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Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich
W dniu 6 stycznia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała
o zmianie wzoru weksla in blanco, stosowanego jako zabezpieczenie prawidłowego
wykonania zobowiązań wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej. Zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą wzór weksla,
uwzględniający zastrzeżenia i sugestie Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawione
w wystąpieniu do Ministra Rozwoju Regionalnego, obowiązuje już w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich
sieci o znaczeniu ponadregionalnym" i Działanie 5.4 - „Zarządzanie własnością
intelektualną".

W dniu 6 listopada 2008 r. wystąpiłem do Minister Rozwoju Regionalnego zwracając
uwagę na problem związany z zabezpieczaniem środków finansowych wypłacanych
beneficjentom w procesie absorpcji środków unijnych w perspektywie finansowania 20072013 i znaczenie w tym zakresie wystawianych weksli in blanco. Podniosłem, że Instytucja
Zarządzająca żąda takiej formy wystawienia weksla, która w przypadku indosu zwalnia
nowego właściciela weksla od obowiązku przestrzegania deklaracji wekslowej. Zastrzeżenia
wywołuje także brak nie budzących wątpliwości kryteriów określających prawo do uznania
przez Instytucję Zarządzającą, że wnioskodawca nie wywiązał się z umowy. Z tych
powodów wielu przedsiębiorców stwierdza, że ryzyko podjęcia zobowiązań jest zbyt
wysokie. Konsekwencją jest ograniczenie rozwoju przedsiębiorczości i stopnia
wykorzystania funduszy z UE.
Zaproponowałem, aby mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa obrotu, wzór
weksla: „W dniu …. zapłacę za ten weksel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
sumę …”, uzupełnić o klauzulę „lecz nie na jej zlecenie”. Wówczas przeniesienie weksla na
inne osoby miałoby skutki zwykłego przelewu, a zatem także wobec osoby trzeciej
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wystawca mógłby podnosić zarzuty z samej umowy. Minister Rozwoju Regionalnego
podzieliła w tym zakresie moje stanowisko. W piśmie z dnia 27 listopada 2008 r.
zadeklarowała, iż do Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi
zostanie skierowane zalecenia stosowania wzoru weksla zawierającego w/w klauzulę.
W dniu 6 stycznia 2009 r. na stronach PARP zawarta została informacja
o modyfikacji wzoru weksla in blanco. Zmiana ta wychodzi naprzeciw moim
oczekiwaniom, ale mam nadzieję, że również oczekiwaniom wielu przedsiębiorców.
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