetycznych,
usług szkoleniowo-doradczych, mechanika samochodowa, usługi elektryczne, usługi
rehabilitacyjno-fizjoterapeutyczne), 32%, że utrzymuje się na stabilnym, stałym poziomie
(usługi budowlane, handel, usługi krawieckie). Branże te charakteryzują się dynamicznym
rozwojem już od kliku lat i można prognozować iż nadal będą się rozwiać, gdyż jest ciągłe
zainteresowanie na tego typu usługi.
 Badani przedsiębiorcy dostrzegają szansę na rozwój branży budowniczej, informatycznej,
kosmetycznej (w tym także związanej z zdrowym trybem życia, pielęgnacją ciała,
kosmetologią, SPA & Wellness), opieką nad osobam starszym oraz turystycznogastronomicznej.
Na podstawie przytoczonych powyżej wyników badania zasadne są zalecenia dotyczące organizacji
programu szkoleniowego do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Zauważalne są braki
w podstawowej wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej oraz kompetencji „miękkich”.
W przyszłości prognozuje się, iż nadal rozwijać się będą, a tym samym będzie zapotrzebowanie na
przedsiębiorstwa działające w sferze: budowniczej, kosmetycznej, informatycznej, doradczo-prawnej,
turystyczno-gastronomicznej.
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VI.

Aneks

6.1. Ankieta dla mieszkańców powiatu polickiego będących beneficjentami dotacji
uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach na rozpoczęcie
działalności gospodarczej

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
Nazywam się ….., Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp.
z o.o. Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach prowadzimy badanie ankietowe wśród mieszkańców
powiatu polickiego korzystającym z dotacji uzyskanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej na
temat rozwoju przedsiębiorczości w powiecie.
W związku z tym zwracam się do Pani/Pana z serdeczną prośba o udział w krótkim – 15 minutowym
badaniu. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną przedstawione wyłącznie w postaci
zbiorczych zestawień.

1. Proszę krótko scharakteryzować czym zajmuje się Pani/Pana przedsiębiorstwo, na
które dostał/a Pan/i dofinansowanie z PUP Police?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Czy przed otrzymaniem dofinasowania z PUP Police prowadził/a Pan/i własną
działalność gospodarczą?
a. Tak
b. Nie
3. Proszę odnieść się do poszczególnych zdań, korzystając ze skali od 1 do 5, gdzie 1
oznacza zupełnie się nie zgadzam, a 5 całkowicie się zgadzam. Dlaczego założył/a Pan/i
swoje przedsiębiorstwo?
a. Brak innej pracy

1

2

3

b. Wymagania przyszłego kontrahenta

4

5

1

2

Samodzielność

1

2

3

4

5

d. Potencjał rynku

1

2

3

4

5

c.

3

4

5

4. Dlaczego wybrał/a Pan/i właśnie taką branżę do założenia działalności gospodarczej?
Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.
a. Jest zgodna z moim wykształceniem kierunkowym
b. Jest zgodna z moim doświadczeniem zawodowym
c.

Innym się w niej udało

d. Branża jest rozwojowa
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e. Inne, jakie? ……
5. Co jest Pani/Pana zdaniem najważniejsze by założona działalność gospodarcza
odniosła sukces i biznes się udał?
Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.
a. Wkład finansowy
b. Chęci
c.

Motywacja

d. Znalezienie niszy rynkowej
e. Reklama
f.

Oferowane usługi

g. Doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej
h. Kompetencje zawodowe
i.

Inne, jakie? ….

6. Jakie

Pani/Pana

zdaniem

są

kluczowe

kompetencje,

poza

technicznymi,

do

prowadzenia własnej działalności gospodarczej, które zapewniają sukces prowadzonej
działalności?
a. Motywacja do pracy
b. Chęć uczenia się, podnoszenia własnych kwalifikacji
c.

Umiejętność komunikowania się

d. Umiejętności biznesowe
e. Przedsiębiorczość
f.

Inne, jakie?

