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Górnoœl¹ska Wy¿sza Szko³a Handlowa w Katowicach

Modele windykacji nale¿noœci i konsekwencje
ich stosowania

Streszczenie
Istotnym problemem polityki kredytowej przedsiÍbiorstwa jest podejúcie
przedsiÍbiorstwa do sposobu odzyskania naleønoúci wymagalnych. W ramach
obowiπzujπcych standardÛw przedsiÍbiorstwo stara siÍ ustaliÊ zasady ich inkasowania. W zaleønoúci od struktury organizacyjnej firmy, skali dzia≥alnoúci, obowiπzujπcych w branøy zwyczajÛw, a w szczegÛlnoúci przyjÍtej przez przedsiÍbiorstwo polityki kredytowej, przedsiÍbiorcy stosujπ model windykacji wewnÍtrznej,
zewnÍtrznej lub mieszanej.
Model windykacji wewnÍtrznej zak≥ada prowadzenie czynnoúci windykacyjnych w ramach struktury organizacyjnej przedsiÍbiorstwa wierzyciela. Windykacja zewnÍtrzna polega z kolei na zleceniu czynnoúci windykacyjnych wyspecjalizowanej firmie zajmujπcej siÍ obs≥ugπ wierzytelnoúci (outsourcing), co wiπøe siÍ
z dzia≥aniem w imieniu i na rachunek zleceniodawcy, ale rÛwnieø na obrocie naleønoúciami.
WybÛr w≥aúciwego modelu windykacji nie jest ≥atwy, miÍdzy innymi ze wzglÍdu na koszty procesu, jak i niezbÍdnπ, fachowπ wiedzÍ w tym zakresie, a oferowane na rynku produkty, choÊ na pozÛr podobne, rÛøniπ siÍ miÍdzy sobπ w sposÛb
zasadniczy. Bez wzglÍdu na wybÛr modelu windykacji, naleøy pamiÍtaÊ, iø powinna byÊ ona prowadzona w sposÛb zapewniajπcy utrwalenie dobrego imienia
przedsiÍbiorcy i jego pozycji rynkowej. Obowiπzujπca w firmie procedura windykacyjna powinna s≥uøyÊ wypracowaniu z klientami modelu wspÛ≥pracy opartego
na rzetelnoúci kupieckiej.
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Wprowadzenie
Podejúcie przedsiÍbiorstwa do sposobu windykowania naleønoúci jest istotnym problemem polityki kredytowej przedsiÍbiorstwa. W ramach standardÛw
zwyczajowo obowiπzujπcych w branøy, przedsiÍbiorstwo stara siÍ ustaliÊ zasady
inkasowania naleønoúci w taki sposÛb, aby zminimalizowaÊ ryzyko ich nieúciπgalnoúci (DÍbski, 2005: 258). RÛøne sposoby wykorzystane w tym zakresie rÛøniπ
siÍ kosztami (np. upomnienia listowne, telefoniczne, przekazanie zaleg≥ych naleønoúci wyspecjalizowanym firmom zajmujπcym siÍ ich úciπganiem od niesolidnych d≥uønikÛw itp.), jak teø mogπ, np. dziÍki zbyt rygorystycznemu traktowaniu d≥uønikÛw, zniechÍcaÊ potencjalnych klientÛw przedsiÍbiorstwa. Wynikajπcy
stπd spadek sprzedaøy i zyskÛw stanowi formÍ kosztÛw zwiπzanych z okreúlonym sposobem podejúcia do úciπgania naleønoúci (Czekaj, Dresler, 2005: 151).
W artykule przedstawiono wystÍpujπce w praktyce gospodarczej modele windykacji oraz wskazano podstawowe ich wady i zalety.

