
Trwałość firm powstałych dzięki dotacjom  

na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni na przełomie 2018 i 2019 roku przeprowadził 

badanie w zakresie funkcjonowania firm, które powstały dzięki dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, udzielonych przez Urząd w latach 2014 - 2017. Badanie polegało 

na sprawdzeniu wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Sprawdzono w ten sposób 897 firm (firmy zarejestrowane w 2014 i 2015 r. przeanalizowano 

19.11.2018 r. Natomiast firmy zarejestrowane w 2016 i 2017 roku przeanalizowano 

02.01.2019 r.): 

• w 2014 powstało 158 firm. Na dzień 19.11.2018 r.: - 78 funkcjonowało (tj. 49%) 

 - 52 zamknięto 

 - 30 zawieszono 

• w 2015 powstało 206 firm. Na dzień 19.11.2018 r: - 107 funkcjonowało (tj. 52%) 

  - 33 zamknięto 

  - 66 zawieszono 

• w 2016 powstało 294 firm. Na dzień 02.01.2019 r.: - 186 funkcjonowało (tj. 63%) 

  - 38 zamknięto 

 - 71 zawieszono 

• w 2017 powstało 239 firm. Na dzień 02.01.2019 r.: - 204 funkcjonowało (tj. 85%) 

 - 11 zamknięto 

  - 23 zawieszono 

  - jedna osoba zwróciła dotację. 
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Trwałość firm założonych dzięki dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej.

rozpoczęło prowadzi nadal zawiesiło zamknęło



 

Różnorodność rodzajów usług i produkcji tych działalności jest ogromna. Najczęściej 

powstawały firmy: 

• remontowo-budowlane i związane z projektowaniem (około 10%) - te firmy okazały 

się również najbardziej stabilne, 

• zakłady fryzjersko-kosmetyczne (około 8%), 

• handel i działalności edukacyjne oraz fotografia (około 6%). 

 

Z każdym kolejnym rokiem widać malejącą liczbę powstających (przy pomocy dotacji) 

działalności obsługujących biznes - biur rachunkowych, obsługi kadr, usług prawniczych. 

 

Reasumując, 575 osób kontynuowało prowadzenie działalności, co stanowi ponad 

64% rozpoczynających. Ponadto 190 osób zawiesiło funkcjonowanie firmy, co 

jednoznacznie nie przesądza, że działalności te nie będą wznowione.  

Warto zaznaczyć także, że spora część osób, które skorzystały z dotacji, już jako 

przedsiębiorcy nadal korzystają ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w postaci 

środków na organizację prac interwencyjnych oraz staży. Tego typu działania sprzyjają 

tworzeniu nowych miejsc pracy na lokalnym rynku.  


