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Pożyczki z Funduszu Pracy udzielane przez Urzędy Pracy.

Lata 1994-2004
- Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia 1994 roku

• Dla bezrobotnych, pracowników w okresie wypowiedzenia, zwalnianych z pracy z przyczyn

dotyczących zakładu pracy oraz poszukujących pracy otrzymujących świadczenie socjalne lub

zasiłek socjalny przewidziane w Układzie zbiorowym pracy dla pracowników zakładów

górniczych - na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, z wyjątkiem zakupu ziemi.

Wysokość pożyczki nie mogła przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

• Pożyczka dla osób bezrobotnych mogła być umorzona na wniosek pożyczkobiorcy przez

kierownika rejonowego urzędu pracy do wysokości 50%, pod warunkiem prowadzenia działalności

przez okres co najmniej 24 miesięcy.

• Dla pracodawcy wysokość pożyczki nie mogła przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego

wynagrodzenia na utworzenie jednego miejsca pracy.

• Pracodawca, któremu udzielono pożyczki, był zobowiązany utrzymania dodatkowych miejsc

pracy i zatrudniania skierowanych bezrobotnych przez okres co najmniej 24 miesięcy.



Pilotażowy Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich. 

Lata 2001-2002
realizowany w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie 

zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez 

organy samorządu województwa Dz. U. nr 68 poz. 806)

• Program realizowano na podstawie umowy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim

a Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego.

• Jednorazowe dotacje dla osób fizycznych zamieszkujących na terenie woj. kujawsko-

pomorskiego podejmujących pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli podmioty te spłacają

pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych ze środków własnych

regionalnych i lokalnych instytucji kapitałowych lub środków publicznych (m.in. Funduszu

Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

• Dotacja przeznaczona na zakup tylko i wyłącznie fabrycznie nowych środków trwałych

w maksymalnej wysokości 3 600,00 zł z przeznaczeniem do używania w prowadzonej przez

wnioskodawcę działalności gospodarczej.

• Udzielono - 327 dotacji na kwotę 1 199 979,00 zł



Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). 

Lata 2001-2004
Program zrealizowany został w oparciu o:

 Umowę Kredytową nr 7013-0 POL z dnia 25 lipca 2000 roku, zawartą pomiędzy Rzeczpospolitą 
Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju,

 Porozumienie o przyznaniu środków oraz o warunkach i sposobach realizacji Programu Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich w województwie kujawsko – pomorskim zawarte w dniu 20 września 2000 r.
w Warszawie między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Województwem Kujawsko – Pomorskim,

 Procedury Banku Światowego.

W ramach tego programu finansowano powstanie i działalność Centrów Wspierania
Przedsiębiorczości (CWP), które świadczyły usługi polegające na kilkudniowych
szkoleniach w zakresie działalności gospodarczej, świadczeniu usług księgowych,
finansowych, prawnych, marketingowych i dot. sprzedaży, pomoc w kontaktach z
administracją i inne usługi konsultingowe świadczone osobom zamierzającym
rozpocząć działalność gospodarczą oraz małym przedsiębiorcom. Na ich realizację
wydatkowano kwotę 3.828.222,97 zł, zaktywizowano 6.650 beneficjentów.

Do WUP w Toruniu złożono projekty z 4 powiatów w zakresie budowania instytucji
inkubatora przedsiębiorczości. Tylko jeden z nich był przygotowany finansowo
i organizacyjnie do wykorzystania środków PR/P na zasadach określonych przez Bank
Światowy tj. Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości w Świeciu. Usługi Inkubatora
przedsiębiorczości polegały na korzystaniu z pomieszczeń i infrastruktury, pomocy
technicznej, wspólne korzystanie z usług i sprzętu przez małych przedsiębiorców. Na
ich realizację wydatkowano kwotę 98.017,82 zł, zaktywizowano 10 beneficjentów.



Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

przez bezrobotnego. 

- Ustawa  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 rok

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 6 krotność przeciętnego wynagrodzenia tj. 20.980,92 zł,

 utrzymanie stanowisk pracy przez okres co najmniej 24 miesiące.

Dla bezrobotnych jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 6 krotność przeciętnego wynagrodzenia tj. 20.980,92 zł,

 prowadzenie działalności prze okres 12 miesięcy.

W latach 2004 -2012

 podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy –
17 584 osób wartość 276 607,37 tys. zł,

 podjęcia działalności gospodarczej - 18 200 dotacji, wartość 202 997,63 tys. zł.



Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR.

Lata 2004-2005

• Działanie wdrażane w latach 2004-2005 w województwie kujawsko-pomorskim przez
TARR S.A.

