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REGULAMIN USTANAWIANIA ZABEZPIECZENIA UMÓW  
DOT. PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (DOTACJI I WSPARCIA 

POMOSTOWEGO) W RAMACH PROJEKTU „IMPULS DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” 
 

Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady ustanawiania zabezpieczeń umowy o udzielenie wsparcia 
finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz umowy na wsparcie pomostowe finansowe. 
 
 

§ 1 
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:  
1. Beneficjent – ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak 

2. Uczestnik/czka projektu (beneficjent pomocy) – uczestnik/czka projektu, któremu/j przyznano 
bezzwrotne wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości 

3. Projekt – projekt pt. „Impuls do przedsiębiorczości”  

 
§ 2 

 
1. Warunkiem wypłaty środków jest wniesienie przez Uczestnika/czkę projektu zabezpieczenia na 

wypadek niedotrzymania przez Uczestnika/czkę warunków umowy w formie oraz terminie 
określonym w Umowie o udzielenie wsparcia finansowego oraz w Umowie o udzielenie wsparcia 
pomostowego. Wybór formy zabezpieczenia należy do UP, który składa w tej sprawie oświadczenie 
przed podpisaniem w/w umów. Dopuszczalne formy zabezpieczenia to w szczególności: 

a) weksel własny, 

b) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), 

c) poręczenie wniesione przez osoby fizyczne lub fundusz poręczeniowy, 

d) gwarancja bankowa, 

e) zastaw na prawach lub rzeczach, 

f) blokada rachunku, 

g) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.  

2. Uczestnik/czka projektu składa oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia wg załącznika nr 1 do 
Regulaminu, do którego załącza Kwestionariusz dot. sytuacji majątkowej (załącznik nr 2) oraz 
oświadczenia współmałżonka Uczestnika/czka Projektu ubiegającego się o wsparcie finansowe, o 
wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania (załącznik nr 3) lub oświadczenia Uczestnika/czki 
projektu o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej (załącznik nr 4). Zaleca się 
osobiste złożenie ww. oświadczeń przez małżonka Uczestnika/czki projektu w obecności pracownika 
Projektu, jednakże w uzasadnionych przypadkach Beneficjent dopuszcza możliwość dostarczenia ww. 
oświadczeń już podpisanych przez osoby zainteresowane. 

3. W uzasadnionych przypadkach np. ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, charakter 
ponoszonych wydatków lub wynik oceny sytuacji majątkowej Beneficjenta pomocy, Beneficjent może 
nie wyrazić zgody na złożenie zabezpieczenia w formie proponowanej przez Uczestnika/czkę projektu 
lub wezwać do złożenia dodatkowego zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów musi być wniesione w wysokości odpowiadającej całości 
dofinansowania przyznanego Uczestnikowi/czce projektu w umowie powiększonej o kwotę odsetek 
naliczonych jak dla zaległości podatkowych licząc 24 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. 
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5. Ewentualne koszty ustanowienia zabezpieczenia Beneficjent pomocy ponosi ze środków własnych, 
nie mogą być one pokrywane ze środków przyznanego wsparcia finansowego. 

6. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia w postaci poręczenia lub weksla z poręczeniem 
wekslowym wymagane jest poręczenie 1 poręczyciela, który spełnia łącznie następujące warunki:  

a) jest osobą fizyczną w wieku do 67 lat,  

b) nie ciążą na poręczycielu zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się 
w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące 
niespłaconych zobowiązań, 

c) uzyskuje miesięcznie minimum 4 622,84 zł. (przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 

ogłoszone przez Prezesa GUS z 11 maja 2018 r.) z tytułu: 

 pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, 
zatrudnienia na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia 
Biznesplanu, nie będących w okresie wypowiedzenia, lub  

 prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest  
w stanie likwidacji lub upadłości, lub  

 posiadania przyznanego prawa do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata 
począwszy od dnia złożenia Biznesplanu. 

7. W przypadku braku osoby spełniającej wyżej wskazane wymagania, poręczycielami mogą być dwie 
lub więcej osób fizycznych, każda z nich ze stałym dochodem w wysokości co najmniej 2 500,00 zł. 
brutto (najniższe wynagrodzenie w 2019 roku) 

8. Wymagane jest przedstawienie oświadczenia przez poręczyciela i współmałżonka poręczyciela o 
wyrażeniu zgody na poręczenie lub oświadczenie poręczyciela (załącznik nr 5). Zaleca się osobiste 
złożenie ww. oświadczeń przez poręczyciela i współmałżonka w obecności pracownika Projektu, 
jednakże w uzasadnionych przypadkach Beneficjent dopuszcza możliwość dostarczenia ww. 
oświadczeń już podpisanych przez osoby zainteresowane. 

