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Istota instytucji protestu weksla

1. Protest sporz¹dzony przez notariusza
Artyku³ 79 prawa o notariacie wymienia jako jedn¹ z czynno�ci nota-

rialnych sporz¹dzanie przez notariusza protestów weksli. Przy ich sporz¹-
dzaniu notariusz stosuje przepisy prawa w³a�ciwe dla tych czynno�ci (art.
105 pr. o not.). Oznacza to, ¿e przy sporz¹dzaniu protestów weksli stosuje
siê przepisy ustawy z dnia  28 kwietnia 1936 r. � Prawo wekslowe.

Przepisy ogólne dotycz¹ce czynno�ci, jak¹ jest protest, zawarte s¹ w
prawie o notariacie (art. 80 i nast.), natomiast tre�æ i sposób sporz¹dzania
protestu okre�laj¹ przepisy prawa wekslowego. Protest, jest to akt publicz-
ny, stwierdzaj¹cy pewn¹ okoliczno�æ faktyczn¹, która wed³ug prawa we-
kslowego poci¹ga za sob¹ przewidziane nim skutki1.

Protest, wed³ug artyku³u 86 pr. weksl., zawiera nazwisko osoby, która
¿¹da protestu, oraz osoby, przeciw której protest ma byæ dokonany. Nazwi-
sko wnosz¹cego protest jest niezbêdne w tym celu, by mo¿na by³o stwier-
dziæ, czy jest on legitymowany do regresu i protestu, stanowi to bowiem
warunek prawid³owego protestu.

Nazwisko wnosz¹cego protest musi byæ dok³adnie podane, tak aby
identyczno�æ osoby nie ulega³a w¹tpliwo�ci. W pewnych wypadkach na-
zwisko wnosz¹cego protest nie jest konieczne, np. wystarczy oznaczenie
�ostatni indosariusz� (je¿eli indos by³ pe³ny). Osoba wnosz¹ca protest mo¿e

1 Orzeczenie SN z dnia 8 lipca 1932 r. III 2C 518/32, RPE 1933, poz. 184.
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byæ identyczna z protestatem, np. w wypadku gdy wnosz¹cy protest jest
domicylatem weksla2.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e protest jest niewa¿ny, je¿eli nie wymienia praw-
nego posiadacza jako ¿¹daj¹cego zap³aty i protestu3. Wymienienie nazwi-
ska osoby, przeciwko której wnosi siê protest, jest tak¿e konieczne dla
stwierdzenia, czy protest w³a�ciwie sporz¹dzono (skierowano przeciwko
w³a�ciwej osobie). Za osobê, przeciw której protest ma byæ dokonany, ustawa
uwa¿a osobê, do której nale¿y skierowaæ wezwanie (o zap³atê, przyjêcie).
W razie protestowania weksla domicylowanego, osob¹ t¹ jest domicylat4.

Niewa¿ny jest protest skierowany przeciwko akceptantowi weksla
umiejscowionego, z wymienieniem osoby domicylata5. Wystarczaj¹cym, ale
koniecznym jest podanie nazwiska wzglêdnie firmy wnosz¹cego protest (a
nie w³a�ciciela firmy). Nazwisko musi byæ wymienione tak¿e w przypadku,
gdyby wnosz¹cy protest zmar³ czy by³ ubezw³asnowolniony6.

Je¿eli wnosi siê protest przeciwko osobie prawnej lub jednostce orga-
nizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowo�ci prawnej, organ dokonuj¹cy protestu
obowi¹zany jest wyszukaæ osobê fizyczn¹ upowa¿nion¹ do zastêpstwa i do
niej skierowaæ wezwanie. W przypadku spó³ki z ograniczon¹ odpowie-
dzialno�ci¹ lub spó³ki akcyjnej do cz³onka zarz¹du, w przypadku spó³ki
jawnej do wspólnika uprawnionego do zastêpstwa, przy spó³ce komandy-
towej do komplementariusza7. Spó³ka cywilna nie ma zdolno�ci wekslowej,
a zobowi¹zywaæ wekslowo mog¹ siê tylko wspólnicy, je¿eli s¹ umocowani
do reprezentowania spó³ki w takich granicach, w jakich s¹ uprawnieni do
prowadzenia spraw spó³ki8. Je¿eli w przypadku spó³ek handlowych zastêp-
stwo jest ³¹czne, wezwanie nale¿y kierowaæ ³¹cznie do wszystkich upraw-
nionych do zastêpstwa.

Niewa¿ny jest wiêc protest, gdy wzmianka o przedstawieniu papieru
wskazuje osobê prawn¹, np. �weksel przedstawiono Bankowi Depozyto-

2 A. G l a s n e r, A. T h a l e r, Prawo wekslowe i czekowe, t. I, Prawo wekslowe, Bielsko-
Bia³a 1922, s. 176.
3 Orzeczenie SN z dnia 21 pa�dziernika 1934 r. C III 327/33 RPE 1935, nr 1, s. 447.
4 Orzeczenie SN z dnia 8 lipca 1932 r. III 2C 518/32, RPE 1933, poz. 184.
5 Orzeczenie SN z dnia 18 czerwca 1935 r. B.Orz.
6 A. G l a s n e r, A. T h a l e r, op. cit., s.176.
7 A. G l a s n e r, A. T h a l e r, op. cit., s. 177.
8 Uchwa³a SN z dnia 31 marca 1993 r. III CZP 176/92, OSN 1933, nr 10, s. 62.
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wemu�9. Organ wnosz¹cy protest nie ma jednak obowi¹zku badaæ w kra-
jowym rejestrze s¹dowym, kto jest upowa¿niony do zastêpstwa, mo¿e
poprzestaæ na wyja�nieniach udzielonych mu na miejscu w firmie, w ka¿-
dym razie uchybienie powy¿sze nie uniewa¿nia protestu, pod warunkiem,
¿e w prote�cie bêdzie wymieniona osoba, przeciw której skierowano we-
zwanie, a któr¹ organ uzna³ wed³ug zasad obrotu za upowa¿nion¹ do
przyjmowania tego rodzaju o�wiadczeñ10.

