
Załącznik nr 1 do wzoru umowy 

WEKSEL WŁASNY IN BLANCO 

 

…………………… dnia …………………… 2021 r.  Na     …………………………………… zł 
   (miejsce wystawienia)                              (data wystawienia)   
………………………………………………. zapłacę za ten weksel własny 
                       (termin płatności)  
Miastu Rybnik ale nie na jego zlecenie sumę złotych: 
 
 …………………………………………………………………………………… 

(suma wekslowa słownie) 
 
Płatny w: ……………………………………………………………………………………………...……. 

                                                                                (miejsce płatności) 
 

 

……………………………… 

(podpis Wystawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z komentarzem [AM1]: Do uzupełnienia przez wystawcę 
weksla. 

Z komentarzem [AM2]: Do uzupełnienia przez wystawcę 

weksla. 



...................................,dnia ............................. 

 

………………………………… 

…………………………….…... 

………………………………… 

 (adres Wystawcy weksla) 

 

NIP………………………….… 

REGON………………….…… 

 

 

DEKLARACJA DO WEKSLA IN BLANCO 

 

My/ Ja niżej podpisani/y Wystawcy/a weksla in blanco: 

 

 

……………………………… 

(nazwa Wystawcy weksla) 

działający przez: 

1. ………………. - ………………..... 

(imię i nazwisko)  (stanowisko) 

2. ……………… -  …………………. 

(imię i nazwisko)  (stanowisko) 

w załączeniu składam/y do dyspozycji Miasta Rybnik weksel in blanco z mojego/naszego 

wystawienia jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy z dnia ……….. nr………………….   

zwanej dalej „Umową”, na podstawie której otrzymaliśmy wynagrodzenie w wysokości 

……………………. zł.  

Miasto Rybnik ma prawo wypełnić ten weksel w każdym czasie w przypadku 

niedotrzymania przez Wystawcę weksla in blanco warunków Umowy, na kwotę zapłaconego 

wynagrodzenia wynikającego z Umowy powiększoną o stopę redyskontową weksli, kwotę 

odsetek ustawowych za opóźnienie oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją weksla. 

Wystawca weksla in blanco może zostać zobowiązany przez Miasto Rybnik, w przypadku 

niewywiązania się z Umowy, do zapłaty powyższej sumy za weksel Miastu Rybnik, lecz nie na 

jego zlecenie. Miasto Rybnik ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swojego 

uznania oraz uzupełnić go brakującymi elementami w tym klauzulą „bez protestu”. Weksel 



będzie płatny w Rybniku na rachunek bankowy wskazany przez Miasto Rybnik. Miasto Rybnik  

zawiadomi Wystawcę weksla in blanco o wypełnieniu weksla listem poleconym wysłanym co 

najmniej na 7 dni przed terminem płatności na podany w niniejszej deklaracji  adres Wystawcy 

weksla in blanco, chyba że Wystawca weksla in blanco powiadomi na piśmie Miasto Rybnik o 

zmianie adresu. Pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, 

„adresat wyprowadził się” lub podobną, uznaje się za doręczone. 

 

Jednocześnie Wystawca weksla in blanco zobowiązuje się zapłacić sumę wekslową na 

żądanie posiadacza weksla jako pokrycie długu wynikającego z Umowy. 

 

Weksel płatny będzie w złotych polskich. 

 

Dane osób uprawnionych do podpisania weksla w imieniu wystawcy: 

1. Imię, nazwisko, pełniona funkcja –  

2. Seria i nr dowodu osobistego –  

3. PESEL – 

4. Imiona rodziców –  

5. Data i miejsce urodzenia – 

 

1. Imię, nazwisko, pełniona funkcja –  

2. Seria i nr dowodu osobistego –  

3. PESEL – 

4. Imiona rodziców –  

5. Data i miejsce urodzenia –  

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Czytelny podpis, pieczęć Wystawcy weksla 

 

………………………………………… 

Podpis osoby przyjmującej weksel wraz z deklaracją. 

 


