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UMOWA NR ....................... 

O UDZIELENIU WSPARCIA POMOSTOWEGO 
 

 

w projekcie „MOJA FIRMA-MOJA SZANSA” 

Nr projektu RPPK.07.03.00-00-18-0010/15 

realizowanego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

 

zawarta w Rzeszowie w dniu …………….2017r. 

pomiędzy: 

Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Powstańców 

Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000215747, NIP: 9552103412, REGON: 

812717382, zwaną dalej „Beneficjentem”, 

reprezentowaną przez: 

Pana Daniela Owczarka- Prezesa Zarządu ZGD Sp. z o. o.  

a 
 

..............................................................................................................................................................  
                      (imię i nazwisko Uczestnika Projektu, adres zamieszkania). 

 

........................................................................................................ PESEL ............................................. 

 

legitymującą/-ym się dowodem osobistym:…………………………....(seria i nr), zwanym dalej 

„Uczestnikiem Projektu”, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą: 

 

...................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa prowadzonej działalności) 

 

......................................................................................................................................................, 
(adres siedziby) 

NIP: ……………………………………………., REGON: …………………………………... 

Strony uzgodniły, co następuje: 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia pomostowego, 

przeznaczonego na wspomaganie Uczestnika Projektu w pierwszych dwunastu miesiącach 

prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z Wnioskiem Uczestnika Projektu 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.  

2. Warunkiem przyznania wsparcia pomostowego jest otrzymanie przez Uczestnika Projektu 

środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, tj. podpisanie Umowy o udzieleniu 

wsparcia finansowego. 

3. Pomoc będąca przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielana w oparciu o zasadę  

de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r. 

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 poz. 1073) zwanym dalej „rozporządzeniem”. 

4. Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie pomostowe na zasadach i warunkach określonych 

w niniejszej Umowie. 

5. Uczestnik Projektu przyjmuje wsparcie pomostowe i zobowiązuje się do jego wykorzystania 

zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy 

na własną odpowiedzialność. 

6. Uczestnik projektu oświadcza, iż na dzień podpisania niniejszej Umowy jest stanu 

wolnego/pozostaje w związku małżeńskim1. W przypadku pozostawania w związku 

małżeńskim: Uczestnik Projektu oświadcza, że jego małżonek posiada wiedzę o zawarciu 

niniejszej Umowy oraz wyraża zgodę na jej zawarcie. 

 

§ 2  

Okres udzielania wsparcia pomostowego 

Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres pierwszych sześciu miesięcy  

od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego tj. od dnia2   ………2017r. 

do dnia3  …………2018 r.. 

 

                                                      
1
 Niepotrzebne skreślić. 

2
 Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy uznać dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności 

we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tożsama z datą podpisania umowy o 
udzieleniu wsparcia finansowego. 
3
 Należy określić dzień poprzedzający dzień, w którym upływa maksymalnie 12 miesiąc od dnia podpisania przez  

Uczestnika Projektu  niniejszej Umowy.  
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§ 3  

Finansowanie wsparcia pomostowego 

1. Całkowita kwota przyznanej pomocy na wsparcie pomostowe wynosi 

.............PLN (słownie: ................................................................................ PLN).  

2. Beneficjent wypłaci Uczestnikowi Projektu wsparcie pomostowe, o którym mowa w ust. 1  

w formie zaliczki w ……… (liczba rat) miesięcznych ratach w wysokości .................. PLN4 każda 

(słownie: .................PLN), począwszy od dnia …………...2017 r. 

3. 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. Nr 53, poz. 354 ze zm.). 

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej  

z otrzymaną pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy 

udzielenia pomocy oraz udostępnianie tychże dokumentów, jak również stosownych 

informacji dotyczących udzielonej pomocy na żądanie uprawnionych podmiotów. 

5. Wszystkie płatności będą dokonywane przez Beneficjenta w PLN na rachunek bankowy 

Uczestnika Projektu nr ………………………………………………. prowadzony w złotych polskich.  

