
 

 

Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na  
rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Własna firma w Sercu Kaszub”                                      

 

Umowa nr ……………….  

o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej w postaci 
wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własna firma w Sercu Kaszub” 

 

zawarta w Kościerzynie w dniu ………………..pomiędzy: 

Powiatem Kościerskim z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie ul. 3 Maja 
9c, 83-400 Kościerzyna, NIP: 591-15-69-055, REGON: 191675110 

reprezentowanym przez: 

Alicję Żurawską - Starostę Kościerskiego 

Piotra Laskę - Wicestarostę Kościerskiego 

przy kontrasygnacie 

Marleny Sikorskiej - Skarbnika Powiatu Kościerskiego 

zwanym dalej „Beneficjentem” 

a  
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Uczestnikiem projektu” 

zwanych dalej łącznie „Stronami” 

o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie Uczestnikowi projektu przez Beneficjenta 
wsparcia finansowego w postaci wsparcia pomostowego, zwanego dalej „wsparciem 
pomostowym”. 

2. Wsparcie pomostowe (jako wsparcie uzupełniające do wsparcia finansowego udzielanego 
w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie Umowy 
nr …….. z dnia …………  o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, w ramach projektu „Własna firma w Sercu Kaszub”) 
przyznawane jest w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie Uczestnikowi i ma 
na celu pomoc w utrzymaniu płynności finansowej nowego przedsiębiorstwa. 

3. Uczestnik projektu obowiązany jest w ciągu 7 dni poinformować Beneficjenta o fakcie 
zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej. Potwierdzeniem zatrudnienia jest złożenie do Biura projektu kserokopii 
zawartej umowy o pracę. 

4. Uczestnik projektu w ramach wsparcia pomostowego otrzymuje środki finansowe na 
zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie przyznawania 



  

środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa do projektu „Własna firma w Sercu 
Kaszub”.  

5. Wsparcie będące przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielane w oparciu o zasadę de 
minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013r.), oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz 
pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1073). 

7. Zabezpieczeniem zwrotu dofinansowania w postaci wsparcia pomostowego w przypadku 
naruszenia warunków niniejszej umowy jest  poręczenie n/w osoby, stanowiące Załącznik 
do niniejszej umowy: (imię i nazwisko) ………………………. zam. ul. ………………………, 
PESEL ………………….. w kwocie 2 krotności przyznanego wsparcia finansowego w 
postaci wsparcia pomostowego z niniejszej umowy. Poręczenie wygasa po wypełnieniu 
przez Uczestnika projektu wszystkich jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

8. Uczestnik projektu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich 
okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłowe prowadzenie działalności 
gospodarczej i realizację wydatków. 

§ 2 Finansowanie wsparcia pomostowego i płatności 

1. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie wypłacane przez okres 6 miesięcy w kwocie po 
1350,00 zł. w 6 miesięcznych transzach, od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia …….. 

2. Po spełnienia warunku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, o ile Uczestnik projektu, 
wskazał we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego zatrudnienie pracownika, 
wsparcie pomostowe zostanie wypłacone w kwocie po 2600,00 zł., zgodnie z decyzją 
Komisji Oceny Wniosków, od miesiąca zatrudnienia maksymalnie do dnia ………………, 
jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

3. Maksymalna kwota przyznanej pomocy na wsparcie pomostowe wynosi ………………….. 
PLN (słownie: ………………………………… zł. PLN) i jest uzależniona od spełnienia 
warunków określonych w ust. 2 oraz faktycznie zrealizowanych wydatków w okresie 
obowiązywania umowy. 

4. Płatność będzie dokonywana przez Beneficjenta w złotych polskich na rachunek bankowy 
Uczestnika projektu nr …………………………………………………………………… 
prowadzony w banku …………………………………………... . 

