
 PROJEKTY UCHWAŁ 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

TARCZYŃSKI S.A. 

ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 17.12.2020 ROKU 

___________________________________________ 

Uchwała Nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. 
z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Tarczyński S.A. wybiera Pana/Panią _________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Uzasadnienie Zarządu: 

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych. 

_________________________________________________ 

Uchwała Nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. 

z dnia 17 grudnia 2020 roku 
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński 
S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków 
Komisji Skrutacyjnej w osobach: 

1. Panią/Pana _________; 

2. Panią/Pana _________; 

3. Panią/Pana _________. 

__________________________________________ 

Uchwała Nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. 
z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 
podejmowania uchwał. 



5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla 
akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w 
kwocie po 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) zł dla każdego z nich.  

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Uzasadnienie Zarządu: 

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika 
pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

___________________________________________ 

Uchwała Nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. 
z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki  
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., działając w oparciu o art. 430 § 1 k.s.h., 
uchwala, co następuje:  
 

§ 1. 
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: 
 

1. § 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 
 

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w następujących rodzajach wg 
PKD (Polska Klasyfikacja Działalności): 
 

1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.1 
2. Uprawa roślin wieloletnich 01.2 
3. Rozmnażanie roślin 01.30.Z 
4. Chów i hodowla zwierząt 01.4 
5. Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 01.50.Z 
6. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 01.6. 
7. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 

03.22.Z 
8. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.1 
9. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 10.20.Z 
10. Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 10.4 
11. Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 10.7 
12. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 10.8 
13. Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 10.9 
14. Produkcja win gronowych 11.02.Z 
15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów 

tytoniowych 46.17.Z 
16. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych 

towarów 46.18.Z 
17. Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 46.2 
18. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 46.31.Z 



19. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 46.32.Z 
20. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 

46.33.Z  
21. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34 
22. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączający ryby, skorupiaki i mięczaki 

46.38.Z 
23. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

46.39.Z 
24. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z 
25. Sprzedaż detaliczna, prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z 
26. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

47.19.Z 
27. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.21.Z  
28. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 47.22.Z 
29. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z 
30. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z 
31. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z 
32. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.29.Z 
33. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z 
34. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z 
35. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z 
36. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na 

straganach i targowiskach 47.81.Z 
37. Transport drogowy towarów 49.41.Z 
38. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z 
39. Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10.A 
40. Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B 
41. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

56.21.Z 
42. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z 
43. Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z 
44. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z 
45. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z 
46. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z 
47. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z 
48. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z 
49. Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z 
50. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych 70.10.Z 
51. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z 
52. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

70.22.Z 
53. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 74.90.Z 
54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z 



55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem 
motocykli 77.12.Z 

56. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 77.39.Z 

57. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 82.99.Z 

58. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z 
59. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z 
60. Działalność klubów sportowych 93.12.Z 
61. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z 
62. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z 
63. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z 
64. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z 
65. Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z 
66. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z 
67. Handel energią elektryczną 35.14.Z 
68. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 35.30.Z 
69. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.39.Z 

 
2. § 8 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 

 
„6. Zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji serii A, o którym mowa w ust. 5 wraz z dołączoną 
do niego warunkową umową zbycia akcji, Zarząd Spółki przesyła akcjonariuszom 
uprawnionym do skorzystania z prawa pierwszeństwa jednocześnie, w ciągu 7 (siedmiu) dni 
licząc od dnia zgłoszenia tego zawiadomienia Zarządowi, przesyłką poleconą za zwrotnym 
poświadczeniem odbioru, na adresy figurujące w księdze akcyjnej, a od dnia wejścia w życie 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798) w rejestrze akcjonariuszy lub 
depozycie papierów wartościowych, albo też doręcza to zawiadomienie uprawnionym 
akcjonariuszom bezpośrednio”.  
 

3. § 8 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 
 
„7. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A uprawniony akcjonariusz wykonać może w 
terminie miesiąca licząc od dnia doręczenia mu w trybie, o którym mowa w ust. 6 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez pisemne 
oświadczenie złożone akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje serii A, doręczane na adres 
tego akcjonariusza figurujący w księdze akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 
sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2019 roku poz. 1798) w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów 
wartościowych, przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo bezpośrednio. 
Z zastrzeżeniem ust. 9, przez złożenie tego oświadczenia dochodzi do skutku pomiędzy 
akcjonariuszem zbywającym akcje serii A a uprawnionym z prawa pierwszeństwa umowa 
zbycia akcji serii A o tej samej treści, co umowa zawarta przez akcjonariusza zbywającego 
akcje serii A z osobą trzecią. Jednakże postanowienia umowy zawartej z osobą trzecią, mające 
na celu udaremnienie prawa pierwszeństwa, są bezskuteczne względem akcjonariusza 
uprawnionego z prawa pierwszeństwa”.  
 