Omy³ka pisarska, jaka zasz³a w prote�cie wekslowym przy podaniu
nazwiska wystawcy weksla w³asnego, przeciwko któremu protest z³o¿ono,
nie powoduje bezskuteczno�ci protestu, je¿eli w prote�cie zaznaczono, ¿e
za³o¿ono go przeciwko wystawcy weksla11.

Celem art. 86 pkt 1 pr. weksl. jest stwierdzenie, ¿e protestu dokonano
przeciwko w³a�ciwej osobie. Osob¹ taka mo¿e byæ tylko osoba fizyczna.
Dlatego w wypadkach, w których protest za³o¿yæ trzeba przeciwko insty-
tucji, powinien byæ skierowany przeciwko jej pryncypa³owi, w³a�ciwemu
organowi lub powo³anemu zastêpcy. Do ustalenia, czy protestu dokonano
przeciwko w³a�ciwej osobie, prowadzi okre�lenie tak po nazwisku, jak i
wed³ug jej stosunku do wnosz¹cego protest12.

Protest zawiera tak¿e stwierdzenie, ¿e osoba, przeciwko której ma byæ
dokonany, nie uczyni³a zado�æ wezwaniu skierowanemu do niej, a nadto
o�wiadczenie z³o¿one przez tê osobê albo stwierdzenie, ¿e jej nie zastano,
albo ¿e nie mo¿na odnale�æ lokalu jej przedsiêbiorstwa lub mieszkania (art.
86 pkt 2 pr. weksl.).

Cel tego artyku³u polega na stwierdzeniu, ¿e zaprezentowanie weksla
nast¹pi³o w sposób nale¿yty wzglêdnie ¿e zaprezentowanie by³o nale¿ycie
usi³owane. Z tego za³o¿enia wystarczy, je¿eli protest podaje tylko tre�æ
o�wiadczenia d³u¿nika, zamiast przytaczaæ je dos³ownie. Na podstawie
tre�ci bowiem da siê nale¿yte zaprezentowanie równie¿ dobrze oceniæ, jak
i z dos³ownego o�wiadczenia13. Wnosz¹cy protest nie ma obowi¹zku przed-
stawiæ dowodów odmowy zap³aty. Przyrzeczenie osoby, przeciwko której

9 A. G l a s n e r, A. T h a l e r, op. cit., s. 176.
10 A. G l a s n e r, A. T h a l e r, op. cit., s. 177.
11 Orzeczenie SN z dnia 25 marca 1931 r. III 2C 243/30, B. Orz.
12 I. H e r o p o l i t a ñ s k a, Weksel w obrocie gospodarczym, t. I, Warszawa 1996, s.

130.
13 Orzeczenie SN z dnia 25 marca 1931 r. III 2C 243/30, B.Orz.
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wniesiono protest, z³o¿one wobec notariusza, ¿e zap³aci weksel, nie rodzi
zobowi¹zania14. Brak w akcie o�wiadczenia osoby, przeciw której protest
by³ skierowany, jest dowodem, ¿e osoba ta nie z³o¿y³a ¿adnego o�wiadcze-
nia15.

Je¿eli organ wnosz¹cy protest nie zastanie osoby, przeciw której protest
z³o¿ono lub jej zastêpcy, musi to zaznaczyæ w prote�cie. Wobec braku w
ustawie przepisu wskazuj¹cego formê takiego stwierdzenia s¹d bada, czy
cel zosta³ osi¹gniêty16. Ponadto notariusz powinien w wypadku, gdy nie
zastanie osoby, przeciwko której wniesiono protest lub zastêpcy, zostawiæ
dok³adne zawiadomienia o dokonaniu protestu. Nie ma to jednak wp³ywu
na jego wa¿no�æ. Notariusz nie ma obowi¹zku szukaæ zastêpcy osoby,
przeciw której z³o¿ono protest, je¿eli jednak zastanie osobê upowa¿nion¹
przez protestata, powinien to zaznaczyæ w prote�cie pod �niewa¿no�ci�. W
przypadku niezastania organów osoby prawnej powo³anych do zastêpstwa,
organ wnosz¹cy protest mo¿e zwracaæ siê do ka¿dej osoby, któr¹ w zacho-
dz¹cych okoliczno�ciach uwa¿aæ mo¿na za uprawnion¹ do przyjêcia we-
zwania do zap³aty17. O�wiadczenia osób zdaniem organu nieupowa¿nio-
nych nie ma potrzeby protoko³owaæ � przyjmuje siê wtedy, ¿e osoby,
przeciwko której wniesiono protest, nie zastano.

