Instrukcja dotycząca wypełniania dokumentów zabezpieczających należyte wykonanie
umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach
projektu: „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji”
Wszystkie dokumenty zabezpieczające należyte wykonanie umowy o udzielenie
wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej muszą być podpisane w obecności
notariusza (podpisy notarialnie poświadczone) dokładnie w podanej poniżej kolejności.
Kolejność wypełniania i podpisywania dokumentów:
W pierwszej kolejności wypełnia i podpisuje dokumenty uczestnik projektu wraz ze
współmałżonkiem.
1. Deklaracja wekslowa
2. Oświadczenie małżonka beneficjenta/ Oświadczenie beneficjenta
3. Weksel
Jeżeli uczestnik nie pozostaje w związku małżeńskim lub jeżeli między małżonkami istnieje
rozdzielność majątkowa „Oświadczenie małżonka beneficjenta” nie jest składane. W takim
przypadku uczestnik podpisuje „Oświadczenie beneficjenta”. Jeżeli uczestnik posiada
rozdzielność majątkową, zobowiązany jest do złożenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego
orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową.

Po złożeniu podpisów na ww. dokumentach przez uczestnika projektu i jego współmałżonka,
podpisy na dokumentach składa/-ją poręczyciel/-e i jego/ich współmałżonek/-kowie
1. Deklaracja wekslowa
2. Weksel
3. Poręczenie wekslowe
W przypadku dwóch poręczycieli, każdy poręczyciel wypełnia oddzielnie swój dokument –
„Poręczenie wekslowe”. Na „Poręczeniu wekslowym” wymagana jest także zgoda
współmałżonka poręczyciela. W przypadku niepozostawania w związku małżeńskim bądź
istnienia rozdzielności majątkowej, poręczyciel podpisuje właściwe oświadczenie
potwierdzające ten fakt.
UWAGA! Zaleca się, aby wszystkie osoby, których podpisy są wymagane, stawiły się wspólnie
u notariusza i złożyły swoje podpisy. Zapewni to właściwą kolejność podpisów i poświadczeń,
która jest istotna dla mocy prawnej ww. dokumentów.
Dokumenty podpisane niezgodnie z instrukcją zostaną odrzucone.
Poniżej znajduję się dokładna instrukcja na poszczególnych dokumentach.

DEKLARACJA WEKSLOWA
Łódź, dn. ………………………
Dane uczestnika
projektu

Ja, niżej podpisany/-a
……………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL: …………………………………………, adres:
……………………………………………………………………………………………,

Data podpisania
umowy

NIP: ………………………………………………, (dalej „Wystawca Weksla”) oświadczam, iż jako
zabezpieczenie wykonania umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności
gospodarczej z dnia ……………….............…, zawartej pomiędzy Studium Nowoczesnych
Technologii Szkoleniowo Wdrożeniowych Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą
w Łodzi, adres: ul. Giewont 66, 92-116 Łódź, KRS: 0000198969 (dalej „Studium NT”) a
Wystawcą Weksla, w ramach projektu „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji”,
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś Priorytetowa VIII
„Zatrudnienie”, działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, poddziałanie VIII.3.4 „Wsparcie
przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, składam do dyspozycji Studium NT
poręczony weksel z mojego wystawienia, który Studium NT ma prawo wypełnić w każdym
czasie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przeze mnie zobowiązań
wynikających z powyższej umowy oraz regulaminu wsparcia i przyznawania środków na rozwój
przedsiębiorczości, na sumę odpowiadającą kwocie istniejącego zobowiązania, w tym pełnej
(100%) kwoty udzielonego wsparcia finansowego, powiększoną o należne odsetki w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych za okres od daty udzielenia wsparcia do daty
ewentualnego zwrotu wsparcia finansowego lub jego części oraz inne koszty, jakie realizator
Studium NT musiał ponieść w związku z niewywiązaniem się Wystawcy Weksla z obowiązków
wynikających z ww. umowy oraz regulaminu wsparcia i przyznawania środków na rozwój
przedsiębiorczości, w tym koszty windykacji (koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego,
pomoc prawna) oraz o stopę redyskonta weksli i koszt dodatkowej opłaty skarbowej.
Czytelny podpis
uczestnika projektu i
PESEL

