
  

 

 

 

 
 

 

 

 FORMULARZ F18-P11 
Wydanie: 1 

Obowiązuje od: 01.02.2018 

Umowa poręczenia 
Strona: 1 
Stron: 3 

 

Projekt „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Umowa poręczenia 
 

zawarta w dniu ……………………… 
w Suchej Beskidzkiej 

 
pomiędzy 

 
1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej z 

siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Mickiewicza 175, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki społecznej 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008543 reprezentowanym przez: 

1) ………………………… – Prezesa Zarządu 
2) ………………………… – Członka Zarządu 

zwanym dalej „Stowarzyszenie” 
a 

2. Imię i Nazwisko zamieszkałym(ą) w Miejscowość przy ulicy Nazwa ulicy numer domu numer 
domu legitymującym/ą się dowodem osobistym seria       numer       PESEL       
(nie)pozostającym(ą) w związku małżeńskim z Imię i nazwisko zamieszkałym(ą) miejscowość przy 
ulicy ulica numer domu       legitymującym(ą) się dowodem osobistym seria ……………… numer 
……………………………… PESEL ………………………………………………………  

zwanym/ą dalej „Poręczycielem” 
zwanych dalej łącznie „Stronami” 

§1 
1. Stowarzyszenie udzieliło ........................................ na mocy umowy nr ..................... z dnia 

..................... pożyczki w kwocie ........................................ (słownie: 

.............................................. złotych) wraz z należnymi odsetkami. 
2. Poręczyciel oświadcza, że jest mu znana treść umowy pożyczki określonej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, a w szczególności obowiązki pożyczkobiorcy. 

§2 
Dla zabezpieczenia wierzytelności Stowarzyszenia Poręczyciel poręcza wszelkie zobowiązania 
Pożyczkobiorcy istniejące w dniu zawarcia niniejszej umowy, jak i mogące powstać w przyszłości z 
tytułu udzielenia pożyczki nr ……………………………………………… dla ................................. 

§3 
Umowa poręczenia jest ważna do czasu wykonania zobowiązania przez pożyczkobiorcę i nie może 
być odwołana przez Poręczyciela. 

§4 
Poręczyciel zobowiązuje się do spełnienia zobowiązania za pożyczkobiorcę w terminie określonym w 
powiadomieniu o powstałych zaległościach licząc od daty otrzymania powiadomienia poręczyciela. 
Jednocześnie poręczyciel wyraża zgodę, że powiadomienie poręczyciela stanowi wezwanie do zapłaty 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
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§5 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§6 
W przypadku sporu między Stronami, właściwym do jego rozstrzygania będzie sąd właściwy dla 
siedziby Stowarzyszenia. 

§7 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

§8 
Poręczyciel poręcza jednocześnie weksel in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę a opisany w 
punkcie 18.1 Umowy pożyczki. Przedkłada jednocześnie Stowarzyszeniu następującą deklarację: 

Oświadczam, że zapłatę weksla określonego przez jego wystawcę w punkcie 18.1 Umowy 
pożyczki poręczam solidarnie swoim podpisem. Wyrażam zgodę na uzupełnienie weksla 
przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w sposób 
podany w deklaracji wystawcy opisany w punkcie 18.1Umowy pożyczki. Ponadto 
wyrażam zgodę, aby powiadomienie o wypowiedzeniu pożyczki, było jednocześnie 
przedstawieniem weksla do zapłaty 

Możliwość spłaty należności poręczyciel dokumentuje: 
Zaświadczenie o zatrudnieniu i osiągniętych dochodach poręczyciela z dnia …………………………………… w 
wysokości: ………………………… zł (słownie:…………………………. 00/100). 

 

 
 

Poręczyciel        Stowarzyszenie  
  

 
 

………………………………       ……………………………… 
 
 
 
 
 
 

Ja niżej podpisany(a) Imię i nazwisko zamieszkałym(ą) w miejscowość przy ulicy ulica numer 

domu       legitymujący(a) się dowodem osobistym seria ………… numer ………………………… PESEL 
……………………………………………… akceptuję wszystkie zobowiązania wynikające z zawartej niniejszą 
umową poręczenia przez mojego współmałżonka Imię i nazwisko 

 
 

…………………………………………………………………………… 

Data i podpis współmałżonka 
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Informacja w zakresie ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości Rozwoju” 

w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –– Magdalena Piwowarczyk, e-mail:  iod@centrump-sucha.pl,  adres 

pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” 

w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w celach związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie „Samorządowe 

Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej działalnością statutową  lub podmiot powstały z 

przekształcenia Stowarzyszenia. „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej-  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa oraz  jednostki kontrolujące i nadzorujące (w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia oraz 

ewentualnych projektów) w tym Członkom Stowarzyszenia, BIGInfomonitor, poczta, serwis i nadzór nad oprogramowaniem, 

obsługa prawna celem windykacji zadłużeń/realizacji umowy, firma windykacyjna. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania 

biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową podpisania 

umowy. 
 

Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z w/w klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania moich 

danych osobowych. 

 

………………………………………..…………………….. 

Data i podpis współmałżonka poręczyciela 

 

mailto:iod@centrump-sucha.pl