5. Uczestnik projektu w okresie obowiązywania umowy o przyznaniu finansowego wsparcia 
pomostowego może złożyć do Beneficjenta wniosek o zwiększenie wartości udzielonego 
wsparcia pomostowego, o którym mowa w ust 1, do wysokości 2 600,00 zł i wydłużenie 
okresu przyznawania wsparcia do maksymalnie 12 miesięcy, lub o zmniejszenie wartości 
udzielonego wsparcia pomostowego, o którym mowa w ust. 2, do wysokości 1 350,00 zł i 
skrócenie okresu przyznawania wsparcia do minimum 6 miesięcy. Wniosek złożony przez 
uczestnika projektu musi zostać należycie uzasadniony zatrudnieniem pracownika bądź 
ustaniem stosunku pracy. Beneficjent mając na uwadze środki zaplanowane na wsparcia 



  

pomostowe we wniosku o dofinansowanie, a także ewentualne oszczędności powstające 
w trakcie realizowanego projektu, podejmie decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu 
przyznanego wsparcia, o czym poinformuje Uczestnika projektu pisemnie. W przypadku 
zmiany wysokości kwoty oraz okresu, na który zostało udzielone wsparcie pomostowe  
Beneficjent podpisze z Uczestnikiem projektu aneks do niniejszej umowy. 

6. Wypłata transz miesięcznych wsparcia pomostowego będzie realizowana w następujący 
sposób: 

a) pierwsza transza wypłacona zostanie w dniu wypłaty dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej; 

b) kolejne transze będą wypłacone od następnego miesiąca po wypłacie pierwszej 
transzy wsparcia pomostowego, w terminie 5 dni roboczych od dostarczenia kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, dokumentów dot. zapłaty ZUS za 
ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne (jeśli dotyczy). 

7. Niedotrzymanie tego terminu może nastąpić w przypadku nieotrzymania przez Beneficjenta 
transzy dofinansowania od Instytucji Zarządzającej. Uczestnikowi projektu nie przysługuje 
prawo żądania odsetek za opóźnioną płatność. W przypadku wystąpienia opóźnienia w 
przekazaniu środków finansowych, przekraczających 14 dni Beneficjent zobowiązuje się 
poinformować pisemnie Uczestnika projektu o przyczynach opóźnienia i planowanej 
wypłacie środków. 

8. Beneficjent w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać Uczestnikowi 
projektu zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1983). 

9. Po zakończeniu umowy i rozliczeniu wsparcia pomostowego Beneficjent zobowiązany jest 
wydać Uczestnikowi projektu korektę zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 
zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1983). 

§ 3.  

Postanowienia szczegółowe dotyczące wydatkowania, rozliczenia i zwrotu wsparcia 
pomostowego 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do wydatkowania wsparcia pomostowego z najwyższą 
starannością, cenami rynkowymi, zgodnie postanowieniami niniejszej Umowy. 

2. Wsparcie pomostowe jest rozliczane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT), bez 
względu na status podatnika VAT. 

3. Wsparcie pomostowe dotyczy wydatków na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych 
wydatków bieżących, w zawiązku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in. 
wypłaty wynagrodzenia pracownika wraz z obciążeniami (o ile dotyczy), podatki, czynsz, 
opłaty administracyjne, usługi księgowe, ubezpieczenie, materiały, towary itp. 

4. Otrzymane wsparcie pomostowe nie może być wykorzystywane na pokrycie wydatków, na 
które wcześniej została przyznana pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte 



  

wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych 
samych wydatków. 

5. Wydatki w ramach wsparcia pomostowego Uczestnik projektu musi rozliczyć w okresach 
miesięcznych poprzez złożenie w Biurze projektu wniosku o rozliczenie wsparcia 
pomostowego, stanowiącego Załącznik nr 15 do Regulaminu przyznawania środków 
finansowych na rozwój przedsiębiorczości do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, 
zawierającego zestawienie poniesionych wydatków i sporządzonego w oparciu o 
dokumenty księgowe. Rozliczenie miesięczne musi zostać sporządzane do wysokości 
otrzymanego wsparcia pomostowego i nie rozliczonego w poprzednich wnioskach.  

6. Uczestnik projektu zobowiązuje się do składania wniosków wskazanych w ust. 5 wraz z 
dokumentami wskazanymi w § 2 ust. 6 lit. b. Ostatni wniosek o rozliczenie wsparcia 
pomostowego Uczestnik projektu zobowiązuje się złożyć w terminie 7 dni roboczych od 
zakończenia okresu na jaki wsparcie pomostowe zostało przyznane.  

7. Wydatki wsparcia pomostowego będą uznane za kwalifikowane jeśli zostaną poniesione w 
okresie na jaki przysługiwało wsparcie pomostowe. 

