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ZASADY 

WPROWADZANIA 

DYSCYPLINY 

PŁATNICZEJ 

KONTRAHENTÓW 

 

 Proces decyzyjny  

nie może zawierać 

wierzycielowi zbyt  

dużo czasu; 

 

 

 Windykacja powinna 

zostać uruchomiona  

w okresie 30 dnia  

od daty 

przeterminowania 

płatności; 

 

 

 Wierzyciel działa  

w oparciu o opracowany 

wewnętrzny scenariusz 

działań windykacyjnych, 

jednolity dla 

określonych grup 

kontrahentów; 

       Cykl poświęcony dochodzeniu należności powstał, ponieważ 

proces ten nadal odstrasza wierzycieli. Powodów jest kilka – koszty, 

brak wiary w powodzenie procedury, ale również powszechne 

przeświadczenie, iż w dochodzeniu tego, co nam należne, jest coś 

negatywnego.  

 

       Obserwuję od lat, że skuteczność podejmowania decyzji  

o windykacji, zależy w dużym stopniu od upływu czasu w jakim taka 

decyzja zapada. Konsekwentnie realizowany scenariusz 

windykacyjny – o czym dalej - dość szybko i skutecznie eliminuje 

dłużników, z którymi można poradzić sobie niewielkim nakładem 

pracy własnej.  

 

Zapraszam do lektury poradnika! 

adw. Agnieszka Krukowska 
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CENARIUSZ WINDYKACYJNY 

  

     Zadaniem każdego wierzyciela jest dostosowanie procesu windykacyjnego do swoich 

potrzeb. Należy uwzględnić przy tym branżę i zasoby własne. W pierwszej kolejności należy 

przeanalizować komu powierzyć pieczę nad realizacją działań przewidzianych  

w scenariuszu windykacyjnym. Realizować scenariusz może sam właściciel, księgowy  

albo osoba oddelegowana do weryfikacji terminowych płatności. 

Dzięki temu rozwiązaniu,  dalsze decyzje windykacyjne zostaną podjęte szybko 

i stanowczo.  

 

 

 

 

S 
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YPY DŁUŻNIKÓW 

      W oparciu o przyjęty i konsekwentnie egzekwowany scenariusz windykacyjny, każdy 

zdeterminowany wierzyciel, powinien sobie samodzielnie poradzić z pewnymi typami 

dłużników. Jeśli wierzyciel,  na wczesnym etapie, wyeliminuje takie opóźnienia, wówczas 

będzie mógł skupić się na wierzytelnościach trudnych, dla wyegzekwowania których 

potrzebny jest refleks, a ten zawodzi, jeśli rozprasza wiele innych, drobnych tematów.  

 

 

 

 

T 
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PREWENCJA W WINDYKACJI 

     Oto zestawienie instrumentów, które zapobiegają powstawaniu zatorów płatniczych! 

Każde z tych narzędzi może być stosowane przez wierzyciela samodzielnie, jednak 

najpełniejszy efekt osiąga się stosując, na przestrzeni całego procesu windykacyjnego,  

pełen katalog środków. 
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CHARAKTERYSTYKA WINDYKACYJNYCH INSTRUMENTÓW 

PREWENCYJNYCH 
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FIRMY WINDYKACYJNE 

VS.  

KANCELARIE PRAWNE 

    Komu powierzyć proces 

dochodzenia należności ?? 

Zacznę od podkreślenia,  

że windykować każdy może,  

a nawet powinien już  

w początkowej fazie 

występowania opóźnień  

w płatnościach. Zasadą jest 

działanie konsekwentne  

i zaplanowane, w oparciu  

o opracowany wcześniej 

wewnętrzny scenariusz 

windykacyjny. Kiedy działania 

okażą się nieefektywne, należy 

zdecydować o podmiocie, który 

przejmie proces windykacji. 

Firmy windykacyjne i kancelarie 

prawne są ekspertami w swoich 

dziedzinach – windykatorzy 

specjalizują się w działaniach 

polubownych, a prawnicy  

w podejmowaniu działań 

prawnych. 

