
 
Załącznik nr 2 do porozumienia o współpracy w sprawie wsparcia doradczego dla projektu PPP 

 

UMOWA WEKSLOWA 

 
zawarta w Warszawie, w dniu ..................................... r. pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa – Ministrem/Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą w 
Warszawie, zwanym dalej „Remitentem”, reprezentowanym przez 
…………………………...……....………………….………, działającą/działającego na podstawie 
pełnomocnictwa z dnia ………………………………..………, stanowiącego załącznik nr 1do 
umowy, 
 
a  
 
Promotorem projektu  
reprezentowanym przez Panią/Pana …, zwaną/-ym dalej „Wystawcą weksla”, legitymującą/-ym się 
dowodem osobistym seria i numer …, o numerze PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem …, 
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, 
 
zwanych dalej wspólnie „Stronami” 
 
Przedmiotem umowy jest sposób w jaki Remitent wypełni weksel in blanco (stanowiący załącznik 
nr 3 do umowy) wystawiony na zabezpieczenie sumy wierzytelności wynikającej z  porozumienia 
zawartego między Stronami w dniu ............................... w sprawie wsparcia projektu PPP, zwanego 
dalej ,,Porozumieniem”. 

 
§ 1. 

 
Remitent ma prawo wypełnić weksel in blanco na sumę odpowiadającą do 10% kwoty całkowitych 
kosztów doradztwa dla projektu PPP, zgodnie z Porozumieniem. Na dzień zawarcia niniejszej umowy 
kwota ta wynosi  ……………… PLN (słownie: ………złotych) i może być powiększona o odsetki w 
wysokości stopy procentowej jak dla zaległości podatkowych naliczane od upływu terminu o którym 
mowa w punkcie 6.5 Porozumienia.  
 

§ 2. 
 

1. Remitent ma prawo wypełnić weksel w każdym czasie w przypadku, gdy Wystawca weksla nie 
będzie stosował się do odpowiednich wymogów określonych w porozumieniu. 

2. Weksel będzie płatny w siedzibie Remitenta. 

3. O opatrzeniu weksla datą płatności i uzupełnieniu weksla Remitent powinien powiadomić 
Wystawcę weksla listem poleconym na adres: ……………………………………wysłanym w 
terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem płatności. 

4. Zwrot weksla nastąpi do rąk własnych na pisemny wniosek Wystawcy weksla w przypadku 
prawidłowego zrealizowania przez Wystawcę weksla wszystkich wymogów wynikających z 
Porozumienia i zakończenia współpracy pomiędzy Remitentem a Wystawcą weksla, w terminie 
do 45 dni od dnia wpływu ww. wniosku do Remitenta. 

5. Po upływie terminu wskazanego w ust. 4 Remitent wezwie Wystawcę weksla do jego odbioru  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 



6. Wraz z bezskutecznym upływem terminu, o którym mowa w ust. 5 Remitent będzie uprawniony 
do komisyjnego zniszczenia weksla. 

 
§ 3. 

 
1. W sprawach nieuregulowanych umową wekslową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo wekslowe. 

2. Umowę wekslową sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wystawcy weksla,  
1 dla Remitenta. 

3. Każda zmiana umowy wekslowej wymaga formy pisemnej. 

4. Integralną częścią umowy wekslowej są następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 – pełnomocnictwo (remitent):  

2) załącznik nr 2 - pełnomocnictwo (wystawca weksla): 

3) załącznik nr 3 – weksel in blanco:  

 
 
 
 
 
 
..............................................      ................................................ 
                Remitent         Wystawca weksla 


