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WSTĘP

Właściciele i menadżerowie firm regularnie mierzą się z problemem oceny kondycji 
finansowej i zdolności biznesowej odbiorców. Powinni odpowiedzieć sobie na pytania: komu 
sprzedawać na odroczony termin płatności, a komu nie? Wobec kogo podejmować działania 
motywujące do zakupów i zapłaty w ustalonym terminie, a od kogo zdecydowanie odzyskać 
pieniądze metodami windykacyjnymi, jednak z poszanowaniem relacji biznesowych.

Wszystkie dylematy sprowadzają się do pytania:

komu dzisiaj ufać w biznesie, a komu nie?
Poradnik „Rozważna Firma” stanowi kompendium wiedzy na temat zarządzania 
należnościami przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję, że wskazówki i informacje zawarte 
w publikacji pomogą w lepszym prowadzeniu Twojego biznesu.

Zapraszamy do lektury!
Zespół Rozważnej Firmy
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ŁAŃCUCH ZADŁUŻEŃ

P o n a d  7 0 %  p r z e d s i ę b i o r c ó w  w s k a z u j e 
nieterminowe płatności jako główną barierę 
rozwoju i poważne utrudnienie w prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Największe problemy 
z odzyskaniem należności występują głównie 
w sektorze małych i  średnich f irm (MŚP). 
Właściciele małych firm narzekają przede 
wszystkim na większych kontrahentów, którzy 
kwestie rozliczeń nie zawsze traktują priorytetowo.

Dlaczego firmy wpadają w łańcuch 
zadłużeń i zatorów finansowych?

Istnieje wiele powodów, dla których przedsiębiorcy 
nie regulują swoich należności. Z pewnością nie 
należy generalizować i wszystkich kontrahentów 
spóźniających się z płatnościami określać mianem 
„oszustów”. Zdarza się, że zadłużenie wynika 
z czynników zewnętrznych, niezależnych od 
kontrahenta, a on sam od początku wykazuje chęć 
współpracy i rozwiązania problemu.

Możemy wyróżnić trzy główne typy dłużników:

Ryzykanci / kombinatorzy

najczęściej spotykany typ dłużników. Większość 
z nich posiada środki na spłatę zadłużenia, jednak 
z rozmaitych powodów nie reguluje należności 
w terminie. Starają się maksymalnie odwlekać 
zapłatę, posługując się licznymi wymówkami, 
kwestionując zadłużenie i działania podejmowane 
przez wierzyciela.

Bankruci

dłużnicy, którzy na skutek własnych błędów bądź 
zdarzeń niezależnych wpadli w poważne kłopoty 
finansowe i nie posiadają środków na spłatę 
długów. Najczęściej są w stanie udowodnić swoją 
trudną sytuację odpowiednimi dokumentami. Zdają 
sobie sprawę z istnienia problemu i wykazują 
chęć współpracy z wierzycielem bądź firmą 
windykacyjną, jednak odzyskanie pieniędzy 
w danym momencie może być trudne.

Oszuści

działają z  premedytacją,  już w momencie 
z a w i e r a n i a  t r a n s a kc j i  n i e  m a j ą  z a m i a r u 
uregulować należności. Zazwyczaj są bardzo 
dobrze przygotowani do swojej roli – nie posiadają 
majątku, skrzętnie ukrywają informacje o swojej 
działalności, unikają kontaktu i nie wykazują 
woli zapłaty, znają metody postępowania firm 
windykacyjnych i wiedzą jak ich unikać. Odzyskanie 
pieniędzy od takich kontrahentów może być 
kosztowne i czasochłonne.

Jak przeciwdziałać zatorom fiansowym 
http://blog.rozwaznafirma.pl/monitoring-faktur-w-malej-firmie/

Zarządzanie należnościami: co robić samemu a co 
outsourcować?  
http://blog.rozwaznafirma.pl/zarzadzanie-naleznosciami-co-robic-

samemu-a-co-outsourcowac/

1. Brak wypracowanych procedur związanych z udzie
laniem kredytu kupieckiego (brak informacji o sy
tuacji ekonomicznej kontrahentów, błędna ocena 
możliwości płatniczych odbiorców, udzielanie zbyt 
wysokich limitów kredytowych oraz zbyt długich 
terminów płatności).

2. Brak skutecznego, spójnego systemu monitorowa 
nia płatności.

3. Brak wypracowanych procedur windykacyjnych 
oraz metod postępowania w przypadku wystąpienia 
nieterminowych płatności („przenoszenie odpowie
dzialności” na różne osoby/działy, rozbieżne dzia
łania departamentów księgowych i sprzedażowych, 
pomieszanie kompetencji).

4. Zbyt późna reakcja na wystąpienie nieterminowych 
płatności, obawa przed współpracą z firmą windy
kacyjną.

5. Wyłudzenia i świadome działania kontrahentów, 
którzy nie chcą regulować należności w terminie. 

6. Zła sytuacja gospodarcza na rynku, problemy doty
kające całej branży, zatory płatnicze w gospodarce. 
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KIEDY TWÓJ KONTRAHENT  
STAJE SIĘ DŁUŻNIKIEM?

Budowanie dobrych relacji z kontrahentami to 
strategia gwarantująca wzrost przewagi nad 
konkurencją. Ponadto współpraca z ważnymi, 
znanymi klientami powoduje wzmocnienie 
wizerunku oraz realne szanse na kolejne 
lukratywne kontrakty.

Firmy dzielą swoich odbiorców wg różnych 
kryteriów. Najczęściej jednak podział ten ma 
charakter 3-stopniowy (ABC): kontrahent kluczowy, 
kontrahent bardzo dobry, kontrahent dobry. Każda 
z tych grup jest otaczana zróżnicowaną opieką 
ze strony dostawcy, który stosuje odpowiednie 
zachęty w zakresie promocji, rabatów, bonusów 
marketingowych, warunków dostawy, limitów 
kredytowych i terminów płatności.

W jaki sposób rozpoznać kontrahenta, 
który może mieć problemy ze spłaceniem 
należności?

Szczególnie istotnym składnikiem oceny jakości 
kontrahenta dla firmy jest jego moralność 
płatnicza, czyli zdolność zapłaty należności 
w akceptowanym przez dostawcę terminie.
Kontrahenci o niskiej moralności płatniczej mogą 
być dla firmy przyczyną poważnych kłopotów, 
zwłaszcza wówczas, gdy generują znaczącą 
wartość obrotu firmy.

Co począć z kontrahentami, którzy dużo 
kupują,  a  zwyczajowo opóźniają się 
w zapłacie?

W  r o z w i ą z a n i u  t e g o  p r o b l e m u  p o m a g a 
wyznaczenie przez przedsiębiorcę prostego 
wskaźnika - akceptowalnego terminu uzyskania 
zapłaty. Wskaźnik ten wyrażony w dniach mówi 
o tym, jak długo przedsiębiorstwo może średnio 
czekać na zapłatę od kontrahentów, nie ponosząc 
negatywnych skutków ich zwłoki w postaci 
zalegania z płatnościami kluczowym dostawcom.
Wskaźnik okresu płacenia zobowiązań:

Dlaczego firmy nie płacą?

Z wykresu wynika, że najczęstszym powodem 
opóźnienia w płatnościach jest brak środków na 
pokrycie zobowiązań. Łańcuch zadłużeń dotyka 
połowy firm. Równie powszechnym problemem 
jest kredytowanie swojej działalności kosztem 
kontrahentów. Niestety taka polityka powoduje 
zatory finansowe, co przekłada się na pogorszenie 
statusu firm i spowolnienia gospodarcze. Zdarza 
się także, że dostawca nie wystawia faktury albo 
nie upomina się o zapłatę. W bardzo nielicznych 
przypadkach, kontrahent od początku planuje 
oszukać partnera, działa z premedytacją. Jak 
uchronić się przed opóźnieniami w zapłacie 
należności – o tym w dalszej części poradnika.

•	 Nie mają środków  
(klienci im nie płacą)

•	 Nie chcą płacić  
(kredytują się kosztem dostawcy)

•	 Nie wiedzą, że mają zapłacić  
( nie otrzymali dokumentów sprzedaży)

•	 Nie muszą płacić  
(brak presji ze strony wierzyciela)

•	 Chcą oszukać/naciągnąć dostawcę 
(działanie z premedytacją)

Żródło: badania własne Grupy EULEO 2018-2020
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Doświadczony przedsiębiorca nawet  bez 
p o w y ż s z e g o  w z o r u  z d a j e  s o b i e  s p r a w ę , 
z jaką częstotliwością powinien regulować 
swoje zobowiązania względem najważniejszych 
dostawców. Przyjmijmy, że wartość ta wynosi 
30 dni. Dla przedsiębiorcy jest to znak, iż winien 
średnio uzyskiwać zapłatę od kontrahentów 
w terminie krótszym niż miesiąc. Termin 30 dni 
jest dla niego akceptowalnym terminem uzyskania 
zapłaty. Po tym czasie firma poniesie negatywne 
skutki opóźnień w zapłacie własnych zobowiązań.

Zdolność kontrahentów do regulowania ich 
zobowiązań w akceptowalnym terminie zapłaty 
plasuje ich w grupie aktywów firmy. Tych, którzy 
permanentnie spóźniają się z płatnościami 
nazywamy dłużnikami.

Proces zarządzania należnościami staje się 
dużo łatwiejszy, gdy potrafimy rozróżnić wśród 
naszych odbiorców zarówno kontrahentów, jak 
i dłużników. Oczywistą korzyścią wynikającą 
z takiej segmentacji odbiorców staje się lepsza 
zdolność do podejmowania szybkich decyzji 
w sprawach terminowej zapłaty. Brak warunków 
i zdolności do podejmowania decyzji w obszarze 
należności jest czynnikiem narażającym firmy na 
ryzyko wystąpienia problemów z długami.

W s y t u a c j i ,  w k t ó re j  m a m y d o  c z y n i e n i a 
z dłużnikiem („złym kontrahentem”) szybka decyzja 
o odzyskaniu należności gwarantuje sukces, 
tj. odzyskanie całego długu.

Im dłuższy okres zwlekania z upomnieniem 
o zapłatę, tym mniejsza szansa na odzyskanie 
pieniędzy. Po 12 miesiącach od wyznaczonej 
daty płatności prawdopodobieństwo odzyskania 
należności wynosi ok. 9%.

Podział na kontrahentów i dłużników jest o tyle istotny, iż determinuje metody 
postępowania względem nich:

Szanse wierzyciela na odzyskanie należności:

Kontrahent „dobry”, który często kupuje (lojalny), 
dużo (ma potencjał), płaci w umówionym terminie 
(rzetelny), a w razie opóźnień gotów jest ponieść 
konsekwencje zwłoki (odpowiedzialny).

Zdemoralizowany klient to dłużnik, ze wszelkimi 
tego konsekwencjami. Mamy prawo odmówić mu 
tego atrybutu, gdyż: nie wykazuje się rzetelnością 
w płatnościach, nie dotrzymuje umów, przenosi 
na nas ryzyko swojej działalności, nie jest skłonny 
ponieść konsekwencji opóźnień płatności. Dłużnik 
jest bezwzględny, przerzuca własne ryzyka, kieruje 
się egoistycznymi racjami, szuka łatwych okazji, 
żyje dniem dzisiejszym, nie zaś perspektywą 
współpracy. Nie jest partnerem. Od dłużnika należy 
odzyskać pieniądze, póki to jeszcze możliwe. 
Powrót do współpracy będzie możliwy kiedy 
przestanie być dłużnikiem i zmieni zachowania.

Postępowanie wobec kontrahenta

motywowanie do zakupów

monitorowanie należności

Postępowanie wobec dłużnika

wstrzymanie sprzedaży

odzyskiwanie należności

90%

56%

25%

9%

Badania Grupy EULEO 2018-2020
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Kredyt kupiecki stał się istotnym elementem relacji 
handlowych w sektorze B2B. Istotne jednak jest 
odpowiednie zabezpieczenie swojego biznesu 
oraz korzystanie z wiedzy i procedur, które 
pozwolą poznać zachowania i zwyczaje płatnicze 
kontrahentów oraz ograniczyć ryzyko utraty 
płynności finansowej.

