
Załącznik nr 1 do Uchwały  nr VII/58/99  
 

Z A S A D Y 
DOFINANSOWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PROWADZĄCYM 
DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZĄ LUB ROLNICZĄ, DO OPROCENTOWANIA 
KREDYTU BANKOWEGO ZACIĄGNIĘTEGO NA KONTYNUOW ANIE TEJ 
DZIAŁALNO ŚCI 
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 123 z późniejszymi zmianami) osoba 
niepełnosprawna, która:  
~ prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 roku o      
działalności gospodarczej (Dz. U. nr 41, poz.21 z późniejszymi  zmianami) albo prowadzi 
własne lub dzierŜawione gospodarstwo rolne;  
~ posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 1 września 1997 r. przez KIZ; lub 
orzeczenie o niezdolności do pracy wydane po 1 września 1997 r. przez lekarza orzecznika 
ZUS; lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które będzie waŜne w trakcie trwania 
umowy o dofinansowanie, 
~ nie korzystała z poŜyczki ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo 
rolniczej lub taka poŜyczka została spłacona lub w całości umorzona (czyli nastąpiło pełne 
rozliczenie umowy);  
~ otrzymała kredyt na kontynuację działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub 
dzierŜawionego gospodarstwa rolnego, 
~ nie posiada zaległości w zobowiązaniach wymagalnych wobec PFRON , 
~ prowadzi działalność gospodarczą albo własne lub dzierŜawione gospodarstwo rolne od co 
najmniej jednego roku od daty złoŜenia wniosku  moŜe ubiegać się o dofinansowanie 
oprocentowania kredytu bankowego. 
Dofinansowaniem moŜe być:  
objęte oprocentowanie kredytu inwestycyjnego lub obrotowego, udzielonego w złotych lub 
walutach obcych (po przeliczeniu według kursu obowiązującego w dniu złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie );  
udzielone do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuacje prowadzenia 
działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych;  
udzielone osobie niepełnosprawnej, będącej pracodawcą, z którą została podpisana umowa o 
dokonanie zwrotu kosztów związanych z organizacją nowych stanowisk pracy, czy teŜ z 
zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, pod warunkiem, Ŝe wywiązuje się z warunków 
umowy;  
udzielone kredytobiorcy raz w roku kalendarzowym i do jednego kredytu bankowego, 
niezaleŜnie kiedy był on udzielony;  
objęte oprocentowanie przypadające do zapłaty po dniu zawarcia umowy pomiędzy Starostą a 
osobą niepełnosprawną do końca roku kalendarzowego.  
Dopuszcza się moŜliwość podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania do oprocentowania 
kredytu bankowego na podstawie umowy zawartej pomiędzy kredytobiorcą a bankiem, w której 
znajduje się klauzula, Ŝe kredyt zostanie wypłacony kredytobiorcy po uzyskaniu przez niego 
pozytywnej decyzji Starosty o przyznaniu dofinansowania.  
Dofinansowanie nie moŜe być udzielone do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego 
na kontynuację działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, 
tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a takŜe pozostałych wyrobów 
alkoholowych o zawartości alkoholu powyŜej 1 ,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo 
z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.  
Dofinansowaniem nie mogą być objęte odsetki za nieterminowe spłaty rat zarówno kapitału jak 
i odsetek.  
Dofinansowanie nie moŜe przekroczyć 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego 
na kontynuowanie działalności, przysługującego w  danym roku, po dniu zawarcia umowy 
 



 
 
     TRYB POSTĘPOWANIA  
Osoba niepełnosprawna, będąca mieszkańcem powiatu poznańskiego i ubiegająca się o 
dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie 
działalności gospodarczej lub rolniczej  powinna:  
 l. pobrać druk wniosku o dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy   
 Rodzinie w Poznaniu ul. Krasińskiego 3A ( istnieje moŜliwość przesłania  
wniosku na adres osoby niepełnosprawnej po uprzednim zgłoszeniu się  
 telefonicznie tel.84-84-218lub pisemnie);   
 
2. złoŜyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wypełniony wniosek wraz z 
załącznikami wymienionymi we wniosku -w przypadku złoŜenia kserokopii naleŜy dostarczyć 
do wglądu oryginały dokumentów w celu uwierzytelnienia);  
 
Wniosek rozpatrywany jest według kryteriów podanych w załączniku nr 2 do uchwały Rady 
Powiatu nr VII/58/99 
 
W terminie 30 dni od daty złoŜenia  kompletnego wniosku  Starosta powiadamia wnioskodawcę 
w formie pisemnej o pozytywnym lub negatywnym jego rozpatrzeniu .  
     Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów 
kodeksu postępowania administracyjnego.  
     W przypadku pozytywnej oceny wniosku, Starosta wciągu 14 dni, zawiera z osobą 
niepełnosprawną umowę w formie pisemnej .  
 



 Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/58/99  
 

KRYTERIA OCENY WNIOSKU 
 
I.       Rodzaj prowadzonej działalności:  
działalność niezgodna z zasadami dofinansowania -0 pkt.  
b) zgodna z zasadami dofinansowania                    - 1 pkt.  
 
II.      Celowość dofinansowania:  
a) brak celowości         -0 pkt.  
b) rozwój działalności -1 pkt.  
c) rozwój działalności i zatrudnienie innych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w 
powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy- 2 pkt.  
 
Okres prowadzenia działalności:  
poniŜej 1 roku    -0 pkt. 
b) od 1 roku do 3 lat- 1 pkt. 
c) powyŜej 3 lat        -2 pkt.  
 
IV .     Posiadane orzeczenie o niepełnosprawności: 
 a) przeciwwskazania do dalszego prowadzenia działalności    -0 pkt.  
 b) brak przeciwwskazań do prowadzenia dalszej działalności -1 pkt.  
 
V.      Zobowiązania wobec PFRON lub inne: 
 a) występują zobowiązania wobec PFRON lub inne       -0 pkt-   
 b) nie występują zobowiązania wobec PFRON lub inne -1 pkt.  
 
VI.      Korzystanie z innych form dostępnych za pośrednictwem PFRON:  
 a) korzystanie z innych form i brak rozliczenia lub i nieterminowość spłat -0 pkt.  
 b) korzystanie z innych form                               -1 pkt.  
 c) korzystanie z innych form i pełne rozliczenie -2 pkt. 
 
VII.      Terminowość spłaty kredytu 
      a)  występuje nieterminowość wpłaty       -0 pkt.  

nie występuje nieterminowość wpłat -1 pkt. I 1 
 
Uzyskanie punktów od 9 lub 10 -istnieje moŜliwość pełnego  dofinansowania (t z n. 5 O %)  
Uzyskanie punktów od 7 lub 8 -wysokość dofinansowania do negocjacji . 
Uzyskanie punktów poniŜej 7 -brak moŜliwości uzyskania dofinansowania. 
 
 


