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Umowa dotacji nr CAZ–552-…../MCŁ/2013
w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na
podjęcie działalności gospodarczej
Zawarta w dniu ……….. 2013 roku w Zielonej Górze, pomiędzy:
1.

Starostą Zielonogórskim, w imieniu którego działa Pani Irena Radziusz Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, zwanym w dalszej części umowy „Urzędem”
a

2.

Panią …………… zamieszkałą: ……………………………., legitymującą się dowodem osobistym serii
i numer …………, zwaną w dalszej części umowy Wnioskodawcą, o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy

1. Urząd przyznaje Wnioskodawcy na jego pisemny wniosek z dnia ……..2013 r. jednorazowe środki
na podjęcie działalności gospodarczej w formie dotacji pieniężnej w wysokości: …………… zł
/słownie: ………………złotych 00/100/.
2. Wnioskodawca oświadcza, iż:
a) pozostaje w związku małżeńskim i w jego małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności
majątkowej małżeńskiej;
b) nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
c) nie posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego czy też Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
d) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej
przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, lub innej formy pomocy określonej
w ustawie z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. innej
pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac
społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych, stażu), z własnej winy
nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy
pomocy określonej w ustawie, po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe
dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
e) nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio
poprzedzających dzień złożenia wniosku;
f) nie korzystał dotychczas z bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub z innych środków
publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie
do spółdzielni socjalnej;
g) nie złożył wniosku o przyznanie dotacji do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub
przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
h) nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks karny;
i) wszelkie podane informacje we wniosku o udzielenie dotacji oraz załącznikach jak również
oświadczenia złożone w niniejszej umowie odpowiadają prawdzie;
j) spełnia pozostałe warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz
przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2012,
poz. 457), oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis oraz
rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art.
87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora
rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004;
k) został pouczony o odpowiedzialności karnej w tym zakresie, gdyby podane informacje
i złożone oświadczenia okazały się nieprawdziwe.
l) rezygnuje z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie
12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
m) zapoznał się z treścią Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności
gospodarczej przez bezrobotnego i jest mu ona znana.
n) przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej objętych niniejszą
umową finansowane jest ze środków Funduszu Pracy i stanowi pomoc de minimis, która nie
spełnia wszystkich kryteriów określonych w art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej i jest zwolniona z wymogu notyfikacji wynikającego z art. 108 Traktatu.
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1.




§2
Przeznaczenie dotacji
Urząd przyznaje jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług
……………..
(……..
–PKD
…………………………………………….)
z przeznaczeniem na zakup:
……………………………….,
……………………………….