Najczęstsze wymówki dłużników

Dłużnicy bardzo często uciekają się do szeregu 
sztuczek i wymówek, których celem jest gra 
na zwłokę i maksymalne odwlekanie terminu 
u re g u l o w a n i a  n a l e ż n o ś c i .  W n i e k t ó r y c h 
przypadkach ich kreatywność i umiejętność 
manipulacji zadziwia nawet doświadczonych 
windykatorów. Należy jednak pamiętać,  iż 
każdy kolejny dzień zwłoki działa wyłącznie na 
korzyść nierzetelnego kontrahenta i jednocześnie 
stanowi poważne zagrożenie dla Twojego 
biznesu.  W poniższej  tabeli  prezentujemy 
strategie i wymówki najczęściej stosowane przez 
nierzetelnych kontrahentów.

EKSPERT RADZI:

Nie należy przyjmować, iż każdy kontrahent będzie 
chciał nami manipulować, jednak powtarzające 
się wymówki i wielokrotne przekładanie terminu 
uregulowania zadłużenia to jasny sygnał, że dłużnik 
nie wykazuje woli zapłaty i należy podjąć zdecydowane 
działania w celu odzyskania pieniędzy.

Piotr Kaźmierczak,

Członek Zarządu EULEO

„Zapłacę później”

„Ja również nie otrzymuję  
pieniędzy w terminie”

„Mam kłopoty finansowe”

„Nic takiego się nie stało”

„Już wysyłam pieniądze”

„Nie mam zamiaru płacić!”

Jedna z najczęściej stosowanych wymówek. Dłużnik deklaruje uregulowanie 
faktury po długim weekendzie, w przyszłym miesiącu, pod koniec kwartału, po 
świętach itp. Po każdym wskazanym terminie pojawia się kolejny.

Próba usprawiedliwienia swoich działań sytuacją w branży, zatorami 
płatniczymi i trudnościami w wyegzekwowaniu spłat od własnych 
kontrahentów.

Zapłacę wtedy, kiedy sam będę miał pieniądze  wskazanie własnych 
problemów jako przyczyn nieuregulowania zadłużenia.

Kolejna porcja błahych wymówek, jak np. awaria systemu księgowego, 
problemy z logowaniem do banku, nieobecność osoby odpowiedzialnej za 
płatności, które sprawiają, że wierzyciel tygodniami czeka na swoje pieniądze.

Próba bagatelizowania problemu nieuregulowanej należności – nie wiem skąd 
wynika zadłużenie, nie pamiętam takiej faktury, przecież to drobna kwota, 
zapłacę jak będę robił przelewy itp.

Agresywna postawa dłużnika, który najczęściej kwestionuje zarówno istnienie 
zadłużenia, jak i jego wysokość, ignoruje wezwania do zapłaty i wszelkie próby 
kontaktu ze strony wierzyciela.

ZWYCZAJE I MORALNOŚĆ
PŁATNICZA FIRM
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Oszustwa i wyłudzenia

Dłużnicy, stosujący wymówki i uciekający się do 
manipulacji w celu opóźnienia płatności, stanowią 
zagrożenie dla płynności finansowej Twojego 
przedsiębiorstwa, jednak większość z nich pod 
odpowiednią presją ze strony wierzyciela lub 
interwencji firmy zarządzającej wierzytelnościami 
ostatecznie ureguluje swoje zadłużenie.

Zdecydowanie większe zagrożenie stanowią 
kontrahenci, którzy już w momencie zawierania 
transakcji  nie mają zamiaru uregulowania 
należności, chcą z premedytacją oszukać swojego 
partnera biznesowego i wyłudzić towar bądź 
usługę. Nieuczciwe podmioty są bardzo dobrze 
przygotowane:

1. Trudno uzyskać szczegółowe informacje na temat 
takich firm.

2. Posługują się fałszywymi rekomendacjami 
 i certyfikatami.

3. Nie posiadają żadnego majątku – w ten sposób 
zabezpieczają się przed postępowaniem 
egzekucyjnym.

4. Posługują się fałszywymi dowodami  
i potwierdzeniami wpłat.

Payment Morality Index

PMI to wskaźnik moralności płatniczej, który 
pokazuje jak dużym ryzykiem obarczona jest dana 
branża. Jest to ocena wystawiana na podstawie 
analizy przeszłych oraz bieżących zachowań 
płatniczych kontrahentów (bierze pod uwagę 
wysokość zadłużenia oraz liczbę dni opóźnienia 
w spłacie należności). Średni PMI to średnia ocena 
wszystkich kontrahentów z danej branży.

Wartość PMI powyżej 50 świadczy o dobrej sytuacji 
gospodarczej, natomiast poziom PMI poniżej 50 
wskazuje na coraz większe problemy (wartości 
niższe niż 40 oznaczają poważny kryzys).

PMI na przykładzie branży tłumaczeń 
http://blog.rozwaznafirma.pl/moralnosc-platnicza-branzy-tlumaczen/

Wobec tego, w przypadku przedsiębiorstw:

1. z którymi dotychczas Państwo nie współpracowali,

2. które w jakikolwiek sposób wzbudzają wątpliwości 
(brak podstawowych informacji, negatywne opinie 
w Internecie),

zalecamy szczególną ostrożność i rekomendujemy 
dokładne sprawdzenie potencjalnego kontrahenta. 
Wszystkie możliwości szybkiego i skutecznego 
pozyskiwania informacji o kontrahentach zostały 
przedstawione w rozdziale „Czy warto sprawdzać 
kontrahentów i jak to robić?”

Wartość 
wskaźnika

Interpretacja

z perspektywy 
przedsiębiorstwa

0 - 20
Istnieje wysokie ryzyko 

utraty płynności 
finansowej kontrahenta.

21 - 40

Istnieje podwyższone 
ryzyko utraty płynności 
finansowej kontrahenta 
(możliwe opóźnienia do 

60 dni).

41 - 60

Istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia opóźnień 

w regulowaniu 
zobowiązań (możliwe 
opóźnienia do 40 dni).

61 - 80
Istnieje możliwość 

wystąpienia niewielkich 
opóźnień w płatnościach 

(do 20 dni).

81 - 100
Opóźnienia 

w regulowaniu 
zobowiązań występują 

tylko sporadycznie.
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Osoby prowadzące własny biznes powinny 
przywiązywać szczególną uwagę do budowania 
pozytywnych relac j i  z  całym otoczeniem 
biznesowym przedsiębiorstwa. Dzięki temu mogą 
kształtować wzajemne stosunki, zwiększać 
możliwości sprzedaży i tworzyć perspektywy 
rozwoju swojej firmy. Budowane przez lata 
relacje i kontakty mogą jednak zostać wystawione 
na poważną próbę w momencie wystąpienia 
opóźnień płatniczych - pociągających za sobą 
szereg skutków, które negatywnie odbijają się na 
kondycji przedsiębiorstwa i wpływają na kontakty 
z dostawcami, klientami i pracownikami.

Skutki ekonomiczne

1. Opóźnienia w płatnościach 
wciągają przedsiębiorstwo w łańcuch zadłużeń 
i zatorów finansowych, uniemożliwiając terminowe 
regulowanie własnych zobowiązań wobec 
dostawców.

2. Partnerzy biznesowi, którzy nie będą otrzymywać 
należności w terminie, zaczną stosować działania 
represyjne  ograniczenia częstotliwości dostaw 
oraz ilości towaru przekazywanego w ramach 
kredytu kupieckiego. W skrajnych przypadkach 
dostawca może nawet wypowiedzieć umowę.

3. Firma, która nie reguluje swoich zobowiązań 
w terminie, najczęściej nie może liczyć na 
preferencyjne warunki współpracy i negocjować 
korzystniejszych ofert z dostawcami.

4. Firma, która nie reguluje swoich zobowiązań 
w terminie ma problemy z uzyskaniem kredytu 
kupieckiego (zakupu na odroczony termin 
płatności).

5. Opóźnienia w płatnościach negatywnie odbijają 
się na kondycji przedsiębiorstwa, uniemożliwiając 
realizację przyjętej wcześniej strategii rozwoju 
i zaplanowanych inwestycji.

6. Nieterminowe płatności mogą stanowić poważne 
utrudnienie w staraniach o kredyty i pożyczki 
bankowe.

Skutki wizerunkowe

1. Informacje o problemach z terminowym 
regulowaniem należności zamieszczone 
w Internecie negatywnie wpływają na obraz 
przedsiębiorstwa w oczach klientów, partnerów 
biznesowych, pracowników i wszystkich osób 
znajdujących się w gronie interesariuszy. 
Z negatywnymi wpisami ciężko „walczyć”.

2. Moralność płatnicza przedsiębiorstw oraz 
liczba i wysokość należności regulowanych 
po terminie w dużym stopniu wpływają na 
ocenę przedsiębiorstwa przez biura informacji 
gospodarczej.

3. Informacja o zadłużeniach może zostać 
opublikowana w ogólnodostępnych giełdach 
długów.

4. Konieczność wprowadzenia zmian w prowadzonych 
działaniach wizerunkowych (PR/CSR).

Skutki społeczne

1. Problemy z zabezpieczeniem środków na pensje 
i premie dla pracowników.

2. Opóźnienia w wypłacaniu wynagrodzeń.

3. Konieczność ograniczenia przywilejów 
pracowniczych.

4. Gorsza atmosfera w firmie.

Skutki wystąpienia opóźnień w zapłacie należności

ekonomiczne społeczne wizerunkowe

SKUTKI WYSTĄPIENIA OPÓŹNIEŃ 
W ZAPŁACIE NALEŻNOŚCI 
DLA PRZEDSIĘBIORCY
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NA CZYM POLEGA ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI W FIRMIE?

Zarządzanie wierzytelnościami to szereg działań, których celem jest zapobieganie powstawaniu zadłużeń 
oraz minimalizacja strat wynikających z kredytowania kontrahentów. Jest to proces wieloetapowy, 
składający się także z działań podejmowanych przed powstaniem długu czy przeterminowaniem 
należności, w którego skład wchodzą przede wszystkim:

1. sprawdzanie kontrahentów,

2. zapobieganie długom,

3. odzyskiwanie długów,

4. zarządzanie wierzytelnościami straconymi.

Kto powinien korzystać z zarządzania 
należnościami?

Zarządzanie należnościami to przede wszystkim 
usługa dla firm, które zawierają transakcje 
z odroczonym terminem płatności.

Jak skutecznie zarządzać należnościami?

Najprostszym, a biorąc pod uwagę skuteczność, 
najekonomiczniejszym, sposobem na profesjonalne 
i efektywne zarządzanie wierzytelnościami jest 
zatrudnienie firmy specjalizującej się w tego typu 
usługach.

Firmy windykacyjne oferują szeroki 
wachlarz działań, obejmujący:

•	 audyt bezpieczeństwa należności,

•	 wywiad gospodarczy (sprawdzanie kontrahentów),

•	 monitoring należności bieżących,

•	 windykację należności (przedsądową i sądową),

•	 wykup wierzytelności,

•	 giełdę długów,

•	 doradztwo prawne,

•	 pieczęcie prewencyjne,

•	 certyfikowanie klientów za rozwagę,

•	 faktoring z windykacją,

•	 ubezpieczenie należności handlowych z windykacją,

•	 zakupy pakietów wierzytelności,

•	 usługi prawne,

•	 szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wierzytelności.

EKSPERT RADZI:

Niewiele przedsiębiorstw zatrudnia wykwalifikowanych 
p r a co w n i k ó w  d o  k o m p l e k s o w e g o  z a r z ą d z a n i a 
wierzytelnościami. Zazwyczaj zajmują się tym księgowi 
bądź działy księgowości, a nieraz sami właściciele. 
Ich działalność w tym zakresie zaczyna się na ogół 
w momencie powstania lub przeterminowania należności 
i ogranicza do wysyłania upomnień, wezwań i monitów.