1. Za≥oøenia modeli windykacji naleønoúci
Windykacja jest procesem odzyskania naleønoúci wymagalnych, wynikajπcych np. z tytu≥u sprzedanego towaru lub wykonanych us≥ug. Podstawowym celem prowadzonych dzia≥aÒ jest doprowadzenie do uzyskania zap≥aty za towar
lub us≥ugÍ w moøliwie najkrÛtszym czasie i przy zaangaøowaniu najmniejszych
úrodkÛw finansowych i organizacyjnych. Jednakøe w trakcie postÍpowania windykacyjnego realizowane sπ takøe dodatkowe cele, takie jak uzyskanie dokumentu stanowiπcego uznanie d≥ugu lub uzyskanie zabezpieczenia prawnego czy zebranie materia≥u dowodowego na wypadek sporu sπdowego. Jest to rÛwnieø czas
na uzupe≥nienie informacji o majπtku, z ktÛrego moøna bÍdzie prowadziÊ egzekucjÍ.
Naleøy jednak pamiÍtaÊ, iø windykacja powinna byÊ prowadzona w sposÛb
zapewniajπcy utrwalenie dobrego imienia przedsiÍbiorcy i jego pozycji rynkowej.
Obowiπzujπca w firmie procedura windykacyjna powinna s≥uøyÊ wypracowaniu
z klientami modelu wspÛ≥pracy opartego na rzetelnoúci kupieckiej (Mroczkowski,
2004: 9). Nawet przy zachowaniu odpowiedniej procedury badania wiarygodnoúci klientÛw mogπ zdarzyÊ siÍ przypadki powstania d≥uøszych zaleg≥oúci w zap≥acie naleønoúci przez odbiorcÛw. Nie naleøy wÛwczas odwlekaÊ wszczÍcia postÍpowania windykacyjnego, gdyø grozi to stratami w skutek ostatecznej nieúciπgalnoúci wierzytelnoúci (BieÒ, 2005: 231).
W zaleønoúci od struktury organizacyjnej firmy, skali dzia≥alnoúci, obowiπzujπcych w branøy zwyczajÛw, a w szczegÛlnoúci przyjÍtej przez przedsiÍbiorstwo
polityki kredytowej, przedsiÍbiorcy stosujπ modele windykacji wewnÍtrznej, zewnÍtrznej lub mieszanej.
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2. Model windykacji wewnÍtrznej
Model windykacji wewnÍtrznej zak≥ada prowadzenie czynnoúci windykacyjnych w ramach struktury organizacyjnej przedsiÍbiorstwa wierzyciela. Istotne
jest w nim prawid≥owe umiejscowienie oúrodka odpowiadajπcego za realizacjÍ
procedury windykacyjnej. Optymalnym rozwiπzaniem jest wyodrÍbnienie komÛrki windykacyjnej odpowiadajπcej za koordynacjÍ dzia≥aÒ windykacyjnych
i prawid≥owy przep≥yw informacji. Jednakøe w wielu firmach, szczegÛlnie
o mniejszej skali dzia≥alnoúci, nadzÛr nad czynnoúciami windykacyjnymi naleøy
do dyrektora operacyjnego, dyrektora finansowego, g≥Ûwnego ksiÍgowego lub dyrektora ds. sprzedaøy.
W wyrÛønionym modelu, proces windykacji uruchamiany jest przez dzia≥ finansowy przekazujπcy do komÛrki windykacyjnej informacjÍ o naruszeniu przez
klienta terminu p≥atnoúci. Z regu≥y pierwsze czynnoúci monitorujπce wykonywane sπ w ramach dzia≥u sprzedaøy przez przedstawiciela handlowego. Dopiero
w wypadku nieskutecznoúci tych dzia≥aÒ, sprawa przekazywana jest do komÛrki
windykacyjnej, o czym informowany jest klient. KomÛrka windykacyjna prowadzi monitoring korespondencyjny i telefoniczny, a w dalszej kolejnoúci windykacjÍ terenowπ, polegajπcπ na nawiπzaniu z d≥uønikiem osobistego kontaktu
(Mroczkowski, 2004: 11).
Jednak, aby przedsiÍbiorstwo mog≥o samodzielnie skutecznie zajπÊ siÍ windykacjπ naleønoúci, musi posiadaÊ umiejÍtnoúci prowadzenia windykacji i stosowaÊ podstawowe zasady. Podstawowπ jest identyfikacja stron kontraktu i ich
skutecznej reprezentacji, zgodnej z dokumentami rejestrowymi kontrahenta.
Tylko tak podpisane dokumenty stanowiπ potwierdzenie zaistnienia kontraktu
i woli kontrahenta, w przeciwnym razie, np. w przypadku postÍpowania sπdowego, utrudnione bÍdzie uzyskanie stosownego nakazu zap≥aty. Temu celowi s≥uøyÊ
ma rÛwnieø zasada pisemnoúci zawieranych umÛw, jak i zabezpieczenia wykonania umÛw dostÍpnymi instrumentami prawnymi, takimi jak chociaøby weksel,
hipoteka czy zastaw. Praktyka dzia≥aÒ windykacyjnych wskazuje rÛwnieø, øe do
skutecznoúci dzia≥aÒ niezbÍdna jest szybkoúÊ i konsekwencja dzia≥ania, a o skutecznoúci windykacji niejednokrotnie decyduje czynny udzia≥ wierzyciela w postÍpowaniu sπdowym i egzekucyjnym (Kowalski, 2005: 45).
Jeúli mimo prawid≥owo wystawionego wezwania do spe≥nienia úwiadczenia,
d≥uønik dalej nie wywiπzuje siÍ ze zobowiπzania, przed wytoczeniem powÛdztwa,
wierzyciel moøe prÛbowaÊ zawrzeÊ ugodÍ. Jest ona umowπ, w ramach ktÛrej
obie strony czyniπ sobie wzajemne ustÍpstwa (np. umorzenie czÍúci odsetek), ale
rÛwnoczeúnie uchylajπ niepewnoúÊ co do bezspornoúci roszczenia i ewentualnie
ustanawiajπ zabezpieczenie powsta≥ego wczeúniej zobowiπzania. Skutkiem
prawnym zawartej ugody jest to, iø kszta≥tuje ona na nowo treúÊ ≥πczπcego strony stosunku prawnego. W razie zatem niespe≥nienia przez d≥uønika, w zastrzeøonym terminie, úwiadczenia okreúlonego w ugodzie wierzycielowi przys≥uguje
nie tylko roszczenie o wykonanie ugody, ale ponadto moøe on stosownie do oko-
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licznoúci dochodziÊ dalszych roszczeÒ wynikajπcych z ≥πczπcego strony stosunku
prawnego (Derejczyk, MoúciÒska, 2000: 52).
W sytuacji, kiedy przedsiÍbiorca wykorzysta≥ juø wszystkie moøliwoúci
przedsπdowego odzyskania naleønoúci, a d≥uønik nadal nie wywiπzuje siÍ z zobowiπzania, przedsiÍbiorca skierowaÊ moøe sprawÍ na drogÍ postÍpowania sπdowego (Derejczyk, MoúciÒska, 2000: 58). Niestety, skorzystanie z takiego trybu postÍpowania implikuje koniecznoúÊ ponoszenia kolejnych wydatkÛw, a zazwyczaj nie sπ one niskie, bo to na wnoszπcym pozew ciπøy obowiπzek uiszczenia
op≥at sπdowych oraz dokonania zwrotu wydatkÛw (Kowalski, 2005: 65).
W postÍpowaniu przed sπdem gospodarczym strony obowiπzujπ nastÍpujπce
zasady:
ï strona pozwana ma obowiπzek wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie
dwutygodniowym od otrzymania pozwu (nie dope≥nienie tego obowiπzku
moøe spowodowaÊ wydanie wyroku zaocznego),
ï sπd moøe wydaÊ wyrok na posiedzeniu niejawnym, bez przeprowadzenia
rozprawy w przypadku, gdy pozwany uzna powÛdztwo, lub gdy na podstawie z≥oøonych przez strony pism i dokumentÛw sπd uzna, øe sprawa jest
dostatecznie wyjaúniona do stanowczego rozstrzygniÍcia (Derejczyk, MoúciÒska, 2000: 67).
W ramach postÍpowania gospodarczego sprawy mogπ byÊ rozpoznawane
w postÍpowaniu nakazowym lub upominawczym (Kowalski, 2005: 71). PostÍpowanie nakazowe uregulowane jest w art. 481ñ497 KPC. SzybkoúÊ tego postÍpowania wynika ze znacznego uproszczenia procedury polegajπcej na moøliwoúci
rozstrzygniÍcia sprawy na posiedzeniu niejawnym. PostÍpowanie to jest korzystne finansowo dla powoda, bowiem wpis wynosi º wpisu stosunkowego (Portalska, Kornatowicz, 2003: 216). Ewentualnej dop≥aty do pe≥nego wpisu stosunkowego dokonuje pozwany, jeøeli z≥oøy w tej sprawie zarzuty. Tak wydany nakaz
zap≥aty daje powodowi moøliwoúÊ wystπpienia do komornika o zabezpieczenie
wartoúci przedmiotu sporu, jeszcze zanim nakaz siÍ uprawomocni. Czasami nawet zanim d≥uønik zostanie o wydaniu takiego nakazu poinformowany.
PostÍpowanie upominawcze rÛøni siÍ od nakazowego tym, øe w przypadku, kiedy pozwany z≥oøy sprzeciw, to powÛd zobowiπzany jest uiúciÊ pozosta≥e æ
wpisu stosunkowego. Nie ma on rÛwnieø prawa dokonania za poúrednictwem komornika zabezpieczenia, aø do czasu uprawomocnienia siÍ nakazu.
W razie braku dobrowolnej sp≥aty naleønoúci udokumentowanej prawomocnym nakazem, wierzyciel moøe kierowaÊ wniosek do komornika sπdowego.
Wniosek egzekucyjny, ktÛry powinien wskazaÊ sposÛb egzekucji, ma podstawowe
znaczenie dla skutecznej egzekucji, poniewaø w praktyce skutecznoúÊ postÍpowania egzekucyjnego zaleøy w duøym stopniu od tego, jakimi danymi o majπtku
d≥uønika dysponuje wierzyciel. Na przyspieszenie tego postÍpowania ma wp≥yw
takøe sam wierzyciel, ktÛry od momentu z≥oøenia wniosku egzekucyjnego powinien pozostawaÊ z komornikiem w úcis≥ym kontakcie (Dobrodziej, 1996: 104).
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3. Model windykacji zewnÍtrznej
Model windykacji zewnÍtrznej wystÍpuje w dwÛch formach. Pierwsza z nich
polega na zleceniu czynnoúci windykacyjnych wyspecjalizowanej firmie zajmujπcej siÍ obs≥ugπ wierzytelnoúci (outsourcing), co wiπøe siÍ z dzia≥aniem w imieniu
i na rachunek zleceniodawcy. Drugπ formÍ windykacji zewnÍtrznej stanowi klasyczny obrÛt naleønoúciami. W takim przypadku mamy do czynienia z cedowaniem naleønoúci na podmiot trzeci, ktÛry prowadzi czynnoúci windykacyjne we
w≥asnym imieniu i na w≥asny rachunek.
W windykacji zewnÍtrznej wyspecjalizowana firma windykacyjna, na podstawie pisemnej umowy i udzielonego pe≥nomocnictwa, reprezentuje przedsiÍbiorcÍ w negocjacjach z d≥uønikiem w przedmiocie dobrowolnego sp≥acenia
úwiadczenia (Mroczkowski, 2004: 11), co ilustruje rys. 1.
WybÛr w≥aúciwego wykonawcy zlecenia windykacji nie jest ≥atwy. Tak jak
w kaødej innej dzia≥alnoúci, tak i w tej branøy, zawodowstwo nie zawsze oznacza
profesjonalizm. Ponadto, z uwagi na z≥oøonoúÊ zagadnienia oraz jego delikatnπ
naturÍ (czÍsto wierzyciel chce odzyskaÊ wierzytelnoúÊ, ale nie chce utraciÊ klienta) wybierajπc firmÍ windykacyjnπ nie moøna ograniczaÊ siÍ do analizy skutecznoúci (zresztπ, niestety zawyøanπ w informacjach handlowych) i ceny, ale zawsze
trzeba braÊ pod uwagÍ profesjonalizm pracownikÛw firmy windykacyjnej, znajomoúÊ branøy oraz metod dzia≥ania. Te skuteczne nie zawsze sπ najlepszymi, bo
mogπ byÊ nie do przyjÍcia przez klienta (Kowalski, 2005: 57).
Zakres us≥ug úwiadczonych przez firmy windykacyjne jest szeroki i obejmuje czynnoúci majπce w efekcie prowadziÊ do odzyskania ca≥ej wierzytelnoúci lub
jej czÍúci, czÍsto obejmuje udzielenie pomocy przy przeprowadzaniu restrukturyzacji zobowiπzaÒ, w tym wiÍc negocjacje z d≥uønikiem w sprawie sposobu uiszczenia przez niego zaleg≥oúci, czy to w formie roz≥oøenia jej na raty, czy to odroczenia terminu p≥atnoúci, przy jednoczesnym dodatkowym zabezpieczeniu, jak
rÛwnieø us≥ugi zwiπzane z obrotem wierzytelnoúciami, takie jak: cesja, cesja warunkowa, factoring (Portalska, Kornatowicz, 2003: 137).

