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Wzór zatwierdzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

wrzesień 2021 

Porozumienie windykacyjne do Umowy o współpracy w związku z zawieraniem umów leasingu z dotacją w 
ramach Programu Priorytetowego „Mój elektryk” z dnia …………… 

 

zawarte w ………………………. dnia ……………….  

pomiędzy: 

Bankiem ………………………………………………………………… (nazwa) 

z siedzibą w ………………………………………………………… (miejscowość, adres),  

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
…………………, …………….. Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS ………………….., kapitał zakładowy ……………………., 
kapitał wpłacony ……………………............., NIP …….....……………………., 

reprezentowanym przez:  

- …………………………………………………………………   

zwanym dalej Bankiem, 

a 

………………………………………………………………… (nazwa) 

z siedzibą w ………………………………………………………… (miejscowość, adres),  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
…………………, …………….. Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS ………………….., kapitał zakładowy ……………………., 
kapitał wpłacony ……………………............., NIP …….....……………………., 

reprezentowaną przez:  

- …………………………………………………………………   

zwaną dalej Firmą Leasingową, 

zwanymi dalej Stronami. 

Preambuła 

1. W związku z zawarciem przez Bank w dniu ……… 2021 r. z Firmą Leasingową Umowy o współpracy w 
związku z zawieraniem umów leasingu z dotacją w ramach Programu Priorytetowego „Mój Elektryk” 
(zwaną dalej „Umową”), Strony zawierają niniejsze porozumienie (zwane dalej „Porozumieniem”), 
mające na celu uzgodnienie zasad prowadzenia działań windykacyjnych w odniesieniu do wierzytelności 
wynikających z obowiązku zwrotu przez Korzystających Dotacji wraz z ewentualnymi odsetkami 
należnymi w przypadkach określonych w §6 ust. 1 lub §11 ust. 2 Umowy Dotacji (dalej jako 
„Wierzytelność” lub „Wierzytelności”), a także zasady współpracy Banku i Firmy Leasingowej w tym 
obszarze. Zasady dotyczące dochodzenia Wierzytelności stosuje się również do następców prawnych 
Korzystających.  

2. Porozumienie zostaje zawarte w związku z postanowieniem § 8 ust. 19 Umowy o współpracy w związku 
z zawieraniem umów leasingu z dotacją w ramach Programu Priorytetowego „Mój Elektryk”. 

3. Pojęcia wymienione w §1 (Definicje) Umowy o współpracy w związku z zawieraniem umów leasingu z 
dotacją w ramach Programu Priorytetowego „Mój Elektryk” mają takie samo znaczenie w Porozumieniu. 

 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

1. Czynności związane z dochodzeniem Wierzytelności podejmowane będą przez Firmę Leasingową 
niezwłocznie, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami Firmy 
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Leasingowej, z uwzględnieniem ust. 5, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
rekomendacjami KNF, o ile Firma Leasingowa podlega nadzorowi KNF.  

2. Zachowując zasady współżycia społecznego i dobrych obyczajów, Firma Leasingowa realizując czynności, 
o których mowa w ust. 1, nie będzie podejmowała działań, które mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek 
Banku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

3. Wszelkie czynności związane z dochodzeniem Wierzytelności, w tym prowadzone przed sądami i organami 
egzekucyjnymi, podejmowane przez Firmę Leasingową (w tym jej pełnomocników), będą miały na celu 
odzyskanie Wierzytelności w pełnej wysokości w sposób zabezpieczający w najwyższym możliwym stopniu 
interesy Banku oraz NFOŚiGW, zgodnie z postanowieniami Porozumienia i będą wykonywane z należytą 
starannością. 

4. Nie dopuszcza się przelewu Wierzytelności na podmiot trzeci (z wyjątkiem NFOŚiGW), a także zbywania, 
w tym sprzedaży Wierzytelności lub innych czynności prawnych, które mogą uniemożliwić lub ograniczyć 
możliwość odzyskania i dochodzenia pełnej wysokości Wierzytelności lub jej części, w tym przedawnienia, 
umorzenia oraz zwolnienia z długu.   

