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Weksel i deklaracja wekslowa
[wzór]

30.11.2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz
– PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Departament WIB
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
www.wib.port.org.pl, wib@port.org.pl

Weksel własny in blanco

............................................
miejsce wystawienia

......................................
data wystawienia

........................................
suma pieniężna

................................................................................ zapłacę/-imy za ten weksel własny na zlecenie
data płatności

......................................................................................................................................................
osoba na zlecenie, której weksel ma być zapłacony
sumę..............................................................................................................................................
suma pieniężna słownie

..........................................................
odręczny podpis Wystawcy weksla

..........................................................
miejsce płatności weksla

…………….….………………., dnia ………………….
……..…………..………….…………
(miejscowość)

Deklaracja wekslowa
Niniejsza deklaracja wekslowa reguluje sposób w jaki Podmiot Zarządzający, tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz –
PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (zwany dalej Remitentem), wypełni weksel niezupełny (weksel
własny in blanco) wystawiony przez: ……………………………………… z siedzibą …………………………, na zabezpieczenie
zwrotu przekazanych środków pieniężnych w formie finansowania Zespołu Badawczego ze środków
Funduszu Polskiej Nauki udzielonego przez Remitenta na podstawie Umowy o finansowanie nr ………………,
na kwotę …………………….., zawartej w dniu …………………... pomiędzy Remitentem, tj. Siecią Badawczą Łukasiewicz
– PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą w ………, a Wystawcą weksla, tj.
……………………………………………….z siedzibą w ……………….. (zwanej dalej Umową o finansowanie).
Remitent ma prawo wypełnić składany weksel in blanco na sumę odpowiadającą przekazanym Wystawcy
weksla na podstawie Umowy o finansowanie środkom finansowym, łącznie z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych wraz ze wszelkimi wydatkami na czynności zmierzające do
odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego finansowania, należne w dacie płatności weksla, w przypadku
braku zwrotu przekazanego finansowania w terminie określonym w § 13 Umowy o finansowanie, z tym
zastrzeżeniem, że suma tych kwot nie może być większa niż wysokość 150% finansowania.
Remitent jako miejsce płatności weksla wpisze miejsce swojej siedziby właściwej w dniu płatności weksla.
Wystawca weksla na blankiecie wekslowym złoży swój podpis oraz wpisze miejsce wystawienia weksla.
1. Remitent ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swojego uznania.
2. Na 7 dni przed terminem płatności Remitent zobowiązany jest powiadomić Wystawcę weksla listem
poleconym o wypełnieniu weksla.
3. Wystawca weksla zobowiązany jest poinformować Remitenta o każdej zmianie adresu. Dwukrotne
awizo pod ostatnim znanym Remitentowi adresem Wystawcy weksla będzie uważane za doręczone.
4. Weksel zostanie zwrócony Wystawcy weksla albo zniszczony w terminie i na warunkach określonych
w Umowie o finansowanie.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Prawa wekslowego i kodeksu cywilnego.

................................................................
(nazwa, adres Wystawcy weksla)

..............................................................
(pieczęć Wystawcy weksla, czytelne podpisy osób
upoważnionych do wystawienia weksla)

Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla:
1. Imię, nazwisko, stanowisko:………………………………………………………
PESEL: ……………………………………………………………………….…………………..
Imiona rodziców: ………………………………………….…………………………………
Miejsce urodzenia: …………………………………………………………………….......
Adres miejsca zamieszkania: ………………………..………………………………….

……..…………..………….…………
(podpis Remitenta)

