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Załącznik do Załącznika Nr 6  

 

 

Instrukcja wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 

 

 

I. Uwagi ogólne. 

 

Ze względu na formę prawną poręczeniobiorców wyróżnić należy trzy przypadki: spółki wpisane do KRS, osoby 

fizyczne i spółki cywilne. Spółkami wpisanymi do KRS są: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki 

akcyjne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie, spółki komandytowo-akcyjne. Niekiedy weksel 

mogą wystawiać spółki wpisane nadal do rejestru handlowego. Wówczas stosuje się odpowiednio reguły 

dotyczące spółek wpisanych do KRS. Przedstawione reguły dotyczące spółek cywilnych zakładają, że ich 

wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne.  

Zasady podpisywania - polegają na tym, że albo podpis pełnym imieniem i nazwiskiem będzie jednoznacznie 

czytelny, albo nieczytelny podpis należy poniżej w nawiasie opisać czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem, 

najlepiej drukowanymi literami. Wszystkie podpisy na wekslu, Deklaracji powinny być notarialnie 

poświadczone lub złożone w obecności pracownika. Dane każdej osoby, które są umieszczane na wekslu, 

Deklaracji winny być potwierdzone przez pracownika Finansującego.  

 

II. Informacja nt. wypełniania weksla i deklaracji wekslowej. 

 

1. Finansujący po otrzymaniu z Funduszu informacji o podjętej decyzji o udzieleniu poręczenia, 

zobowiązany jest przyjąć od Przedsiębiorcy zabezpieczenie na rzecz Funduszu w formie weksla własnego 

in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

2. Na wekslu wystawionym przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim, w którym obowiązuje 

ustawowa wspólność majątkowa, wymagane jest poręczenie współmałżonka 

i jego oświadczenie na deklaracji wekslowej (pkt. I i II), od którego Finansujący przyjmuje także 

oświadczenie o ochronie danych osobowych. 

3. W przypadku poręczenia na wekslu przez innego poręczyciela niż wymieniony w pkt. 2, wymagane jest 

jego oświadczenie na deklaracji wekslowej (pkt. II), od którego Finansujący przyjmuje także 

oświadczenie o ochronie danych osobowych, a jeśli jest w związku małżeńskim, w którym obowiązuje 

ustawowa wspólność majątkowa, to od jego małżonka należy przyjąć: 

a) oświadczenie na deklaracji wekslowej (pkt. III), 

b) oświadczenie o ochronie danych osobowych.  

4. Podpisy na wekslu oraz na deklaracji wekslowej, składane są w obecności pracownika Finansującego, 

który potwierdza na deklaracji wekslowej własnoręczność tych podpisów oraz wydaje kopie deklaracji 

wekslowej osobom podpisującym tę deklarację. 

5. Dokumenty, o których mowa powyżej przechowywane są przez Finansującego, który przekazuje je do 

Funduszu wraz z wezwaniem do zapłaty z tytułu poręczenia. 

6. W przypadku nie wystąpienia Finansującego do Funduszu z wezwaniem do zapłaty, po upływie ważności 

poręczenia Finansujący zwraca Przedsiębiorcy weksel, w sposób stosowany u Finansującego do zwrotu 

takiego dokumentu. 

 

III. 1.  Spółki wpisane do KRS. 

 

Podpisanie weksla 
Weksel powinien zostać podpisany na przedniej stronie przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, zgodnie z 

dostarczonym odpisem z KRS. Przedsiębiorca powinien przystawić pieczątkę firmową. Poniżej pieczątki osoby 

reprezentujące Przedsiębiorcę podpisują się własnoręcznie zgodnie z przedstawionymi w uwagach ogólnych 

zasadami podpisywania. Poniżej podpisu danej osoby należy podać jej numer PESEL, poprzedzając go 

wyrazem „PESEL”. 
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Wypełnianie Deklaracji wekslowej 
Dane Przedsiębiorcy zawierają: nazwę, adres siedziby i numer KRS Przedsiębiorcy. Nr KRS powinien być 

zgodny z przedstawionym wraz z wnioskiem odpisem z KRS, nie starszym niż 3 miesiące. W części 

„tożsamość osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań…” podaje się dane osób reprezentujących 

przedsiębiorcę, które podpisały weksel i które są do tego upoważnione zgodnie z przedstawionym wypisem z 

KRS. Dane te zawierają: imiona i nazwiska, nr dowodu osobistego i numery PESEL tych osób. Deklaracja 

powinna zostać podpisana przez te same osoby, które podpisały weksel, zgodnie z przedstawionymi w uwagach 

ogólnych zasadami podpisywania. W przypadku, gdy osoby wystawiające weksel znajdują się w związku 

małżeńskim postępujemy zgodnie z zapisami pkt. II.  

