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Załącznik nr 4 
 [....],  dnia ……….. 2021 r. 

WZÓR 

 DEKLARACJA WEKSLOWA 

do weksla własnego in blanco wystawionego przez: 

[nazwa organizacji], z siedzibą w [miasto], ul. [.....], numer KRS: [.....],  

dla 

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 
numer KRS: 0000052000,  

 

Wystawcą weksla własnego in blanco jest:  

[nazwa organizacji], z siedzibą w [miasto], ul. [.....], numer KRS: [.....], (dalej zwaną Wystawcą weksla) 

Posiadaczem weksla (wierzycielem wekslowym) jest: 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 
numer KRS: 0000052000, (dalej zwaną Posiadaczem weksla). 

 

§1 

1. Wystawca weksla i Posiadacz weksla zgodnie oświadczają, że zawarli w dniu [.....] Umowę 
Grantową nr [.....] na realizację projektu pod nazwą [tytuł projektu] w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 [Programme Active 
Citizens Fund - Regional under the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021], 
dalej „Umowa”. Na mocy Umowy Wystawca weksla zobowiązał się do przekazania Posiadaczowi 
weksla, weksla in blanco na zabezpieczenie Umowy. 

2. Wystawca tego weksla upoważnia Posiadacza weksla do wypełnienia przekazanego weksla w celu 
dochodzenia należności w związku z realizacją Umowy co do wierzytelności mogącej przysługiwać 
Posiadaczowi weksla z tytułu roszczeń związanych ze zwrotem niewydatkowanych lub nienależycie 
wydatkowanych środków przekazanych Wystawcy weksla w związku z realizacją Umowy i ww. 
Programu, a także w sytuacjach określonych w art. 12 Umowy, które uprawniają Posiadacza weksla do 
żądania zwrotu całości lub części przekazanych środków. 

3. Weksel przekazany Posiadaczowi weksla zostanie dodatkowo poręczony przez osoby działające w 
imieniu Wystawcy weksla.  

§2 

1. Posiadacz weksla ma prawo wypełnić weksel do czasu zakończenia realizacji Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny na kwotę  kwota dotacji z umowy (EUR) (słownie: kwota słownie 
euro) wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia 
obciążenia rachunku bankowego Operatora na rzecz Grantobiorcy do dnia jej zwrotu. Przez 
zakończenie realizacji Programu AO-FR rozumie się przyjęcie przez Biuro Mechanizmów 
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Finansowych z siedzibą w Brukseli (zwanym dalej „BMF”) końcowego sprawozdania od Posiadacza 
weksla. 

2. Posiadacz weksla ma prawo opatrzyć weksel datą płatności, a także o inne klauzule, według swego 
uznania.  

3. Na 7 dni przed terminem płatności Posiadacz weksla zobowiązany jest powiadomić Wystawcę 
weksla listem poleconym o wypełnieniu weksla. 

4. Weksel będzie płatny w Warszawie na rachunek Posiadacza weksla. 

 

§3 

Wystawca weksla jest zobowiązany do powiadomienia Posiadacza weksla o każdej zmianie adresu na 
piśmie, przesyłając tę informację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku braku takiego 
zawiadomienia wszelka korespondencja (w tym korespondencja sądowa) dwukrotnie awizowana pod 
ostatnim znanym adresem siedziby Wystawcy weksla będzie traktowana jako skutecznie doręczona.  

 

§4 
1. Weksel wraz z deklaracją wekslową zostaje zwrócony na pisemny wniosek Wystawcy weksla po 
zakończeniu realizacji Programu, rozumianym zgodnie z §2.1 powyżej. W przypadku niezłożenia przez 
Grantobiorcę pisemnego wniosku o zwrot weksla w terminie miesiąca od zakończenia realizacji Programu, 
Posiadacz weksla ma prawo do komisyjnego zniszczenia weksla. Pod protokołem z komisyjnego zniszczenia 
weksla podpisze się komisja składająca się z co najmniej trzech osób do niej powołanych przez Posiadacza 
weksla. Protokół z komisyjnego zniszczenia weksla zostanie przesłany do Wystawcy weksla. 
2. Deklaracja wekslowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

Wystawca weksla: Posiadacz weksla: 

 

 

 

 

(pieczęć organizacji, imienna oraz czytelne podpisy) (pieczęć organizacji, imienna oraz czytelne podpisy) 

 

My, niżej podpisani, wyrażamy zgodę na treść powyższej deklaracji i na warunkach w niej określonych 
dodatkowo poręczamy zobowiązanie wekslowe za Wystawcę tego weksla. 
 

Dane i podpisy osób uprawnionych do wystawienia weksla: 

 

1. Imię, nazwisko, pełniona funkcja: [.....] 
PESEL: [.....] 

adres zamieszkania: […] 

Podpis (wraz z pieczęcią imienną):    
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2. Imię, nazwisko, pełniona funkcja: [.....] 

PESEL: [.....] 

adres zamieszkania: […] 

Podpis (wraz z pieczęcią imienną):    

 

(w razie potrzeby, proszę wstawić dodatkowe pola dla kolejnych osób) 
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WEKSEL 

                                            , dnia:                                              ,  na kwotę  _____________________________                                                                                        

Dnia                                                zapłacę bez protestu za ten weksel na zlecenie  

                                                                                                                                                                                               , 

sumę                                                                                                                                                                              _     , 

Płatny ______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________                       ____________________________________ 

                                                                                                                         (podpis Wystawcy weksla) 

 

 

Poręczam za Wystawcę weksla 

 

__________________________ 