• Grupy docelowe: osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające
rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które były właścicielami
przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r.

• Dostępne formy wsparcia: szkolenia, doradztwo, dotacja inwestycyjna, wsparcie
pomostowe.

• Jednorazowa dotacja inwestycyjna była przyznawana uczestnikowi projektu
w wysokości 75% wydatków wskazanych w biznesplanie, natomiast 25% wydatków musiał
wnieść sam uczestnik jako wkład własny. Maksymalna wartość wsparcia na osobę nie
mogła przekroczyć 20.000 zł.

• Wsparcie otrzymało 401 osób.

• Na realizację Działania w ramach 18 projektów przeznaczono 14 787 200,71 zł.



Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży SPO RZL.

Lata 2004-2006

• Działanie wdrażane w latach 2004-2006 przez WUP w Toruniu. Realizatorzy
projektów – powiatowe urzędy pracy.

• Grupa docelowa: młodzież do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych
do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej.

• Formy wsparcia: doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych
środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż
500 % przeciętnego wynagrodzenia.

• Liczba osób, która otrzymała środki - 819 osób.

• Wartość udzielonych dotacji – 8 953 317,75 zł.



Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie 

długotrwałego bezrobocia SPO RZL.

Lata 2004-2006

• Działanie wdrażane w przez WUP w Toruniu. Realizatorzy projektów –
powiatowe urzędy pracy.

• Grupa docelowa: osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres od 12
do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.

• Formy wsparcia: doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych
środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż
500 % przeciętnego wynagrodzenia.

• Liczba osób, która otrzymała środki – 3 083 osób.

• Wartość udzielonych dotacji – 34 214 637,47 zł.



Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL.

Lata 2007-2013

• Działanie wdrażane przez WUP w Toruniu. Realizatorzy projektów –
10 instytucji.

• Grupa docelowa: osoby fizyczne chcące założyć działalność gospodarczą lub
spółdzielnię socjalną (które nie prowadziły działalności na rok wstecz od daty
przystąpienia do projektu).

• Dostępne formy wsparcia: szkolenia, doradztwo, wsparcie pomostowe,
bezzwrotne wsparcie w wysokości do 40.000 zł dla osób zamierzających
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

• Udzielono dotacji 1 640 osobom.

• Wartość 17 projektów 74 311 257,98 zł (w tym 14 projektów oferujących
wsparcie w postaci dotacji oraz 3 kampanie informacyjno-promocyjne
854 019,20 zł).



Projekt systemowy

pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”

w ramach Działania 6.2 POKL

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje projekt we współpracy z 20 powiatowymi urzędami
pracy województwa kujawsko – pomorskiego.

I. Wartość projektu: 50 mln zł.

II. Termin realizacji projektu: od dnia 01.06.2012 r. do dnia 31.12.2014 r.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osób bezrobotnych, spełniających jedno z następujących 
kryteriów: 

• wiek do 25 roku życia, 

• wiek powyżej 50 roku życia, 

• niepełnosprawność, 

• kobiety,

• długotrwale bezrobotni, 

• mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko - wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców 

III. Planowana liczba osób, które zostaną objęte szkoleniami z zakresu ABC przedsiębiorczości –
2 500, w tym min. 30% osób w wieku do 25 roku życia, pow. 50 roku życia i niepełnosprawnych (tj. 
nie mniej niż 750 osób) oraz min. 40% kobiet (tj. nie mniej niż 1 000 kobiet).

Planowana liczba osób, którym zostaną przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej – 2 000, w tym min. 30% os. do 25 roku życia, pow. 50 roku życia i niepełnosprawnych 
(tj. nie mniej niż 600) oraz min. 40% kobiet (tj. nie mniej niż 800).



IV. Formy aktywizacji:

1. Szkolenie ABC przedsiębiorczości (w tym zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe).

2. Przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie ok.

21 tys. zł.

V. Etapy projektu w ramach zadania

„Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w

zakresie podejmowania działalności gospodarczej”

Rekrutacja w trzech etapach: 

Realizacji szkoleń z zakresu przedsiębiorczości w terminach: 

Przyjmowanie i ocena wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz 

podpisywanie umów i wypłata środków w trzech etapach: 

Monitoring prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby, z którymi zostały podpisane umowy

lipiec - wrzesień 2012r. styczeń - kwiecień 2013r. czerwiec- wrzesień 2013r.

lipiec – październik 2012 r. styczeń – maj 2013r. czerwiec – październik 2013r.

wrzesień – grudzień 2012 r. kwiecień – czerwiec 2013r. wrzesień – listopad 2013r.

w okresie od września 2012 r. do grudnia 2014 r.

