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DEKLARACJA DO WEKSLA IN BLANCO 
 
 

Niniejszym składam w załączeniu, do dyspozycji Fontia Sp. z o.o. z siedzibą w Busku - Zdroju (28-100, 
ul. 1 Maja 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222111, NIP 959-
145-78-12, REGON 292367398), weksel in blanco z mojego wystawienia, stanowiący zabezpieczenie zwrotu 
kosztów udziału w projekcie „Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem wody siarczkowej w terapii 
redukcji masy ciała”, na podstawie Umowy uczestnictwa w projekcie badawczym z dnia………………… (dalej 
jako „Umowa”), należnych Państwu w przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w § 4 przedmiotowej 
Umowy.  

W przypadku ziszczenia się wskazanych w § 4 Umowy przesłanek oraz opóźnienia w płatności przeze 
mnie na Państwa rzecz należności, o których mowa powyżej, mają Państwo prawo wypełnić weksel na sumę 
odpowiadającą całości roszczenia pieniężnego, o którym mowa powyżej wraz  
z odsetkami i wszelkimi dodatkowymi kosztami związanymi z dochodzeniem tych należności (w tym np. 
opłatami sądowymi, kosztami zastępstwa procesowego), opatrzyć go datą płatności oraz uzupełnić 
wszystkimi brakującymi elementami wedle własnego uznania i przedstawić mi do zapłaty w swojej siedzibie. 
Jednocześnie zobowiązani będą Państwo do zawiadomienia mnie o wypełnieniu weksla oraz wezwania mnie 
do jego wykupu pisemnie, listem poleconym, zakreślając termin wykupu weksla nie krótszy niż 7 dni.  

Weksel może być wystawiony do łącznej maksymalnej kwoty nie wyższej niż ………………………..…. zł 
(słownie zł: …………………………). 

 

................................................................................................................................................... 

(czytelny podpis wystawcy weksla) 
 
 
Niniejszym wrażam zgodę na zaciąganie zobowiązań przez mojego małżonka (moją małżonkę), w 
Fontia Sp. z o.o./poręczam: 
 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
(czytelny podpis małżonka/małżonki) 

 

Niniejszym potwierdzam przyjęcie, dnia........................................, weksla in blanco wraz  

z deklaracją wekslową. 

 

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

(czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru weksla) 
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Procedura zwrotu weksli 

wystawionych na rzecz Fontia Sp. z o.o w związku z uczestnictwem w Projekcie  

„Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem wody siarczkowej w terapii redukcji masy 

ciała”.  

 

 
1. Wszystkie weksle przyjęte od Uczestników Projektu, wraz z deklaracjami wekslowymi są 

przechowywane w siedzibie Fontia Sp. z o.o.  i zabezpieczone w kasie pancernej, na zasadach 

analogicznych jak przechowywanie gotówki.  

2. W siedzibie Fontia Sp. z o.o. prowadzony jest rejestr weksli przyjętych od Uczestników.  

W momencie składania weksla do przechowywania, w rejestrze wpisuje się dane dotyczące weksla, 

jego wystawcy i poręczycieli.  

3. Weksel może być zwrócony Uczestnikowi, tylko po potwierdzeniu, że osoba (osoby) zobowiązane z tego 

weksla zapłaciły wszystkie zobowiązania zabezpieczone tym wekslem lub brak jest zobowiązań 

zabezpieczonych wekslem lub weksel utracił swoją ważność. Zwrot weksla jest odnotowany w rejestrze 

weksli. 

