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do Kryteriów wyboru wniosków określonych dla poszczególnych zadań na 2021r.

ZASADY
DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA PRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
PFRON W ZAKRESIE POMOCY UDZIELANEJ OSOBOM NIEPEŁNOPSRAWNYM NA
PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO DZIAŁALNOŚCI W
FORMIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Formami zabezpieczenia zwrotu przez osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym
urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu
otrzymanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności
w formie spółdzielni socjalnej mogą być:
1)
poręczenie,
2)
weksel z poręczeniem wekslowym (awal),
3)
gwarancja bankowa,
4)
zastaw na prawach lub rzeczach,
5)
blokada rachunku bankowego,
6)
akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Wszelkie koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wnioskodawca.
Zabezpieczenie w postaci poręczenia cywilnego
Wymagani są 2 poręczyciele, którzy osiągają dochody netto miesięcznie każdy w wysokości co
najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia*, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2020r. poz. 426 ze zm.)
Poręczycielami mogą być osoby:
a) pełnoletnie,
b) w wieku do 70 roku życia,
c) zatrudnione na czas nieokreślony lub określony na co najmniej 36 m-cy na podstawie umowy
o pracę (wymagane dokumenty: zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wypełnione przez
zakład pracy za ostatnie 3 m-ce, wraz z oświadczeniem o braku lub informacja o
ewentualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem miesięcznej spłaty zadłużenia),
d) osoby, które prowadzą działalność gospodarczą (zaświadczenie o wysokości osiągniętego
dochodu za rok ubiegły, aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec ZUS),
jeżeli działalność ta nie jest w stanie likwidacji lub upadłości.
e) osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne (zaświadczenie o osiąganym dochodzie za rok
poprzedni oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego i ze składkami w
KRUS.
f) osoby pobierające rentę lub emeryturę – decyzja ZUS/KRUS o przyznaniu świadczenia
i decyzja o ostatniej waloryzacji świadczenia (w przypadku renty świadczenie powinno być
przyznane na okres co najmniej 36 miesięcy)
Poręczycielem nie może być:

1)
2)

małżonek wnioskodawcy pozostający z nim we wspólnocie majątkowej,
małżonek poręczyciela pozostający z nim we wspólnocie majątkowej.
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Ponadto wymagane dokumenty:
-

-

zgoda współmałżonka poręczyciela, ewentualnie dokument potwierdzający rozdzielność
majątkową (jeżeli dotyczy), sentencja wyroku sądowego o rozwodzie (jeżeli dotyczy, akt
zgonu współmałżonka (jeżeli dotyczy),
informacje dotyczące istniejących zobowiązań finansowych poręczycieli oraz
współmałżonków poręczycieli lub oświadczenie o braku jakichkolwiek zobowiązań
finansowych.

Organ udzielający wsparcia zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji
dotyczącej zabezpieczenia zwrotu przyznanego dofinansowania.
*przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od
pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
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