Pród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 1. Schemat odzyskania nale¿noœci w drodze windykacji zewnêtrznej
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Wybierajπc firmÍ zewnÍtrznπ musimy teø zwrÛciÊ uwagÍ na koszt us≥ugi.
W praktyce sposÛb wynagradzania firmy windykacyjnej uzaleøniony jest od zakresu zleconych czynnoúci, czasu wspÛ≥pracy, charakterystyki wierzytelnoúci
sk≥adajπcych siÍ na portfel, itd.
W przypadku sta≥ego nadzoru nad naleønoúciami, obejmujπcego rÛwnieø ich
monitoring (okreúlana nieraz ñ zazwyczaj nieco na wyrost ñ mianem zarzπdzania
wierzytelnoúciami) firmy windykacyjne pobierajπ zazwyczaj sta≥π op≥atÍ, ktÛrej
wysokoúÊ uzaleøniona jest od zakresu czynnoúci, iloúci spraw, iloúci d≥uønikÛw,
stanu naleønoúci, itp. Z uwagi na duøπ konkurencjÍ w branøy windykacyjnej, coraz rzadziej wierzyciel zap≥aci tzw. op≥atÍ wstÍpnπ, ktÛra jest naleøna niezaleønie
od prowizji i bez wzglÍdu na skutek dzia≥aÒ windykacyjnych (Kowalski, 2005: 54).
Umowa windykacyjna powinna dok≥adnie precyzowaÊ zakres czynnoúci, do
ktÛrych jest umocowana firma windykacyjna. Prawid≥owe okreúlenie przedmiotu umowy stanowi zabezpieczenie wierzyciela przed nieprofesjonalnym dzia≥aniem firmy windykacyjnej, zarÛwno w sferze prawa cywilnego, jak i karnego
(Mroczkowski, 2004: 12).
Windykacja zewnÍtrzna moøe okazaÊ siÍ w praktyce mniej kosztowna, niø
windykacja prowadzona wewnπtrz firmy. Niewπtpliwie zauwaøyÊ moøna nastÍpujπce korzyúci z wykorzystania firm zewnÍtrznych w procesie windykacji (Manager Magazyn, 2006/1):
ï ograniczenie kosztÛw sta≥ych,
ï ≥atwoúÊ planowania kosztÛw zmiennych,
ï nie wymaga inwestycji w budowÍ i/lub rozbudowÍ w≥asnego pionu windykacji,
ï optymalny czas prowadzenia windykacji,
ï wyøsze KPI uzaleønione od wielkoúci zatrudnienia,
ï doúwiadczenie i ÑnarzÍdziaî, ktÛrymi dysponuje firma zewnÍtrzna,
ï przedsiÍbiorstwo nie ponosi kosztÛw szkoleÒ przedmiotowych swoich pracownikÛw.
Typowym przyk≥adem umowy windykacyjnej jest umowa upowaønienia
inkasowego wraz z pe≥nomocnictwem. Upowaønienie inkasowe jest konieczne
do tego, by firma windykacyjna mog≥a pobieraÊ od d≥uønikÛw zleceniodawcy
wp≥aty na poczet sp≥aty d≥ugu. W upowaønieniu inkaso mocodawca (wierzyciel)
musi precyzyjnie wskazaÊ podmiot uprawniony do dzia≥ania za niego oraz zakres
uprawnieÒ przys≥ugujπcych pe≥nomocnikowi (Kowalski, 2005: 57).
Kluczowπ kwestiπ, z punktu widzenia konstrukcji umowy upowaønienia inkasowego, jest decyzja o upowaønieniu firmy windykacyjnej do przyjmowania
w gotÛwce úwiadczenia naleønego wierzycielowi (inkaso) lub wzywania d≥uønika
do spe≥nienia na rachunek bankowy firmy windykacyjnej (Mroczkowski, 2004:
14). W umowie, strony muszπ okreúliÊ sposoby informowania wierzyciela o otrzymanych wp≥atach, terminach przekazywania przez firmÍ windykacyjnπ úrodkÛw
wierzycielowi, konsekwencje opÛünieÒ w przekazywaniu otrzymanych sp≥at, kary umowne (Kowalski, 2005: 57). Okreúlenie jasnych i przejrzystych zasad wzajemnych rozliczeÒ pomiÍdzy zleceniodawcπ i zleceniobiorca ma zminimalizowaÊ
negatywne skutki wyboru upowaønienia inkasowego (patrz tabela 1).
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Tabela 1. Wady i zalety upowa¿nienia inkasowego
Produkt

