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Wstęp
Rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencje
na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Przez działania całościowe rozumie się wzajemnie powiązane przedsięwzięcia, które obejmują kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub
środowiskowe. Poprzez prowadzone działania zakłada się optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów. Proces ten stanowi wieloletni okres, prowadzony przez interesariuszy wraz we współpracy
ze społecznością lokalną.
Na obszar rewitalizacji wyznaczony na terenie Bytomia składa się sześć podobszarów zamieszkałych i dziewięć podobszarów niezamieszkałych (w większości poprzemysłowych),
na których realizowane będą działania mające przyczynić się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym zidentyfikowanym na obszarach zamieszkałych1.
Rysunek 1. Obszar rewitalizacji w Bytomiu

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+, s.36.
1

Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+, s. 36.
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Cel badania wraz z zarysem metodologicznym
Przeprowadzone badania metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) miały
na celu określenie wpływu dotychczas realizowanych projektów i programów dedykowanych przedsiębiorcom na terenie miasta Bytomia, zwłaszcza w kontekście kreowania nowych miejsc pracy, rozwoju samozatrudnienia i możliwości rozwijania przedsiębiorczości.
Do badania skierowane zostały podmioty charakteryzujące się zróżnicowanym poziomem
zatrudnienia oraz korzystające z różnorodnych form wsparcia. Przebadane zostały podmioty
prowadzące działalność na terenie Bytomia i zatrudniające 10 lub więcej osób.
Badaniem objęto 31 przedsiębiorstw, których dane zawarto w poniższym zestawieniu.
Tabela 1 Przedsiębiorstwa objęte badaniem
LP.
NAZWA PODMIOTU
1
SPONSOR PLUS Sp z o.o.
2
Firma KOZA
3
Firma Walicki
4
Eko Trans Road Sp. z o.o.
5
NORMAN Sp. z o.o.
6
Świat Języków
7
Storm Gray Unit Sp. z o.o.
8
PREMIO TOB-GUM BYTOM
9
F.H.U. Pralex
10
PFLASTER PROLIS
11
Żłobek Niepubliczny
12
OXALIS hurtownia
13
Elpax
14
Fisher
15
Conbelts
16
Sursys
17
Ekoprod
18
Partner S.C.
19
Laboratorium Diagnostyki Medycznej
20
Dom Zarządzanie Nieruchomości
21
For Light S.C.
22
INFOPOLGAZ
23
D.E.F.T. Polska
24
Happy Gifts Europe Sp. z o.o.
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BRANŻA
budowlana
spożywcza
usługowa
usługowa
produkcyjna
usługowa
usługowa
usługowa
usługowa
drogowa
usługowa
handlowa
usługowa
produkcyjna
produkcyjna
przemysłowa
energetyczna
usługowa
medyczna
usługowa
przemysłowa, energetyczna
produkcyjna
przemysłowa
usługowa

25
OPA Bytom Sp. z o.o.
26
"STACH" Sp. z o.o.
27
PW Guliwer
28
Biuro Rachunkowe PARTNER S.C.
29
INTER-DOM Zarządzanie Nieruchomościami
30
Cukiernia Perełka
31
Zakład Robót Drogowych ORFIN Sp. z o.o., Sp. K.
Źródło: Opracowanie własne

elektryczna
spożywcza
usługowa
usługowa
deweloperska
spożywcza
drogowa

Kwestia istotności analizy tej sfery wynika ze zidentyfikowanych sfer problemowych
w aspekcie gospodarczym na terenach rewitalizacji. Na tychże obszarach zaobserwowano
niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców, mierzony liczbą osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym. Pod względem
wartości powyższego wskaźnika, w 2014 roku Bytom plasował się dopiero na 61 pozycji
wśród miast na prawach powiatu w Polsce, czego przyczyny upatruje się przede wszystkim
w płytkim rynku pracy2. Ponadto, Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+ wskazuje
również inne, negatywne zjawiska w tej sferze. Zdaniem mieszkańców prywatne sklepy
są zamykane z powodu braku przychodu wystarczającego na pokrycie podatków i opłat,
a duża liczba ogłoszeń o wolnych lokalach użytkowych do wynajęcia jest przez mieszkańców
odczytywana jako wyraz trudnej sytuacji mikroprzedsiębiorstw i słabych perspektyw ich rozwoju. Przeprowadzone w 2013 r. badanie klimatu przedsiębiorczości w Bytomiu wskazało,
że najistotniejszymi czynnikami utrudniającymi prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie Bytomia są: zły stan infrastruktury drogowej i mieszkaniowej, wysoka stopa bezrobocia, nadmiar sklepów wielkopowierzchniowych, biurokracja, podatki lokalne, zubożenie
społeczeństwa oraz szkody górnicze3. Problemy gospodarcze wskazane zostały również
w raporcie z przeprowadzonego badania pn. „Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych
i podmiotów gospodarczych miasta Bytom” sporządzonego przez Instytut Nauk SpołecznoEkonomicznych w Łodzi:
„Z przeprowadzonych analiz wynika, że sytuacja społeczno-gospodarcza Bytomia w badanym
okresie należała do najtrudniejszych w skali całego GZM. (...) Bytom należy do najsłabszych
pod względem społeczno-ekonomicznym ośrodków GZM. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy dopatrywać się w górniczej historii miasta. Znaczna redukcja działalności wydobywczej –
2
3

Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+, s.77.
Ibidem, s. 78.

6

spowodowana likwidacją sześciu z siedmiu kopalń węgla kamiennego funkcjonujących
na terenie Bytomia w latach 90-tych XX wieku – dała początek większości problemów społeczno-gospodarczych, z którymi miasto nadal się boryka.”
Biorąc pod uwagę powyższe, niezwykle istotną kwestią jest bieżące badanie wpływu realizowanych projektów i programów dedykowanych przedsiębiorcom na terenie miasta Bytomia.
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Analiza wyników
Do badania skierowane zostały podmioty charakteryzujące się zróżnicowanym poziomem
zatrudnienia oraz korzystające z różnorodnych form wsparcia. W badaniu udział wzięły firmy specjalizujące się m. in. w działalności edukacyjnej, poligraficznej, produkcji przemysłowej (m.in. urządzenia dźwigowe i elementy maszyn), usługach księgowych czy badaniach
laboratoryjnych.
Proszę opowiedzieć o swojej działalności.
-Prowadzimy wiele działalności związanych z edukacją. Nie wiem czy wszystkie powinnam teraz przedstawić. Najważniejsze, to może tylko z nazw wymienię, prowadzimy
ośrodek szkoleniowy, szkołę policealną dla dorosłych, a także edukacje dzieci, czyli
przedszkole, sale zabaw. A także ośrodek doskonalenia nauczycieli.
-Firma (…) jest firmą produkcyjną, produkujemy mieszanki do automotivu i taśmy przenośnikowe do kopalń i nie tylko kopalń.
-Zajmujemy się badaniami laboratoryjnymi.
- Zarządzanie nieruchomościami. Obsługa wspólnot mieszkaniowych.
-Firma zajmuje się drukowaniem wszelkiego rodzaju, materiały są takie różne ciekawe.
Poza tym sprzedaż jest też filatelistyczna, czyli znaczki, numizmaty, klasery.
-Zajmujemy się usługami księgowymi.
- Remonty dróg, roboty drogowe.
- Biuro rachunkowe. Dwa parkingi.
- Produkcja urządzeń dźwigowych
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione

O utworzeniu własnych działalności gospodarczych w przypadku respondentów badania
decydowały głównie takie czynniki, jak chęć samorozwoju, prowadzenia działalności na własny rachunek, zauważenie niszy rynkowej, poznanie zasad działalności w trakcie wcześniej
prowadzonej pracy etatowej, rozwinięcie działalności pobocznej związanej z prowadzoną
wcześniej działalnością (niekiedy prywatyzacja państwowej spółki), czy zapoznane kontakty,
pozwalające na rozpoczęcie działalności lub też przejęcie działalności od członka rodziny.
Wśród badanych firm znalazły się również takie, które powstały dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy bądź w wyniku przekształceń działających wcześniej podmiotów.
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Proszę opowiedzieć o swojej działalności – ciąg dalszy
-Otworzenie własnej firmy wydawało mi się oczywiste. Zawsze chciałem decydować
o swoim losie, nie musieć narzekać, że ktoś kształtuje moją przyszłość.
-Jeden ze wspólników posiadał kontakty i w ten sposób podłapano temat, wcześniej był
to temat nieznany w Polsce.
-Stworzyliśmy w naszej firmie dział znakowania przemysłowego, wówczas zatrudniliśmy
do firmy dwie osoby do znakowania przemysłowego i od tamtej chwili tych osób przybywa.
- Firmę założyła moja mama, obecnie prowadzimy razem z siostrą firmę. Mniej więcej
od 11 lat. (…) prowadzenie własnego biznesu dawało mi też możliwości własnego rozwoju, nie tylko firmy, ale i swoich możliwości.
- Powiem tak, firma już była w 49 roku, aczkolwiek 25 lat temu stała się spółką i od tej
chwili jest prywatna, wcześniej była państwowa.
- Kontynuacja działalności po 1989 roku.
-Prowadzę własną działalność od 10 lat. Wcześniej przez 6-7 lat pracowałem w innym
biurze, a potem założyłem własną działalność.
- Rozwój możliwości zawodowych.
- Założenie spółki ok. 2005 i stopniowo firma rozszerzała swoją działalność.
-Prowadzę własną działalność od 10 lat. Wcześniej przez 6-7 lat pracowałem w innym
biurze, a potem założyłem własną działalność.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione

Respondenci wymienili szereg mocnych stron prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Bytomia. Podkreślali możliwość rozwoju i kierowania biznesem zgodnie z własnymi
pomysłami, swobodę pracy i działania, możliwość ustalania elastycznych godzin pracy.
Przedsiębiorcy podkreślali, że niejednokrotnie pracować muszą znacznie dłużej niż pracownik etatowy, lecz sami mogą decydować o godzinach pracy. Ponadto, zwracali uwagę
na możliwości, które stwarza samozatrudnienie. W tym przypadku osoby te nie są ograniczone i mogą uzyskiwać często wiele wyższe wyniki finansowe, niż w przypadku pracy etatowej.
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Jakie mocne strony prowadzenia własnej działalności może wskazać badany?
- Wiadomo, pracuje się na siebie i nienormowany czas pracy, pracujemy tyle ile chcemy
i nie mamy szefa nad sobą.
- Plusem jest, no przypuszczam, wyższy zarobek, zysk i to gdzieś jest tym plusem.
-Mocną stroną jest możliwość rozwoju i kierowania biznesem zgodnie z własnymi wytycznymi, ustaleniami. Zakres tego rozwoju jest nieograniczony. Zaletą jest również
swoboda pracy i działania, brak ograniczeń wynikających z decyzji innych osób lub
podmiotów zewnętrznych.
-Mocne strony prowadzenia działalności to samostanowienie, elastyczne godziny pracy.
Czasami pracuję dłużej niż na etacie, ale mimo wszystko sam ustalam te godziny.
-Zaletą samozatrudnienia jest pełna niezależność, można swoją ciężką pracą osiągać
ponadprzeciętne wyniki finansowe oraz cały czas się rozwijać. W porównaniu do pracy
na etacie, gdzie cały czas ktoś mnie ograniczał, samozatrudnienie jest lepsze i do tego
cały czas dążyłem.
-Mocną stroną jest możliwość dostosowania czasu pracy do moich potrzeb. To daje
swobodę działania, można tą pracę różnie kształtować. Poza tym możliwość projektowania na własny rachunek.
-Można sobie regulować czas pracy, aczkolwiek czasami jest to nieograniczony czas.
Pracuje się więcej godzin niż przeciętny pracownik.
-Mimo wszystko jestem osobą samodzielną, pracuję po kilkanaście godzin dziennie,
a jeżeli potrzebuję to mam miesiąc wolnego.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione

Niemniej jednak, badani wskazali również szereg słabych stron prowadzenia działalności
gospodarczej. Wśród nich znalazły się takie elementy, jak konieczność dużego zaangażowania w sprawy zawodowe (co często wiąże się z brakiem czasu wolnego), wysoka odpowiedzialność za własne decyzje, niska opłacalność działalności w niektórych branżach oraz brak
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.
Istotnym minusem są wg respondentów również wysokie koszty zatrudnienia pracowników
(podatki, ZUS) i związana z tym biurokracja.
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Jakie słabe strony prowadzenia własnej działalności może wskazać badany?
-Jeśli chodzi o trudne, to na pewno wszystkie kwestie związane z prowadzeniem zatrudnienia
pracowników, dlatego, że uważam, że na dzień dzisiejszy zatrudnianie pracowników niesie
ze sobą bardzo wysokie koszty i to jest jak gdyby dla nas taka główna bolączka. Jeśli chodzi
o możliwości to to, że jest taka swoboda w działaniu, jeśli chodzi o kreowanie tego co chcemy
robić, jak chcemy to robić, kreowanie marki, usług na takim poziomie edukacyjnym, na którym
powinno to być według nas.
-Na pewno minusem jest odpowiedzialność za ludzi i za zakład, za wszystko, to jednak nie ma
się czasu wolnego. Nie pracuje się 8 godzin i się kończy pracę tylko zarząd stale myśli o firmie
i to jest minus, bo ma mniej czasu prywatnego.
-Podstawowy problem to jest po prostu totalna biurokracja dotycząca wszystkiego, ZUS-u,
Urzędu Skarbowego, wszystkiego, przepisy się zmieniają na okrągło, także to jest główny jeden
i podstawowy problem i tyle więcej nie widzę.
-W każdym mieście są pewne plusy i minusy. Prowadzenie działalności nigdzie nie jest łatwe
i wymaga dużego zaangażowania.
-Słaba strona to jest to, że trzeba wszystko zrobić samemu.
-Problem jest ze sprzedażą produktu, wszędzie życzą sobie dodatkowych opłat, a nas na to
nie stać. Kiedy człowiek zaczyna od zera jest ciężko.
-Słabe strony to to, że się odpowiada za wszystko, nie zawsze ma się pewność, że się zarobi tyle
co własny pracownik. On ma to gwarantowane, a my niekoniecznie. Rzeczy związane z załatwieniem wszystkich formalności, papierów są dość przytłaczające w momencie jak faktycznie
są jakieś stresujące sytuacje.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione

Znaczna część respondentów wyraziła chęć rozwoju działalności poprzez zwiększenie liczby
osób zatrudnionych, jednak warunkują to przede wszystkim znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów do pracy. Badani zaznaczali, że wielokrotnie nowi pracownicy
nie posiadali żadnego doświadczenia i wymagali gruntownego dokształcania i kursów. Zwracano również uwagę na braki w kompetencjach miękkich, szczególnie wśród osób o niższym
poziomie wykształcenia (kontakt z klientem, umiejętności interpersonalne). Części pracowników brakowało również, pomimo posiadania kwalifikacji bezpośrednio związanych
z posiadanym zawodem, umiejętności korzystania z komputera (uniemożliwia to tym samym
powierzenie kompleksowego zakresu obowiązków).
Ponadto zwracano uwagę na zbyt wysokie koszty związane z zatrudnieniem pracowników.
Przedsiębiorcy sugerowali w tym zakresie wprowadzenie ulg dla podmiotów gospodarczych.
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Poza tym badani sugerowali, że zwiększenie zatrudnienia musiałoby być związane ze zwiększeniem podaży usług/produktów, gdyż przy obecnym popycie stan zatrudnienia jest odpowiedni i nie wymaga zwiększenia. Podobny wniosek wysnuł inny z respondentów, argumentując brak możliwości zwiększenia zatrudnienia brakiem miejsca na zakup nowych maszyn.
Zwiększenie zatrudnienia w tym przypadku musiałoby wiązać się ze zmiana miejsca prowadzenia działalności.