7. Czy miał/a Pan/i świadomość związaną ze wszystkim aspektami (prawnym, księgowymi,
itp.) związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej? Czy pojawiły się jakieś
nieprzewidziane aspekty?
a. Tak
b. Nie, czego Pani/Panu brakowało? …..
8. Czy wcześniej korzystał/a Pan/i ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Policach?
a. Tak, z jakiej formy? Dopytać o szklenia/ poradnictwo zawodowe/ warsztaty/ doradztwo/
itp. ….
b. Nie
9. Czy korzystał/a Pani/Pan wcześniej z jakiejkolwiek formy wsparcia (szkolenia,
warsztaty, doradztwo, dotacja)? Jak tak to, czy była powiązana z założoną działalnością
gospodarczą?
a. Tak, w jakim zakresie? ……….
b. Nie
10. Proszę ogólnie ocenić jakie formy wsparcia są najbardziej przydatne w kontekście
prowadzenia własnej działalności gospodarczej?
Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.
a. Szkolenia
b. Doradztwo
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c.

Warsztaty

d. Kursy
e. Grupy dyskusyjne
f.

Dotacje

g. Kredyty
11. W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem dodatkowe wsparcie (np. kursy, szkolenia,
doradztwo, dotacje) jest przydatne w kontekście prowadzenia własnej działalności
gospodarczej?
a. Zdecydowanie przydatne
b. Raczej przydatne
c.

Ani tak, ani nie

d. Raczej nie przydatne
e. Zdecydowanie nie przydatne
12. Jak obecnie ocenia Pan kondycję założonego przedsiębiorstwa?
a. Zdecydowanie pozytywnie
b. Raczej pozytywnie
c.

Średnio

d. Raczej negatywnie
e. Zdecydowanie negatywnie
13. Na ile opisane w biznes planie założenia udało się Panu/Pani zrealizować?
a. Zdecydowanie udało się zrealizować
b. Raczej udało się zrealizować, dlaczego? Z czym były problemy? …
c.

Raczej nie udało się zrealizować, dlaczego? Z czym były problemy? ....

d. Zdecydowanie nie udało się zrealizować, dlaczego? Z czym były problemy? ….
14. Czy przez okres, w którym funkcjonuje Pani/Pana przedsiębiorstwo:
a. Zdecydowanie rozwijało się zgodnie z założeniami
b. Raczej rozwijało się zgodnie z założeniami
c.

Nie rozwijało się zgodnie z założeniami, dlaczego? ….

d. Trwało w stagnacji, dlaczego? ….
e.
15. Jak

Inna sytuacja, jaka? …..
ocenia

Pan/i

swoje

kompetencje

do

prowadzenia

własnej

działalności

gospodarczej?
a. Zdecydowanie wystarczające
b. Raczej wystarczające
c.

Średnio

d. Raczej nie wystarczające
e. Zdecydowanie nie wystarczające
16. Czy

potrzebuje

Pan/i

dodatkowego

wsparcia

przy

prowadzeniu

swojego

przedsiębiorstwa?
a. Tak, w jakim zakresie? ….
b. Nie
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17. Czy korzysta Pani/Pan ze wsparcia kontaktów biznesowych opisanych w biznes planie?
a. Tak, w jakim zakresie? ….
b. Nie
18. Czy szuka Pani/Pan wsparcia np. wśród organizacji przedsiębiorców/ inkubatorów
przedsiębiorczości?
a. Tak, jakie rodzaju wsparcia?
b. Nie, dlaczego?
19. W

jakim

stopniu

Pani/Pana

zdaniem

JST/NGO/izby

pracodawców

wspierają

prowadzenie działalności gospodarczej?
a. Zdecydowanie wspierają
b. Raczej wspierają
c.

Średnio

d. Raczej nie wspierają
e. Zdecydowanie nie wspierają
20. Na jakie bariery natrafił/a Pan/i firma podczas prowadzenia działalności gospodarczej?
a. Niewystarczające kompetencje zawodowe
b. Niewystarczające kompetencje biznesowe
c.

Problemy finansowe

d. Problemy techniczne np. brak sprzętu
e. Problemy formalne np. z rozliczaniem
f.

