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Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, 
że składając na wekslu podpis jako
poręczyciel, zobowiązuje się wykonać
zobowiązanie wekslowe na wypadek,
gdyby nie wykonał go dłużnik wekslowy 

RAFAŁ MROCZKOWSKI 

Praktyka pokazuje, że wiele osób nie
ma takiej świadomości. Niektórym
poręczycielom wydaje się, że złoże-
nie na wekslu podpisu to swego ro-
dzaju formalność towarzysząca
udzieleniu kredytu bankowego czy
kupieckiego. Nie zastanawiają się
więc nad jej skutkami. Inni są przeko-
nani, że wierzyciel ma obowiązek w
pierwszej kolejności dochodzić za-
płaty od głównego dłużnika wekslo-
wego (wystawcy weksla własnego), a
dopiero później może sięgać do ma-
jątku poręczyciela. Niestety jedni i
drudzy są w błędzie, którego konse-
kwencje bywają kosztowne.

Na czym to polega
Poręczenie wekslowe (awal) jest for-
mą zabezpieczenia zapłaty całości
lub części sumy wekslowej. Może
być udzielone na wekslu własnym,
trasowanym, zupełnym lub in blan-
co. Przez czynność tę poręczyciel
(awalista) przyjmuje odpowiedzial-
ność za zobowiązanie dłużnika we-
kslowego (poręczonego, awalata).

Poręczyciel staje się dłużnikiem
odpowiadającym za zapłatę weksla
obok osoby, za którą udzielił porę-
czenia.

Czynność ta rozszerza więc
krąg podmiotów odpowiadających
wobec wierzyciela osobiście za za-
płatę sumy wekslowej. Tym samym
zwiększa jego szanse na zaspokoje-
nie swoich roszczeń w trybie po-
stępowania sądowo-egzekucyjne-
go.

Proszę za mnie poręczyć
Poręczenia wekslowego może
udzielić osoba trzecia lub dłużnik
wekslowy. Należy jednak pamię-
tać, że osoba podpisana na wekslu
może skutecznie poręczyć, jeżeli
poręczenie to podwyższy zakres
jej odpowiedzialności. Tak więc
wystawca weksla własnego oraz
akceptant nie mogą udzielić po-
ręczenia za inne osoby, bo sami są
głównymi dłużnikami wekslowy-
mi.

To nie takie trudne
Poręczenie wekslowe jest udzielane
poprzez złożenie przez awalistę na
wekslu podpisu pod słowami: „porę-
czam”, „ręczę”, „per aval”, „gwaran-
tuję”, lub innymi równoznacznymi. 

Poręczenie umieszcza się na
przedniej stronie weksla (awersie)
(patrz wzór nr 1– awers weksla), na
odwrocie weksla (rewersie) bądź na
dodatkowej karcie na stałe połączo-

nej z wekslem, zwanej przedłuż-
kiem (patrz wzór nr 2 – rewers
weksla).

Można jeszcze prościej
Złożenie poręczenia na przedniej
stronie weksla może być jeszcze
prostsze. Sam podpis (bez użycia
słowa „poręczam” lub innego rów-
noznacznego) na awersie weksla,
jeżeli nie jest to podpis wystawcy
lub akceptanta, wywołuje skutki
prawne w postaci udzielenia porę-
czenia (patrz wzór nr 3 – awers
weksla).

Jednak złożenie samego pod-
pisu na odwrocie weksla lub prze-
dłużku powoduje nieważność po-
ręczenia, bo taki podpis prawo
wekslowe nakazuje interpretować
jako indos in blanco. Potwierdza
to wyrok Sądu Najwyższego z 21
września 2005 r., sygn. V CK
139/05 (patrz „Rz” z 23 września
br.). Sąd stwierdził: Dla udzielenia
poręczenia wekslowego nie wy-
starczy samo złożenie przez porę-
czającego podpisu na drugiej stro-
nie weksla. Oprócz podpisu musi
znaleźć się słowo „poręczam“ albo
inne równoznaczne.

Uważaj, za kogo poręczasz
Dla poręczyciela ważne jest, za ko-
go poręcza. Poręczenie może być
bowiem udzielone za każdego
dłużnika wekslowego (np. wystaw-
cę, indosanta). Powinno zatem
określać:
> rolę poręczonego w stosunku we-

kslowym, np. „poręczam za wy-
stawcę”, lub 

> nazwisko, firmę lub nazwę porę-
czonego, np. „poręczam za Wi-
śniewskiego”.

(patrz wzór nr 4 – awers weksla) 
Jeżeli poręczony (czyli awalat)

nie zostanie wskazany, wówczas
przyjmuje się, że poręczenia udzie-
lono za wystawcę weksla własnego
lub trasowanego. Na przykład we
wzorze nr 3 poręczenia udzielono
za Jana Mniszka, który jest wystaw-
cą weksla.

Podpis poręczyciela
Poręczenie musi być podpisane
własnoręcznie. Gdy poręczycielem
jest osoba fizyczna, wystarczy sam
jej podpis. Gdy natomiast poręcza
osoba prawna (np. sp. z o.o.) lub
jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej (np.
spółka jawna), to podpis obejmuje:
oznaczenie firmy (nazwy) lub pie-
częć oraz podpisy osób upoważ-
nionych do zaciągania w jej imieniu
zobowiązań wekslowych. 