 

§ 4  

Postanowienia szczegółowe dotyczące  

wypłaty i wydatkowania wsparcia pomostowego 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wydatkowania wsparcia pomostowego  

z najwyższym stopniem staranności oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

2. W ramach wsparcia pomostowego Uczestnik Projektu może sfinansować wydatki, których 

rodzaj określa poniższy katalog: 

a. Koszty ZUS: 

 składka na ubezpieczenie zdrowotne właściciela 

 składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) właściciela,  

 składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) właściciela, 

 koszty ZUS pracodawcy w związku z zawartą z pracownikiem umową o pracę. 

b. Koszty administracyjne, np.: 

 opłata za czynsz, 

 opłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

 opłata za dzierżawę maszyn i urządzeń, 

 opłaty rejestracyjne. 
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c. Koszty eksploatacji pomieszczeń, np.: 

  opłata za energię elektryczną, 

 opłata za ogrzewanie (energia cieplna, gazowa), 

 opłata za wodę i ścieki, 

 koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), 

 podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

d. Koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, np.: 

 koszty przesyłek pocztowych, 

 koszty przesyłek kurierskich, 

koszty przelewów, 

 kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, 

 zakup znaczków pocztowych, 

 koszty abonamentu telefonicznego i rozmów, 

 koszt opłat za Internet. 

e. Koszty usług księgowych, np.: 

 zlecenie obsługi księgowej firmy. 

f. Koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio  

z prowadzoną działalnością gospodarczą:  

 ubezpieczenie osobowe, 

 ubezpieczenie mienia, w tym również OC samochodu firmowego. 

g. Koszty usług prawnych, np.: 

 opłata za usługi prawnicze, tj. radcowie prawni, adwokaci, notariusze (tj. porady prawne, 

sporządzanie pism procesowych). 

h. Koszty materiałów biurowych, np.: 

 zakup drobnych materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności  

gospodarczej, np. koszt zakupu pieczątki, druki akcydensowe (tj. druki faktur, rachunków, 

umów), segregatory, zszywacz, dziurkacz, nożyczki, korektor, klej, papier ksero, papier 

kolorowy do wykonania reklam i ulotek, koperty, tusze, tonery, długopisy, zeszyty, notesy, 

spinacze, zszywki, flamastry, itp.). 

i. Koszty działań informacyjno-promocyjnych, np.: 

 utworzenie i prowadzenie strony internetowej firmy, 

 materiały drukowane: broszury, ulotki, foldery, plakaty prezentujące firmę i jej działalność,  

 reklama w mediach (radio, prasa, telewizja, Internet), 

 tablica reklamowa firmy (szyld), 

 baner reklamowy firmy 

3. W szczególnie uzasadnionym przypadku Beneficjent dopuszcza możliwość ponoszenia 

wydatków przez Uczestnika Projektu wykraczających poza katalog określony w ust. 2. 

4. Środki w ramach wsparcia pomostowego wypłacane są przez Beneficjenta w formie zaliczki  

w miesięcznych ratach.  
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5. Warunkiem udzielenia wsparcia pomostowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej 

Umowy jest wniesienie przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia w postaci: weksla in blanco 

wraz z dwoma poręczeniami oraz deklaracją wekslową stanowiącą wraz z wekslem załącznik 

nr 4 do niniejszej Umowy, ewentualnie oświadczenia w formie aktu notarialnego  

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 kodeksu 

postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem iż:  

a. w przypadku przedstawienia weksla in blanco, weksel ten będzie musiał zawierać 

dwa poręczenia, przy czym jedno pochodzące od małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu 

pozostaje w dniu podpisania niniejszej Umowy w związku małżeńskim, 

b. w przypadku przedstawienia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 

na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego, dokument ten 

powinien również zawierać tożsame oświadczenie małżonka, jeżeli Uczestnik 

Projektu pozostaje w dniu zawarcia niniejszej Umowy w związku małżeńskim. 

6. Zabezpieczenia powyższe będą opiewały na kwotę przyznanych Uczestnikowi Projektu 

środków finansowych o których mowa w § 2 i zostaną ustanowione w terminie do dnia 

zawarcia umowy przy czym zabezpieczenie to ustaje z momentem zakończenia procedury 

zamknięcia realizacji projektu.  