 

      Oczywiście, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, oba te podmioty oferują usługi 

kompleksowe. I tak, firmy windykacyjne zapewniają o możliwości kontynuowania działań 

prawnych przeciwko dłużnikowi za pośrednictwem prawników, z którymi współpracują,  

a kancelarie prawne mają obecnie zaplecze, aby poprzedzić procedurę prawną działaniami 

polubownymi.                           
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 WINDYKACJA PRAWNA  

 

 Wierzyciel może prowadzić działania prawne samodzielnie, stąd często decyzja  

o ustanowieniu profesjonalnego pełnomocnika zapada dopiero, kiedy 

dotychczasowe kroki wierzyciela nie przynoszą efektu; 

 Wierzyciel może również zlecić adwokatowi,  odpowiednio radcy prawnemu, 

prowadzenie sprawy w określonym pełnomocnictwem zakresie; 
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CESJA WIERZYTELNOŚCI  

 

     Dobrze wiedzieć o istniejących alternatywach dla windykacji!  

Wierzyciel powinien wnikliwie rozważyć zalety i wady różnych procedur dochodzenia 

należności i zdecydować o windykacji we własnym zakresie, ustanowić pełnomocnika,  

czy też wierzytelność sprzedać. 
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SKARGA PAULIAŃSKA 

   Zadaniem tej instytucji jest ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.  

Z  niewypłacalnością dłużnika, spotykamy się w windykacji często, bowiem jednym  

z powszechnych sposobów na uniknięcie odpowiedzialności za zobowiązania  

jest właśnie ucieczka z majątkiem. Dłużnicy sprzedają składniki swojego majątku  

lub dokonują darowizn, a skarga pauliańska umożliwia ochronę interesów wierzyciela  

przed wyprowadzaniem majątku. Jest to procedura dość trudna dowodowo. Wierzyciel 

musi bowiem łącznie spełnić wszystkie warunki z art. 527 KC i to na wierzycielu  

spoczywa ciężar udowodnienia wszystkich przesłanek. 

      Upowszechnienie korzystania z dobrodziejstw actio Pauliana ma też wymiar 

prewencyjny. Ustawodawca wprowadził domniemanie, iż jeśli wskutek czynności prawnej 

korzyść majątkową uzyskała osoba będąca w bliskim stosunku z dłużnikiem, zachodzi 

domniemanie, że osoba ta wiedziała, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia 

wierzycieli.  

      Niestety w praktyce często jest tak, że dłużnik wykorzystuje bliskie relacje do swoich 

celów, a na życzliwe osoby ściąga negatywne konsekwencje! Warto zatem zachować 

czujność, nawet jeśli zawieramy umowy z najbliższą rodziną. 
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UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA 

 

      W szeroko pojętym interesie przedsiębiorców jest, aby przedsiębiorstwa ich 

kontrahentów funkcjonowały jak najdłużej, były rentowne, a sami kontrahenci rzetelni. 

W praktyce jednak, coraz więcej przedsiębiorców staje przed dylematem, czy złożyć 

wniosek o upadłość swojego dłużnika. Część spośród nich odstraszają koszty  

oraz przypuszczenie, że dłużnik i tak nie dysponuje majątkiem wystarczającym  

do ogłoszenia upadłości. Są jednak i tacy, którzy wiedzą, że dłużnik majątek ma, a jedynie 

pozuje na bankruta licząc, że w ten sposób zwolni się z konieczności regulowania 

zobowiązań i dlatego złożenie wniosku o upadłość stanowi jedyne rozwiązanie.  

