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Kapitał początkowy
za darmo
NA NOWĄ FIRMĘ

Wielu z nas myśli o otwarciu własnej 
firmy. Według badań prowadzonych
wspólnie przez Business Centre Club 
i Ośrodek Badań Wyborczych w 2001 
roku, prawie 70% polskich studentów 
pragnie założyć własny biznes. Nie ma 
znaczenia kierunek studiów ani zdobyte 
wykształcenie. Dzisiaj pieniądze moż-
na zarabiać praktycznie na wszystkim. 
W społeczeństwie rośnie tendencja do 
tworzenia się coraz to nowszych po-
trzeb, które przecież muszą być przez 
kogoś zaspokojone. Kto by pomyślał, 
że będzie się zatrudniać do dzieci opie-
kunki ze znajomością języka chińskiego 
lub zaopatrywać pięciolatki w telefony 
komórkowe z zaawansowanymi funk-
cjami, o których starsi klienci nawet nie 
słyszeli. Wszystko to wygląda bardzo 
kolorowo i powinno aż dziwić, że mło-
dzi ludzie, zamiast zakładać setki lub ty-
siące mikroprzedsiębiorstw, wyjeżdżają 
za zachodnią granicę pracować poniżej 
swoich kwalifikacji zawodowych. Co za-
tem stoi na przeszkodzie do błyskawicz-
nego rozwoju przedsiębiorczości, mimo 
że badania wykazują, że możliwości są 
olbrzymie.

Chodzi przede wszystkim o brak środ-
ków finansowych, których wymaga
uruchomienie biznesu. Ciężko jest roz-
począć działalność bez kapitału począt-
kowego, jeżeli potrzebujemy reklamy, 
biura czy podstawowych narzędzi do 
pracy. Niektórym może wydawać się 
dziwne, że nawet 15 czy 20 tys. złotych 
tworzy barierę nie do pokonania. Dla 
większości jest to jednak dość duży pro-
blem i kapitał początkowy, a raczej jego 
brak, okazuje się podstawową przeszko-
dą do wejścia na rynek. Znane są jednak 
opcje, które w pewnym stopniu rozwią-
zują ten problem, a czasami nawet likwi-
dują go całkowicie. Skąd za darmo wziąć 
kapitał początkowy? To jest pytanie, na 

które jest kilka odpowiedzi. I to całkiem 
konkretnych. Warunek jednak jest taki, 
że trzeba wiedzieć, jak szukać, gdzie 
szukać i kiedy zacząć. Jeśli uda nam się 
zgrać wszystko w odpowiednim czasie, 
to możemy liczyć na całkiem spory za-
strzyk bezpłatnej gotówki. Powinno wy-
starczyć na rozkręcenie wymarzonego 
mikrobiznesu. 

Pomoc w PUP

Omawianie tematu należy rozpocząć 
przede wszystkim od powiatowych 
urzędów pracy, które osobom zareje-
strowanym jako bezrobotne przydzie-
lają kapitał początkowy na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Kwota jest 
może niewielka, ale zawsze pomocna. 
Obecnie można się ubiegać o pięcio-
krotność średniego krajowego wyna-
grodzenia, czyli nieco ponad 14 tys. zło-
tych, a w razie przystąpienia do spółki 
lub założenia jej – trzykrotność średnie-
go wynagrodzenia, które bezrobotny, 
po wypełnieniu nieskomplikowanego 
wniosku i złożeniu go w odpowiednim 
dziale PUP, może uzyskać na rozpoczę-
cie prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. Temat nie jest skompli-
kowany, gdyż wymaga jedynie opisu 
planowanych działań (produktów lub 
usług) prowadzonych w ramach przed-
sięwzięcia, opisu rynku, konkurencji 
i potencjalnych klientów. Część finanso-
wa także nie powinna sprawić nikomu 
większego problemu, gdyż dotyczy ona 
jedynie planowanych zakupów w ra-
mach uzyskanej dotacji oraz szacunko-
wych wyliczeń przychodów i kosztów 
firmy. O dofinansowaniu z powiatowego 
urzędu pracy można powiedzieć, że nie 
wystarczy ono na zbyt wiele ze względu 
na swoją wysokość, ale to chyba naj-
prostszy sposób na uzyskanie pierwszej 
części kapitału początkowego, poza 

tym możemy się o nie ubiegać w każdej 
chwili. Nabór wniosków do PUP trwa 
na bieżąco, a komisja oceniająca ma 
maksymalnie 30 dni na podjęcie decy-
zji. Kryteria oceny wniosków są bardzo 
jasne i opisane w regulaminie przyzna-
wania środków dostępnym dla każdego. 
Brane są pod uwagę takie sprawy jak 
charakterystyka przedsięwzięcia, anali-
za konkurencji, innowacyjność, przygo-
towanie merytoryczne i doświadczenie, 
a także bardzo istotna – dokumentacja 
potwierdzająca informacje zawarte we 
wniosku. Powiatowe urzędy pracy chęt-
nie wspierają pomysły nowe i nieszablo-
nowe, a największą zaletą ubiegania się 
o omawiane wsparcie jest to, że w razie 
niepowodzenia za pierwszym razem 
możemy próbować do skutku. 