Istotnym elementem dla wa¿no�ci protestu jest to, by zawiera³ oznacze-
nie miejsca i dnia, w którym wezwania dokonano lub bezskutecznie starano
siê go dokonaæ (art. 86 ust. 3 pr. weksl.). Protest dokonany poza miejsco-
wo�ci¹ podan¹ na wekslu, jako miejsce zap³aty wzglêdnie miejscowo�ci¹
bêd¹c¹ miejscem zamieszkania przyjemcy jest niewa¿ny, chocia¿ osoba,
wobec której protest nast¹pi³, zgodzi³a siê na to i do wyra¿enia zgody by³a
upowa¿niona, a organ wnosz¹cy protest z przekroczenia granic powy¿szej
miejscowo�ci nie zdawa³ sobie sprawy18. Niewa¿ny jest te¿ protest skiero-
wany przeciwko akceptantowi weksla umiejscowionego z wymienieniem
osoby domicyliata19. Miejscem, gdzie sk³ada siê protest, jest miejsce, w któ-

14 A. G l a s n e r, A. T h a l e r, op. cit., s. 178.
15 Orzeczenie SN z dnia 28 czerwca 1935 r. C III 231/34, PPH 1936, s. 1456.
16 Red., Protest wekslowy. Redakcja aktu protestu, PN 1935, s. 17.
17 A. K a ñ c z u g a, Protest wekslowy, Rejent 1992, nr 11, s. 25.
18 Orzeczenie SN z dnia 1 marca 1935 r. C III 969/34, RPE 1933, nr 2, s. 915.
19 Orzeczenie SN z dnia 18 czerwca 1935 r. C II 510/35, G³os S¹dowy 1936, nr 2.
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rym winna byæ dokonana czynno�æ (protest sk³ada siê, je¿eli czynno�æ nie
zosta³a dokonana).

S¹d Najwy¿szy w jednym z orzeczeñ stwierdzi³, ¿e protest musi byæ
za³o¿ony w miejscu oznaczonym na wekslu, pod gro�b¹ utraty roszczenia
wekslowego od wystawcy i innych osób wekslowo zobowi¹zanych, choæby
w poszczególnych przypadkach okaza³o siê racjonalniejszym za³o¿enie
protestu nie w miejscu oznaczonym na wekslu, lecz w miejscu rzeczywi-
stego mieszkania wystawcy20.

Termin do za³o¿enia protestów wi¹¿e siê z terminami dokonania czyn-
no�ci, dlatego data dokonania protestu ma tak du¿e znaczenie dla jego
skuteczno�ci i wra¿liwo�ci. Protest jest bezskuteczny nie tylko wówczas,
gdy dokonano go po up³ywie w³a�ciwego terminu, lecz tak¿e wówczas, gdy
dokonano go przed nadej�ciem w³a�ciwego terminu21.

W razie odmowy lub braku zap³aty, protest ma byæ za³o¿ony w ci¹gu
dwóch dni roboczych po dniu p³atno�ci (dni robocze, zamiast powszednich,
zosta³y wprowadzone przez artyku³ 150 kodeksu pracy). Protest w przy-
padku odmowy wydania wtóropisu i odmowy wydania orygina³u oraz protest
z powodu nieprzyjêcia powinny byæ dokonane a¿ do up³ywu terminu przed-
stawienia do przyjêcia. Protesty przy braku daty przyjêcia weksla p³atnego
w pewien czas po okazaniu lub wizy na wekslu w³asnym powinny byæ
dokonane w ci¹gu roku od daty wystawienia weksla (chyba ¿e wystawca
lub indosariusze ustalili inny termin). Protestu  z powodu nieprzyjêcia przez
adresata pomocniczego nale¿y dokonaæ do dnia poprzedzaj¹cego dzieñ
p³atno�ci, natomiast w przypadku niepewnej wyp³acalno�ci, powinien byæ
sporz¹dzony do dnia p³atno�ci22.

Je¿eli przedstawienia weksla albo protestu nie mog¹ byæ dokonane w
terminach przepisanych z powodu przeszkody nie do przezwyciê¿enia
(ustawowego przepisu któregokolwiek pañstwa albo innego wypadku si³y
wy¿szej), terminy te ulegaj¹ przed³u¿eniu.

Posiadacz obowi¹zany jest zawiadomiæ bez zw³oki indosanta o wypad-
ku si³y wy¿szej i o tym zawiadomieniu zaznaczyæ na wekslu lub na przed-
³u¿ku z dodaniem daty i swego podpisu. Po ustaniu si³y wy¿szej posiadacz

20 Orzeczenie SN z dnia 16 stycznia 1926 r. III Rw 618/28, PPA 1929, poz. 256.
21 I. R ó ¿ a ñ s k i, Podrêcznik prawa wekslowego, Warszawa 1957, s. 56.
22 A. K a ñ c z u g a, op. cit., s. 27.
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weksla powinien bez zw³oki przedstawiæ weksel do przyjêcia lub zap³aty,
a w razie potrzeby dokonaæ protestu.

Co do weksli, p³atnych za okazaniem lub w pewien czas po okazaniu,
termin trzydziestodniowy biegnie od dnia, w którym posiadacz zawiadomi³
swego indosanta o wypadku si³y wy¿szej, chocia¿by zawiadomienie takie
nast¹pi³o jeszcze przed up³ywem terminu do przedstawienia; co do weksli,
p³atnych w pewien czas po okazaniu, termin trzydziestodniowy przed³u¿a
siê o czas, w jakim po okazaniu weksel by³ p³atny (art. 54 pr. weksl.).
Okoliczno�ci czysto osobiste, dotycz¹ce posiadacza weksla, nie s¹ uwa¿a-
ne za wypadki si³y wy¿szej.

