
 
 

 

DEKLARACJA WYSTAWCY  WEKSLA IN BLANCO 

 

 
Do weksla z poręczeniem (aval) wystawionego przez  
 

…………………………………..…………………………………………………………… 
( pełna nazwa firmy, nr KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z podaniem miejsca jej wpisu)  

 

który jest reprezentowany przez ……………………………………………………………. 
( imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, data i miejsce urodzenia)  
 

 

W załączeniu składam do dyspozycji Sławomira Balcerzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  

ASESOR EWALUACJA i ROZWÓJ z siedzibą w Warszawie poręczony weksel z mojego wystawienia, jako 

zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji 

na rozwój przedsiębiorczości z dnia …………………………….zawartej w ramach projektu „Szansa na nowy 

start” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 .  

 
Sławomir Balcerzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  ASESOR EWALUACJA i ROZWÓJ ma 

prawo wypełnić ten weksel własny, w każdym czasie, w przypadku naruszenia przeze mnie warunków w/w 

Umowy, na kwotę całości wysokości zadłużenia, obliczonego na zasadach opisanych w w/w Umowie tj. 

przyznanego dofinansowania oraz innymi należnościami powstałymi w trakcie dochodzenia roszczenia wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na 

moje konto wskazane w umowie dnia zwrotu.  

Sławomir Balcerzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  ASESOR EWALUACJA i ROZWÓJ ma 

prawo opatrzyć ten weksel klauzulą „bez protestu” oraz datą płatności według swego uznania.  

Weksel będzie płatny w Warszawie na rachunek bankowy wskazany przez Sławomira Balcerzaka prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą  ASESOR EWALUACJA i ROZWÓJ.  

 
Sławomir Balcerzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  ASESOR EWALUACJA i ROZWÓJ 

zawiadomi o powyższym ……………………………………… oraz poręczycieli 

…………………………………………..………………………  listem poleconym wysłanym co najmniej na 14 

dni przez terminem płatności na podane poniżej adresy, chyba że Wystawca 

weksla………………………………………………………………………………… powiadomi na piśmie 

Sławomira Balcerzaka ASESOR EWALUACJA i ROZWÓJ o zmianie adresu.  

Niniejszym zobowiązuję się do informowania Sławomira Balcerzaka ASESOR EWALUACJA i ROZWÓJ o 

każdorazowej zmianie adresu z tym skutkiem, że list skierowany według ostatnich danych i pod ostatnio znany 

adres uważany będzie za skutecznie doręczony. 
Dwukrotne  awizo pod wskazany w deklaracji adres oraz pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego 

„ nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub podobne, uznaje się za skutecznie doręczone.  

   
Niniejsza deklaracja wekslowa jest bezwarunkowa i nieodwołalna, a wygasa jedynie w przypadku, gdy warunki 

umowy zostaną przeze mnie dotrzymane. Weksel zostanie zwrócony po zatwierdzeniu rozliczenia wydatków 

poniesionych przeze mnie w ramach w/w Umowy, lecz nie wcześniej niż po zatwierdzeniu końcowego wniosku 

o płatność przez Asesor Ewaluacja i Rozwój.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Weksel stanowi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na cały okres jej realizacji.  

Poręczycielami weksla są ……………………………………………………………………………………… 
( imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, data i miejsce urodzenia)  

………………………………………………………………………………………………… 
( imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, data i miejsce urodzenia)  

 
Po wygaśnięciu zabezpieczonej wierzytelności wystawca weksla zostanie pisemnie wezwany przez Sławomira 

Balcerzaka ASESOR EWALUACJA i ROZWÓJ do odebrania weksla. Jednocześnie wystawca weksla wyraża 

zgodę na zniszczenie weksla w przypadku nieodebrania go we wskazanym w wezwaniu terminie.  

 

 

 
………………………………………..        ……………………………… 

(nazwa i adres wystawcy weksla)     (pieczęć jednostki, czytelne podpisy osób upoważnionych 

do wystawienia weksla” 

 

 

 

Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla: 
1. Imię , nazwisko, seria dowodu osobistego, PESEL, imiona 

rodziców, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, pełniona 

funkcja ) 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……….. 

 

2. Imię , nazwisko, seria dowodu osobistego, PESEL, imiona 

rodziców, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, pełniona 

funkcja 
 

……………………………………………………….. 

 

 

Dane poręczycieli weksla 

1. Imię , nazwisko, seria dowodu osobistego, PESEL, imiona rodziców, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, 

pełniona funkcja ) 

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Imię , nazwisko, seria dowodu osobistego, PESEL, imiona rodziców, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, 

pełniona funkcja ) 

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

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

 



 
 

 

Weksel 

 

 
 

…………………………….                ………………………………                 …………………………………... 

miejsce wystawienia   data wystawienia   suma pieniężna 

 

 

……………………………………………………………………… zapłacę bez protestu za ten weksel z  

   data płatności 

 

 

poręczeniem wekslowym (aval) na zlecenie ASESOR Ewaluacja i Rozwój Balcerzak 

Sławomir. 

 

 

Sumę…………………………………………………………………………………………. 

    suma pieniężna słownie 

 

 

 

……………………………………………………………… 

  Czytelny podpis wystawcy weksla, PESEL 

 

 

Miejsce płatności weksla w Warszawie. 

 

      Poręczam 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 

Czytelny podpis poręczyciela, PESEL 

 

 

       

      Poręczam 

 

 

 

……………………………………………………………... 

Czytelny podpis poręczyciela, PESEL 

 

 


