
UMOWA  nr  …../D/2022 

w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków                                                                  
na podjęcie działalności gospodarczej 

zawarta w dniu ……………………… 2022 roku  w  Żywcu   

 

pomiędzy : 

Panem Andrzejem Kalatą - Starostą Żywieckim z siedzibą: w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, 

zwanym dalej “Starostą” 

a  

P. 

legitymującym się dowodem osobistym nr ………… 

PESEL ……………… 

zamieszkałym: ………………………………. 

zwanym  dalej „Wnioskodawcą” 

 

§ 1 

1. Starosta działając na podstawie art.12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej   

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021r. poz. 573) oraz 

Rozporządzenia MRPiPS z dnia 12  grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie 

niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności                   

w formie spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 2018r. poz. 2342 z późn. zm.) przyznaje jednorazowo 

Wnioskodawcy na jego wniosek z dnia ………….. 2022r. środki w wysokości: …….. 000,00zł 

(słownie:   ……………. złotych, zero groszy) na podjęcie działalności gospodarczej – 

„……………………………………” na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie. 

2. Środki o których mowa w ust. 1 są środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  

Niepełnosprawnych. 

3. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 2 Wnioskodawca, pod 

rygorem ich zwrotu, zobowiązany jest przeznaczyć na zakup: 

1)…………………… 

2)………………… 

 

4.  

Wkład własny w wysokości …………….. zł (słownie: ……………………………. złotych, zero 

groszy) będzie wykorzystany na zakup:  
1) ………………………. 

2) ……………………….. 

§ 2 

1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Wnioskodawcy w 

………………………….nr konta………………………………, w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

umowy i po przedstawieniu przez Wnioskodawcę: 

1)  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 



2)  zabezpieczenia zwrotu kwoty środków. 

2. Starosta zastrzega sobie prawo, w wyznaczonym przez siebie terminie do, co najmniej 

jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy. O terminie 

przeprowadzenia weryfikacji Wnioskodawca zostanie powiadomiony z co najmniej trzydniowym 

wyprzedzeniem. 

3. Wnioskodawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie 

zgodności przyznanej pomocy z przepisami umowy przez okres 10 lat. 

 

§ 3 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do: 

a)  przeznaczenia środków wyłącznie na cele i rodzaje wydatków określone w § 1 ust. 3 umowy; 

b) prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w § 1 przez okres co najmniej 

12 miesięcy; 

c)  udokumentowanie realizacji umowy na każde wezwanie Starosty; 

d) umożliwienie Staroście wykonywania czynności kontrolnych mających na celu weryfikację 

prawidłowości realizacji umowy w okresie jej obowiązywania; 

e) informowania Starosty o wszelkich zmianach realizacji umowy niezwłocznie po ich wystąpieniu; 

f)  rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie, tj. do dnia …………. 2022 

roku; 

g) ( bez wykreślenia w przypadku płatnika VAT) zwrotu równowartości odliczonego lub 

zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 

2018r. poz. 2174,193, 2215, 2244)  podatku naliczonego z tytułu zakupionych towarów i usług 

finansowanych z przyznanych środków: 

  w terminie 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, w której 

wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, w przypadku, gdy z deklaracji za dany okres 

rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do 

przeniesienia na następny okres rozliczeniowy; 

– w terminie 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku, w przypadku gdy z 

deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, w której 

wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, wynika kwota do zwrotu. 

h) zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, naliczonych od dnia ich otrzymania w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania 

wezwania Starosty w razie naruszenia co najmniej jednego  z warunków niniejszej umowy; 

i) zabezpieczenia zwrotu kwoty środków w formie poręczenia przez osobę fizyczną. Oświadczenie 

poręczyciela stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy; (odpowiednia forma zabezpieczenia) 

j) poinformowania starosty o nie prowadzeniu lub prowadzeniu działalności oraz jej zakresie w 

terminie 12 miesięcy po upływie okresu, o którym mowa w pkt b); 

k) przedstawienia, w terminie 14 dni od podpisania umowy zaświadczenia o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

 

2. Umowa wygasa po wypełnieniu przez Wnioskodawcę wszystkich zobowiązań wynikających                      

z umowy. 



