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Rozdział III

WEKSLE

 Weksel jest papierem wartościowym posiadającym cechy ściśle 
określone przez prawo (por. art. 1 i 101 pr.weksl.), w którym 

wystawca albo sam przyrzeka zapłatę określonej sumy pieniężnej, albo 
poleca zapłatę weksla i poddaje się odpowiednim – przewidzianym 
przez Prawo wekslowe – rygorom prawnym.

Abstrakcyjny charakter zobowiązania wekslowego polega na tym, że 
ważność zobowiązania nie zależy tu od ważności stosunku prawnego, 
który uzasadniał jego zaciągnięcie. Osoby, przeciw którym dochodzi 
się praw z weksla, nie mogą więc wobec jego posiadacza zasłaniać się 
zarzutami opartymi na swych stosunkach osobistych z wystawcą lub po-
przednimi posiadaczami weksla, chyba że posiadacz, nabywając weksel, 
działał świadomie na szkodę dłużnika (art. 17 pr.weksl.).

 W świetle ustawy z 28.04.1936 r. – Prawo wekslowe1 rozróżnia się 
dwa rodzaje weksla: weksel trasowany i weksel własny.

1  Dz.U. z 2016 r. poz. 160.
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36 Część druga. Wierzycielskie papiery wartościowe

1. Instytucja przekazu

 Instytucja przekazu, regulowana pierwotnie w art. 613–620 k.z.2, 
została przywrócona prawu polskiemu ustawą z 28.07.1990 r. no-

welizującą Kodeks cywilny. Obecnie normują ją art. 9211–9215 k.c.

 Przekaz stanowi jednostronne oświadczenie woli przekazują-
cego, które zawiera dwa upoważnienia:

1) dla przekazanego – do spełnienia świadczenia na rzecz odbiorcy 
przekazu;

2) dla odbiorcy przekazu – do odebrania świadczenia od przekaza-
nego.

W przypadku gdy wskutek tych upoważnień przekazany spełni świad-
czenie do rąk odbiorcy przekazu, prowadzi to do takiego samego efektu, 
jak gdyby najpierw wykonał on świadczenie do rąk przekazującego, 
a następnie przekazujący spełnił to samo świadczenie do rąk odbiorcy 
przekazu. Innymi słowy, świadczenie spełnione między przekazanym 
a odbiorcą przekazu może zostać zaliczone zarówno w stosunku prze-
kazany–przekazujący (zwanym stosunkiem pokrycia), jak i w stosunku 
przekazujący–odbiorca przekazu (zwanym stosunkiem waluty). Mate-
rialnoprawne ukształtowanie obu tych stosunków może być różne – ich 
treść znajduje się poza przekazem.

 Przedmiotem przekazu może być w zasadzie każde świadcze-
nie. W praktyce obrotu będzie to jednak najczęściej świadczenie 

pieniężne.

 Do ważności przekazu nie jest wymagana forma szczególna. 
Wydaje się jednak, że w praktyce obrotu będzie to forma pisemna. 

W stosunku do odbiorcy przekazu może to być przekaz imienny, na 
zlecenie lub na okaziciela.

2  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań 
(Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.).
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Zawarte w oświadczeniu przekazującego upoważnienia nie zobowiązują 
ani przekazanego, ani odbiorcy przekazu. Przekazany staje się odpo-
wiedzialny za spełnienie świadczenia dopiero od chwili jego przyjęcia, 
tj. od chwili akceptu.

 Przyjęcie przekazu kreuje zobowiązanie abstrakcyjne (oderwane) 
między przekazanym a odbiorcą przekazu. Wyraża się ono w tym, 

że przekazany nie może odmówić spełnienia świadczenia poprzez po-
wołanie się na zarzuty wynikające ze stosunku prawnego istniejącego 
między nim a przekazującym (tj. ze stosunku pokrycia). Nie może on 
też oczywiście podnosić zarzutów ze stosunku między przekazującym 
a odbiorcą przekazu oraz ze stosunku między przekazanym a odbiorcą 
przekazu (stosunku waluty).

