
 
 

IVZ12-FWI-1.6.2_w1           str. 1 
 

Załącznik nr 2 do  Instrukcji dotyczącej przyjmowania oraz zatwierdzenia weksli 
 

Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów do Funduszu Wsparcia 
Inwestycyjnego realizowanego przez TARR S.A.  

 

Forma prawna Weksel – wymagania 
formalne 

Deklaracja – 
wymagania formalne 

Pozostałe dokumenty** 

1. Osoba fizyczna - Podpis właściciela*** 
oraz nr PESEL 

- Podpis*** 
właściciela; 

- Podpis*** 
współmałżonka 
(jeżeli nie ma 
rozdzielności 
majątkowej) 
złożony na 
deklaracji w 
dowolnym 
miejscu z 
dopiskiem 
„wyrażam zgodę”; 

 
Wzór deklaracji 
wystawcy weksla „in 
blanco” dla osób 
fizycznych 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą 
 

1. Zaświadczenie o wpisie do 
Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej 
drukowany jest w TARR S.A. z 
systemu CEIDG w dniu składania 
weksla i deklaracji wekslowej.  

2. W zależności od stanu 
faktycznego niżej wymienione 
dokumenty: 

 
- kserokopia aktu notarialnego 

o rozdzielności majątkowej 
(jeśli  taka istnieje) 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem** albo, 

- oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania przez 
współmałżonka (jeśli nie 
istnieje jego podpis na 
wekslu) potwierdzone przez 
notariusza albo 

- oświadczenie o nie 
pozostawaniu w związku 
małżeńskim. 

- Oryginał pełnomocnictwa 
szczególnego do zaciągania 
zobowiązań wekslowych z 
notarialnie potwierdzonym 
podpisem w przypadku 
wystąpienia pełnomocnika 

 

2. Spółka cywilna - Podpisy*** wszystkich 
wspólników spółki  

 

- Podpisy*** 
wszystkich 
wspólników; 

- Podpisy*** 
współmałżonków 
tych wspólników 
u których nie ma 
rozdzielności 
majątkowej 
złożone na 
deklaracji w 

1. Zaświadczenie o wpisie do 
Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności 
Gospodarczej każdego ze 
wspólników drukowany jest w 
TARR S.A. z systemu CEIDG w 
dniu składania weksla i 
deklaracji wekslowej,   

2. Kserokopia umowy spółki 
potwierdzona za zgodność z 
oryginałem**, 
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dowolnym 
miejscu z 
dopiskiem 
„wyrażam zgodę”, 

 
Wzór deklaracji 
wystawcy weksla „in 
blanco” dla osób 
fizycznych 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą 
 
  

3. Dla każdego ze wspólników w 
zależności od stanu 
faktycznego niżej wymienione 
dokumenty: 

- kserokopia aktu notarialnego 
o rozdzielności majątkowej 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem**  (jeśli taka 
istnieje) albo, 

- oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania przez 
współmałżonka (jeśli nie 
istnieje jego podpis na 
wekslu) potwierdzone 
notarialnie, 

- oświadczenie o nie 
pozostawaniu w związku 
małżeńskim; 

4. Oryginał pełnomocnictwa 
szczególnego do zaciągania 
zobowiązań wekslowych z 
notarialnie potwierdzonym (-i) 
podpisem (-ami) w przypadku 
wystąpienia pełnomocnika 

3. Spółka jawna - Podpisy*** osób 
upoważnionych  do 
reprezentowania  spółki 
zgodnie z KRS wraz ze 
wskazaniem pełnionej 
funkcji (za pomocą 
pieczątki lub dopisku); 

- Pieczątka spółki; 

- Podpisy ***osób 
upoważnionych 
do 
reprezentowania 
zgodnie z KRS 

- Pieczątka spółki; 
 
Wzór deklaracji 
wystawcy weksla „in 
blanco” dla osób 
prawnych 
 
 

Wydruk aktualnych informacji o 
podmiotach wpisanych do 
Krajowego Rejestru Sądowego  
pobrany przez  pracownika TARR 
S.A. ze strony 
https://ems.ms.gov.pl/ w dniu 
składania weksla i deklaracji 
wekslowej lub aktualny* odpis z 
rejestru przedsiębiorców w 
Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) bądź jego kserokopia 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem**. 
 