Wsparcie z powiatowych urzędów pra-
cy można przeznaczyć nie tylko na in-
westycje w środki trwałe, ale również 
na towar do odsprzedaży czy materiały 
do pracy i dalszej produkcji. Doradz-
two związane z rejestracją działalności 
jest również kosztem kwalifikowanym
i można je umieścić w planowanych wy-
datkach. Z tej również przyczyny środki 
z PUP mogą być atrakcyjniejsze dla mi-
kroprzedsiębiorców, gdyż środki unijne 
z reguły kierowane są wyłącznie na dzia-
łania inwestycyjne. 

Gdzie szukać informacji

Szczegółowe informacje dotyczące wspar-
cia osób bezrobotnych rozpoczynających 
działalność gospodarczą można znaleźć 
na stronie www.praca.gov.pl, wybierając 
województwo, które nas interesuje. Regu-
lamin oraz wniosek o przyznanie środków 
są indywidualną kwestią każdego urzędu 
i należy kontaktować się z przedstawiciela-
mi PUP w swoim mieście lub regionie. 

Tomasz Stypułkowski

Pomoc na start
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PO KL 6.2

Drugim krokiem, który musimy zgrać 
w czasie z finansowaniem z urzędu pra-
cy, albo odwrotnie – musimy PUP zgrać 
z tą opcją – będzie skorzystanie z Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a kon-
kretnie z działania 6.2. Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samoza-
trudnienia. Jego celem jest promocja 
oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań 
zmierzających do tworzenia nowych 
miejsc pracy, zwiększania mobilności 
i aktywności zawodowej oraz budowy 
postaw kreatywnych, służących rozwo-
jowi przedsiębiorczości i samozatrudnie-
nia. Program planuje wspieranie osób 
chcących zarejestrować własną działal-
ność gospodarczą w wysokości 40 tys. zł, 
a szczegóły dotyczące samego działania 
6.2 można znaleźć w innym artykule ni-
niejszego biuletynu. 

Przy odrobinie sprytu mamy możliwość 
uzyskania prawie 60 tys. zł na rozpo-
częcie działalności gospodarczej, a co 
najważniejsze, jest to bezzwrotna jedno-
razowa dotacja. Owszem, zobowiązuje-
my się do utrzymania przedsiębiorstwa 
przez pewien okres na rynku, ale dobry 
biznesplan, który został zaakceptowa-
ny zarówno przez PUP, jak i instytucje 
wdrażające PO KL 6.2, świadczy o tym, że 
o przyszłość naszej firmy nie musimy się
martwić. 

Obszary wiejskie

Istnieje jeszcze jedna opcja. Jest ona 
jednak skierowana do osób zamieszku-
jących obszary wiejskie, z wyłączeniem 
miejscowości powyżej 5 tys. mieszkań-
ców, których dotyczy Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW), 
oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich 
i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 
działanie: Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw. Głównym celem tego 
działania jest wzrost konkurencyjności 
gospodarczej obszarów wiejskich, roz-
wój przedsiębiorczości i rynku pracy, a 
w konsekwencji – wzrost zatrudnienia 
na obszarach wiejskich. Osoby zamie-
rzające otworzyć działalność na obsza-
rze wiejskim mogą liczyć nawet na 300 
tys. zł dofinansowania pod warunkiem
zatrudnienia co najmniej 5 osób. Przy za-
trudnieniu niższym, 3-5 osób – 200 tys., 
a przy jednoosobowej działalności go-
spodarczej – 100 tys. zł, z zaznaczeniem, 

że należy zatrudnić co najmniej jedną 
osobę. Uzyskanie dotacji z tego działania 
blokuje, niestety, możliwość korzystania 
z działania 6.2 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Głównym mankamentem 
działania jest to, że Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest 
odpowiedzialna za PROW, dofinansowu-
je maksymalnie 50% planowanej inwe-
stycji. Druga połowa powinna stanowić 
wkład własny potencjalnego beneficjen-
ta, który jednocześnie jest gwarancją za-
angażowania w planowaną działalność. 

Kiedy

Omawiane działanie planuje się urucho-
mić w marcu 2009 roku, a nabór wnio-
sków potrwa równo miesiąc. Wszelkie 
dodatkowe informacje, wzory wniosków, 
instrukcje i kwestie prawne można zna-

leźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl w za-
kładce PROW. Ministerstwo uruchomiło 
również telefoniczny punkt informacyj-
ny: (022) 623-13-66.

Wniosek jest jeden. Istnieje duża szansa 
na ominięcie problemu braku kapitału po-
czątkowego przy rozpoczynaniu własnej 
działalności gospodarczej. Trochę sprytu, 
wysiłku i zaangażowania pozwoli nam na 
uzyskanie pieniędzy, które wystarczą na 
rozkręcenie własnego interesu. Nie zapo-
mnijmy jednak o sprawie najważniejszej: 
nie pieniądze przyniosą nam sukces, ale 
nasz pomysł!

Tomasz Stypułkowski
Enterprise Europe Network Białystok

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
e-mail: Stypulkowski@pfrr.pl

Wsparcie z powiatowych urzędów pracy można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe.

Pomoc na start

Fo
t. 

A
rt

ur
 H

oj
ny




