
 

 
 

Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na  
rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Własna firma w Sercu Kaszub”                                      

 

Umowa nr ……………….  

o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej 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” 

zwanych dalej łącznie „Stronami” 

o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia finansowego w 
postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwanej dalej „wsparciem 
finansowym”. 

2. Wsparcie finansowe, polega na udzieleniu osobie fizycznej, która rozpoczęła działalność 
gospodarczą bezzwrotnej dotacji udzielonej wyłącznie jako stawka jednostkowa zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

3. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na sfinansowanie pierwszych wydatków 
inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa, 
zgodnie z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej o nr ewidencyjnym ............... złożonym przez Uczestnika projektu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.   



 

 
 

4. Wsparcie finansowe 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. poz. 1073); 

4. Wsparcie finansowe przekazywane jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszej 
Umowie zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości w ramach projektu „Własna firma w Sercu Kaszub” oraz załącznikach, 
które stanowią integralną część Umowy. 

5. Uczestnik projektu przyjmuje wsparcie finansowe i zobowiązuje się do nieprzerwanego 
prowadzenia działalności gospodarczej przez minimalny okres 12 miesięcy od dnia jej 
rozpoczęcia. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej 
prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. 

6. Uczestnik projektu ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wobec osób 
trzecich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

§ 2. Finansowanie dotacji i płatności 

1. Dotacja udzielona zostaje jako stawka jednostkowa w wysokości 23050,00 zł. (słownie: 
dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt złotych) 

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

3. Beneficjent wypłaci dotację w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. 

4. 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. 

5. Beneficjent, w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać Uczestnikowi 
projektu zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z 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 rozliczenia dotacji  

1. Uczestnik projektu w związku z otrzymanym dofinansowaniem zobowiązany jest do 
nieprzerwanego i rzeczywistego prowadzenia dotowanej działalności gospodarczej przez 
minimalny okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

2. Na Uczestniku projektu ciąży obowiązek udowodnienia prowadzenia działalności 
gospodarczej, m.in. na podstawie składanych dokumentów dot. zapłaty ZUS za 



 

 
 

ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne (jeśli dotyczy). 

3. Wydatki ponoszone z dotacji objęte stawką jednostkową są traktowane jak wydatki 
poniesione, dlatego na etapie rozliczenia, weryfikacji podlegać będzie jedynie, czy 
działalność gospodarcza była rzeczywiście prowadzona. 

4. Zabezpieczeniem zwrotu dofinansowania w przypadku naruszenia warunków niniejszej 
umowy jest  Poręczenie n/w osoby, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej umowy: (imię i 
nazwisko) ……………………………. zam. ul. ………………………, PESEL 
………………….. w kwocie 46.100,00 zł. Poręczenie wygasa po wypełnieniu przez 
Uczestnika projektu wszystkich jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

5. Uczestnik projektu zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych środków (w wysokości 
określonej przez Beneficjenta) wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości 
podatkowych od dnia udzielenia wsparcia do dnia zapłaty, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania wezwania Beneficjenta, jeżeli:  

a) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, 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, 

c) złoży niezgodne z prawdą oświadczenia/-e na etapie ubiegania się o środki na rozwój 
przedsiębiorczości, 

d) nie nawiąże stosunku pracy z pracownikiem mimo, że zaznaczył kryterium 
„Zatrudnienie” we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, za które otrzymał wyższą punktację uprawniającą go do 
otrzymania wsparcia (o ile dotyczy), 

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

f) naruszy inne istotne warunki umowy. 

6. W przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, który zarządza przedsiębiorstwem w 
przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie 12 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności 
gospodarczej nie jest wymagany zwrot wsparcia finansowego otrzymanego na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 

7. W przypadku gdy Uczestnik projektu nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym 
mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych 
środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności 
zabezpieczenia, o którym mowa w § 3 ust. 4. Koszty czynności zmierzających  do 
odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego wsparcia finansowego obciążają Uczestnika 
projektu. 

8. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika co najmniej na okres ……. 
i wymiar ………. etatu  , wskazany we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy). 

9. Uczestnik projektu, jest obowiązany w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia 
działalności gospodarczej, w przypadku zatrudnienia pracownika na etat, w ciągu 7 dni 
dostarczyć Beneficjentowi kopię umowy o pracę oraz kopię ZUS ZUA.  