Oryginał pełnomocnictwa 
szczególnego do zaciągania 
zobowiązań wekslowych z 
notarialnie potwierdzonym (-i) 
podpisem (-ami) w przypadku 
wystąpienia pełnomocnika; 

4. Spółka 
partnerska 

- Podpisy*** osób 
upoważnionych do 
reprezentowania spółki 

- Podpisy*** osób 
upoważnionych 
do 

Wydruk aktualnych informacji o 
podmiotach wpisanych do 
Krajowego Rejestru Sądowego 

https://ems.ms.gov.pl/
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zgodnie z KRS wraz ze 
wskazaniem pełnionej 
funkcji (za pomocą 
pieczątki lub dopisku); 

- Pieczątka spółki; 

reprezentowania 
zgodnie z KRS 

- Pieczątka spółki; 
 
Wzór deklaracji 
wystawcy weksla „in 
blanco” dla osób 
prawnych 
 
 

pobrany przez pracownika TARR 
S.A.  ze strony 
https://ems.ms.gov.pl/ w dniu 
składania weksla i deklaracji 
wekslowej lub aktualny* odpis z 
rejestru przedsiębiorców w 
Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) bądź jego kserokopia 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem.** 
 
Oryginał pełnomocnictwa 
szczególnego do zaciągania 
zobowiązań wekslowych z 
notarialnie potwierdzonym (-i) 
podpisem (-ami) w przypadku 
wystąpienia pełnomocnika 

5. Spółka 
komandytowa 

- Podpisy*** osób 
upoważnionych  do 
reprezentacji  spółki 
zgodnie z KRS wraz ze 
wskazaniem pełnionej 
funkcji (za pomocą 
pieczątki lub dopisku); 

- Pieczątka spółki; 

- Podpisy*** osób 
upoważnionych 
do reprezentacji 
zgodnie z KRS;  

- Pieczątka spółki 
 
Wzór deklaracji 
wystawcy weksla „in 
blanco” dla osób 
prawnych 
  

Wydruk aktualnych informacji o 
podmiotach wpisanych do 
Krajowego Rejestru Sądowego 
pobrany przez pracownika TARR 
S.A. ze strony 
https://ems.ms.gov.pl/ w dniu 
składania weksla i deklaracji 
wekslowej lub aktualny* odpis z 
rejestru przedsiębiorców w 
Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) bądź jego kserokopia 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem.** 
 
Oryginał pełnomocnictwa 
szczególnego do zaciągania 
zobowiązań wekslowych z 
notarialnie potwierdzonym (-i) 
podpisem (-ami) w przypadku 
wystąpienia pełnomocnika 

6. Spółka 
komandytowo-
akcyjna 

- Podpisy*** osób 
upoważnionych  do 
reprezentacji spółki 
zgodnie z KRS wraz ze 
wskazaniem pełnionej 
funkcji (za pomocą 
pieczątki lub dopisku); 

- Pieczątka spółki; 
 

- Podpisy*** osób 
upoważnionych 
do reprezentacji 
zgodnie z KRS ; 

- Pieczątka spółki; 
 
Wzór deklaracji 
wystawcy weksla „in 
blanco” dla osób 
prawnych 
  

Wydruk aktualnych informacji o 
podmiotach wpisanych do 
Krajowego Rejestru Sądowego 
pobrany przez pracownika TARR 
S.A. ze strony 
https://ems.ms.gov.pl/ w dniu 
składania weksla i deklaracji 
wekslowej lub aktualny* odpis z 
rejestru przedsiębiorców w 
Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) bądź jego kserokopia 

https://ems.ms.gov.pl/
https://ems.ms.gov.pl/
https://ems.ms.gov.pl/
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poświadczona za zgodność z 
oryginałem.** 
 
Oryginał pełnomocnictwa 
szczególnego do zaciągania 
zobowiązań wekslowych z 
notarialnie potwierdzonym (-i) 
podpisem (-ami) w przypadku 
wystąpienia pełnomocnika 

7. Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialno
ścią 

- Podpisy*** osób 
upoważnionych  do 
reprezentacji spółki 
zgodnie z KRS wraz ze 
wskazaniem pełnionej 
funkcji (za pomocą 
pieczątki lub dopisku); 

- Pieczątka spółki; 

- Podpisy*** osób 
upoważnionych 
do reprezentacji 
zgodnie z KRS;  

- Pieczątka spółki; 
 
Wzór deklaracji 
wystawcy weksla „in 
blanco” dla osób 
prawnych 
  

Wydruk aktualnych informacji o 
podmiotach wpisanych do 
Krajowego Rejestru Sądowego 
pobrany przez pracownika TARR 
S.A. ze strony 
https://ems.ms.gov.pl/ w dniu 
składania weksla i deklaracji 
wekslowej lub aktualny* odpis z 
rejestru przedsiębiorców w 
Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) bądź jego kserokopia 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem.** 
 
Oryginał pełnomocnictwa 
szczególnego do zaciągania 
zobowiązań wekslowych z 
notarialnie potwierdzonym (-i) 
podpisem (-ami) w przypadku 
wystąpienia pełnomocnika 

8. Spółka akcyjna - Podpisy*** osób 
upoważnionych do 
reprezentacji spółki 
zgodnie z KRS wraz ze 
wskazaniem pełnionej 
funkcji (za pomocą 
pieczątki lub dopisku); 