 Według uregulowania art. 9212 § 2 k.c. w wersji z 1990 r. przeka-
zany nie mógł się ponadto powoływać na zarzuty wynikające ze 

stosunku łączącego go z odbiorcą przekazu, co tłumaczono pomyłką 
ustawodawcy. Obecnie (po nowelizacji Kodeksu cywilnego z 1996 r.3) 
art. 9212 otrzymał brzmienie:

§ 1. Jeżeli przekazany oświadczył odbiorcy przekazu, że przekaz przyj-
muje, obowiązany jest względem odbiorcy do spełnienia świadczenia 
określonego w przekazie.

§ 2. W takim wypadku przekazany może powoływać się tylko na zarzu-
ty wynikające z treści przekazu oraz na zarzuty, które przysługują mu 
osobiście względem odbiorcy.

§ 3. Roszczenia odbiorcy przeciwko przekazanemu, wynikające z prze-
jęcia przekazu, przedawniają się z upływem roku.

Obecne unormowanie abstrakcyjności przekazu jest więc klarowne. 
Ujmuje też rygoryzm odpowiedzialności przekazanego, który przekaz 
przyjął, w sensowne ramy.

3  Ustawa z 23.08.1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 114, poz. 542).
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Przekaz sam przez się nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie prze-
kazującego. Z tego powodu może on, zgodnie z art. 9213 k.c., przekaz 
odwołać, jednakże tylko dopóty, dopóki przekazany go nie przyjął albo 
nie spełnił świadczenia. Odwołania można dokonać poprzez zawiado-
mienie przekazanego lub odbiorcy przekazu.

Kodeks cywilny normuje również pewne skutki przekazu w stosunku 
pokrycia i w stosunku waluty.

Jeżeli zatem przekazany jest dłużnikiem przekazującego co do przeka-
zanego świadczenia, to jest on obowiązany względem niego do zadość-
uczynienia przekazowi (art. 9214 k.c.). Jeżeli zaś przekazujący jest dłuż-
nikiem odbiorcy przekazu, to umorzenie długu następuje dopiero przez 
spełnienie świadczenia, chyba że umówiono się inaczej (art. 9215 k.c.).

Przekaz – jak widać z powyższego – znacznie ułatwia i przyspiesza obrót 
prawny. W czystej postaci występuje on w praktyce raczej rzadko. Kon-
strukcja przekazu stanowi jednak fundament dla klasycznych instytucji 
prawa papierów wartościowych – weksla trasowanego oraz czeku.

2. Weksel trasowany i weksel własny

 W świetle ustawy z 28.04.1936 r. – Prawo wekslowe rozróżnia się 
dwa rodzaje weksli: weksel trasowany i weksel własny.

 Weksel trasowany jest pisemnym poleceniem wystawcy skiero-
wanym do trasata, dotyczącym bezwarunkowej zapłaty na rzecz 

remitenta określonej sumy pieniężnej. W swej konstrukcji weksel tra-
sowany przybiera postać sformalizowanego przekazu, z którym mamy 
do czynienia wtedy, gdy jedna osoba (tzw. przekazujący) poleca drugiej 
osobie (tzw. przekazanemu) spełnienie określonego świadczenia na rzecz 
osoby trzeciej (tzw. odbiorcy przekazu).

Jest to czynność prawna jednostronna, zawierająca podwójne upo-
ważnienia. Przekazujący upoważnia przekazanego do wykonania we 
własnym imieniu, ale na rachunek przekazującego, określonego świad-
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czenia, i równocześnie upoważnia odbiorcę przekazu do odbioru tego 
świadczenia także we własnym imieniu.

O tym, czy przekazujący ma wobec przekazanego roszczenie o speł-
nienie określonego świadczenia, decyduje stosunek pokrycia łączący 
przekazującego z przekazanym. Wskutek przekazu nie powstaje nato-
miast bezpośredni stosunek między przekazanym a odbiorcą przekazu. 
Pojawia się on dopiero z chwilą wyrażenia przez przekazanego wobec 
odbiorcy przekazu zgody na wykonanie przekazu, zwanej akceptem. 
W praktyce przyjęcie zaznacza się na dokumencie podpisem, składanym 
przez przekazanego.

