
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie działalności prawniczej na starcie 

 

Przed podjęciem decyzji o otwarciu dzielności gospodarczej po zdanym egzaminie 

zawodowym, warto policzyć koszty rozpoczęcia działalności. Przepisy nakładają na nas 

adwokatów szereg obowiązków, m.in. co do lokalizacji i identyfikacji siedziby 

kancelarii, zabezpieczenia danych i dokumentów.  

Wsparcie na otworzenie własnego biznesu można otrzymać od Urzędu Pracy, z dofinansowania 

z Funduszy Europejskich lub BGK.  

Naczelna Rada Adwokacka zaprasza do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat 

głównych dofinansowań na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

 

materiał przygotował Zespół ds. praktyki adwokackiej przy Prezesie NRA 

• adw. Magdalena Niegierewicz 

• adw. Joanna Tkaczyk 

• adw. Jakub Szczepkowski 

 

 

 

 



BEZZWROTNE DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRAWNICZEJ Z URZĘDU PRACY 

Urzędy Pracy w całej Polsce w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, 
Edukacja, Rozwój (osobom do 29. roku życia), Regionalnego Programu 

Operacyjnego (osobom powyżej 29. roku życia) oraz Funduszu Pracy (bez ograniczeń 
wiekowych) przyznają bezzwrotne dofinansowanie osobom, które chcą rozpocząć własną 
działalność gospodarczą, w tym prawniczą.  

Warunki otrzymania dotacji: 

1. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, co uzyskuje się po 
zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba o takim 
statusie lub statusu Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub 

Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, o których jest mowa w przepisach o zatrudnieniu 
socjalnym. 

2. Bezrobotny starający się o dotacje z urzędu pracy nie może być studentem studiów 
dziennych. Może natomiast studiować zaocznie. 

3. Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie 
innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre 
urzędy wyznaczają dłuższy okres).  
Uwaga!! O dofinansowanie działalności gospodarczej z uwagi na nowelizację przepisów1 
może się ubiegać osoba, która przez ostatnie 12 miesięcy prowadziła działalność 
gospodarczą. Warunkami są zakończenie wcześniejszej działalności w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z 
powodu COVID-19, w związku z występowaniem owego stanu. Przedmiot zakończonej 
działalności musi różnić się od działalności planowanej. 

4. Dotacje z urzędu pracy nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy 
przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, 
przygotowania zawodowego lub stażu. 

5. Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych od dnia 
złożenia wniosku, nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu. Nie może ona także figurować w Krajowym Rejestrze Długów Biura 
Informacji Gospodarczej S.A. 

6. Bezrobotny składający wniosek o dotacje z PUP nie może otrzymać wcześniej 
bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności, ani nie może złożyć w tym 
samym czasie wniosku o dotacje w innym urzędzie. 

Powiatowe Urzędy Pracy posiadają swoje wewnętrzne regulaminy przyznawania jednorazowo 

środków na podjęcie działalności gospodarczej (w tym również praktykę przyznawania 

dofinansowania działalności prawniczej). Dlatego, należy dokładnie zapoznać się z tymi 

regulacjami. 

 
1 rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 18.01.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz 
przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 131) 
 



 

Kwota dotacji 

Wysokość dotacji z urzędu pracy zależy od możliwości finansowych danego 
urzędu. Jednak w praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wysokość dotacji zależy też od 
kwot, jakie urzędy pracy otrzymały na ten cel. Szczegółowe informacje na ten 
temat zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek właściwych ze 

względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub prowadzenia działalności. 

Co należy zrobić, by otrzymać dotację. 

Należy przedłożyć wniosek wraz z załącznikami we właściwym Urzędzie Pracy. 

Wnioski wraz z listą załączników dostępne są na stronach 
internetowych poszczególnych urzędów pracy. Zawierają one niezbędne 

informacje, aby urząd mógł ocenić kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy oraz planowaną 
działalność i jej koszty.   