8. Beneficjent dokona każdorazowo, w terminie 14 dni, weryfikacji złożonego wniosku o 
rozliczenie wsparcia pomostowego i przygotuje dla Uczestnika projektu pismo, ze 
wskazaniem zaliczonej w poczet wsparcia pomostowego kwoty wydatków. Rozliczenie 
końcowe Beneficjent sporządzi w terminie 30 dni od otrzymania ostatniego rozliczenia. 

9. Beneficjent dokonując weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie wsparcia pomostowego 
wskazanym w ust. 5, zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów księgowych ujętych 
we niniejszym wniosku. Uczestnik projektu będzie mógł składać dodatkowe wyjaśnienia na 
etapie weryfikacji niniejszego wniosku. 

10. W sytuacji, gdy uczestnik nie wydatkuje całej kwoty wypłaconej w ramach wsparcia 
pomostowego do ostatniego dnia na jaki przyznane zostało wsparcie, Uczestnik jest 
zobowiązany bez wezwania, nie później niż w ciągu 7 dni licząc od ostatniego dnia na jaki 
przyznane zostało wsparcie,  do zwrotu pozostałych środków na rachunek bankowy 
Beneficjenta o nr. 73 8328 0007 2001 0011 8486 0123 prowadzony przez Bank 
Spółdzielczy w Kościerzynie. Do ostatniego wniosku rozliczeniowego dołącza kopię 
wyciągu bankowego dotyczącego dokonanego zwrotu. 

11. Uczestnik projektu zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych środków (w wysokości 
określonej przez Beneficjenta) wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości 
podatkowych od dnia przekazania na rachunek Uczestnika do dnia zapłaty, w terminie 30 
dni od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta, jeżeli:  
a) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanego we wpisie do CEIDG lub KRS, 
przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej 
prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, 

b) zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy 
prowadzenia działalności gospodarczej od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej 
wskazanego we wpisie do CEIDG lub KRS, 

c) złoży niezgodne z prawdą oświadczenie na etapie ubiegania się o środki na rozwój 
przedsiębiorczości, 

d) Beneficjent stwierdzi podczas kontroli brak rzeczywistego prowadzenia działalności 
gospodarczej, 



  

e) nie dokona rozliczenia wsparcia pomostowego wg zasad wskazanych w niniejszej 
umowie, 

f) wykorzystał otrzymane środki na cele inne niż pokrycie obowiązkowych składek ZUS i 
innych wydatków bieżących, 

g) przedstawił do rozliczenia wydatki, na pokrycie których otrzymał wsparcie z innych 
źródeł, 

h) naruszy inne istotne warunki umowy. 

12. W przypadku, gdy Beneficjent pomocy nie dokona w wyznaczonym terminie zwrotu, o 
którym mowa w ust. 10 i 11, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania 
należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności 
zabezpieczenia o którym mowa w § 1 ust. 7. Koszty czynności zmierzających do 
odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków podstawowego wsparcia 
pomostowego obciążają Beneficjenta pomocy. 

13. W przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, który zarządza przedsiębiorstwem w 
przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie, o którym mowa powyżej, nie jest wymagany 
zwrot wsparcia finansowego otrzymanego w ramach niniejszej umowy. 

§ 4 Monitoring i kontrola 

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany poddać się kontroli prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

2. Uczestnik projektu w trakcie przeprowadzania kontroli zobowiązany jest do współpracy, w 
szczególności poprzez: 

a) udostępnienie obiektów, urządzeń i składników majątkowych, których badanie 
związane jest z zakresem kontroli, 

b) zapewnienie wglądu w dokumentację objętą zakresem kontroli, 
c) udzielenie wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli. 

3. Przedmiotem kontroli jest ustalenie rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej 
w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanego we 
wpisie do CEIDG lub KRS oraz wydatkowanie wsparcia pomostowego zgodnie z umową. 

4. Kontrola odbywa się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub w oparciu o 
dokumenty dotyczące prowadzonej działalności.  

5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udostępnienia na pisemną prośbę Beneficjenta 
wszelkich dokumentów, w tym związanych z udzielonym wsparciem pomostowym  które 
uwiarygodnią prowadzenie działalności gospodarczej. 

6. Beneficjent z przeprowadzanej kontroli sporządza protokół dotyczący ustalenia 
faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej oraz wydatkowania wsparcia 
pomostowego, który musi zawierać co najmniej: okres przeprowadzenia kontroli, osoby 
biorące udział w kontroli, zakres przeprowadzonej kontroli i wnioski. Protokół musi być 
podpisany przez Beneficjenta i Uczestnika projektu. 

