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PRZYKŁADOWE RODZAJE FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

POŻYCZKA Z BGK LEASING DOTACJE UNIJNE DOTACJE Z URZĘDU PRACY 

PODSTAWA 

PRAWNA 
Ustawa o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy1 

Ustawa kodeks cywilny2 

----- 

Ustawa o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy 3 

FINANSUJĄCY 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
Wybrane przez leasingobiorcę 

przedsiębiorstwo 
Zgodnie z brzmieniem umowy 

Urząd Pracy właściwy miejscowo 

dla siedziby przedsiębiorcy 

FORMA 

UDZIELENIA 

DOFINANSOWANIA 
Zgodnie z umową pożyczki. 

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę 

zobowiązuje się przenieść na własność 

biorącego określoną ilość pieniędzy, a 

biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą 

ilość pieniędzy. Pieniądze, mogą być 

wykorzystane zgodnie z ich 

przeznaczeniem określonym w umowie. 

Zgodnie z umową leasingu. 

Przez umowę leasingu finansujący 

zobowiązuje się, w zakresie 

działalności swego przedsiębiorstwa, 

nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy 

na warunkach określonych w tej 

umowie i oddać tę rzecz 

korzystającemu do używania albo 

używania i pobierania pożytków przez 

czas oznaczony, a korzystający 

zobowiązuje się zapłacić 

finansującemu w uzgodnionych 

ratach wynagrodzenie pieniężne, 

równe co najmniej cenie lub 

Zgodnie z umową. Najczęściej są to 

środki pieniężne (dofinansowanie) na 

założenie działalności 

(dotacje/pożyczki). 

Zgodnie z umową. Najczęściej są to 

środki pieniężne (dofinansowanie) 

na założenie działalności. 

1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409); 
2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j.); 
3 Ustawa z dnia 20 kwietnie 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U 2020.1049). 
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wynagrodzeniu z tytułu nabycia 

rzeczy przez finansującego. 

 

PROGRAM 
„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie 

II” 

 

----- 

m.in.: Startet, BizNest, Platformy 

startowe dla nowych pomysłów, 

Inteligentny Rozwój, Polska 

Wschodnia 

---- 

BENEFICJENT 

(OTRZYMUJĄCY 

WSPARCIE) 

Beneficjentem może zostać w 

szczególności bezrobotny, który: 

• poszukuje pracy i jest absolwentem 

szkoły lub uczelni wyższej w okresie 

48 miesięcy od dnia ukończenia 

szkoły lub uzyskania 

tytułu zawodowego; 

• jest studentem ostatniego roku 

studiów pierwszego stopnia, 

drugiego stopnia, jednolitych 

studiów magisterskich, 

• poszukujący pracy opiekun osoby 

niepełnosprawnej. 

Pożyczka może zostać udzielona, jeśli 

wnioskodawca: 

• nie jest zatrudniony oraz nie 

wykonuje innej pracy zarobkowej, 

• nie prowadził działalności 

gospodarczej w okresie ostatnich 12 

miesięcy przed dniem złożenia 

wniosku o pożyczkę, 

Leasingobiorcą może być 

przedsiębiorca, który rozpoczyna 

bądź prowadzi już działalność 

gospodarczą. Wymagania 

przedstawione leasingobiorcy zależne 

są w szczególności od rodzaju 

przedmiotów, które finansowane mają 

być przez Leasingodawcę oraz ich 

wartości. 

Zgodnie z założeniami konkretnego 

programu. 

 

Szczegółowe wytyczne określa 

konkretny Urząd Pracy, jednakże 

beneficjentem jest w szczególności 

bezrobotny, który: 

• jest opiekunem osoby 

niepełnosprawnej poszukującym 

pracy niepozostającym w 

zatrudnieniu lub nie wykonujący 

innej pracy zarobkowej 

• jest absolwentem centrum 

integracji społecznej lub 

absolwentem klubu integracji 

społecznej i nie zgłosił do 

ewidencji działalności 

gospodarczej zawieszenia 

wykonywania działalności 

gospodarczej, 

Ponadto, beneficjent: 

• przez 12 miesięcy przed 

złożeniem wniosku nie może 

odmówić przyjęcia propozycji 

zatrudnienia; 



 

 Twój e-PIT: WPISZ NASZ KRS 0000318482 

 

 3 

• nie był karany w okresie ostatnich 2 

lat przed dniem złożenia wniosku o 

pożyczkę za przestępstwa przeciwko 

obrotowi gospodarczemu. 

