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ROZPORZ�DZENIE 
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 22 maja 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i 
umarzania po�yczek dla osób niepełnosprawnych.  

(Dz. U. z dnia 3 czerwca 1998 r.) 

Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082) zarz�dza si�, co 
nast�puje: 

§ 1. 1. Po�yczka mo�e by� udzielona osobie niepełnosprawnej na rozpocz�cie działalno�ci: 

 1) wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej, w rozumieniu przepisów o działalno�ci gospodarczej, 
 2) rolniczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub rozszerzenie tej 

działalno�ci o rodzaj (profil) dotychczas nie prowadzony, 
 3) polegaj�cej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, 
bez wzgl�du na form� prawn� jej prowadzenia. 

2. Po�yczka mo�e by� udzielona na: 
 1) podj�cie działalno�ci po raz pierwszy, 
 2) ponowne rozpocz�cie działalno�ci, je�li od dnia wykre�lenia wpisu do ewidencji działalno�ci 

gospodarczej albo cofni�cia koncesji - w odniesieniu do działalno�ci gospodarczej, lub wyga�ni�cia 
obowi�zku podatkowego z tytułu prowadzenia działalno�ci rolniczej, lub wyga�ni�cia obowi�zku 
podatkowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej upłyn�ło co najmniej 6 
miesi�cy. 
3. Osoba niepełnosprawna mo�e otrzyma� po�yczk� tylko raz oraz pod warunkiem, �e nie korzysta 

aktualnie z po�yczki udzielonej z Funduszu Pracy. 

§ 1a. Pomoc udzielana osobom niepełnosprawnym na rozpocz�cie działalno�ci gospodarczej jest 
realizowana w ramach pomocy de minimis, o której mowa w rozporz�dzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 z 
dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w 
ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001). 

§ 1b. Pomoc, o której mowa w § 1a, nie mo�e by�: 
 1) udzielana w sektorze transportu oraz w zakresie działalno�ci zwi�zanej z produkcj�, przetwarzaniem i 

wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Zał�czniku I do traktatu ustanawiaj�cego 
Wspólnot� Europejsk�; 

 2) udzielana dla działalno�ci zwi�zanej z eksportem, je�eli pomoc jest bezpo�rednio zwi�zana z ilo�ci� 
eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi 
wydatkami bie��cymi zwi�zanymi z prowadzeniem działalno�ci eksportowej, z wyj�tkiem pomocy na 
pokrycie kosztów udziału w targach handlowych i badaniach lub usług konsultingowych 
przeprowadzanych w celu wprowadzenia nowego b�d� istniej�cego produktu na nowy rynek; 

 3) uwarunkowana pierwsze�stwem u�ycia towarów produkcji krajowej. 

§ 1c. Osoba niepełnosprawna mo�e uzyska� pomoc, o której mowa w § 1a, je�eli warto�� tej pomocy 
brutto ł�cznie z warto�ci� innej pomocy de minimis, otrzymanej przez ni� w okresie 3 kolejnych lat 



poprzedzaj�cych dzie� uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowi�cej równowarto�� 
100 tys. euro. 

§ 1d. Podstaw� zakwalifikowania pomocy, o której mowa w § 1a, jako pomocy de minimis jest 
za�wiadczenie wydane przez podmioty upowa�nione na podstawie odr�bnych przepisów. 

§ 1e. Warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w § 1a, jest zobowi�zanie si� osoby 
niepełnosprawnej do przechowywania dokumentów dotycz�cych pomocy otrzymanej na podstawie 
rozporz�dzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania tej pomocy. 