      Decydując się na postępowanie upadłościowe, należy pamiętać, że Sąd oddali wniosek 

wierzyciela o ogłoszenie upadłości , jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości 

charakter sporny, a spór zaistniał zanim wierzyciel złożył wniosek. Sąd oddali również 

wniosek wierzyciela złożony w złej wierze. Jednocześnie Sąd obciąży wierzyciela kosztami 

postępowania i może mu nakazać złożenie publicznego oświadczenia odpowiedniej treści  

i w odpowiedniej formie. Dodatkowo dłużnikowi, a także osobie trzeciej przysługiwać będzie 

przeciwko wierzycielowi roszczenie o naprawienie szkody.  
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UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 

      Postępowanie upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej ma za zadanie spełnić funkcje windykacyjną i oddłużeniową. Jeżeli sytuacja 

finansowa dłużnika nie pozwala na spłatę jego zobowiązań, wszczęcie postępowania 

upadłościowego, które doprowadzi do jednoczesnego i równego zaspokojenia roszczeń 

wierzycieli stanowi alternatywę dla indywidualnych postępowań sądowych i egzekucji.     

                                                                           W toku tego postępowania dojdzie 

 do likwidacji poprzez sprzedaż części  

albo całości majątku dłużnika, a uzyskane 

środki zostają przekazane  

na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, 

którzy zgłosili wierzytelności. Na kolejnym 

etapie, sąd ustali plan spłaty 

wierzytelności niezaspokojonych  

z likwidacji majątku upadłego.  

Jest to okres próby dla dłużnika 

zobowiązanego do wykazania dyscypliny 

płatniczej.  

     Upadłość konsumencka umożliwia również zwolnienie dłużnika z długów poprzez 

umorzenie zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały 

zaspokojone w toku postępowania upadłościowego lub w wyniku wykonania planu spłaty, 

a w wyjątkowych sytuacjach umożliwia oddłużenie dłużnika bez wykonywania planu spłaty. 

Warunkiem umorzenia zobowiązań jest, aby dłużnik przed ogłoszeniem upadłości  

oraz w toku postępowania, działał uczciwie i zgodnie z prawem. 

 

      Od 2016 roku procedura uległa zmianie w zakresie formy wniosku, podmiotów, które 

są legitymowane do złożenia wniosku o upadłość, a także okresu karencji do złożenia 

wniosku o upadłość przez byłego przedsiębiorcę, 

     Aktualnie, wniosek o upadłość konsumencką składa się na formularzu.  

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku stał się również wierzyciel, a były przedsiębiorca 

może złożyć taki wniosek już następnego dnia po zakończeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej. 
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TERMINY PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ MAJĄTKOWYCH 

     Dn. 9 lipca 2018 r., weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu cywilnego, dot. terminów 

przedawnienia roszczeń majątkowych: 

 ogólny termin przedawnienia uległ skróceniu do 6 lat;  

 

Taki sam 6-letni termin przedawnienia objął również roszczenia stwierdzone: 

 prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania 

spraw danego rodzaju; 

 orzeczeniem sądu polubownego; 

 ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą  

przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd; 

 

Nie zmienił się natomiast termin przedawnienia roszczeń o świadczenie okresowe  

oraz termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, który nadal wynosi 3 lata.  

 

 

 

 

 



WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 

14 | S t r o n a  
 

 

ZASADY PRZEDAWNIANIA ROSZCZEŃ  

PRZEDSIĘBIORCY PRZECIWKO KONSUMENTOWI 

    Po upływie terminu przedawnienia, przedsiębiorca nie może się już domagać 

zaspokojenia roszczenia przysługującego mu przeciwko konsumentowi, bowiem 

nowelizacja nałożyła na sąd obowiązek badania przedawnienia z urzędu, a nie jak  

do tej pory, dopiero na zarzut pozwanego.  

    Sąd będzie jednak mógł nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia, jeżeli względy 

słuszności za tym przemówią.  

    Sąd musi rozważyć interesy obu stron postępowania, uwzględniając: 

 długość terminu przedawnienia danego roszczenia; 

 długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia 

roszczenia; 

 charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez 

przedsiębiorcę, w tym wpływ zachowania konsumenta na opóźnienie 

przedsiębiorcy w dochodzeniu roszczenia. 
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OBLICZANIE TERMINÓW PRZEDAWNIENIA  

WYNOSZĄCYCH 2 LATA LUB WIĘCEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nie bez znaczenia jest, kiedy przedawnią się roszczenia 

istniejące, ale jeszcze nie przedawnione w dn. 9 lipca br.       