7. Monitorowanie prowadzonej działalności i wydatkowania udzielonego wsparcia 
pomostowego będzie odbywać się wraz z rozliczeniem miesięcznym wniosków  

8. Uczestnik projektu podlega kontroli z zakresu pomocy de minimis oraz (w związku z 
finansowaniem ze środków unijnych) innym instytucjom upoważnionym do kontroli. 



  

§ 5 Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności.  

2. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być  
w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 

§ 6 Rozwiązanie umowy 

1. Uczestnik projektu może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w każdym momencie.  

2. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust 1 nastąpi po otrzymaniu 
wsparcia pomostowego, Uczestnik projektu zobowiązuje się do zwrotu w całości 
otrzymanego wsparcia finansowego wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi jak od 
zaległości podatkowych od dnia otrzymania wsparcia przez uczestnika projektu do dnia 
zwrotu, na rachunek bankowy Beneficjenta 73 8328 0007 2001 0011 8486 0123 
prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kościerzynie, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania 
Umowy. 

3. Beneficjent rozwiąże umowę bez wypowiedzenia w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 11 
lit. a-h, a Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe w postaci wsparcia 
pomostowego ma obowiązek dokonać zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami 
ustawowymi naliczonymi jak od zaległości podatkowych od dnia ich otrzymania do dnia ich 
zwrotu na rachunek bankowy Beneficjenta 73 8328 0007 2001 0011 8486 0123 
prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kościerzynie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania Beneficjenta lub właściwego organu kontrolnego w przypadkach wskazanych w 
§ 3 ust. 5 

4. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 3 skutkuje wstrzymaniem wypłaty kolejnych  
wsparcia pomostowego, przysługujących po ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło 
wypowiedzenie. 

§ 7 Pozostałe postanowienia umowy  

1. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem projektu związane z realizacją 
niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

2. Umowę sporządzono w języku polskim, w trzech egzemplarzach, z przeznaczeniem dwóch 
egzemplarzy dla Beneficjenta i jednego egzemplarza dla Uczestnika projektu. 

3. Umowa wchodzi w życie od dnia jej zawarcia. 

§ 8. Korespondencja 

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w 
formie pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy.  

2. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy: 
a) Beneficjent: Starostwo Powiatowe w Kościerzynie ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna; 
b) Uczestnik projektu: ………………..………………………………………………………… 



  

3. Strony oświadczają, iż adresy podane w ust. 2 są właściwymi adresami do doręczeń. Pismo 
wysłane na wskazany adres uważa się za doręczone, chyba że adresat uprzednio 
zawiadomi pisemnie nadawcę o zmianie adresu do doręczeń. 

4. Zmiana adresu do doręczeń nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3. 

5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego na terytorium RP. 

 

 

Beneficjent        Uczestnik projektu 

                                                                                           
……………………………..      …………………………… 
        podpis         podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik - Poręczenie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej w postaci 
wsparcia pomostowego. 
 



  

Załącznik do umowy nr. ……. z dnia ……o udzielenie wsparcia finansowego   
na rozwój działalności gospodarczej w postaci wsparcia pomostowego  

w ramach projektu „Własna firma w Sercu Kaszub” 
 

                  Kościerzyna dnia …………………. r. 

Poręczenie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej  
w postaci wsparcia pomostowego 

Ja, niżej podpisana/-y …………………………………. zam. ul. ……..……………………….., 
………………………….legitymująca/-y się dowodem osobistym seria …………….., wydanym 
dnia …………… r. przez …………………, PESEL …………….………. (zwana/-y dalej 
„Poręczycielem”), niniejszym udzielam solidarnego poręczenia za zobowiązanie Pani/-a 
………………………, zam …………………………………. (zwanej/-go dalej zamiennie 
„Uczestnikiem” lub „Dłużnikiem”) z tytułu zwrotu otrzymanego przez Uczestnika wsparcia 
finansowego na rozwój działalności gospodarczej na mocy umowy nr ………………..……. z 
dnia ……………………. o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój działalności 
gospodarczej w postaci wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własna firma w Sercu 
Kaszub” zawartej z Powiatem Kościerskim z siedzibą w Kościerzynie, przy ul. 3 Maja 9c, 83-
400 Kościerzyna (zwanym dalej zamiennie „Beneficjentem” lub „Wierzycielem”). 
 