 

4. § 8 ust. 9 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:  



 
„9. Zbycie akcji serii A z naruszeniem wyżej opisanego prawa pierwszeństwa jest 
bezskuteczne wobec Spółki. Nabywca akcji serii A w przypadku takim nie zostanie wpisany 
do księgi akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 
1798) do rejestru akcjonariuszy lub depozytu papierów wartościowych” 
 

5. § 20 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:   
 

„2. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki” 
 
 

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na moment jej wpisu do rejestru przez sąd 
rejestrowy właściwy dla Spółki.  
 
 

Uzasadnienie Zarządu: 

Konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 430 § 1 k.s.h. oraz Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o 
zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798). 

___________________________________________ 

 
Uchwała Nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. 
z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki – Pani 
Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1 000.000,00 zł 

(słownie: jeden milion złotych)  dla każdego z nich.  
 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Tarczyński S.A. 
dla akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie 
po 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) dla każdego z nich,  na warunkach opisanych w 
umowach pożyczki, stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uzasadnienie Zarządu: 

Konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 15 ust. 1 k.s.h. 

___________________________________________________________ 

 



Zał. Nr 1 

UMOWA POŻYCZKI 

zawarta w dniu ....................... r. w Ujeźdźcu Małym, pomiędzy: 

Tarczyński Spółka Akcyjna, z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000225318, posiadającą numer NIP 915-15-25-484 oraz REGON 
932003793, o kapitale zakładowym w wysokości 11.346.936,00 zł (wpłaconym w całości), 
reprezentowaną przez: 

Radosława Chmuraka – Wiceprezesa Zarządu 
Włodzimierza Piasnego - Prokurenta  
zwaną dalej Pożyczkodawcą, 
 
a 
 
Elżbietą Tarczyńską, PESEL: … , zamieszkałą …, legitymującą się dowodem osobistym seria … 
numer …,  
zwaną dalej Pożyczkobiorcą. 

§ 1 

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 1 000.000,00 (słownie: 
jeden milion) złotych. 
2. Poprzez podpisanie niniejszej umowy Pożyczkobiorca kwituje równocześnie odbiór pożyczki, o 
której mowa w ust. 1. 

§ 2 

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1 
niniejszej Umowy w terminie do dnia 31.12.2021 r. 

2. Kwota spłaty pożyczki  powinna odpowiadać równowartości kwoty udzielonej pożyczki, 
powiększonej o odsetki, z tytułu oprocentowania, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Odsetki płatne 
są w terminie spłaty pożyczki wraz z kwotą udzielonej pożyczki.  

3. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,2% w skali roku. 
4. Zwrot pożyczki powinien nastąpić wpłatą gotówkową lub przelewem na konto Pożyczkodawcy: 

Bank PKO Bank Polski Spółka Akcyjna nr 56 1020 5297 0000 1102 0000 7351. 
5. Za dzień zapłaty strony uważać będą datę uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy. 
6. W przypadku zwłoki  w terminowej spłacie pożyczki,  Pożyczkodawca będzie uprawniony do 

naliczania odsetek umownych w wysokości 3- krotności ustawowej stopy odsetek, liczonych od 
dnia powstania zaległości do dnia zapłaty. 

§ 3 

Pożyczkobiorca  zobowiązuje się zapłacić z własnych środków podatek od czynności 
cywilnoprawnych z tytułu zawarcia niniejszej umowy, według obowiązującej stawki. 

§ 4 

1. Jako zabezpieczenie terminowej i pełnej spłaty zadłużenia wynikającego z udzielonej pożyczki, o 
której mowa w § 1 ust. 1 umowy, Pożyczkobiorca wystawia weksel własny In blanco, który to 



weksel w przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę, któregokolwiek z postanowień umowy, 
Pożyczkodawca ma prawo uzupełnić na kwotę odpowiadającą stanowi aktualnego zadłużenia 
Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy, wraz ze wszystkimi kosztami i odsetkami oraz 
kosztami uzupełnienia weksla, opatrzyć klauzulą ”bez protestu”, miejscem i terminem płatności 
według własnego uznania i wezwać Pożyczkobiorcę w terminie 7 dni licząc od daty jego 
uzupełnienia, do jego wykupu za kwotę wskazaną na wekslu. 

2. Pożyczkodawca wraz z zawarciem niniejszej umowy, kwituje odbiór weksla In blanco, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 umowy, a po dokonaniu całkowitej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę wraz 
ze wszelkimi odsetkami i ewentualnymi kosztami, zobowiązuje się do zwrotu weksla. 

3. O wypełnieniu weksla Pożyczkodawca powinien zawiadomić Pożyczkobiorcę  listem poleconym 
wysłanym najpóźniej na siedem dni przed terminem płatności weksla. 

4. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty udzielonej mu pożyczki bez 
konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. 

§ 5 

1. Pożyczkodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: 
a. powzięcia wiadomości o złym stanie majątkowym Pożyczkodawcy; 
b. skierowania przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę sądowego postępowania egzekucyjnego 

dochodzenia wierzytelności pieniężnych przez innego wierzyciela Pożyczkobiorcy lub przez 
Pożyczkodawcę z innego tytułu prawego. 

2. W przypadku rozwiązania umowy pożyczki w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 
umowy, z chwilą jej wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę cała należność staje się natychmiast 
wymagalna i może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego. 

3. Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 14 dni kalendarzowych, 
liczonych od chwili doręczenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu. W razie rozwiązania umowy 
spłata pożyczki wraz z należnościami ubocznymi  powinna nastąpić ostatniego dnia terminu 
wypowiedzenia. 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Pożyczkodawcy. 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 
..........................................          ........................................... 
    Pożyczkodawca                        Pożyczkobiorca 



 

Zał. Nr 2 

UMOWA POŻYCZKI 

zawarta w dniu ....................... r. w Ujeźdźcu Małym, pomiędzy: 

Tarczyński Spółka Akcyjna, z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000225318, posiadającą numer NIP 915-15-25-484 oraz REGON 
932003793, o kapitale zakładowym w wysokości 11.346.936,00 zł (wpłaconym w całości), 
reprezentowaną przez: 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Tarczyński S.A. – Krzysztofa Wachowskiego, PESEL: …,  
zwaną dalej Pożyczkodawcą, 
 
a 
 
Jackiem Tarczyńskim, PESEL: …. , zamieszkałym …. , legitymującym się dowodem osobisty seria 
… numer …,  
 
zwanym dalej Pożyczkobiorcą. 

§ 1 

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 1 000.000,00 (słownie: 
jeden milion) złotych. 
2. Poprzez podpisanie niniejszej umowy Pożyczkobiorca kwituje równocześnie odbiór pożyczki, o 
której mowa w ust. 1. 

§ 2 

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1 
niniejszej Umowy w terminie do dnia 31.12.2021 r. 

2. Kwota spłaty pożyczki  powinna odpowiadać równowartości kwoty udzielonej pożyczki, 
powiększonej o odsetki, z tytułu oprocentowania, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Odsetki płatne 
są w terminie spłaty pożyczki wraz z kwotą udzielonej pożyczki. 

3. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,2% w skali roku. 
4. Zwrot pożyczki powinien nastąpić wpłatą gotówkową lub przelewem na konto Pożyczkodawcy: 

Bank PKO Bank Polski Spółka Akcyjna nr 56 1020 5297 0000 1102 0000 7351. 
5. Za dzień zapłaty strony uważać będą datę uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy. 
6. W przypadku zwłoki  w terminowej spłacie pożyczki,  Pożyczkodawca będzie uprawniony do 

naliczania odsetek umownych w wysokości 3- krotności ustawowej stopy odsetek, liczonych od 
dnia powstania zaległości do dnia zapłaty. 

§ 3 

Pożyczkobiorca  zobowiązuje się zapłacić z własnych środków podatek od czynności 
cywilnoprawnych z tytułu zawarcia niniejszej umowy, według obowiązującej stawki. 

§ 4 



5. Jako zabezpieczenie terminowej i pełnej spłaty zadłużenia wynikającego z udzielonej pożyczki, o 
której mowa w § 1 ust. 1 umowy, Pożyczkobiorca wystawia weksel własny In blanco, który to 
weksel w przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę, któregokolwiek z postanowień umowy, 
Pożyczkodawca ma prawo uzupełnić na kwotę odpowiadającą stanowi aktualnego zadłużenia 
Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy, wraz ze wszystkimi kosztami i odsetkami oraz 
kosztami uzupełnienia weksla, opatrzyć klauzulą ”bez protestu”, miejscem i terminem płatności 
według własnego uznania i wezwać Pożyczkobiorcę w terminie 7 dni licząc od daty jego 
uzupełnienia, do jego wykupu za kwotę wskazaną na wekslu. 

6. Pożyczkodawca wraz z zawarciem niniejszej umowy, kwituje odbiór weksla In blanco, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 umowy, a po dokonaniu całkowitej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę wraz 
ze wszelkimi odsetkami i ewentualnymi kosztami, zobowiązuje się do zwrotu weksla. 

7. O wypełnieniu weksla Pożyczkodawca powinien zawiadomić Pożyczkobiorcę  listem poleconym 
wysłanym najpóźniej na siedem dni przed terminem płatności weksla. 

8. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty udzielonej mu pożyczki bez 
konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. 

§ 5 

1. Pożyczkodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: 
a. powzięcia wiadomości o złym stanie majątkowym Pożyczkodawcy; 
b. skierowania przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę sądowego postępowania egzekucyjnego 

dochodzenia wierzytelności pieniężnych przez innego wierzyciela Pożyczkobiorcy lub przez 
Pożyczkodawcę z innego tytułu prawego. 

4. W przypadku rozwiązania umowy pożyczki w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 
umowy, z chwilą jej wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę cała należność staje się natychmiast 
wymagalna i może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego. 

5. Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 14 dni kalendarzowych, 
liczonych od chwili doręczenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu. W razie rozwiązania umowy 
spłata pożyczki wraz z należnościami ubocznymi  powinna nastąpić ostatniego dnia terminu 
wypowiedzenia. 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Pożyczkodawcy. 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 
..........................................          ........................................... 
    Pożyczkodawca                        Pożyczkobiorca 


