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WINDYKACJA

Nowy projekt ustawy 
o windykacji. Czego dotyczy?
Projekt ustawy powstał w  odpo-
wiedzi na dyrektywę unijną, któ-
ra ma za zadanie regulację działań 
windykacji nie tylko w  naszym 
kraju, ale w całej Unii Europejskiej. 
Wszystkie zmiany mają dotyczyć 
tylko i  wyłącznie windykacji po-
lubownej, ponieważ windykacja 
sądowa i  egzekucja komornicza 
zostały już wcześniej uregulowa-
ne przez ustawodawcę. Oznaczać 
będzie to, że podmiot w  projek-
cie ustawy, czyli przedsiębiorstwo 
windykacyjne będzie miało swoje 
ramy prawne i obowiązki, których 
będzie należało przestrzegać wraz 
z windykatorami.

Jeśli chodzi o  najważniejsze za-
łożenia: powstaną rejestry firm  
oraz windykatorów otrzymujących 
zezwolenia i licencje na prowadze-
nie działalności i  czynności win-
dykacyjnych. Trzeba zaznaczyć, że 
takie przedsiębiorstwo windyka-
cyjne będzie musiało być spółką 
akcyjną z  kapitałem 5  000  000  zł. 
Windykator będzie posiadał licen-
cję, która zostanie wydana na okres 
4  lat, oczywiście za odpowiednią 
opłatą. Zmieni się również to, że 
w  aktach sprawy znajdzie się tzw. 
nota windykacyjna i  ogólnie mó-
wiąc, wskaże ona wszelkie szcze-
góły sprawy, informując dłużnika 
z czego wynika zadłużenie, kto jest 
pierwotnym wierzycielem, nota 
wskaże też prawa dłużnika. To, co 
jest bardzo istotne, to to, że dłuż-
nik będzie mógł złożyć tzw. sprze-
ciw lub zastrzeżenie, co oznacza, że 
będzie mógł odmówić słownie czy 

też pisemnie (np. listem lub w for-
mie elektronicznej) prowadzenia 
rozmów polubownych, co jest do-
syć ważne, bo firma windykacyjna 
nie będzie miała prawa kontynu-
ować rozmów ani kontaktować 
się z  takim dłużnikiem ponownie. 
Wpłynie to wydatnie na tzw. czyn-
ności terenowe, czyli spotkania 
bezpośrednio z  dłużnikiem: będą 
mogli wykonywać je jedynie win-
dykatorzy z licencją i co też dosyć 
kluczowe, po uprzedniej zgodzie 
takiego dłużnika należy umówić 
się na konkretny termin pasujący 
zadłużonemu – podsumowuje zało-
żenia projektu Wojciech Węgrzyń-
ski, partner i współzałożyciel firmy 
Trenda Group.
Dodatkowo windykatorzy będą 
musieli przestrzegać częstotliwości 
kontaktu z  osobami zadłużony-
mi, co oznacza, że kontakt będzie 
możliwy jedynie w  wyznaczonym 
czasie. Niezastosowanie się do tych 
przepisów będzie skutkować karą 
grzywny, ograniczenia wolności 
lub nawet pozbawienia wolności.
Wprowadzenie ustawy będzie wią-
zało się również z konsekwencjami, 
mianowicie zostanie wprowadzony 
rejestr firm oraz windykatorów. 
Kolejnym punktem zwrotnym bę-
dzie niewątpliwie wprowadzenie 

nadzoru nad prowadzonymi spra-
wami. Ostatnie i  najważniejsze 
aspekty, to wyeliminowanie nie-
dozwolonych praktyk windykacyj-
nych oraz to, że wszystkie sprawy 
windykacyjne będzie prowadziła 
osoba posiadająca uprawnienia, 
osoba, która będzie w pełni wykwa-
lifikowana do pracy w zawodzie, co 
będzie istotną rzeczą z punktu wi-
dzenia potencjalnych klientów. 

