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Program „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”

 Instrument polityki rynku pracy – oferta wsparcia finansowego dla 
podejmujących własną działalność gospodarczą oraz tworzących 
miejsca pracy 

 Forma wsparcia – preferencyjne pożyczki   
 MPiPS – sponsor/inicjator Programu
 BGK – podmiot odpowiedzialny za realizację Programu (operator 

programu)
 Pośrednicy Finansowi – instytucje udzielające pożyczek 

i świadczące usługi doradztwa i szkoleń
 Program ma długookresową perspektywę realizacji – do 2021 r. 

przeznaczonych zostanie ok 500 mln zł ze środków pochodzących 
z Funduszu Pracy oraz ze środków, o których mowa w art. 56 ust. 3 
pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji



„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”

II etap Programu:
 podstawa prawna: ustawa o promocji 

zatrudnienia 
i instrumentach rynku pracy

 wdrażany od listopada 2014 r. na obszarze 
całego kraju w ramach:

 3 makroregionów (4-6 województw) 

 8 regionów (po 2 województwa)

 pilotażowa edycja Programu wdrażana od 
października 2013 r. na terenie trzech 
województw: małopolskiego, mazowieckiego 
i świętokrzyskiego 



Oferta Programu

W ramach Program oferowane są:

 Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

 Pożyczki na utworzenie/wyposażenie nowych miejsc 
pracy dla osób bezrobotnych 

 Bezpłatne usługi szkolenia i doradztwa zarówno dla 
osób ubiegających się o pożyczki, jak 
i pożyczkobiorców



Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Dla nieposiadających zatrudnienia oraz niewykonujących innej pracy zarobkowej:
 studentów ostatniego roku studiów
 absolwentów szkół i uczelni wyższych – do 4 lat dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu 

zawodowego
 zarejestrowanych bezrobotnych

do czasu osiągnięcia przez te osoby wieku emerytalnego  

Parametry pożyczki:
 maksymalna kwota pożyczki – 77 906,60 zł (20-krotna wysokość przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia)
 oprocentowanie 0,44% (1/4 stopy redyskonta weksli) w skali roku, stałe w całym okresie 

kredytowania
 okres spłaty – do 7 lat
 karencja do 1 roku w spłacie kapitału
 brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki
 zabezpieczenie: weksel in blanco oraz poręczenie (np. osoby fizycznej) lub inne zabezpieczenie 

uzgodnione z pośrednikiem



Pożyczka na utworzenie/wyposażenie stanowiska 
pracy (1)
Dla osób, które skorzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej (tzw. pożyczka 
uzupełniająca) oraz dla:

 Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

 Niepublicznych szkół i przedszkoli

 Żłobków i klubów dziecięcych 

 Producentów rolnych 

Oferta:

 Pożyczka na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej

 Pożyczka uzupełniająca na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, 
w tym skierowanej przez PUP – z opcją częściowego umorzenia 



Pożyczka na utworzenie/wyposażenie stanowiska 
pracy (2)
Parametry pożyczki:
 Maksymalna kwota pożyczki – 23 371,98 zł (6-krotna wysokość przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia)
 Oprocentowanie 0,44% (1/4 stopy redyskonta weksli) w skali roku, stałe w całym okresie 

kredytowania
 Okres spłaty – nie dłuższy niż do czasu spłaty ostatniej raty w ramach pożyczki na podjęcie 

działalności gospodarczej (w przypadku pożyczek uzupełniających) lub 3 lata    
 Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki
 Zabezpieczenie: weksel in blanco oraz poręczenie (np. osoby fizycznej) - lub inne zabezpieczenie 

uzgodnione z pośrednikiem

Możliwość ubiegania się o pożyczkę uzupełniającą:
 po upływie co najmniej 3 miesięcy spłacania rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki na podjęcie 

działalności gospodarczej
 w przypadku braku zaległości w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych

Umorzenie:
 dotyczy tylko pożyczek uzupełniających udzielonych na utworzenie miejsca pracy dla osoby 

bezrobotnej skierowanej przez powiatowy urząd pracy 
 gdy zachowano w/w miejsce pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy 



Szkolenie i doradztwo

 Osoby ubiegające się o pożyczkę na podjęcie działalności 
gospodarczej mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa i szkolenia 
z zakresu np. sporządzania opisu i kosztorysu planowanego 
przedsięwzięcia

 Osoby które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności 
gospodarczej mogą skorzystać z bezpłatnych usług szkolenia i 
doradztwa z zakresu m.in.:

─ prowadzenia działalności gospodarczej
─ form opodatkowania 
─ prowadzenia księgowości

Usługi są dostępne do 6 miesięcy po zawarciu umowy pożyczki



Stan wdrażania Programu
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Złożone wnioski o pożyczkę

Wartość złożonych 
wniosków

Umowy pożyczki na 
stanowisko pracy

Pożyczki na 
rozpoczęcie 
działalności

115,6 
mln zł

2874

1878 72,2%

48

1926

Udzielone pożyczki

Poziom wykorzystania 
środków na pożyczki 

176,8 
mln zł

Wartość udzielonych 
pożyczek



Struktura pożyczkobiorców (1)
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Struktura pożyczkobiorców (2)
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Stan wdrażania Programu w woj. mazowieckim
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Umowy pożyczki na 
stanowisko pracyPożyczki na rozpoczęcie 

działalności
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Udzielone pożyczki

Wartość udzielonych 
pożyczek

17,0 
mln zł

273

4

56% Udział pożyczkobiorców w 
wieku do 29 roku życia



Struktura pożyczkobiorców poniżej 29 roku życia
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Kierunek studiów
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Pomysły na biznes – przykłady udzielonych 
pożyczek
 Sala zabaw dla dzieci

Przedmiotem działalności jest utworzenie nowoczesnej sali zabaw dla dzieci w wieku od 0-12 lat. W ofercie znajdują 
się usługi z „strefy rozrywki” jak i „strefy rozwoju”.  Sala zabaw wyposażona jest w dwupoziomową konstrukcję 
zabawową, tor saneczkowy, strefę malucha, domek plastikowy z patio i inne zabawki i urządzenia połączone z 
profesjonalną obsługą wspierającą rozwój pedagogiczny, terapeutyczny i psychoruchowy dzieci.

 Renowacja mebli
Pożyczkobiorca prowadzi działalność polegającą  na renowacji i malowaniu mebli, sprzedaży artykułów malarskich 
i dekoracyjnych przez Internet oraz prowadzeniu warsztatów malowania, stylizowania i dekorowania mebli 
dodatkami artystycznymi.

 Laboratorium mikrobiologiczne
Polega na prowadzeniu laboratorium o profilu mikrobiologii przemysłowej, które oferuje usługi z zakresu oceny 
czystości mikrobiologicznej: suplementów diety, kosmetyków i materiałów opakowaniowych.

 Szkoła jazdy konnej
Działalność świadcząca usługi z zakresu nauki jazdy konnej, zarówno sportowej jak i rekreacyjnej, oferująca szkolenia 
adeptów jeździectwa.

 Usługi fotograficzne
Działalność świadcząca usługi fotograficzne, filmowe, monitoringu, ochrony środowiska, promocji itp. przy pomocy 
bezzałogowych statków powietrznych- dronów. 



Dziękuję  za uwagę

www.wsparciewstarcie.bgk.pl

Kontakt: 
tel. 22 522 94 10
mail: sekretariatDPE@bgk.pl

http://www.wsparciewstarcie.bgk.pl/
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