Termin p³atno�ci oznaczony na wekslu jest tak pewny i sta³y, ¿e ani
cofniêty, ani prolongowany (poza wypadkiem si³y wy¿szej) byæ nie mo¿e23.
Prolongata weksla mo¿e odbywaæ siê przez wystawienie nowego dokumen-
tu, a dokonana na wekslu zwalnia zwrotnie zobowi¹zanych od odpowie-
dzialno�ci i dlatego nie przesuwa pierwotnie ustalonego terminu do sporz¹-
dzenia protestu z powodu braku zap³aty. Prolongata w tym wypadku jest
bowiem zwi¹zana z konkretn¹ osob¹, nie za� z dokumentem.

Wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów uznaje siê, ¿e godziny sporz¹dzenia
protestu podawaæ nie trzeba24. Nale¿y uznaæ, ¿e obowi¹zuje tu normalny
czas za³atwienia wszystkich czynno�ci. Je¿eli kancelaria notarialna ma
okre�lone godziny urzêdowania, to zg³oszenie protestu ma byæ dokonane
w tych godzinach25. Dokument protestowy musi byæ w ca³o�ci sporz¹dzony
w terminie ustawowym i nie mo¿e byæ pó�niej uzupe³niany26.

Protest weksla powinien zawieraæ oznaczenie, ile egzemplarzy doku-
mentu przedstawiono i jakie (art. 86 pkt 4 pr. weksl.).

Je¿eli zobowi¹zanemu przedstawiono równocze�nie kilka egzemplarzy
weksla (art. 89 ust. 2 pr. weksl.) albo jego orygina³ i odpis, wystarczy
umieszczenie protestu na jednym egzemplarzu. Notariusz zaznaczy na innych

23 J. £ a d a, Protesty weksli po terminie p³atno�ci oraz przed terminem p³atno�ci, GSW
1930, nr 9-10, s. 19.
24 A. G l a s n e r, A. T h a l e r, op. cit., s. 177.
25 M. K u r a t o w, O protestach weksli, Warszawa 1906, s. 35 i nast.
26 K. P i a s e c k i, Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 1993, s. 88. Orzeczenie SN

z dnia 16 pa�dziernika 1932 r. III Rw 2182/32.
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egzemplarzach, gdzie protest umieszczono, i tê uwagê podpisze. Uwaga ta
musi byæ podpisana, zaopatrzenie jej pieczêci¹ nie jest konieczne27.

Jeden dokument protestowy wystarczy, nawet gdy na podstawie jednego
weksla skierowano wezwanie do wiêkszej liczby osób. Mo¿na tak¿e spo-
rz¹dziæ protest dla ka¿dego wezwania z osobna.

Protest zawiera tak¿e podpisy organu, który go sporz¹dza, pieczêæ urzê-
dow¹ i numer protestu (art. 86 pkt. 5 pr. weksl.). Protest musi byæ osobi�cie
podpisany przez notariusza, nie wystarcza podpis pomocnika upowa¿nio-
nego do dokonywania czynno�ci zachowawczych28. Podpis musi byæ umiesz-
czony pod aktem protestu. Dopiero spisanie i podpisanie dokumentu oraz
zaopatrzenie go urzêdow¹ pieczêci¹ ma znaczenie dokonania protestu29.

Poprawki i dopiski s¹ dopuszczalne tylko przed jego podpisaniem, przy
zachowaniu prawa o notariacie, które nakazuje poprawki i dopiski omówiæ
na koñcu dokumentu. Pó�niejsze za� poprawki i sprostowania na dokumen-
cie protestu lub osobnym akcie uwa¿aæ nale¿y za nie dokonane. Oczywi�cie
wszelkie zwyk³e pomy³ki (np. litera w nazwisku) mo¿na w drodze inter-
pretacji unieszkodliwiæ30.

Jak ka¿dy inny dokument, czy to akt publiczny, czy prywatny, protest
musi ulegaæ interpretacji, jego tre�æ musi byæ ustalona w my�l ogólnie
obowi¹zuj¹cych zasad interpretacji. Nie mo¿e szkodziæ mo¿liwo�ci prote-
stu mylnie u¿yty wyraz lub termin prawniczy, je¿eli tylko tre�æ protestu
mo¿e byæ rozumnie wyt³umaczona i je¿eli przy takiej interpretacji doku-
mentu nie ma ¿adnej w¹tpliwo�ci, ¿e protest stwierdza dokonanie czynno�ci
zachowawczych oraz ich wyniki31.

Przepis artyku³u 86 prawa wekslowego wymienia sk³adniki � omówio-
ne wy¿ej � przyk³adowo, ale nie taksatywnie. Nie podaje, czy brak jakich-
kolwiek z powy¿szych elementów protestu czyni go niewa¿nym. B. £ój
uwa¿a, ¿e wszystkie czê�ci protestu wyra¿one w artykule 86 s¹ istotne,
tote¿ organ sporz¹dzaj¹cy protest winien, pod rygorem odpowiedzialno�ci

27 A. G l a s n e r, A. T h a l e r, op. cit., s. 181.
28 A. G l a s n e r, A. T h a l e r, op. cit., s. 183.
29 B. £ ó j, T. S o j k a, B. W ³ o d a r c z y k, Prawo wekslowe i czekowe, Zielona Góra

1991, s. 58.
30 I. R o s e n b l ü t h, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Kraków 1936, s. 748.
31 Orzeczenie SN z dnia 16 wrze�nia 1932 r. II C 46/32, Przegl¹d S¹dowy 1934, poz.