Zalety

upowa¿nienie • mo¿liwoœæ zlecenia windykacji dowolnej wieinkasowe
rzytelnoœci objêtej zakazem cesji
• utrzymanie ci¹g³oœci dostaw oraz dobrych relacji z d³u¿nikami
• atrakcyjne warunki transakcji
• kontrola realizacji umowy przez monitorowanie odzyskiwanych czêœci d³ugu
• zleceniodawca sam decyduje o zakresie
udzielonego pe³nomocnictwa
• brak koniecznoœci zatrudnienia wyspecjalizowanych w windykacji pracowników
• narzêdzia i doœwiadczenie firmy windykacyjnej
• optymalny czas prowadzenia dzia³añ windykacyjnych

Wady
• œwiadomoœæ d³u¿nika, ¿e wierzytelnoœæ nie jest w³asnoœci¹
firmy windykacyjnej, która dzia³a jedynie w imieniu wierzyciela
• mo¿liwoœæ utraty klienta w wyniku nieprofesjonalnego podejœcia firmy windykacyjnej
• koszty zlecenia windykacji
• nieodpowiedni dobór firmy windykacyjnej

Pród³o: opracowanie w³asne.

Powszechnπ zasadπ w branøy jest, øe wynagrodzenie prowizyjne pobierane
jest po skutecznej windykacji.
W miarÍ rozwoju w polskiej gospodarce instrumentÛw finansowych przelew
wierzytelnoúci (cesja) zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Jest wykorzystywany zarÛwno przez instytucje bankowe, jak i inne podmioty gospodarcze realizujπce us≥ugi finansowe dla innych. Stπd stale poszerzajπca siÍ p≥aszczyzna
praktycznego zastosowania tej instytucji, dajπcej wielkie moøliwoúci dzia≥ania
i operowania w zakresie finansÛw (Osada, WÍdrychowski, 1997: 28).
Wierzyciele nie mogπc wyegzekwowaÊ naleønoúci w przewidywalnym, krÛtkim terminie, uwzglÍdniajπc koszty, jakie ponieúliby w zwiπzku z dochodzeniem
swoich roszczeÒ przed sπdem, egzekucjπ i zwiπzanym z tym oczekiwaniem na zap≥atÍ, sprzedajπ wierzytelnoúÊ po cenie niøszej niø ich nominalna wartoúÊ.
Rozwijajπcy siÍ rynek obrotu wierzytelnoúciami wskazuje, iø nabywaniem
wierzytelnoúci i ich úciπganiem od d≥uønikÛw zajmujπ siÍ niektÛre osoby fizyczne, spÛ≥ki cywilne, osoby prawne i niektÛre banki. Dzia≥ania podejmowane przez
firmy nabywajπce wierzytelnoúci sprowadzajπ siÍ do realizowania przez nie úciπgalnoúci d≥ugu albo do dalszego nimi obrotu, a to szczegÛlnie wtedy, gdy towarzyszy im roszczenie uboczne, np. zabezpieczenie hipoteczne lub zastaw. Wtedy
atrakcyjnoúÊ takiej wierzytelnoúci wzrasta w zaleønoúci od jakoúci roszczeÒ
ubocznych (Osada, WÍdrychowski, 1997: 49).
Istotπ przelewu wierzytelnoúci (cesji) jest zmiana wierzyciela dokonywana
na podstawie odp≥atnej umowy. Stronami umowy cesji sπ cedent (sprzedajπcy
wierzytelnoúÊ) i cesjonariusz (nabywca wierzytelnoúci). Przelew wierzytelnoúci
odbywa siÍ bez udzia≥u d≥uønika, co oznacza øe umowa moøe byÊ zawarta bez jego zgody. Jedynie w wyjπtkowych sytuacjach, wynikajπcych z ustawy (np. art.
449, art. 599, art. 602, art. 912 kc) lub umowy, wierzytelnoúÊ nie moøe byÊ sprze-
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dana osobie trzeciej lub dla skutecznoúci umowy potrzebna jest akceptacja d≥uønika. D≥uønik, ktÛry nie zosta≥ powiadomiony o dokonaniu transakcji moøe zwolniÊ siÍ z ciπøπcego na nim zobowiπzaniu spe≥niajπc úwiadczenie na rÍce pierwotnego wierzyciela. D≥uønik, ktÛry uzyska≥ informacjÍ od nabywcy wierzytelnoúci
o dokonanej cesji, ale nie zdo≥a≥ potwierdziÊ jej u pierwotnego wierzyciela, zawsze dla unikniÍcia ryzyka zap≥aty na rzecz nie tego podmiotu, ktÛremu powinien, moøe z≥oøyÊ zap≥atÍ do depozytu sπdowego.
Wierzyciel, ktÛry zdecydowa≥ siÍ na zbycie przynaleønej mu wierzytelnoúci,
przenosi na nabywcÍ wszystkie zwiπzane z niπ prawa w≥πcznie z naleønymi odsetkami. W wyniku zmiany wierzyciela nie ulegajπ zmianie postanowienia umowy, np. zapis dotyczπcy sposobu rozstrzygania sporÛw (Kowalski, 2005: 59).
Typowymi przyk≥adami przelewu wierzytelnoúci sπ: bezwarunkowa sprzedaø
wierzytelnoúci, warunkowy przelew wierzytelnoúci, powierniczy przelew wierzytelnoúci.
Umowa przelewu wierzytelnoúci jest rozporzπdzajπcπ umowπ nienazwanπ, do ktÛrej majπ zastosowanie przepisy art. 509ñ516 k.c.. Na podstawie tej
umowy cesjonariusz nabywa dotychczasowπ wierzytelnoúÊ od cedenta i staje siÍ
uprawniony do odbioru úwiadczenia od d≥uønika, bÍdπcego teraz jego d≥uønikiem
(Osada, WÍdrychowski, 1997: 12), co ilustruje rys. 2. Produkt ten zawiera elementy charakterystyczne dla umowy sprzedaøy, a czasami instytucji dyskonta
weksli (Osada, WÍdrychowski, 1997: 12).
Oferta wykupu wierzytelnoúci skierowana jest do podmiotÛw zainteresowanych bardzo szybkim up≥ynnieniem swoich g≥Ûwnych naleønoúci i not odsetkowych. W przypadku zakupu wierzytelnoúci, oferowane sπ korzystne terminy
p≥atnoúci, ktÛre wynoszπ przewaønie od 2 do 7 dni. NajwiÍkszπ zaletπ tej formy
wspÛ≥pracy jest fakt, iø cesjonariusz przejmuje na siebie ca≥oúÊ ryzyka, w tym ryzyko niewyp≥acalnoúci d≥uønika. Podstawowπ wadπ takiego rozwiπzania jest
przede wszystkim cena, ale rÛwnieø, w niektÛrych przypadkach fakt, øe cedent
nie ma wp≥ywu na dzia≥ania podejmowane przez cesjonariusza oraz fakt, iø
w przypadku, gdy d≥uønik jest w s≥abej kondycji finansowej cena, ktÛrπ uzyska-

