
 

 

                                                                                                           Rzeszów, dnia……………………….  
 
 

DEKLARACJA WEKSLOWA 
do weksla in blanco wystawionego przez: 

 
Nazwa firmy …………………………………………………………………………………………………………… 
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej; 
NIP:……………………….; REGON:…………………………..; PESEL: …………………………………  
reprezentowana przez:  
……………………………….właściciela firmy…………………. w……………; córka/syna……….; 
zamieszkałego/ą: ul…………………..; seria i numer dowodu osobistego …………………… wydany przez 
…………………………………………………..; legitymującego się nr PESEL: …………………………………….  
 
W załączeniu składam do dyspozycji INNpuls Sp. z o.o. wystawiony weksel in blanco jako zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy nr ………….. zawartej w dniu ………………….r. o dofinansowanie 
przedsięwzięcia pn. „…………………………………………………………………………..” w ramach Priorytetu 
VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1, Poddziałania 8.1.2 w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 
przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki przedłożoną przez Ministra Rozwoju Regionalnego i zatwierdzoną decyzją 
Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. 
nr K (2009) 6607 i decyzją z dnia 5 grudnia 2011 roku nr K (2011) 9058.  
 
Niniejszym upoważniam INNpuls Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 40a, 35-045 Rzeszów do 
wypełnienia złożonego weksla zgodnie z postanowieniami deklaracji.  

INNpuls Sp. z o.o. ma prawo wypełnić ten weksel w każdym czasie w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez: …………………...……………………………………………………………………..  
z siedzibą:……………………………………………; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej; NIP: ………………..; REGON: …………; 
PESEL:……………………………………, zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa wyżej, na sumę 
odpowiadającą pełnej kwocie istniejącego zobowiązania wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości jak od 
zaległości podatkowych za każdy dzień zwłoki począwszy od dnia wystawienia weksla, kosztami zawiadomień 
i innymi kosztami pozostającymi w związku z dochodzonym zobowiązaniem. INNpuls Sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul. Hetmańskiej 40a, 35-045 Rzeszów ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności, według swego 
uznania, miejscem płatności – Rzeszów, klauzulą „bez protestu” oraz uzupełnić go brakującymi elementami 
i wszelkimi innymi klauzulami, zawiadamiając uprzednio o tym wystawcę weksla, listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazany wyżej adres. 

List, o którym mowa wyżej, powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności 
weksla. Dwukrotne awizo pod wskazany adres uważane będzie za skuteczne doręczenie. Równocześnie 
zobowiązujemy się do informowania INNpuls Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 40a, 35-045 Rzeszów 
o każdej zmianie adresu z tym skutkiem, że korespondencja kierowana według ostatnich danych i pod ostatnio 
podany adres będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

Walutą weksla jest waluta wierzytelności, którą weksel zabezpiecza.  
Jednocześnie zobowiązujemy się do zapłacenia całej sumy wekslowej bez protestu na żądanie 

INNpuls Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 40a, 35-045 Rzeszów jako pokrycie naszego długu 
wynikającego z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy szczegółowo opisanej wyżej. 



 

 

Niniejsza deklaracja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Deklaracja i złożony weksel in blanco tracą 
ważność jedynie w przypadku, gdy warunki umowy zostaną dotrzymane i zostaną zakończone rozliczenia 
pomiędzy Stronami Umowy, a tym samym zabezpieczona wierzytelność wygaśnie.  

Po wygaśnięciu zabezpieczonej wierzytelności wystawca weksla zostanie pisemnie wezwany przez 
INNpuls Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 40a, 35-045 Rzeszów do odebrania weksla. Jednocześnie 
wystawca weksla wyraża zgodę na zniszczenie weksla w przypadku nieodebrania go we wskazanym w 
wezwaniu terminie. 
 

 
 

…………………………………………………………….. 
pieczęć firmowa i podpis wystawcy weksla 

 
 

………………………………………………………. 
pieczęć firmowa wierzyciela (INNpuls Sp. z o.o.)  

i podpis osoby upoważnionej  

 
 

 
Oświadczenie małżonka 

Ja niżej podpisany…………………………., syn/córka……………………….., ur. …………………. w 
…………………, legitymujący się nr PESEL:………………………., zamieszkały przy  ul. 
…………………………………………………, seria i numer dowodu osobistego …………………………….. 
wydanego przez ………………..…………………. (imię i nazwisko poręczyciela, imiona rodziców, data i 
miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania seria i numer dowodu osobistego i przez kogo wydany) 
oświadczam, że zapoznałam się z treścią niniejszej deklaracji wekslowej podpisanej przez 
………………………………… (imię i nazwisko właściciela firmy) i wyrażam zgodę na jej postanowienia, a tym 
samym wyrażam zgodę na poręczenie zobowiązań objętych przedmiotową deklaracją. 
 