Poręczenie jest ważne, nawet
gdy nie ma oznaczenia nazwy, firmy
lub pieczęci – z tym jednak zastrze-

ZANIM ZŁOŻYSZ SWÓJ PODPIS

Poręczenie wekslowe 
– łatwiej udzielić, niż zapłacić

akceptant – inaczej przyjemca weksla, trasat po przyjęciu
weksla
awal – poręczenie wekslowe
awalat – osoba, za którą awalista udzielił poręczenia
awalista – poręczyciel wekslowy
dłużnik wekslowy główny – akceptant, wystawca
weksla własnego; odpowiada niezależnie 
od dopełnienia przez wierzyciela czynności
zachowawczych (przedstawienie weksla i dokonanie
protestu)

dłużnik zwrotnie zobowiązany – indosant, wystawca
weksla trasowanego – ponosi odpowiedzialność
pod warunkiem dokonania przez wierzyciela czynności
zachowawczych
in blanco weksel – weksel niezupełny w chwili jego
wręczenia, niemający wszystkich elementów ustawowych
indosant – inaczej żyrant – osoba przenosząca weksel
przez indos
przedłużek – dodatkowa karta na stałe połączona
z wekslem

>słowniczek
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Nie wszyscy wiedzą, jak niebezpiecznym
narzędziem staje się weksel w rękach
osoby nieuczciwej lub niekompetentnej

JAK NIE POZOSTAĆ Z DŁUGIEM

Uwaga na weksel

RAFAŁ MROCZKOWSKI 

Jeden z czytelników „Dobrej Firmy”
opisał nam historię sprzedaży wie-
rzytelności wekslowej pewnej gieł-
dzie wierzytelności. Otrzymał on
propozycję zbycia weksla z sumą
wekslową opiewającą na blisko 210
tys. zł za cenę stanowiącą 75 proc.
wartości wierzytelności. Nie wzbu-
dziła jego wątpliwości zapropono-
wana przez przedstawiciela giełdy
forma transakcji. Zamiast spodzie-
wanej umowy przelewu wierzytel-
ności na odwrocie weksla polecono
mu umieścić następujące oświad-
czenie: „Przenoszę na rzecz okazi-
ciela. Bez protestu”, i złożyć
pod nim podpis. W 2 tygodnie póź-
niej otrzymał wezwanie do wykupu
weksla, a po 6 tygodniach doręczo-
no mu pozew wraz z nakazem za-
płaty. Kolejny tydzień przyniósł za-
wiadomienie o wszczęciu wobec
niego egzekucji. Potem było już tyl-
ko gorzej... Zdesperowany czytelnik
zachodzi w głowę, jak do tego do-
szło?

Solidarni w zobowiązaniu
Jedną z cech weksla jest solidarny
charakter zobowiązań osób na nim
podpisanych. Wyraża się ona
w art. 47 prawa wekslowego: „kto
weksel wystawił, przyjął, indosował

lub poręczył, odpowiada wobec
posiadacza solidarnie”. 

Każdy z dłużników musi spełnić
całość świadczenia, a wierzyciel mo-
że żądać całości lub części świad-
czenia od wszystkich dłużników
łącznie, od kilku z nich albo każdego
z osobna. Każdy z dłużników odpo-
wiada za całość długu aż do pełnego
zaspokojenia wierzyciela. 

Jeżeli zatem wierzyciel uzyska
prawomocne orzeczenie przeciw-
ko kilku dłużnikom wekslowym,
wówczas od jego wyboru zależy,
do majątku którego z dłużników
skieruje egzekucję. Wybór z regu-
ły pada na dłużnika, którego roz-
miar majątku daje rokowania
na skuteczną egzekucję. Docho-
dzenie zapłaty od jednego z dłużni-
ków nie ogranicza wierzyciela
w tym, aby kierował roszczenia
przeciwko pozostałym.

Solidarni inaczej...
Należy jednak podkreślić różnice
między solidarną odpowiedzialno-
ścią dłużników wekslowych a soli-
darnością przewidzianą w kodek-
sie cywilnym. 

Zapłata należności wekslowej
zwalnia bowiem pozostałych dłużni-
ków tylko wtedy, gdy została doko-
nana przez dłużnika głównego (wy-

stawcę weksla własnego lub akcep-
tanta weksla trasowanego). Nato-
miast gdyby zapłaty dokonał inny
dłużnik wekslowy (jak w naszym
przypadku indosant), to zapłata
zwolni wyłącznie tego dłużnika. W tej
sytuacji nastąpi zmiana po stronie
wierzyciela wekslowego. Osoba, któ-
ra dokona zapłaty, wchodzi bowiem
w jego uprawnienia i może wystą-
pić przeciwko swoim poprzednikom
wekslowym z roszczeniem zwrot-
nym (regresowym).