2. Wnioskodawca zobowiązuje się podjąć działalność gospodarczą do dnia ……...2013 r., a przez
podjęcie działalności gospodarczej należy rozumieć datę rozpoczęcia działalności wskazaną we
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wnioskodawca
zobowiązuje się do dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej dopiero po zaksięgowaniu przelanych środków na rachunku bankowym
Wnioskodawcy.
3. Nie podjęcie działalności gospodarczej w wyżej wskazanym terminie spowoduje rozwiązanie
umowy dotacji ze skutkiem natychmiastowym z obowiązkiem zwrotu całej kwoty dotacji wraz
z należnymi odsetkami liczonymi od dnia wypłaty dotacji.
4. Wypłata dotacji nastąpi do dnia ………….2013 r., w formie przelewu na konto nr
………………………………………., z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy prawnym
zabezpieczeniem umowy jest akt notarialny dobrowolnego poddania się egzekucji wówczas
wypłata dotacji nastąpi w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia do Urzędu wyżej opisanego aktu
notarialnego.
5. Wnioskodawca zostaje wykreślony z ewidencji osób bezrobotnych i traci status osoby bezrobotnej
w dniu następnym po dniu zaksięgowania kwoty dotacji na koncie Wnioskodawcy.
6. W przypadku zamiaru dokonania zakupów innych, niż wymienione w § 2 ust. 1 wymagana jest
pisemna zgoda Dyrektora Urzędu. Dyrektor Urzędu, na wniosek bezrobotnego, za prawidłowo
poniesione wydatki może również uznać wydatki odbiegające od specyfikacji jeżeli stwierdzi
zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez
bezrobotnego, któremu środki przyznano.
§3
Obowiązki wnioskodawcy
Wnioskodawca zobowiązuje się do:
1. Doręczenia do Urzędu w terminie 7 dni od otrzymania środków na konto potwierdzenia
wpływu przelanej kwoty na rachunek bankowy (np. wydruk z konta).
2. Dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dopiero po
zaksięgowaniu przelanych środków na rachunku bankowym Wnioskodawcy.
3. Wydatkowania oraz rozliczenia całej sumy otrzymanych środków zgodnie z charakterem
prowadzonej działalności określonej w § 2 ust. 1 w okresie od dnia zawarcia umowy do
dwóch miesięcy, licząc od daty podjęcia działalności gospodarczej wskazanej we wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Za poniesienie wydatku uznaje się moment faktycznego dokonania zapłaty, tj. dokonania przelewu,
zapłaty gotówką.
Dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki mogą być wystawione po uzyskaniu pisemnej
akceptacji przez Urząd wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej:
a. rachunki;
b. faktury VAT;
c. umowy cywilno-prawne, o ile spełnione są łącznie następujące warunki: wartość tych umów
przekracza 1.000,00 zł, w przypadku wymaganym prawem – opłacony został podatek od
czynności cywilno-prawnych (w oryginale i kserokopii) oraz złożona została do Urzędu
Skarbowego deklaracja PCC oraz dokonana została przez rzeczoznawcę wycena przedmiotu
umowy.
d. potwierdzeniem opłaty wraz z dowodami przelewów.
4. Terminy, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu mogą zostać przedłużone na pisemny
wniosek Wnioskodawcy w przypadku, gdy za ich przedłużeniem przemawiają względy społeczne,
w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od Wnioskodawcy.
5. Złożenia rozliczenia dotacji wraz z „oświadczeniem” czy Wnioskodawcy przysługuje prawo
do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych
wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego wraz z podaniem terminu dokonania
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rozliczenia jeżeli takie prawo Wnioskodawcy przysługuje (stanowiący załącznik nr 1 do wniosku
o dotację poniesionych wydatków wraz z rozliczeniem).
6. Strony zgodnie postanawiają, iż wydatki poniesione w ramach umów cywilno-prawnych zawartych
przez Wnioskodawcę ze współmałżonkiem, z krewnymi lub powinowatymi w linii prostej,
z rodzeństwem oraz powinowatymi w linii bocznej nie będą rozliczane jako kwalifikowane
w ramach niniejszej umowy.
7. Nie dopuszcza się jako formy rozliczenia za poniesione koszty na wyposażenie lub doposażenie
refundowanego stanowiska KOMPENSATY lub POTRĄCENIA przewidzianego w art. 498 § 1 K.C.
Dopuszczalna forma zapłaty to przelew lub gotówka.
8. Zwrotu na konto Urzędu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych
towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie:
a) określonym w oświadczeniu Wnioskodawcy , o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie
dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez Wnioskodawcę deklaracji podatkowej dotyczącej
podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu –
w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca
wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy;
b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Wnioskodawcy –
w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której
wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do
zwrotu.
9. Faktycznego i realnego prowadzenia działalności gospodarczej, przez którą strony
rozumieją wejście w obrót gospodarczy poprzez ponoszenie kosztów i uzyskiwanie przychodów –
w ramach działalności gospodarczej, na podjęcie której Wnioskodawca otrzymał środki.
10. Prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej przez minimalny okres 12 miesięcy poczynając od daty wskazanej we wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonanym w Urzędzie
Miasta/Gminy. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej
prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.
11. Nie zawieszania działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy o których mowa
w ust. 10.
12. Nie podejmowania zatrudnienia w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w okresie wskazanym
w ust. 10.
13. Przedstawienia na żądanie Urzędu pisemnych informacji i złożenia dodatkowych pisemnych
wyjaśnień dotyczących sposobu wykorzystania środków.
14. Zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Urzędu, przyznanych środków wraz
z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania jeżeli:
a. otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem;
b. będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, do okresu
prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub
korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego
c. podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12
miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;
d. złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, w tym o:
1) wysokości uzyskanej pomocy de minimis na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
2) korzystaniu lub nieskorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków
publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do
spółdzielni socjalnej;
3) nie posiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio
poprzedzających dzień złożenia wniosku;
4) nie podejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej;
5) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi
gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553,
z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
6) rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy
od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
7) nie złożeniu wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej lub
wniosku na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, do innego starosty
e. złożył niezgodne z prawdą informacje dotyczące sytuacji finansowej.
f. naruszy inne warunki niniejszej umowy.
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§4

1.
2.