Czy i jakie czynniki wpłynęłyby na stworzenie większej liczby miejsc pracy w firmie badanego?
-Tak jak już też wspomniałam wcześniej, nas najbardziej blokują koszty zatrudnienia pracowników, to że to niestety, to wszystko, te podatki, opłaty zusowskie, wszystkie świadczenia, które
musimy zapewnić w tym momencie pracownikom stwarzają bardzo duże koszty. A wiemy też,
że powiedziałam, że firma się dobrze rozwija i raczej jesteśmy optymistycznie nastawieni do przyszłości. Ale mimo wszystko w dzisiejszych czasach, mimo wszystko, nie można powiedzieć, że zna
100 procent za 10 za 15 lat będzie dobrze. A rozwijając firmę, jeżeli chodzi o pracowników, też
daje się im takie poczucie stabilizacji i my bardzo byśmy to chcieli, ale właśnie te koszty pracownicze blokują nas w stwarzaniu większej liczby etatów. Myślimy nad rozwiązaniem tego problemu, może od przyszłego roku i pewnie będziemy musieli sobie z tym jakoś poradzić, natomiast tak
jak mówię, to jest czynnik, który nas blokuje.
-Powiem tak, miejsca pracy my mamy, mamy wakaty, więc trudno mówić o stworzeniu nowych
miejsc pracy. Pojawiłyby się one tak naprawdę gdybyśmy rozszerzyli działalność, bo na chwilę
obecną mamy jakiś zakres rynku i zakres usług i tu mamy obsadę, która jest właśnie niedopełniona bym powiedziała. Nowych stanowisk raczej nie tworzymy. Myślę, że byłoby to spowodowane
rozszerzeniem na przykład zakresu działalności.
-Znaczy tutaj już za bardzo nie ma szans żeby zrobić więcej miejsc pracy, po prostu nie ma już
miejsca.
-Następni pracownicy musieliby mieć większe doświadczenie. Zatrudniając kolejną osobę chciałabym, aby posiadała inne umiejętności niż ja i osoba, która już jest tutaj zatrudniona. Nie pracujemy z makijażem permanentnym, a chciałabym by ta osoba miała kierunkowe doświadczenie,
żebym mogła rozwinąć usługi w salonie.
-Moja firma może rozszerzać ofertę, a w tym układzie trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje.
-Przez te 10 lat podstawowymi umiejętnościami były gotowość do pracy i chęć do niej. Miałem
szczęście do takich osób. Wymagam też chęci dokształcania, często w szybkim tempie.
-To są pracownicy jednak nieumysłowi, fizyczni i tym ludziom zdecydowanie brakuje umiejętności
nabywania kontaktu z klientem. Zwykłe „dzień dobry” i tym podobne. Bardzo tego brakuje (...).
Dużo ludzi ma też braki w obsłudze komputerów. Mamy pracowników, którzy świetnie znają ten
produkt, byliby w stanie obsługiwać klientów i jeździć do nich na pomiary, ale mają takie braki
w obsłudze komputera, że nie byliby w stanie potem przerobić tego na zlecenia, czy zamówienia
towarów, ofertę.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione
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Badani przedsiębiorcy skorzystali z różnych form wsparcia, często korzystając z kilku ich
form jednocześnie. Łączono np. takie formy wsparcia, jak staże, prace interwencyjne, szkolenia czy dofinansowanie na wyposażenie biura. Niemniej, główną wykorzystywaną formą
wsparcia były programy stażowe opierające się na zatrudnieniu stażystów skierowanych do
przedsiębiorstwa przez PUP. Warto zaznaczyć, że badani przedsiębiorcy są zadowoleni
z otrzymanego wsparcia i nieraz korzystali już kilkukrotnie z możliwości pozyskania w ten
sposób pracowników.

Proszę opowiedzieć o formach wsparcia swojej działalności, z których Pan
skorzystał/Pani skorzystała
- Tak, z tej formy korzystam już od wielu lat, powiem szczerze, teraz już nawet sobie nie umiem
przypomnieć skąd mamy bogate doświadczenie jeśli chodzi o zatrudnianie stażystów i zawsze
tych stażystów później gdzieś tam zatrudniamy właśnie. Albo znajdują oni zatrudnienie u nas
albo w innych firmach i powiem szczerze już mamy tyle lat, że ja już nawet nie pamiętam. My też
współpracujemy w ramach organizacji kursów zawodowych z PUPem, więc myślę, że gdzieś ta
informacja we współpracy z urzędem do nas dotarła.
- Ze szkoleń to było jedno, z KFSu [Krajowego Funduszu Szkoleniowego], staże no i wsparcie zatrudnienia pracowników starszych, bo tam było powyżej 30 roku życia, 3 miesiące jakby urząd
pracy nam finansował ich zatrudnienie, po 3 miesiącach musieliśmy przez 6 miesięcy ich zatrudnić.
-Program stażowy.
- Na zatrudnieniu stażystów z urzędu pracy, którzy zostali do nas wysłani. A następnie zatrudnieniu ich ewentualnie już na umowę o pracę.
-Korzystałem z formy wsparcia zatrudnienia stażystki. Byłem bardzo zadowolony z samego przebiegu całego procesu - i stażu, i wsparcia urzędu. Korzystam z formy wsparcia z urzędu pracy
w Bytomiu na pełne opłacenie pracownika przez 12 miesięcy. Potem jestem zobowiązany do
zatrudnienia tego pracownika i obecnie również jestem zadowolony z przebiegu.
-Korzystałem z zatrudnienia pracowników poprzez PUP.
- Doposażenie stanowiska pracy, staż.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione

Warunki

wymagane

do

uzyskania wsparcia,

niezależnie od jego

formy,

były

w zdecydowanej większości oceniane pozytywnie. Badani wśród wymogów wskazywali konieczność przedstawienia zaświadczenia o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS
oraz dochowanie okresu, w którym pracownik nie mógł zostać zwolniony. Niemniej jednak,
respondenci zwrócili uwagę na pewne minusy związane z procedurą ubiegania się
o wsparcie.
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Problemem okazał się czas załatwiania formalności, w jakim pracownik, który miał zostać
zatrudniony w związku z otrzymanym wsparciem nie mógł zostać zatrudniony od razu, lecz
dopiero po otrzymaniu stosownej decyzji. Zdaniem jednego z respondentów, w tej sytuacji
pomogłaby zmiana przepisów pozwalająca na jego zatrudnienie, z ewentualną koniecznością
zwrotu dofinansowania za jeden miesiąc. W przeciwnym razie firma jest w pewien sposób
ograniczona i – mimo posiadania potrzeb zatrudnieniowych – nie może przyjąć pracownika
w dogodnym terminie. Ponadto, wśród minusów warunków wsparcia wskazano również zbyt
długi okres, w którym należy utrzymać zatrudnienie pracownika, na przyjęcie którego otrzymano wsparcie. Zdaniem jednego z badanych, okres ten jest zbyt długi względem niektórych
branż.
Badani zwrócili uwagę na stosunkowo duże wymogi w zakresie formalnym, lecz sporządzenie
wymaganej dokumentacji ostatecznie nie stanowiło dla nich bariery.
Badani bardzo dobrze oceniali otrzymane wsparcie i często byli skłonni ubiegać się o nie ponownie.
Jakie badany musiał spełnić warunki żeby otrzymać wsparcie?
- Powiem szczerze, jeśli chodzi o kursy POWERowskie to tam był chyba z tego co dobrze pamiętam, bo to też był jakiś czas temu, był wiek odpowiedni do spełnienia, czyli nasi wydelegowani
pracownicy, którzy spełniali warunek bodajże 45+, chyba tak to było mniej więcej. I ci pracownicy
uzupełniali sobie kwalifikacje komputerowe, natomiast jeśli chodzi o staże, musiałam po prostu
przyjąć pracowników na określone stanowisko, musiałam prowadzić firmę, to było główne kryterium.
-Powiem, że już nie pamiętam dokładnie, warunkiem na pewno było podpisanie umowy, zatrudnienie potem pracowników na okres 6 miesięcy, że jesteśmy średnim albo dużym przedsiębiorstwem, niezaleganie z ZUSem, z podatkami, tam gdzieś trzeba było przedłożyć. Więc po spełnieniu tych warunków dostaliśmy tych pracowników. Jeżeli chodzi o szkolenia z KFSu, czyli Krajowego Funduszu Szkoleń, to też musieliśmy złożyć szereg dokumentów do wniosku, przedłożenie
dokumentów, zrobienie zestawienia, które szkolenia chcemy realizować z tego funduszu, dlaczego, troszeczkę takie uzupełnienie. Plus zebranie pracowników, oni takie oświadczenia, że będą
szkoleni z tego, w tym zakresie. Dużo takiej papierologii, ale do przejścia.
- Ogólne zasady związane z pozyskaniem pomocy PUP.
- Oświadczenie o uregulowaniu ZUS i US.
-Jedynym konkretnym warunkiem było niezaleganie wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
-Tak, współpracujemy krótko, ale jesteśmy zadowoleni.
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- Warunki, jest tam kilka warunków, między innymi firma nie może być w upadłości, muszą być
wszystkie składki na czas płacone, ZUS-y. Nie można w ciągu kilku miesięcy zwolnić pracownika.
Poza tym trzeba złożyć wniosek i czekać.
-Niezaleganie w ZUS, skarbówce, załatwić wszelkie dokumenty, przez 6 miesięcy nikt nie mógł
być zwolniony w firmie, nie było tego dużo. Jedyne, co było minusem w tym wszystkim to czas
załatwiania tej dokumentacji. Trwało to miesiąc, a my potrzebowaliśmy pracownika na już.
Pracownik chciał tą pracę zacząć od zaraz, a nie było takiej możliwości, ponieważ jeden z warunków był taki, że ten człowiek nie mógł wcześniej u nas w firmie pracować. Miesiąc ten Pan
był bez pracy, a my miesiąc bez pracownika. Szkoda, że tej formuły nie można było prowadzić
już w trakcie pracy tego Pana. Byliśmy zablokowani.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione

Prócz oceny warunków wsparcia, badani zostali poproszeni również o wskazanie, czy otrzymane formy wsparcia wpłynęły w jakiś sposób na prowadzoną działalność. Respondenci
podkreślali ułatwienie prowadzenia działalności, możliwość rozłożenia pracy na nowo zatrudnionych pracowników (i w efekcie udało się uzyskać wzrost terminowości realizowanych
zleceń), możliwość zatrudnienia osób młodych, o świeżym spojrzeniu. Niektórzy badani
wprost przyznali, że bez otrzymanego wsparcia nie udało by im się rozwinąć działalności
w takiej skali i uzyskać obecnych dochodów. Organizowane szkolenia pracownicy często odbierali jako wyróżnienie, a w ich trakcie mogli nabyć nowych kwalifikacji. Ponadto, przedsiębiorcy stwierdzili, że wsparcie z PUP pozwoliło na szybkie zatrudnienie pracownika, bez tracenia czasu na poszukiwanie ich na wolnym rynku.
Co zmieniło się w firmie po otrzymaniu wsparcia?
- Efekty oceniam dość dobrze, dlatego, że tak jak mówię, raz mieliśmy w jednej edycji w zeszłym
roku, pracowników, którzy nie sprawdzili się, nie zostali, w ogóle nie podjęli pracy i nie chcieli
podejmować już żadnej pracy, to raz nam się nie udało. Natomiast generalnie tak jak mówię
mam pracowników, którzy byli na stażu, są zatrudnieni, są z pracy zadowoleni, mnie to dawało
możliwość sprawdzenia tych pracowników i przygotowania ich do pracy na danym stanowisku.
To był główny atut tych staży.
-Na pewno bym rekomendował, bo to jest dobra rzecz z punktu widzenia przedsiębiorcy.
Nie byłbym w stanie rozwinąć się na tyle, na ile się rozwinąłem, gdybym nie dostał tej pomocy.
Wyposażyłem stanowisko pracy, zwiększyłem obroty i na dzień dzisiejszy się to rozwija.
-Na pewno jest trochę łatwiej, ludzi jest więcej, praca się rozłożyła i terminowość realizacji zleceń
nam wzrosła. Fajnie, że ktoś młody pracuje w firmie, trafił nam się fajny człowiek.
-Tak, rekomenduję współpracę z Urzędem Pracy w Bytomiu.
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- Myślę, że ci pracownicy, że nie miałam potrzeby szukania pracowników na wolnym rynku
i przyjmowania kogoś na okres stażu i ewentualnie jakichś niepowodzeń. Czyli właśnie to mnie
motywuje do korzystania z tych staży, że mam pracowników sprawdzonych, którzy do nas przychodzą i w związku z tym nie borykamy się z takimi problemami jak niektórzy pracodawcy, że nie
mogą znaleźć tych odpowiednich pracowników. Tutaj u nas jak gdyby to się zmieniło, że nie mamy takich sytuacji, wakatów za bardzo. Tylko te stanowiska w miarę potrzeb są uzupełniane.
- Jeżeli chodzi o same szkolenia to podnieśliśmy kwalifikacje gdzieś niskim kosztem, była to bardzo duża pomoc jeżeli chodzi, dla firmy. Bo firma nie musiała 100 procent kosztu ponieść
za przeszkolenie pracowników tylko poniosła w 20 procentach, 80 było finansowane, super, tak,
skorzystaliśmy, pracownicy pracują, są zadowoleni, oni to odebrali jako wyróżnienie, bo to było
dodatkowe takie techniczne kwalifikacje, tutaj bardziej w związku z tym, że nie ma na rynku jakichś pneumatyków i automatyków, to tego typu szkolenia zrobiliśmy, takie jakie były potrzeby
na dzień dzisiejszy. Także fajnie. Jeżeli chodzi o staże, mieliśmy paru stażystów, bodajże
w ostatnim czasie trzech jeżeli chodzi o urząd pracy i też nie mamy żadnych zastrzeżeń. Fajni
młodzi ludzie przyszli, przeszkolili się i jest fajnie.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione

W ramach prowadzonego badania przeanalizowana została również kwestia znajomości
form wsparcia przedsiębiorców oferowanych na terenie Bytomia. Poziom ich znajomości
ocenić należy jako przeciętny. Przedsiębiorcy są co prawda często świadomi ich istnienia oraz
korzystają z ich różnych form, niemniej zauważyć można zjawisko, polegające na posiadaniu
niepełnej informacji. Zdarzały się sytuacje, kiedy przedstawiciel niewielkiego podmiotu skarżył się na kierowanie dostępnych form wsparcia niemal wyłącznie dla większych podmiotów,
a przedstawiciele większych firm wskazywali na istnienie wsparcia jedynie dla nowych
i niewielkich podmiotów gospodarczych. Ponadto, znaczna część badanych wprost przyznała,
że nie posiada informacji o dostępnych formach wsparcia. Niektórzy badani stwierdzili również, że nie posiadają wiedzy na temat oferowanych form wsparcia, lecz argumentowali to
brakiem zainteresowania ze swojej strony. Tego rodzaju braki w posiadanych informacjach
i ich niepełność stwarzają szerokie możliwości promocji oferowanych form wsparcia. Niektórzy badani przyznawali, że informacje znaleźć można w odpowiednich źródłach internetowych, lecz jak się okazuje, warto zadbać również o rozwój innych kanałów komunikacji,
aby „wyjść” z informacją do przedsiębiorców.
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Proszę opowiedzieć o innych formach wsparcia przedsiębiorców na terenie Bytomia,
o których Pan słyszał/Pani słyszała
-Słyszałem o innych formach i chętnie korzystałem z ulg inwestycyjnych, ale formalności
dopełniają moi pracownicy. O innych nie słyszałem.
-Nigdy nie interesowałem się tymi programami (z PUP oraz mechanizmami pomocy
publicznej). Też nie słyszałem, żeby ktoś korzystał.
-Nie mam żadnej wiedzy na temat innych form wsparcia.
-Nie słyszałem. Spotkania organizowane w urzędzie pracy głównie mnie nie dotyczyły.
-Jesteśmy dużą firmą i na chwilę obecną nie znaleźliśmy żadnych ulg i wsparcia dużych
przedsiębiorstw. Są one głównie kierowane do małych przedsiębiorstw.
- Wiem, że zakres jest dość szeroki, aczkolwiek nie mam takiego większego rozeznania,
ze względu na to, że albo nie potrzebowałam tej formy wsparcia albo nie było to
w zakresie naszych działań, dlatego na ten temat za dużo nie mogę powiedzieć.
-Co jakiś czas zaglądamy na stronę, jakie są projekty realizowane, czy one nas dotyczą
czy nie, bo zależy do kogo są dedykowane. Ostatnio nie zaglądaliśmy, bo nie mamy
sprecyzowanego, nie mamy potrzeb takich żeby w tej chwili przeszkalać. Ruszy to
wszystko od pierwszego stycznia, wtedy będzie nowy plan, nowy budżet na szkolenia
czy na cokolwiek i wtedy będziemy się rozglądać, co możemy zrealizować z różnych
pomocy, a co musimy we własnym zakresie.
-Są, wiem, że są inne formy z urzędu pracy. Można dofinansowanie na stanowisko pracy, stworzenie nowego miejsca pracy. Są, ale po prostu jak nie potrzebujemy to
nie składamy.
-Jeżeli ktoś szuka tego, wydaje mi się, że znajdzie. Dostęp do informacji jest łatwy. My
cały poprzedni rok stawialiśmy firmę na nowo, ustabilizowaliśmy pracę. Dopiero teraz
zaczniemy myśleć o nowych rzeczach, które nie są stricte związane z aktualną działalnością firmy.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione

W dalszej kolejności poproszono badanych o ocenę świadomości istnienia, zasad funkcjonowania i ocenę wpływu na działalność przedsiębiorstwa pomocy publicznej i możliwych
do wykorzystania ulg inwestycyjnych. Wśród badanych natrafiono na przedstawicieli przedsiębiorstw, które korzystały do tej pory z ulg inwestycyjnych, lecz były to pojedyncze przypadki. Zdecydowana większość badanych nie korzystała i nie słyszała o możliwości korzystania z ulg inwestycyjnych i pomocy publicznej. Warto również zauważyć, że znaczna część
badanych posiadała w tym zakresie jakieś informacje, lecz były one niepełne i często niepoprawne. Utwierdzało to respondentów badania w przekonaniu, że nie mogą z takiego wsparcia skorzystać. Zdecydowanie warto zastanowić się nad wprowadzeniem akcji promocyjnoinformacyjnej dotyczącej możliwości i warunków tego typu wsparcia skierowanego
dla przedsiębiorców.
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Czy i co badany wie o programach związanych z ulgami inwestycyjnymi?
Czy i co badany wie o programach związanych z mechanizmami pomocy publicznej?
- Powiem szczerze, niewiele wiem więcej. Wiem na temat wsparcia, które jest organizowane ogólnie w ramach europejskiego funduszu społecznego. W tym zakresie to wiem,
że są realizowane. Natomiast wiem, że są one realizowane głównie przez urząd wojewódzki.
- My nie korzystamy, więc jak gdyby takiej szerszej wiedzy na ten temat nie mam.
-Nie słyszałam o takim czymś.
-Tak, też mnie to nie dotyczy, z tych samych powodów, długoletnią działalność prowadzę.
-Wszystkie te dotacje unijne i wszystkie takie różne programy są z reguły robione dla
nowych przedsiębiorców, żeby zachęcić ludzi, żeby nie siedzieli w domu tylko otwierali
działalności gospodarcze, najczęściej to jest tak zrobione.
-Tego typu obszary mnie nie interesują.
-Nie znam.
-Nie dowiadywaliśmy się.
-Nie słyszałem.
-Słyszałem, ale w grę wchodzą wysokie kwoty, a w mojej branży nie są potrzebne duże
inwestycje.
-Jesteśmy dużą firmą i na chwilę obecną nie znaleźliśmy żadnych ulg i wsparcia dużych
przedsiębiorstw. Są one głównie kierowane do małych przedsiębiorstw.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione

Dalsza część badania dotyczyła kwestii związanych z aktualnymi potrzebami przedsiębiorców. Badani podkreślali przede wszystkim problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Powtarzającym się w wywiadach problemem jest program nauczania szkół zawodowych, nastawiony przede wszystkim na teorię. Taka sytuacja w obliczu kosztownych kursów oznacza dla pracodawcy duże koszty przyuczenia pracownika do zawodu.
Niewątpliwym wsparciem w tym zakresie byłoby zaoferowanie szkoleń skierowanych do
osób kierowanych do poszczególnych podmiotów gospodarczych, a związanych bezpośrednio z ich bieżącą działalnością. Działanie to wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia
szerokiego badania wśród przedsiębiorców, obejmującego przede wszystkim dwie kwestie:
chęć przyjęcia dodatkowego pracownika z zasobów Powiatowego Urzędu Pracy oraz szczegółowe wymagania co do zakresu szkolenia, które musiałby taki kandydat przejść.
Ponadto badani w kontekście wsparcia inwestycyjnego wskazywali na szereg obostrzeń
z tym związanych, które zniechęcają ich do skorzystania z tego typu wsparcia. Obostrzenia te
związane są np. z koniecznością zwiększenia skali działalności (np. miejsc przedszkolnych)
o określony poziom, co często stanowi zbyt ryzykowny krok ze strony przedsiębiorstw.
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Proszę opowiedzieć jakie są Pana/Pani potrzeby jako przedsiębiorcy
-Na pewno bym skorzystała też ze wsparcia inwestycyjnego, natomiast najczęściej one mają
takie obostrzenia, że jak gdyby wykluczają nam korzystanie z tych zakresów działań. Ja przy okazji jestem też dyrektorem przedszkola, dlatego to jest główny temat moich zainteresowań. Chętnie byśmy skorzystali ze wsparcia inwestycyjnego, natomiast wiąże się to z powiększeniem grup
przedszkolnych, ilości miejsc w przedszkolu. A to już jest dla nas taki warunek, którego byśmy na
ten moment nie chcieli podejmować takiego ryzyka zapełnienia tych miejsc. Bo miasto się też
rozwija i nie wiem czy są aż tak duże potrzeby w mieście Bytomiu. Dlatego my byśmy pewnie
chętnie skorzystali z doposażenia pewnie różnych pracowni czy to w szkole czy w przedszkolu czy
w ogóle w ośrodku, natomiast dodatkowe obostrzenia bardzo często powodują, że nie decydujemy się na to skorzystanie z tego wsparcia.
-Trudno mi teraz cokolwiek wymyślić na kolanie, ale myślę, że gdyby się coś pojawiło czym bylibyśmy zainteresowani to po prostu byśmy do tego podeszli indywidualnie. Ale tak jak mówię, na
pewno głównie szkolenia i staże.
-Myślę, że na tą chwilę już firma nie ma jakichś potrzeb. Tak mi się wydaje.
-Brakuje szkoleń dla pracowników. Gdyby pracodawca mógł wysłać pracowników na fajne szkolenie, bo nie zawsze jest taka możliwość, żeby firma zorganizowała to sama. Koszty są bardzo
duże. Fajnie byłoby, gdyby Bytom „produkował” na rynek pracy ludzi o kwalifikacjach typu elektryk. Mamy bardzo duży problem, by zatrudnić elektryka z uprawnieniami. Jest ich bardzo mało
na rynku pracy, większość jest wychwytywana przez kopalnie.
-Potrzebna jest pomoc w znalezieniu pracownika chętnego do pracy.
-Mam problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Chciałbym zwiększyć dochody
firmy, a nie mam takiej możliwości. Nie ma ludzi, którzy posiadaliby takie kwalifikacje.
-Szkolenia są bardzo drogie, ceny są bardzo zaporowe, zwłaszcza specjalistycznych szkoleń. Poza
tym wykształcenie pracownika wpływa na ilość usług w firmie.
-Podniesienie poziomu szkół średnich, zawodowych. Wiele firm narzeka, że nie potrafi znaleźć
człowieka do pracy. Przyuczanie osoby od podstaw trwa i kosztuje. Nie każda firma może sobie
na to pozwolić, by zatrudnić pracownika, który przez pierwsze miesiące nie jest przydatny.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione

Nawiązaniem do poprzednio analizowanej kwestii było kolejne z pytań zadanych respondentom. Tym razem poproszono ich o określenie działań, które ich zdaniem powinny podjąć
władze miasta w celu rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Wskazywano na potrzeby wsparcia w postaci zwiększenia nakładów na utworzenie nowych podmiotów gospodarczych,
wsparcie nowych działalności w postaci udostępniania lokali użytkowych oraz wskazywano
na konieczność akcji informacyjnej dotyczącej oferowanych form wsparcia (np. w postaci
plakatów, ulotek). Ponadto wskazywano na konieczność organizacji szkoleń z zakresu samozatrudnienia czy możliwości przekwalifikowania się. Potrzeby te przedsiębiorcy argumentowali szczególną sytuacją miasta, gdzie znaczna część mieszkańców przyzwyczajona była dotychczas do pracy w jednym zakładzie przez całe życie.
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Innym sposobem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, zdaniem niektórych badanych jest
udostepnienie terenów miejskich pod dzierżawę. Często mniejsze przedsiębiorstwa potrzebują terenów do rozwoju, lecz nie stać ich na zakup takich gruntów.
Warto również zauważyć, że niektórzy przedsiębiorcy zauważają pozytywne zmiany
w zakresie promocji przedsiębiorczości stosowanej przez władze miasta.

Jakie działania zdaniem badanego powinny zostać wdrożone/zrealizowane przez władze miasta
w celu:
 promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia?
 utworzenia przez lokalnych przedsiębiorców większej liczby miejsc pracy?
-Myślę, że Bytom jest bardzo trudnym terenem ze względów też trochę historycznych, jest wiele
zakładów pracy, które upadły, zostały zamknięte, głównie kopalnie, huty. Jest bardzo duże
bezrobocie, miasto się boryka z wieloma problemami finansowymi, organizacyjnymi, wiemy jakie
trudności na dzień dzisiejszy duże ma miasto, urząd z pokonaniem tych wszystkich trudności. Więc
myślę, że przede wszystkim jeżeli chodzi o samozatrudnienie i przedsiębiorczość to inwestycja w
ludzi, nie wiem do końca czy tylko przez szkolenia, spotkania, ciężko mi powiedzieć w jakiej formie,
ale na pewno ludnosć Bytomia na dzień dzisiejszy jest przyzwyczajona do pracy w zakładach pracy,
które funkcjonują całe życie. Nie są przygotowani do zmian zawodów, zmian miejsca pracy, więc w
tym zakresie napewno wsparcie dla osób byłoby potrzebne. Jeśli chodzi o samozatrudnianie z kolei i
tworzenie własnych zakładów pracy, własnych przedsiębiorstw to na pewno wszelkiego typu ulgi,
wsparcie organizacyjne, na początku te wszystkie start upy, myślę, że to jest duże wsparcie dla tych
przedsiębiorców, którzy zaczynają swoją działalność.
-Uważam, że promocja przedsiębiorczości oraz działania w zakresie tworzenia miejsc pracy przez
władze bardzo dobrze funkcjonują. Są bardzo dobre stworzone warunki i nie mam do nich zastrzeżeń. Miałem w przeszłości, ale teraz jest w porządku.
- (…) że jest za dużo pieniędzy jest na pomoc społeczną i ludzie dlatego nie będą pracować.
Fundusze, które dostają za darmo wyrzucają z rynku osoby, które korzystają tylko z tego i nie będą
pracować, a to jest problem. Biorąc pod uwagę, że demografia wciąż idzie w dół mimo 500 plus,
bo to jakby nie pomoże zapewnić ludzi i wiele narodzin żeby było to na wyższym poziomie. Tak
powiem, wszystkie pomoce socjalne, które są robione, tak jak ludzie przychodzą i opowiadają ile
z opieki dostają pieniędzy to nie będą pracować za 2000 zł, mówię o netto kwocie, bo mają więcej
zdecydowanie więcej, każdego rodzaju pomocy.
-Bytom ma ciężką sytuację, dlatego ma mniejsze predyspozycje do rozwoju. Gdybym miał coś zarekomendować, zwiększyłbym nakłady finansowe wspierające otwieranie nowych firm. Wspierałbym
przyszłych przedsiębiorców w formie udostępniania im lokali, których jest mnóstwo w Bytomiu,
a które mogliby oni na własne potrzeby prowadzenia takiej działalności wykorzystywać.
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-Promocja powinna być inaczej zorganizowana - może w postaci jakichś plakatów, innych form
informacyjnych.
-Chętnie skorzystałbym z formy terenów pod dzierżawę. To byłoby bardzo atrakcyjne z punktu
biznesowego. W Bytomiu jest wiele takich miejsc, natomiast wydaje mi się, że wiele się marnuje
na przykład z tego powodu, że miasto chce tylko sprzedać te tereny. Opcja dzierżawy byłaby bardzo dla nas korzystna.
-Jeżeli chodzi o władze miasta – oczekiwałabym wsparcia z opłacaniem podatków. Miasto jest
bardzo specyficzne, każdy o tym wie, kto przekroczy jego granicę. Bardzo ciężko się tu zarabia i na
zupełnie innym poziomie. Przychody są minimalne, a koszty bardzo wysokie.
Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione
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Wnioski i rekomendacje
Przeprowadzone badanie pozwoliło na ocenę działań prowadzonych przez Powiatowy Urząd
Pracy, mających na celu stworzenie nowych miejsc pracy i podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych. Zdecydowana większość badanych pozytywnie oceniła efekty otrzymanego
wsparcia. Respondenci podkreślali ułatwienie prowadzenia działalności, możliwość rozłożenia pracy na nowo zatrudnionych pracowników (i w efekcie udało się uzyskać wzrost terminowości realizowanych zleceń), możliwość zatrudnienia osób młodych, o świeżym spojrzeniu. Niektórzy badani wprost przyznali, że bez otrzymanego wsparcia nie udało by im się
rozwinąć działalności w takiej skali i uzyskać obecnych dochodów. Udało się uzyskać potwierdzenie przydatności i skuteczności oferowanych form wsparcia zarówno na rozwój
przedsiębiorstw, jak i zwiększenie potencjału zatrudnieniowego. Badani w zdecydowanej
większości przypadków potwierdzali również, że rekomendowaliby innym przedsiębiorcom
i osobom bezrobotnym skorzystanie z otrzymanych form wsparcia.
Badanie pozwala również sformułować pewne rekomendacje względem dalszych działań
w tym zakresie. Problemem okazał się czas załatwiania formalności, w czasie którego pracownik, który miał zostać zatrudniony w związku z otrzymanym wsparciem, nie mógł zostać
zatrudniony od razu, lecz dopiero po otrzymaniu stosownej decyzji. Zdaniem jednego
z respondentów, w tej sytuacji pomogłaby zmiana przepisów pozwalająca na jego zatrudnienie, z ewentualną koniecznością zwrotu dofinansowania za jeden miesiąc.
Ponadto, wśród minusów warunków wsparcia wskazano również zbyt długi okres, w którym
należy utrzymać zatrudnienie pracownika, na przyjęcie którego otrzymano wsparcie (dotyczy
niektórych branż, których działalność zależna jest np. od zawartych kontraktów).
Zbadanie poziomu rozpoznawalności rodzajów i mechanizmów wsparcia pozwala stwierdzić,
że poziom ich znajomości wśród przedsiębiorców jest przeciętny. Przedsiębiorcy są co prawda często świadomi ich istnienia oraz korzystają z ich różnych form, niemniej zauważyć można zjawisko, polegające na posiadaniu niepełnej informacji bądź sytuacje, w których znaczna
część badanych wprost przyznała, że nie posiada informacji o dostępnych formach wsparcia.
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Tego rodzaju braki w posiadanych informacjach i ich niepełność stwarza szerokie możliwości
promocji oferowanych form wsparcia. Niektórzy badani przyznawali, że informacje znaleźć
można w odpowiednich źródłach internetowych, lecz jak się okazuje, warto zadbać również
o rozwój innych kanałów komunikacji, aby „wyjść” z informacją do przedsiębiorców. Badani
wskazywali, że w celu zwiększenia rozpoznawalności form wsparcia pomogłyby kampanie
promocyjne wykorzystujące plakaty i ulotki zawierające kompleksowe informacje w tym zakresie.
Większość badanych nie korzystała i nie słyszała o możliwości korzystania z ulg inwestycyjnych i pomocy publicznej. Warto również zauważyć, że znaczna część badanych posiadała
w tym zakresie jakieś informacje, lecz były one niepełne i często niepoprawne, utwierdzając
tym samym respondentów badania w przekonaniu, że nie mogą z takiego wsparcia skorzystać. Rekomenduje się więc wdrożenie zintegrowanej kampanii promocyjnej, rozpowszechniającej wiedzę zarówno dot. forma wsparcia, jak i ulg inwestycyjnych i pomocy publicznej.
Rekomendacje dotyczące zmian w sposobie realizowania projektów i programów wraz
ze wskazaniem zakresu i skali potencjalnych nowych projektów:


