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Przykład pozwu z weksla

Gdańsk, 12 lipca 2005 r.

Sąd Rejonowy 
Wydział IX Gospodarczy 
w Gdańsku

Powód: Kastel SA 
ul. Malinowa 123, 
81-074 Gdynia
reprez. przez prezesa zarządu
Krzysztofa Toczyńskiego 

Pozwany: Kroton sp. z o.o.
ul. Doki 5, 
80-342 Gdańsk

Wartość przedmiotu sporu: 30 000 zł

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym z weksla
Działając w imieniu powoda, jako prezes zarządu upoważniony
do jednoosobowej reprezentacji, wnoszę o:
1. zobowiązanie pozwanego nakazem zapłaty z weksla w postępowaniu
nakazowym do zapłaty na rzecz powoda kwoty 30 000 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych) wraz z należnymi odsetkami ustawowymi
za opóźnienie od 12 lipca 2005 r. do dnia zapłaty i kosztami prowizji
komisowej,
2. zasądzenie od pozwanego kosztów procesu wg norm przepisanych,
3. nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności.

Ponadto wnoszę o:
4. w razie wniesienia przez pozwanego zarzutów:
– utrzymanie wyrokiem sądu nakazu zapłaty i zasądzenie od pozwanego
na rzecz powoda kosztów procesu,
– rozpoznanie sprawy także w razie nieobecności powoda.

Uzasadnienie
15 czerwca 2004 r. pozwany wystawił na rzecz powoda weksel własny in
blanco o charakterze gwarancyjnym. Działając na podstawie i w granicach
upoważnienia zawartego w deklaracji wekslowej, powód uzupełnił weksel
na kwotę 30 000 zł z terminem płatności 11 lipca 2005 r. 
Dowód: weksel.
Pismem z 4 lipca 2005 r. powód zawiadomił pozwanego o uzupełnieniu
weksla i wezwał do jego wykupu. 11 lipca 2005 r. powód przedstawił
pozwanemu weksel wraz z wezwaniem do wykupu.
Dowód: wezwanie do wykupu weksla z 4 lipca 2005 r.
Pozwany odmówił zapłaty i do dnia wniesienia niniejszego pozwu nie wykupił
weksla. W tym stanie sprawy niniejszy pozew jest konieczny i uzasadniony.

Krzysztof Toczyński 
prezes zarządu spółki Kastel SA 

Załączniki:
1) odpis pozwu wraz załącznikami, 
2) weksel,
3) wezwanie do wykupu weksla z 4 lipca 2005 r.,
4) odpis z KRS powoda,
5) odpis z KRS pozwanego.

Pozew w postępowaniu nakazowym zawiera: 
> oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, 
> imię i nazwisko (lub nazwę) stron, ich przedstawicieli

ustawowych i pełnomocników, 
> oznaczenie rodzaju pisma (w tym wypadku pozew

w postępowaniu nakazowym z weksla), 
> wniosek o wydanie nakazu zapłaty z weksla,
> określenie żądań, w tym wskazanie kwoty, o jaką toczy się spór,
> przytoczenie faktów uzasadniających żądanie oraz dowody

na poparcie tych okoliczności,
> w pozwie można zawrzeć wniosek o nadanie nakazowi zapłaty

klauzuli wykonalności.
Do pozwu powinien zostać załączony weksel wraz
z dokumentami potwierdzającymi przejście praw z weksla, jeżeli
nie wynika to z samego dokumentu weksla. Gdy do pozwu nie
dołączono oryginału weksla, przewodniczący wzywa powoda, aby
go złożył pod rygorem zwrotu pozwu. Do pozwu załącza się także
inne dokumenty przewidziane w prawie wekslowym i związane
z treścią weksla, np. protest.
Ponadto w sprawach gospodarczych, czyli sprawach cywilnych
między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich
działalności gospodarczej, do pozwu należy dołączyć: 
> opis wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia,

a w przypadku pozwu z weksla wezwanie do wykupu weksla
lub protest, jeżeli był dokonany,

> odpisy powoda i pozwanego z Krajowego Rejestru Sądowego. 

>pozew z weksla

Tytuł wykonawczy stanowi podsta-
wę wszczęcia postępowania egze-
kucyjnego. Wniosek o uruchomie-
nie egzekucji zawiera:
> oznaczenie wierzyciela,
> oznaczenie dłużnika,

> wskazanie świadczenia, które ma
być spełnione,

> wskazanie tytułu wykonawczego,
> wskazanie sposobu egzekucji

(ruchomości lub/i z nieruchomo-
ści),

> o ile to możliwe – wskazanie ma-
jątku dłużnika. 

Do wniosku należy załączyć ty-
tuł wykonawczy. Obecnie wniosek
o wszczęcie postępowania egzeku-
cyjnego wolny jest od opłat. 

> jak wszcząć egzekucję sądową

Przykład wniosku o wszczęcie egzekucji 

Gdańsk, 26 lipca 2005 r.