9. Poręczyciel jest zobowiązany powiadomić każdorazowo Beneficjenta o zmianie miejsca zamieszkania, 
a także danych osobowych. 

10. Beneficjent na pisemny wniosek Uczestnika/czki projektu zwraca lub komisyjnie niszczy dokument 
stanowiący zabezpieczenie umowy po ostatecznym rozliczeniu Umowy o udzielenie wsparcia 
finansowego, lecz nie wcześniej niż po upływie okresu obligatoryjnego prowadzenia działalności 
gospodarczej.  

11. Udzielenie wsparcia na podstawie dokumentów poświadczających nieprawdę stanowi podstawę do 
rozwiązania przez Beneficjenta Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. 

 
§ 3 

W celu ustanowienia należytego zabezpieczenia umów Beneficjent Pomocy przedkłada:  
1) oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia – załącznik nr 1 (dotyczy wszystkich form 

zabezpieczeń) 
2) kwestionariusz Beneficjenta Pomocy - załącznik nr 2 (dotyczy wszystkich form zabezpieczeń);  
3) oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Beneficjenta 

pomocy – załącznik nr 3 (jeżeli dotyczy; dotyczy wszystkich form zabezpieczeń) 
4) oświadczenie współmałżonka o małżeńskim ustroju majątkowym załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy; 

dotyczy wszystkich form zabezpieczeń) 
5) oświadczenie poręczycieli – załącznik nr 5 (dotyczy zabezpieczeń z poręczycielami) 
6) zaświadczenie o dochodach – załącznik nr 6 (dotyczy zabezpieczeń z poręczycielami) 
7) kopia/e umowy cywilnoprawnej (dotyczy osób osiągających dochody z tytułu umowy cywilnoprawnej) (dotyczy 

zabezpieczeń z poręczycielami);  
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8) zeznanie podatkowe za ostatni zamknięty rok obrotowy, zestawienie przychodów z zamkniętych 
miesięcy roku bieżącego podpisane przez księgowego oraz zaświadczenie o niezaleganiu ze 
składkami ZUS i należnościami podatkowymi w US - dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą. (dotyczy zabezpieczeń z poręczycielami);  

9) kopia dokumentu potwierdzającego ostatnio pobrane świadczenie emerytalne lub rentowe; dotyczy 
zabezpieczeń z poręczycielami) 

10) wstępna decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie gwarancji  (dotyczy gwarancji 
bankowej) 

11) potwierdzenie złożenia wniosku do funduszu poręczeniowego o ustanowienie poręczenia (dotyczy 
poręczenia przez fundusz poręczeniowy) 

 
§ 4 

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów, o których mowa w § 3, pod 
kątem ich autentyczności oraz wiarygodności danych w nich zawartych.  

2. Projektodawca może w uzasadnionych przypadkach odmówić przyjęcia poręczenia lub udzielenia 
dotacji, w szczególności w sytuacji posiadania uzasadnionych wątpliwości dotyczących 
autentyczności lub wiarygodności określonych w § 3 dokumentów, sytuacji finansowej poręczycieli 
lub ich współmałżonków, lub posiadanych przez nich zobowiązań finansowych.  

3. Ostateczna decyzja dotycząca przyjęcia lub odmowy przyjęcia zabezpieczeń należy do Projektodawcy 
i nie przysługuje od niej odwołanie.  

4. Umowa poręczenia musi zostać podpisana przez poręczyciela osobiście przy przedstawicielu 
Projektodawcy lub podpis zostanie notarialnie poświadczony. 

 
§ 5 

1. Beneficjent Pomocy jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.  

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o każdorazowej zmianie 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektodawcy.  

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektodawcy.  
 
 
Bytom, 16 października 2019 r. 

 
  Marta Woźniak  

- Właściciel ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia- 

 
     

 
 
Załączniki:  
1) oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia  
2) kwestionariusz Beneficjenta pomocy  
3) oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Beneficjenta pomocy 
4) oświadczenie współmałżonka o statusie majątkowym 
5) oświadczenia poręczycieli 
6) zaświadczenie o dochodach 
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na sprawdzenie w BIK 
8) wzór umowy poręczenia 

 