§ 4 

         

1. Zwrot otrzymanych przez Wnioskodawcę środków następuje w przypadku: 

1) wezwania Starosty do zapłaty w razie naruszenia przez Wnioskodawcę co najmniej jednego warunku 

umowy, 

2) ujawnienia przez Wnioskodawcę informacji o wypłacie środków w wysokości wyższej od należnej. 

2. Kwota zwrotu, o którym mowa w ust 1 stanowi iloczyn kwoty wypłaconych środków i ilorazu: 

1) liczby dni w okresie począwszy od dnia naruszenia warunków umowy lub od dnia śmierci 

Wnioskodawcy, do dnia upływu odpowiedniego okresu, o którym mowa w § 3 ust 1 lit. b), włącznie oraz 

2) liczby dni w odpowiednim okresie, o którym mowa w § 3 ust 1 lit. b). 

3. Jeżeli Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu przyznanych środków dokonuje zwrotu wraz z 

odsetkami naliczonymi od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w 

terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania od Starosty wezwania do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co 

najmniej jednego z warunków umowy. Postanowienia § 4 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

 

                                                                                 § 5 

Wnioskodawca dokonując rozliczenia środków zobowiązany jest posługiwać się wyłącznie danymi 

zawartymi we wniosku, protokole negocjacyjnym i niniejszej umowie. Do rozliczenia należy dołączyć 

wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu towarów lub usług określonych we wniosku. 

 

                                                                                § 7 

1. Jeżeli środki zostały wypłacone Wnioskodawcy w wysokości wyższej od należnej, Wnioskodawca 

zobowiązany jest poinformować Powiat o wysokości nienależnie pobranej kwoty środków                            

i dokonać jej zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia jej ujawnienia. 

2. Jeżeli środki zostały wypłacone Wnioskodawcy w wysokości niższej od należnej, Wnioskodawca 

może poinformować Powiat o wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną,                 

a kwotą wypłaconą Wnioskodawcy oraz złożyć wniosek  o wypłatę tej kwoty w terminie do dnia                 

15 lutego roku następującego po roku, w którym upłynął termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit.b. 

3. Do rozliczenia środków stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 i 5. 

 

§ 8 

1. Zabezpieczeniem zwrotu kwoty otrzymanych środków będzie poręczenie stanowiące załącznik 

nr2. Poręczenie zawierające, dane personalne Poręczyciela oraz oświadczenie Wnioskodawcy 

zawarte są  odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do umowy. 

2. Załączniki o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część umowy. 

3. Koszty związane z zabezpieczeniem umowy oraz zwrotu środków ponosi Wnioskodawca. 

 

§ 9 

Zwrotu środków w przypadkach określonych w §§ poprzedzających, Wnioskodawca dokonuje na konto: 

Starostwo Powiatowe w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec Nr  81 1560 1023 0000 9140 0000 

0237. 

§ 10 



1.Jakakolwiek zmiana profilu działalności przez Wnioskodawcę, o której mowa w § 1 w okresie 

obowiązywania umowy wymaga uprzedniej zgody Starosty.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 11 

Pomoc przyznawana jest jako pomoc de minimis o której mowa jest w rozporządzeniu Komisji (WE)                   

nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str.1). 

 

§ 12 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia: 

-  Kodeksu cywilnego; 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych; 

− rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie 

przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo  

działalności w formie spółdzielni socjalnej. 

 

§ 13 

Wszelkie spory powstałe w czasie trwania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd w Żywcu 

właściwy dla siedziby Starosty.  

§ 14 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wnioskodawca, drugi Starosta, a trzeci PCPR w Żywcu. 

 

 

§ 15 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

....................................................                                                .................................................... 

               Starosta                                                                                  Wnioskodawca 

           

                                                                                                                                                                             

Sprawdzono pod względem merytorycznym      .................................................................. 
                                                                                     pieczęć i podpis kierownika PCPR w Żywcu 
 
 
 
Potwierdzam zabezpieczenie środków PFRON  ...............................................................… 
                                                                                                                                pieczęć i podpis Głównego Księgowego PCPR w Żywcu 