5. Firma Leasingowa prowadzi działania windykacyjne w sposób, który w szczególności: 

5.1.  nie różnicuje w sposób nieuzasadniony trybu dochodzenia roszczeń Firmy Leasingowej z tytułu 
Umowy Leasingu od trybu dochodzenia Wierzytelności, 

5.2. nie powoduje nieuzasadnionego powiększenia kosztów postępowania, 

5.3. nie naraża na przedawnienie Wierzytelności poprzez podejmowanie czynności zmierzających do 
przerwania biegu terminu przedawnienia, a w przypadku wykorzystania wszystkich możliwości 
przerwania biegu przedawnienia Firma Leasingowa uzgodni z Bankiem dalsze działania. Dopuszczenie 
do przedawnienia Wierzytelności wskutek działań lub zaniechań Firmy Leasingowej, po 
przeprowadzeniu przez Bank postępowania wyjaśniającego przyczyny, z powodu których doszło do 
przedawnienia Wierzytelności, będzie skutkować obowiązkiem zwrotu na rzecz Banku kwoty 
pozostałej do spłaty Wierzytelności według stanu na dzień żądania zwrotu. 

6. Firma Leasingowa ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za spowodowanie szkody wskutek 
niezachowania należytej staranności w trakcie działań windykacyjnych.  

7. Bank jest w każdym czasie uprawniony do odwołania udzielonego pełnomocnictwa i podjęcia działań 
zmierzających do wyjaśnienia przyczyn i naprawy ewentualnych szkód, z roszczeniem odszkodowawczym 
włącznie. 

8. Wierzytelność może zostać powiększona jedynie o odsetki od kwoty udzielonej Dotacji, poniesione lub 
zasądzone koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, koszty ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń 
oraz odsetki od zasądzonych kosztów sądowych.  

9. Firma Leasingowa zawiadamia Bank o podejrzeniu lub stwierdzeniu uzyskania Dotacji w wyniku czynu 
zabronionego, w celu uzgodnienia sposobu działania w odniesieniu do Korzystającego. 

10. Ugoda w przedmiocie dobrowolnej spłaty Wierzytelności, zawarta z Korzystającym, wymaga formy pisemnej 
pod rygorem nieważności (akceptowana jest również forma elektroniczna z podpisem kwalifikowanym, 
zgodnie ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej [Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.]). 
Zasady spłaty Wierzytelności nie mogą być gorsze niż zasady spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Leasingu, 
z uwzględnieniem §4 ust. 9 oraz §6. 

11. Korespondencję z Korzystającym tj. wezwania, monity, zawiadomienia itp. przygotowuje i wysyła Firma 
Leasingowa. 

12. Bank jest uprawniony w każdym czasie do przejęcia od Firmy Leasingowej procesu dochodzenia 
Wierzytelności, a Firma Leasingowa nie może się temu żądaniu sprzeciwić. Na żądanie Banku Firma 
Leasingowa przekazuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni (z zastrzeżeniem konieczności podjęcia przez Firmę 
Leasingową pilnych działań w celu uniknięcia przedawnienia Wierzytelności i uchybienia terminom 
procesowym lub materialnym): 

12.1. rozliczenie Wierzytelności według stanu na dzień przekazania, 
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12.2. pełną dokumentację sporządzoną w sprawie, w tym dokumenty związane z udzieleniem 
Dotacji, dokumenty zabezpieczeń, pisma sporządzone w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym 
oraz wszelką korespondencję z Korzystającym, 

12.3. informacje niezbędne do dochodzenia Wierzytelności, 

12.4. wyciąg z rejestru, o którym mowa w §10 ust. 1. 

13. Bank jest uprawniony do wydania wytycznych lub rekomendacji w zakresie dochodzenia Wierzytelności, 
wskazujących indywidualny, nieokreślony w Porozumieniu bądź określony w sposób odmienny od zasad 
określonych w Porozumieniu, tryb postępowania. Firma Leasingowa zobowiązana jest do realizacji tych 
wytycznych lub rekomendacji. W przypadku braku zgody na zastosowanie się do wytycznych lub 
rekomendacji, Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy i do podjęcia czynności zmierzających do 
przeprowadzenia działań windykacyjnych zgodnie z indywidualnymi ustaleniami. Wytyczne lub 
rekomendacje mogą być wydane w sytuacji gdy prowadzą do polepszenia możliwości odzyskania 
Wierzytelności lub wynikają ze zmienionych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, czego nie 
reguluje Porozumienie. Wytyczne lub rekomendacje nie mogą naruszać zasad opisanych w § 1,  
w szczególności ust. 1 – 4. 