W wekslu trasowanym, podobnie jak w przekazie, występują trzy osoby: 
wystawca weksla, trasat (przekazany), czyli osoba, której wystawca 
poleca zapłatę określonej sumy pieniężnej, oraz remitent (odbiorca 
przekazu), tzn. osoba, na rzecz której lub na zlecenie której ma nastąpić 
zapłata.

 Cechy weksla są ściśle określone przez Prawo wekslowe. W świetle 
art. 1 pr.weksl. weksel trasowany powinien zawierać:

a) słowo „weksel” w samym tekście dokumentu w języku, w jakim 
weksel został wystawiony;

b) bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, 
pochodzące od wystawcy i skierowane do trasata;

c) oznaczenie osoby trasata;
d) oznaczenie terminu płatności, z  tym że weksel bez oznaczenia 

terminu płatności jest płatny za okazaniem;
e) oznaczenie miejsca płatności;
f) oznaczenie remitenta, tj. osoby, na rzecz której lub na zlecenie 

której ma być dokonana zapłata;
g) określenie daty i miejsca wystawienia weksla;
h) własnoręczny podpis wystawcy weksla.

Wszystkie składniki weksla wymienione w art. 1 pr.weksl. są konieczne 
dla jego ważności, z zastrzeżeniem art. 2 ustawy, zgodnie z którym:
– weksel bez terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem;
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– w braku osobnego oznaczenia – miejsce wymienione obok na-
zwiska trasata uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce 
zamieszkania trasata;

– weksel, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się 
za wystawiony w miejscu podanym obok nazwiska wystawcy.

 Wystawca weksla trasowanego odpowiada za przyjęcie i za 
zapłatę weksla przez trasata. Od odpowiedzialności za przyjęcie 

może się on zwolnić, zamieszczając na wekslu klauzulę: „bez obliga za 
przyjęcie”. Wszelkie zastrzeżenia, w których wystawca chce zwolnić się 
od odpowiedzialności za zapłatę, uważa się za nienapisane.

Odpowiedzialność trasata jest uzależniona od przyjęcia przez niego wek-
sla, czyli od tzw. akceptu, który zaznacza się na wekslu wyrazem „przyję-
ty” lub innym równoznacznym, podpisanym przez trasata. Również sam 
podpis trasata na przedniej stronie weksla oznacza przyjęcie. Z chwilą 
akceptu trasat, zwany akceptantem, staje się głównym i bezpośrednim 
dłużnikiem wekslowym w stosunku do każdego legitymowanego for-
malnie posiadacza weksla, także wobec wystawcy.

 Drugim rodzajem weksla jest weksel własny, zwany też prostym 
lub suchym. W wekslu tym wystawca sam przyrzeka bezwarun-

kowo zapłacić oznaczoną sumę pieniężną na rzecz lub na zlecenie wska-
zanej z nazwiska osoby (remitenta). Gdy więc w wekslu trasowanym 
głównym dłużnikiem jest trasat, od chwili przyjęcia weksla (akceptu) 
zwany akceptantem, to w wekslu własnym głównym dłużnikiem jest 
zawsze wystawca.

 Zgodnie z art. 101 pr.weksl. dokument będący wekslem własnym 
powinien zawierać:

1) słowo „weksel” w samym tekście dokumentu w języku, w którym 
go wystawiono;

2) przyrzeczenie bezwarunkowej zapłaty oznaczonej sumy pienięż-
nej, pochodzące od wystawcy;

3) oznaczenie terminu płatności;
4) oznaczenie miejsca płatności;
5) oznaczenie osoby remitenta;
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6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;
7) własnoręczny podpis wystawcy weksla.

Natura prawna zobowiązania wynikającego z weksla trasowanego oraz 
z weksla własnego jest identyczna. Jest ono w obu wypadkach zobo-
wiązaniem formalnym, oderwanym od swej przyczyny gospodarczej 
i opartym na wiążącej mocy podpisu złożonego na dokumencie.

Równocześnie nie występuje tutaj trasat (przekazany), czyli osoba, 
której wystawca poleca zapłatę określonej sumy pieniężnej. Remitent 
(odbiorca przekazu) zwraca się o zapłatę bezpośrednio do wystawcy 
weksla.

