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Załącznik nr 7 do Umowy Operacyjnej 
 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

do Rachunku [Bankowego/Bieżącego] Wykonawcy 
 

Należycie umocowani do działania w imieniu […] („Posiadacz Rachunku”)  
 
niniejszym udzielamy  
 
Pomorskiemu Funduszowi Rozwoju Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 
pod adresem: ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264374, o numerze 
identyfikacji podatkowej NIP: 5862179689 i numerze REGON: 220307372, kapitał zakładowy  w 
wysokości 2.864.550,00 zł („Zamawiający”), 
 
oraz 
 
 Województwu Pomorskiemu z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27 80-810 Gdańsk, 
działającemu w charakterze Powierzającego, dysponenta środków Wypłaconych Posiadaczowi 
Rachunku w celu realizacji Operacji na podstawie Umowy Operacyjnej (jak zdefiniowano poniżej) 
(„Powierzający”) , 
 
pełnomocnictwa do samodzielnego dysponowania, przez każdego z pełnomocników osobno, 
rachunkiem bankowym Posiadacza Rachunku o nr […] prowadzonym przez […] („Rachunek Bankowy”) 
(„Bank”), który to Rachunek Bankowy Posiadacz Rachunku wykorzystuje  
w celu realizacji swoich zobowiązań wynikających z Umowy Operacyjnej na Uruchomienie  i 
Zarządzanie Produktem Finansowym – Mała Pożyczka nr […], zawartej w dniu […] („Umowa”). 
 
Powyższe umocowanie obejmuje m.in. prawo do samodzielnego dokonywania przez Zamawiającego 
lub Powierzającego następujących czynności bez dodatkowych dyspozycji ze strony Posiadacza 
Rachunku: 

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

b) otrzymywania, na żądanie Zamawiającego lub Powierzającego, zestawień wszystkich wpłat i 
wypłat z Rachunku Bankowego, 

c) otrzymywania informacji, na żądanie Zamawiającego lub Powierzającego, o roszczeniach 
osób trzecich do Rachunku Bankowego lub kwot na nim zdeponowanych. 
 

Pełnomocnictwo niniejsze nie może być odwołane lub zmienione bez zgody Zamawiającego lub 
Powierzającego. 
 
Niniejsze pełnomocnictwo jest udzielone na czas określony i obowiązuje do momentu wygaśnięcia 
wszelkich zobowiązań Posiadacza Rachunku wobec Zamawiającego na podstawie Umowy. 
 
Posiadacz Rachunku nie może udzielać innych pełnomocnictw do Rachunku Bankowego  
do momentu wygaśnięcia, wypowiedzenia lub odwołania niniejszego pełnomocnictwa. 
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Jeżeli, na podstawie jakichkolwiek umów lub porozumień zawartych przez Posiadacza Rachunku  
z Bankiem lub jakichkolwiek dokumentów/regulaminów wewnętrznych Banku, do skutecznego 
dokonywania przez Zamawiającego lub Powierzającego czynności objętych zakresem niniejszego 
pełnomocnictwa konieczne jest wypełnienie lub podpisanie przez Posiadacza Rachunku, 
Zamawiającego lub przez Powierzającego dokumentu w formie druku wewnętrznego Banku lub 
dokonanie innej czynności, Posiadacz Rachunku zobowiązany będzie do wypełnienia, podpisania 
takiego dokumentu, dokonania takiej czynności lub odpowiednio dopełnienia wszelkich formalności i 
poinstruowania Zamawiającego i/lub Powierzającego w celu wypełnienia, podpisania takiego 
dokumentu przez Zamawiającego i/lub Powierzającego,  lub dokonania przez Zamawiającego i/lub 
Powierzającego takiej czynności dla zapewnienia pełnej skuteczności niniejszego pełnomocnictwa. 
Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu lub  Powierzającemu 
pisemnego potwierdzenia, wystawionego przez Bank, że wszelkie formalności wymagane dla ważności 
i skuteczności  niniejszego pełnomocnictwa zostały dopełnione. 
 
 
______________________________ 
Za Posiadacza Rachunku  
 
Przyjmuje się do realizacji powyższe pełnomocnictwo. 
 
 
______________________________ 
Za Bank  
Pełnomocnictwo zostało sporządzone w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem dla Banku, 
Zamawiającego  oraz Posiadacza Rachunku 
 


