Załącznik nr 7 do umowy stażowej nr

/2K-Staże/USt/2013

WEKSEL WŁASNY

Miejsce wystawienia weksla: Wrocław.
Data wystawienia weksla: ………………………………………………………………………………………………….…..
Kwota (liczbowo)………………………………………………………………………………………
Dnia ………………………………………………………………………………………………….
zapłacę bez protestu za ten sola weksel na rzecz Wrocławskiego Centrum Badań EIT + sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu,
sumę ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
płatny ………………………………………………………….………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………

…………………………….
(podpis Wystawcy)

DEKLARACJA WEKSLOWA

Wrocław, dnia…………………………………………………………………………………………
I. Niżej podpisany Wystawca weksla własnego deklaruje, co następuje:
…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz seria i nr dowodu osobistego)
…………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
…………………………………………………………………………………………………………
(adres korespondencyjny w przypadku gdy różni się od adresu zamieszkania)
oświadcza, że celem zabezpieczenia roszczeń pieniężnych Wrocławskiego Centrum Badań EIT +
sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwanego dalej „Organizatorem Stażu”, wynikających z
naruszenia postanowień umowy stażowej nr ………………………………………………………… z dnia
…………………………………………………,

której

…………………………………………………………………………………,

przedmiotem
zwanej

dalej

„Umową

jest
Stażową”,

realizowanej w ramach projektu „Kumulacja Kompetencji – stażowy program angażowania
pracowników naukowych w rozwój branż nano, bio, energia” współfinansowanego przez Program
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie
dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, wystawia weksel własny.
II. Uprawnienia Organizatora Stażu, co do sposobu wypełnienia weksla
W przypadku naruszenia przez Wystawcę zobowiązań wynikających z postanowień Umowy
Stażowej, skutkujących powstaniem po stronie Organizatora Stażu roszczenia pieniężnego,
Organizator Stażu jest uprawniony do wypełnienia weksla w następujący sposób:

a) Organizator Stażu wpisze według swojego uznania datę i miejsce płatności, przy czym
może umieścić klauzulę domicylu,
b) Organizator Stażu ma prawo wypełnić weksel na kwotę odpowiadającą sumie roszczeń
pieniężnych Organizatora Stażu wynikających z naruszenia postanowień Umowy Stażowej.

Zapłata weksla nastąpi na rzecz Organizatora Stażu.
W razie pisemnego wezwania do wykupu wypełnionego weksla listem poleconym przynajmniej na
7 dni przed datą płatności weksla na wyżej wskazany adres zamieszkania Wystawcy, Wystawca
zapłaci kwotę weksla bez protestu w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty.
Wystawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wystawiony przez siebie weksel na
warunkach określonych w Umowie Stażowej, oraz ponosi odpowiedzialność za bezwarunkową
zapłatę sumy pieniężnej weksla.

Weksel podlega zwrotowi Wystawcy po spełnieniu zobowiązań wynikających z Umowy Stażowej.

Podpis Poręczyciela:

…………………………………

Podpis małżonka Wystawcy

……………………………

Podpis Wystawcy weksla