3.
a)
b)
c)

4.
5.
6.
7.
a)
b)
c)
d)
8.

Ponadto Wnioskodawca zobowiązuje się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przez
wymagany okres wskazany w § 3 ust. 10 do:
Przedstawienia co kwartał dowodów odprowadzania składki ZUS na ubezpieczenie społeczne
za każdy miesiąc prowadzonej działalności gospodarczej.
Dostarczenia po 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej następujących
zaświadczeń:
a. z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej z podaniem
daty zgłoszenia tej działalności;
b. z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej.
Dokumenty wymienione wyżej w pkt a i b należy dostarczyć do Urzędu w terminie do 1 miesiąca po
upływie okresu, o którym mowa wyżej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Stawienia się w Urzędzie celem ostatecznego potwierdzenia faktu wywiązania się z warunków
niniejszej umowy w terminie do 30 dni po upływie okresu wskazanego w § 3 ust. 10.
Dokumenty, jakie należy przedstawić w celu potwierdzenia wywiązania się z umowy to:
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej z
podaniem daty zgłoszenia;
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresach podlegania ubezpieczeniom
społecznym;
dokumentację finansową potwierdzającą faktyczne i realne prowadzenie działalności gospodarczej
(stosownie do formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym) – do wglądu podczas rozliczenia końcowego
niniejszej umowy.
W zależności od formy opodatkowania działalności potwierdzenie faktycznego i realnego prowadzenia
działalności gospodarczej mogą stanowić następujące dokumenty :
- wystawiane rachunki i faktury;
- podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe z odpowiednimi wpisami (przy
zasadach ogólnych);
- ewidencja przychodów i ewidencja sprzedaży VAT z odpowiednimi wpisami (przy ryczałcie),
- decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego oraz opłaty podatku (przy karcie podatkowej),
-roczne rozliczenie PIT, w którym wykazano przychód z działalności gospodarczej pod warunkiem, że
Wnioskodawca prowadzi wyłącznie działalność gospodarczą w zakresie wymienionym w § 2 ust. 1.
Informowania Urzędu o wszelkich decyzjach i faktach mających wpływ na sytuację ekonomiczną
prowadzonej działalności.
Udostępnienia na żądanie Urzędu dokumentacji potwierdzającej prowadzenie działalności
gospodarczej tj. wejścia w obrót gospodarczy w sposób zorganizowany i ciągły w celach zarobkowych.
Umożliwienia przeprowadzenia pracownikom Urzędu wizyty monitorująco- sprawdzającej mającej na
celu sprawdzenie prawidłowości wywiązywania się z niniejszej umowy oraz udzielania informacji i
wyjaśnień, w tym zakresie Urzędowi i innym podmiotom uprawnionym.
Niezwłocznego informowania Urzędu o wszelkich zmianach mających wpływ na niniejszą umowę
między innymi:
zmiana dowodu osobistego wnioskodawcy i poręczyciela;
zmianie miejsca zamieszkania i zameldowania;
zmiana siedziby i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz wszelkich zmianach
dokonywanych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
wyjazd poza miejsce zamieszkania trwający dłużej niż 30 dni.
W razie zaniedbania obowiązku z pkt a) i b) pisma wysyłane pod ostatni znany adres będą uznane za
skutecznie doręczone.
Przechowywania pełnej dokumentacji związanej z otrzymaną pomocą publiczną do dnia 31 grudnia
2022 r. (w przypadku otrzymania pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego);
§5
Środki określone w § 1 -2 stanowią pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji WE Nr
1998/2006 z 15.12.2006r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy
de minimis. (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006)

§6
Skutki naruszenia przez wnioskodawcę postanowień niniejszej umowy
1. Urząd zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia warunków niniejszej umowy
w przypadku:
a. wykorzystania choćby części środków niezgodnie z charakterem działalności gospodarczej
prowadzonej przez Wnioskodawcę, któremu przyznano środki zgodnie z niniejszą umową;
b. nie rozliczenia się z całości kwoty udzielonych środków w terminie wskazanym w umowie;
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c.