14. W przypadkach postępowań lub sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu, Firma Leasingowa 
powinna stosować zasady ogólne przewidziane niniejszym paragrafem, w szczególności ust. 1 – 4.   

15. Strony będą współpracować i na bieżąco wymieniać informacje w toku realizacji postanowień Porozumienia. 

 

II. Powierzenie Firmie Leasingowej prowadzenia działań windykacyjnych 

§2 

1. Bank udzieli Firmie Leasingowej pełnomocnictwa do działania w zakresie dochodzenia Wierzytelności  
o treści określonej w Załączniku nr 1 do Porozumienia. Pełnomocnictwo będzie umożliwiało ustanawianie 
pełnomocników substytucyjnych. W przypadku zakwestionowania prawidłowości udzielonego 
pełnomocnictwa, Firma Leasingowa zgłosi ten fakt Bankowi, który może udzielić pełnomocnictwa 
szczególnego adwokatowi lub radcy prawnemu, reprezentującym Firmę Leasingową. 

2. Koszt udzielonych pełnomocnictw (koszt poświadczeń notarialnych dla osób uprawnionych do 
wystawienia takiego pełnomocnictwa) pokrywa Bank i nie będzie dochodzony od dłużnika w toku 
dochodzenia Wierzytelności. 

3. Opłatę skarbową związaną z udzieleniem dalszego pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 zd. 2, 
pokrywa Firma Leasingowa; opłata ta nie będzie dochodzona od dłużnika w toku dochodzenia 
Wierzytelności. 

4. W przypadku, gdy Firma Leasingowa na podstawie umowy zawartej z zewnętrzną kancelarią prawną 
powierza tej kancelarii prowadzenie określonych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu 
wierzytelności z tytułu Umowy Leasingu, dopuszczalne jest powierzenie tej kancelarii prowadzenia tych 
samych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu Wierzytelności, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 
W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że powierzenie czynności zgodnie ze zdaniem 
poprzedzającym lub ust. 1 nie zwalania ze stosowania Porozumienia.  

5. Wynagrodzenie zewnętrznej kancelarii prawnej za prowadzenie określonych czynności związanych z 
dochodzeniem roszczeń z tytułu wierzytelności z tytułu Umowy Leasingu oraz Wierzytelności nie stanowi 
kosztu obsługi roszczenia i Bank nie uczestniczy w jego ponoszeniu. 

6. Firma Leasingowa ponosi wszelkie opłaty, w szczególności kancelaryjne, sądowe, skarbowe, notarialne 
w postępowaniach wszczętych w celu uzyskania tytułu wykonawczego dotyczącego Wierzytelności. 
Opłaty te, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, w tym klauzulowym  
i egzekucyjnym, stanowią koszty obsługi roszczenia i Bank uczestniczy w ich ponoszeniu kosztów na 
zasadach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, że spłata kosztów zastępstwa procesowego  
w postępowaniu sądowym, w tym klauzulowym i egzekucyjnym, nie stanowi odzysku.  
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§3 

1. Firma Leasingowa zapewnia profesjonalną obsługę postępowań sądowych. Za niedopuszczalne uważa się 
podejmowanie czynności (lub zaniechanie czynności) narażających Bank na zarzut nadużycia prawa 
procesowego, czynności prowadzących do zwrotu pozwu skutkujące brakiem możliwości dochodzenia 
Wierzytelności lub do na oddalenie pozwu jako oczywiście bezzasadnego. Tryb dochodzenia roszczeń na 
drodze sądowej powinien zostać zastosowany w oparciu o obiektywne korzyści i minimalizację kosztów 
postępowania, przy czym preferowane jest postępowanie nakazowe na podstawie weksla lub 
elektroniczne postępowanie upominawcze. 