 

Udzielanie poręczeń wekslowych 

 Od małżonków osób, które podpisały weksel Fundusz wymaga udzielenia poręczenia wekslowego. 

W odosobnionych przypadkach Fundusz może żądać poręczenia wekslowego od osób trzecich. Każda osoba 

udzielająca poręczenia wekslowego w dolnej części weksla własnoręcznie wpisuje wyraz „Poręczam” i składa 

pod nim swój podpis zgodnie z przedstawionymi w uwagach ogólnych zasadami podpisywania. Poniżej 

podpisu danej osoby należy podać jej numer PESEL, poprzedzając go wyrazem „PESEL”.  

 

 

III. 2.  Osoby fizyczne. 

 

Podpisanie weksla 
Weksel powinien zostać podpisany na przedniej stronie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą zgodnie z przedstawionymi w uwagach ogólnych zasadami podpisywania. Poniżej podpisu należy 

podać numer PESEL osoby fizycznej, poprzedzając go wyrazem „PESEL”, natomiast nie podaje się żadnych 

nazw, pod którymi osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą.  

 

Wypełnianie Deklaracji wekslowej 
Dane zawierają: imię i nazwisko, adres zamieszkania Przedsiębiorcy. W przypadku, gdy osoby wystawiające 

weksel znajdują się w związku małżeńskim postępujemy zgodnie z zapisami pkt. II. Deklaracja powinna zostać 

podpisana przez przedsiębiorcę zgodnie z przedstawionymi w uwagach ogólnych zasadami podpisywania. 

 
Udzielanie poręczeń wekslowych 
Od małżonków osób, które podpisały weksel Fundusz wymaga udzielenia poręczenia wekslowego. 

W odosobnionych przypadkach Fundusz może żądać poręczenia wekslowego od osób trzecich. Każda osoba 

udzielająca poręczenia wekslowego w dolnej części weksla własnoręcznie wpisuje wyraz „Poręczam” i składa 

pod nim swój podpis zgodnie z przedstawionymi w uwagach ogólnych zasadami podpisywania. Poniżej 

podpisu danej osoby należy podać jej numer PESEL, poprzedzając go wyrazem „PESEL”.  

 

 

III.  3. Spółki cywilne. 

 

Podpisanie weksla 
W przypadku Przedsiębiorcy będącego spółką cywilną, czyli podmiotem, który nie ma zdolności wekslowej, 

weksel powinien zostać podpisany na przedniej strony przez wszystkich wspólników tej spółki zgodnie z 

przedstawionymi w uwagach ogólnych zasadami podpisywania. Podpisanie przez wszystkich wspólników jest 

konieczne, a skład osobowy spółki należy ustalić na podstawie dostarczonej umowy spółki cywilnej, ewentualnie 

z aneksami zmieniającymi jej skład osobowy. Poniżej podpisu danego wspólnika należy podać jego numer 

PESEL, poprzedzając go wyrazem „PESEL”, natomiast nie podaje się nazwy spółki cywilnej ani żadnego innego 

odwołania do łączącego osoby podpisujące weksel stosunku spółki.  

 

Wypełnianie Deklaracji wekslowej 
Dane wszystkich wspólników wpisywane są w części przeznaczonej na dane wystawcy. Dane każdego 

wspólnika trzeba poprzedzić liczbą porządkową. W części przeznaczonej na dane Przedsiębiorcy umieszcza się 

dane spółki cywilnej, czyli jej nazwę, imiona i nazwiska wspólników oraz adres siedziby spółki. Deklaracja 

powinna zostać podpisana przez wszystkich wspólników zgodnie z przedstawionymi w uwagach ogólnych 

zasadami podpisywania. W przypadku, gdy osoby wystawiające weksel znajdują się w związku małżeńskim 

postępujemy zgodnie z zapisami pkt. II. 
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Udzielanie poręczeń wekslowych 
Od małżonków osób, które podpisały weksel Fundusz wymaga udzielenia poręczenia wekslowego. 

W odosobnionych przypadkach Fundusz może żądać poręczenia wekslowego od osób trzecich. Każda osoba 

udzielająca poręczenia wekslowego w dolnej części weksla własnoręcznie wpisuje wyraz „Poręczam” i składa 

pod nim swój podpis zgodnie z przedstawionymi w uwagach ogólnych zasadami podpisywania. Poniżej 

podpisu danej osoby należy podać jej numer PESEL, poprzedzając go wyrazem „PESEL”.  

 