230.
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za szkodê, umie�ciæ w dokumencie protestu wszystkie czê�ci sk³adowe
wymienione w tym artykule32. Judykatura przyjmuje, ¿e wymogów protestu
nie nale¿y pojmowaæ zbyt formalistycznie, w szczególno�ci w ten sposób,
¿e pod rygorem niewa¿no�ci musi zawieraæ dos³ownie wszystkie fakty w
artykule 86 wymienione. Tylko braki istotne czyni¹ protest niewa¿nym
(ostateczna ocena tego nale¿y do s¹du).

Sprostowanie protestu wekslowego jest niedopuszczalne i tre�æ prote-
stu, jako solennego aktu formalnego, musi byæ wyra¿ona wy³¹cznie w
dokumencie33.

Tre�æ protestu musi byæ dostosowana do jego konkretnych podstaw. Do
notariusza nale¿y kontrola, czy ¿¹danie protestu spe³nia wymagania usta-
wowe i odmówi sporz¹dzenia protestu, je¿eli nie zachodz¹ przes³anki prze-
widziane prawem wekslowym do jego dokonania. Nie le¿y w kompetencji
notariusza ocena wa¿no�ci protestu34. Jest on obowi¹zany na ¿¹danie osoby
protestuj¹cej sporz¹dziæ protest, choæby termin p³atno�ci weksla by³ ju¿
spó�niony (powinien na to zwróciæ uwagê strony). Wynika to z prawa o
notariacie, które stwierdza, ¿e �notariusz sporz¹dza akt notarialny, je¿eli
wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron� i chocia¿ akt nota-
rialny jest inn¹ czynno�ci¹ ni¿ protest, to przez analogiê czynno�æ sporz¹-
dzania protestu traktuje siê w tym przypadku tak samo, jak czynno�æ spo-
rz¹dzania aktu notarialnego35.

Protest nale¿y napisaæ na odwrotnej stronie weksla albo na osobnej
karcie, po³¹czonej z wekslem. Je¿eli na odwrotnej stronie nie ma ¿adnych
o�wiadczeñ, nale¿y pisanie protestu zacz¹æ od brzegu, w przeciwnym razie
bezpo�rednio po ostatnim o�wiadczeniu. Ma to na celu zachowanie pier-
wotnej tre�ci weksla dla oceny, czy ¿¹daj¹cy protestu mia³ wymagan¹
legitymacjê formaln¹36.

Je¿eli protest ma byæ zapisany w ca³o�ci lub w czê�ci na osobnej karcie
dodatkowej (przed³u¿ku), nale¿y tê kartê po³¹czyæ z wekslem w ten sposób,
aby nie by³o wolnych miejsc na odwrotnej stronie weksla; po³¹czenie weksla

32 B. £ ó j, T. S o j k a, B. W ³ o d a r c z y k, op. cit., s. 60.
33 Orzeczenie SN z dnia 25 marca 1931 r. III 2C 243/30, OSP 1931, nr 10, poz. 472.
34 J. £ a d a, op. cit., s. 119 i nast.
35 A. K a ñ c z u g a, op. cit., s. 23.
36 B. £ ó j, T. S o j k a, B. W ³ o d a r c z y k, op. cit., s. 62.
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z kart¹ dodatkow¹ powinno byæ przypieczêtowane pieczêci¹ urzêdow¹ lub
przepisane tre�ci¹ aktu protestu.

Przedstawienia weksla, wezwania do wydania orygina³u tudzie¿ wszyst-
kich innych czynno�ci zachowawczych nale¿y � w braku odmiennego
wskazania na wekslu � dokonaæ w lokalu przedsiêbiorstwa, a gdyby nie
mo¿na by³o znale�æ takiego lokalu � w mieszkaniu osoby, do której we-
zwanie ma byæ skierowane. W innym miejscu mo¿na tych czynno�ci do-
konywaæ jedynie za zgod¹ stron zainteresowanych (art. 87 ust. 1 pr. weksl.).

Weksel nale¿y przedstawiæ w lokalu przedsiêbiorstwa osoby, przeciw
której wniesiono protest (i to w rzeczywistym jego lokalu). W przypadku
gdyby na wekslu by³a pomy³ka, organ dokonuj¹cy protestu zobowi¹zany
jest poszukaæ w³a�ciwego lokalu. Wymagania ustawy, aby protest by³
sporz¹dzony w lokalu przedsiêbiorstwa nale¿y rozumieæ w ten sposób, ¿e
protest ma byæ z³o¿ony w lokalu, w którym znajduje siê zarz¹d osoby
prawnej lub przedsiêbiorstwa prowadzonego przez osobê fizyczn¹37. Lo-
kalem przedsiêbiorstwa w upad³o�ci jest lokal tego przedsiêbiorstwa, je¿eli
nie zosta³ skasowany38. Przedstawienie weksla do zap³aty w lokalu firmy
wskazanej na wekslu jako tego¿ akceptanta jest wystarczaj¹ce, choæby w
chwili przedstawienia firma o takim brzmieniu nie istnia³a39.

Je¿eli osoba, przeciw której wniesiono protest, nie ma lokalu handlo-
wego lub takiego nie odnaleziono, protest nale¿y z³o¿yæ w jego prywatnym
mieszkaniu (czyli w mieszkaniu, w którym w chwili sporz¹dzania protestu
zamieszkuje trasat). Protestu nie mo¿e zast¹piæ telefoniczne zawiadomienie
ze strony notariusza, ¿e mu pewien weksel polecono przedstawiæ do zap³aty.