W przypadku dłużników, uporczywie uchylających się od 
płacenia zobowiązań, metody te okazują się nieskuteczne. 
Z usług zarządzania wierzytelnościami mogą korzystać 
zarówno firmy posiadające klientów indywidualnych (np. 
operatorzy telefoniczni, banki), jak i podmioty gospodarcze 
prowadzące działalność typu B2B, których klientami są 
małe i średnie przedsiębiorstwa.

Tadeusz Broś,

Dyrektor Operacyjny

Departamentu Windykacji

Więcej o audycie bezpieczeństwa należności 
http://blog.rozwaznafirma.pl/dlaczego-warto-przeprowadzac-

audyt-bezpieczenstwa-naleznosci-w-firmie/
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Co przedsiębiorca może zrobić  
we własnym zakresie?

Jakie błędy związane z zarządzaniem 
należnościami najczęściej popełniają 
przedsiębiorcy?

Podstawowymi metodami sprzyjającemu dobremu 
zarządzaniu wierzytelnościami są:

•	 sprawdzanie wiarygodności kontrahenta przed 
podjęciem decyzji o zawarciu z nim transakcji 
kredytowej, np. stosowanie okresu próbnego 
we współpracy (dostawca towarów wymaga 
od odbiorcy, aby kilka razy zakupił on towary 
za gotówkę), analiza dokumentów prawnych 
kontrahenta (np. wypis z KRS lub CEIDG), 
finansowych (np. bilansów, rachunków zysków 
i strat) czy też zewnętrznych opinii o kontrahencie 
(opinie bankowe, bazy danych, wywiad 
środowiskowy),

•	 limitowanie ryzyka poprzez system limitów 
kredytowych ograniczających maksymalny stan 
należności od danego kontrahenta,

•	 monitorowanie wiarygodności kontrahenta 
w czasie realizacji transakcji kredytowej, np. 
analiza dotychczasowej współpracy, okresowa 
ocena sprawozdań finansowych kontrahenta, stały 
kontakt z klientem,

•	 wprowadzenie wewnętrznych procedur 
zarządzania ryzykiem kredytowym. Procedury 
te obejmują między innymi tryb podejmowania 
decyzji o kredytowaniu kontrahenta (w tym limity 
kwotowe dla poszczególnych szczebli decyzyjnych), 
odpowiedzialność za podjęte decyzje, sposób 
postępowania w sytuacji gdy kontrahent nie spełnia 
swego świadczenia,

•	 jasne i precyzyjne uregulowania umowne dotyczące 
transakcji kredytowej.

•	 Brak dobrze skonstruowanej umowy, która określa 
obowiązki stron i zabezpiecza ich interesy.

•	 Brak wewnętrznej, jednolitej polityki windykacyjnej 
w firmie. Firmy stosują działania windykacyjne, 
które są nieskuteczne, za to skutecznie odstraszają 
ich obecnych i potencjalnych klientów.

•	 Brak systemu motywacyjnego dla pracowników 
firmy, który wspierałby lepszy spływ należności. 
Często premie dla osób odpowiedzialnych za 
sprzedaż udzielane są tylko za osiągnięty obrót 
firmy, a nie za realny spływ należności.

•	 Zbyt długi czas reakcji na opóźnienia 
w płatnościach. Taka sytuacja skutecznie 
przyzwyczaja klientów do lekceważenia interesów 
wierzyciela.

•	 Brak konsekwencji w działaniu, co skutkuje tym, że 
dłużnik przyzwyczaja się, iż nie poniesie on żadnych 
konsekwencji za opóźnianie płatności.

•	 Brak profesjonalnych kontaktów z dłużnikami 
powoduje, że szanse na ściągnięcie należności 
drastycznie maleją.

•	 Brak profesjonalengo wsparcia ze strony 
zewnętrznego podmiotu zarządzającego 
wierzytelnościami na zasadach outsourcingu.
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JAKIE SĄ KOSZTY ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI W FIRMIE?

Koszty obsługi należności należy traktować jako 
pieniądze wydane na redukcję ryzyka utraty 
należności. Jest to forma zabezpieczenia firmy 
przed złymi długami. Przeciętnie firma traci rocznie 
1% obrotów z uwagi na „złe długi”. Uśredniony 
koszt zarządzania należnościami stanowi 0,5% 
obrotów firmy. Obsługę procesów związanych 
z należnościami firmy dzielą na:

a. procedury wewnętrzne (inhouse),

b. usługi zewnętrzne (outsourcing).

Koszty wewnętrznej kontroli należności łatwo 
wyliczyć, gdyż są to głównie płace pracowników 
oraz koszty uboczne, takie jak: koszty listów, 
telefonów, czasami wizyt u dłużników. Korzystanie 
z outsourcingu usług wbrew pozorom nie musi 
wiązać się z wysokimi kosztami.

Zapobieganie długom

1. Automatyczny monitoring należności na 
przykładzie Systemu Zarządzania Należnościami 
Rozważna Firma:

 » 10 zł/mc za 10 klientów.

 » 99 zł/mc za monitorowanie 100 klientów Możliwe 
jest darmowe monitorowanie 5 kontrahentów.

2. Przygotowanie raportu o firmie krajowej:  
100 300 zł.

3. Raport z biura informacji gospodarczej:  
od 50 zł (cena zawiera też „część” abonamentu).

4. Roczne użytkowanie pieczęci prewencyjnej:  
od 200 zł.

5. Sprawdzenie majątku firmy przez detektywa:  
od 1000 zł

Windykacja polubowna

Prowizja od odzyskanych wierzytelności – od

5-30%, w zależności od kwoty długu i jego wieku.

•	 Kwota należności 20 000zł przeterminowanych 
o 60 dni będzie mogła być windykowana za 9%, 
kwota 300 zł przeterminowana o 180 dni będzie 
windykowana za 30%.

•	 Należy pamiętać, że koszty windykacji (zwłaszcza 
prowizje) można w wielu przypadkach przerzucić na 
dłużnika

Firmy windykacyjne mogą też czasami 
pobierać opłaty dodatkowe:

Opłata wstępna za przyjęcie do maksymalnie 
200 zł.

Firma, pobierając opłatę, „nie wybiera długów”, 
a przyjmuje do obsługi wszystkie opłacone zlecenia, 
daje też z reguły niższe prowizje.

Ryczałt miesięczny: 200-800 zł, w zamian klient 
może otrzymać: niższe prowizje, darmową pieczęć, 
darmowe usługi monitoringu należności, dostęp do 
informacji o wypłacalności firm, dostęp do raportów 
o przebiegu sprawy.

Opłata za wyjazd do dłużnika: średnio 200-300 zł, 
jeśli kwota długu jest niska, a wierzyciel życzy sobie 
wizyty terenowej. 

Istnieją jednak firmy, które nie pobierają opłat 
dodatkowych w ramach stałej współpracy. Wizyty 
terenowe są realizowane w ramach procedury 
windykacyjnej, także bezpłatnie.

Windykacja sądowa

Koszty zastępstwa procesowego są zależne od 
wysokości długu. Wierzyciel jest reprezentowany 
przez radcę prawnego lub adwokata. Płatność 
pokrywa wierzyciel, zazwyczaj z góry, a ściągana 
jest z dłużnika.

Wartość 
przedmiotu  
sporu w zł

Koszty zastępstwa 
procesowego za 

postępowanie 
sądowe w I instancji 

zakończone 
wydaniem nakazu 

zapłaty

Koszty 
zastępstwa 

procesowego za 
postępowanie 
sądowe w II 

instancji

do 5.000 600 zł 450 zł

5.000-10.000 1.200 zł 900 zł

10 000-50 000 2.400 zł 1.800 zł

50.000-200.000 3.600 zł 2.700 zł

powyżej 200.000 7.200 zł 8.100 zł

12



Ponadto wierzyciel musi pokryć koszty tzw. 
opłaty stosunkowej (opłaty za rozpatrzenie 
sprawy przez sąd). Jej wartość jest uzależniona 
od  k woty długu i  rodz a ju  p os tę p owania . 
W sprawach o zapłatę wynosi ona 5% wartości 
przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 
złotych i nie więcej niż 200 000 zł. W niektórych 
okolicznościach może być nawet czterokrotnie 
niższa, a w sprawach „małych” długów do 
20 000 zł, ma charakter zryczałtowany.

Opłata stosunkowa, ryczałt

•	 do 1 500  100zł

•	 1 5004 000  200zł

•	 4 0007 500  400zł

•	 7 5001000  500zł

•	 10 00015 000  750zł

•	 15 00020 000  1 000zł

W trakcie postępowania pojawi się konieczność 
wniesienia zaliczki na poczet czynności komornika 
w wysokości nieprzekraczającej kilkuset złotych. 
Zaliczka ta będzie wymagana, gdy wierzyciel nie 
posiada żadnych informacji o majątku dłużnika, 
co zmusza komornika do podjęcia czynności 
sprawdzających.

Warto podkreślić, iż wszystkie koszty ponoszone 
przez wierzyciela w toku postępowania sądowego 
i egzekucyjnego obciążają dłużnika i są w rezultacie 
z niego ściągane. Postępowanie sądowe może być 
zatem neutralne finansowo dla wierzyciela.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych z  dnia 28 kwietnia 2013 r.  daje 
wierzycielowi prawo do odzyskiwania od dłużnika 
wszelkich kosztów windykacji poniesionych także na 
etapie polubownym.

Kompleksowa obsługa firmy windykacyjnej 
i kancelarii prawnej

Taki model współpracy dedykowany jest firmom, 
które w najtańszy sposób chcą uporządkować 
wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem 
wierzytelności. Wyspecjalizowane podmioty 
p r a w n o - f i n a n s o w e  ( k a n c e l a r i a  p r a w n a 
i firma zarządzająca wierzytelnościami) w zamian 
za miesięczny ryczałt gwarantują:

•	 windykację polubowną wg najniższych stawek 
prowizji (od 5%),

•	 windykację sądową bez konieczności ponoszenia 
„z góry” kosztów zastępstwa procesowego,

•	 doradztwo prawne w ustalonym zakresie,

•	 darmową usługę automatycznego monitoringu 
należności bieżących,

•	 dostęp do informacji o wypłacalności firm,

•	 specjalne ceny na usługi prewencyjne,

•	 dostęp do panelu klienta, gdzie klient może zlecać 
sprawy przez Internet i obserwować ich postęp 
w czasie rzeczywistym.

Koszt takiej kompleksowej współpracy wynosi 
od 1500 zł /m-c. Jest to bardzo atrakcyjna forma 
współpracy przedsiębiorcy, gdyż sporo może 
zaoszczędzić na kosztach usług nabywanych 
jednorazowo.

Co można mieć za darmo?

Konkurencyjny rynek usług windykacyjnych 
oraz prawnych sprawia, iż ceny usług są bardzo 
atrakcyjne dla klienta. Niektóre podmioty oferują 
model freemium, czyli limitowany dostęp do 
niektórych usług:

•	 usługę automatycznego monitoringu należności dla 
kilku kontrahentów w miesiącu,

•	 pieczęć prewencyjną – przy stałej współpracy,

•	 certyfikat Rozważna Firma  po pół roku stałej 
współpracy,

•	 darmowe umieszczanie ofert na giełdzie długów 
niezaplacone.info

•	 porady prawne przez telefon – przy stałej 
współpracy,

•	 raport o jednym kontrahencie – przy składaniu kilku 
zleceń windykacji,

•	 dostęp do informacji o wypłacalności firm 
z wybranej branży online,

•	 dostęp do raportów o prowadzonych dla klienta 
zleceniach,

•	 konsultacje na temat kondycji kontrahenta.

WAŻNE:

Dobra firma windykacyjna odzyskuje od dłużnika 
należność główną, odsetki oraz koszty windykacji 
(własną prowizję). Takie podejście gwarantuje 
odzyskanie niemal wszystkich poniesionych 
przez wierzyciela kosztów. Wybierając firmę 
windykacyjną, warto postawić na taką, która da 
gwarancję odzyskania kosztów windykacji.
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W JAKI SPOSÓB SPRAWDZAĆ KONTRAHENTÓW?

