
Załącznik nr 3 

Umowa poręczenia do umowy do Umowy o udzielenie 
dostępnej i elastycznej dotacji zawartej w dniu 

zawarta w dniu w pomiędzy: 

1.

zwanym dalej Operatorem; 

a 

2.

zwanym dalej Poręczycielem; 

§ 1

o następującej treści:

1. Poręczyciel/-ka oświadcza, że został/-a poinformowany/-a o fakcie zawarcia 

przez                                                         (zwanego/-ą dalej Uczestnikiem) 

z Operatorem umowy o udzielenie dostępnej i elastycznej dotacji, 

na podstawie której Operator udzielił Uczestnikowi dotacji w kwocie

oraz oświadcza, że zapoznał się z treścią w/w umowy.

2. Mocą niniejszej Umowy poręczyciel poręcza w całości za wszelkie 

zobowiązania Uczestnika mogące powstać w przyszłości z tytułu udzielonej 

przez Operatora dotacji. Do kwoty dotacji dolicza się odsetki liczone 

jak dla zaległości podatkowych w przypadkach wskazanych w umowie 

o udzielenie dostępnej i elastycznej dotacji. O wysokości należnych do spłaty 

odsetek Poręczyciel/-ka zostanie poinformowany/-a.

3. Poręczenie nie wygasa ze śmiercią Uczestnika, gdyż w przypadku śmierci 

Uczestnika w czasie trwania umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, Operator



zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu środków w wysokości 

proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej 

przez Uczestnika. W takim przypadku od kwoty podlegającej zwrotowi 

odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych naliczane będą po upływie 

30 dni od dnia doręczenia Poręczycielowi/-ce wezwania do zapłaty.  

§ 2

1. Poręczenie zostaje udzielone na okres od dnia podpisania niniejszej Umowy

do dnia

2. Wygaśnięcie poręczenia nastąpi z dniem spełnienia przez Uczestnika

warunków umowy opisanej w § 1 ust. 1 i jej zakończenia lub z dniem

określonym w § 2 ust. 1.

§ 3

1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień umowy wskazanej

w 1 ust. 1, Operator prześle Uczestnikowi i Poręczycielowi/-ce wezwanie

do zapłaty, a po bezskutecznym upływie zakreślonego w wezwaniu

do zapłaty terminu, może żądać od Poręczyciela/-ki spełnienia świadczenia.

2. Poręczyciel/-ka oświadcza, że zobowiązanie z tytułu poręczenia wykona

w terminie 14 dni po zawiadomieniu przez Operatora o opóźnieniu

Uczestnika w spełnieniu świadczenia. Poręczyciel/-ka zobowiązuje się

spełnić świadczenie w wysokości i w sposób wskazany przez Operatora.

§ 4

3. Poręczyciel/-ka zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Operatora

o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania lub adresu

korespondencyjnego, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie



korespondencji skierowanej na ostatni znany Operatorowi adres. 

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

dla Operatora, jeden dla Poręczyciela/-ki, jeden dla Uczestnika.

…………………………………….. …………………………………….. 
Podpis Operatora Podpis Poręczyciela 



Oświadczenie Poręczyciela 

Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję w związku małżeńskim. 

…………………………………….. 
Poręczyciel 

Zgoda współmałżonka/-ki Poręczyciela/-ki 

(Dotyczy tylko Poręczycieli/-ek pozostających w związku małżeńskim) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na poręczenie przez współmałżonka 
zwrotu środków z tytułu udzielonej Uczestnikowi dostępnej i elastycznej 
dotacji oraz zobowiązuje się do ponoszenia skutków finansowych z majątku 
wspólnego, w przypadku niewywiązania się z warunków umowy. 

…………………………………….. 
Małżonek/-ka Poręczyciela/-ki 
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