
 

 
 
 
 

 

PORĘCZENIE  

 

§ 1. 

1. Zgodnie z § ………………… Umowy Przesyłowej Nr ………..., zawartej w dniu ………………… r., 

(dalej „Umowa Przesyłowa”) pomiędzy Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM Spółką 

Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 4, 02-337 Warszawa, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000264771, NIP 527-243-20-41, REGON 

015716698 (zwaną dalej „OSGT”) oraz ………………… z siedzibą w ……………… przy  

ul. …………………… nr ….., spółką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla miasta …………….., ………….. Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 

………………. (zwaną dalej „Dłużnikiem”), my niżej podpisani ……………………………………. [imię  

i nazwisko] oraz ……………………. [imię i nazwisko], działający jako Członkowie Zarządu, w imieniu 

………………… z siedzibą w ………………………, adres: ………………………………., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez ……………. pod numerem ………………….. (dalej zwaną 

również „Poręczycielem”) uprawnieni do reprezentacji Poręczyciela, niniejszym poręczamy,  

z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, wypełnienie przez Dłużnika zobowiązań finansowych względem OSGT, 

wynikających z Umowy Przesyłowej. 

2. Niniejsze Poręczenie zabezpiecza zapłatę przez Dłużnika wszelkich zobowiązań finansowych 

względem OSGT wynikających z Umowy Przesyłowej, zarówno istniejących jak i przyszłych, a także 

odsetek za opóźnienie w zapłacie oraz poniesionych przez OSGT kosztów niezbędnych do 

dochodzenia roszczenia, za wyjątkiem zapłaty opłat z tytułu bilansowania. 

§ 2. 

 1. Poręczyciel nieodwołalnie zobowiązuje się względem OSGT, że w przypadku niewykonania 

lub nieprawidłowego wykonania któregokolwiek z należnych i wymagalnych zobowiązań Dłużnika, 

wynikających z Umowy Przesyłowej, w szczególności zobowiązania do zapłaty opłat za 

udostępnioną przepustowość oraz opłat za świadczenie usług przesyłania, wymienionych w § 5 

Umowy Przesyłowej, Poręczyciel wykona takie zobowiązanie Dłużnika, z zastrzeżeniem §1 ust. 2 

niniejszego Poręczenia. 

2. Niniejsze Poręczenie jest ograniczone do wysokości ……………………….. złotych (słownie: 

………………). 

3. Niniejsze Poręczenie pozostanie w mocy przez okres od daty wystawienia do 

………………………..r.  
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4. Poręczyciel oświadcza, że zobowiązania z tytułu niniejszego Poręczenia wykona niezwłocznie 

po zawiadomieniu go przez OSGT o opóźnieniu w spłacie przez Dłużnika należności wynikających  

z Umowy Przesyłowej, poprzez zapłatę kwoty zadłużenia na rachunek bankowy wskazany przez 

OSGT w terminie 7 dni od otrzymania w/w zawiadomienia. Dniem zapłaty będzie dzień, w którym 

rachunek bankowy OSGT zostanie uznany sumą wskazaną w w/w zawiadomieniu. 

5. Wszelkie wpłaty dokonane przez Poręczyciela na rzecz OSGT na mocy niniejszego Poręczenia 

będą wolne od jakichkolwiek potrąceń i odliczeń.  

§ 3. 
1. Niniejsze Poręczenie podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 

Poręczeniem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: ustawa z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

2. Wszystkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Poręczenia będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla miejsca siedziby OSGT. 

 

Podpisano w ……………………….. w dniu ………………………….., ……………….r. 

 

W imieniu i na rzecz ……………………………………………………… 

 

 

 __________________                                                                          _________________                                                                                

[imię i nazwisko]                                                                                [imię i nazwisko] 

 

OSGT oświadcza, iż przyjmuje złożone Poręczenie. 

 

 

__________________                                                                          _________________                                                                                

[imię i nazwisko]                                                                                [imię i nazwisko] 

 