Komornik Rewiru V
Sądu Rejonowego w Gdańsku

Wierzyciel: Kastel SA 
ul. Malinowa 123, 
81-074 Gdynia
reprez. przez prezesa zarządu
Krzysztofa Toczyńskiego 

Dłużnik: Kroton sp. z o.o.
ul. Doki 5, 
80-342 Gdańsk
sygn. akt IX GNc 1034/05

Wniosek wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Działając w imieniu wierzyciela, jako prezes zarządu upoważniony do jednoosobowej reprezentacji,
przedkładam prawomocny nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Gdańsku z 25 lipca 2005 r., wydany w sprawie
oznaczonej sygn. akt IX GNc 1034/05 i zaopatrzony tego samego dnia w klauzulę wykonalności, wnosząc
o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji przeciwko ww. dłużnikowi poprzez:
1) zajęcie środków pieniężnych znajdujących się w siedzibie dłużnika,
2) zajęcie i sprzedaż ruchomości znajdujących się w siedzibie dłużnika,
3) ustalenie numerów rachunków bankowych dłużnika oraz banków je prowadzących i zajęcie środków
pieniężnych znajdujących się na nich, aby wyegzekwować od dłużnika należność wynikającą z przedłożonego
nakazu zapłaty w łącznej kwocie 30 556 zł w postaci:
1) należności głównej w kwocie 30 000 zł,
2) odsetek za zwłokę od należności głównej za okres od 12 lipca 2005 r. do dnia zapłaty, 
3) kosztów sądowych w kwocie 550 zł,
4) kosztów klauzuli wykonalności w kwocie 6 zł.

Ponadto wnoszę o:
1) doręczanie na adres wierzyciela protokołów z dokonanych czynności oraz wszelkich pism w sprawie,
2) przekazywanie wyegzekwowanej należności głównej przelewem na rachunek bankowy wierzyciela: BUD
BANK SA o/Gdańsk nr 19 1920 2200 1079 2332 3789 0160.

W załączeniu:
– tytuł wykonawczy. 

Krzysztof Toczyński 
prezes zarządu spółki Kastel SA 
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wzór 7

wzór 6

wzór 5

wzór 3

sem również imienia lub imion
dłużnika oraz umieszczenia
pod podpisem: adresu zamieszka-
nia, numerów identyfikacyjnych,
np. dowodu osobistego, numeru
PESEL itp., pieczęci firmowej
– u osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą (patrz
wzór 1). 

Kilka osób
Wystawcą weksla może być jed-
na osoba lub też kilka osób. W ta-
kim wypadku wierzyciel wekslowy
będzie mógł żądać całości lub czę-
ści zapłaty od wszystkich wystaw-
ców, kilku z nich lub każdego
z osobna, a zapłata dokonana przez
któregokolwiek z wystawców zwal-
nia pozostałych. 

Podpisy kilku wystawców po-
winny zostać złożone kumulatyw-
nie, tzn. przy użyciu spójników „i”,
„oraz”. Najczęściej jednak wystaw-
cy składają podpisy jeden po dru-
gim bez żadnych łączników (patrz
wzór 2).

Złożenie przez wystawców pod-
pisów w sposób alternatywny, tzn.
za pomocą łączników „lub”, „albo”
– zdaniem niektórych specjalistów
prawa wekslowego – powoduje
nieważność weksla. Dłużnicy zobo-
wiązani są bowiem do zapłaty soli-
darnie, a nie w żaden inny sposób,
co mogłoby wynikać z zastosowa-
nia alternatywy przy zapisie (patrz
wzór 3). 

Sporną kwestią jest dopuszczal-
ność wystawiania weksla przez kil-
ku wystawców wskazanych sukce-
sywnie, tzn. przy użyciu przecinka.
Zasada ostrożności nakazuje jed-
nak unikać takich sytuacji (patrz
wzór 4).

Spółka cywilna
W przypadku spółki cywilnej zobo-
wiązanie wekslowe zaciąga nie
spółka – bo ta nie jest podmiotem
prawa i nie ma zdolności wekslo-
wej, lecz wszyscy wspólnicy po-

przez złożenie na wekslu podpisów
nad nazwą spółki bądź bez wska-
zywania jej nazwy. Specjaliści zale-
cają, by unikać składania podpisów
wspólników pod nazwą spółki, mo-
głoby to bowiem sugerować, że zo-
bowiązanie zaciąga spółka, co wo-
bec braku jej zdolności wekslowej
prowadziłoby do nieważności zo-
bowiązania. Jeśli podpisy złoży
część wspólników, to za zobowiąza-
nie wekslowe odpowiadają tylko
podpisani wspólnicy (patrz wzór 5).

Jednostki organizacyjne
W przypadku osób prawnych i jed-
nostek organizacyjnych nieposia-
dających osobowości prawnej, któ-
rym ustawa przyznaje zdolność
prawną (np. osobowe spółki prawa
handlowego), na podpis składają
się dwa elementy umieszczone
pod poleceniem lub przyrzecze-
niem zapłaty. Są to pieczęć firmo-
wa, którą zastępuje wpisanie pełnej
firmy bądź nazwy podmiotu, oraz
złożony pod nią podpis (y) osoby
(osób) umocowanej (ych) do zacią-
gania zobowiązań wekslowych
(patrz wzór 6).

Jeśli podpis zostanie złożony
nad lub obok nazwy albo firmy, to
zobowiązanie wekslowe zaciągają
osoby sygnujące weksel, nie zaś
podmiot, który reprezentują. Obo-
wiązuje bowiem zasada, że podpi-
sy osób działających w imieniu
podmiotu muszą być złożone
pod jego nazwą lub firmą (patrz
wzór 7)..

Im więcej, tym lepiej
Te cechy zobowiązania wekslowe-
go pozwalają wyciągnąć wniosek,
że im więcej osób podpisze się
na wekslu, żeby zaciągnąć zobo-
wiązanie wekslowe, tym wierzyciel
będzie miał większe szanse zaspo-
kojenia swoich roszczeń. W tej sy-
tuacji każdy podpis złożony na we-
kslu jest na wagę złota. Warto zatem
dochować wszelkiej staranności
przy składaniu i przyjmowaniu
podpisu na wekslu.

wzór 4

Dokończenie z>F7
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