Inne, jakie?

g. Nie natrafiłam/em na żadne bariery
21. Czy natrafił Pan/i na inne bariery zewnętrzne, które utrudniają rozwój działalności?
a. Tak – jakie?
b. Nie
22. Czy sprzęt zakupiony, w ramach dotacji, okazał się wystarczający do prowadzenia
Pani/Pana działalności?
a. Tak, jest zdecydowanie wystarczający
b. Tak, jest raczej wystarczający, dlaczego?
c.

Nie, jest raczej niewystarczający, dlaczego?

d. Nie, jest zdecydowanie niewystarczający, dlaczego?
23. Czy gdyby miał/a Pani/Pan taką możliwość, był/a by Pani/Pan zainteresowana/y
skorzystaniem

z

kolejnego

dofinansowania

dla

prowadzonej

działalności

gospodarczej?
a. Tak, na co?
b. Nie, dlaczego?
24. Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia Pan/i etatowych
pracowników?
a. Tak
b. Nie – przejdź do pyt. 26
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25. Czy w zakresie zatrudniania pracowników potrzebuje Pan/i dodatkowego wsparcia?
a. Tak, w jakim zakresie?
b. Nie
26. Jak ocenił/a by Pan/i poziom swojej motywacji po roku od założenia działalności
gospodarczej?
Jeżeli respondent określi poziom swojej motywacji jako bardzo wysoki, przejść do pyt. 28
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
27. W jaki sposób Pani/Pana zdaniem można zwiększyć motywacje?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
28. Proszę dokończyć zdanie: Za dwa lata moja firma będzie:
Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź.
a. Zatrudniać więcej niż 1 pracownika
b. Zatrudniać więcej niż 5 pracowników
c.

Zwiększy przychody

d. Rozszerzy rynek zbytu
e. Pozostanie bez zmian
f.

Nie widzę konieczności rozwoju

g. Zmniejszy zatrudnienie
h. Zostanie zamknięta
29. Jak ocenił/a by Pan/i kondycję branży? Czy Pani/Pana branże cechuje się:
a. Tendencją wzrostową
b. Utrzymaniem się
c.

Spadkiem

30. Czy zauważa Pan/i jakiekolwiek zagrożenia (zewnętrzne, wewnętrzne) związane z dalszą
działalnością Pani/Pana firmy?
a. Tak, jakie, z czym związane?
b. Nie
31. Jakie branże/ kierunki prowadzenia działalności gospodarczej będą Pani/Pana zdaniem
rozwijać się w kolejnych latach w powiecie polickim?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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32. Proszę uzasadnić dlaczego? Jakie czynniki wpływają/ będą wpływać, iż to właśnie te,
wymienione przez Panią/Pana branże będą rozwijać się w kolejnych latach w powicie
polickim?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
33. Jakie branże/ kierunki Pani/Pana zdaniem nie będą rozwijać się w najbliższych latach
w powiecie polickim?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
34. Proszę uzasadnić dlaczego? Jakie czynniki wpływają/ będą wpływać, iż to właśnie te,
wymienione przez Panią/Pana branże nie będą rozwijać się w kolejnych latach
w powiecie polickim?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
35. Jakie kierunki uważa Pan/i za przyszłościowe w kontekście rozwoju całego powiatu?
Dlaczego?
…………………………………………………………………………………………………………
36. Jak Pani/Pan ocenia postawę przedsiębiorczości samych mieszkańców Polic do
zakładania własnej działalności gospodarczej?
1

2

3

4

5

37. Na ile polecił/a by Pan/i powiat police innym przedsiębiorstwom jako miejsce do
inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Metryczka:
38. Płeć:
a. Kobieta
b. Mężczyzna
39. Wiek:
a. Do 25 r. ż.
b. 26-35
c.

36-45

d. 46-55
e. 56-powyżej
40. Wykształcenie:
a. Podstawowe
b. Zasadnicze zawodowe
c.

Średnie ogólnokształcące
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d. Średnie zawodowe
e. Wyższe
41. Miejsce zamieszkania:
a. Gmina Dobra
b. Gmina Kołbaskowo
c.

Gmina Nowe Warpno

d. Gmina Police
Dziękuje za wypełnienie ankiety.
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