Projekt systemowy

pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”

w ramach Działania 6.2 POKL – c.d.



W ramach ogłoszonego 25 maja 2012 r. konkursu w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał umowę na
realizację projektu z Kujawsko Pomorskim Funduszem Pożyczkowym.

I. Wartość projektu: 20 mln zł ( w tym 19 mln zł kapitał pożyczkowy)

II. Termin realizacji projektu: od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.12.2015 r.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem osób bezrobotnych (80 osób), osób nieaktywnych zawodowo
(70 osób) oraz osób zatrudnionych (450 osób). Łącznie planowane jest objęcie wsparciem 600 osób
z województwa kujawsko-pomorskiego.

III. Forma wsparcia:

Przyznanie mikropożyczki w kwocie do 50 000 zł,

Okres spłaty mikropożyczki – 60 miesięcy. Preferencyjne oprocentowanie roczne – 3%

Planowana liczba osób, które zostaną objęte szkoleniami podstawowymi oraz doradztwem – 600, 

Planowana liczba osób, które zostaną objęte szkoleniami rozszerzonymi (negocjacje w biznesie,
obsługa trudnego klienta, e-commerce, plan marketingowo-sprzedażowy, windykacja
należności, tworzenie stron internetowych) – 216.

Mikropożyczki



Działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych   

i modernizacyjnych w regionie PO KL.

Lata 2007-2013

• Działanie wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w Toruniu.

• Grupa docelowa: m.in. pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących
procesy restrukturyzacyjne, osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu
pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
przedsiębiorcy, osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa.

• Wsparcie w postaci m.in. przyznania środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości do wysokości 40.000 zł na osobę, szkoleń, doradztwa, wsparcia
pomostowego.

• Wsparcie otrzymało 200 osób.

• Na realizację Działania 8.1.2 w ramach 24 umów przeznaczono 38 013 434,00 zł.



Rodzaje najczęściej podejmowanej działalności 

gospodarczej przez bezrobotnych

Usługi:

• ogólnobudowlane (ciesielsko-budowlane, remontowe)

• prace badawczo rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii 

• czyszczenie tapicerki samochodowej

• krawiectwo i komputerowy haft

• fotograficzne, poligraficzne i reklamy

• rachunkowo-księgowe

• cateringowe

• informatyczne

• pielęgniarskie, rehabilitacyjne, fitness i odnowa biologiczna

• projektowanie i organizacja targów i wystaw 

• ośrodek szkolenia kierowców

• ubezpieczenia

• montażu klimatyzacji

• kosmetyczne, fryzjerskie, stylizacji paznokci

• agroturystyczne

• usługi ogrodnicze



Rodzaje najczęściej podejmowanej działalności 

gospodarczej przez bezrobotnych - c.d.
Produkcja:

• zniczy 

• podkładów wieńcowych

• wyrobów pamiątkarskich

• odzieży 

• mebli

• palet z drewna

• kowalstwo artystyczne i metaloplastyka

• hodowla szynszyli

Działalność handlowa:

• sklep tekstylny, sklep wielobranżowy, sklep odzieżowy 

• sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych

• sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych

• sprzedaż ekologicznego opału kominkowego

• salon sukien ślubnych i wieczorowych

• kwiaciarnia
Źródło: dane Powiatowych Urzędów Pracy.



Problemy
• Uzależnienie trwałości zakładanych przedsiębiorstw od czynników

rynkowych

• Możliwość niepowodzenia przedsięwzięcia,

• Wykorzystanie środków FP/EFS niezgodnie z przeznaczeniem,

• Brak predyspozycji osobowych bezrobotnych do zakładania
działalności gospodarczej,

• Brak przygotowania merytorycznego bezrobotnych do samodzielnego
prowadzenia działalności gospodarczej,

• Niechęć do korzystania z innych form wsparcia przedsiębiorców
(usługi doradcze, konsultingowe),

• Problemy proceduralne związane z oceną biznesplanów oraz
rekrutacją potencjalnych uczestników projektu.



Raport
Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena
trwałości i efektywności wsparcia
udzielonego na rozpoczęcie
działalności gospodarczej w
ramach SPO RZL, ZPORR oraz
PO KL".

http://mojregion.eu/program-
operacyjny-kapital-
ludzki/ewaluacja/czytaj/items/Bad
anie_ewaluacyjne_dotyczące_roz
poczynania_działalności_gospoda
rczej.html
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Oddział Promocji Przedsiębiorczości 

i Aktywizacji Obszarów Wiejskich
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alina.lewalska@wup.torun.pl