Pród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 2. Schemat gotówkowej sprzeda¿y wierzytelnoœci
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my za sprzedawanπ wierzytelnoúÊ moøe byÊ bardzo niska. W praktyce bardzo
czÍsto okazuje siÍ, øe w szczegÛlnie trudnych przypadkach wierzyciel nie moøe
znaleüÊ zainteresowanego nabyciem wierzytelnoúci (Kowalski, 2005: 59).
Z kolei warunkowy przelew wierzytelnoúci jest konstrukcjπ mieszanπ.
NajczÍúciej mamy do czynienia z przelewem wierzytelnoúci z zachowaniem prawa regresu do cedenta. Aby umowa dotyczy≥a przelewu z prawem do regresu do
zbywcy, naleøy to zaznaczyÊ, w przeciwnym razie, wbrew intencjom stron, bÍdzie
ona mia≥a charakter umowy bez prawa regresu do zbywcy. Z tym wiπøe siÍ to, øe
jeøeli d≥uønik wierzytelnoúci nie wywiπøe siÍ z p≥atnoúci, to nabywca nie bÍdzie
mia≥ prawa domagaÊ siÍ zap≥aty od zbywcy wierzytelnoúci (Gigol, 2001: 72).
Us≥uga ta kierowana jest do przedsiÍbiorcÛw, ktÛrzy chcπ w krÛtkim czasie
odzyskaÊ swoje naleønoúci przy jednoczesnym zachowaniu dobrych stosunkÛw
z odbiorcami, mogπ oni bowiem w kaødej chwili zareagowaÊ na zachowania klienta, wypowiadajπc umowÍ cesjonariuszowi. Cechπ charakterystycznπ tej formy
wspÛ≥pracy sπ úrednioterminowe warunki sp≥aty, ktÛre z regu≥y wynoszπ od 30 do
90 dni. Przedmiotem warunkowego przelewu wierzytelnoúci mogπ byÊ naleønoúci
uchodzπce na rynku za ma≥o atrakcyjne, z uwagi np. na z≥π kondycjÍ finansowπ
d≥uønika albo wierzytelnoúci obarczone wadami prawnymi, np. üle udokumentowane lub przedawnione. W przypadku warunkowej sprzedaøy cedent uzyska za
swojπ wierzytelnoúÊ wyøszπ cenÍ, niø w przypadku umowy bez regresu.
W koÒcu, powierniczy przelew wierzytelnoúci polega na czasowym przekazaniu ca≥ej wierzytelnoúci na rzecz cesjonariusza. Cesjonariusz egzekwuje naleønoúci od d≥uønika w imieniu wierzyciela, to na niego przechodzi obowiπzek
prowadzenia negocjacji z d≥uønikiem oraz dzia≥aÒ majπcych na celu doprowadzenie do sp≥aty zad≥uøenia, rÛwnieø w przypadku koniecznoúci oddania sprawy do
sπdu, cesjonariusz reprezentuje cedenta we wszystkich czynnoúciach wymaganych przez sπd od przygotowania dokumentacji po zastÍpstwo procesowe i egzekucyjne. Cesjonariusz zobowiπzany jest danπ wierzytelnoúÊ (po jej úciπgniÍciu od
d≥uønika ) przelaÊ z powrotem na rzecz cedenta (SierpiÒska, WÍdzki, 2005: 215).
W praktyce ukszta≥towa≥ siÍ pewien ogÛlny model przelewu powierniczego.
Tym, co cechuje umowÍ okreúlanπ mianem przelewu powierniczego jest:
ï uprawnienie nabywcy wierzytelnoúci do zwrotu wierzytelnoúci w przypadku nieskutecznej jej windykacji,
ï okreúlony czas obowiπzywania tej umowy, przy braku skutecznoúci dzia≥aÒ
windykacyjnych w okreúlonym terminie, wierzytelnoúÊ powraca do pierwotnego wierzyciela,
ï brak zap≥aty sprzedawcy wierzytelnoúci, aø do czasu odzyskania wierzytelnoúci.
Jak zatem widaÊ, istotπ przelewu powierniczego jest pozostawienie ryzyka
braku zap≥aty na dotychczasowym wierzycielu, pomimo dokonanego przelewu.
Przesπdza to o tym, iø za prawdziwe naleøy uznaÊ twierdzenie, øe tego rodzaju
úwiadczenie wywo≥uje takie same skutki, jak typowa us≥uga windykacji naleønoúci (Kowalski, 2005: 62). Powszechnπ zasadπ w branøy jest, øe wynagrodzenie
prowizyjne pobierane jest po skutecznej windykacji.
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Tabela 2. Wady i zalety wybranych produktów rynku obrotu wierzytelnoœciami
Produkt

Zalety

Wady

bezwarunkowa sprzeda¿
wierzytelnoœci

• brak ryzyka niewyp³acalnoœci d³u¿nika
• szybkoœæ otrzymania zap³aty za wierzytelnoœæ
• mo¿liwoœæ obni¿enia podstawy opodatkowania
• redukcja kosztów w³asnych
• poprawa p³ynnoœci finansowej
• szybka realizacja umowy
• wierzyciel nie musi prowadziæ dzia³añ windykacyjnych
• szybki sposób odzyskania œrodków finansowych zamro¿onych w nale¿noœciach od kontrahentów
• nie generuje kosztów sta³ych, takich jak np.
koszty zatrudnienia wyspecjalizowanych
pracowników

• niska cena wierzytelnoœci
• brak wp³ywu na dzia³ania cesjonariusza
• mo¿liwoœæ utraty klienta w wyniku nieprofesjonalnego podejœcia cesjonariuszy
• wizerunek
bezwzglêdnego
partnera handlowego
• sprzeda¿ wierzytelnoœci nieodpowiedniej firmie

warunkowy
przelew wierzytelnoœci

• oszczêdnoœæ czasu i kosztów, które wystêpuj¹ przy samodzielnym odzyskiwaniu wierzytelnoœci
• mo¿liwoœæ sprzeda¿y zagro¿onych wierzytelnoœci
• profesjonalne wsparcie w sporze z d³u¿nikiem (spojrzenie z zewn¹trz)
• mo¿liwoœæ usuniêcia wad prawnych, którymi
obarczona jest wierzytelnoœæ
• narzêdzia i doœwiadczenie firmy windykacyjnej
• optymalny czas prowadzenia dzia³añ windykacyjnych

• ryzyko nie odzyskania wierzytelnoœci
• brak pewnoœci dotycz¹cy rozwi¹zania sporu
• mo¿liwoœæ utraty klienta w wyniku nieprofesjonalnego podejœcia cesjonariusza
• mo¿liwoœæ regresu
• pozornoœæ cesji mo¿e tworzyæ
wizerunek manipulatora

powierniczy
przelew wierzytelnoœci

• mo¿liwoœæ wycofania siê z windykacji okreœlonej wierzytelnoœci
• profesjonalne wsparcie w sporze z d³u¿nikiem (spojrzenie z zewn¹trz)
• w przypadku koniecznoœci oddania sprawy
do s¹du, cesjonariusz reprezentuje cedenta
we wszystkich czynnoœciach wymaganych
przez s¹d od przygotowania dokumentacji
po zastêpstwo procesowe i egzekucyjne,
• aktywne wspomaganie dzia³añ egzekucyjnych
• cesjonariusz prowadzi negocjacje z d³u¿nikiem
• narzêdzia i doœwiadczenie firmy windykacyjnej
• optymalny czas prowadzenia dzia³añ windykacyjnych