Każde przedsiębiorstwo ma możl iwość 
redukowania ryzyka powstania złych długów 
poprzez właściwy dobór kontrahentów. 
Procedura ta ma na celu dobór kontrahentów 
wiarygodnych, uczciwych i wypłacalnych. Istnieje 
wiele metod, sposobów i miejsc gdzie można 
weryfikować rzetelność firm.

Metody sprawdzania kontrahentów:

•	 jawna, „biały wywiad”,

•	 niejawna (bez wiedzy kontrahenta).

Oto przegląd podstawowych metod:

METODA: 
Pozyskiwanie informacji od samego kontrahenta

Zakres 
informacji

Sprawozdania finansowe, zaświadczenia 
z banków, urzędów, rekomendacje, 
certyfikaty, informacje o innych dostawcach.

Zalety Nieograniczony zakres informacji, bez 
ponoszenia kosztów.

Wady
Wymagana współpraca klienta, możliwość 
udzielania informacji nieprawdziwych lub 
cząstkowych.

METODA: 
Informacje z sieci Internet

Zakres 
informacji

Cenne informacje z serwisu internetowego 
klienta, główni dostawcy, referencje 
klientów, udział w przetargach, osiągnięcia 
firmy, noty prasowe, opinie klientów, 
pracowników, powiązania firmy, 
profile kadry zarządzającej w mediach 
społecznościowych. Do tej kategorii należą 
informacje z internetowych giełd długów 
np. niezaplacone.info. Bezpłatnie. Online 
(natychmiast).

Zalety

Informacja darmowa. Możliwość trafienia 
w ciekawe i nie występujące w innych 
źródłach informacje. Raczej przydatne pod 
kątem informacji negatywnych.

Wady Problem z oceną wiarygodności informacji.

METODA: 
Raport z biura informacji gospodarczej

Zakres 
informacji

Wyłącznie informacje negatywne: kwota 
długu i wiek długu. Czasami informacja 
o wierzycielu.

Zalety
Proste narzędzie eliminacji z obrotu 
nierzetelnych kontrahentów. Raport online 
(natychmiast).

Wady

Biura informacji gospodarczej wymieniają 
się danymi pomiędzy sobą. Sprawdzenie 
1 kontrahenta w kilku biurach może sporo 
kosztować (nawet ponad 200 zł). Część 
wpisów jest nieaktualna. Klient wie, kto 
o niego pyta.

Metody jawne
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Czemu służy sprawdzanie kontrahentów?

1. Wykluczeniu z kredytowania firm nierzetelnych.

2. Ustaleniu, czy i na jakich warunkach finansowych 
warto z firmą współpracować.

3. Zebraniu informacji niezbędnych do skutecznego 
odzyskania długu, zwłaszcza informacji 
majątkowych.

Kiedy sprawdzać kontrahentów?

1. Przed pierwszą transakcją na odroczony termin 
płatności.

2. Przed każdą „nieadekwatnie” dużą transakcją na 
odroczony termin płatności.

3. Gdy tylko dotrze do nas niepokojąca informacja 
o firmie.

4. Gdy klient zacznie się poważnie spóźniać 
z płatnościami.

METODA: 
Raport z wywiadowni gospodarczej

Zakres 
informacji

Historia przedsiębiorstwa, dane 
z rejestrów KRS lub CEIDG, sprawozdania 
finansowe, struktura organizacyjna, 
osoby odpowiedzialne, powiązania 
kapitałowe, informacje majątkowe, analiza 
wskaźnikowa, ocena moralności płatniczej, 
ocena ryzyka współpracy, rekomendowany 
pułap kredytu kupieckiego, możliwość 
dodatkowej wizyty i ustalenia realności 
istnienia przedsiębiorstwa.

Zalety
Dostęp online. Kompleksowość raportu, 
znaczny zakres informacji, rekomendacje co 
do postępowania, pomoc w podjęciu decyzji.

Wady

Pełen raport kosztuje ok. 100-300 zł, 
z wizytą terenową do 1000 zł. W przypadku 
osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą oraz spółek cywilnych zakres 
informacji może być ograniczony. Na 
przygotowanie raportu trzeba zazwyczaj 
czekać kilka dni.

METODA: 
Pozyskiwanie informacji z rejestru przedsiębiorców 
CEIDG z serwisu internetowego www.ceidg.gov.pl

Zakres 
informacji

Data rozpoczęcia działalności, miejsce 
prowadzenia działalności, nazwisko osoby 
prowadzącej, NIP, REGON, przedmiot 
działalności.

Zalety Bezpłatnie. Online (natychmiast).

Wady Absolutnie podstawowe informacje, ogólnie 
dostępne.

METODA: 
Raport detektywistyczny

Zakres 
informacji

Dedykowany do pozyskiwania informacji 
niejawnych, pozwalających ustalić majątek 
dłużnika.

Zalety

Świetnie się sprawdza w dużych 
kontraktach, obarczonych ryzykiem jako 
dodatkowa metoda zabezpieczenia. Cena 
usługi zaczyna się od 800 zł.

Wady Czas wykonania raportu wynosi od kilku dni 
do kilku tygodni.

METODA: 
Pozyskiwanie informacji z rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego,  
https://ems.ms.gov. pl/krs/

Zakres 
informacji

M.in.: data rozpoczęcia działalności, 
adres siedziby, miejsce prowadzenia 
działalności, dane wspólników, NIP, 
REGON, przedmiot działalności, członkowie 
reprezentacji, sposób reprezentacji, 
kapitał zakładowy/akcyjny, informacje 
o złożonych sprawozdaniach finansowych, 
informacje o postępowaniu upadłościowym/
układowym, sprawozdania firm.

Zalety Bezpłatnie, szeroki zakres podstawowych 
informacji rejestrowych i finansowych.

Wady Podstawowe informacje, brak bieżących 
danych o kondycji firmy.

Metody niejawne
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Co to jest monitoring wypłacalności?

Jest to usługa świadczona przez firmy zarządzające 
w i e r z y t e l n o s ć i a m i .  P o l e g a  n a  d o p i s a n i u 
kontrahenta do bazy firm obserwowanych. Jeśli 
w bazach windykatora lub innych obserwowanych 
przez niego źródłach pojawi się tzw. negatywne 
zdarzenie gospodarcze (np. zlecenie windykacji), 
klient otrzyma natychmiast informację, iż dzieje 
się coś złego i będzie mógł zareagować na czas. 
Usługa jest często darmowa dla stałych klientów 
firmy windykacyjnej. Najlepiej korzystać z takiej 
usługi w firmie windykacyjnej, która posiada wielu 
klientów w konkretnej branży, np. obuwniczej. 
Dzięki temu szybko docierają do niej informacje 
z całej branży obuwniczej o problemach dłużników.

Współpraca z biurami informacji 
gospodarczej

Biura informacji gospodarczej to prywatne 
przedsiębiorstwa gromadzące i udostępniające 
dane o dłużnikach. Ramy prawne biur reguluje 
ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu 
informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych.

W Polsce działa pięć biur informacji gospodarczej 
tzw. BIG-ów (stan na 2019 r.):

•	 Info Monitor,

•	 Krajowy Rejestr Długów,

•	 Rejestr Dłużników ERIF,

•	 Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,

•	 Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.

Zarówno sprawdzanie, jak i dopisywanie dłużników 
jest usługą płatną. Aby dopisać dłużnika, muszą 
być spełnione wymogi ustawowe. I tak, aby 
dopisać firmę do rejestru należy do niej wysłać list 
polecony z ostrzeżeniem o zamiarze dopisania do 
listy dłużników, następnie odczekać 30 dni. Kwota 
długu musi przekraczać 500 zł.

Po wpisaniu dłużnika należy rygorystycznie 
przestrzegać aktualizowania wartości długu, 
w sytuacji gdy dłużnik spłacił zobowiązanie, nawet 
częściowo. Uchybienie temu obowiązkowi może się 
wiązać z konsekwencjami. 

Wg ustawy wierzyciel ma obowiązek usunięcia 
informacji gospodarczej w terminie 14 dni od 
daty zaksięgowania na swoim rachunku spłaty 
zobowiązania. W przeciwnym razie grozi mu 
grzywna w wysokości 30 tys. zł.

Sprawdzając kontrahenta w BIGu należy pamiętać, 
iż biuro ewidencjonuje wszystkie zapytania 
i udostępnia je zainteresowanym podmiotom. 
Oznacza to teoretycznie, iż zawsze będziemy mieć 
wiedzę, kto o nas pyta.

Biura informacji gospodarczej mają duże znaczenie 
w gospodarce. Przyczyniły się do uszczelnienia 
systemu regulowania należności. Wpis do bazy 
BIG może się wiązać z odmową uzyskania kredytu, 
sprzedaży na odroczony termin płatności, braku 
możliwości wzięcia udziału w przetargu.

Słabości BIG

•	 Każde z biur działa samodzielnie i prowadzi 
odrębną listę dłużników, zostały zowbowiązane  
do współpracy i wymieniania się danymi  
> na wniosek klienta

•	 Dynamiczny charakter, tzn. dłużnik, który się spłacił 
nie widnieje już na liście dłużników.  
Dotyczy to także „recydywistów”.

•	 Biura posiadają odmienną bazę klientów,  
od których zależy zawartość baz danych.

•	 Bazy biur nie oddają faktycznej ilości długów 
i dłużników w segmencie przedsiębiorstw, z uwagi 
na fakt, iż firmy niechętnie do nich dopisują długi, 
a głównie chcą w nich sprawdzać kontrahentów.

Koszt współpracy z KRD BIG dla sektora MSP

•	 Abonament Premium  600 zł/mc

•	 Koszt zadania jednego zapytania o dłużnika  ok. 
10 zł

•	 Koszt dopisania dłużnika do bazy  ok. 10 zł

•	 Koszt wezwania do zapłaty listem poleconym 
przez KRD  ok. 7 zł

Ceny usług biur informacji gospodarczej zależą od 
„jakości” i atrakcyjności ich bazy, czyli popytu na 
ich usługi. Najtańsze to te, których bazy są niemal 
puste. Najdroższe jest dla przedsiębiorcy biuro 
KRD, ale to właśnie ono posiada najszerszą bazę 
firm.
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Rola internetowych giełd 
wierzytelności w weryfikacji 
kontrahenta

Giełdy długów powstały jako narzędzia obrotu 
wierzytelnościami. Ubocznie pełnią jednak rolę 
miejsc, gdzie można upublicznić dług kontrahenta 
lub sprawdzić kontrahenta. W odróżnieniu 
od BIGów nie podlegają regulacjom ustawy 
o udostępnianiu informacji gospodarczych. Są 
instytucjami wolnego rynku.

Informacje zawarte w giełdach długów to: nazwa 
dłużnika, adres dłużnika, kwota długu oraz cena 
sprzedaży długu. Skuteczność giełd długów wynika 
natychmiastowego upublicznienia faktu istnienia 
niespłaconego zobowiązania. Dłużnik często 
dostaje dodatkowo wiadomość sms lub e-mail, 
informujący go o fakcie opublikowania długu na 
sprzedaż.

Umieszczenie wierzytelności na giełdzie oznacza 
dla wierzyciela realną możliwość sprzedaży długu 
oraz wywierania nacisku na dłużnika, w celu 
uzyskania od niego zapłaty.

Konsekwencje dla dłużnika

Konsekwencje  są bardzo dotkl iwe -  wpis 
w I n t e r n e c i e  j e s t  w i d o c z n y d l a  k a ż d e g o 
użytkownika sieci. Giełdy długów wykorzystują 
mechanizmy SEO (pozycjonowania wpisów). 
Oznacza to, iż wpis firmy ABC s.c. po jakimś czasie 
będzie się pojawiał w wynikach wyszukiwania 
wyszukiwarek internetowych na pierwszych 
odsłonach. Z uwagi na brak mechanizmów zatarcia 
w sieci wpis taki może być widoczny jeszcze długo 
po zdjęciu dłużnika z giełdy.

CASE STUDY: KORZYŚCI

Firma x wydała w ciągu roku na sprawdzenie 
10 000 zł, korzystając z usług wywiadowni 
gospodarczej. Sprawdziła 50 nowych kontrahentów 
przed udzieleniem kredytu kupieckiego.

