
Poręczenie niezależne od zobo-
wiązania wystawcy weksla jest
ważne, nawet jeśli zachodzą

wątpliwości co ważności samej czynno-
ści poręczonej wekslem. Niestety nie za-
wsze. Wyjątkiem od tej, jakże szczytnej,
zasady jest wadliwość formalna weksla,
co wynika z art. 101, 102 i 103, w zw.
z art. 1 i 2, oraz art. 32 prawa wekslowe-
go. Owe przepisy nakazują – dla ważno-
ści poręczenia wekslowego – ważność
(pod względem formalnym) samego
weksla. 

Weksel jest papierem warto-
ściowym, dokumentem inkor-
porującym prawo. Z jego isto-
ty wynika, iż nie jest związany
z konkretną czynnością prawną.
A precyzyjniej – iż nie zachodzi
potrzeba istnienia odrębnej umo-
wy dla jego istnienia. We współcze-
snym obrocie gospodarczym występu-
je zwykle jako weksel in blanco, co
rozszerza możliwość wprowadzenia go
do obrotu. Łatwość obracania tym do-
kumentem nakazała jednak zakreślić
surowe wymagania formalne w drodze
ustawy. 
Jednym z nakazów formalizmu wekslo-
wego jest, aby dokument zawierał pod-
pis wystawcy weksla. Bez niego bowiem
nie jest uznawany za weksel, choćby
w nazwie zawierał wyraz „weksel”. Zło-
żenie podpisu na nim konieczne jest

z dwóch powodów. Po pierwsze po-
świadcza zakończenie czynności wska-
zanej na wekslu. Po wtóre, poświadcza
tożsamość osoby podpisującej z wysta-
wiającą weksel. 

Sprawa ta wydaje się nie być skompli-
kowana. Jednak prawo wekslowe nie
rozstrzyga wyraźnie, co należy rozu-
mieć przez podpis wystawcy i z jakich
elementów ma się on składać. W unor-
mowaniach międzynarodowych kwe-
stię tę równie lapidarnie reguluje Kon-
wencja Genewska z 1930 r., posługując
się szerokim i bezbarwnym określeniem
(signature). Wobec istniejących w dok-
trynie rozbieżności Sąd Najwyższy
zmierzył się z istniejącymi wątpliwościa-
mi w uchwale składu siedmiu sędziów
z dnia 30 grudnia 1993 r. (III 146/93),

dążąc do wyjaśnienia sprawy podpisu
wystawcy weksla, która budziła w prak-
tyce (zwłaszcza sądowej) istotne wąt-

pliwości. We wskazanym orzeczeniu
Sąd Najwyższy wyróżnił dwie funkcje
podpisu: identyfikację osoby podpisu-
jącej oraz jej stwierdzenie, że oświad-
czenie woli zostało zakończone.
Podpis musi wskazywać dostatecznie do-
kładnie osobę wystawcy, co potwierdza
już wyjątkowo bogate orzecznictwo,
podkreślone w uzasadnieniu uchwały
składu siedmiu sędziów. Oczywisty
wniosek – podpis wystawcy musi obej-
mować co najmniej jego nazwisko. Prze-
pisy prawa wekslowego nie przewidują
obligatoryjnego wskazania również imie-
nia wystawcy (podobnie w odniesieniu
do remitenta i trasata). Przez wzgląd jed-
nak na obiegowość weksla, podanie do-
datkowo imienia wystawcy ułatwia jego
identyfikację. Bez wątpienia – nie wy-
starczy natomiast podpisanie weksla sa-
mym imieniem – bez względu na to, czy
okoliczności sprawy pozwalają na iden-
tyfikację osoby wystawcy, czy też nie.

Parafa (w ścisłym tego słowa znacze-
niu) oznacza znak odręczny, składają-
cy się z inicjałów. Natomiast skrót pod-
pisu polega na pominięciu niektórych
słów w celu uczynienia go krótszym.
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyż-
szego, parafę odróżnia od podpisu
przede wszystkim jej funkcja. Stanowi
ona bowiem sposób sygnowania doku-
mentu, mający świadczyć o tym, że jest
on przygotowany do złożenia podpisu.
Dlatego parafa nie może być uzna-
na za podpis wystawcy weksla. To sa-
mo dotyczy zamieszczenia jedynie
skrótu podpisu lub inicjałów.
Podkreślenia wymaga, iż ustawa prze-
widuje w takiej sytuacji rygor nieważ-
ności, stąd przepisy o formie weksla
muszą być tłumaczone ściśle, z jedno-
czesnym uwzględnieniem ich celu
i funkcji. Przewidując określone warun-
ki formalne, ustawodawca miał bez
wątpienia na względzie „sprawność
i bezpieczeństwo obrotu wekslowego”.
Chodzi o to, żeby można było z łatwo-
ścią i w sposób pewny ustalić, czy da-
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Wszystko 
przez ten