• cedent otrzymuje swoje pieni¹dze po odzyskaniu ich przez
cesjonariusza
• mo¿liwoœæ utraty klienta w wyniku nieprofesjonalnego podejœcia cesjonariuszy
• wizerunek
bezwzglêdnego
partnera handlowego
• mo¿liwoœæ regresu
• mo¿liwoœæ kreacji kosztów,
przede wszystkim urzêdowych
• brak pe³nej kontroli nad procesem windykacji

Pród³o: opracowanie w³asne.
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Przepisy kodeksu cywilnego nie zabraniajπ zbywania wierzytelnoúci
przedawnionych. Jednakøe w myúl art. 117 k.c., d≥uønik moøe uchyliÊ siÍ od zaspokojenia roszczeÒ, chyba øe zrzek≥ siÍ z korzystania zarzutu przedawnienia. Ze
wzglÍdu na to, iø prawdopodobieÒstwo zrzeczenia siÍ przez d≥uønika korzystania
z zarzutu przedawnienia praktycznie jest niewielkie, cena zakupu takich wierzytelnoúci jest symboliczna (HeropolitaÒska, Kawaler, Kozio≥, 1998: 436). Naleøy
jednak pamiÍtaÊ, iø sπd nie bierze pod uwagÍ z urzÍdu instytucji przedawnienia.
Up≥yw terminu przedawnienia uwzglÍdniony zostanie dopiero na zarzut podniesiony przez d≥uønika. Jeøeli d≥uønik w toku procesu nie zg≥osi zarzutu przedawnienia, sπd pomimo up≥ywu terminu przedawnienia wyda orzeczenie zasπdzajπce. Jednakøe d≥uønik, ktÛry nieúwiadomy up≥ywu terminu przedawnienia spe≥ni
úwiadczenie, nie moøe domagaÊ siÍ jego zwrotu (art.411 pkt 3 k.c.) (Mroczkowski,
2004: 49).
Naleøy jednak podkreúliÊ, iø przedawnienie g≥Ûwnego d≥ugu nie oznacza, iø
przedawni≥y siÍ rÛwnieø roszczenia o odsetki. Roszczenie o zap≥atÍ odsetek od
momentu jego powstania uzyskuje byt niezaleøny od d≥ugu g≥Ûwnego i ulega
przedawnieniu wg w≥asnych regu≥. Ponadto ze wzglÍdu na to, øe odsetki za opÛünienie w spe≥nieniu úwiadczenia staje siÍ wymagalne osobno w kaødym dniu
opÛünienia, rÛwnieø przedawniajπ siÍ osobno za kaødy dzieÒ opÛünienia. Moøemy mieÊ zatem do czynienia z sytuacja, w ktÛrej (HeropolitaÒska, Kawaler, Kozio≥, 1998: 436):
ï d≥ug g≥Ûwny ulegnie przedawnieniu w ca≥oúci lub czÍúci, a odsetki nie ulegnπ przedawnieniu,
ï d≥ug g≥Ûwny ulegnie przedawnieniu, a odsetki ulegnπ przedawnieniu
w czÍúci,
ï przedawnieniu ulegnie zarÛwno d≥ug g≥Ûwny, jak i odsetki.

4. Model windykacji mieszanej
Model mieszany polega na wydzieleniu z procedury windykacyjnej realizowanej w ramach struktury organizacyjnej firmy grupy czynnoúci i zleceniu ich wykonania podmiotowi zewnÍtrznemu (firmie windykacyjnej, kancelarii prawnej,
call center), np. us≥uga monitoringu telefonicznego, bÍdπcego formπ szybkiego dotarcia do d≥uønika z informacjπ, iø pomimo up≥ywu terminu p≥atnoúci, nie odnotowano zap≥aty oraz sta≥ej kontroli przebiegu zad≥uøenia (Mroczkowski, 2004: 16).
NarzÍdziem windykacji mieszanej moøe byÊ pe≥nomocnictwo szczegÛlne do
wykonywania okreúlonych czynnoúci np. do prowadzenia windykacji pozasπdowej ñ polubownej w imieniu wierzyciela, albo windykacji sπdowej, czy egzekucji
komorniczej. PrzedsiÍbiorca stosujπcy mieszany model windykacji moøe zleciÊ
zewnÍtrznej firmie przeprowadzenie wywiadu gospodarczego na temat d≥uønika,
a pozyskane w ten sposÛb informacje wykorzystane zostanπ przez przedsiÍbiorcÍ w dalszych czynnoúciach windykacyjnych. Takie rozwiπzanie daje moøliwoúÊ
wyboru opcji, ktÛrπ zleceniodawca uwaøa za najbardziej korzystnπ dla siebie.
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Z obserwacji rynku windykacyjnego wynika, iø narasta tendencja do zamawiania zewnÍtrznych us≥ug windykacji terenowej, ktÛrej celem jest nawiπzanie
bezpoúredniego kontaktu z d≥uønikiem. SzczegÛlnie dotyczy to segmentu tzw.
wierzytelnoúci rozproszonych (tzn. masowych) o stosunkowo niewielkiej wartoúci
jednostkowej (Mroczkowski, 2004: 16).
Windykacja mieszana stanowiÊ moøe rÛwnieø etap przejúciowy z modelu
windykacji wewnÍtrznej do zewnÍtrznej. W takim przypadku s≥uøy ona zapoznaniu siÍ z wybranπ firmπ zewnÍtrznπ, poznaniu metod jej dzia≥ania, filozofii czy
etyki pracy. PrzedsiÍbiorca ma wÛwczas wiÍkszπ kontrolÍ nad zleconymi na zewnπtrz czynnoúciami.
Model windykacji mieszanej ma swoje zastosowanie szczegÛlnie w branøach
specyficznych, gdzie relacje z klientami sπ wyjπtkowo z≥oøone. PrzedsiÍbiorca
moøe wÛwczas zleciÊ firmie zewnÍtrznej wykonanie wszelkich czynnoúci technicznych zwiπzanych z procesem windykacyjnym, natomiast wszelkie rozmowy,
czy negocjacje z klientem pozostawiÊ w swojej gestii.

