
 Krosno , ……………. 

 

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA „IN BLANCO” 
dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

 
Jako zabezpieczenie wykonania Umowy o otrzymanie wsparcia finansowego nr 
………………… z dnia ……………… i Umowy o wsparcie pomostowe nr ………….. z dnia 
………… na realizację Projektu „Jestem swoim szefem!” finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach współfinansowania 
krajowego z budżetu państwa w załączeniu składam do dyspozycji, Podkarpackiej Izbie 
Gospodarczej, KRS 0000052505, NIP 684-00-19-826, REGON 370197266, weksel własny in 
blanco z klauzulą bez protestu, podpisany przez: …………………………… prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą: 
…………………………………………………………………, który Podkarpacka Izba 
Gospodarcza ma prawo wypełnić w każdym czasie na kwotę przyznanego dofinansowania 
(wsparcie finansowe i pomostowe) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na konto Beneficjanta pomocy do dnia 
jego zwrotu. Podkarpacka Izba Gospodarcza ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności i datą 
wystawienia według swego uznania.  
Weksel będzie płatny w Krośnie w  Podkarpackiej Izbie Gospodarczej 38-400 Krosno, ul. 
Lewakowskiego 14. 
 
Podkarpacka Izba Gospodarcza zawiadomi o powyższym  
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

 (pełna nazwa beneficjenta i adres) 
 listem poleconym wysłanym co najmniej na 7 dni przed terminem płatności na podany poniżej 
adres, chyba że Beneficjent pomocy powiadomi Podkarpacką Izbę Gospodarczą o zmianie 
adresu.  
Pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat 
wyprowadził się” lub tym podobne, uznaje się za doręczone. 

Zobowiązani wekslowo wyrażają zgodę by w/w pismo zastąpiło przedstawienie weksla do 
zapłaty.  

Po dokonaniu zapłaty wierzytelności weksel odbiorę osobiście 
 
 
 
 
.................................................................              ................................................................ 
( Imię i nazwisko, adres wystawcy weksla)           (czytelne podpisy osób upoważnionych do      

               wystawienia weksla, pieczęć firmowa) 
 
 
Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla: 
 
1. Imię, nazwisko, stanowisko ……………………………………………….. 

Seria i nr dowodu osobistego …………………… 

PESEL ………………………………………… 

Imiona rodziców …………………………….....           ……………............... 

Data i miejsce urodzenia ………………………      (podpis) 



 
 

Poręczenie 

Poręczamy solidarnie za wszelkie zobowiązania Beneficjenta ………………………… wynikające z tytułu 
udzielonego dofinansowania (wparcie finansowe i pomostowe)  wraz z wszelkimi odsetkami i kosztami. 

Wyrażamy  zgodę na treść powyższej deklaracji . 

 
1. Imię i nazwisko              ………………………………………  

Adres  zamieszkania …………………………………. …………………………………….      
nr dowodu tożsamości   dowód osobisty nr  ………………………..………………………. 
PESEL  ………………………………………………………………………………………                               
 
 
……………………………………………………………. 
data i podpis współmałżonka Beneficjenta  
 
 

2. Imię i nazwisko               …………………………………………………………. 
Adres zamieszkania    ………..……………………………………………………      
nr dowodu tożsamości   dowód osobisty nr  ..………………………………………. 
PESEL  ………………………………………………………………………..   
                                                            
 
………………………………………… 
data i podpis  Poręczyciela 
 

3.  Imię i nazwisko               ……………………………………………… 
Adres  zamieszkania       ……………………………………………………….. 
nr dowodu tożsamości   dowód osobisty nr      .………………………………………. 
PESEL                   …………………………………………………………                                       
                
………………………………………… 
data i podpis  Współmałżonka Poręczyciela 
 
 
 
Podpisy złożono w mojej obecności 

 

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

data i podpis pracownika Podkarpackiej Izby Gospodarczej 

 
 
Weksel zostanie zwrócony lub zniszczony na pisemny wniosek Beneficjenta pomocy po 
zatwierdzeniu końcowego rozliczenia wydatków przez Beneficjenta oraz po upływie 12 miesięcy 
licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy.  