2. W przypadku sporządzenia aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez 
Korzystającego, Firma Leasingowa jest zobowiązana złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na 
ten akt notarialny. 

3. Nieuzasadnione skierowanie pozwu w trybie generującym koszty wyższe niż postępowanie nakazowe na 
podstawie weksla lub elektroniczne postępowanie upominawcze powoduje, że Bank nie jest zobowiązany 
do zapłaty tej części kosztów postępowania, która wynika z różnicy między kosztami postępowania  
w trybie zastosowanym przez Firmę Leasingową a kosztami postępowania nakazowego z weksla albo 
elektronicznego postępowania upominawczego. 

4. Czynności procesowe w odniesieniu do Wierzytelności i wierzytelności z tytułu Umowy Leasingowej 
podejmowane są równocześnie i w miarę możliwości przed tymi samymi organami. Odstępstwo od 
powyższej zasady jest akceptowalne w przypadku uzasadnionego odrębnego trybu dochodzenia roszczeń 
dla obu wierzytelności. 

§4 

1. Strony wyznaczą adresy e-mail przeznaczone do wymiany korespondencji w sprawach sądowych. 
Korespondencję uznaje się za doręczoną po wysłaniu potwierdzenia jej odbioru przez adresata. 

2. Firma Leasingowa niezwłocznie poinformuje Bank o wyznaczeniu posiedzenia przygotowawczego  
w rozumieniu art. 2054 Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku gdy sąd doręczy Firmie 
Leasingowej wezwanie do udziału w posiedzeniu przygotowawczym w charakterze strony, 
poinformowanie Banku nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania korespondencji. Firma 
Leasingowa w pozwie zawiera wniosek o zwolnienie Banku jako strony z udziału w postępowaniu 
przygotowawczym - na wypadek wyznaczenia takiego posiedzenia - ze wskazaniem, iż udział 
pełnomocnika będzie wystarczający. Oddalenie tego wniosku wymaga poinformowania Banku. 

3. Firma Leasingowa jest zobowiązana do składania pism procesowych w terminach wynikających z Kodeksu 
postępowania cywilnego bądź zobowiązania sądu/przewodniczącego z uwzględnieniem zasad prekluzji 
dowodowej oraz w sposób, który nie narazi Banku na zarzut pominięcia dowodów i twierdzeń. 

4. Firma Leasingowa nie może powoływać dowodów z przesłuchania świadków lub stron w osobach 
pracowników lub reprezentantów Banku bez uprzedniego zgody Banku, po przedstawieniu uzasadnienia 
dla takiej czynności. W przypadku, gdy przeciwnik procesowy wnioskuje o przeprowadzenie dowodu  
z przesłuchania Banku jako strony, Firma Leasingowa podejmie działania zmierzające do oddalenia przez 
sąd takiego wniosku dowodowego. 

5. Firma Leasingowa jest zobowiązania do terminowego wniesienia środków zaskarżenia, wniosków  
o sprostowanie orzeczeń lub ich uzupełnienie i zastosowania wszystkich dostępnych środków prawnych 
w celu uzyskania tytułu wykonawczego na 100% Wierzytelności. W przypadku stwierdzenia niezasadności 
wniesienia środków odwoławczych, Firma Leasingowa niezwłocznie sporządza opinię prawną i przesyła ją 
na adres e-mail ustalony przez Strony w terminie umożliwiającym wniesienie środka zaskarżenia. Bank  
w oparciu o opinię podejmuje decyzję o wniesieniu środka zaskarżenia lub zaniechaniu tej czynności. 
Analogiczne zasady Firma Leasingowa stosuje w postępowaniu zabezpieczającym lub egzekucyjnym. 
Firma Leasingowa zobowiązana jest również do podejmowania czynności w celu zidentyfikowania majątku 
pozwalającego na ściągnięcie Wierzytelności, w tym np. składania wniosków o wyjawienie majątku lub 
poszukiwanie majątku przez organ egzekucyjny.  