Zazwyczaj urzędy pracy nie wymagają wkładu własnego, z tym że przy rozpatrywaniu wniosku zwracają 
uwagę na niego (niektóre urzędy w regulaminach podają nawet zalecany procentowy pułap wkładu 
własnego), dlatego też lepiej go posiadać. Mając wkład własny (a wkładem przecież może być komputer, 
drukarka itp.), przyszły przedsiębiorca deklaruje pełne zaangażowanie w planowaną działalność, a co za 
tym idzie – jest to sygnał dla urzędu pracy, że firma ta będzie lepiej działać i w związku z tym ten 
przychylniej patrzy na rozpatrywany wniosek. 

Urząd powiadamia Cię o uwzględnieniu lub odmowie przyjęcia wniosku w ciągu 
30 dni od złożenia kompletnego wniosku. W przypadku odmowy, urząd podaje 
jej przyczynę. 

 

Umowa na dofinansowanie.  

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trzeba czekać na podpisanie umowy z 
urzędem pracy oraz poręczycielami (poręczyciel zabezpiecza ewentualny zwrot 
kwoty dotacji w razie niedotrzymania przez wnioskującego warunków umowy). 

Dopiero po podpisaniu tej umowy, pieniądze w ciągu kilku dni trafiają na Twoje konto.  

W terminie wskazanym w umowie należy założyć działalność gospodarczą. 

Całą kwotę dotacji trzeba wydać w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania 
dotacji. 

 



 

 

 

 

                                                                

Złożenie wniosku  Powiadomienie z Urzędu w ciągu 30 dni Podpisanie umowy 

  

                                                                                                

  Założenie działalności   30 dni na wykorzystanie dofinansowania 

    

 

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie (dotację) 

Przeważnie dotacje przeznaczane są na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, oprogramowania, 
towaru i materiałów oraz reklamy. Nie wydamy ich natomiast na pojazdy, kasę fiskalną, 
drukarkę fiskalną, czy pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy. Wymogi te 
zawsze szczegółowo określają regulaminy poszczególnych urzędów pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRAWNICZEJ Z UNII EUROPEJSKIEJ 

Pozyskanie środków z Funduszy Europejskich UE jest ogromną zaletą, gdyż są one bezzwrotne. 
Dodatkowo, poza podstawową kwotą (najczęściej ponad 20 tys. złotych do 40 tys. złotych) 
można liczyć także na tzw. wsparcie pomostowe. Są to pieniądze w kwocie przeważnie 
wahającej się w granicach 1 000 - 2 000 złotych miesięcznie, wypłacane przez 6 do 12 miesięcy 
od rozpoczęcia działalności. Można je przeznaczyć m.in. na składki ZUS, koszty eksploatacji 
pomieszczeń, koszty usług księgowych, pocztowych i inne koszty związane z funkcjonowaniem 
firmy.  

Warunki przyznania dotacji z Unii Europejskiej 

1. Dotacje z Funduszy Europejskich otrzymać mogą: 
• osoby, które nie ukończyły 30-go roku życia, są bezrobotne i nie uczą się.   
• osoby bezrobotne takie jak: kobiety, osoby powyżej 45 roku życia, osoby 

z niepełnosprawnościami, niepracujące od dłuższego czasu).  

2. Informacje na temat dostępnych dotacji na założenie firmy z Unii Europejskiej możesz 

znaleźć w Powiatowym Urzędzie Pracy lub w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, jeżeli jesteś 

zarejestrowany jako osoba bezrobotną. Oprócz tego możesz również skontaktować się 

z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, a aktualnie realizowane programy 

znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji. 

Każdy projekt, który jest współfinansowany ze środków unijnych nie jest finansowany przez 
Unię Europejską w całości. Jeśli ubiegasz się o przyznanie dotacji powinieneś mieć wkład 
własny. Poziom wkładu własnego zależy głównie od rodzaju projektu. Wkładu własnego nie 
muszą stanowić środki finansowe, które masz na swoim koncie. Możliwe jest skorzystanie z 
kredytu lub pożyczki. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etapy ubiegania się o dofinansowanie działalności prawniczej 

 

1. Sprawdź odpowiednie dla Ciebie formy dofinansowania oraz harmonogramy 
konkursów. Listę dostępnych projektów znajdziesz w specjalnej wyszukiwarce na 
stronie internetowej Funduszy Europejskich, gdzie przy każdym z nich określone 
zostało, dla kogo dany projekt został skierowany oraz jakie kryteria należy spełniać, aby 
możliwe było wzięcie w nim udziału. Więcej informacji o konkretnym projekcie możesz 
uzyskać od konsultantów w Punktach Informacyjnych. 