5. Konsekwencje wyboru modelu windykacji
Podejúcie przedsiÍbiorstwa do sposobu windykowania naleønoúci utrwala wizerunek i pozycjÍ rynkowπ przedsiÍbiorcy. RÛøne sposoby wykorzystywane
w tym zakresie rÛøniπ siÍ kosztami, jak teø mogπ, np. dziÍki zbyt rygorystycznemu traktowaniu d≥uønikÛw zniechÍcaÊ potencjalnych klientÛw przedsiÍbiorstwa.
Wynikajπcy stπd spadek sprzedaøy i zyskÛw stanowi formÍ kosztÛw zwiπzanych
z okreúlonym sposobem podejúcia do úciπgania naleønoúci (Czekaj, Dresler, 2005:
151).
Jeøeli firma posiada w≥asny dzia≥ windykacji to pierwszym krokiem wierzyciela, gdy d≥uønik zalega z p≥atnoúciami, powinno byÊ dπøenie do polubownego
za≥atwienia sporu, np. w formie ugody pozasπdowej. Jej przedmiotem moøe byÊ
rezygnacja przez wierzyciela z odsetek lub roz≥oøenie p≥atnoúci na raty (Wygrocki, 2006: 6).
Windykacja w≥asna ma na celu ustalenie problemu i prÛbÍ rozwiπzania go
wraz z klientem. MoøliwoúÊ kooperacji z klientem, prÛba wspÛlnego rozwiπzania
problemu zatorÛw p≥atniczych d≥uønika jest podstawowπ zaletπ wewnÍtrznego
modelu windykacji. Istotny wp≥yw na relacje z odbiorcami ma rÛwnieø fakt, iø jedynym decydentem dzia≥aÒ podejmowanych w ramach tego modelu jest w≥aúnie
wierzyciel. Ma on moøliwoúÊ szybkiego reagowania na zachowania d≥uønika i natychmiastowego podejmowanie decyzji (patrz tabela 3). Jeøeli to nie pomaga,
wÛwczas warto skierowaÊ sprawÍ do firmy zewnÍtrznej (Folga, 2006: 6).
W wielu przypadkach zlecenie windykacji naleønoúci specjalistycznej firmie
moøe byÊ nie tylko mniej kosztowne, ale rÛwnieø bardziej skuteczne, aniøeli jej
samodzielne prowadzenie. Dotyczy to zw≥aszcza wierzytelnoúci opiewajπcych na
wyøsze kwoty, ktÛrych dochodzenie jest bardziej skomplikowane, (np. d≥uønik
unika odbioru do zap≥aty, brak jego aktualnego adresu, wysuwa on nieuzasad-
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Tabela 3. Wady i zalety prowadzenia windykacji wewnêtrznej
Model
windykacji

Zalety

Wady

windykacja
wewnêtrzna

• uwzglêdnia potrzeby klienta
• generuje koszty sta³e, takie jak
• wierzyciel ma pe³ny wp³yw na prowadzone
np. koszty zatrudnienia wyspedzia³ania windykacyjne
cjalizowanych pracowników
• daje pe³n¹ i bie¿¹c¹ informacjê na temat sta- • du¿a pracoch³onnoœæ
nu prowadzonej windykacji
• brak narzêdzi, jakie wykorzy• przedsiêbiorca ma sta³y nadzór nad pracowstuj¹ wyspecjalizowane firmy
nikami dzia³u windykacji
windykacyjne
• umo¿liwia szybk¹ reakcja na zachowanie
d³u¿nika

windykacja
zewnêtrzna

• brak kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem
w³asnego dzia³u windykacji
• profesjonalne wsparcie w sporze z d³u¿nikiem (spojrzenie z zewn¹trz)
• mo¿liwoœæ wykorzystania narzêdzi i doœwiadczenia firmy windykacyjnej
• optymalny czas prowadzenia dzia³añ windykacyjnych
• w przypadku sprzeda¿y wierzytelnoœci brak
ryzyka niewyp³acalnoœci d³u¿nika
• szybkoœæ otrzymania zap³aty za wierzytelnoœæ

• mo¿liwoœæ utraty klienta w wyniku nieprofesjonalnego podejœcia cesjonariusza
• brak wp³ywu na dzia³ania cesjonariusza
• mo¿liwoœæ regresu
• brak pe³nej kontroli nad procesem windykacji
• koszty zlecenia lub cena wierzytelnoœci

windykacja
mieszana

• uwzglêdnia zarówno potrzeby kontrahenta,
jak i wierzyciela
• pozwala na pe³ne wykorzystanie zasobów
przedsiêbiorstwa
• wsparcie zewnêtrznych specjalistów w realizacji konkretnego etapu windykacji
• mo¿liwoœæ wykorzystania narzêdzi i doœwiadczenia firmy windykacyjnej
• optymalny koszt prowadzenia dzia³añ windykacyjnych
• sta³y nadzór nad pracownikami dzia³u windykacji
• szybka reakcja na zachowanie d³u¿nika

• generuje koszty sta³e, takie jak
np. koszty zatrudnienia wyspecjalizowanych pracowników
• du¿a pracoch³onnoœæ
• mo¿liwoœæ utraty klienta w wyniku nieprofesjonalnego podejœcia firmy zewnêtrznej, realizuj¹cej okreœlony etap windykacji
• wysokie koszty zlecenia lub cena wierzytelnoœci

Pród³o: opracowanie w³asne.

