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Seminarium „Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności banku” 

Termin: 30.09.2015 r. 

Miejsce: Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa 

  
CO osiągniesz poprzez udział w szkoleniu? 

 • Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami funkcjonowania weksli In blanco w obrocie, 

zasadami ich wystawiania i dochodzenia należności.  

• Uczestnicy zdobędą umiejętności prawidłowego sporządzania weksli i porozumień (deklaracji) 

wekslowych, nauczą się unikać ryzyk związanych z zarzutami dłużników wekslowych oraz przygotują się 

do sądowego dochodzenia należności z weksla. 

KOMU polecamy szkolenie? 

 Pracownikom departamentów windykacyjnych, sprzedażowych, kredytowych, produktowych, 

prawnych w bankach. 

JAK długo trwa ? 

 ok. 6 godz. lekcyjnych  

od. 10.00 do 16.00 

JAK przebiegają zajęcia? 

 Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów metodą case by case połączonych z dyskusją. 

KTO prowadzi? 

 Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. 

ILE wynosi odpłatność? 

 Opłata z tytułu uczestnictwa w każdym seminarium za pierwszego uczestnika wynosi 699 zł (plus 23% 

VAT). Koszt uczestnictwa drugiego pracownika instytucji to 499zł (plus 23% VAT), trzeciego i czwartego 
po 299zł (plus 23% VAT). 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Odpłatność obejmuje pełne uczestnictwo w seminarium, w tym: materiały szkoleniowe i poczęstunek.  
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JAKI JEST ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA? 
 
Program 

 

 

I. Weksel jako jeden z rodzajów zabezpieczenia wierzytelności banku: 

 

1. Rodzaje zabezpieczeń. 

2. Zasada akcesoryjności zabezpieczenia i jej konsekwencje. 

3. Wyjątki od zasady akcesoryjności zabezpieczeń.  

 

II. Weksel in blanco: 

 

1. Definicja weksla in blanco. 

2. Charakter prawny weksla in blanco. 

3. Ustawowe elementy weksla in blanco istotne dla ważności weksla. 

4. Podmioty uprawnione do zaciągania zobowiązania wekslowego: 

• pojęcie zdolności wekslowej,  

• zasady reprezentacji zobowiązanego z weksla,  

• podpis wystawcy weksla - problemy praktyczne.  

5. Porozumienie wekslowe (deklaracja do weksla in blanco): 

• charakter prawny porozumienia,  

• forma porozumienia,  

• treść porozumienia wekslowego,  

• wypełnienie weksla in blanco niezgodnie z zawartym porozumieniem - konsekwencje prawne.  

6. Zmiana i uzupełnienie treści wierzytelności zabezpieczonej wekslem in blanco. 

7. Przeniesienie weksla in blanco - ograniczenia prawne w obrocie konsumenckim. 

8. Obowiązki i uprawnienia wierzyciela związane z przyjęciem weksla. 

9. Wpływ zmiany zabezpieczanej umowy w czasie jej trwania (odnowienie, ugoda, aneks) na los zabezpieczenia wekslowego 

(omówienie najczęstszych błędów).  

 

III. Charakterystyka zarzutów wekslowych czyli konsekwencje nienależycie sporządzonego weksla: 

 

1. Pojęcie zarzutów. 

2. Rodzaje zarzutów wekslowych: 

• zarzuty obiektywne, np. braku zdolności i legitymacji wekslowej, nieważności weksla, przedawnienia, 

• zarzuty subiektywne, np. podpisu z grzeczności, związane z czynnością prawną będącą podstawą wręczenia weksla. 

 

IV. Poręczenie wekslowe: 

 

1. Elementy istotne dla ważności poręczenia wekslowego: 

• forma poręczenia wekslowego, 

• treść poręczenia wekslowego. 

2. Wpływ nieważności weksla na odpowiedzialność poręczyciela wekslowego  

 

V. Postępowanie z wekslem po wygaśnięciu zabezpieczonej wierzytelności - zasady działania banku. 

 

VI. Przedawnienie roszczeń z weksla. 

 

VII. Dochodzenie i zaspokojenie roszczeń banku z weksla: 

 

1. Zasady i tryb postępowania. 

2. Nakaz zapłaty na wekslu jako zabezpieczenie - tryb działania wierzyciela. 


