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Miejscowość, data 

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA „IN BLANCO” 
 
Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z wynikającej 
z  umowy powierzenia grantu nr ………. zawartej w ………... dnia ………. r. 
pomiędzy: 
 
Fundacją Fundusz Współpracy, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 4a, 
00-444 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 
0000112576, posiadającą nr NIP 526-000- 54- 68, - zwanej dalej niekiedy: Fundacją 
a 
……………… z siedzibą …………………, wpisaną/ym do rejestru …………….. pod 
numerem ………….., posiadającą/ym numery: REGON ……………., NIP 
………………, zwaną/ym dalej: Wystawcą weksla, 
 
Niniejszym w załączeniu składam/my do dyspozycji Fundacji „Fundusz Współpracy” 
weksel własny in blanco z klauzulą nie na zlecenie podpisany przez osoby 
upoważnione do działania w imieniu Wystawcy weksla, który Fundacja „Fundusz 
Współpracy” ma prawo wypełnić w każdym czasie na kwotę w wysokości nie 
większej niż ……………. zł (słownie zł: …………), która to suma wynika  z  umowy 
powierzenia grantu nr …………….. zawartej w …………. dnia ………. r. pomiędzy 
Fundacją a Wystawcą weksla, zwanej dalej: umową, pomniejszoną odpowiednio o 
wpłaty dokonane na poczet zobowiązania z umowy, oraz powiększoną o odsetki 
ustawowe należne w dacie płatności weksla oraz koszty związane z dochodzeniem 
należności wynikającej z umowy, a także uzupełnić o inne klauzule według swego 
uznania. 
 
Fundacja „Fundusz Współpracy” ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności na 
dzień następujący po 14 dniach od daty wymagalności wierzytelności z tytułu 
umowy. Jako dzień wystawienia weksla Fundacja wpisze dzień następujący po dniu 
wymagalności wierzytelności z tytułu ww. umowy  
Weksel będzie płatny w Warszawie na rachunek bankowy wskazany przez Fundację 
„Fundusz Współpracy”. Fundacja „Fundusz Współpracy” zawiadomi o powyższym 
listem poleconym wysłanym na podany poniżej adres, chyba że Wystawca weksla 
powiadomi Fundację „Fundusz Współpracy”) o zmianie adresu. 
Pismo zwrócone z adnotacją operatora pocztowego: „nie podjęto w terminie”, 
„adresat wyprowadził się” lub tym podobne, uznaje się za doręczone. 
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(czytelny podpis, imię (imiona) i nazwisko, adres i KRS wystawcy weksla) 
 


