
 
 
 
 
 

 

UMOWA PORĘCZENIA 
 

w ramach Projektu pt.: „ Samozatrudnienie – pomysłem na życie” 

w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy 

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

 

 

 

Zawarta w dniu ............................... 2022 roku w ……………………, pomiędzy:  

 

Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Piękna 

58, 60-589 Poznań (Regon: 634269441, NIP: 778 13 97 561), kapitał zakładowy 13.350.000 zł w całości 

wpłacony, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000094064, reprezentowanym przez Krzysztofa Leń – Prezesa, zwanym 

dalej „Wierzycielem” 

a 

Panem/Panią ........................................................, zamieszkałym/łą ..............................................., 

legitymującym/ą  się dowodem osobistym o serii ........... nr .................... (PESEL ...........................)  

zwanym dalej „Poręczycielem” 

o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest poręczenie przez Poręczyciela za ewentualne  zadłużenie Pana/i 
.............................., zamieszkałego/ej .................................., posiadającego/ą  nr PESEL 
......................................... (zwanego dalej „Dłużnikiem”) wobec Wierzyciela wynikającego z 
umowy o udzielenie wsparcia finansowego pomiędzy Uczestnikiem projektu a Wierzycielem 
(dalej: umowy) nr ......................................... z dnia ............................................ na otrzymanie 
finansowego wsparcia bezzwrotnego w postaci dotacji na założenie działalność gospodarczą i 
wsparcia pomostowego w postaci finansowej (udzielonych Dłużnikowi w ramach projektu 
„Samozatrudnienie – pomysłem na życie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.3. 
Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) 
zawartej pomiędzy Wierzycielem a Dłużnikiem (zwanego dalej „zadłużeniem”).  

2. Zadłużenie może powstać w związku z obowiązkiem zwrotu przez Dłużnika całości lub części 
wypłaconej dotacji, wsparcia pomostowego oraz należnych odsetek, zgodnie 
z postanowieniami umowy opisanej w ust. 1.    



 
 
 
 
 

 

3. Celem niniejszej umowy jest udzielenie przez Poręczyciela na rzecz Wierzyciela zabezpieczenia 
spłaty zadłużenia na wypadek braku jego zapłaty przez Dłużnika. 

 

§ 2 

1. Poręczyciel oświadcza, że znana jest mu treść opisanej § 1 ust. 1 umowy na otrzymanie przez 
Dłużnika finansowego wsparcia bezzwrotnego w postaci dotacji na założenie działalności 
gospodarczej i wsparcia pomostowego w postaci finansowej. W szczególności Poręczyciel 
oświadcza, że wiadome mu jest, iż Dłużnik może być zobowiązany do zwrotu jednorazowej 
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego w postaci finansowej 
wraz z odsetkami w przypadkach wskazanych w umowie opisanej w § 1 ust., w szczególności 
w razie wykorzystania całości lub części dotacji oraz wsparcia pomostowego niezgodnie z 
przeznaczeniem, bez zachowania procedur, pobrania całości lub części dotacji i wsparcia 
pomostowego w sposób nienależny, prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 
krótszy niż 12 miesięcy lub niedokonania zwrotu zaliczki w przypadkach wskazanych w 
umowie. 

2. Poręczyciel oświadcza, że posiada dostateczne zdolności majątkowe i zarobkowe, aby 
zabezpieczyć spłatę zadłużenia przez Dłużnika. 

3. Poręczyciel oświadcza, że posiada źródło dochodu, na dowód czego przedkłada 
zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodów, stanowiący załącznik do niniejszej 
umowy. 

 

§ 3 

1. Poręczyciel zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wierzyciela kwoty stanowiącej równowartość 
zadłużenia Dłużnika (wraz z odsetkami) – na wypadek gdyby Dłużnik nie dokonał spłaty 
zadłużenia w terminie do 31.03.2024 r. 

2. Kwota zadłużenia winna być zapłacona w terminie 14 dni od dnia doręczenia Poręczycielowi 
przez Wierzyciela wezwania do spłaty zadłużenia na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy.  

 

§ 4 

1. Wierzyciel niezwłocznie zawiadomi Poręczyciela o nie wykonaniu przez Dłużnika jego 
obowiązku spłaty zadłużenia, po upływie 7 dni od dnia powstania obowiązku spłaty zadłużenia 
przez Dłużnika – listem poleconym wysłanym na adres Poręczyciela.  

2. Korespondencja będzie kierowana na wskazane w niniejszej umowie adresy. Poręczyciel 
powiadomi Wierzyciela o zmianie nazwiska, miejsca pobytu, zmiany lub utraty zatrudnienia 
oraz wskazania aktualnych danych w tym zakresie; w przypadku braku takiego powiadomienia 
korespondencja wysłana na wskazany wyżej adres uznawana będzie za doręczoną skutecznie, 
tj. w sposób umożliwiający jej odbiór i zapoznanie się adresata z jej treścią. Pismo zwrócone z 
adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub tym 
podobne, uznaje się za doręczone.  

 

 

§ 5 

1. Poręczyciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
realizacji przedmiotu i celu umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, z zastrzeżeniem punku 3. niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych umowę niniejszą należy wykładać w szczególności 



 
 
 
 
 

 

z uwzględnieniem celu niniejszej umowy i uwarunkowań związanych z zasadami realizacji 
Projektu współfinansowanego z funduszy UE.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Jako wyłącznie właściwe do rozpatrywania sporów strony wskazują Sądy właściwe dla Miasta 

Poznania, z zastrzeżeniem wcześniejszego dążenia do polubownego załatwienia sporu. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.    
 

                      

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

Pieczątka i podpis Wierzyciela       podpis Poręczyciela 

 

 

 

            

        ………………………………………………… 

          Zgoda współmałżonka Poręczyciela* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach Poręczyciela 
 

 

*Nie dotyczy, jeśli współmałżonek jest uczestnikiem projektu 

 