W 49 przypadkach dane z wywiadowni potwierdziły 
intuicję sprzedawcy, co do oczywistej rzetelności 
i  wypłacalności  kontrahentów.  W jednym 
przypadku okazało się, iż klient jest notorycznym 
dłużnikiem, który oszukał wiele firm.

Sprzedawca odmówił transakcji na odroczony 
termin płatności, odstępując od uzgodnionej 
transakcji na kwotę 12 000 zł. Tyle firma x byłaby 
stratna po udzieleniu kredytu kupieckiego.

Kalkulacja wydaje się oczywista.  Pomimo 
wydanych pieniędzy, zaoszczędził co najmniej 
2 000 zł na uniknięciu szkodowej transakcji.

Uniknięcie szkodowej transakcji na kwotę równą 
wartości wydatków na sprawdzanie kontrahentów 
czyni całą procedurę opłacalną.

Na giełdach długów można swobodnie i bezpłatnie 
sprawdzać kontrahentów, wyszukując ich po 
nazwie lub numerze NIP. Jest to czynność żmudna, 
z uwagi na mnogość giełd, ale czasami warto ją 
wykonać, zwłaszcza w obliczu podejrzeń, co do 
rzetelności naszego klienta.

Ceny korzystania z giełd długów dla wierzycieli 
są zróżnicowane, ale zazwyczaj niskie, czasem 
symboliczne lub darmowe. Pobierane są opłaty 
za wystawienie bądź zdjęcie danej pozycji 
z giełdy, oraz dodatkowe opłaty za wysyłkę 
sms, wyróżnienie itp. Sprawdzanie jest zawsze 
bezpłatne.

Nie ma jednej uniwersalnej metody sprawdzenia 
kontrahenta. W celu weryfikacji jednoosobowej 
działalności gospodarczej, przed udzieleniem 
kredytu kupieckiego, najłatwiej poprosić klienta 
o dokumenty rejestrowe i  f inansowe oraz 
o wskazanie dwóch innych dostawców, gdzie 
można go sprawdzić telefonicznie.

W przypadku dużej firmy, funkcjonującej w formie 
sp. z o.o. warto sięgnąć po dane z wywiadowni 
gospodarczej. Jej raport będzie zawierał również 
informacje z giełd długów i biur informacji 
gospodarczej.

Łatwiej zebrać informacje rynkowe o firmie 
działającej lokalnie. Natomiast w przypadku 
firmy prowadzącej działalność ogólnokrajową 
lub eksportującą nie obędzie się bez współpracy 
z wywiadownią gospodarczą i co najmniej jednym 
biurem informacji gospodarczej.
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JAK MOTYWOWAĆ KONTRAHENTÓW DO TERMINOWEJ ZAPŁATY?

Jak sprawić, aby klienci kupowali nasze towary 
i usługi, a jednocześnie płacili w terminie?

Czyli co zrobić, aby było normalnie?

1. Zbuduj procedury udzielania kredytu kupieckiego.

2. Sprawdzaj kontrahentów przed sprzedażą na 
odroczony termin płatności.

3. Informuj kontrahentów o istniejących zasadach.

4. Gromadź informacje o kontrahentach, które mogą  
Ci się przydać w przyszłości.

5. Wprowadź politykę kontroli należności.

6. Korzystaj z dostępnych narzędzi prewencji 
kredytowej.

7. Pomyśl o zabezpieczeniach dużych transakcji.

8. Zdecydowanie odzyskuj należności zagrożone 
brakiem zapłaty.

9. Przestrzegaj zasad Rozważnej Firmy.

Procedury kredytowe

Podczas udzielania klientom kredytu kupieckiego 
warto zbudować kanon procedur, związanych 
z udzielaniem i nadzorowaniem tego kredytu. Oto 
niezbędne minimum:

1. Ustal brzegowe warunki: minimalnego/
maksymalnego limitu kredytowego, 
maksymalnego terminu płatności.

2. Wprowadź zasadę 3 transakcji płatnych z góry, na 
kwotę nie mniejszą niż 3 średnie wartości faktury 
wystawianej w Twojej firmie.

3. Przed pierwszą transakcją na odroczony termin 
sprawdź w dostępnych Ci źródłach wiarygodność 
kontrahenta, a zwłaszcza upewnij się, iż nie ma 
już długów u konkurencji. Sprawdź, czy firma na 
pewno istnieje w CEIDG lub KRS.

4. Poproś kontrahenta o wypełnienie krótkiej ankiety, 
w której powinny być zawarte następujące 
informacje:

•	 dane firmy,

•	 dane kontaktowe osób uprawnionych do repre 
zentacji,

•	 data powstania firmy,

•	 wielkość obrotu za ostatni rok,

•	 główni dostawcy,

•	 planowany obrót z Twoją firmą,

•	 oczekiwania względem limitu kredytowego 
i terminu płatności.

5. Ustal kontrahentowi bezpieczny limit kredytu 
i wyznacz zwyczajowy termin płatności.

6. Wyznacz osobę odpowiedzialną za kontrolę 
finansową, a zwłaszcza:

•	 zwiększanie limitów,

•	 blokowanie kredytów (sprzedaż tylko za 
gotówkę),

•	 monitoring należności,

•	 kierowanie spraw do windykacji.

7. Możesz dodatkowo prosić klientów o wystawienie 
weksla in blanco, celem zabezpieczenia linii 
kredytowej.

8. Opublikuj na swoje stronie warunki, jakie musi 
spełniać kontrahent, aby ubiegać się o kredyt 
kupiecki: wymóg 3 transakcji gotówkowych 
+ wypełnienie ankiety. Poinformuj klientów 
o fakcie współpracy z firmą windykacyjną 
i konsekwencjach braku zapłaty.

Wprowadzenie powyższych zasad sprawi, iż 
sprawy należności będą traktowane systemowo, 
zaś kontrahenci z góry będą wiedzieć, na jakich 
zasadach przebiega współpraca z firmą.

Monitoring należności
W ramach analizy należności warto przygotować 
raport z programu do fakturowania ukazujący 
należności wg kontrahentów, terminów płatności, 
czasu zwłoki z zapłatą. Przedsiębiorca monitorując 
należności, korzysta zazwyczaj z własnych 
zasobów kadrowych. Kolejne działania:

•	 rozmowy	 telefoniczne	 z	 kontrahentami,	
przypomnienie	o	terminie	zapłaty,

•	 wysyłka	powiadomień	z	przypominaniem	
o	terminie	zapłaty.

Uprzejma komunikacja z kontrahentem może się 
już odbywać na 7 dni przed terminem płatności. 
Warto przypomnieć, iż za kilka dni upłynie termin 
płatności i uzyskać zapewnienie, iż klient zapłaci. 
W przypadku faktur po terminie warto notować 
powody braku zapłaty i pytać o realny termin 
płatności. Zawczasu „wyłowimy” transakcje, które 
mogą się skończyć złymi długami.

W PRAKTYCE:

Komfortowym i niedrogim rozwiązaniem może być 
zlecenie telefonicznego monitoringu należności do 
firmy zewnętrznej. Usługa taka, zwana czasami 
telefonicznymi akcjami monitowymi, jest skuteczna, 
gdyż klient prowadzi rzeczową rozmowę z „obcym”, 
nie zaś ze swoim opiekunem.
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Dobrym wsparciem nadzorowania bieżących 
płatności  są  platformy automatycznego 
monitoringu należności .  Najlepsze z nich 
umożliwiają:

•	 masową wysyłkę powiadomień sms, vms, 
e-mail,

•	 dobór treści powiadomień,

•	 operowanie saldami (nie zaś fakturami),

•	 planowanie scenariuszy,

•	 planowanie budżetów,

•	 pomiar efektów.

Dla komfortu użytkownika system może być 
zasilany danymi z pliku lub być zintegrowany 
z programem do sprzedaży. Istnieją rozwiązania 
z zaimplementowanymi algorytmami predykcji 
(przewidywania) spłat na podstawie analizy 
danych historycznych.

Korzystanie z automatycznego monitoringu 
należności bieżących staje się powszechną 
praktyką w biznesie. Warto wybierać rozwiązanie, 
które nie zawiera elementów windykacji i nie 
wpływa na relacje z klientami. Dostawca systemu 
monitoringu musi wówczas dać gwarancję, iż 
komunikaty będą bardzo uprzejme oraz nie będzie 
ich zbyt wiele.

Jak długo prowadzić monitoring płatności?

Optymalny okres działań przypominawczych pokrywa 
się z tzw. akceptowanym terminem oczekiwania na 
zapłatę. W każdej firmie będzie on inny. Można jednak 
przyjąć, iż mieści się on w przedziale od 7 przed 
terminem do 90 dni po terminie, licząc od terminu 
płatności wskazanego na fakturze.

Monitoring należności  b ieżących dotyczy 
w y ł ą c z n i e  s p r a w  a k t u a l n y c h .  G r z e c z n e 
przypominanie o płatnościach nie ma sensu 
w sprawach należności starszych. Monitoring 
wobec wierzytelności starszych będzie utwierdzał 
dłużnika w przekonaniu, iż postępujemy zawsze 
miękko i można nadal opóźniać zapłatę.

Pieczęć informacyjna jako narzędzie 
prewencji

Pieczęcie prewencyjne z logo firmy windykacyjnej 
i tekstem ostrzegawczym służą do stemplowania 
dokumentów sprzedaży oraz korespondencji 
z kontrahentami. Pieczęć może być fizycznym 
stemplem przystawianym na fakturze, rodzajem 
naklejki lub integralną częścią wydruku faktury 
(e-pieczęć).

Znak prewencyjny jest zazwyczaj wyróżniony 
czerwoną lub niebieską barwą, tak aby rzucał się 
w oczy. Zawiera tekst opisujący konsekwencje 
braku zapłaty w terminie.

W trakcie rejestracji wpisz  
KOD: RF20

Otrzymasz dostęp do modułu 
monitoringu faktur za darmo 
w pakiecie MINI na 3 miesiące.

rozwaznafirma.pl lub

Zarejestruj się w Systemie Zarządzania 
Należnościami Rozważna Firma.

Korzyści płynące z użytkowania 
pieczęci prewencyjnej:

•	 wzrost dyscypliny finansowej kontrahentów,

•	 upowszechnienie świadomości konsekwencji 
za uchybienie w zapłacie,

•	 eliminacja potrzeby dodatkowego 
informowania kontrahentów 
o podejmowanych krokach w celu 
odzyskiwania należności,

•	 możliwość użytkowania pieczęci w różnych 
językach, także wobec kontrahentów 
zagranicznych.

EKSPERT RADZI:

Kluczowym elementem nadzorowania płatności od 
kontrahentów jest monitoring płatności, na który składa 
się: analiza stanu należności przeterminowanych, 
permanentne przypominanie kontrahentom o terminach 
zapłaty oraz pomiar efektów, czyli sprawdzanie czy 
działania przynoszą skutki.

Brak zapłaty w terminie spowoduje
windykację należności
przez firmę

www.euleo.pl

Grzegorz Grzesiak, 
Dyrektor Departamentu  
Windykacji EULEO
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SPOSOBY POLUBOWNEGO ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI

Windykacja polubowna jest najpopularniejszym 
i najskuteczniejszym sposobem dochodzenia 
należności od dłużników. Polega na nawiązaniu 
kontaktu i przeprowadzeniu negocjacji, które 
pozwolą ustalić sposób oraz harmonogram spłat. 
Zadaniem windykatora jest również monitorowanie 
całego procesu i  sprawdzanie, czy dłużnik 
wywiązuje się z ustaleń i zobowiązań.

Odpowiednio przeprowadzona windykacja polubowna 
daje duże szanse na odzyskanie należności bez potrzeby 
wchodzenia na drogę sądową.

W ramach windykacji polubownej prowadzony 
jest szereg działań, których celem jest wywarcie 
odpowiedniej presji na dłużniku i skłonienie go do 
szybkiego uregulowania należności:

•	 weryfikacja danych na temat dłużnika (dane 
teleadresowe, finansowe),

•	 ocena zdolności płatniczej dłużnika,

•	 wysyłka wezwań do zapłaty (list, email),

•	 negocjacje telefoniczne i ustalenie harmonogramu 
spłat,

•	 wizyty windykatorów terenowych w siedzibie 
dłużnika i prowadzenie negocjacji bezpośrednich,

•	 monitorowanie działań dłużnika.

