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Załącznik	9	
do	Umowy	nr	…	

	
	

[miejsce],	[data]	
	
	

PEŁNOMOCNICTWO	DO	RACHUNKU	BANKOWEGO	WŁASNEGO	
	
Od:		 [●],	 z	 siedzibą	 w	 [●],	 adres:	 [●],	 wpisaną	 do	 rejestru	 przedsiębiorców	 Krajowego	 Rejestru	

Sądowego	 prowadzonym	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 dla	 [●]	 w	 [●],	 [●]	 Wydział	 Gospodarczy	
Krajowego	 Rejestru	 Sądowego,	 pod	 numerem	 KRS:	 [●],	 posiadającą	 numer	 identyfikacji	
podatkowej	 NIP:	 [●],	 o	 kapitale	 zakładowym	 w	 wysokości:	 [●]	 PLN	 (w	 całości	 wpłaconym),	
REGON:	[●],	zwaną	dalej	Pośrednikiem	Finansowym;	

	
Do:		 AGENCJI	ROZWOJU	MAZOWSZA	S.A.,	 z	 siedzibą	w	Warszawie,	 adres:	ul.	 Świętojerska	9,	 00-

236	 Warszawa,	 wpisaną	 do	 rejestru	 przedsiębiorców	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	
prowadzonym	przez	Sąd	Rejonowy	dla	m.st.	Warszawy	w	Warszawie,	XII	Wydział	Gospodarczy	
Krajowego	 Rejestru	 Sadowego,	 pod	 numerem	 KRS:	 0000249823,	 posiadającą	 numer	
identyfikacji	podatkowej	NIP:	521-337-46-90,	o	kapitale	zakładowym	w	wysokości:	60.000.000	
PLN	(w	całości	wpłaconym),	REGON:	140391839,	zwaną	dalej	Menedżerem.	

ZWAŻYWSZY,	ŻE:	
	
A. W	 dniu	 [●]	 r.	 Menedżer,	 jako	 Menedżer	 Funduszu	 Powierniczego	 Województwa	

Mazowieckiego	 (dalej	 zwanego	 Funduszem),	 zawarł	 z	 Pośrednikiem	 Finansowym	 Umowę	
nr	_________________________	 w	 przedmiocie	 udzielenia	 Linii	 Finansowej	 w	 formie	
oprocentowanej	pożyczki	 (dalej	zwaną	Umową),	na	mocy	której	Menedżer	zobowiązał	się	do	
wypłaty	 na	 rzecz	 Pośrednika	 Finansowego	 środków	 pochodzących	 z	 Funduszu	 w	 wysokości	
określonej	 w	 Umowie	 celem	 umożliwienia	 Pośrednikowi	 Finansowemu	 uzupełnienia	
Wymaganego	 Wkładu	 Własnego	 PF	 do	 realizacji	 projektu	 obejmującego	 wdrożenie	
i	zarządzanie	 Instrumentem	 Finansowym	 w	 celu	 wsparcia	 Ostatecznych	 Odbiorców	 poprzez	
udostępnienie	 im	 Jednostkowych	 Pożyczek,	 współfinansowanego	 ze	 środków	 europejskich	
w	ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	Mazowieckiego	na	 lata	2014-
2020	Działanie	3.3.	„Innowacje	w	MŚP”	(inicjatywa	Jeremie	2).	

	
B. Na	mocy	postanowień	Umowy,	na	zabezpieczenie	swoich	zobowiązań	wynikających	z	Umowy	

Pośrednik	Finansowy	zobowiązał	się	do	udzielenia	Menedżerowi	pełnomocnictwa	do	Rachunku	
Bankowego	Własnego	 (jak	 zdefiniowano	w	Umowie),	wykorzystywanego	do	 realizacji	 swoich	
zobowiązań	 wynikających	 z	Umowy,	 służącego	 do	 przechowywania	 środków	 finansowych	
zwracanych	 przez	 Odbiorców	 Ostatecznych	 w	 części	 należnej	 Pośrednikowi	 Finansowemu	
przypadającej	na	jego	Wymagany	Wkład	Własny	PF.	
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1. Pośrednik	 Finansowy	 niniejszym	 udziela	 Menedżerowi	 pełnomocnictwa	 do	 samodzielnego	
dysponowania	środkami	pieniężnym	zgromadzonymi	w	danym	czasie	na	rachunku	bankowym	
Pośrednika	Finansowego	nr:	[●],	prowadzonym	przez	[●]	(Bank)	(Rachunek	Bankowy	Własny),	
który	 to	 Rachunek	 Bankowy	 Własny	 Pośrednik	 Finansowy	 wykorzystuje	 wyłącznie	 w	 celu	
realizacji	 swoich	 zobowiązań	 wynikających	 z	 Umowy,	 w	 tym	 do	 otrzymania	
wypłaty/otrzymywania	 kolejnych	 Transz*	 Linii	 Finansowej	 oraz	 gromadzenia	 spłat	 środków	
pieniężnych	 udostępnionym	 Ostatecznym	 Odbiorcom	 z	 tytułu	 Jednostkowych	 Pożyczek	 –	
w	części	należnej	Pośrednikowi	Finansowemu	zgodnie	z	wniesionym	przez	niego	Wymaganym	
Wkładem	Własnym	PF.	

