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Szef wSzyStkich Szefów
zazwyczaj czekamy na koniec stu-
diów, żeby zacząć działać na własną 
rękę. Liczymy, że z tytułem magistra 
będzie nam łatwiej zdobyć wyma-
rzone stanowisko. Jednak coraz 
częściej oferty pracy dostępne 
na rynku nie odpowiadają  naszemu 
wykształceniu, zainteresowaniom 
czy wiedzy. co wtedy? Ponieważ 
pomysły na biznes rodzą się  w róż-
nych okolicznościach przyrody, 
zatem nie należy czekać na obronę 
pracy dyplomowej, aby ze swoim 
pomysłem wyjść do ludzi...

Najkorzystniejsze rozwiązanie, szcze-
gólnie dla osób które dopiero wkra-
czają w świat biznesu, to założenie 
jednoosobowej  działalności gospo-
darczej. Z biegiem czasu zawsze można 
ją przekształcić w  coś większego. 
Zaletą tego typu rozwiązania jest niski 
koszt rozpoczęcia działalności. W wielu 
miastach funkcjonuje stałe zwolnienie 
z opłat administracyjnych oraz możli-
wość prowadzenia tzw. uproszczonej 
księgowości. Kolejnym argumentem 
przemawiającym za samozatrudnie-
niem jest  możliwość ze skorzystania 
z preferencyjnych składek ZUS przez 
pierwsze dwa lata działalności, refun-
dację części lub całości składek eme-
rytalnych i rentowych z PFRON oraz 
granty na start, przeznaczone tylko 
dla tego typu rodzaju działalności 
gospodarczej.

Skąd PozySkać środki?

Skoro już wiemy, że chcemy działać 
na własną rękę, mamy pomysł i chęci, 
pozostało  najważniejsze – pozyskanie 

środków.  Często właśnie brak fundu-
szy na start, stanowi główną prze-
szkodę dla młodych przedsiębiorców. 
Do najbardziej powszechnych form 
pozyskania funduszy na prowadze-
nie firmy zalicza się zainwestowanie 
własnych oszczędności, pożyczkę od 
najbliższych oraz różnego rodzaju kre-
dyty. Co jednak, gdy rodzina nie ma 
czego pożyczyć, banki zamykają przed 
nami drzwi, a oszczędności brak?

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną 
i masz pomysł na własny biznes, możesz 
skorzystać z porad fachowców i pozy-
skać fundusze na start z programów  
unijnych oraz rządowych, Funduszu 
Pracy lub skorzystać z wsparcia lokal-
nych organizacji. W Małopolsce pręż-
nie działa Myślenicka Agencja Rozwoju 
Gospodarczego Sp. z o.o. W bieżącym 
roku realizowany jest projekt „Twój biz-
nes – Twoja przyszłość”, współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet 
VI „Rynek pracy otwarty dla wszyst-
kich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz 
promocja przedsiębiorczości i samo-
zatrudnienia”. Oprócz doradztwa i spe-
cjalistycznego szkolenia, wybierając 
tę opcję, możemy liczyć na przyzna-
nie  bezzwrotnych środków finanso-
wych na rozwój przedsiębiorczości, 
do wysokości 40 000 zł oraz wsparcie 
pomostowe finansowe 800 zł/m-c 
udzielane w okresie 6/12 m-cy.

Nie jest to jednak program skiero-
wany stricte do osób niepełnospraw-
nych, a konkurencja jest dość spora. 
Dodatkowo wiele programów mają-
cych na celu wspomaganie samoza-
trudnienia wspiera osoby, które już 

pracują i mają na swym koncie suk-
cesy zawodowe. O wiele łatwiej można 
pozyskać środki z Urzędu Pracy. W pra-
wej części zebrałam w tabeli rodzaje 
pomocy, ich wysokość i  warunki 
jakie trzeba spełnić, żeby otrzymać 
wsparcie.

Granty dLa „wzrokowców”

Jeżeli jesteś osobą z niepełnospraw-
nością wzroku i chcesz założyć wła-
sną firmę, możesz liczyć na dodatkową 
pomoc Fundacji Instytut Rozwoju 
Regionalnego z Krakowa. Do wrze-
śnia 2012  r. realizuje ona projekt 
“Vision in Enterprise”, w ramach któ-
rego wspiera osoby z niepełnospraw-
nością wzroku w drodze do własnej 
działalności zarobkowej. Prowadzony 
przez Fundację projekt jest przedsię-
wzięciem polegającym na przenie-
sieniu pozytywnych doświadczeń 
z Wielkiej Brytanii do innych krajów 
Unii Europejskiej. Dostępne wspar-
cie opiera się na indywidualnej pracy 
z doradcą biznesowym i zawodowym, 
który kieruje oraz wspiera na drodze 
do założenia i później prowadzenia 
własnej firmy osoby zakwalifikowane 
do projektu. System ten jest całkowicie 
elastyczny i w dużej mierze opiera się 
na możliwościach, umiejętnościach 
i  predyspozycjach beneficjenta. 
W ramach pilotażowego wdrożenia 
systemu wsparcie otrzyma ok. pięć 
osób, które będą mogły przejść przez 
cały program. 