Artyku³ 87 ust. 1 prawa wekslowego odnosi siê tak¿e do sytuacji, gdy
w obrêbie wekslem oznaczonej miejscowo�ci osoba, której weksel ma byæ
przedstawiony do zap³aty, ma kilka miejsc zamieszkania40. Zgoda, o której
mowa w artykule 87 ust. 1 zd. 2, na dokonanie protestu w innym miejscu
musi pochodziæ od rzeczywistej osoby, przeciw której wniesiono protest lub
jego przedstawiciela (nie musi byæ wyra�na, wystarczy dorozumiana), w
przeciwnym razie protest dokonany w innym miejscu jest niewa¿ny. S¹d

37 T. S z e n t e, Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 1974, s. 93.
38 A. G l a s n e r, A. T h a l e r, op. cit., s. 179.
39 Orzeczenie SN z dnia 3 marca 1929 r. III Rw 4/29, GP 1929, s. 333.
40 Orzeczenie SN z dnia 16 stycznia 1929 r. III Rw 618/28, PPA 1929, s. 256.
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Najwy¿szy w Przegl¹dzie S¹dowym z 1929 roku wyrazi³ opiniê, i¿ okolicz-
no�æ, ¿e wystawca nie sprzeciwi³ siê za³o¿eniu protestu w innym miejscu,
jest obojêtna, je¿eli nie ma dowodu, ¿e zgodzi³ siê na zmianê miejsca zap³aty.
Nie jest wymagana zgoda wszystkich osób, których podpisy mieszcz¹ siê
na wekslu. Za zgodê zainteresowanych nale¿y rozumieæ zgodê osoby,
przeciwko której z³o¿ono protest (rzeczywistego), oraz posiadacza weksla41.
Zgoda taka skuteczna jest wobec wszystkich zobowi¹zanych z weksla.

Notariusz, za zgod¹ osoby, przeciw której z³o¿ono protest, mo¿e doko-
naæ prezentacji weksla w swojej kancelarii. Organ dokonuj¹cy protestu jest
obowi¹zany zaznaczyæ na dokumencie protestowym, dlaczego protest spo-
rz¹dzono w danym miejscu42.

Organ sporz¹dzaj¹cy protest zobowi¹zany jest dokonaæ poszukiwania
lokalu przedsiêbiorstwa albo mieszkania osoby, do której wezwanie ma byæ
skierowane i odpowiada za szkodê spowodowan¹ brakiem nale¿ytej staran-
no�ci. Jednak¿e zaniedbanie lub niedok³adno�æ poszukiwañ nie mog¹ sta-
nowiæ przyczyny niewa¿no�ci protestu (art. 87 ust. 2 pr. weksl.).

W przypadku nieodnalezienia lokalu lub mieszkania osoby, przeciwko
której z³o¿ono protest, albo jej przedstawiciela, organ dokonuj¹cy protestu
nie jest obowi¹zany do kontynuowania poszukiwañ. Nie jest zobowi¹zany
do dowiadywania siê w urzêdzie gminy o adres osoby, przeciwko której
wniesiono protest, je¿eli jednak dowie siê dziêki podjêtym staraniom,
obowi¹zany jest tam siê udaæ. Sposób prowadzenia i rodzaj poszukiwañ
pozostawia siê swobodnemu uznaniu notariusza. Przyjmuje siê domniema-
nie nale¿ytego spe³nienia na³o¿onych na niego obowi¹zków.

W tre�ci protestu nie umieszcza siê informacji, jakie poszukiwania
przedsiêwzi¹³ organ dokonuj¹cy protestu.

Je¿eli organ wnosz¹cy protest nie zastanie osoby, do której wezwanie
ma byæ skierowane, w lokalu jej przedsiêbiorstwa lub jej mieszkaniu,
powinien zostawiæ tam zawiadomienie o dokonaniu protestu (art. 92 pr.
weksl.). Dla organu wnosz¹cego protest przepis ten ma charakter instruk-
cyjny, dlatego zaniedbanie nie mo¿e spowodowaæ niewa¿no�ci protestu.
Notariusz odpowiada jednak za szkodê powsta³¹ na skutek zaniechania

41 Orzeczenie SN z dnia 18 marca 1930 r. 1 Rw 1926/29, Przegl¹d S¹dowy 1930, s. 222.
42 A. G l a s n e r, A. T h a l e r, op. cit., s. 179.
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zawiadomienia. Zawiadomienie odpada w przypadku, gdy notariusz nie
móg³ odszukaæ lokalu lub mieszkania osoby przeciw której z³o¿ono protest.

Celem zawiadomienia jest zapobie¿enie ujemnym skutkom, jakie mog¹
wynikn¹æ z za³o¿enia protestu, np. spowodowanie niepotrzebnych kosztów.
Zawiadomienie o dokonaniu protestu powinno zawieraæ nazwisko i miejsce
zamieszkania posiadacza weksla, nazwisko wystawcy i trasata, sumê
wekslow¹, termin p³atno�ci oraz nazwisko i lokal organu sporz¹dzaj¹cego
protest (art. 92 pr. weksl.).

Organ wnosz¹cy protest jest upowa¿niony i zobowi¹zany do odbioru
zap³aty i do pokwitowania (art. 91 ust. 1 pr. weksl.). Jest to ustawowe
pe³nomocnictwo nadane notariuszowi do odbioru zap³aty. Jest to tak¿e
obowi¹zek organu wnosz¹cego protest. Pe³nomocnictwo to, jako nadane
ustaw¹, nie mo¿e byæ przez ¿¹daj¹cego sporz¹dzenia protestu uchylone ani
odwo³ane43.