Wdrożenie zintegrowanej kampanii promocyjnej, rozpowszechniającej wiedzę zarówno dot. form wsparcia, jak i ulg inwestycyjnych oraz pomocy publicznej. Biorąc
pod uwagę skalę braku informacji (oraz informacji błędnych bądź niepełnych), kampania nie powinna być skierowana wyłącznie na dane typy przedsiębiorstw, lecz ogółem na podmioty prowadzące działalność na terenie Bytomia.



W celu zwiększenia wykorzystania wsparcia oferowanego podmiotom gospodarczym
na terenie Bytomia rekomenduje się opracowanie i publikację broszury (katalogu)
prezentującej opis dotychczas udzielonego wsparcia z konkretnymi przykładami
przedsiębiorstw i przeprowadzonymi z nimi wywiadami, zachęcającymi do korzystania z pomocy. Badani często podkreślali rekomendacje do korzystania z tego typu
wsparcia, warto więc wykorzystać te opinie do zachęcenia pozostałych przedsiębiorców do korzystania z kolejnych form wsparcia.



W kontekście kolejnych działań w postaci dofinansowania zatrudnienia nowego pracownika, pracodawcom sprzyjałoby wprowadzenie możliwości zatrudnienia pracownika już na etapie załatwiania przez przedsiębiorstwo kwestii formalnych (tj. możli-
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wość włączenia tego okresu w przypadku przyznania wparcia), zaś w przypadku braku
takiej możliwości – umożliwienie zatrudnienia takiego pracownika, z późniejszą koniecznością zwrotu dofinansowania za miesiąc, w którym sporządzane były potrzebne
dokumenty. Zakaz zatrudnienia takiego pracownika do czasu rozpatrzenia wniosku
powoduje bowiem, że osoba taka nie może zostać zatrudniona w momencie, kiedy
jest potrzebna przedsiębiorcy. Zmiana nie jest możliwa w zakresie dofinansowania
zatrudnienia nowego pracownika. Rozwiązanie takie jest jednak możliwe
w przypadku zatrudnienia pracownika w ramach projektu realizowanego w ramach
programów operacyjnych współfinansowanych ze środków z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia
19 lipca 2017 r., wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie. Informacja o ograniczeniu takiej możliwości musi zaś być odpowiednio wcześniej przekazana beneficjentom – co najmniej w regulaminie konkursu
(podrozdział 6.1 Ramy czasowe kwalifikowalności ww. wytycznych, punkt 8). Rozwiązanie to stanowi duże uproszczenie względem problemów poruszanych przez pracodawców w badaniach. Dlatego też, rekomenduje się promowanie wśród pracodawców zatrudnienia w oparciu o środki pozyskane na dofinansowanie projektów
w ramach RPO WSL 2014-2020.


Znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorców byłoby również umożliwienie otrzymania
dofinansowania na nowego pracownika z uwzględnieniem konieczności utrzymania
stanowiska na krótszy okres, w przypadku niektórych branż (grup docelowych projektu), których specyfika pracy (np. kontrakty okresowe) uniemożliwia podmiotom gospodarczym sporządzać długookresowe prognozy zatrudnieniowe. Obecny obowiązek zniechęca do korzystania ze wsparcia przedsiębiorstwa z tego typu branż. Te problemy zostały poruszone przez pracodawców podczas przeprowadzania badań. Niemniej jednak, zmiany nie są możliwe do wdrożenia na poziomie lokalnym, regulowane są bowiem przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
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Badanie pokazało, że pracodawcy zwracają niekiedy uwagę na trudności związane
z koniecznością utrzymania miejsca zatrudnienia po okresie dofinansowania. Wskazywali także na problem związany z długim okresem załatwiania formalności. Niemniej jednak, kwestie te również są regulowane przez ustawę z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tym samym, obowiązująca
ustawa uniemożliwia wprowadzenie zmian polegających na ułatwieniach pracodawcom we wskazanych w niniejszym podpunkcie kwestiach. Należy jednak dodać,
że trzeci ze wskazanych przez pracodawców problemów – brak kandydatów
o konkretnych umiejętnościach, stwarzający niemożność powierzenia im pełnego zakresu obowiązków – jest możliwy do rozwiązania. Rekomenduje się wprowadzenie,
jako dobrej praktyki, forum dyskusyjnego nad pojawiającymi się problemami
we współpracy pomiędzy pracodawcami, a przedstawicielami urzędów pracy. Przedstawienie przez pracodawców swoich potrzeb pozwoli również im na wypracowanie
bardziej długofalowej wizji zatrudnienia, zaś przedstawicielom urzędu pracy pozwoli
na przedstawienie pracodawcom specyfiki i potrzeb oraz kompetencji i umiejętności
grup osób poszukujących zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.



Rekomenduje się również wprowadzenie dla osób poszukujących pracy kursów miękkich, dotyczących kontaktu z klientem lub autoprezentacji. Pracodawcy zwracali bowiem uwagę, że poszukujący pracy często, mimo doświadczenia zawodowego
(np. w budownictwie) mają problem z kontaktem z klientem. Powoduje to, że mimo,
iż możliwość przebranżowienia takich bezrobotnych istnieje i nie wymaga podejmowania przez nich długotrwałych kursów pozwalających na nabycie umiejętności
„twardych”, cechy interpersonalne tych osób uniemożliwiają to.