§ 2. 1. Osoba niepełnosprawna ubiegaj�ca si� o uzyskanie po�yczki na rozpocz�cie działalno�ci 

składa do starosty wniosek okre�laj�cy: 
 1) kwot� wnioskowanej po�yczki, 
 2) rodzaj zamierzonej działalno�ci, 
 3) kalkulacj� wydatków na uruchomienie działalno�ci w ramach wnioskowanej po�yczki, deklaracj� 

zaanga�owania �rodków własnych oraz innych �ródeł finansowania, 
 4) szczegółow� specyfikacj� i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanej po�yczki, 
 5) przewidywane koszty i dochody prowadzenia działalno�ci, 
 6) proponowany okres karencji oraz termin spłaty po�yczki, 
 7) proponowane formy zabezpieczenia spłaty po�yczki, w szczególno�ci: por�czenie, weksel, hipoteka, 

zastaw na rzeczach. 
2. Osoba niepełnosprawna ubiegaj�ca si� o uzyskanie po�yczki obowi�zana jest zabezpieczy� 

spłat� po�yczki w formie ustalonej mi�dzy stronami umowy. 
3. Koszty zwi�zane z zabezpieczeniem po�yczki ponosi osoba niepełnosprawna ubiegaj�ca si� o 

uzyskanie po�yczki. 
4. Niezale�nie od zabezpieczenia spłaty po�yczki, do zawarcia umowy po�yczki wymagana jest 

zgoda mał�onka po�yczkobiorcy wyra�ona w formie pisemnej, a w przypadku por�czenia - tak�e zgoda 
mał�onka por�czyciela wyra�ona w formie pisemnej w obecno�ci po�yczkodawcy. 

5. O przyznaniu lub odmowie przyznania po�yczki starosta powiadamia wnioskodawc� w formie 
pisemnej, w terminie nie przekraczaj�cym 30 dni od dnia zło�enia wniosku i innych niezb�dnych do jego 
rozpatrzenia dokumentów. 

§ 3. (skre�lony). 

§ 4. 1. Oprocentowanie po�yczki wynosi 5% udzielonej kwoty za cały okres spłaty po�yczki. 
2. Kwot� oprocentowania rozkłada si� na cały okres spłaty po�yczki, nie dłu�szy jednak ni� 48 

miesi�cy. 

§ 5. 1. Umowa po�yczki, zwana dalej "umow�", mo�e przewidywa� jej wypłacanie w transzach oraz 
uzale�nienie uruchomienia kolejnych transz od rozliczenia si� po�yczkobiorcy z wykorzystania uprzednio 
przekazanych �rodków. 

2. Wypłata po�yczki albo pierwszej transzy, z zastrze�eniem ust. 3 i 4, nast�puje po podpisaniu 
umowy i po dostarczeniu przez po�yczkobiorc�: 
 1) za�wiadczenia o wpisie do ewidencji działalno�ci gospodarczej b�d� o uzyskaniu koncesji - w 

przypadku działalno�ci gospodarczej, 
 2) kopii zawiadomienia wła�ciwego urz�du skarbowego o rozpocz�ciu prowadzenia działów specjalnych 

produkcji rolnej, 
 3) za�wiadczenia z urz�du gminy o podleganiu opodatkowaniu podatkiem rolnym - w przypadku 

rozpocz�cia innego rodzaju działalno�ci rolniczej, obecnie nie prowadzonej, 
 4) zobowi�zania, �e w ci�gu 6 miesi�cy po�yczkobiorca stanie si� wła�cicielem lub posiadaczem 

(samoistnym lub zale�nym) nieruchomo�ci rolnej, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o 
powierzchni u�ytków rolnych przekraczaj�cej 1 ha przeliczeniowy - w przypadku rozpocz�cia 
działalno�ci rolniczej. 
3. Wypłata po�yczki mo�e nast�pi� przed spełnieniem warunku okre�lonego w ust. 2 pkt 1, je�eli 

wydanie zezwolenia (koncesji) uzale�nione jest od posiadania przedmiotów lub urz�dze� niezb�dnych do 



prowadzenia danego rodzaju działalno�ci, a osoba niepełnosprawna ubiegaj�ca si� o uzyskanie po�yczki 
zamierza dokona� zakupu tych przedmiotów i urz�dze� w ramach udzielonej po�yczki. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, po�yczkobiorca jest zobowi�zany do przedstawienia 
po�yczkodawcy zezwolenia (koncesji) w terminie nie dłu�szym ni� 3 miesi�ce od dnia wypłacenia 
po�yczki pod rygorem postawienia po�yczki w stan natychmiastowej wymagalno�ci. 