..................................................................................
czytelny podpis uczestnika projektu, PESEL
..................................................................................
czytelny podpis poręczyciela, PESEL

Czytelny podpis
poręczyciela/ii i
PESEL

..................................................................................
czytelny podpis poręczyciela, PESEL

Studium NT ma prawo opatrzyć ten weksel datą, a także uzupełnić o inne klauzule
(elementy weksla, w tym klauzulą „bez protestu”, domicylem, data wystawienia, data
płatności) według swego uznania, zawiadamiając wystawcę listem poleconym pod niżej
wskazanym adresem.
List zostanie wysłany przynajmniej 7 dni przed terminem płatności na podany poniżej
adres, chyba że powiadomię o jego zmianie. Pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego:
„nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub tym podobne uznaje się za doręczone.
Zobowiązuję się do informowania o każdorazowej zmianie adresu. W przypadku braku
powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiadomienie o wypełnieniu
weksla wysłane na ostatnio znany adres Wystawcy Weksla będzie traktowane jako skuteczne
zawiadomienie.
Zgodnie z regulaminem wsparcia i przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
po wygaśnięciu zabezpieczonej wierzytelności będzie możliwość odebrania Weksla, przy czym
Weksel zostanie zwrócony po wygaśnięciu zobowiązań Wystawcy wynikających z ww. umowy
oraz regulaminu wsparcia i przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.
Dane uczestnikago we
Jednocześnie wyrażam zgodę na zniszczenie weksla w przypadku nieodebrania
projektu
wskazanym w wezwaniu terminie.

imię i nazwisko:
adres zamieszkania:
data i miejsce urodzenia:
PESEL:
seria i nr dowodu
osobistego:
Czytelny podpis uczestnika
projektu i PESEL

..........................................................................................
czytelny podpis uczestnika projektu, PESEL

1.

Zapoznałem/-am się z treścią niniejszej deklaracji wekslowej

..........................................................................................
czytelny podpis poręczyciela, PESEL

2.

Zapoznałem/-am się z treścią niniejszej deklaracji wekslowej

..........................................................................................
czytelny podpis poręczyciela, PESEL

Czytelny podpis
poręczyciela/ii i
PESEL

Oświadczenie wypełniane jedynie przez
uczestników projektu, którzy nie
pozostają w związku małżeńskim, bądź
posiadają rozdzielność majątkową

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA
Łódź, dn. ………………………
Dane uczestnika
projektu

Ja, niżej podpisany/-a, …………………………………………………………………………………………....,
PESEL: …………………………………, adres: …………………………………….…………………………….........………..,
NIP: …………………………………………… (dalej „Beneficjent”) w związku z ustanowieniem
zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z regulaminu przyznawania
wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie
działalności gospodarczej z dnia ……………….............…, zawartej pomiędzy Studium
Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożeniowych
Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością, Giewont 66, 92-116 Łódź, KRS: 0000198969 (dalej „Studium NT”) a
Beneficjentem, w ramach projektu „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji”,
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś Priorytetowa VIII
„Zatrudnienie”, działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, poddziałanie VIII.3.4 „Wsparcie
przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w postaci weksla in blanco wraz z
deklaracją wekslową, oraz poręczeniem wekslowym oświadczam, iż1:
•

pozostaję w związku małżeńskim z ………………………………………………………………………
oraz, że posiadam rozdzielność majątkową z …………………………………….………………, a

Niepotrzebne
oświadczenie
należy
skreślić

odpis aktu notarialnego albo sądowe orzeczenie znoszące małżeńską wspólność
majątkową składam w załączeniu;
•

nie pozostaję w związku małżeńskim oraz nie zawierałem/-am umów majątkowych
małżeńskich.

