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Załącznik 8 do Regulaminu zabezpieczeń 

 

UMOWA PORĘCZENIA DOTRZYMANIA WARUNKÓW UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA 

FINANSOWEGO/WSPARCIA POMOSTOWEGO* NR ….. 

zawarta w dniu …………….. 2019 r. w Bytomiu pomiędzy 

Martą Woźniak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia 
Marta Woźniak, z siedzibą w Świętochłowicach (41 – 600), ul. Wiktora Polaka 27/6, NIP 5512082742, 
realizującą projekt „Impuls do przedsiębiorczości” nr: RPSL.07.03.03-24-082H/17, zwaną w dalszej 
części umowy Wierzycielem 

a ……………………………………………………………………………………. 

imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego 

zwanym/ą w dalszej części Poręczycielem 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Poręczyciel oświadcza, iż zapoznał się z treścią „Regulaminu zabezpieczania bezzwrotnej dotacji na 
otwarcie działalności gospodarczej” ustanowionego przez Wierzyciela oraz z treścią umowy nr 
……………. na udzielenie wsparcia finansowego/wsparcia pomostowego* na otwarcie działalności 
gospodarczej. 

2. Poręczenie zostanie zawarte jako zabezpieczenie wsparcia finansowego, przyznanego 
Beneficjentowi Pomocy, zwanego w dalszej części Dłużnikiem: 

Imię i nazwisko Dłużnika 
(Uczestnika/czki projektu) 

 

Nr i data zabezpieczanej umowy  

Kwota umowy  

3. Poręczyciel oświadcza, iż zaspokoi wszelkie roszczenia Wierzyciela wynikłe z niewywiązania się 
przez Dłużnika z nałożonych na niego umową obowiązków, przez co rozumie się w szczególności 
przypadki w których Dłużnik: 

a. nie wypełni jednego ze swych zobowiązań wynikających z zawartej umowy na otrzymanie 
bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej i po otrzymaniu pisemnego upomnienia 
nadal ich nie wypełnia; 

b. zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w okresie 12 miesięcy od otrzymania 
dotacji; 

c. zmieni swoją formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, chyba, że wcześniej zostanie 
podpisany aneks dopuszczający taką zmianę; 

d. przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania dotacji; 

e. dopuści się nieprawidłowości finansowych, 

f. nieprawidłowo lub niezgodnie z umową na otrzymanie wsparcia finansowego wykorzysta lub 
rozliczy otrzymaną dotację. 
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§ 2 

Mocą niniejszej umowy Poręczyciel poręcza do kwoty: 

Kwota zabezpieczenia (kwota umowy wraz z 
odsetkami jak dla zaległości podatkowych 
liczonymi 24 miesiące od zawarcia umowy) 

 

Słownie kwota w PLN  

za opisane w § 1 pkt. 3 zobowiązania Dłużnika powiększone o kwotę odsetek jak dla zaległości 
podatkowych liczonych od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Dłużnika do dnia zapłaty. 

§ 3 

Poręczenie zostaje udzielone na okres 24 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy na otrzymanie 
bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej, wygasa jednak z chwilą prawidłowego, 
całkowitego rozliczenia się przez Dłużnika z nałożonych na niego zobowiązań, określonych w umowie 
o udzielenie wsparcia finansowego/wsparcia pomostowego. 

§ 4 

1. W przypadku opóźnienia Dłużnika w wykonaniu zobowiązań wobec Wierzyciela lub w przypadku 
innego naruszenia postanowień umowy, o których mowa w § 1, Wierzyciel prześle Dłużnikowi 
i Poręczycielowi wezwanie do zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może 
żądać od Poręczyciela spełnienia świadczenia. 

2. Poręczyciel spełni świadczenie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

 

§ 5 

1. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 
jest prawo polskie. 

2. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie 
sądów polskich. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Wierzyciela. 

4. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie 
o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku 
korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym i nieodebraną, uważa się za 
doręczoną. 

§ 6 

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 

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

         Poręczyciel                      Wierzyciel 