Nasz czytelnik pozostanie za-
tem z bólem głowy i wierzytelno-
ścią w stosunku do swojego dłużni-
ka – której tak bardzo chciał się po-
zbyć – powiększoną o zapłacone
przez siebie na rzecz powoda (gieł-
dy wierzytelności) koszty procesu
i inne świadczenia uboczne. 

Licz na siebie
Z solidarnością koresponduje in-
na cecha zobowiązania wekslowe-
go – samodzielność. 

Każda z osób, które podpisały
się na wekslu, bierze na siebie od-
powiedzialność za zobowiązanie
wekslowe bez względu na ważność
zobowiązań pozostałych dłużników
wekslowych. 

I tak nieważność zobowiązania
jednego z dłużników (np. weksel zo-
stał podpisany przez osobę niemają-
cą zdolności do czynności praw-
nych) nie ma wpływu na zobowiąza-
nia innych uczestników stosunku
wekslowego (np. poręczyciela). Wta-

kim przypadku, mimo że wystawca
nie odpowiada wekslowo, poręczy-
ciel musi zapłacić całą sumę wekslo-
wą.  Należy zatem przyjrzeć się temu
bacznie, udzielając poręczenia we-
kslowego. Może się bowiem okazać,
że poręczyciel zmuszony do zaspo-
kojenia roszczenia wierzyciela nie
będzie miał się do kogo zwrócić
z roszczeniem zwrotnym. 

Kto odpowiada 
Wiedząc już, na jakich zasadach
oparta jest odpowiedzialność dłuż-
nika wekslowego, wróćmy do pyta-
nia, kto tę odpowiedzialność pono-
si. Warto przypomnieć, że prawo
wekslowe łączy powstanie zobo-
wiązania wekslowego ze złożeniem
na wekslu podpisu i wydaniem do-
kumentu wierzycielowi. 

Osoby podpisujące weksel dzielą się na trzy kategorie: 
> dłużników głównych (akceptant, wystawca weksla własnego),
> dłużników regresowych (indosantów),
> poręczycieli. 

Główni dłużnicy wekslowi nie mogą zwolnić się z odpowiedzialności za zapłatę
i odpowiadają niezależnie od dokonania przez wierzyciela aktów staranności
(np. dokonania protestu). 
Odpowiedzialność dłużników regresowych zależy od tego, 
czy posiadacz weksla we właściwym terminie i we właściwy sposób dochował
aktów staranności.
Natomiast poręczyciele odpowiadają w takim zakresie, w jakim ponoszą
odpowiedzialność osoby, za które udzielili poręczenia. 
Jeżeli zatem poręczyciel udzielił poręczenia za wystawcę weksla własnego, to
odpowiada tak jak dłużnik główny, a jeżeli za indosanta, wówczas odpowiada
w zakresie odpowiedzialności indosanta, za którego poręczył.

>jaki podpis, taka odpowiedzialność

W wekslu zawarte jest zobowiązanie osób na nim podpisanych do zapłaty sumy
wekslowej. Podpisanie weksla prowadzi zatem z reguły do zaciągnięcia
zobowiązania wekslowego. 
O ile nie budzi to wątpliwości podpisującego weksel dłużnika lub jego
poręczyciela, o tyle wywołuje niejednokrotnie zaskoczenie wierzyciela,
przenoszącego wierzytelność wekslową na osobę trzecią w drodze indosu.

>ostrożnie z przenoszeniem

KTO I JAK PODPISUJE SIĘ NA WEKSLU

Na wagę złota
Odpowiedź na pytanie, kto i jak podpisuje
się na wekslu, niejednokrotnie decyduje
o ważności zobowiązania wekslowego.
Uchybienia w zakresie reprezentacji
przy podpisywaniu weksla z reguły
powodują jego nieważność, gdyż jest 
to tzw. czynność prawna jednostronna

RAFAŁ MROCZKOWSKI 

Brak podpisu, będącego jed-
nym z obligatoryjnych elementów
weksla, zawsze oznacza nieważ-
ność zobowiązania wekslowego. 

Trzeba pamiętać, że podpis wy-
stawcy weksla to podstawowy wy-
móg jego ważności. Dla weksli in
blanco podpis jest jedynym obliga-
toryjnym elementem. 

O tym, kto jest uprawniony
do reprezentacji przedsiębiorców,
pisaliśmy m.in. w „DF” z 28 stycz-
nia 2005 r. Warto więc w tym miej-
scu zająć się prawidłowością złoże-

nia podpisu przez dłużnika wekslo-
wego. 

Osoba fizyczna
Podpis dłużnika będącego osobą fi-
zyczną powinien być własnoręczny
i obejmować co najmniej nazwisko
dłużnika, a jeżeli jest to podpis wy-
stawcy, to należy go złożyć poniżej
przyrzeczenia bądź polecenia zapłaty.

Podpis nie musi być czytelny,
pod warunkiem że jest złożony
w formie zwykle używanej przez
dłużnika i umożliwia jego identyfi-
kację. Te wymogi formalne nie wy-
kluczają ponadto objęcia podpi-

wzór 1

wzór 2

Dokończenie >dF7

31-10-RZ-1-F-07-KO  28-10-05  17:39  Page 13