Udzielenie kredytu spó∏ce kapita∏owej nie stanowi
problemu. Szczególnie wówczas, gdy jego
zabezpieczeniem staje si´ weksel por´czony 
dodatkowo przez cz∏onków zarzàdu. Dochodzenie
nale˝noÊci banku jest w takim przypadku krótsze. 
A przede wszystkim – znacznie prostsze. 
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TYLKO W¸ASNA PARAFKA
Norma art. 78 k.c., wprost wskazuje, i˝ podpis
wystawcy musi byç w∏asnor´czny. Tylko w∏asno-
r´czny podpis, który zawiera w sobie osobiste ce-
chy pisma podpisujàcego (ukszta∏towanie liter, ich
∏àczenie), pozwala na stwierdzenie za pomocà
grafologicznej ekspertyzy, ˝e jest on autentyczny
(por. uchwa∏a sk∏adu siedmiu s´dziów SN z dnia
30 grudnia 1993 r., III CZP 146/93, OSNCP 1994,
nr 5, poz. 94). 

Wróçmy do postaw

Parafy, skróty, inicja∏y 

Kwestia autentycznoÊci 
i wa˝noÊci podpisu



ny dokument jest ważnym wekslem.
Założeniom tym powinna odpowiadać
wykładnia przepisów o formie weksla.
Na szczególną uwagę zasługują zatem
wywody Sądu Najwyższego w sprawie
dyskonta weksli. Z przepisów prawa
bankowego wynika, że w razie nieczy-
telnego podpisu wystawcy banki mogą
nie przyjąć weksla do dyskonta. Trzeba
także wziąć pod uwagę, że weksel
z niedającym się odczytać podpisem
nie może należycie spełniać w praktyce
funkcji kredytowej i obiegowej.

Choć, w świetle uzasadnienia Sądu Naj-
wyższego, podpis nieczytelny nie czyni
zasadniczo weksla nieważnym, jednak
pod tym warunkiem, iż na wekslu znaj-
duje się podpis, a nie parafa. Po drugie:
podpis ten jest zwyczajowo używany
przez osobę go składającą w sposób
umożliwiający bezsporne ustalenie wy-
stawcy. Weksel nie jest dokumentem pi-
semnym, jak każdy inny. Dlatego nie wy-
starczy złożenie podpisu niezupełnie
czytelnego. W konsekwencji każdy roz-
sądny remitent powinien domagać się
złożenia przez wystawcę podpisu czy-
telnego, ponieważ tylko na podstawie
takiego weksla uzyska nakaz zapłaty
(art. 485 k. p. c.). Jeżeli nie można uzy-
skać wydania nakazu zapłaty, jego war-
tość jest bardzo ograniczona. Powyższe
uzasadnione jest normą art. 355 §1 i 2
k. c. – w odniesieniu do profesjonalne-
go charakteru działalności banku.
Podpis nie musi być całkiem wyraźny,
odpowiadający zasadom kaligrafii – na-
zwisko może być nieco skrócone. Pomi-
janie niektórych liter, zwłaszcza samej
końcówki nazwiska, jest w praktyce ob-
rotu prawnego dość powszechne. Pod-
pis musi jednak wyglądać tak, żeby każ-
dy znający nazwisko wystawcy mógł je
bez trudu odczytać. Powinien też być
zasadniczo czytelny.
Przytoczone zasady mają pełne znacze-
nie, jeżeli wystawcą jest osoba fizyczna.
Pewne różnice zachodzą, jeżeli jest nim
osoba prawna. Dla ważności zobowią-
zania wystawcy weksla będącego oso-
bą prawną podpisy powinny zostać zło-
żone przez osoby wchodzące w skład
organu uprawnionego do reprezentacji
spółki – zgodnie z treścią umowy spół-
ki i odpowiednich przepisów k. s. h. Bez-
spornie jednak podpisy osób umocowa-
nych do podpisywania weksli muszą być
własnoręczne. Choć nie można formu-
łować ogólnych wskazań co do kształtu
i łatwości odczytania tych podpisów,
z całą jednak pewnością można wska-
zać, iż przepis jednoznacznie wymaga

podpisu (w rozumieniu art. 78 k. c.),
nie zaś parafy czy innych znaków gra-
ficznych nieidentyfikujących osoby pod-
pisującej.
Zatem – nawet jeśli weksel niewątpli-
wie zawiera podpisy poręczycieli, a nie
ma podpisów wystawców, tylko są skró-
ty czy parafy, uniemożliwiające identy-
fikację w całym zakresie – przez wzgląd
na art. 32 ust. 2 i art. 102 prawa wekslo-
wego – uznać należy, iż zobowiązanie
poręczyciela ani wystawcy weksla nie
istnieje.