Rozstrzygnięto, iż w tym przypadku, znajdą zastosowanie nowe 

zasady, wg których terminy przedawnienia roszczeń 2-letnich  

i dłuższych, będą upływać z dn. 31 grudnia danego roku 

kalendarzowego. Jeśli jednak termin przedawnienia roszczenia 

będzie krótszy (tj. 6 lat) niż dotychczas (10 lat), to bieg terminu 

przedawnienia rozpocznie się dla takiego roszczenia z dn. 9 lipca 

b.r., ale jeśli przedawnienie, którego bieg rozpoczął się przed dn. 

9 lipca b.r., nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego 

terminu przedawnienia wcześniej ,to przedawnienie następuje 

 z upływem tego wcześniejszego terminu. 

    Ustawodawca zdecydował, że bieg takiego terminu 

przedawnienia zakończy się z upływem 

 31 grudnia danego roku. 

  

    

 Oznacza to, że terminy przedawnienia zostaną w większości 

przypadków wydłużone! 
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RODZAJE ZABEZPIECZEŃ ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH 

       Przepisy KPC przewidują różne sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych  

i niepieniężnych. Roszczenia pieniężne ze swej istoty dotyczą zapłaty konkretnej sumy 

pieniężnej. Nie można zabezpieczyć roszczenia pieniężnego w inny sposób niż wymienione 

poniżej. Nie jest dopuszczalne zabezpieczenie roszczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi 

Państwa, a także nie może obejmować rzeczy, wierzytelności i praw, z których egzekucja 

jest wyłączona.  

      Należy mieć a uwadze, że zabezpieczenie przeciwko osobie pozostającej  

w związku małżeńskim stanowić będzie podstawę do wykonania zabezpieczenia wobec 

majątku wspólnego.  

     We wniosku o udzielenie zabezpieczenia można wskazać kilka,  

a nawet wszystkie sposoby zabezpieczenia. Sąd wybierając sposób zabezpieczenia 

uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania tak, aby uprawnionemu zapewnić 

należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.  

     Zabezpieczenie przysługuje w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez 

sąd, w tym polubowny, dla każdej strony lub uczestnika, jeżeli uprawdopodobni roszczenie 

oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny uprawdopodobni 

założenie, iż brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu 

postępowania sprawie. 

     Uprawniony ( wierzyciel) wnosi do sądu właściwego do rozpoznania sprawy przeciwko 

obowiązanemu (dłużnikowi) wniosek o ustanowienie zabezpieczenia. Wniosek podlega 

bezzwłocznemu rozpoznaniu, nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu. 

Konieczne jest wskazanie sposobu zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie okoliczności 

uzasadniających wniosek, a w sprawach o roszczenia pieniężne także wskazanie sumy 

zabezpieczenia. Co do zasady zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia 

roszczenia. Należy pamiętać, że obowiązanemu w pewnych warunkach może przysługiwać 

roszczenie odszkodowawcze wobec uprawnionego.  

     Wniosek o zabezpieczenie można wnieść przed wszczęciem postępowania. Wówczas 

sąd wyznaczy termin nie dłuższy niż 2 tygodnie na wniesienie pisma wszczynającego 

postępowanie. Wniosek o zabezpieczenie można złożyć w toku sprawy, jak i po uzyskaniu 

tytułu wykonawczego w celu zabezpieczenia niewymagalnego roszczenia o świadczenie. 
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PRAWNA OCHRONA DŁUŻNIKA 

 

       Ustawodawca przewidział wypadki wymagające obrony dłużnika przed windykacją 

niezasadną lub obciążającą go ponad miarę.  
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Nota prawna:  Niniejsze opracowanie stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i może być wykorzystywane lub rozpowszechniane 
jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. 

Treści zawarte w przewodniku służą celom informacyjnym i edukacyjnym,  nie stanowią porady prawnej, ani opinii prawnej. 
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