2. Skontaktuj się z osobą lub instytucją realizującą projekt. Kontakt, pod którym możemy 
zgłosić chęć udziału, zawsze podany jest przy danym ogłoszeniu projektu. Tam również 
możesz zadać pytania, na które odpowiedzi rozwieją Twoje wszelkie wątpliwości. Często 
są również prowadzone otwarte spotkania dla osób zainteresowanych wzięcia udziału 
w projekcie i otrzymaniem dotacji na rozpoczęcie działalności. 

3. Przeczytaj regulamin projektu i złóż formularz zgłoszeniowy, który jest skróconą wersją opisu 
projektu. Na tym etapie formularz jest weryfikowany merytorycznie i formalnie. 

4. Przyjęcie wniosku o udział w projekcie powoduje, że będziesz mógł wziąć udział w cyklu 
szkoleń. Dotyczą one m.in.: projektowania biznesplanu, marketingu, przedsiębiorczości, 
reklamy. 

5. Po Twojej dokładnej analizie dokumentacji konkursowej, złóż do wskazanej instytucji 
wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Od tego momentu pozostaje 
oczekiwanie na decyzję Komisji Oceny Wniosków. Cały proces może trwać nawet do 
trzech miesięcy. 

Ocena wniosku 

Komisja ocenia najpierw wniosek pod kątem zgodności z wymogami formalnymi.  
Po spełnieniu warunków formalnych, wniosek zostanie poddany ocenie 
merytorycznej: 

• badana jest treść projektu oraz to, w jakim stopniu projekt realizuje cel programu, z 
którego chcesz otrzymać dotację 

• oceniana jest możliwość wykonania projektu 

• bada się zgodność wniosku z wymogami merytorycznymi 

• oraz przeprowadzana jest rozmowa z doradcą zawodowym.  

Przed podpisaniem umowy będzie na Tobie spoczywał obowiązek zabezpieczenia 
dotacji. Ma to na celu zapobiec nienależytemu wykorzystaniu środków unijnych. 
Zabezpieczenie może być dokonane w jednej lub kilku formach na realną wartość, 
nie mniejszą niż 140 % kwoty udzielonego dofinansowania. Wybór formy będzie 

zależeć od oceny Twojej sytuacji ekonomiczno-finansowej spośród: weksla z poręczeniem, 
poręczenia zwykłego, zastawu na prawach lub rzeczach, ograniczone prawo rzeczowe 
na nieruchomości, gwarancja bankowa, blokada rachunku.  
 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
 
 

Umowa na dofinansowanie 

Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku zostanie zawarta umowa o 
dofinansowanie działalności prawniczej (gospodarczej). Umowa ta określa 
szczegółowe zasady na jakich dotacja została przyznana, zasady rozliczenia i Twoje 
obowiązki. Do podstawowych zobowiązań należy: 

• wydatkowanie środków zgodnie z założeniami; 
• rozliczenie projektu w ciągu 30 dni od dnia zakończenia wydatkowania przyznanych 

środków; 
• złożenie wniosku o płatność końcową po zakończeniu projektu. 

Decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej przy pomocy 
dotacji z Unii Europejskiej musisz liczyć się z tym, że uzyskanie środków 
unijnych nie jest procesem prostym i krótkim. Od ogłoszenia konkursu na 
beneficjenta projektu do ostatecznych wyników oceny wniosku i podpisania 
umowy, często mija ponad rok. Jeżeli dofinansowanie z UE na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej to Twoja szansa, to warto uzbroić się w cierpliwość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           POŻYCZKA BGK „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. 