Wady i zalety projektu ustawy
Jak każda ustawa ma swoje plusy 
i minusy.  Zaletą będzie bezsprzecz-
nie fakt, iż zyskają na jej wprowa-
dzeniu wykwalifikowane osoby np. 
w branży detektywistycznej, które 
będą weryfikować podmioty, ba-
dać majątki wśród potencjalnych 
dłużników, czego nie będą mogli 
robić windykatorzy. Wadą projek-
tu może być nadmierna ochrona 
dłużników:
Prawo znowu stoi bardziej po stro-
nie dłużnika, a zapomina się o wie-
rzycielach, czyli firmach często 
pokrzywdzonych, które nie otrzy-
mały swoich środków. Wierzyciel 
będzie miał wyższe koszty prowa-
dzenia sprawy windykacyjnej, będą 
mu narzucone kolejne ograniczenia 
czasowe itp. Mam wrażenie, że 
często zapominamy o  tym, że ten 

właśnie przedsiębiorca, wierzyciel, 
to zdrowy podmiot gospodarczy, 
który płaci podatki, generuje PKB, 
zatrudnia, napędza gospodarkę, 
a znowu okaże się, że zapłaci wię-
cej. Jeśli chodzi o inne wady: żeby 
dokonać wpisu do biura informacji 
gospodarczej o  dłużniku (konsu-
mencie) musiał on mieć zadłużenie 
na kwotę 200  zł i  nieuregulowane 
płatności od co najmniej 30 dni. 
Projekt zakłada, że ten dług będzie 
musiał wynosić 500 zł, a wymagal-
ność od co najmniej 60 dni. Ten 
okres znowu się wydłuża, a z mo-
ich doświadczeń wiadomo, że im 
dłużej czekamy na pieniądze, tym 
trudniej jest je odzyskać. Jeśli cho-
dzi o  firmy, to firma zadłużona, 
aby pojawiła się w takim rejestrze 
informacji gospodarczej jako nie-
rzetelna, będzie musiała być zadłu-
żona na co najmniej 1000 zł, wcze-
śniej było 500, natomiast tu akurat 
zostaje okres 30 dni – mówi Woj-
ciech Węgrzyński z Trenda Group.
Podsumowując, projekt niesie za 
sobą wiele zmian. Posiada swoje 
plusy i  minusy, mimo wszystko 
i tak warto przypomnieć, że zawsze 
należy dogłębnie sprawdzać kon-
trahentów przed podjęciem współ-
pracy, aby nie musieć martwić się 
o swoje pieniądze.

Rewolucja w windykacji
W październiku zaprezentowany został projekt 
ustawy o zawodzie windykatora, który jest 
odpowiedzią na wymagania Unii Europejskiej 
w tym zakresie. Czego dotyczy i jakie będą kon-
sekwencje wprowadzenia nowych przepisów 
w przyszłości?

współzałożyciel i partner,  

Trenda Group

Wojciech Węgrzyński
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Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Dłu-
gów, w kwietniu 2022 r. długi przedsiębiorców 
z branży IT wyniosły blisko 180 mln zł. Licz-
ba dłużników notowanych w bazie danych to 
6 388, z których każdy ma średnie zaległości 
w wysokości ponad 28 tys. zł. Porównując te 
dane z 2021 r., możemy zaobserwować spadek 
ogólnej kwoty zadłużenia o 18 proc.
– Branża IT, która jest jednym z beneficjen-
tów przyspieszonej przez pandemię cyfryza-
cji, ma za sobą bardzo dobry czas. Z dnia na 
dzień zapotrzebowanie, zarówno na urządze-
nia jak i  oprogramowanie do pracy zdalnej, 
gwałtowanie wzrosło, a  szeroko rozumiana 
digitalizacja i  przenoszenie usług do prze-
strzeni online stała się dla wielu przedsię-
biorstw priorytetem. Popyt na usługi firm 
z  tego sektora stale rośnie, co ma swoje od-
zwierciedlenie nie tylko w  dynamicznie ro-
snącej liczbie ofert pracy na polskim rynku, 
ale także w spadku zadłużenia – mówi Adam 
Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru 
Długów Biura Informacji Gospodarczych SA.
Najwięcej do oddania mają firmy z sektora 
informacji i komunikacji (ponad 123 mln zł), 
czyli programiści, administratorzy sieci 
oraz stron internetowych. Kolejni na liście 
dłużników są przedsiębiorcy zajmujący się 
sprzedażą oprogramowania, technologii 
i sprzętu elektronicznego (26,8 mln zł) oraz 
ci zajmujący się naprawą i  konserwacją 
urządzeń (blisko 19 mln zł).