§ 6. 1. Umow� zawiera si� w formie pisemnej. 
2. Zmiana jakiegokolwiek warunku umowy wymaga aneksu w formie pisemnej i mo�e by� dokonana 

na wniosek ka�dej ze stron. 

§ 7. 1. Umowa powinna zobowi�zywa� po�yczkobiorc� do: 
 1) rozpocz�cia działalno�ci w terminie okre�lonym w umowie i przedstawienia po�yczkodawcy 

dokumentów �wiadcz�cych o celowym wykorzystaniu po�yczki, 
 2) terminowej spłaty po�yczki wraz z odsetkami, w ratach, zgodnie z planem spłaty po�yczki 

stanowi�cym integraln� cz��� umowy, 
 3) przedkładania, na wniosek po�yczkodawcy, za�wiadczenia z urz�du skarbowego (w odniesieniu do 

działalno�ci gospodarczej oraz prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej), za�wiadczenia z 
urz�du gminy (w odniesieniu do działalno�ci rolniczej) o prowadzeniu działalno�ci, 

 4) niezwłocznego ka�dorazowego powiadamiania po�yczkodawcy o zmianach miejsca zamieszkania i 
prowadzonej działalno�ci oraz o zaprzestaniu b�d� zawieszeniu działalno�ci lub innych 
okoliczno�ciach maj�cych wpływ na realizacj� umowy. 
2. W czasie trwania umowy po�yczki starosta, zwany dalej "po�yczkodawc�", przeprowadza kontrol� 

w celu sprawdzenia wiarygodno�ci informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 
3. Zmiana profilu działalno�ci w okresie obowi�zywania umowy wymaga zgody po�yczkodawcy 

wyra�onej na pi�mie. 

§ 8. 1. Umowa powinna przewidywa� mo�liwo�� umorzenia po�yczki do wysoko�ci 50% kwoty 
udzielonej po�yczki, pod warunkiem prowadzenia działalno�ci przez okres co najmniej 24 miesi�cy i 
spełnienia pozostałych warunków umowy. Kwota umorzenia po�yczki nie mo�e przekroczy� w dniu jej 
umorzenia nie spłaconej cz��ci po�yczki. 

2. Potwierdzeniem prowadzenia działalno�ci, z zastrze�eniem ust. 2a, jest: 
 1) za�wiadczenie o wywi�zywaniu si� z obowi�zku podatkowego, wydane przez: 

a) urz�d skarbowy - w odniesieniu do działalno�ci gospodarczej oraz prowadzenia działów 
specjalnych produkcji rolnej, 

b) urz�d gminy - w odniesieniu do działalno�ci rolniczej, 
 2) protokół przeprowadzonej kontroli faktycznego prowadzenia działalno�ci przez po�yczkobiorc�, 

sporz�dzony przez po�yczkodawc�. 
2a. W przypadku prowadzenia innego rodzaju działalno�ci rolniczej, potwierdzeniem prowadzonej 

działalno�ci jest protokół przeprowadzonej kontroli faktycznego prowadzenia działalno�ci przez 
po�yczkobiorc�, sporz�dzony przez po�yczkodawc�. 

3. W przypadku umorzenia kwoty po�yczki umorzeniu podlegaj� równie� odsetki, jakie 
przysługiwałyby od kwoty umorzonej. 

4. O umorzeniu b�d� odmowie umorzenia po�yczki po�yczkodawca powiadamia po�yczkobiorc� w 
formie pisemnej w terminie nie przekraczaj�cym 30 dni od zło�enia wniosku o umorzenie. 

5. Zło�enie wniosku w sprawie umorzenia po�yczki nie zwalnia po�yczkobiorcy z obowi�zków 
wynikaj�cych z umowy, a w szczególno�ci z kontynuowania działalno�ci i wpłat kolejnych rat. 

6. W przypadku niepodj�cia w terminie okre�lonym w ust. 5 decyzji o umorzeniu b�d� odmowie 
umorzenia po�yczki, nast�puje zawieszenie wpłat kolejnych rat po�yczki do czasu otrzymania decyzji. 