                                                                                                     ……………………………………….. 
                                                                                                             czytelny podpis małżonka 
 

 
 

Oświadczenie poręczyciela 
Ja niżej podpisany…………………………., syn/córka……………………….., ur. …………………. w 
…………………, legitymujący się nr PESEL:………………………., zamieszkały przy  ul. 
…………………………………………………, seria i numer dowodu osobistego …………………………….. 
wydanego przez ………………..…………………. (imię i nazwisko poręczyciela, imiona rodziców, data i 
miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania seria i numer dowodu osobistego i przez kogo wydany) 
oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią niniejszej deklaracji wekslowej podpisanej przez 
………………………………… (imię i nazwisko właściciela firmy) i wyrażam zgodę na jej postanowienia, a tym 
samym wyrażam zgodę na poręczenie zobowiązań objętych przedmiotową deklaracją. 

  
 

                                                                                                     ……………………………………….. 
                                                                                                             czytelny podpis poręczyciela  

 
 



 

 

Oświadczenie małżonka poręczyciela 
Ja niżej podpisany…………………………., syn/córka……………………….., ur. …………………. w 
…………………, legitymujący się nr PESEL:………………………., zamieszkały przy  ul. 
…………………………………………………, seria i numer dowodu osobistego …………………………….. 
wydanego przez ………………..…………………. (imię i nazwisko poręczyciela, imiona rodziców, data i 
miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania seria i numer dowodu osobistego i przez kogo wydany) 
oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią niniejszej deklaracji wekslowej podpisanej przez 
………………………………… (imię i nazwisko właściciela firmy) i wyrażam zgodę na jej postanowienia, a tym 
samym wyrażam zgodę na poręczenie zobowiązań objętych przedmiotową deklaracją. 

  
 

                                                                                                     ……………………………………….. 
                                                                                                             czytelny podpis małżonka poręczyciela 

 
 
 

Oświadczenie poręczyciela 
Ja niżej podpisany…………………………., syn/córka……………………….., ur. …………………. w 
…………………, legitymujący się nr PESEL:………………………., zamieszkały przy  ul. 
…………………………………………………, seria i numer dowodu osobistego …………………………….. 
wydanego przez ………………..…………………. (imię i nazwisko poręczyciela, imiona rodziców, data i 
miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania seria i numer dowodu osobistego i przez kogo wydany) 
oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią niniejszej deklaracji wekslowej podpisanej przez 
………………………………… (imię i nazwisko właściciela firmy) i wyrażam zgodę na jej postanowienia, a tym 
samym wyrażam zgodę na poręczenie zobowiązań objętych przedmiotową deklaracją. 

  
 

                                                                                                     ……………………………………….. 
                                                                                                             czytelny podpis poręczyciela  

 
 
 

Oświadczenie małżonka poręczyciela 
Ja niżej podpisany…………………………., syn/córka……………………….., ur. …………………. w 
…………………, legitymujący się nr PESEL:………………………., zamieszkały przy  ul. 
…………………………………………………, seria i numer dowodu osobistego …………………………….. 
wydanego przez ………………..…………………. (imię i nazwisko poręczyciela, imiona rodziców, data i 
miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania seria i numer dowodu osobistego i przez kogo wydany) 
oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią niniejszej deklaracji wekslowej podpisanej przez 
………………………………… (imię i nazwisko właściciela firmy) i wyrażam zgodę na jej postanowienia, a tym 
samym wyrażam zgodę na poręczenie zobowiązań objętych przedmiotową deklaracją. 

  
 

                                                                                                     ……………………………………….. 
                                                                                                             czytelny podpis małżonka poręczyciela 

 



 

 

1. Sprawdzono tożsamość wystawcy/małżonka wystawcy/poręczyciela/małżonka poręczyciela/ weksla in 
blanco.  

2. Stwierdza się, że podpisy zostały złożone w obecności pracownika INNpuls Sp. z o.o. 
 
 
………………………………………………………………………. 
podpis osoby przyjmującej weksel wraz z deklaracją 