Skuteczna forma obrony przed zarzuta-
mi dłużnika polega wyłącznie na pre-
wencji. Wymaga zachowania najwyż-
szej staranności w pozyskiwaniu
czytelnych podpisów na wekslach. I to
dotyczących zarówno wystawcy weksla,
jak i poręczycieli wekslowych. Choć ist-
nieją rozbieżności w stanowiskach dok-
tryny i linii orzeczniczej co do nieważ-

ności weksla w przypadku nieczytelnych
podpisów opatrzonych imienną pieczę-
cią, nadmiar staranności nie szkodzi.
Może się bowiem okazać, iż nie ma żad-
nej skutecznej możliwości uchylenia się
od zarzutu nieważności weksla. Nawet
jeśli istnieją odrębne dokumenty w po-
staci deklaracji wekslowej czy oświad-
czeń pod nazwą „poręczenie wekslo-
we”– bez względu na to, czy opatrzone
są czytelnymi podpisami i pieczęciami,
czy też nie. Istotny dla dochodzenia
praw z weksla jest każdorazowo sam
weksel. Przyjmując, iż ów papier warto-
ściowy ma stanowić jeden z istotniej-
szych środków zabezpieczenia spłaty
kredytu zaciągniętego przez spółkę,
umożliwiający egzekwowanie należno-
ści „wprost” z majątku członków zarzą-
du, warto dopilnować czytelności
wszystkich złożonych podpisów.

Jest alternatywnym rozwiązaniem pro-
blemu. W sytuacji skierowania sprawy do-
tyczącej należności z weksla na drogę są-
dową, w przypadku zgłoszenia przez
dłużnika (-ów) zarzutu nieważności we-
ksla, potencjalną możliwością pozostaje
sprecyzowanie roszczenia (względnie: je-
go modyfikacja) poprzez wnioskowanie
o wydanie orzeczenia na podstawie de-
klaracji wekslowej podpisanej przez orga-
ny spółki, oświadczenie o poręczeniu sy-
gnowane przez członków zarządu
(na podstawie przepisów art. 876 i nast.
k. c.), wyciąg z ksiąg bankowych i wezwa-
nia do zapłaty – jako podstawowych do-
kumentów służących dochodzeniu wyda-
nia nakazu w postępowaniu nakazowym.
Pomocne w uzasadnieniu tak zmienione-
go powództwa będą przepisy dotyczące
wykładni oświadczeń woli co do złożone-
go poręczenia wekslowego i deklaracji we-
kslowej. Taki jednak sposób dochodzenia
praw skutkuje niepotrzebnym wydłuże-
niem postępowania, rozszerzając prawo
dłużników do obrony. A w konsekwencji 
– wprowadzając potencjalną możliwość
wyzbycia się przez osoby zobowiązane
składników ich majątku, czy wręcz 
– przedawnieniem zobowiązania. Do-
chodzenie praw z weksla nie musi stano-
wić o dochodzeniu praw z umowy kredy-
towej i dla obu tych akcji prawnych
terminy przedawnienia mogą biec nie-
zależnie. W najgorszym wypadku – czas
poświęcony na dochodzenie praw z nie-
istniejącego (w rozumieniu prawa wekslo-
wego) weksla, może się okazać stracony
bezpowrotnie. 

Autorka jest analitykiem w kancelarii Adwokac-
kiej Specjalizujàcej si´ w Obs∏udze firm
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Przepisy prawa wekslowego 
nie przewidujà obligatoryjnego 
wskazania równie˝ imienia 
wystawcy (podobnie 
w odniesieniu do remitenta 
i trasata). Przez wzglàd jednak
na obiegowoÊç weksla, podanie
dodatkowo imienia wystawcy
u∏atwia jego identyfikacj´.
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Prawo

Wa˝ne lub niewa˝ne Forma obrony 

„Klasyczna” droga sàdowa


