
Lista dokumentów do umowy: 

Po otrzymaniu informacji o ostatecznych wynikach oceny, uczestniczka projektu, w ciągu 7 

dni od dnia otrzymania niniejszej informacji tj. do 15.01.2018, zobowiązana jest do 

przedstawienia Lubelskiemu Ośrodkowi Samopomocy dokumentów poświadczających 

zarejestrowanie działalności gospodarczej tj.: 

1.    zaświadczenia o wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej wraz z numerem identyfikacyjnym REGON oraz NIP 

2.    kopię potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako płatnika VAT (jeżeli dotyczy); 

3.    kopię aktualnego zgłoszenia Przedsiębiorcy w ZUS; 

4.    oświadczenie o numerze rachunku bankowego Przedsiębiorcy lub kopię umowy o 

prowadzenie rachunku bankowego (rachunku do obsługi podmiotów gospodarczych); 

5.    kserokopia dowodu osobistego współmałżonka (w przypadku wspólnoty majątkowej); 

 

oraz załączone oświadczenia: 

1. Oświadczenie o braku długów ( 2 razy , jedno wypełnione przez uczestniczkę, drugie 

przez poręczyciela) 

2. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli dotyczy) 

3. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności pod tym samym adresem 

4. Oświadczenie o zakazie dostępu do środków 

5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis 

6. Oświadczenie poręczyciela 

7. Oświadczenie o nieopłacaniu składek z innych źródeł 

8. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 

9. Harmonogramy rzeczowo finansowe dot, dotacji oraz wsparcia pomostowego 

Poręczyciel musi spełniać następujące warunki  i dostarczyć poniżej wymienione dokumenty: 

1. Poręczyciel, który udziela poręczenia wekslowego na wekslu in blanco 

wystawionym przez Uczestniczkę Projektu: 

 jest osobą fizyczną w wieku do 70 lat, posiadającą pełną zdolność do czynności 

prawnych; 

 pozostaje przez okres, co najmniej 12 pełnych miesięcy kalendarzowych przed 

datą podpisania weksla w stosunku pracy z pracodawcą niebędącym w stanie 

likwidacji lub upadłości, lub prowadził przez taki sam okres działalność 

gospodarczą, albo uzyskiwał dochody z tytułu posiadania udziałów lub akcji w 

spółkach prawa handlowego, pobierał emeryturę albo rentę strukturalną 

przyznaną na podstawie decyzji administracyjnej Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania 

pomocy finansowej na uzyskanie rent strukturalnych objętych planem rozwoju 

obszarów wiejskich (DZ. U. Nr 114 poz. 1191 z późn. zm.); 

 pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą niebędącym w stanie likwidacji lub 

upadłości (w przypadku osób zatrudnionych) w momencie składania 

poręczenia na wekslu in blanco oraz zatrudniony jest na umowę o pracę na 

czas nieokreślony lub określony, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 

12 miesięcy przed datą złożenia poręczenia; 

 uzyskał w okresie ostatnich pełnych 12 miesięcy kalendarzowych przed datą 

zawarcia niniejszej umowy średnie miesięczne dochody w wysokości nie 

niższej niż 2 000 zł (dwa tysiące zł) brutto; 

 w chwili udzielenia poręczeń posiada decyzję administracyjną, zgodnie, z którą 

okres pobierania renty strukturalnej nie upłynie wcześniej niż po upływie 1,5 

roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestniczkę 

Projektu, której jest poręczycielem (warunek ten dotyczy wyłącznie 

poręczycieli pobierających rentę strukturalną); 



 w chwili udzielenia poręczenia nie posiada żadnych długów objętych tytułami 

egzekucyjnymi oraz jest nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w 

ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku 

do niego nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne 

dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.  

2. Dany poręczyciel może udzielić poręczenia tylko jednej Uczestniczce Projektu.  

3. Małżonek Uczestniczki Projektu nie może być jej poręczycielem. Wyjątek stanowi 

sytuacja, w której małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową.  

4. W celu udokumentowania spełnienia przez poręczycieli w/w wymogów, 

Uczestniczka Projektu wraz z wekslem in blanco przedkłada do Biura Projektu 

stosowne dokumenty, w tym: 

 w przypadku poręczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 

zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości średnich miesięcznych dochodów 

osiągniętych ze stosunku pracy w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających datę złożenia poręczenia; zaświadczenie o 

rodzaju umowy zawartej z pracodawcą (na czas nieokreślony lub określony - w 

tym przypadku należy określić czas trwania tej umowy); 

 w przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą: 

zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2015 

lub 2016 roku albo kopię deklaracji na podatek dochodowy za 2015 lub 2016 

rok wraz dowodem złożenia tej deklaracji w urzędzie skarbowym; pisemne 

oświadczenie poręczyciela o wysokości dochodu osiągniętego w okresie od 

1.01.2016r. roku do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę 

złożenia poręczenia; zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o 

niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione 

nie później niż 2 miesiące przed dniem złożenia poręczenia; 

 w przypadku poręczycieli pobierających emeryturę/rentę 

strukturalną: decyzja administracyjna o przyznaniu emerytury/renty 

strukturalnej oraz dowody potwierdzające otrzymanie emerytury/renty 

strukturalnej w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień 

złożenia poręczenia; decyzję administracyjną potwierdzającą, że okres 

pobierania renty nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty rozpoczęcia 

działalności gospodarczej przez Uczestniczkę Projektu, której są 

poręczycielem; 

Po dostarczeniu dokumentów zostanie sporządzona umowa na otrzymanie wsparcia 

finansowego i ustalony termin jej podpisania oraz wniesienia zabezpieczenia prawidłowej 

realizacji umowy. 

Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego oraz dokumenty dotyczące zabezpieczenia 

prawnego muszą być podpisane w obecności pracowników Lubelskiego Ośrodka 

Samopomocy i współmałżonka Uczestnika Projektu (w przypadku wspólnoty majątkowej) 

lub podpisy na wyżej wymienionych dokumentach mogą być poświadczone notarialnie. 

Nie zawarcie umowy, niezłożenie któregokolwiek z dokumentów w wyznaczonym terminie 

bez uzasadnienia oznacza rezygnację z otrzymanego wsparcia. 

 