6. Firma Leasingowa niezwłocznie zawiadamia Bank o prawomocnym orzeczeniu oddalającym powództwo 
w sprawie dotyczącej Wierzytelności, przesyłając informację wraz ze skanem dokumentacji procesowej 
na adres e-mail ustalony przez Strony. 
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7. Wniesienie nadzwyczajnych środków zaskarżenia wymaga pisemnej lub mailowej zgody Banku. 

8. Firma Leasingowa uzyskuje tytuł wykonawczy odrębnie na wierzytelność z tytułu Umowy Leasingu  
i Wierzytelność. 

9. Firma Leasingowa może podjąć działania zmierzające do dobrowolnego zaspokojenia Wierzytelności,  
w szczególności do zawarcia z Korzystającym ugody, co nie stoi na przeszkodzie działaniom w celu 
uzyskania tytułu wykonawczego. Firma Leasingowa może zawrzeć ugodę w przedmiocie dobrowolnej 
spłaty Wierzytelności w przypadku dokonania oceny, że ich skutki są korzystniejsze niż prawdopodobny 
wynik postępowania sądowego lub arbitrażowego. Ocena skutków ugody nastąpi w formie pisemnej  
z uwzględnieniem okoliczności sprawy, w szczególności zasadności spornych żądań, możliwości ich 
zaspokojenia i przewidywanego czasu trwania oraz kosztów postępowania sądowego lub arbitrażowego.  

10. Co do zasady wniosek o wszczęcie egzekucji co do Wierzytelności i co do wierzytelności z tytułu Umowy 
Leasingu składany jest do tego samego organu egzekucyjnego. 

11. Uzyskanie wcześniej tytułu wykonawczego dotyczącego wierzytelności tylko jednej strony nie ogranicza 
możliwości podjęcia czynności egzekucyjnych co do wierzytelności objętej tym tytułem wykonawczym. 
Wszczęcie egzekucji następuje niezwłocznie po uzyskaniu tytułu wykonawczego. 

 

III. Rozliczanie kosztów i odzysków 

§5 

1. Firma Leasingowa ewidencjonuje Wierzytelności i nalicza od nich odsetki zgodnie z Umową,  
z zastosowaniem kalendarza rzeczywistego (365/366).  

2. Odzyskane kwoty będą zaliczane na spłatę Wierzytelności w następującej kolejności: koszty dochodzenia 
roszczenia zgodnie z Umową, odsetki od należności głównej Wierzytelności, należność główna 
Wierzytelności, jeżeli nie uzgodniono inaczej w ramach ugody z Korzystającym. Zmiana kolejności 
zaliczenia spłat będzie taka sama dla Wierzytelności i dla wierzytelności z tytułu Umowy Leasingu wobec 
tego samego Korzystającego. 

3. Kwoty odzyskane w walucie obcej przelicza się na złote według średniego kursu NBP (określonego  
z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) ogłoszonego w dniu wpływu odzyskanej kwoty na 
rachunek Firmy Leasingowej. 

 

IV. Ugody w przedmiocie dobrowolnej spłaty Wierzytelności 

§6 

1. Firma Leasingowa może podjąć negocjacje w przedmiocie dobrowolnej spłaty Wierzytelności. Negocjacje 
muszą być prowadzone w dobrej wierze i z zachowaniem dobrych obyczajów. Zawarcie ugody 
dopuszczalne jest również po wszczęciu postępowania sądowego z zachowaniem zasad określonych w §4 
ust. 9. 

2. Warunki ugód/porozumień dla niespłaconych wierzytelności z tytułu Umów Leasingowych nie mogą być 
korzystniejsze dla Firmy Leasingowej niż warunki ugody dla Wierzytelności. 

3. Z uwzględnieniem § 4 ust. 9, Ugoda może przewidywać następujące sposoby restrukturyzacji 
Wierzytelności: 

3.1 rozłożenie zadłużenia na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, 

3.2 ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń przez osoby trzecie, 

3.3 przystąpienie do długu przez osoby trzecie lub spłata Wierzytelności przez osoby trzecie. 