gdy zostanie ujawnione, że informacje podane we wniosku lub dokumenty na podstawie, których
podjęto decyzję o udzieleniu dotacji są nie prawdziwe;
d. wydzierżawienia, likwidacji, sprzedaży majątku trwałego sfinansowanego z udziałem środków z dotacji
w okresie obowiązywania niniejszej umowy;
e. nie dokonania zwrotu równowartości rozliczonego zgodnie z ustawą o podatku od towarów
i usług podatku VAT od zakupionych towarów w ramach przyznanej dotacji, zgodnie
z postanowieniami § 3 ust. 8.
f. niedotrzymania, któregokolwiek z warunków lub obowiązków określonych niniejszą umową.
2. W przypadku śmierci bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy do upływu 12 miesięcy
prowadzenia działalności gospodarczej zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości
proporcjonalnej do okresu nie prowadzenia tej działalności. Od kwoty podlegającej zwrotowi i nie
nalicza się odsetek ustawowych.
3. W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej umowy Wnioskodawca zobowiązany jest
zwrócić dotację w terminie 30 dni licząc od dnia wezwania wystosowanego przez Starostę w imieniu,
którego działa Dyrektor wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia otrzymania środków .
4. Postawienie dotacji w stan natychmiastowej wymagalności powoduje obowiązek spłaty, w terminie
o którym mowa wyżej, a w przypadku braku spłaty skierowanie sprawy na drogę postępowania
sądowego.
5. Urząd zawiadomi Wnioskodawcę o wypowiedzeniu warunków umowy listem poleconym na ostatni
wskazany adres. W uzasadnionych przypadkach Urząd zastrzega sobie możliwość wstrzymania
wypowiedzenia umowy do momentu złożenia stosownych wyjaśnień przez Wnioskodawcę.
6. W przypadku nie rozliczenia się z całej kwoty przyznanych środków Wnioskodawca zobowiązany
jest do zwrotu niewykorzystanej kwoty przyznanych środków w terminie rozliczenia lub terminie
wskazanym w wezwaniu Urzędu , o którym mowa wyżej.
§7
Prawne zabezpieczenie
udzielonych środków Wnioskodawca

1. W celu zabezpieczenia
udziela
zabezpieczenia w postaci:
a/ weksla in blanco wnioskodawcy poręczonego przez poręczyciela,
b/ umowy poręczenia osoby fizycznej.
2. Koszty ustanowienia zabezpieczeń ponosi Wnioskodawca.

Urzędowi

prawnego

§8
Formy zmiany umowy
1. Wszelkie oświadczenia woli, pod rygorem bezskuteczności, mogą jedynie nastąpić w formie
pisemnej i muszą być doręczone drugiej stronie, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. Za datę doręczenia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej nie
doręczonej, wysłanej pod ostatni znany stronie adres drugiej strony.
3. Zmiana, uzupełnienie lub usunięcie wydrukowanej części umowy wymaga dla swej ważności formy
pisemnej i nie będzie obowiązująca dla stron bez podpisana przez strony.
§9
Prawa rządzące umową.
Kompletność umowy
1. Niniejsza umowa zawiera wszystkie uzgodnienia pomiędzy Urzędem i Wnioskodawcą i znosi
wcześniejsze porozumienia dotyczące przedmiotu umowy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:
a. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm);
b. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie
dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U.
z dnia 26 kwietnia 2012 r., poz. 457);
c. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5);
d. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa
i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6);
e. ustawa z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz.
1447, z późn. zm.);
f. Prawa wekslowego;
g. Kodeksu cywilnego.
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3. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla
siedziby Urzędu.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tym że jeden otrzymuje
Wnioskodawca natomiast pozostałe dwa zostają w Urzędzie.

............................................
podpis Wnioskodawcy

.....................................
Urząd

Oświadczam, że znane mi są treści aktów prawnych regulujących niniejszą umowę, ponadto po
zapoznaniu się z treścią niniejszej umowy w zakresie warunków i postanowień w niej zawartych nie
wnoszę żadnych uwag.
…………………………….........................

podpis Wnioskodawcy

Oświadczenie pracownika Urzędu
Niniejszym oświadczam, iż wszelkie podpisy znajdujące się na niniejszej umowie zostały złożone
w mojej obecności.
....................................
imię i nazwisko
stanowisko służbowe