 

• nie przerwał stażu, szkolenia, 

wykonywania prac społecznie 

użytecznych, indywidualnego 

planu działania z własnej winy; 

• podjął szkolenie, przygotowanie 

zawodowe dla dorosłych, staż; 

• nie otrzymał z Funduszu Pracy 

środków na podjęcie działalności 

gospodarczej lub rolniczej, 

założenie lub przystąpienie do 

spółdzielni socjalnej; 

• przez 12 miesięcy przed 

złożeniem wniosku nie prowadził 

działalności gospodarczej i nie 

posiadał wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej; 

• w okresie 2 lat przed dniem 

złożenia wniosku nie był skazany 

za przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu. 

WYSOKOŚĆ 

WSPARCIA Nie więcej niż dwudziestokrotność 

przeciętnego wynagrodzenia. 

Zgodnie  umową, w zależności od 

danego środka trwałego 

pozyskiwanego w ramach umowy. 

Zgodnie z założeniami danego 

programu. 

Do 6 krotności przeciętnego 

wynagrodzenia, aktualnie nie więcej 

niż 24 000,00 zł. 
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MOŻLIWE FORMY 

WYKORZYSTANIA 

ŚRODKÓW 

Zgodnie z treścią umowy. 

Umowa leasingu może obejmować 

m.in. uzyskanie jako przedmiotu 

umowy: 

• Samochodu osobowego i 

dostawczego; 

• Pojazdu ciężarowego, ciągnika 

siodłowego, popularnych maszyn 

i urządzeń; 

• Pozostałych środków trwałych, 

np.: maszyn, urządzeń, telefonów, 

urządzeń biurowych. 

Zgodnie z treścią umowy, w 

szczególności m.in. na  zakup 

niezbędnego sprzętu, rozbudowę 

infrastruktury, zatrudnienie 

pracowników. 

Więcej informacji, w opisach 

poszczególnych programów 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.p

l 

Zgodnie z treścią umowy, w 

szczególności m.in.  zakup 

niezbędnego sprzętu, rozbudowę 

infrastruktury, zatrudnienie 

pracowników. 

 

ZWROT ŚRODKÓW / 

OPROCENTOWANIE 

Podstawę oprocentowania stanowi 0,25 

% stopy redyskonta weksli. 

 
Zgodnie z umową leasingu, 

leasingobiorca płaci finansującemu w 

uzgodnionych ratach wynagrodzenie 

pieniężne. Strony mogą umówić się 

na współpracę w ramach umowy o 

pracę. 

 

 Bezzwrotne 

WKŁAD WŁASNY 

brak 

W zależności od umowy zawieranej z 

leasingodawcą, wysokość wkładu 

własnego wynosi pomiędzy 0-30 % 

wartości leasingowanego przedmiotu. 

Zgodnie z założeniami właściwego 

programu. 
brak 

GDZIE SZUKAĆ 

INFORMACJI W 

SIECI 

www.wsparciewstarcie.bgk.pl  

 

https://www.fmleasing.pl/wyszukiwa

rka-leasingu 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.p

l 

Serwisy internetowe właściwego 

miejscowo urzędu miasta 

http://www.wsparciewstarcie.bgk.pl/
https://www.fmleasing.pl/wyszukiwarka-leasingu
https://www.fmleasing.pl/wyszukiwarka-leasingu
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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ROZLICZENIE 

ŚRODKÓW 

Beneficjent po uzyskaniu pożyczki 

powinien: 

• dokonać rozliczenia udzielonej 

pożyczki, 

• prowadzić działalność 

gospodarczą przez minimum 12 

miesięcy. 

Zgodnie z warunkami umowy 

zawartej pomiędzy leasingodawcą a 

leasingobiorcą. 

Zgodnie z warunkami umowy. Zgodnie z warunkami umowy. 

 

 

Źródła: 

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409); 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. (Dz.U.2020.1740 t.j.); 
3. Ustawa z dnia 20 kwietnie 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U 2020.1049). 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment publikacji nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, 

znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są̨ chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli © Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiebiorcości dr Bogusława 

Federa.  
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