4. W przypadku Wierzytelności nie wyższej niż 50 000 zł, Firma Leasingowa nie ma obowiązku uzyskania zgody 
Banku. W pozostałych przypadkach Firma Leasingowa zwraca się do Banku z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na zawarcie ugody wraz ze stanowiskiem Korzystającego, zawierającym proponowane warunki ugody. 
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, jeśli wymagają tego okoliczności sprawy. Bank może żądać 
dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. 
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5. Bank rozpatruje wniosek o zgodę, o którym mowa w ust. 5 w terminie 14 dni. Termin może zostać wydłużony 
do 30 dni, jeżeli jest to usprawiedliwione okolicznościami sprawy. 

 

V. Postępowania restrukturyzacyjne otwarte wobec Korzystającego  

§7 

1. Firma Leasingowa jest zobowiązana do reprezentacji Banku w postępowaniach restrukturyzacyjnych 
otwartych wobec Korzystającego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne 
albo o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu na podstawie ustawy z dnia  
19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku  
z wystąpieniem COVID-19, w tym w szczególności: 

1.1. monitorowania prawidłowości sporządzenia spisu wierzytelności w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym, w tym do wnoszenia środków zaskarżenia, o ile przepisy ustawy Prawo 
restrukturyzacyjne przewidują takie środki; 

1.2. uczestniczenia w zgromadzeniu wierzycieli, w tym w zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu 
głosowania nad układem; 

1.3. uczestniczenia w radzie wierzycieli, o ile zostanie do niej powołany; 

1.4. głosowania w przedmiocie układu zgodnie ze swoimi procedurami; 

1.5. uzyskania tytułu wykonawczego w postaci wyciągu ze spisu wierzytelności z klauzulą wykonalności, 
jeśli zostaną spełnione przesłanki przewidziane w Prawie restrukturyzacyjnym. 

2. Firma Leasingowa może zaakceptować w imieniu Banku propozycje układowe dotyczące Wierzytelności  
i głosowania za przyjęciem układu, o ile spełnione są warunki określone w §6 ust. 3. z zastrzeżeniem, że 
warunki propozycji układowych dla wierzytelności z tytułu Umowy Leasingu nie mogą być korzystniejsze 
niż warunki dla Wierzytelności. 

3. Propozycje układowe zakładające warunki mniej korzystne niż określone w ust. 2, w szczególności 
zakładające umorzenie Wierzytelności co najmniej w części, wymagają uzyskania zgody Banku na 
głosowanie za układem. Do uzyskania zgody Banku stosuje się §6 ust. 4-5 z uwzględnieniem terminów  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

4. W przypadku konieczności podjęcia działań w postępowaniu restrukturyzacyjnym/uproszczonym 
postępowaniu o zatwierdzenie układu, w przypadkach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie oraz w 
przypadku braku zasadności lub braku możliwości wykonywania uprawnień członka rady wierzycieli, Bank 
i Firma Leasingowa zobowiązują się do wzajemnej współpracy w drodze indywidualnych ustaleń. Firma 
Leasingowa informuje Bank niezwłocznie o konieczności podjęcia rozmów w celu dokonania ustaleń trybu 
postępowania w przypadkach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu. 

 

VI. Upadłość Korzystającego 

§8 

1. W przypadku ogłoszenia upadłości Korzystającego Firma Leasingowa jest zobowiązana do reprezentacji 
Banku w postępowaniu upadłościowym i podejmowania wszelkich czynności zmierzających do 
zaspokojenia Wierzytelności w tym postępowaniu, a także do monitorowania przebiegu postępowania  
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz innych rejestrach, w których publikowane są informacje  
o czynnościach w postępowaniu. 

2. Firma Leasingowa dokonuje zgłoszenia wierzytelności sporządzonego zgodnie z wymogami przepisów 
prawa, w  terminie wskazanym do zgłaszania wierzytelności. Bank nie uczestniczy w kosztach zgłoszenia 
wierzytelności po terminie, jeżeli brak zgłoszenia w terminie nie nastąpił z przyczyn niezależnych od Firmy 
Leasingowej, ani w kosztach aktualizacji zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości, w sytuacji, gdy 
kwota zgłoszonej Wierzytelności została zaniżona na skutek błędu Firmy Leasingowej. 
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3. Firma Leasingowa jest zobowiązana do podejmowania wszelkich niezbędnych działań prawem 
przewidzianych w celu doprowadzenia do uznania Wierzytelności na liście wierzytelności, w tym do 
składania środków zaskarżenia. 