7. Warunkiem uznania wydatków, poniesionych w ramach wsparcia pomostowego, 

za kwalifikowalne jest: 

1) wydatkowanie środków w ramach wsparcia pomostowego zgodnie z wnioskiem  

o udzielenie wsparcia pomostowego; 

2) złożenie w terminie określonym przez Beneficjenta, lecz nie później niż w terminie  

20 dni kalendarzowych od dnia zakończenia udzielania wsparcia pomostowego, 

o którym mowa w § 2, zestawienia poniesionych wydatków wraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawidłowe wydatkowanie wsparcia pomostowego: 

a. oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem, 

b. szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany 

ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów 

technicznych i jakościowych.  

c. zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, 

zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

(ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) 

d. zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc od daty 

wystawienia5 

3) akceptacja przez Beneficjenta przekazanego przez Uczestnika Projektu zestawienia 

wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego; 

8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym przez Uczestnika Projektu 

zestawieniu poniesionych wydatków, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2 Beneficjent wzywa 

Uczestnika Projektu do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień  

w wyznaczonym terminie. 

                                                      
5
 Jeśli dotyczy. 
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9. Niezłożenie przez Uczestnika Projektu wyjaśnień, o których mowa w ust. 8 lub nieusunięcie 

braków w wyznaczonym terminie powoduje konieczność zwrotu przekazanego Uczestnikowi 

Projektu wsparcia pomostowego. 

10. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 9 Uczestnik Projektu 

zobowiązany jest dokonać zwrotu otrzymanego wsparcia pomostowego z odsetkami  

w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczonych za okres od dnia otrzymania 

środków finansowych do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy Beneficjenta nr  85 1240 

3927 1111 0010 6935 8075 w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia określonego przez 

Beneficjenta. 

11. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych 

od Beneficjenta, Uczestnikowi Projektu nie przysługuje prawo domagania się odsetek 

za opóźnioną płatność. 

12. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu płatności, o których mowa w ust 11. 

przekraczających 14 dni kalendarzowych, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować Uczestnika Projektu, w formie pisemnej, o przyczynach opóźnień  

i prognozie przekazania płatności.  

 

§ 5  

Monitoring i kontrola 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest poddać się monitoringowi i kontroli uprawnionych 

organów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia pomostowego.  

2. Główny obowiązek monitorowania i kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania 

przyznanego wsparcia pomostowego spoczywa na Beneficjencie. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich 

okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłowe wydatkowanie przyznanego 

wsparcia pomostowego. 

4. W okresie 12 miesięcy od dnia  podpisania niniejszej Umowy Beneficjent, Instytucja 

Pośrednicząca i/lub inny uprawniony podmiot może przeprowadzić kontrolę „na miejscu” 

oraz wizyty monitoringowe, w siedzibie firmy Uczestnika Projektu i/lub w miejscu 

prowadzenia działalności gospodarczej w celu zbadania, czy wydatki z tytułu wsparcia 

pomostowego zostały poniesione zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

5. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy 

zostanie stwierdzone, że Uczestnik Projektu wykorzystał całość lub część przyznanego 

wsparcia pomostowego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich 

procedur lub pobrał całość lub część przyznanego wsparcia pomostowego w sposób 

nienależny albo w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest on do zwrotu tych środków 

odpowiednio: w całości lub w części wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta  

w § 4 ust.10. 
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6. Odsetki od kwoty wsparcia pomostowego pobranego w sposób nienależny albo  

w nadmiernej wysokości, o których mowa w ust. 5, są naliczane od dnia przekazania 

nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej kwoty wsparcia pomostowego. 

7. W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Uczestnika Projektu działalności gospodarczej 

w czasie korzystania z pomocy objętej niniejszą Umową, Uczestnik Projektu ma obowiązek 

poinformowania Beneficjenta o tych okolicznościach w terminie 7 dni kalendarzowych 

od dnia ich wystąpienia. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Uczestnik Projektu zobowiązany jest zwrócić 

otrzymane wsparcie pomostowe w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta  

w § 4 ust. 10.  

9. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności (w szczególności 

śmierci lub ciężkiej choroby Uczestnika Projektu), Uczestnik Projektu lub inna uprawniona 

osoba może wystąpić za pośrednictwem Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej 

z uzasadnionym wnioskiem o odstąpienie żądania zwrotu przyznanego wsparcia 

pomostowego. 