Rekomenduje się szersze wykorzystanie mechanizmu, jaki stwarzają targi pracy,
w celu umożliwienia wzajemnego kontaktu pomiędzy pracodawcami, a potencjalnymi pracownikami. Organizacja takich wydarzeń pozwoli na stworzenie pomiędzy
obiema grupami – pracodawcami i poszukującymi pracy – pola do dyskusji, do wzajemnego poznania się, swoich oczekiwań oraz da możliwość zadania uczestnikom takich targów nurtujących pytań.
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Potencjalne nowe projekty powinny się ogniskować wokół przedsiębiorstw mikroi małych. Te stanowią bowiem znaczną większość podmiotów w Bytomiu. Z uwagi
na relatywnie niewielki potencjał organizacyjny względem przedsiębiorstw średnich
i dużych, borykają się one w swojej działalności z największymi trudnościami. Jako
główny problem identyfikuje się wysokie koszty wynajmu lub dzierżawy budynków,
pomieszczeń i powierzchni. Dlatego też działania powinny skupić się przede wszystkim na zastosowaniu preferencyjnych warunków w zakresie wynajmu lub dzierżawy
budynku, pomieszczeń lub powierzchni dla nowych przedsiębiorców. Poniesione
koszty udostępnienia pomieszczeń pozytywnie wpłyną jednak na wskaźniki dotyczące
przedsiębiorczości i zatrudnienia wśród małych przedsiębiorstw w Bytomiu. Innowacyjny projekt może również wyróżnić Bytom w regionie, stanowiąc jego swoistą
przewagę konkurencyjną względem sąsiednich miejscowości, poprzez możliwość
promowania w ten sposób Bytomia jako miejsca przyjaznego do życia.



Rekomenduje się nadto, by przyszłe projekty miały charakter zintegrowany. Przedsiębiorcy wielokrotnie wskazywali na brak wśród pracowników kierowanych przez
urząd pracy umiejętności niezbędnych do powierzenia im kompleksowego zakresu
obowiązków. Z tego względu należy zastanowić się nad wsparciem polegającym
na np. dofinansowaniu stanowiska pracy z jednoczesnym zorganizowaniem wsparcia
w postaci kursu wieczorowego dla takiego pracownika, który pomógłby mu nabyć lub
poszerzyć umiejętności przydatne w pracy. Jednocześnie, projekt tego typu zachęciłby przedsiębiorców do korzystania z pomocy urzędu pracy w poszukiwaniu pracowników – prócz pracownika oraz dofinansowania jego zatrudnienia, zyskiwaliby oni bowiem również możliwość bezpłatnego dokształcenia go w niezbędnym do pracy zakresie.



Z uwagi na duże potrzeby przedsiębiorców na lokalnym rynku, należy zastanowić się
nad źródłami dofinansowania działalności, które pomogą rozwinąć działalność, jednocześnie zwiększając podaż miejsc pracy w Bytomiu. Z tego względu należy wskazać
na możliwość pozyskiwania przez przedsiębiorców wsparcia w ramach:


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020;

26



Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;



Funduszu Pracy.

Wsparcie z dwóch pierwszych źródeł umożliwia dofinansowanie nie tylko zatrudnienia, ale także działalności przedsiębiorstw, w zależności od prowadzonego rodzaju
i skali działalności (np. na innowacje w MŚP).


Sugeruje się także prowadzenie działań wspólnych przez Powiatowy Urząd Pracy
we współpracy z Urzędem Miejskim, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz instytucjami
otoczenia biznesu, które znają potrzeby przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców
(np. Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.). Pozwoli to na ograniczenie powielania działań zmierzających do realizacji celów zarówno przez urząd pracy, jak
i przez inne instytucje. Może stać się również podstawą do wypracowania wielu pól
współpracy pod przyszłe, wspólnie prowadzone projekty.

Spis tabel i rysunków
Rysunek 1. Obszar rewitalizacji w Bytomiu ............................................................................................. 4

Tabela 1 Przedsiębiorstwa objęte badaniem .......................................................................................... 5
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Załącznik 1 – wzory wykorzystanych narzędzi badawczych
Wzór scenariusza indywidualnego wywiadu pogłębionego
Instrukcja dla moderatorów do przeprowadzenia indywidualnego wywiadu jakościowego

Uwagi ogólne!
 Proszę pamiętać, że głównym celem rozmowy jest uzyskanie wiedzy na temat wpływu dotychczas realizowanych projektów i programów dedykowanych przedsiębiorcom na terenie Bytomia, zwłaszcza w kontekście kreowania nowych miejsc pracy,
rozwoju samozatrudnienia i możliwości rozwijania przedsiębiorczości.
 Proszę dać respondentowi możliwość rozwinięcia swojej odpowiedzi. Proszę nie przerywać badanemu, ale stale słuchać i weryfikować czy pojawiły się odpowiedzi na pytania pomocnicze z sekcji „proszę dowiedzieć się”. Jeśli nie, proszę o to dopytać.
 Jeśli jakiś (nieuwzględniony w scenariuszu) poruszony przez badanego wątek okaże
się interesujący, ważny dla respondenta i ściśle powiązany z głównym celem rozmowy – proszę go rozwinąć.

Wprowadzenie
Dzień dobry, nazywam się … Spotkaliśmy się dzisiaj aby porozmawiać o możliwościach rozwijania przedsiębiorczości w Bytomiu, w tym o samozatrudnieniu, tworzeniu nowych miejsc
pracy i uczestnictwie w projektach dedykowanych lokalnym przedsiębiorcom. Na początek…
A. …. proszę opowiedzieć kilka zdań o sobie i swojej firmie.
Blok wprowadzający, mający na celu nawiązanie relacji między badanym i moderatorem oraz
zachęcenie badanego do swobodnej rozmowy. Jeśli badany nie będzie wiedział co powiedzieć – proszę zapytać czym zajmuje się jego firma, skąd taki pomysł na biznes, czym zawodowo zajmował się wcześniej etc., zmierzając w stronę bloku B.
B. Proszę opowiedzieć o swojej działalności.
Proszę dowiedzieć się:
• Od ilu lat badany prowadzi własną działalność?
• Czym zajmuje się firma?
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• Jak wyglądały początki?
• Skąd pomysł na rozpoczęcie własnej działalności?
• Jakie mocne i słabe strony prowadzenia własnej działalności może wskazać badany?
C. Proszę opowiedzieć o swoich pracownikach.
Proszę dowiedzieć się:
• Ilu pracowników zatrudnia badany? Czy ta liczba jest odpowiednia, zbyt mała czy zbyt
duża?
• Jakie umiejętności/kwalifikacje posiadają pracownicy badanego?
• Jakich umiejętności/kwalifikacji im brakuje?
• Czy często występują rotacje na miejscach pracy w firmie badanego?
• Czy i jakie czynniki wpłynęłyby na stworzenie większej liczby miejsc pracy w firmie badanego?
D. Proszę opowiedzieć o formach wsparcia swojej działalności, z których Pan skorzystał/Pani skorzystała.
Proszę dowiedzieć się:
• Skąd/Jak badany dowiedział się o możliwości otrzymania wsparcia w ramach prowadzonej
działalności?
• Z jakich form wsparcia korzystał?
• Na czym dokładnie polegało wsparcie?
• Jakie badany musiał spełnić warunki żeby otrzymać wsparcie?
• Co zmieniło się w firmie po otrzymaniu wsparcia?
• Jak badany ocenia proces otrzymania wsparcia oraz jego skutki?
• Czy wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów i spełnienie innych warunków organizacyjno - technicznych było problematyczne dla badanego? Czy musiał w tym zakresie
korzystać z pomocy np. instytucji, która koordynowała projekt?
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E. Proszę opowiedzieć o innych formach wsparcia przedsiębiorców na terenie Bytomia, o których Pan słyszał/Pani słyszała*.
Proszę dowiedzieć się:
• Czy i co badany wie o projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy?
• Czy i co badany wie o programach związanych z ulgami inwestycyjnymi?
• Czy i co badany wie o programach związanych z mechanizmami pomocy publicznej?
F. Proszę opowiedzieć jakie są Pana/Pani potrzeby jako przedsiębiorcy.
Proszę dowiedzieć się:
• Z jakich form wsparcia badany chętnie by skorzystał?
• Z jakimi trudnościami spotyka się przedsiębiorca?
• Jakie działania zdaniem badanego powinny zostać wdrożone/zrealizowane przez władze
miasta w celu promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia?
• Jakie działania zdaniem badanego powinny zostać wdrożone/zrealizowane przez władze
miasta w celu utworzenia przez lokalnych przedsiębiorców większej liczby miejsc pracy?
• Czy badany rekomendowałby innym przedsiębiorcom udział w projektach oferujących
wsparcie w zakresie prowadzonej działalności?
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