4. Firma Leasingowa jest zobowiązana do podejmowania w postępowaniu upadłościowym wszelkich 
czynności niezbędnych do zaspokojenia Wierzytelności w jak najwyższym stopniu, w szczególności do 
sprawdzenia prawidłowości sporządzenia listy wierzytelności i planów podziału, planu spłaty (w przypadku 
upadłości konsumenckiej) oraz do składania środków zaskarżenia w przypadku uznania, że zachodzą 
podstawy do ich wniesienia. 

 

VII. Zakończenie dochodzenia Wierzytelności 

§9 

1. Firma Leasingowa może podjąć decyzję o zakończeniu dochodzenia Wierzytelności wydając w tym 
przedmiocie oświadczenie. Podjęcie decyzji o zakończeniu dochodzenia Wierzytelności nie jest 
dopuszczalne w przypadku kontynuowania dochodzenia wierzytelności z tytułu Umowy Leasingu.  

2. Zakończenie dochodzenia Wierzytelności może nastąpić w następujących przypadkach: 

2.1. spłata Wierzytelności; 

2.2. umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności, przez co należy rozumieć: 

2.2.1. umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec Wierzytelności na podstawie art. 824 ust. 1 pkt 3 
Kodeksu postępowania cywilnego; 

2.2.2. zakończenie lub umorzenie postępowania upadłościowego i brak możliwości dochodzenia 
Wierzytelności w inny sposób; 

2.2.3. oddalenie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo 
upadłościowe i brak możliwości dochodzenia Wierzytelności w inny sposób; 

2.2.4. w przypadku Korzystającego, którego forma prawna nakłada odpowiedzialność majątkową za 
zaciągnięte i niespłacone zobowiązania na wspólników, członków organów statutowych lub 
innych wskazanych osób zgodnie z umową spółki lub właściwymi przepisami prawa - umorzenie 
postępowania egzekucyjnego wobec tych osób na podstawie art. 824 ust. 1 pkt 3 Kodeksu 
postępowania cywilnego; 

2.2.5. śmierć Korzystającego i brak następców prawnych, w tym odrzucenie spadku przez 
spadkobierców; 

2.2.6. prawomocne wykreślenie Korzystającego - osoby prawnej z Krajowego Rejestru Sądowego i brak 
następców prawnych Korzystającego oraz brak możliwości opisanych w pkt 2.2.4. 

3. Zdarzenia, o których mowa w ust. 2 powinny być odpowiednio udokumentowane  
(w szczególności w formie postanowienia sądu albo organu egzekucyjnego) oraz potwierdzone 
sporządzonym przez Firmę Leasingową protokołem o nieściągalności wierzytelności.  

4. W terminie 30 dni od przekazania do Banku oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Firma Leasingowa po 
uprzednim dokonaniu rozliczenia Wierzytelności, przekazuje do Banku następujące dokumenty: 

4.1. oryginał tytułu wykonawczego na Wierzytelność lub jego kopię w przypadku zakończenia dochodzenia 
Wierzytelności poprzez spłatę zadłużenia w wyniku wszczętej egzekucji, w sytuacji, w której oryginał 
tytułu wykonawczego na Wierzytelność pozostaje w aktach komornika sądowego; 

4.2. oryginał weksla i deklaracji wekslowej (o ile nie został wykorzystany do uzyskania tytułu 
wykonawczego); 

4.3. oryginał dokumentacji: 

a) restrukturyzacyjnej, 

b) egzekucyjnej, 

c) upadłościowej, 
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d) dotyczącej zabezpieczeń. 

5. Bank jest uprawniony do zakwestionowania decyzji Firmy Leasingowej o zakończeniu dochodzenia 
Wierzytelności. W takim przypadku Bank i Firma Leasingowa uzgodnią dalsze działania w sprawie, a Firma 
Leasingowa nie może odmówić dalszego dochodzenia Wierzytelności. 