4. W celu dokonania zwrotu weksli należy: 

1) W sytuacji, gdy w wyniku czynności, o których mowa w pkt. 3 ustalone zostanie, iż można dokonać 

zwrotu weksla należy wystosować zawiadomienia do osoby uprawnionej do odbioru weksla, 

zgodnie z adresami wskazanymi w deklaracji wekslowej, wraz z informacją  

o konieczności odebrania weksla; jeżeli deklaracja wekslowa nie określa osoby uprawnionej do 

odbioru weksla, weksel można zwrócić jedynie osobie zobowiązanej z weksla lub osobie przez nią 

wyraźnie upoważnionej (wymagane pełnomocnictwo szczególne do odbioru weksla);   

2) Pismo do osoby uprawnionej do odbioru weksla powinno zawierać następujące informacje: 

 możliwość odebrania weksla przez osobę do tego uprawnioną – osobiście lub przez 

pełnomocnika (na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do odbioru), 

 jeżeli weksel odbiera pełnomocnik, konieczne jest przedstawienie pełnomocnictwa przy 

odbiorze weksla (wymagane pełnomocnictwo szczególne),  

 wskazanie miejsca odbioru weksla - jako zasadę należy przyjąć, że odbiór weksla następuje 

w siedzibie Fontia Sp. z o.o., 

 wskazanie terminu, w którym można dokonać odbioru weksla, 

 podanie nr telefonu, pod którym osoba uprawniona do odbioru weksla może ustalić 

dokładną, odpowiednią dla niej datę odbioru weksla, ewentualnie uzyska inne niezbędne 

informacje, 

 poinformowanie o skutkach nieodebrania weksli; 

3) po weryfikacji wydać weksel, osobie uprawnionej do jego odbioru, 

4) zwrotu weksla można dokonać także na pisemny wniosek osoby zobowiązanej z weksla, przy 

spełnieniu przesłanek określonych w pkt. 1); weksel może zostać przesłany listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku pod warunkiem wcześniejszego 
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anulowania takiego weksla; anulowanie odbywa się poprzez przekreślenie blankietu weksla oraz 

wpisanie słowa „anulowany” lub „anulowano”. 

5) Przy zwrocie weksla należy: 

 dokonać weryfikacji, poprzez zapoznanie się z dokumentem tożsamości osoby która 

wnioskuje o zwrot weksla, imienia i nazwiska tej osoby, jej numeru PESEL oraz adresu 

zamieszkania, 

 odebrać od osoby uprawnionej do odbioru weksla pisemne oświadczenie, potwierdzające 

odbiór weksli; oświadczenie to powinno zawierać: liczbę odebranych weksli, datę odbioru, 

imię i nazwisko odbierającego weksle oraz podpis osoby  

w obecności, której został dokonany zwrot; 

6) w przypadku niestawienia się osoby uprawnionej do odbioru weksla w siedzibie Fontia Sp.  

z o.o. oraz niezłożenia wniosku o przesłanie weksla zgodnie z pkt 4) powyżej, należy wystosować 

ponownie pismo z wezwaniem do odbioru weksla z zastrzeżeniem, iż w sytuacji nie zgłoszenia się 

weksle zostaną komisyjnie zniszczone; 

7) Jeżeli pomimo ponownego wezwania do odbioru weksla, osoba uprawniona do jego odbioru się nie 

stawi, należy powołać wewnętrzną, kilkuosobową Komisję do zniszczenia weksla,  

i następnie dokonać komisyjnego zniszczenia weksli; z komisyjnego zniszczenia weksli należy 

sporządzić protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji; osoba uprawniona ma prawo 

wglądu do protokołu zniszczenia, który przechowywany będzie w siedzibie Fontia Sp.  

z o.o. przez 6 miesięcy od jego sporządzenia 
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__________________________, dnia 
________________________________________  Na 
 
 
____________________________________________________________________
zapłacę bez protestu za ten własny 
 
 
weksel na zlecenie: Fontia Sp. z o.o. z siedzibą w Busku - Zdroju, sumę: 
 
 

 
 
____________________________________________________________________
_______________________________  
 
 
__________________________________________________   
 
 
__________________________________________________  
 
 
Płatny ____________________________________________ 
 
 
 
 
Poręczam: 
 

 
 
 
 

 

 

 