Notariusz, wystêpuj¹c w charakterze pe³nomocnika wierzyciela, zapew-
nia takie same warunki skuteczno�ci zap³aty d³u¿nika, pod jakim by³aby
skuteczna zap³ata do r¹k wierzyciela. D³u¿nik bêdzie zwolniony z zobo-
wi¹zania, je¿eli przy p³aceniu nie dopu�ci siê ra¿¹cego niedbalstwa lub
podstêpu44. Poza tym d³u¿nik mo¿e byæ zwolniony tylko wtedy, gdy ¿¹da-
j¹cy protestu by³ posiadaczem prawnym weksla (ma dokument, jest legi-
tymowany formalnie nieprzerwanym szeregiem indosów, przy nabyciu nie
dopu�ci³ siê ra¿¹cego niedbalstwa � art. 16 pr. weksl.). D³u¿nik p³ac¹cy
obowi¹zany  jest do sprawdzenia prawid³owo�ci szeregu indosów, nie ma
jednak obowi¹zku sprawdzenia podpisów indosantów (art. 40 ust. 3 pr.
weksl.).

Podobnie jak posiadacz weksla nie mo¿e odmówiæ przyjêcia zap³aty
czê�ciowej (art. 39 ust. 2 pr. weksl.), tak i organ wnosz¹cy protest zobo-
wi¹zany jest przyj¹æ czê�ciow¹ zap³atê i wydaæ pokwitowanie45. W razie
odmowy przyjêcia zap³aty notariusz odpowiada za wszelk¹ wynik³¹ z tego
faktu szkodê. Ustawa wspomina wyra�nie tylko o obowi¹zku przyjêcia
zap³aty, nale¿y jednak przepis ten interpretowaæ rozszerzaj¹co i przyj¹æ, ¿e
organ wnosz¹cy protest jest zobowi¹zany tak¿e do przyjêcia innych �wiad-

43 A. G l a s n e r, A. T h a l e r, op. cit., s. 182.
44 A. G l a s n e r, A. T h a l e r, op. cit., s. 110.
45 A. G l a s n e r, A. T h a l e r, op. cit., s. 182.
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czeñ, np. do przyjêcia orygina³u weksla przy prote�cie wtórnikowym, (art.
68 ust. 2 pr. weksl.). Notariusz mo¿e i ma obowi¹zek przyj¹æ wtóropis,
je¿eli posiadacz tego dokumentu zgadza siê go wydaæ46.

W przypadku odbioru zap³aty przez organ wnosz¹cy protest, po³¹czone
z ni¹ koszty tego organu ponosi osoba, przeciw której protest mia³ byæ
dokonany (art. 91 ust. 2 pr. weksl.).

Koszty notarialne obci¹¿aj¹ osobê, przeciw której z³o¿ono protest, zatem
w razie odmowy ich uiszczenia, organ wnosz¹cy protest ma uprawnienia
do sporz¹dzenia protestu z powodu niezap³acenia, skoro osoba, przeciw
której z³o¿ono protest, nie zaoferowa³a ca³ej nale¿no�ci.

Weksel, któremu w chwili oddania go notariuszowi do zaprotestowania
brak istotnych cech weksla, nie mo¿e byæ przedmiotem protestu47.

2. Protest weksla sporz¹dzony przez urz¹d pocztowy
Protesty wekslowe sporz¹dzone przez urzêdy pocztowe w oparciu o

legitymacjê ustawow¹ zosta³y wprowadzone w Polsce po raz pierwszy
rozporz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 18 maja 1927 r.48 Tu¿
po drugiej wojnie �wiatowej obowi¹zywa³o rozporz¹dzenie Ministra Spra-
wiedliwo�ci z dnia 30 sierpnia 1945 r. o sporz¹dzaniu przez urzêdy i agencje
pocztowe protestu weksli49. Obecnie obowi¹zuje rozporz¹dzenie Ministra
Sprawiedliwo�ci z dnia 9 pa�dziernika 1965 r. w sprawie sporz¹dzania
protestów przez urzêdy pocztowe50.

Przez urzêdy pocztowe nale¿y rozumieæ jednostki organizacyjne Poczty
Polskiej wykonuj¹ce pocztow¹ s³u¿bê dorêczeñ (§ 1). Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 9 pa�dziernika 1965 r. podaje ogólne zasady
sporz¹dzania protestów (§ 2), stwierdzajac, ¿e �... urzêdy pocztowe spo-
rz¹dzaj¹ protesty weksli z powodu niezap³acenia, bez ograniczenia sumy,
we wszystkich miejscowo�ciach kraju�. Przepis ten bardzo powa¿nie ogra-

46 A. K a ñ c z u g a, op. cit., s. 29.
47 Orzeczenie SN z dnia 8 czerwca 1932 r. III 1 Rw 1046/32, PPA, s. 338.
48 Dz.U. z 1927 r. Nr 46, poz. 418.
49 Dz.U. z 1945 r. Nr 33, poz. 212 ze zm.
50 Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 9 pa�dziernika 1965 r. w sprawie

sporz¹dzania protestów weksli i czeków przez urzêdy pocztowe (Dz.U. Nr 45, poz. 282).
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nicza mo¿liwo�æ sporz¹dzania protestów przez urzêdy pocztowe. Nastêpny
paragraf (§ 3) wprowadza dalsze ograniczenia. Urzêdy pocztowe nie spo-
rz¹dzaj¹ protestów weksli, je¿eli weksel by³ wystawiony za granic¹ lub w
walucie zagranicznej albo weksel jest wystawiony w jêzyku innym ni¿
pañstwowy, a tak¿e w przypadku, gdy weksel jest opatrzony adresem w
potrzebie lub przyjêciem w potrzebie albo protest ma byæ sporz¹dzony przy
przedstawieniu kilku egzemplarzy tego samego weksla b¹d� przedstawie-
niem orygina³u i odpisu weksla. Ograniczenia te powoduj¹, ¿e urz¹d pocz-
towy mo¿e dokonaæ tylko protestów p³atniczych weksla w³asnego i traso-
wanego, pozosta³e za� rodzaje protestów nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji
notariusza.