Wsparcie skierowane jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do 
studentów ostatniego roku studiów, którzy szukają pracy, do 
zarejestrowanych osób bezrobotnych, a także opiekunów osób 

niepełnosprawnych szukających pracy.  

Ze wsparcia mogą skorzystać również przedsiębiorcy, niepubliczne przedszkola i szkoły oraz 
producenci rolni. Żłobki, kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne mogą 
wnioskować o wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy związanego z opieką 
nad dziećmi niepełnosprawnymi lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych. 

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – kto może skorzystać: 

• studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów 
magisterskich, 

• absolwenci szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub 
uzyskania tytułu zawodowego, 

• bezrobotni zarejestrowani w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, 
• opiekunowie osób niepełnosprawnych - członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający 
świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego. 

Jak skorzystać z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej? 

• Zgłoś się do instytucji finansowej, która działa na terenie, gdzie planujesz prowadzić 
działalność gospodarczą, i złóż wniosek. Wniosek możesz złożyć osobiście w placówce 
pośrednika finansowego lub przez generator wniosków dostępny na stronie 
internetowej pośrednika. 

• Jeśli potrzebujesz wsparcia przy wypełnianiu wniosku, możesz umówić się na 
konsultację. Doradca wyjaśni wszystkie wątpliwości i pomoże Ci wypełnić wniosek. 

• Jak otrzymasz pozytywną decyzję, załóż działalność. 
• Podpisz umowę z instytucją finansującą wraz z zabezpieczeniem spłaty pożyczki. 
• Otrzymujesz wypłatę środków i jesteś swoim własnym szefem! 

Warto wiedzieć! Jeśli ubiegasz się o pożyczkę na podjęcie działalności lub już ją masz, możesz 
również skorzystać z bezpłatnego doradztwa i szkoleń. 

 

Ważne informacje 

• wartość pożyczki to ok. 100 tys. zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia) 
• oprocentowanie – 0,01 proc. lub 0,03 proc. w skali roku 
• brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki 
• okres spłaty pożyczki do 7 lat 
• karencja w spłacie do 1 roku 

Źródło i więcej informacji na https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-

pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/ 

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/


 

 

 

 

POŻYCZKI UNIJNE Z BGK 

 

 

Czym są pożyczki unijne? 

 

Pożyczki unijne uzupełniły dobrze znany polskim firmom system dotacyjny. Są to odnawialne 
instrumenty finansowe w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych, z 
których po spłacie można skorzystać ponownie. Pożyczki finansowane są ze środków 
Funduszy Europejskich, a konkretnie z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020. 
 
Przedsiębiorczość, innowacje, energetyka i sprawy społeczne - właśnie to wspierają fundusze z 
unii europejskiej w rozwoju gospodarczym Polski. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako 
menedżer funduszy UE pomaga polskim przedsiębiorcom rozwijać skrzydła. Pożyczki z funduszy 
europejskich to oferta BGK dla 15 regionów Polski. Wspomagają one konkurencyjność 
przedsiębiorstw, badania i rozwój technologiczny, a także wspierają zatrudnienie i spójność 
społeczną. Nie tylko przedsiębiorcy, ale instytucje publiczne i pozarządowe, dzięki funduszom 
UE mają wpływ na polepszenie sytuacji społeczno-gospodarczej Polski. 

Szeroki wybór produktów dopasowany jest do rzeczywistych, wcześniej zidentyfikowanych 
potrzeb poszczególnych regionów. Naszym celem jest wspieranie wszystkich przedsiębiorców 
– zarówno doświadczonych inwestujących w rozwój firmy, jak i stawiających pierwsze kroki w 
biznesie, w zakładaniu własnej działalności gospodarczej. 

Pożyczki unijne zasilają nie tylko biznes, ale także finansują inwestycje związane z rewitalizacją, 
poprawą efektywności energetycznej, termomodernizacją, z zastosowaniem odnawialnych 
źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i sektorze 
publicznym. 

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Źródło i więcej informacji na https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/ 

 

 

 

 

https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/