 

 
 

10. Uczestnik projektu jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o pomocy 
otrzymanej z Unii Europejskiej w tym Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu, 
m.in. poprzez umieszczenie w siedzibie firmy pełnokolorowego plakatu o minimalnym 
rozmiarze A3 informującego o współfinansowaniu działalności gospodarczej ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zawierającym odpowiednie 
oznakowanie (logotypy, barwy). Plakat musi być wyeksponowany przez cały okres realizacji 
umowy w widocznym miejscu. 

11. Uczestnik projektu jest zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów 
związanych z realizacją umowy następującymi logotypami: 

a) kolorowymi: w kolejności od lewej znak Funduszy Europejskich (złożony z symbolu 
graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu „Program 
Regionalny”), znak barw Rzeczypospolitej Polskiej (złożony z barw RP oraz nazwy 
„Rzeczpospolita Polska”), znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego (złożony z symbolu graficznego i nazwy „Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego”), znak Unii Europejskiej (złożony z flagi UE, napisu 
Unia Europejska i nazwy funduszu „Europejski Fundusz Społeczny”) – dotyczy m.in. 
pełnokolorowych wersji dokumentów, publikacji prasowych i internetowych oraz 
plakatu, o którym mowa w ust. 10, 

b) monochromatycznymi: w kolejności od lewej znakiem Funduszy Europejskich 
(złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy 
programu „Program Regionalny”), znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego (złożony z symbolu graficznego i nazwy „Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego”), znak Unii Europejskiej (złożony z flagi UE, napisu 
Unia Europejska i nazwy funduszu „Europejski Fundusz Społeczny”) – analogicznie 
jak w nin. dokumencie (dotyczy wersji czarnobiałej dokumentów).  

Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokumentów powinno 
być zgodne z Wytycznymi w zakresie informacji promocji projektów dofinansowanych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 (wytyczne oraz logotypy dostępne są na stronie internetowej www.rpo.pomorskie.eu). 

12. Uczestnik projektu jest zobowiązany do współpracy z Beneficjentem oraz podmiotami 
zewnętrznymi w celu monitorowania i ewaluacji prowadzonej działalności gospodarczej, 
w tym m.in. Instytucją Zarządzającą lub innym podmiotem, który zawarł umowę lub 
porozumienie z Instytucją Zarządzającą w celu ewaluacji projektu.  

§ 4. Obowiązki kontrolne 
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 dotowanej działalności 
gospodarczej. W tym celu kontrola odbywa się w miejscu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub w oparciu o dokumenty dotyczące prowadzonej działalności (w 
zależności od charakteru prowadzonej działalności). Weryfikacji będzie podlegało m.in.: 

http://www.rpo.pomorskie.eu/


 

 
 

a) czy jest prowadzona księgowość przedsięwzięcia (np. księga przychodów  
i rozchodów), 

b) czy są odprowadzane składki do ZUS, 
c) czy są dokonywane rozliczenia z US, 
d) czy są zawierane umowy z klientami, 
e) czy wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach 

prowadzonej działalności, 
f) czy jest prowadzona strona internetowa działalności gospodarczej, itp. 

4. Beneficjent z przeprowadzanej kontroli sporządza protokół, 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. 

5. W sytuacji gdy na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia 
działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od jej rozpoczęcia, wsparcie finansowe 
podlega zwrotowi. 

§ 5. Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy 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 
kwoty wsparcia finansowego, o której mowa w § 2 ust. 2 Uczestnik projektu zobowiązuje 
się do zwrotu w całości otrzymanego wsparcie 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. 5 
od lit. a-f, a Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe w postaci dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej zobowiązuje się 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. 

§ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1- Wniosek Uczestnika projektu o przyznanie dotacji na podjęcie działalności 
gospodarczej, 

Załącznik nr 2- Poręczenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
  



 

 
 

Załącznik nr 2 do umowy nr. ……. z dnia ……  
o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji  

na rozpoczęcie działalności gospodarczej  
w ramach projektu „Własna firma w Sercu Kaszub” 

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

Poręczenie 
wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 
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 podjęcie działalności gospodarczej na mocy umowy nr ………………..……. z 
dnia ……………………. o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w ramach projektu pn.: „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 w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 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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