Oświadczam, że znana jest mojej osobie treść umowy nr ………………..……. o udzielenie 
wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej w postaci wsparcia pomostowego 
w ramach projektu „Własna firma w Sercu Kaszub”, zawartej pomiędzy Uczestnikiem a 
Beneficjentem, o której mowa wyżej, oraz treść Regulaminu przyznawania środków 
finansowych na rozwój przedsiębiorczości do projektu pn.: Własna firma w Sercu Kaszub” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Kościerskiego Nr ……. z dnia 
……………..  

 
Poręczenie obejmuje przyszłe zobowiązania Uczestnika z długiem głównym wraz z odsetkami 
ustawowymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych, kosztami sądowymi i egzekucyjnymi 
- do łącznej kwoty:  ………………. złotych (2 krotność zobowiązania). 
 
Oświadczam, że zobowiązanie z tytułu niniejszego solidarnego poręczenia wykonam 
niezwłocznie po zawiadomieniu mnie przez Wierzyciela o moim obowiązku, poprzez zapłatę 
sumy zadłużenia w sposób i terminach podanych przez Wierzyciela. 
 
Niniejsze poręczenie wygasa z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Uczestnika wszystkich 
obowiązków wynikających z umowy o udzielenie wsparcia, o której mowa wyżej.  
 
Jednocześnie, jako Poręczyciel oświadczam, iż:  
1) wyrażam zgodę za uznawanie za doręczone zawiadomień i wezwań wysyłanych przez 

Wierzyciela pod wyżej wskazany adres, w razie ich zwrotu do Wierzyciela pisma takie 
uznaje się za doręczone w dniu, w którym nastąpił ich zwrot do Wierzyciela,  

2) zobowiązuję się do aktualizowania na każde żądanie Wierzyciela danych dotyczących 
mojej sytuacji majątkowej, które przedstawiłem/am w złożonym oświadczeniu 
poręczyciela oraz każdorazowego informowania o zmianie adresu zamieszkania. 

 
Zostałem poinformowany/-a, iż skutkiem złożenia niniejszego oświadczenia i jego przyjęcia 
przez Beneficjenta jest zawarcie umowy poręczenia pomiędzy mną jako Poręczycielem i 
Beneficjentem.  
 



  

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy poręczenia będzie rozstrzygać sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta.  
  
 
Ponadto, oświadczam, że: 
 pozostaję w związku małżeńskim będąc jednocześnie we wspólności majątkowej  
      –  w załączeniu treść oświadczenia współmałżonka Poręczyciela* 
 pozostaję w związku małżeńskim mając rozdzielność majątkową (intercyzę)  
      z małżonkiem (załączyć dokument o rozdzielności majątkowej)*  
 nie pozostaję w związku małżeńskim 

* odpowiednie zaznaczyć „x” 

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  
w trzech dla Beneficjenta oraz jednym dla Poręczyciela.  

 

…………………………………….. 

 (czytelny podpis Poręczyciela) 

   

 

         Stwierdzam własnoręczność podpisu: 

 

……………………………………………………………….. 

         Data i podpis Beneficjenta/Wierzyciela 

 

 

 

Beneficjent oświadcza, że przyjmuje złożone poręczenie. 

 

 

………………………………………………………………… 

              Data, pieczęć, podpis Beneficjenta  

 

 

                       

  



  

Oświadczenie współmałżonka Poręczyciela 

 

…………….                                           zam. ul. …………………. 

Legitymujący się dowodem osobistym seria ……………….   

Wydanym dnia ……………… r.  przez ……………………… 

PESEL  ……………………… 

Oświadczam jako współmałżonek, że wyrażam zgodę na poręczenie przez moją żonę/mojego 

męża …………………. za zobowiązanie z tytułu wsparcia finansowego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego z tytułu umowy nr ………………………………………udzielonego 

Panu ……………………….. oraz, że znana jest mi treść niniejszej umowy, a także wynikające 

z niej skutki formalnoprawne jakie ciążą na naszej rodzinie.  

 

 

                                                                            ..... ………………………………………....……. 

                                                     (data i czytelny podpis osoby małżonka Poręczyciela) 

 

 

Podpis Poręczyciela i współmałżonka został złożony w mojej obecności. 

 

 

…………………………………………………………………… 

  (podpis i pieczątka pracownika Starostwa Powiatowego w Kościerzynie)  
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