nione roszczenie wzajemne). Firma windykacyjna zatrudnia na ogÛ≥ wysoko wykwalifikowanych pracownikÛw umiejπcych energicznie prowadziÊ postÍpowanie
sπdowe, dotrzeÊ do ukrywanego niejednokrotnie majπtku d≥uønika oraz ustaliÊ
zmianÍ miejsca pobytu (BieÒ, 2005: 235).
Zbyt ostra polityka prowadzona przez wierzyciela, lub dzia≥ajπcego w jego
imieniu windykatora, moøe doprowadziÊ do zaostrzenia siÍ konfliktu i w konsekwencji upad≥oúci d≥uønika. W tej sytuacji nie tylko wierzyciel nie odzyska swoich naleønoúci, ale rÛwnieø d≥uønik moøe pociπgnπÊ za sobπ wiele innych firm
z nim wspÛ≥pracujπcych lub powiπzanych kapita≥owo. Takie dzia≥ania nie
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uwzglÍdniajπ rÛwnieø tego, øe byÊ moøe znajdujπcy siÍ obecnie w z≥ej sytuacji finansowej d≥uønik, w niedalekiej przysz≥oúci zacznie generowaÊ zyski, z czego
skorzystajπ wszyscy jego kontrahenci (Wygrocki, 2006: 6).
Stosunkowo szybko i definitywnie, choÊ w sposÛb radykalny, moøna siÍ uwolniÊ od k≥opotÛw spowodowanych przez niesolidnych d≥uønikÛw, sprzedajπc wierzytelnoúÊ specjalizujπcej siÍ w skupie d≥ugÛw firmie. Unika siÍ wtedy pracoch≥onnego i kosztownego, a czÍsto przewlek≥ego postÍpowania windykacyjnego.
Jednoczeúnie ryzyko wyegzekwowania zap≥aty przyjmuje na siebie nabywca wierzytelnoúci. Poprawie ulega p≥ynnoúÊ finansowa oraz wizerunek firmy w ocenie
kredytodawcÛw, gdyø z bilansu znikajπ zaleg≥e wierzytelnoúci.
Wierzyciel otrzymuje przewaønie juø w momencie sprzedaøy d≥ugu zap≥atÍ
gotÛwkπ. Jest ona ze zrozumia≥ych wzglÍdÛw z regu≥y niøsza od kwoty wierzytelnoúci. Jednak jednoczeúnie uzyskuje siÍ wtedy prawo do zmniejszenia podstawy
wymiaru podatku dochodowego o rÛønicÍ miÍdzy wartoúciπ nominalnπ d≥ugu
i przychodem z jego sprzedaøy, bez oczekiwania na odleg≥y czÍsto moment bezskutecznej egzekucji i ponoszenia jej kosztÛw (BieÒ, 2005:236).
W praktyce gospodarczej zdarzajπ siÍ przypadki, øe w dalszej perspektywie
bardziej op≥acalnym dla wierzyciela jest odstπpienie od dochodzenia roszczeÒ niø
prowadzenie, nawet skutecznej windykacji. O tym, øe umorzenie jest ekonomicznie uzasadnione decydowaÊ mogπ wzglÍdy handlowe, istotne mogπ byÊ teø korzyúci podatkowe. Na gruncie prawa cywilnego umorzenie wierzytelnoúci okreúlane
jest mianem zwolnienia z d≥ugu i uregulowane zosta≥o w przepisie art. 508 kc.
Zgodnie z dyspozycjπ tego przepisu zobowiπzanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia
d≥uønika z d≥ugu, a d≥uønik zwolnienie przyjmuje (Kowalski, 2005: 93).
Innym powodem odstπpienia od windykacji naleønoúci moøe byÊ duøe ryzyko
zwiπzane z ich úciπgalnoúciπ, a dalsze postÍpowanie wiπza≥oby siÍ jedynie z ponoszeniem kolejnych kosztÛw, niemoøliwych do odzyskania.
Jako przyk≥ad mogπ wystπpiÊ naleønoúci, ktÛrych ryzyko nieúciπgalnoúci spowoduje zagroøenie utraty tej czÍúci aktywÛw z powodu:
ï kwestionowania przez d≥uønika na drodze sπdowej zap≥aty naleønoúci,
ï postawienia d≥uønika w stan upad≥oúci likwidacyjnej lub uk≥adowej.
W takim przypadku najlepszym rozwiπzaniem bÍdzie pozostawienie zaktualizowanej naleønoúci w ksiÍgach przedsiÍbiorstwa. W celu zapewnienia wykazania w bilansie realnej wartoúci naleønoúci (zgodnie z art. 28, ust. 1, pkt 7 ustawy o rachunkowoúci) powstaje koniecznoúÊ dokonywania ich aktualizacji na
dzieÒ bilansowy. Ustawa o rachunkowoúci przewiduje aktualizacjÍ naleønoúci,
ktÛrych zap≥ata jest zagroøona i w art. 35b zosta≥a okreúlona lista naleønoúci, co
do ktÛrych istnieje obowiπzek dokonywania odpisu aktualizujπcego. WartoúÊ naleønoúci aktualizuje siÍ uwzglÍdniajπc stopieÒ prawdopodobieÒstwa ich zap≥aty.
OdpisÛw aktualizujπcych moøna dokonywaÊ na ca≥oúÊ zagroøonej naleønoúci lub
na jej wπtpliwπ pod wzglÍdem zap≥aty czÍúÊ.
W uzasadnionych przypadkach moøna dokonywaÊ ogÛlnych odpisÛw aktualizujπcych naleønoúci w okreúlonym procencie, biorπc pod uwagÍ strukturÍ odbiorcÛw, ich liczbÍ oraz prawdopodobieÒstwo zap≥aty w przedziale czasowym. Odpisy
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aktualizujπce mogπ dotyczyÊ nie tylko naleønoúci pochodzπcych z tytu≥u sprzedaøy, lecz takøe innych operacji, jak nadp≥aty, zaliczek udzielonych dostawcÛw, itp.
Odpisy aktualizujπce zmniejszajπ w bilansie wartoúÊ naleønoúci, ktÛrych dotyczπ. Dla celÛw podatkowych kosztem uzyskania przychodÛw sπ tylko odpisy
aktualizujπce wartoúÊ naleønoúci, okreúlone w ustawie o rachunkowoúci, od tej
czÍúci naleønoúci, ktÛra by≥a uprzednio zaliczana do przychodÛw naleønych, a ich
nieúciπgalnoúÊ zosta≥a uprawdopodobniona (art. 16, ust. 1, pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osÛb prawnych). Za przychody naleøne uwaøa siÍ przychody ze sprzedaøy, a wiÍc kosztem uzyskania przychodÛw sπ odpisy aktualizujπce
wartoúÊ naleønoúci bez podatku VAT i bez odsetek (Kalota, 2004).

Zakoñczenie
Prawid≥owy wybÛr modelu windykacji nie jest ≥atwy. Kaødy z nich moøe byÊ
ürÛd≥em sukcesu, jak i poraøki w delikatnej materii, jakπ jest inkasowanie naleønoúci. OsiπgniÍcie wysokiego profesjonalizmu czynnoúci windykacyjnych wymaga znajomoúci regu≥ wypracowanych przez praktykÛw rynku windykacyjnego
w Polsce. Ich opanowanie i umiejÍtnoúÊ zastosowania w praktyce przek≥ada siÍ
wprost na zwiÍkszenie skutecznoúci i zmniejszenie kosztÛw prowadzonych dzia≥aÒ, jak rÛwnieø na ograniczenie ryzyka zwiπzanego z utratπ perspektywicznych
klientÛw majπcych przejúciowo zachwianπ p≥ynnoúÊ finansowπ.
Rozpoczynajπc czynnoúci windykacyjne naleøy uúwiadomiÊ sobie, øe celem
postÍpowania jest doprowadzenie do odzyskania naleønoúci, a nie ukaranie d≥uønika za nierzetelnoúÊ (Mroczkowski, 2004: 17). Zarzπdzanie finansami przedsiÍbiorstw wymaga czÍsto podejmowania decyzji trudnych, a do takich naleøy odpowiednio szybkie godzenie siÍ ze stratπ czÍúci pieniÍdzy, aby uratowaÊ resztÍ. Dotyczy to miÍdzy innymi naleønoúci trudno úciπgalnych. Jeøeli dochodzimy do
przekonania, øe niektÛrzy z wierzycieli nie oddadzπ d≥ugu w bliskim terminie
(np. z uwagi na ich trudnoúci finansowe), czÍsto najbardziej racjonalnym rozwiπzaniem jest sprzedaø d≥ugu (Dobosiewicz, 1994: 45).
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Debt Collection Models and Their Using in Practice
Summary
An important element of a companyís credit policy is its attitude to collecting
due receivables. A company tries to establish the rules of collecting the said amount within the standards that are applied in a company. Depending on the organizational structure of a company, its scope of activity, common practices and, in
particular, the credit policy assumed by a company, enterprises use internal,
external or mixed debt collection models.
Internal debt collection model assumes conducting debt collection activities
within the organizational structure of a creditor company. External debt collection consists of ordering debt collection activities at a specialised company that
handles debt service (outsourcing), which is connected with acting on behalf and
account of the ordering party, but it also consists of receivables trading.
The choice of proper debt collection model is not easy, due to, among others,
high costs of the process as well as necessary expertise knowledge in the said scope; and the products offered on the market, although they seem similar, do differ
substantially among one another.
Regardless of the debt collection model, it shall be remembered that debt collection shall be run in a manner that ensures consolidation of entrepreneurís good name and their market position. The debt collection procedure binding in
a company shall serve to work out a cooperation model with clients that are based on buyerís reliability.
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