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I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności 

gospodarczej 

1. Maksymalna kwota pożyczki 

Maksymalna wartość pożyczki na podjęcie działalności wynosi maksymalnie 20-

krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia1, obowiązującego w dniu złożenia wniosku 

o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 20-krotność wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą. 

2. Maksymalny okres udzielania pożyczki 

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 7 lat. 

3. Okres karencji 

Możliwa jest karencja w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Okres 

karencji wliczany jest do okresu kredytowania. 

4. Opłaty i prowizja  

Pożyczkobiorca nie ponosi prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem 

i obsługą pożyczek w całym okresie finansowania 

5. Kto może skorzystać z pożyczki 

1. absolwenci szkół średnich/zawodowych oraz wyższych tj. I, II stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania 

dyplomu/daty ukończenia szkoły, 

2. studenci ostatniego roku, 

3. osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy 

którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy 

zarobkowej. 

Ubiegający się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej musi spełniać następujące 

warunki: 

1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie prowadził 

działalności gospodarczej i nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; 

2. na dzień składania wniosku o pożyczkę nie jest zatrudniony oraz nie wykonuje 

innej pracy zarobkowej; 

3. w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę nie był skazany 
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za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy 

z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 

za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012 r. poz. 768, z późn. zm.); 

4. w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata 

kalendarzowe nie uzyskał pomocy de minimis przekraczającej 200 tysięcy Euro lub 

100 tysięcy Euro w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą 

w sektorze transportu drogowego towarów; 

5. zobowiązał się do nie zawieszania działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy 

po dniu jej rozpoczęcia; 

6. zobowiązał się do wykorzystania środków pożyczki zgodnie z przeznaczeniem; 

7. zobowiązał się poddać kontroli, w tym kontroli w siedzibie pożyczkobiorcy 

dokonywanej przez MPiPS, BGK, pośrednika finansowego bądź inne uprawnione 

podmioty w zakresie prawidłowości wykorzystania środków pożyczki oraz 

zapewnia, w czasie tej kontroli, prawo wglądu we wszystkie dokumenty i dane 

związane z udzieloną pożyczką i przedmiotem finansowania ze środków pożyczki; 

8. zobowiązał się do przechowywania dokumentacji związanej z udzieloną pożyczką 

i przedmiotem finansowania ze środków pożyczki przez okres 10 lat od podpisania 

umowy pożyczki, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo.; 

6. Rodzaje przyjmowanych zabezpieczeń  

Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielanych pożyczek jest weksel własny 

in blanco osoby fizycznej i poręczenie dwóch osób fizycznych. Z zastrzeżeniem, 

że w zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, zamiast poręczenia 

dwóch osób fizycznych, może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu 

udzielonych pożyczki tj.: hipoteka, zabezpieczenie rzeczowe, gwarancja bankowa, 

ubezpieczeniowa, poręczenie przez jedną osobę fizyczną lub prawną.  

7. Wysokość oprocentowania pożyczek 

Oprocentowanie pożyczek, w skali roku, wynosi 0,25 stopy redyskonta weksli 

przyjmowanych przez NBP i jest stałe w całym okresie kredytowania 

  



 

 

II. Jak pomagamy 

Podstawową działalnością PDB Katarzyna Markowska jest doradztwo biznesowe 

skierowane do przedsiębiorstw, jednostek samorządów terytorialnych oraz podmiotów 

ekonomii społecznej. 

Zakres usług świadczonych przez PDB Katarzyna Markowska to: 

1. Pozyskiwanie funduszy unijnych 

ETAP II − Analiza wstępna 

 Przeprowadzimy analizę skuteczności projektu w stosunku do celów danego 

programu, 

 Ustalimy konkretny obszar prac, 

 Zweryfikujemy pozyskane dane. 

ETAP II − Przygotowanie dokumentacji 

Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie oraz pomagamy przygotować niezbędne 

załączniki. Wniosek i załączniki sporządzane są zgodnie z wymogami programu 

operacyjnego oraz przepisami prawa. 

ETAP III − Zarządzanie projektem i jego rozliczenie 

Na tym etapie realizacji projektu oferujemy:  

 zarządzanie projektem − zgodnie z wymogami poszczególnych programów 

i funduszy, 

 pomoc w sporządzaniu okresowych sprawozdań z realizacji projektu, 

 współpracę w zakresie przygotowania przetargów zgodnie z Ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych, 

 pomoc w przygotowywaniu okresowych lub końcowych wniosków o płatność 

(rozliczenie projektu) i kontaktach z Instytucją Wdrażającą. 

Termin realizacji prac − do uzgodnienia. 

2. Doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym 

Jeżeli zamierzają się Państwo ubiegać o inwestycyjny kredyt bankowy, nasza Firma 

jest gotowa przygotować dla Państwa skuteczny Biznes Plan, który pomoże uzyskać 

pozytywną decyzję banku.  

Biznesplan inwestycji powinien zostać sporządzony zgodnie z wytycznymi podanymi 

przez instytucję udzielającą kredytu. 

 

 

 



 

 

Biznesplan inwestycji sporządzany przez PDB Katarzyna Markowska zawiera (ujęte 

w zwięzły sposób) następujące informacje: 

1. opis dotychczasowej działalności Klienta; 

2. opis i cel inwestycji; 

3. opis procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, który będzie realizowany 

w wyniku inwestycji; 

4. analizę finansową przedsięwzięcia, uwzględniającą planowane nakłady inwestycyjne 

i źródła ich finansowania oraz przewidywane efekty ekonomiczne (ilościowe 

i jakościowe); 

5. analizę opłacalności projektu inwestycyjnego (wskaźniki efektywności ekonomicznej 

inwestycji); 

6. zakres rzeczowy inwestycji technologicznej: kosztorys oraz harmonogram jej 

realizacji; 

7. zwięzłą analizę rynku produktów lub usług powstałych w wyniku inwestycji oraz 

konkurencji na tym rynku; 

8. strategię marketingową. 

Biznes plan jest sporządzany w ciągu 2-3 tygodni od momentu dostarczenia danych przez 

Klienta. 

3. Doradztwo strategiczne 

PDB Katarzyna Markowska oferuje również usługi w zakresie doradztwa 

strategicznego mające na celu wsparcie właścicieli, zarządów czy udziałowców 

przedsiębiorstw w budowaniu marki, wizerunku oraz wartości dodanej firm. 

4. Szkolenia 

Firma oprócz usług wymienionych w ofercie, prowadzi szkolenia z obszaru 

pozyskiwania dofinansowania z UE. Zakres prezentowanych informacji jest dostosowany do 

potrzeb klienta. Kursy mogą zawierać dane ogólne lub specjalistyczne z konkretnego obszaru, 

czy działania. W zależności od preferencji, na prośbę klienta szkolenia mogą odbywać się 

w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Pozyskiwanie funduszy unijnych z UE (w tym z Urzędu Pracy) 

•Przeprowadzanie analizy skuteczności projektu w stosunku do celów danego programu 

•Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami tj. np. 
biznes plan, studium wykonalności i inne formalne dokumenty Wnioskodawcy 

•Zarządzanie cyklem projektu (rozliczanie projektów, końcowe wnioski o płatność); 

•Obsługa i opracowywanie pełnej korespondencji związanej z zapytaniami ze strony 
organów wdrażających; 
 

Doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym 

•Sporządzanie biznes planów, 

•Sporządzanie studiów wykonalności potencjalnych rozwiązań biorąc pod uwagę 
dostępne zasoby i istniejące ograniczenia; 

•Sporządzanie analiz finansowych 

•Pomoc w pozyskiwaniu finansowania rozwoju przedsiębiorstw 

•Przygotowywanie dokumentacji kredytowych i leasingowych; 

•Sporządzanie analiz ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstw 

Doradztwo strategiczne 
•Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych dających odpowiedzi na pytania o wpływ, 
efektywność i osiągnięcia projektu, 

•Przygotowywanie programów restrukturyzacji przedsiębiorstw, jednostek służby 
zdrowia itp., 

•Sporządzanie diagnoz i planów naprawczych m. in. NZOZ-ów, SP ZOZ-ów, 

•Przygotowywanie strategii rozwoju, 

•Sporządzanie analiz strategicznych przedsiębiorstw w określonych obszarach jej 
funkcjonowania; 

Szkolenia 

•Przygotowywania i sporządzania profesjonalnych Biznes Planów, 

•Analizy finansowej oraz elementów prognozowania finansowego, 

•Przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w ramach pozyskiwania środków 
finansowych z Unii Europejskiej, 

•Rozliczania dotacji unijnych, 

•Ryzyka zdrowotnego; 

•Zarządzania relacjami z kluczowymi klientami; 

•Zarządzania jednostkami w systemie ochrony zdrowia; 

•Efektywności usługowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

Nasz zespół tworzą doświadczeni pracownicy od lat realizujący z powodzeniem 
szeroką gamę usług doradczych z dziedziny konsultingu ekonomicznego, 

finansowego oraz doradztwa strategicznego. 



 

 

III. Gdzie jesteśmy 

 

 

 

 
 

 

 

 

PDB Katarzyna Markowska 

ul. M. Konopnickiej 15 

58-500 Jelenia Góra 

tel. 75 64 67 100, kom. 605 167 143 lub 605 167 455 

 

 

 

biuro@doradcypdb.pl 
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