inne formy wSParcia

Oprócz standardowych form wsparcia, 
istnieją jednorazowe lub cykliczne kon-
kursy wyrównujące szanse i promujące 
przedsiębiorczość wśród osób niepeł-
nosprawnych. Pracodawców z niepeł-
nosprawnością, którzy mają na swoim 
koncie sukcesy w prowadzeniu wła-
snej działalności, promuje nagroda 
„Lodołamacz” w kategorii najlepszy 
w kraju niepełnosprawny szef firmy. 
Co roku startuje w niej coraz więcej 
niepełnosprawnych przedsiębiorców.  

zanim zacznieSz…

Z umową o pracę wiążą się liczne 
przywileje pracownicze, do  któ-
rych należy między innymi prawo 
do urlopu, prawo do zwolnienia cho-
robowego. Ponadto pracownikowi fo
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rodzaj wsparcia dodatkowe 
warunki charakter pomocy miejsce i forma 

składania wniosku wysokość pomocy

środki na rozpo-
częcie działalności 

gospodarczej

Bezrobotne
osoby niepełno-

sprawne  zarejestro-
wane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy

Jednorazowy

Wniosek składa się 
do starosty właści-
wego ze względu 

na miejsca rejestracji 
osoby bezrobotnej

Wysokość środ-
ków nie może 

przekroczyć pięt-
nastokrotności 

przeciętnego wyna-
grodzenia ogłoszo-
nego przez Prezesa 
Głównego Urzędu 

Statystycznego 
w Dzienniku 
Urzędowym 

Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor 

Polski”

dofinansowanie 
do kredytów 

zaciągniętych 
na kontynuowa-
nie działalności 

gospodarczej

Osoby niepełno-
sprawne prowadzące 

działalność gospo-
darczą  min. 24 mie-

siące, niekorzystające 
wcześniej  z pożyczki 

z Funduszu na roz-
poczęcie działalno-

ści gospodarczej 
albo rolniczej oraz 
z Funduszu Pracy 

na rozpoczęcie 
działalności gospo-
darczej, chyba, że 
pożyczka została 

spłacona lub w cało-
ści umorzona

Wielorazowy
Można dostać kilka 

razy, o ile spłaciło się 
poprzednie pożyczki 
i kondycja firmy jest 

dobra

Wniosek składa się 
w jednostce organi-
zacyjnej wyznaczo-

nej przez starostę lub 
prezydenta miasta 

na prawach powiatu. 
Najczęściej są to 

powiatowe centra 
pomocy rodzinie 

lub miejskie ośrodki 
pomocy rodzi-
nie właściwe ze 

względu na miejsce 
zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej

Dofinansowanie 
do 50% opro-

centowania kre-
dytu bankowego 

zaciągniętego 
na kontynuowanie 
działalności gospo-
darczej w ramach 
zasady de minimis

refundacja obo-
wiązkowych 

składek na ubezpie-
czenie emerytalne 

i rentowe osób 
niepełnospraw-
nych wykonują-
cych działalność 

gospodarczą

Osoby niepełno-
sprawne  prowa-
dzące działalność 

gospodarczą, 
terminowo opła-

cające składki ZUS. 
Wnioskodawca 

nie może posiadać 
zaległości w zobo-
wiązaniach wobec 

PFRON-u w wysoko-
ści przekraczającej 

ogółem kwotę 100 zł

Ciągły
W postaci zwrotu 
kosztów. Najpierw 

my opłacamy składki, 
później PFRON 

zwraca nam ponie-
sione koszty

Pomoc otrzymuje 
się na podstawie 

wniosku o wypłatę 
refundacji składek za 
dany miesiąc, który 
składają do PFRON: 

osoby niepełno-
sprawne wykonujące 

działalność gospo-
darczą składają 

wniosek o symbolu 
Wn-U-G, w terminie 
do ostatniego dnia 

miesiąca, w któ-
rym upłynął termin 

do opłacenia składek 
na ubezpieczenie 

społeczne, zgodnie 
z przepisami o sys-
temie ubezpieczeń 

społecznych

Ze względu na sto-
pień  niepełnospraw-

ności od 30–100% 
kwoty obowiąz-
kowych składek 

na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe

przysługują obowiązkowe świad-
czenia ze strony pracodawcy, 
do których należy odzież ochronna, 
okulary korygujące wzrok, bada-
nia lekarskie, itp. Kiedy pracownik 
zdecyduje się na samozatrudnienie 
traci prawo do  tych przywilejów. 
Oczywiście może on pójść na urlop 

czy zwolnienie chorobowe, ale 
będzie to skutkowało dużo mniej-
szymi przychodami w danym okre-
sie. Sam też będzie musiał płacić 
podatki i składki na ubezpieczenie 
społeczne oraz zdrowotne. Ponadto 
nie mogą oni skorzystać z  ZUS 
na preferencyjnych przeznaczonych 

dla osób rozpoczynających działal-
ność gospodarczą, jeżeli świadczą 
usługi na rzecz byłego pracodawcy 
w takim samym zakresie jaki przyjęty 
był w umowie o pracę. Jednak, to już 
temat na kolejny artykuł.

Jolanta walczyk (Bon aGh)