 

VIII. Ewidencja spraw 

§10 

1. Firma Leasingowa prowadzi rejestr ugód, wszczętych spraw sądowych, egzekucyjnych, 
restrukturyzacyjnych i upadłościowych dotyczących Wierzytelności w sposób umożliwiający przekazanie 
go Bankowi w całości oraz umożliwiający sporządzanie wyciągów dotyczących poszczególnych spraw.   

2. W terminie 14 dni od zakończenia kwartału kalendarzowego Firma Leasingowa przesyła rejestr, o którym 
mowa w ust. 1 do Banku w formie elektronicznej na uzgodniony adres e-mail. Rejestr powinien 
odzwierciedlać stan prowadzonych postępowań na koniec kwartału kalendarzowego. 

 

IX. Postępowanie karne 

§11 

1. W przypadku, gdy udzielenie Dotacji nastąpiło wskutek przestępstwa, Strony podejmują niezależne 
decyzje w sprawie udziału w charakterze pokrzywdzonego lub/i oskarżyciela posiłkowego  
w postępowaniu karnym oraz w sprawie dochodzenia w tym postępowaniu naprawienia szkody 
wyrządzonej przestępstwem – w zakresie, w jakim dotyczy to każdej ze Stron. Każda ze Stron 
reprezentowana jest w postępowaniu karnym odrębnie, co nie wyłącza ustanowienia pełnomocnikiem tej 
samej osoby (radcy prawnego/adwokata), o ile jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, zaś pomiędzy 
Stronami nie występuje konflikt interesów, w szczególności, jeśli podejrzanymi/ oskarżonymi nie są 
pracownicy Firmy Leasingowej. 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Firma Leasingowa prowadzi działania w celu dochodzenia 
Wierzytelności, jeżeli Bank nie podjął decyzji o przejęciu prowadzenia sprawy. 

3. W przypadku uzyskania w postępowaniu karnym tytułu wykonawczego obejmującego obowiązek 
naprawienia szkody lub/i zwrot kosztów procesowych poniesionych przez Strony, każda ze Stron prowadzi 
we własnym zakresie odrębne postępowanie windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania zasądzonych 
na jej rzecz kwot. 

4. Jeżeli jest to zgodne z interesem każdej ze Stron, w szczególności, jeśli podejrzanymi/ oskarżonymi nie są 
pracownicy Firmy Leasingowej, Strony zobowiązują się ze sobą współpracować w toku postępowania 
karnego. W szczególności, o ile jest to możliwe i uzasadnione okolicznościami sprawy, Strony zobowiązują 
się uzgadniać zasady dochodzenia roszczeń wobec podejrzanych/oskarżonych/skazanych, zwłaszcza w 
przypadku wniosków o dobrowolne poddanie się karze. 

5. Każda ze Stron obowiązana jest zawiadamiać drugą Stronę o każdym przypadku uzyskania tytułu 
wykonawczego wobec skazanych lub zawarcia ugody z oskarżonymi/skazanymi, a także o kwotach 
otrzymanych na ich podstawie oraz sposobie ich rozliczenia na poczet przysługującej danej Stronie 
wierzytelności. 

 

X. Postanowienia końcowe 

§12 

1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu stosuje się postanowienia Umowy o współpracy  
w związku z zawieraniem umów leasingu z dotacją w ramach Programu Priorytetowego „Mój elektryk”, 
w tym w szczególności §9 (Ochrona danych osobowych), §12 (Poufność) oraz §13 (Outsourcing). 

2. Do kontaktu z Bankiem wskazany jest następujący adres e-mail:……………………….,  

3. Do kontaktu z Firmą Leasingową wskazany jest następujący adres e-mail: ………… 
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4. Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ……………../złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron. 

 

 

Załącznik nr 1 - Wzór pełnomocnictwa dla Firmy Leasingowej 

 

……………………………………………   ………………………………………………………. 

podpisy  osób upoważnionych działających  podpisy osób upoważnionych działających w imieniu Firmy 
Leasingowej      w imieniu Banku 


	§6