..........................................................................................
Czytelny podpis uczestnika
projektu i PESEL

1

Niepotrzebne skreślić

czytelny podpis, PESEL

Data
podpisa
-nia
umowy

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA/-I BENEFICJENTA
Dane współmałżonka
uczestnika projektu

Dane
uczestni
-ka
projektu

Łódź, dn. ………………………

Ja,
niżej
podpisany(-a)
…………………………………………………………….…………………..
zamieszkały(-a):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
seria i numer dowodu osobistego ……………………………….., PESEL …………………………………..,(dalej
„Małżonek Beneficjenta”), w związku z ustanowieniem zabezpieczenia należytego wykonania
zobowiązań wynikających z regulaminu wsparcia i przyznawania środków na rozwój
przedsiębiorczości oraz umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności
gospodarczej z dnia ……………….............…, zawartej pomiędzy Studium Nowoczesnych
Technologii Szkoleniowo Wdrożeniowych Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w
Łodzi,
adres:
ul. Giewont 66, 92-116 Łódź, KRS: 0000198969 (dalej „Studium NT”)
a…………………………………………………………………………………………………
PESEL:……………….……………………, NIP: ……………………………………………………… (dalej „Beneficjent”)
w ramach projektu „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji”, realizowanego w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, działanie VIII.3
„Wsparcie przedsiębiorczości”, poddziałanie VIII.3.4 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach
bezzwrotnych – miasto Łódź” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020, w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, oraz poręczeniem
wekslowym oświadczam, iż: (I) jako Małżonek Beneficjenta wyrażam nieodwołalną zgodę na
wniesienie ww. zabezpieczenia przez Beneficjenta (moją współmałżonkę/mojego
współmałżonka) na rzecz Studium NT, (II) zapoznałem się/zapoznałam się z treścią
dokumentów stanowiących podstawę zabezpieczenia udzielonego przez Beneficjenta na rzecz
Studium NT, do których nie zgłaszam zastrzeżeń oraz (III) wyrażam zgodę na zaciągnięcie
zobowiązań objętych regulaminem wsparcia i przyznawania środków na rozwój
przedsiębiorczości oraz ww. umową zawartą pomiędzy Studium NT a Beneficjentem (moim
współmałżonkiem/ moją współmałżonką).

......................................................................................
Czytelny podpis i PESEL
współmałżonka
uczestnika projektu

czytelny podpis, PESEL

Data
podpisa
-nia
umowy

WEKSEL

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

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

miejsce wystawienia

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

data wystawienia

suma pieniężna

Dnia....................................... zapłacę bez protestu, za ten własny weksel z poręczeniem
wekslowym
(aval) na zlecenie „Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożeniowych Spółka
z

ograniczoną

odpowiedzialnością”

z

siedzibą

w

Łodzi

kwotę........................................... zł
(słownie:.......................................................................................................................................
....... zł).
Wszystkie powyższe pola
należy zostawić
niewypełnione

Miejsce płatności weksla: ul. Giewont 66, 92-116 Łódź.

..........................................................................................
czytelny podpis wystawcy weksla, PESEL

Czytelny podpis
uczestnika projektu
i PESEL

Poręczam

.............................................................................
czytelny podpis poręczyciela nr 1, PESEL

Czytelny podpis
poręczyciela i
PESEL

Poręczam2

.............................................................................
czytelny podpis poręczyciela nr 2, PESEL

2

Skreślić w przypadku jednego poręczyciela.