ZDANIEM EKSPERTA:
Wokół windykatorów i stosowanych przez nich metod 
pracy narosło wiele mitów i stereotypów. Często są 
przedstawiani jako bezwzględni, agresywni egzekutorzy, 
którzy nie przebierają w środkach, aby odzyskać pieniądze 
od dłużnika. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie 
inaczej, a pracownicy firm windykacyjnych działają 
według ściśle określonych procedur, zgodnie z prawem 
i zasadami etyki.

Tadeusz Broś, 
Dyrektor Operacyjny  

Departamentu Windykacji

Jak pracuje windykator?

•	 Windykator ma pełną świadomość tego,  
że reprezentuje nie tylko swoją firmę, ale także 
zleceniodawcę, dla którego odzyskuje należności. 
Swoimi działaniami nie może narazić na szwank 
reputacji żadnej ze stron. W czasie rozmowy 
nie używa niecenzuralnych zwrotów, stara się 
opanować emocje dłużnika i przeprowadzić 
rzeczowe negocjacje.

•	 Windykator przestrzega kodeku etyki branży 
zarządzania wierzytelnosciami np. Zasad Etycznych 
PZZW.

•	 Windykator działa jako przedstawiciel wierzyciela 
i jego celem jest odzyskanie należności, jednak do 
prowadzonych spraw nie podchodzi personalnie. 
Potrafi zachować dystans przy jednoczesnym 
zaangażowaniu w rozwiązanie zaistniałej sytuacji.

•	 W kontaktach z dłużnikami windykator dostosowuje 
swój czas pracy do danego przedsiębiorstwa  
– nie ma mowy o „nękaniu” telefonami w godzinach 
wieczornych bądź w weekendy. Wyjazdy 
windykatorów terenowych również realizowane 
są wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy 
przedsiębiorstw.

•	 Celem windykatora jest przedstawianie w czasie 
negocjacji konsekwencji wynikających z braku 
zapłaty (publikacja informacji o zadłużeniu na 
ogólnodostępnych giełdach długów, naliczenie 
odsetek itp.), które są powszechnie stosowane 
i całkowicie zgodne z prawem.

•	 Windykatorzy cały czas przechodzą specjalistyczne 
szkolenia i pogłębiają swoją wiedzę z zakresu 
prawa, finansów i ekonomii.
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Czy opłaca się windykować 
samodzielnie?
Duże firmy i korporacje dysponujące odpowiednimi 
środkami słusznie organizują departamenty 
controllingu, które realizują tzw. miękkie procedury 
windykacyjne (tzw. przedwindykacja) w razie 
wystąpienia problemów z płatnościami w terminie. 
W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 
jest to jednak całkowicie nieopłacalne, dlatego 
w  z a k r e s i e  z a r z ą d z a n i a  n a l e ż n o ś c i a m i 
i odzyskiwania długów warto współpracować 
z profesjonalistami. 

Należy pamiętać, iż działania samodzielne mogą 
być prowadzone w ograniczonym zakresie, 
a wszelkie przypadki przekroczenia kompetencji 
(wynikające najczęściej z braku specjalistycznej 
wiedzy i doświadczenia) dłużnik może wykorzystać 
przeciwko nam.

Firmy windykacyjne świadczą kompleksowe usługi 
i wypracowały odpowiednie procedury, które 
pozwalają zarówno na zapobieganie długom, jak 
i na sprawne i bezpieczne odzyskiwanie należności. 
Usługi profesjonalne będą zdecydowanie tańsze 
niż działania firm we własnym zakresie. Należy 
również wziąć pod uwagę, że działania podjęte 
„na własną rękę” nie będą tak skuteczne, jak 
działania firm wyspecjalizowanych w odzyskiwaniu 
pieniędzy od dłużników.

Wpływ windykacji na relacje 
handlowe
Przedsiębiorcy często obawiają się, że nawiązanie 
współpracy z firmą windykacyjną pogorszy ich 
relacje z partnerem biznesowym. Niepokoi ich 
przeświadczenie, że podjęte działania prewencyjne 
lub windykacyjne będą odebrane jako sygnał do 
wzajemnych oskarżeń lub zerwania współpracy. 
Ponadto, niepotrzebne obawy wierzyciele wiążą 
z nadszarpnięciem ich wizerunku poprzez działania 
zewnętrznej firmy.

Współpraca ze specjalistami i sprawnie 
przeprowadzona windykacja ma na 
celu odzyskanie należności w sposób 
kulturalny i z zachowaniem zasad etyki 
i nie jest równoznaczna z zerwaniem 
relacj i  b iznesowych.  Wierzyciel , 
oddając sprawę firmie windykacyjnej, 
daje sygnał kontrahentowi, że widzi 
p o t e n c j a l n ą  m o ż l i w o ś ć  d a l s z e j 
współpracy. Można powiedzieć, że 
nieuregulowane zobowiązania dłużnika 
traktuje jako przejściowe i jednorazowe. 
Wykazując dalszą wolę współpracy, 
wierzyciel okazuje w ten sposób 
zaufanie do kontrahenta.

Rejestracja zlecenia w systemie Dzień 1

Zebranie danych przez dział analiz 
i informacji gospodarczej Dzień 2

Skierowanie sprawy do działu windykacji Dzień 3

Analiza prawnych podstaw  
dochodzenia roszczeń Dzień 60-70

Postępowanie sądowe Dzień >70

Postępowanie windykacyjne
•	 wspomaganie informacyjne windykacji
•	 raportowanie o stanie zlecenia
•	 kontrola wewnętrzna
•	 potwierdzenie spłat

Dzień 2-60

Spłata Długu

Spłata Długu
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W PRAKTYCE:

Na co zwracać uwagę przy wyborze firmy windykacyjnej?

Zakres usług

Większość firm oferuje kompleksowe rozwiązania 
w zakresie windykacji polubownej, sądowej 
c z y d z i a ł a ń  p re w e n c y j n y c h .  N a w e t  j e ś l i 
w danym momencie nasze potrzeby ograniczają 
się do jednego typu działań, warto spojrzeć 
na zapotrzebowanie w szerszej perspektywie. 
Istotnym elementem jest również istnienie 
kancelarii prawnej przy firmie windykacyjnej.

Specjalizacja branżowa

Warto korzystać z usług firmy, która specjalizuje 
się w obsłudze konkretnych branż, zna realia w nich 
panujące i cały czas rozwija swoje kompetencje. 
Spowodowane jest to dużym zróżnicowaniem 
charakteryzującym poszczególne sektory, proces 
odzyskiwania należności w branży budowlanej 
różni się od analogicznego procesu np. w branży 
transportowej.

Zakres windykacji

Skuteczność prowadzonych działań jest w dużym 
stopniu zależna od zakresu windykacji. Należy 
zwrócić uwagę przede wszystkim na metody 
komunikacji z dłużnikiem (poczta tradycyjna, 
e-mail, sms, vms, callcenter, automatyzacja 
komunikacji) ,  sposób prowadzenia działań 
- windykacja „zza biurka” oraz realizowanie 
wyjazdów do dłużników, zakres terytorialny 
–  d z i a ł a n i a  p r o w a d z o n e  t y l k o  l o k a l n i e , 
ogólnokrajowo oraz możliwości prowadzenia 
windykacji zagranicznej.

Opinie o firmie

Doświadczenie firmy windykacyjnej najlepiej 
weryfikować na podstawie jej dotychczasowych 
klientów i wystawionych przez nich referencji. 
O wiarygodności firmy windykacyjnej świadczy 
również przynależność do organizacji branżowych 
oraz otrzymane certyfikaty i referencje, np. 
rekomendacja Polskiego Związku Zarządzania  
Wierzytelnościami.

Sposób komunikacji

Standardem we współpracy z firmą windykacyjną 
powinien być system informatyczny, który 
umożliwia m.in.  masowe składanie zleceń 
i generowanie raportów. Klient powinien posiadać 
stały dostęp do informacji o prowadzonych 
sprawach, wiedzieć na jakim etapie znajduje się 
postępowanie i jakie działania zostały dotychczas 
podjęte. Taki system umożliwia również szybki 
kontakt i wymianę informacji na linii wierzyciel –
windykator.

Odzyskiwanie odsetek i kosztów windykacji

Firmy windykacyjne, na mocy ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych, mogą 
dochodzić od dłużnika nie tylko kwoty głównej 
należności,  ale również odsetek i  kosztów 
windykacji .  Jest to szczególnie istotne dla 
wierzyciela, gdyż pozwala niemal całkowicie 
pokryć wszystkie poniesione koszty.

Kompetencje detektywistyczne

Doświadczone f i rmy działa jące w branży 
windykacji,  posiadają również kompetencje 
detektywistyczne. Dzięki licencji detektywistycznej, 
f i r m a  j e s t  w s t a n i e  p r z y g o t o w a ć  r a p o r t 
detektywistyczny. Raport ten w windykacji jest 
stosowany do pozyskiwania informacji niejawnych, 
m.in. związanych z majątkiem dłużnika.

Windykacja międzynarodowa

Mity o windykacji zagranicznej 
http://blog.rozwaznafirma.pl/obalamy-mity-o-windykacji-5-
windykacja-za-granica/
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Kierując sprawę do firmy windykacyjnej, wierzyciel 
liczy na szybkie wyegzekwowanie należności 
na drodze polubownej, postępowanie sądowe 
traktując jako ostateczność. Często zdarza 
się jednak, że dłużnik nie ma zamiaru płacić 
dobrowolnie lub też nie dysponuje środkami 
pozwalającymi mu szybko zaspokoić roszczenie. 
Postępowanie sądowe jest wówczas praktycznie 
jedyną metodą na „nakłonienie” dłużnika do 
zapłaty, ponadto zabezpiecza wierzytelności przed 
przedawnieniem.

•	 Termin przedawnienia zobowiązań z tytułu 
sprzedaży między przedsiębiorcami w obrocie 
krajowym wynosi 2 lata, przy czym termin ten 
upływa w ostani dzień roku kalendarzowego.

•	 Termin przedawnienia zobowiązań z tytułu umów 
transportu krajowego (towar jest przewożony 
z Polski do Polski) wynosi 1 rok od dnia realizacji 
przewozu.

•	 Termin przedawnienia zobowiązań z tytułu 
umów transportu międzynarodowego (towar jest 
przewożony z zagranicy do Polski lub z Polski za 
granicę) wynosi w uproszczeniu 1 rok i 3 miesiące od 
dnia zlecenia przewozu.

•	 Roszczenie zabezpieczone prawomocnym 
orzeczeniem Sądu ulega przedawnieniu dopiero po 
upływie lat 6, z wyjątkiem odsetek.

W PRAKTYCE:  
fakty o postępowaniu sądowym 

•	 Kosztami postępowania sądowego, w przypadku 
wygranej, obciążany jest co do zasady dłużnik 
i  w drodze postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego przez komornika można ich 
dochodzić.

•	 Typowe sprawy o zapłatę są rozpatrywane 
w postępowaniu upominawczym lub nakazowym 
i o ile dłużnik nie złoży środka odwoławczego 
nie ma potrzeby uczestniczenia w rozprawie – 
sprawa rozpoznawana jest przez sędziego na 
posiedzeniu niejawnym, a dłużnik wraz z pozwem 
otrzymuje nakaz zapłaty.

•	Dłużnicy bardzo często zwracają s ię  do 
Wierzycieli, prosząc o odroczenie procedury 
sądowej.  Warto przy takiej okazji  zadbać 
o pisemne porozumienie. Jeżeli bowiem dłużnik 
uzna zobowiązanie na piśmie i zobowiąże 
się do jego spłaty w ustalonym terminie, 
którego nie dotrzyma, sprawę w Sądzie można 
przeprowadzić szybciej i taniej - w postępowaniu 
nakazowym, w którym opłata od pozwu jest 
czterokrotnie niższa.

