
 
„Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość III” 

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

DEKLARACJA DO WEKSLA IN BLANCO 

Wystawionego w dniu …………………….., przez: 

 

………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko  

 

……………………………………………………………….. 

PESEL 

 

………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko 

 

………………………………………………………………. 

PESEL 

 

Jako zabezpieczenie wykonania umowy nr …………………….. z dnia ____________ r. o 

udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego zawartej w ramach Projektu „Pomysł 

na biznes pomysłem na przyszłość III”, realizowanego przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz 

„ORDO” sp. z o.o. Wystawca weksla „in blanco” składa do dyspozycji Polskiego Centrum Edukacji i 

Analiz „ORDO” sp. z o.o. jeden podpisany egzemplarz weksla „in blanco” ze swojego wystawienia, 

który to weksel Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o. ma prawo wypełnić zgodnie z 

treścią umowy tj. na kwotę nieprawidłowo wykorzystanej dotacji, powiększoną o odsetki ustawowe 

naliczone za okres od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy Polskiego 

Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o.  oraz inne należności powstałe w trakcie dochodzenia 

roszczenia. 

Jednocześnie Polskiemu Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o. przysługuje prawo 

opatrzenia tego weksla miejscem i datą płatności według uznania i klauzulą „bez protestu”, przy czym 

Wystawca o dacie płatności winien być powiadomiony listem poleconym wysłanym najpóźniej na 14 

dni przed terminem płatności na wyżej wskazany adres. 

 



 
„Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość III” 

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 W przypadku niezapłacenia sumy wekslowej przez Wystawcę weksla w wyżej wskazanym 

terminie Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o. będzie uprawnione wystąpić o wydanie 

nakazu zapłaty bez protestu.  

 

Weksel zostaje zwrócony na pisemny wniosek Wystawcy weksla, nie wcześniej niż po okresie 12 miesięcy 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Dane wystawcy weksla: 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

Seria i nr dowodu osobistego:  

Wydany przez: 

PESEL:  

Imiona rodziców:  

Data i miejsce urodzenia:  

 

 

        

 _____________________________ 

          (czytelny podpis) 
 
 

 

 

 

Łomża, dnia ____________, _____________________________ 

                    (podpis i pieczątka pracownika PCEiA ORDO)  

 