2. Powyższe	umocowanie	obejmuje	w	szczególności	prawo	do	samodzielnego	dokonywania	przez	
Menedżera	 następujących	 czynności	 bez	 dodatkowych	 dyspozycji	 ze	 strony	 Pośrednika	
Finansowego:	

	
a) pobierania	 oraz	 wydawania	 dyspozycji	 co	 do	 środków	 zgromadzonych	 na	 Rachunku	

Bankowym	Własnym,	
	

b) otrzymywania,	 na	 żądanie	 Menedżera,	 zestawień	 wszystkich	 wpłat	 i	 wypłat	 z	 Rachunku	
Bankowego	Własnego,	

	
c) otrzymywania	informacji,	na	żądanie	Menedżera,	o	roszczeniach	osób	trzecich	do	Rachunku	

Bankowego	Własnego	lub	kwot	na	nich	zdeponowanych.	
	

3. Jeżeli	 na	 podstawie	 jakichkolwiek	 umów	 lub	 porozumień	 zawartych	 przez	 Pośrednika	
Finansowego	 z	 Bankiem	 lub	 jakichkolwiek	 dokumentów	 lub	 regulaminów	 wewnętrznych	
Banku,	 do	 skutecznego	 dokonywania	 przez	 Menedżera	 czynności	 objętych	 zakresem	
niniejszego	 pełnomocnictwa	 konieczne	 jest	 wypełnienie	 lub	 podpisanie	 przez	 Pośrednika	
Finansowego,	 przez	 Menedżera	 dokumentu	 w	 formie	 druku	 wewnętrznego	 Banku	 lub	
dokonanie	innej	czynności	prawnej,	Pośrednik	Finansowy	zobowiązany	będzie	do	wypełnienia,	
podpisania	 takiego	 dokumentu,	 dokonania	 takiej	 czynności	 lub	 odpowiednio	 dopełnienia	
wszelkich	 formalności	 i	poinstruowania	 Menedżera	 w	 celu	 wypełnienia,	 podpisania	 takiego	
dokumentu	 przez	 Menedżera,	 lub	 dokonania	 przez	 Menedżera	 takiej	 czynności.	 Pośrednik	
Finansowy	 jest	 zobowiązany	 do	 przekazania	 Menedżerowi	 pisemnego	 potwierdzenia,	
wystawionego	 przez	 Bank,	 że	 wszelkie	 formalności	 wymagane	 do	 udzielenia	 niniejszego	
pełnomocnictwa	zostały	dopełnione.	
	

4. Pełnomocnictwo	nie	może	być	odwołane	lub	zmienione	bez	zgody	Menedżera.	
	

5. Niniejsze	 pełnomocnictwo	 jest	 udzielone	 na	 czas	 określony	 i	 obowiązuje	 do	 końca	 upływu	
sześciu	miesięcy	od	dnia	zakończenia	obowiązywania	Umowy,	tj.	do	dnia	[●]	r.	
	

6. Pośrednik	 Finansowy	 nie	może	 udzielać	 innych	 pełnomocnictw	 do	 Rachunku	 Bankowego	 do	
momentu	wygaśnięcia,	wypowiedzenia	lub	odwołania	niniejszego	pełnomocnictwa.	

                                                
*	Niepotrzebne	skreślić.	
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7. Pełnomocnictwo	 zostało	 sporządzone	 w	 trzech	 egzemplarzach,	 po	 jednym	 dla	 Banku,	

Menedżera	oraz	Pośrednika	Finansowego.	
	

8. Niniejsze	 pełnomocnictwo	 podlega	 przepisom	 prawa	 polskiego	 i	 zgodnie	 z	 nim	 będzie	
interpretowane.	
	

	
w	imieniu	i	na	rzecz	
[NAZWA	POŚREDNIKA	FINANSOWEGO]	
	

__________________	

	

__________________	

[imię	i	nazwisko,	funkcja]	 [imię	i	nazwisko,	funkcja]	

	
	
	
Przyjmuje	się	do	realizacji	powyższe	pełnomocnictwo.	
	
	
w	imieniu	i	na	rzecz	
AGENCJI	ROZWOJU	MAZOWSZA	S.A.	
	

__________________	

	

__________________	

[imię	i	nazwisko,	funkcja]	 [imię	i	nazwisko,	funkcja]	

	

	


