
 

 
  

 

 
 Pożyczka WSPARCIE W STARCIE II  

NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Pożyczkobiorca 

- absolwent szkoły średniej lub uczelni wyższej (do 48 m-cy od dnia ukończenia 
szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego) niezatrudniony i niewykonujący innej 
pracy zarobkowej 
- student ostatniego roku studiów (stacjonarnych/niestacjonarnych I i II stopnia 
oraz jednolitych studiów magisterskich) niezatrudniony i niewykonujący innej 
pracy zarobkowej 
- bezrobotny – niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej, 
zarejestrowany w urzędzie pracy 
 

Cel pożyczki 
Finansowanie przedsięwzięć mających na celu podjęcie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem opłat na ZUS, US i wynagrodzenia oraz kosztów 
bieżących. 

Kwota pożyczki 
- 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, 
publikowanego przez GUS w „Monitorze Polski” (ok. 81,3 tys.) 

Okres na jaki pożyczka 
jest udzielana 

- do 7 lat; w tym do 12 miesięcy karencji na spłatę kapitału, 

Koszty pożyczki 
- oprocentowanie stałe, ¼ stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP 
(ok.0,4375% w skali roku)  
- brak innych opłat i prowizji 

Wymagany okres 
prowadzenia działalności 
gospodarczej 

- Pożyczkobiorca zobowiązuje się do nie zawieszania działalności przez 12 m-cy 
- Pożyczkobiorca zobowiązuje się do utrzymania działalności przez okres 
minimum 36 miesięcy 

Zabezpieczenie 

- weksel własny in blanco oraz dodatkowo poręczenie dwóch osób fizycznych 
W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego możliwe inne 
zabezpieczenie, m.in.: 
· hipoteka 

· zabezpieczenie rzeczowe 

· gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa 

· poręczenie jednej osoby fizycznej lub prawnej 

· ubezpieczenie na życie 

Warunki dodatkowe 

- Wykluczone z finansowania: produkcja, przetwarzanie i wprowadzenie do 
obrotu podstawowych produktów rolnych, hutnictwo żelaza i stali oraz włókien 
syntetycznych, rybołówstwo, przemysł wydobywczy, budownictwo okrętowe, 
produkcja lub obrót bronią, branża erotyczna, działalność w formie spółki prawa 
handlowego, firmy transportowe na zakup środków transportu 
- Wnioskodawca w okresie ostatnich 12 m-cy nie prowadził działalności 
gospodarczej i nie posiadał wpisu do CEIDG 
- Wnioskodawca w okresie dwóch lat nie był skazany za przestępstwa 
gospodarcze 
- Wnioskodawca nie wykorzystał dostępnego limitu pomocy de minimis 
- Rozliczenie pożyczki do 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku 