Wypełniane w
przypadku dwóch
poręczycieli

PORĘCZENIE WEKSLOWE

Dane
poręczyciela

Dane uczestnika
projektu

Łódź, dn. ………………………

Ja, niżej podpisany/-a …………………………………………………………………, zamieszkały/-a:
…………………………………………………………..…………..………………………………………….……………..,
legitymujący/-a się dowodem osobistym nr …………………………………….., PESEL
………….………………………….. (dalej „Poręczyciel”), jako poręczyciel weksla z poręczeniem
wekslowym
(aval)
z
klauzulą
„bez
protestu”
wystawionego
przez
……………………………………………………………..………….., PESEL: …………………………………, NIP:
…………………………………………… (dalej „Wystawca Weksla”) na rzecz Studium Nowoczesnych
Technologii Szkoleniowo Wdrożeniowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Łodzi, adres: ul. Giewont 66, 92-116 Łódź, KRS: 0000198969 (dalej „Studium NT”),
niniejszym: (I) poręczam solidarnie za zobowiązania Wystawcy Weksla wynikające z realizacji
określonej deklaracji wekslowej, a zawartej pomiędzy Studium NT a Wystawcą Weksla, (II) w
związku z tym składam swój podpis jako poręczyciel solidarny za Wystawcę Weksla na
przedmiotowym
wekslu,
(III)
zgodę
na
poręczenie
wyraził
mój
współmałżonek/współmałżonka, zgodnie z oświadczeniem poniżej, a (IV) w związku z tym
Adres
wyrażam zgodę na wypełnienie tego weksla przez Studium NT, na zasadach określonych w
poręczyciela treści zabezpieczenia w postaci ww. weksla wraz z deklaracją wekslową.
Studium NT zobowiązuje się zawiadomić Poręczyciela o wypełnieniu weksla listem poleconym
wysłanym najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności weksla na adres:
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Jednocześnie wyrażam zgodę, aby zawiadomienie o wypełnieniu weksla zastąpiło
przedstawienie weksla do zapłaty. W razie nieodebrania zawiadomienia za datę doręczenia
zawiadomienia uważa się dzień pierwszego awizowania. Zobowiązuje się również do
informowania Studium NT o każdorazowej zmianie adresu z tym skutkiem, że list skierowany
według ostatnich danych i pod ostatnio znany adres będzie uważany za skutecznie doręczony.
.................................................................................................
Czytelny podpis
poręczyciela i
PESEL

czytelny podpis, PESEL

Należy wypełnić jedno z poniższych oświadczeń odpowiadające sytuacji poręczyciela, pozostałe
oświadczenia należy skreslić
Dane współmałżonka

poręczyciela

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………………….………….. zamieszkały/-a:
…………………………………………………………….…………………………………………..…………………..,
legitymujący/-a się dowodem osobistym nr ……………………………………….……….., PESEL
………………………………..………….……….., wyrażam zgodę na poręczenie przez moją
współmałżonkę/mojego współmałżonka weksla z poręczeniem wekslowym (aval) z klauzulą
„bez
protestu”
opisanego
w
niniejszej
deklaracji,
wystawionego
przez
……………………………………………………………………………….………...3
......................................................................................

Imię i nazwisko
uczestnika
projektu

Czytelny podpis
współmałżonka projektu
i PESEL

czytelny podpis, PESEL

Oświadczam, iż na dzień wystawienia niniejszego poręczenia pozostaję w związku małżeńskim
z ……………………………………………………………………… oraz, że posiadam rozdzielność majątkową z
…………………………………….………………, a odpis aktu notarialnego albo sądowe orzeczenie
znoszące małżeńską wspólność majątkową składam w załączeniu.4
Dane współmałżonka

Czytelny podpis
poręczyciela
i PESEL
………………………………………………………………………………..

poręczyciela

czytelny podpis, PESEL
Oświadczam, iż na dzień wystawienia niniejszego poręczenia nie pozostaję w związku
małżeńskim oraz nie zawierałem/-am umów majątkowych małżeńskich.5

Czytelny podpis
poręczyciela i PESEL

……………………………………………………………………………………
czytelny podpis, PESEL

3

Wypełnia współmałżonek/współmałżonka Poręczyciela.

4

Wypełnia Poręczyciel, jeśli pozostaje w związku małżeńskim oraz posiada rozdzielność majątkową.

5

Wypełnia Poręczyciel, jeśli na dzień wystawienia niniejszego poręczenia nie pozostaje w związku małżeńskim.