7. W przypadku �mierci po�yczkobiorcy i przej�cia jego maj�tku w drodze spadku oraz 
kontynuowania przez spadkobierc� działalno�ci prowadzonej przez spadkodawc�, umorzenie cz��ci 
po�yczki mo�e nast�pi�, je�eli: 
 1) spadkobierc� jest osoba niepełnosprawna  

lub 
 2) spadkobierc� jest mał�onek b�d�cy osob� pełnosprawn�, która: 

a) ma na utrzymaniu osoby niepełnosprawne 
lub 



b) pozbawiona jest jakiegokolwiek �ródła dochodu. 
8. W przypadku ubiegania si� o odroczenie terminu spłaty po�yczki, rozło�enia jej spłaty na raty lub 

umorzenia spłaty w cz��ci lub w cało�ci z uwagi na trudn� sytuacj� materialn� lub losow� dłu�nik 
powinien do wniosku doł�czy� dokumenty potwierdzaj�ce te okoliczno�ci. 

§ 8a.1. Spłat� po�yczki rozkłada si� na nie wi�cej ni� 48 miesi�cznych rat w wysoko�ci ustalonej w 

umowie. 
2. Raty ustala si� w wysoko�ci umo�liwiaj�cej po�yczkobiorcy spłat� 50% udzielonej po�yczki w 

okresie 24 miesi�cy prowadzenia przez niego działalno�ci gospodarczej. 
3. Umowa zawiera plan spłaty po�yczki. 

§ 9. 1. Umowa mo�e przewidywa� karencj� w spłacie po�yczki wraz z oprocentowaniem, przy czym 
okres karencji nie mo�e by� dłu�szy ni� 6 miesi�cy i jest wliczany do okresu spłaty po�yczki. Okres 
całkowitej spłaty po�yczki nie mo�e jednak przekroczy� 48 miesi�cy od dnia wypłacenia całej kwoty 
po�yczki, a w przypadku wypłaty w transzach - ostatniej transzy. 

2. Na wniosek po�yczkobiorcy, uzasadniony szczególnymi wzgl�dami społecznymi lub 
gospodarczymi, po�yczkodawca mo�e okres spłaty po�yczki wydłu�y� do 54 miesi�cy od dnia jej 
wypłacenia. 

§ 10. Umowa powinna przewidywa� jej wypowiedzenie w przypadku niedotrzymania nawet jednego z 
warunków umowy. Zwrot nie spłaconej po�yczki powinien nast�pi� w terminie nie dłu�szym ni� 90 dni od 
daty wypowiedzenia umowy: 
 1) wraz z nale�nymi odsetkami w przypadkach niezawinionych od po�yczkobiorcy, 
 2) wraz z odsetkami w wysoko�ci 15% od udzielonej kwoty, w przypadku gdy po�yczkodawca stwierdzi 

niewła�ciwe realizowanie umowy z winy po�yczkobiorcy, zwłaszcza przeznaczenie jej na inne cele. 

§ 11. W razie �mierci po�yczkobiorcy i nieprzyj�cia spadku przez spadkobierców, obowi�zek 
uregulowania zobowi�za� wobec po�yczkodawcy przechodzi solidarnie na por�czycieli, je�li por�czenie 
stanowi zabezpieczenie po�yczki. W razie zabezpieczenia po�yczki w innej formie ni� por�czenie, 
po�yczkodawca dochodzi nale�no�ci w sposób stosowny do formy zabezpieczenia. 

§ 11a. �rodki finansowe uzyskane z wpłat: 
 1) rat po�yczek, 
 2) oprocentowania po�yczek, 
 3) zwrotów po�yczek wypowiedzianych w przypadku niedotrzymania warunków umowy, 
starosta zwraca Pa�stwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ci�gu 14 dni od 
ostatniego dnia miesi�ca, w którym nast�piła wpłata. 

§ 12. Rozporz�dzenie ma zastosowanie do po�yczek udzielonych po dniu jego wej�cia w �ycie. 

§ 13. Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 