3. Funkcje weksli w obrocie gospodarczym

 Weksle jako podstawowy rodzaj papierów wartościowych w obro-
cie gospodarczym pełnią różnorodne funkcje. Są to:

a) funkcja kredytowa – wyrażająca się w odroczeniu płatności za 
dostarczone towary lub wykonane usługi do daty oznaczonej na 
wekslu; wystawca weksla uzyskuje w ten sposób tzw. kredyt ku-
piecki – prolongatę zadłużenia z tytułu dokonanej transakcji;

b) funkcja płatnicza – polegająca na tym, że z mocy prawa, w nie-
których warunkach, weksle stanowią legalnie dopuszczalny in-
strument zapłaty, tj. stają się w  danych stosunkach surogatem 
pieniądza. Zamiast zapłaty gotówką dług można pokryć wekslem;

c) funkcja obiegowa – wynikająca z możliwości łatwego przenosze-
nia praw z weksla. Dotyczy to weksli wystawionych na zlecenie, 
przenoszonych w drodze indosu. W ten sposób istotnie ułatwia 
się i  upraszcza obrót prawami majątkowymi inkorporowanymi 
w wekslach. Jeden i ten sam weksel może być wręczony jako za-
płata w  wielu transakcjach handlowych. Z  funkcją tą wiąże się 
mechanizm dyskontowania i redyskontowania weksli przez ban-
ki, czyli – najogólniej rzecz biorąc – wykupywania przez banki 
weksli przed terminem ich płatności. Przedstawiający weksel wie-
rzyciel uzyskuje wówczas sumę wekslową pomniejszoną o kwotę 
dyskonta, która stanowi zysk banku. Odpowiednio bank, redys-
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kontując weksel w  innym banku, uzyskuje sumę pomniejszoną 
o kwotę redyskonta;

d) funkcja gwarancyjna (zabezpieczająca) – dotycząca weksli włas-
nych i trasowanych in blanco. Polega ona na tym, że zobowiązany 
w celu zabezpieczenia roszczeń mogących powstać z określonego 
stosunku prawnego (sprzedaży na raty, umowy agencyjnej) wy-
stawia odpowiedni weksel, istotnie ułatwiający ich dochodzenie;

e) funkcja legitymacyjna – polegająca na ułatwieniu identyfikacji 
podmiotów praw inkorporowanych w wekslu.

Funkcje weksla trasowanego oraz weksla własnego są tożsame. Spełniają 
one przede wszystkim funkcję kredytową, ale też obiegową, płatniczą 
(pod pewnymi warunkami) oraz legitymacyjną i gwarancyjną.

Jako instrument kredytu handlowego bardziej przydatny jest weksel 
trasowany, którego wystawienie i przyjęcie (akcept) wiąże się z istnie-
niem u trasata tzw. pokrycia, a więc dysponowaniem przez niego odpo-
wiednimi środkami pieniężnymi. Weksel własny, zwłaszcza wystawiony 
in blanco, nadaje się bardziej do użycia wtedy, gdy poszukuje się instru-
mentu zabezpieczenia określonej wierzytelności (np. z umów pożyczki, 
z tytułu powierzenia określonych przedmiotów).

Funkcja gwarancyjna weksla polega w tym przypadku na wystawieniu 
dokumentu, który w chwili jego wręczenia nie tworzy jeszcze żadnej 
samodzielnej wierzytelności, ma natomiast na celu zabezpieczenie rosz-
czeń posiadacza, jakie mogą wyniknąć z innego stosunku prawnego, 
gdyby przymusowe dochodzenie tych roszczeń stało się konieczne. Moż-
na w ten sposób zabezpieczyć nie tylko wierzytelność istniejącą w chwili 
wręczenia weksla, lecz także wierzytelność przyszłą i warunkową.

4. Obieg wekslowy

4.1. Pojęcie i funkcja indosu

Prawa z weksla mogą być przenoszone bądź to na mocy czynności inter 
vivos, np. darowizny, przelewu, indosu, samego wręczenia dokumentu, 
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