•	Nawet gdy po przeprowadzeniu postępowania 
nie udało się wyegzekwować od dłużnika 
należnych kwot,  Wierzyciel posiadający 
prawomocne orzeczenie jest w dużo lepszej 
sytuacji od tego, który pozostawił sprawę 
bez podejmowania żadnych czynności. Może 
ponawiać egzekucję w dowolnym czasie.

•	W i e r z y c i e l ,  p o d e j m u j ą c  p o s t ę p o w a n i a 
egzekucyjne po kilku latach może mieć większe 
szanse na zapłatę, ponadto za cały ten czas 
naliczane są odsetki.

•	 Skierowanie sprawy do Sądu to dbałość o własne 
interesy i choć wiąże się to często z koniecznością 
p o n i e s i e n i a  w y d a t kó w,  w o s t a t e c z n y m 
rozrachunku zawsze jest bardziej korzystne dla 
Wierzyciela.

ODZYSKIWANIE DŁUGÓW NA DRODZE SĄDOWEJ

ZDANIEM EKSPERTA:

Sprawę do postępowania sądowego warto skierować 
w kilku przypadkach:
•	 zawsze, kiedy w czasie 90 dni windykacja polubowna 

nie przynosi zadowalających efektów,
•	 w przypadku długów starszych niż rok,
•	 gdy dłużnik kwestionuje istnienie długu,
•	 gdy mamy wiarygodne informacje o pogarszającej 

się kondycji dłużnika, a zwłaszcza o prowadzonych 
egzekucjach komorniczych lub wyprzedawaniu, lub 
ukrywaniu majątku przez dłużnika.

Dawid Olszewski, 
Radca Prawny z Kancelarii  
Radców Prawnych EULEO
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Jak przygotować się do postępowania?

Wierzyciel powinien zabezpieczyć wszelkie 
dokumenty związane z roszczeniem:

•	 dokumentacja transakcji (umowy, faktury, rachunki, 
zamówienia),

•	 dowody wydania towaru lub odbioru 
usługi (dokumenty WZ, w przypadku usług 
transportowych: listy przewozowe, dokumenty 
CMR),

•	 całość korespondencji prowadzonej z dłużnikiem 
(zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej),

•	 pisemne uznanie długu (w oryginale),

•	 formalne zabezpieczenia długu (np. weksel),

•	 dowody wpłat (potwierdzenia przelewów 
bankowych, dokumenty KP).

Uznanie długu przez dłużnika 
http://blog.rozwaznafirma.pl/uznanie-dlugu-przez-dluznika/

•	 brak możliwości uzyskania informacji o stanie 
postępowania

•	 brak możliwości wnioskowania 
o przyśpieszenie postępowania w przypadku 
sprzeciwu

•	 nie można uzyskać zabezpieczenia roszczenia

•	 uproszczone procedury – postępowanie 
możliwe do przeprowadzenia w całości drogą 
elektroniczną

•	 nie wymaga pomocy pełnomocnika

WADY i ZALETY  
Elektronicznego Postępowania Upominawczego

Co warto wiedzieć o Elektronicznym 
Postępowaniu Upominawczym?

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 
(EPU). zostało wprowadzone w 2010 roku w celu 
odciążenia sądów i zwiększenia efektywności 
w prowadzeniu spraw dotyczących niewielkich 
roszczeń finansowych.

Sądem właściwym do rozpoznawania wszystkich 
spraw w EPU w pierwszej instancji jest Sąd 
Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział 
Cywilny.

•	 doskonale sprawdza się przy dochodzeniu 
portfeli wierzytelności dużych firm i instytucji 
obsługujących konsumenta,

•	 nie trzeba (choć warto) korzystać z pomocy 
pełnomocnika, formularze ułatwiające 
prawidłowe złożenie pozwu,

•	 użyteczne przy bezspornych sprawach 
gospodarczych,

•	 niski koszt uzyskania nakazu zapłaty 
w sprawach nierokujących na odzyskanie 
należności.
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Zalety sprzedaży należności:

•	 natychmiastowe uzyskanie zapłaty ceny 
sprzedaży należności, co ma pozytywny wpływ 
na płynność finansową firmy,

•	 zmniejszenie zobowiązań podatkowych

•	 poprawa wizerunku bilansowego 
przedsiębiorstwa. Zamknięcie kont księgowych 
poszczególnych dłużników, co skutkuje 
ujawnieniem w bilansie rzeczywistej sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa,

•	 uniknięcie procesu windykacji na własny 
rachunek, a zwłaszcza postępowania 
sądowego i egzekucyjnego, które wiąże 
się z zaangażowaniem własnych środków 
finansowych.

Wady sprzedaży wierzytelności:

•	 utrata zysku z transakcji, której dotyczył dług, 
wynikająca z dyskonta udzielonego firmie 
kupującej,

•	 frustracja „sprzedanego” dłużnika, z powodu 
pewnej windykacji przez profesjonalny podmiot 
zewnętrzny.

Sprzedaż wierzytelności odbywa się w formie 
umowy kupna-sprzedaży. Zawierając taką umowę 
należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

•	 cena wierzytelności,

•	 data zapłaty za sprzedawane długi,

•	 zakres odpowiedzialności sprzedającego 
i kupującego,

•	 konieczność zapłaty podatku PCC.

Należy się  upewnić,  iż  nasze długi  są 
kupowane w ramach bezwarunkowej umowy 
sprzedaży, nie zaś tzw. powierniczego 
przelewu wierzytelności, zwanego inaczej 
cesją warunkową.

W procesie zarządzania wierzytelnościami w firmie 
jedną z możliwych decyzji jest sprzedaż długów.
Kiedy warto zainteresować się sprzedażą długu:

•	 od dłuższego czasu firma nie może odzyskać 
należnych pieniędzy od dłużników,

•	 firma nie chce zajmować się dochodzeniem 
należności od nierzetelnych kontrahentów.

S k u p e m  w i e r z y t e l n o ś c i  z a j m u j ą  s i ę 
wyspecjalizowane podmioty, zazwyczaj są to firmy 
windykacyjne. Skupując dług będą go odzyskiwać 
we własnym zakresie i imieniu, czerpiąc z tego 
zysk wynikający z różnicy pomiędzy odzyskaną 
kwotą a ceną zapłaconą za należność. Transakcje 
dla zbywców wiążą się z ryzykiem straty, gdyż 
cena zakupu jest zazwyczaj znacznie niższa od 
nominalnej wartości długu.

Na rynku dokonuje się obrót dwóch rodzajów 
wierzytelności:

•	 wierzytelności regularnych (ściągalnych),

•	 wierzytelności utraconych (nieściągalnych).

W pierwszym przypadku wierzyciel sprzedaje 
n a l e ż n o ś ć  j e s z c z e  n i e w y m a g a l n ą  l u b 
przeterminowaną, uzyskując za nią rynkową 
cenę,  wahającą  s ię  w przedziale  20-90% 
wartości należności. Motywacją dla wierzyciela 
jest uzyskanie od kupującego natychmiastowej 
zapłaty, nawet kosztem utraty zysku z transakcji. 
W przypadku długów utraconych wierzyciel ma już 
pewność, iż ich już nie odzyska własnymi siłami 
w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej. 
Za takie długi uzyska jedynie symboliczną cenę. 
Firma windykacyjna potraktuje taki dług jako 
długoterminową inwestycję, w którą będzie 
musiała wnieść sporo wysiłku i czasu, zanim uzyska 
jakiekolwiek korzyści, o ile w ogóle je uzyska.

W PRAKTYCE:  
Cena za wierzytelność

minęły 3 miesiące od daty wymagalności – cena 
w wysokości 8090% wartości wierzytelności,

minęło 12 miesięcy od daty wymagalności –ok.

2030% wartości wierzytelności,

przedawniona wierzytelność – prawdopodobnie cena 
nie wyższa niż 3% jej wartości,

wierzytelność nieściągalna – cena symboliczna, 
nieprzekraczająca ok. 1%.

SPRZEDAWANIE ZŁYCH DŁUGÓW
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B e z w a r u n ko w a  s p r z e d a ż  w i e r z y t e l n o ś c i 
charakteryzuje się tym, że zapłata za sprzedane 
wierzytelności następuje w ściśle określonym 
terminie od daty podpisania umowy (zazwyczaj 
natychmiast). Ponadto już z dniem podpisania 
umowy własność wierzytelności przechodzi na 
nabywcę.

Powiernicza cesja wierzytelności oznacza, 
że nabywca już w dniu zawarcia umowy staje 
się właścicielem wierzytelności, ale zapłata za 
nie następuje dopiero po zwindykowaniu przez 
nabywcę należności od naszego dłużnika. Kiedy 
nabywca nie zwindykuje dłużnika w określonym 
w umowie czasie, wówczas dług wraca do 
sprzedającego, a kupujący zwolniony zostaje 
z obowiązku zapłaty ceny długu. Wszystko wraca 
do stanu sprzed sprzedaży długu.

Zawierając umowę sprzedaży wierzytelności 
sprawdźmy,  czy w umowie nie występują 
zapisy wskazujące na transakcję warunkową 
(powierniczą). Zdarza się, iż kupujący ukrywa przed 
sprzedającym powierniczy charakter transakcji, zaś 
taki jej charakter wynika nie z nazwy umowy, ale ze 
szczegółowych zapisów, ujętych w treści.

W PRAKTYCE:  
Dokumenty wymagane przy 
sprzedaży wierzytelności

•	 oryginały faktur sprzedaży, dowodów 
wydania, listów przewozowych,

•	 w przypadku, gdy dług był przedmiotem 
postępowania sądowego: oryginał tytułu 
wykonawczego (np. nakazu zapłaty, 
wyroku),

•	 w przypadku, gdy dług był przedmiotem 
nieskutecznego postępowania 
egzekucyjnego: oryginał postanowienia 
komornika o umorzeniu egzekucji,

•	 przy regularnych wierzytelnościach: 
dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty 
związane z wierzytelnością np. 
korespondencja z dłużnikiem.
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Audyt bezpieczeństwa należności – szczegó-
łowa analiza wszystkich obszarów działalno-
ści przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa 
finansowego i zawierania transakcji z kontrahen-
tami, której celem jest minimalizacja ryzyka utraty 
należności poprzez wdrożenie stosownych proce-
dur weryfikacji kontrahentów i współpracy z nimi.

Cesja wierzytelności – umowa cywilnoprawna 
przenosząca prawo wierzytelności z pierwotnego 
wierzyciela na osobę trzecią.

Deklaracja wekslowa – dokument sporządzany 
łącznie z wystawieniem przez dłużnika weksla in 
blanco regulujący warunki wypełnienia weksla. 
Powinna ona zawierać warunki, po których ziszcze-
niu wierzyciel ma prawo wypełnić weksel, określe-
nie maksymalnej kwoty, na którą weksel może być 
wystawiony, określenie terminu płatności, jakim 
wierzyciel może weksel opatrzyć, uprawnienie wie-
rzyciela do opatrzenia weksla klauzulą “bez prote-
stu”, określenie sposobu poinformowania dłużnika 
o wypełnieniu weksla.

Dług – niespełnione pieniężne lub rzeczowe świad-
czenia dłużnika na rzecz wierzyciela.

Dłużnik - osoba zobowiązana wobec wierzyciela 
do spełnienia pieniężnego lub rzeczowego świad-
czenia na podstawie łączącego je stosunku zobo-
wiązaniowego.

Hipoteka - forma zabezpieczenia wierzytelności, 
polegająca na ustanowieniu ograniczonego prawa 
rzeczowego na nieruchomości, uprawniającego do 
zaspokojenia się w drodze egzekucji z danej nieru-
chomości w wypadku niewykonania zobowiązania. 
Hipoteka uprawnia wierzyciela do zaspokojenia się 
z nieruchomości bez względu na to czyją stanie się 
ona własnością po ustanowieniu tego zabezpie-
czenia. Wierzyciel hipoteczny ma również prawo 
pierwszeństwa zaspokojenia się z danej nieru-
chomości, przed wierzycielami, jeżeli jego prawo 
zostanie ujawnione w księdze wieczystej przed 
wszczęciem egzekucji z nieruchomości.