- Pieczątka spółki; 

- Podpisy*** osób 
upoważnionych 
do reprezentacji 
zgodnie z KRS  

- Pieczątka spółki 
 
Wzór deklaracji 
wystawcy weksla „in 
blanco” dla osób 
prawnych 
  

Wydruk aktualnych informacji o 
podmiotach wpisanych do 
Krajowego Rejestru Sądowego 
pobrany  przez pracownika TARR 
S.A. ze strony 
https://ems.ms.gov.pl/ w dniu 
składania weksla i deklaracji 
wekslowej lub aktualny* odpis z 
rejestru przedsiębiorców w 
Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) bądź jego kserokopia 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem.** 
 
Oryginał pełnomocnictwa 
szczególnego do zaciągania 
zobowiązań wekslowych z 
notarialnie potwierdzonym (-i) 

https://ems.ms.gov.pl/
https://ems.ms.gov.pl/
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podpisem (-ami) w przypadku 
wystąpienia pełnomocnika 

9. Inna jednostka 
organizacyjno-
prawna 
nieposiadająca 
osobowości 
prawnej 
(niewymieniona 
powyżej w pkt 
1-6) 

- Podpisy*** osób 
upoważnionych  do 
reprezentacji  jednostki 
zgodnie z KRS lub innym 
dokumentem 
rejestrowym wraz ze 
wskazaniem pełnionej 
funkcji (za pomocą 
pieczątki lub dopisku);  

- Pieczątka jednostki; 

- Podpisy*** osób 
upoważnionych 
do reprezentacji 
zgodnie z KRS  

- Pieczątka 
jednostki 

 
Wzór deklaracji 
wystawcy weksla „in 
blanco” dla osób 
prawnych 
  

Wydruk aktualnych informacji o 
podmiotach wpisanych do 
Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia o wpisie w 
Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej 
pobrane  przez pracownika TARR 
S.A. w dniu składania weksla i 
deklaracji wekslowej lub 
aktualny* odpis  z rejestru 
przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym (KRS) bądź  
jego kserokopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem** lub inny 
dokument  rejestrowy  
 
Oryginał pełnomocnictwa 
szczególnego do zaciągania 
zobowiązań wekslowych z 
notarialnie potwierdzonym (-i) 
podpisem (-ami) w przypadku 
wystąpienia pełnomocnika 

10. Inna osoba 
prawna 
niewymieniona 
powyżej w pkt 
7-8 

- Podpisy*** osób 
upoważnionych  do 
reprezentacji  zgodnie z 
KRS lub innym 
dokumentem wraz ze 
wskazaniem pełnionej 
funkcji (za pomocą 
pieczątki lub dopisku);  

- Pieczątka osoby 
prawnej; 

- Podpisy*** osób 
upoważnionych 
do reprezentacji 
zgodnie z KRS  

- Pieczątka spółki 
 
Wzór deklaracji 
wystawcy weksla „in 
blanco” dla osób 
prawnych 
  

Wydruk aktualnych informacji o 
podmiotach wpisanych do 
Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia o wpisie w 
Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej 
pobrane  przez pracownika TARR 
S.A. w dniu składania weksla i 
deklaracji wekslowej lub 
aktualny* odpis  z rejestru 
przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym (KRS) bądź  
jego kserokopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem ** lub inny 
dokument  rejestrowy. 
W przypadku braku wymagania 
przepisami prawa dokumentu 
rejestracyjnego – wskazanie aktu 
prawnego będącego podstawą 
utworzenia osoby prawnej z 
którego jednocześnie wynikać 
będą zasady reprezentacji 
podmiotu lub przekazanie 
statut/umowa na mocy której  
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osoba prawna powstała oraz z 
którego wynika sposób jej 
reprezentacji. W przypadku, gdy 
sposób reprezentacji zależny jest 
od podjęcia uchwał przez 
określone organy osoby prawne – 
należy dołączyć odpis takiej 
uchwały.  
 
Oryginał pełnomocnictwa 
szczególnego do zaciągania 
zobowiązań wekslowych z 
notarialnie potwierdzonym (-i) 
podpisem (-ami) w przypadku 
wystąpienia pełnomocnika; 

 
Wzór deklaracji wystawcy weksla „in blanco” stanowi załącznik procedury zabezpieczania umów. 
 
* Aktualne tzn. wydane w ciągu ostatnich 3 m-cy.  
 
** Wszystkie dokumenty złożone w postaci kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z 
oryginałem na każdej stronie przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu. 
 
*** Podpisanie weksla in blanco przez osoby uprawnione oraz poręczających musi nastąpić w 
obecności notariusza (wówczas uwierzytelnia on podpisy złożone na wekslu). Dopuszczalne jest 
również złożenie powyższych podpisów w obecności upoważnionych pracowników TARR S.A.  
 
 
 
 
 