10.  

§ 6  

Zmiana umowy 

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

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika Projektu, musi on przedstawić ten 

wniosek Beneficjentowi nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem,  

w którym zmiana Umowy w tym zakresie powinna wejść w życie.  

3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym 

mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika Projektu lub została 

zaakceptowana pisemnie przez Beneficjenta. 

4. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być  

w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 

 

§ 7  

Rozwiązanie umowy 

 

1. Uczestnik Projektu może rozwiązać Umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia, 

za pisemnym powiadomieniem. 

2. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty 

jakichkolwiek odszkodowań, gdy Uczestnik Projektu: 

1) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i, po otrzymaniu 

pisemnego upomnienia, nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w terminie 

wyznaczonym przez Beneficjenta stosownych wyjaśnień;  
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2) wykorzysta otrzymane środki finansowe niezgodnie z biznesplanem, w szczególności gdy 

dokona zakupu towarów lub usług na które nie została przyznana bezzwrotna dotacja;  

3) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dokona jej likwidacji,  

w trakcie otrzymywania wsparcia pomostowego objętego niniejszą Umową; 

4) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania podstawowego 

wsparcia pomostowego; 

5) dopuści się nieprawidłowości finansowych; 

6) w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy. 

3. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 2 skutkuje wstrzymaniem wypłaty 

rat wsparcia pomostowego, przysługujących po ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło 

wypowiedzenie Umowy.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zwrotu 

otrzymanego wsparcia pomostowego w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta 

w § 4 ust. 10. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Uczestnik Projektu zobowiązany jest zwrócić 

otrzymane wsparcie pomostowe w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, naliczonych za okres od dnia otrzymania środków finansowych 

do dnia ich zwrotu.  

6. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu,  

o którym mowa w ust. 4, ust. 5 oraz § 4 ust. 9 i § 5 ust. 5, ust. 8, Beneficjent podejmie 

czynności zmierzające do odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych 

środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo 

wykorzystanych środków wsparcia pomostowego obciążają Uczestnika Projektu. 

7. O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 6, Beneficjent 

informuje Instytucję Pośredniczącą w ciągu 14 dni od dnia podjęcia tych czynności.  

 

§ 8  

Prawo właściwe i właściwość sądów 

 

1. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu związane z realizacją niniejszej 

Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

2. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym 

dla Beneficjenta oraz jednym dla Uczestnika Projektu.  

3. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 
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§ 9   

Korespondencja 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie 

pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana 

na poniższe adresy: 

Do Beneficjenta 

Biuro projektu „Moja firma  - moja szansa” 

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. 

ul. B. Żeleńskiego 23/2 

35-105 Rzeszów   

tel. 17 25 09 420 

 

Do Uczestnika Projektu 

………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko)  

…………………………………………………………… 
……………………………………………………………. 
(adres Uczestnika Projektu) 

 

§ 10   

Załączniki 

Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej Umowy i stanowią jej integralną część: 

Załącznik 1  Wniosek/kopia wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego Uczestnika 
Projektu wraz z załącznikami. 

Załącznik 2  Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy wydatkowania 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 

Załącznik 3 Weksel in blanco wraz z poręczeniami oraz deklaracja wekslowa  
lub Oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu 
się egzekucji 

Załącznik 4  Dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej. 

Załącznik 5 Kopia dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON6
  

dla prowadzonej działalności gospodarczej. 

                                                      
6
 Jeśli dotyczy. 
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Załącznik 6 Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS 
ZFA/ZPA) prowadzonej działalności gospodarczej. 

Załącznik 7 Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis, w bieżącym roku kalendarzowym 
oraz w 2 latach poprzedzających(jeśli dotyczy)/Oświadczenie  
o nieskorzystaniu z pomocy de minimis7. 

Załącznik 8 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis  (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 24 października 2014, poz. 1543). 

 

 

 

Uczestnik Projektu                           Beneficjent 

 

 

 

......................................................................  ..................................................................... 

          (czytelny podpis Uczestnika)                              (Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                         do podpisania Umowy w imieniu Beneficjenta) 

 

  

                                                      
7 Niepotrzebne skreślić 