Intencj¹ ustawodawcy w wypadku dopuszczenia mo¿liwo�ci sporz¹-
dzania protestów przez urzêdy pocztowe by³o u³atwienie ich dokonywania
przez mieszkañców ma³ych miejscowo�ci, w których jest urz¹d pocztowy,
a nie ma kancelarii notarialnej.

Warunki przyjmowania i przesy³ania weksli przeznaczonych do prote-
stu okre�la � zgodnie z delegacj¹ zamieszczon¹ w § 4 � Regulamin o
inkasie pocztowym, wydany 4 pa�dziernika 1966 r. przez Dyrektora De-
partamentu S³u¿by Pocztowej Ministerstwa £¹czno�ci51. Urzêdy pocztowe
pracuj¹ w oparciu o ten regulamin, który bardzo precyzyjnie omawia
dokonanie protestu, poza tym poczty maj¹ dobrze opracowane druki z do-
k³adnymi wyja�nieniami, co przy sformalizowanym akcie protestu znacznie
ogranicza ewentualne uchybienia organów pocztowych.

W dwudziestoleciu miêdzywojennym bardzo krytykowa³ ten rodzaj
protestu T. Dziurzyñski, zarzucaj¹c brak przygotowania do tych czynno�ci
pracowników poczty oraz potencjaln¹ odpowiedzialno�æ Skarbu Pañstwa52.

3. Zwolnienie z protestu
Wystawca, indosat albo porêczyciel przez zastrze¿enie �bez kosztów�,

�bez protestu� lub przez inne równoznaczne wyra¿enie napisane na wekslu
i podpisane mog¹ zwolniæ posiadacza weksla od protestu z powodu nie-
przyjêcia lub niezap³acenia jako warunku zwrotnego poszukiwania (art. 6

51 Regulamin o inkasie pocztowym, Warszawa 1966.
52 T. D z i u r z y ñ s k i, Pocztowe protesty wekslowe, PN 1926, nr 1 i z 1935 nr 21.
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ust. 1 pr. weksl.)53. Przepis ten ma donios³e znaczenie praktyczne, poniewa¿
zwolnienie posiadacza od protestu wystêpuje czêsto w obrocie wekslowym.
Jest rzecz¹ konieczn¹, ¿eby w tre�ci weksla zosta³o umieszczone zastrze-
¿enie �bez kosztów�, �bez protestu�. Dopuszczalne jest skrócenie formu³y:
�b.k.�, �b.p.�

S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 9 listopada 1963 r. wyrazi³ nastêpu-
j¹ce zapatrywania prawne: �Zastrze¿enie �bez kosztów�, �bez protestu�
przewidziane w artykule 46 prawa wekslowego nie wymaga odrêbnego
podpisu d³u¿nika wekslowego, od którego zastrze¿enie pochodzi�54.

Od protestu nie mo¿e zwolniæ trasat. Natomiast zastrze¿enie pochodz¹-
ce od wystawcy jest skuteczne wobec wszystkich d³u¿ników wekslowych.
Praktycznie oznacza to zakaz dokonywania protestu, wobec tego posiadacz
sam ponosi koszty z tego tytu³u. Je¿eli za� chodzi o indosanta lub porêczy-
ciela, ma skutek tylko wobec danej osoby. Zamieszczenie zastrze¿enia przez
indosanta poci¹ga za sob¹ ten � nieoczekiwany dla niego � skutek, ¿e
wy³¹cza jego regres przeciw przeciwnikom.

Zwolnienia od protestu nie mo¿e dokonaæ akceptant, gdy¿ sam � jako
d³u¿nik g³ówny � odpowiada bez potrzeby sporz¹dzania protestu.

W przypadku gdy otwarto postêpowanie uk³adowe albo og³oszono
upad³o�æ trasata, akceptanta, wystawcy weksla w³asnego, a tak¿e wystaw-
cy weksla trasowanego z zakazem przedstawienia do przyjêcia � protest
jest zbêdny, gdy¿ zwrotne poszukiwanie mo¿e byæ wykonane na podstawie
postanowienia s¹du rejonowego o otwarciu postêpowania uk³adowego
wzglêdnie o og³oszeniu upad³o�ci tych osób (art. 44 ust. 6 pr. weksl.).

Zwrotnie zobowi¹zani d³u¿nicy wekslowi odpowiadaj¹ mimo protestu
tak¿e w razie zaistnienia si³y wy¿szej. Zwrotne poszukiwanie mo¿na
wykonaæ w sytuacji, gdy czas trwania si³y wy¿szej przekracza  trzydzie�ci
dni.

53 A. K a ñ c z u g a, op. cit., s. 27 i nast.
54 A. S z p u n a r, Komentarz do Prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 1994.