Klauzula wykonalności – postanowienie wyda-
wane przez sąd na wniosek wierzyciela, które 
zawiera stwierdzenie, że dany dokument jest tytu-
łem wykonawczym, uprawniającym do wszczęcia 
egzekucji.

Kolejność zaspokajania wierzycieli - kolejność, 
w jakiej komornik przesyła do wierzycieli środki 

SŁOWNIK WYRAŻEŃ STOSOWANYCH W ZARZĄDZANIU NALEŻNOŚCIAMI

pieniężne odzyskane w postępowaniu egzeku-
cyjnym, zależy od występowania wierzytelności 
uprzywilejowanych lub wierzytelności zabezpie-
czonych rzeczowo na poszczególnych składnikach 
majątkowych. Do wierzytelności uprzywilejowa-
nych należą w pierwszej kolejności wierzytelności 
alimentacyjne i pracownicze, następnie zobowią-
zania podatkowe.

Komornik – organ egzekucyjny, funkcjonariusz 
publiczny, niebędący urzędnikiem państwowym 
powołany do pełnienia czynności egzekucyjnych 
i innych wskazanych w ustawach (dokonywa-
nie spisu inwentarza). Do realizacji tych celów 
Komornik został wyposażony w szereg środ-
ków przymusu określonych m. in. w Kodeksie 
Postępowania Cywilnego.

Likwidacja – postępowanie przeprowadzane 
w celu zakończenia działalności gospodarczej 
spółek osobowych i kapitałowych z przyczyn eko-
nomicznych, z powodu podjęcia decyzji o zakoń-
czeniu działalności lub z innych przyczyn. Proces 
likwidacji organizuje i przeprowadza likwidator 
powoływany przez właściciela przedsiębiorstwa 
(w odniesieniu do przedsiębiorstw państwo-
wych - organ założycielski). W spółkach kapita-
łowych likwidatorami co do zasady są członkowie 
zarządu, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. 
Likwidatorzy na okres likwidacji przejmują obo-
wiązki i uprawnienia wszystkich organów przed-
siębiorstwa. Likwidacja prowadzona jest pod firmą 
spółki z dopiskiem “w likwidacji”. W trakcie postę-
powania likwidacyjnego spółka zachowuje osobo-
wość prawną, jednak podczas procesu likwidacji 
likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy 
spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobo-
wiązania i upłynnić majątek. Nowe interesy mogą 
być wszczynane jedynie w przypadku gdy jest to 
niezbędne do ukończenia spraw znajdujących się 
w toku.

Nadzorca sądowy - osoba wyznaczona przez sąd 
w postępowaniach restrukturyzacyjnych, w których 
dłużnikowi pozostawiono zarząd własny, jeżeli 
została ogłoszona upadłość z możliwością zawar-
cia układu, a dłużnik nie został pozbawiony zarządu 
majątkiem. Osoba wyznaczona na nadzorcę musi 
posiadać licencję syndyka.

Nakaz zapłaty – orzeczenie sądu lub referendarza 
sądowego wydawane na posiedzeniu niejawnym, 
uwzględniające żądanie powoda w postępowa-
niu uproszczonym, upominawczym i nakazowym. 
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Nakaz zapłaty jest wydawany jedynie w opar-
ciu o twierdzenia i dowody przedstawione przez 
powoda, bez udziału pozwanego. Pozwany może 
przedstawić swoje twierdzenia składając środek 
odwoławczy po otrzymaniu nakazu zapłaty.

Postępowanie egzekucyjne - postępowanie pro-
wadzone przez komornika w celu przymusowego 
wyegzekwowania od dłużnika obowiązku wynika-
jącego z tytułu wykonawczego.

Postępowanie nakazowe – odrębne postępo-
wanie sądowe zmierzające do uzyskania nakazu 
zapłaty prowadzone w przypadku dochodzenia 
roszczeń pieniężnych albo świadczenia innych 
rzeczy zamiennych, jeżeli roszczenie udowodnione 
jest dokumentem urzędowym, zaakceptowanym 
przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika 
do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika 
o uznaniu długu lub zaakceptowanym przez dłuż-
nika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie 
zapłaconym z powodu braku środków na rachunku 
bankowym. Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępo-
waniu nakazowym również przeciwko zobowią-
zanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu 
należycie wypełnionego, których prawdziwość 
i treść nie nasuwają wątpliwości. Czas trwania tego 
postępowania jest zazwyczaj krótszy od zwykłego 
postępowania cywilnego oraz mniej kosztowny dla 
wierzyciela ponieważ wpłaca czterokrotnie mniej-
szy wpis sądowy.

Postępowanie upadłościowe – postępowanie 
sądowe, które toczy się po ogłoszeniu upadłości 
dłużnika obejmującej likwidację majątku dłużnika 
w celu zaspokojenia wszystkich wierzycieli. Polega 
ono na spieniężeniu majątku dłużnika i zaspokoje-
niu wierzycieli z uzyskanych środków.

Postępowanie upominawcze – odrębne postępo-
wanie sądowe zmierzające do uzyskania nakazu 
zapłaty prowadzone, co do zasady w przypadku 
dochodzenia roszczeń pieniężnych. Czas trwania 
tego postępowania jest zazwyczaj krótszy od zwy-
kłego postępowania cywilnego.

Postępowanie uproszczone – odrębne postępo-
wanie sądowe prowadzone w przypadku docho-
dzenia roszczeń z umów, w których wartość 
przedmiotu sporu nie przekracza 20 tys. zł oraz 
w sprawach konsumenckich (np. rękojmia, gwa-
rancja, niezgodność towaru z umową).

Powód - strona w postępowaniu sądowym, która 
wnosi powództwo i żąda ochrony prawnej.

Powództwo – żądanie ochrony prawnej w postę-
powaniu cywilnym zgłoszone do sądu przez wie-
rzyciela przeciwko jego dłużnikowi.

Pozwany - strona w postępowaniu sądowym, 
przeciwko której jest skierowane powództwo.

Przedawnienie – upływ czasu określonego prze-
pisami prawa, uprawniający dłużnika do odmowy 
zapłaty i podniesienia w postępowaniu sądowym 
skutecznego zarzutu prowadzącego do oddalenia 
powództwa. Instytucja ta ma na celu stabilizację 
obrotu prawnego poprzez wyłączenie możliwości 
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej po upły-
wie określonego czasu. 

Sprawa gospodarcza – sprawa sądowa pomię-
dzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej 
przez nich działalności gospodarczej. Sprawy 
gospodarcze to także sprawy wynikające ze sto-
sunków spółki (np. pomiędzy wspólnikami), prze-
ciwko przedsiębiorcom, gdy naruszają środowi-
sko naturalne, między organami przedsiębiorstwa 
państwowego, z zakresu prawa upadłościowego 
i naprawczego, o nadanie klauzuli wykonalności 
tytułom egzekucyjnym.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu 
upominawczym – środek zaskarżenia wniesiony 
przez pozwanego w terminie dwóch tygodni od 
doręczenia nakazu zapłaty. Jego prawidłowe 
wniesienie powoduje utratę mocy nakazu zapłaty, 
a sprawa zostaje skierowana do postępowa-
nia zwykłego i zostaje wyznaczona rozprawa. 
Sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega żadnej 
opłacie.

Syndyk - osoba wyznaczona przez sąd w postępo-
waniu upadłościowym do przeprowadzenia likwi-
dacji majątku dłużnika po wydaniu postanowienia 
o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację 
majątku dłużnika.

Tytuł egzekucyjny – dokument uprawniający do 
prowadzenia egzekucji komorniczej po nadaniu 
klauzuli wykonalności przez sąd. Tytułami egzeku-
cyjnymi są: prawomocne orzeczenie sądu lub orze-
czenie podlegające natychmiastowemu wykonaniu, 
ugoda zawarta przed sądem, wyrok sądu polubow-
nego lub ugoda zawarta przed takim sądem, ugoda 
zawarta przed mediatorem, ugody, orzeczenia, inne 
akty, które z mocy prawa podlegają wykonaniu 
w drodze egzekucji sądowej, akt notarialny,w któ-
rym dłużnik poddał się egzekucji.
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Tytuł wykonawczy - tytuł egzekucyjny zaopa-
trzony w klauzulę wykonalności.

Upadłość – niewypłacalność przedsiębiorcy, 
potwierdzona prawomocnym postanowieniem 
sądu. 

Weksel – dokument, rodzaj papieru wartościo-
wego imiennego lub na zlecenie, mający w swojej 
treści nazwę weksel, w którym określona osoba 
– wystawca weksla zobowiązuje się do bezwa-
runkowej zapłaty na rzecz innej osoby określonej 
sumy pieniężnej (weksel własny) lub, że inna osoba 
(trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla zapłaty 
określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany). 
W obrocie pomiędzy przedsiębiorcami zastoso-
wanie znajdują głównie weksle własne, in blanco 
wystawiane przez stronę zobowiązaną do zapłaty 
należności za towar lub usługę w celu zabezpie-
czania wierzytelności.

Weksel in blanco - odmiana weksla, który jest 
celowo niezupełnie wypełniony, zawierający co 
najmniej bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty 
i podpis wystawcy, który uprawnia wierzyciela do 
wypełnienia go w pozostałym zakresie zgodnie 
z treścią deklaracji wekslowej.

Wierzyciel – osoba uprawniona do żądania speł-
nienia przez dłużnika pieniężnego lub rzeczowego 
świadczenia.

Wierzytelności uprzywilejowane – wierzytel-
ności pracownicze, alimentacyjne, dochodzone 
na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, tj. 
m. in. wierzytelności Urzędu Skarbowego, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Wierzytelność – uprawnienie wierzyciela do żąda-
nia spełnienia przez dłużnika pieniężnego lub rze-
czowego świadczenia.

Windykacja - pozasądowe lub sądowe działania, 
mające na celu zaspokojenie roszczeń.

Windykacja terenowa - działania podejmowane 
przez mobilnych windykatorów terenowych, takie 
jak: bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem, usta-
lanie składników majątkowych, przyjmowanie 
zapłaty należności w gotówce.

Wskaźnik moralności płatniczej (ang. Payment 
Morality Index, PMI) – to ocena, która zostaje 
wystawiona na podstawie przeszłych oraz bie-

żących zachowań kontrahenta. Jest uważany za 
wskaźnik wyprzedzający koniunkturę. Wskaźnik 
ten bierze pod uwagę wysokość zadłużenia oraz 
liczbę dni opóźnienia w spłacie należności. Średni 
PMI to średnia ocena wszystkich kontrahentów 
z danej branży. PMI pokazuje, jak dużym ryzykiem 
obarczona jest dana branża.

Wyrok - orzeczenie sądu wydawane w postępo-
waniu zwykłym oraz po rozpoznaniu sprzeciwu 
od nakazu zapłaty w postępowaniu upominaw-
czym i zarzutów od nakazu zapłaty w postępo-
waniu nakazowym. Rozstrzyga ono o zasadności 
dochodzonego roszczenia lub innej kwestii będącej 
przedmiotem postępowania.

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu 
nakazowym - środek zaskarżenia wniesiony przez 
pozwanego w terminie dwóch tygodni od dorę-
czenia nakazu, nie powodujący utraty mocy przez 
nakaz zapłaty. Prawidłowo wniesione i opłacone 
zarzuty powodują skierowanie sprawy na drogę 
postępowania zwykłego, którego przedmiotem 
jest utrzymanie w mocy lub uchylenie wydanego 
nakazu zapłaty. Od zarzutów pozwany jest zobo-
wiązany wpłacić opłatę stanowiącą 3/4 wpisu 
sądowego od pozwu. Z uwagi na to, że powód 
w postępowaniu nakazowym opłaca jedynie 1/4 
wpisu sądowego od pozwu, pozwany aby zaskar-
żyć wydany nakaz musi uiścić opłatę trzykrotnie 
wyższą niż powód.
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Partner Merytoryczny: EULEO 
2020 

Uzyskaj zapłatę w terminie.
Zachowaj pozytywne 

relacje z klientami

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami:

12 666 0 667
bok@rozwaznafirma.pl
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