
       Zielona Góra, dnia …....................2017 

 

 

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA „IN BLANCO” 

 

 

Wystawca weksla „in blanco”: 

 

….................................................................................................................. z siedzibą w ….............................., 

ul. ….................................................. (….-........ ….........................) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w …..........................., …...... Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …......................., NIP …................, REGON …...................... 

 

(zwana dalej „BENEFICJENTEM”) 

 

oświadcza, co następuje: 

 

§ 1 

 

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy o udzielenie 

wsparcia nr .  .  .  .  . w ramach projektu „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, 

rozwoju i wdrożeń” zawartej w Zielonej Górze dnia .. .. .. .. 2017 roku pomiędzy: 

• Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Reja 6 (65-076) Zielona Góra, 

wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej 

Górze VIII Wydział Gospodarczy, pod KRS 0000044937, NIP 973-00-52-037, REGON 970032581 (zwanej 

dalej „OPERATOERM”) 

a 

• ….................................................................................................................. z siedzibą w ….............................., 

ul. ….................................................. (….-........ ….........................) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w …..........................., …...... 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …......................., NIP …................, 

REGON …...................... (zwanej dalej „BENEFICJENTEM”) 

działając w imieniu BENEFICJENTA w załączeniu składam do dyspozycji Organizacji Pracodawców Zieli Lubuskiej z 

siedzibą w Zielonej Górze (OPERATORA) weksel własny in blanco (nieopatrzony sumą wekslową), który Organizacja 

Pracodawców Zieli Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze (OPERATOR) ma prawo wypełnić do 

kwoty …................................. zł (słownie: ….......................................................................) powiększonej o kwotę 

odsetek ustawowych, liczonych od dnia wymagalności roszczenia do dnia zapłaty oraz inne kwoty określone w treści 

niniejszej Deklaracji wekslowej. Weksel opatrzony jest klauzulami: płatny w …......................., za okazaniem, bez 

protestu. Weksel będzie płatny na rachunek Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze 

(OPERATORA) nr …............................................................. 



 

§ 2 

 

W razie niezapłacenia przez BENEFICJENTA całości lub części należności wynikających z  umowy, o której mowa w § 

1 niniejszej Deklaracji, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiem z siedzibą w Zielonej Górze (OPERATOR) ma 

prawo: 

1) wypełnić weksel w każdym czasie na kwotę obejmującą łącznie wartość nieuregulowanych zobowiązań 

BENEFICJENTA względem OPERATORA wraz z odsetkami, powiększonych o wartość poniesionych i 

udokumentowanych kosztów windykacji oraz opłatę sądową w razie dochodzenia roszczeń z weksla na drodze sądowej, 

2) opatrzyć weksel wybraną przez siebie datą i miejscem płatności, 

3) opatrzyć weksel klauzulą „bez protestu”, 

4) naliczania odsetek ustawowych od wartości sumy wekslowej począwszy od daty płatności weksla. 

 

 

§ 3 

 

1. Po zakończeniu obowiązywania i rozliczeniu końcowym Umowy, o której mowa w § 1 deklaracja wraz z 

wekslem podlega natychmiastowemu zwrotowi. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej deklaracji wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 

 

 

 

 

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

/Wystawca weksla/ 

 

 

 

 