Samozatrudnieni mają najwięcej zobowiązań
Ponad 40  proc. wartości zadłużenia wszyst-
kich przedsiębiorców branży IT należy do 
jednoosobowych działalności gospodarczych. 
Samozatrudnieni stanowią także większość 
wszystkich dłużników w  bazie KRD (3484 
z 6 388 notowanych) oraz mają najwięcej zo-
bowiązań (14 680 spośród 28 267). Nie przo-
dują jednak pod względem wysokości zale-
głości. Tych najwięcej do uregulowania mają 

bowiem spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością – blisko 84 mln zł.
Najwięcej do oddania branża IT ma wtórnym 
wierzycielom (72,5  mln  zł) oraz instytucjom 
finansowym (ponad 48  mln  zł). Następni 
w  kolejce do odzyskania swoich pieniędzy 
są twórcy i  sprzedawcy oprogramowania 
(17,7  mln  zł) oraz firmy telekomunikacyjne 
(ponad 16 mln zł).
Najwyższe zaległości mają firmy z wojewódz-
twa mazowieckiego. Łączna kwota ich nieza-
płaconych zobowiązań przekracza bowiem 
52 mln zł. Dalej na liście dłużników znajdu-
ją się przedsiębiorcy z Wielkopolski (prawie 
25 mln zł) i Śląska (19,3 mln zł). Wysoko w tym 
zestawieniu znajdują się także firmy z woje-
wództwa dolnośląskiego, które mają do ure-
gulowania zaległości w wysokości 18,1 mln zł. 
To zestawienie nie jest zaskoczeniem. Dane 
dotyczą bowiem regionów, w których w skali 
kraju działa najwięcej firm z branży IT. W ta-
kiej sytuacji naturalnym zjawiskiem jest także 
wysoka liczba zadłużonych.

Branża jako wierzyciel
Jak wynika z  danych Krajowego Rejestru 
Długów, znacznie większym problemem 
niż zaległości są dla sektora IT nieodzy-
skane należności, które wynoszą ponad 
409  mln  zł, czyli ponad dwa razy więcej 
niż zadłużenie. ¼ tej kwoty (99 mln zł) to 
rachunki i  faktury, których nie zapłacili 
przedsiębiorcy z  branży handlowej. Z  za-
płatą spóźniają się także firmy budowlane 
(69 mln zł) oraz transportowe (50,4 mln zł).
Prawie połowa wszystkich należności bran-
ży to długi jednoosobowych działalności 
gospodarczych, którzy mają do oddania 
200,5  mln  zł. Pomimo dobrej sytuacji, 
przedsiębiorcy poważnie powinni potrak-
tować sytuację, w której tak wielu kontra-
hentów zalega z płatnościami.
– Dobre warunku do rozwoju biznesu w sek-

torze IT, które obecnie obserwujemy, mogą 
jednak uśpić czujność przedsiębiorców. Ro-
snąca grupa klientów, którzy nie regulują na 
czas swoich zobowiązań wobec branży, może 
w dłuższej perspektywie przynieść negatywne 
skutki. Dlatego tym bardziej konieczne jest 
zachowanie odpowiedniej czujności w  trak-
cie współpracy poprzez monitorowanie sy-

tuacji kontrahenta oraz staranne dobieranie 
nowych partnerów biznesowych – mówi To-
masz Gadziński, menedżer ds. klientów stra-
tegicznych w  Krajowym Rejestrze Długów 
Biurze Informacji Gospodarczej SA.
Zaległości wobec firm IT rosną od lat. Naj-
większa zmiana nastąpiła między rokiem 
2019 a  2020, kiedy łączna kwota należno-
ści zwiększyła się prawie dwukrotnie –  ze 
170,1  mln  zł do na 337,5  mln  zł. Wówczas 
znacznie wzrosły zaległości jakie wobec 
przedsiębiorców z  branży IT miały firmy 
handlowe, transportowe oraz przemysł. Nie-
koniecznie jest to efekt pandemii, bo KRD 
znaczący skok długów wobec branży IT za-
rejestrował już w listopadzie 2019 roku.
–  Przedsiębiorcy z  tego sektora zdają się 
popełniać częsty grzech czasów koniunktu-
ry. Znaczący wzrost przychodów i  bardzo 
dobra sytuacja finansowa powodują, że nie 
przywiązują dużej uwagi do odzyskiwania 
własnych należności. Taka postawa może 
jednak spowodować, że część zarobionych 
pieniędzy zostanie stracona bezpowrotnie. 
Dłużnik widząc, że wierzycielowi wcale nie 
zależy na odzyskaniu należności, będzie 
grał na czas i prowadził z nim grę na prze-
czekanie, aż doprowadzi do przedawnienia. 
Co prawda nie kasuje to całkowicie długu, 
ale znacznie utrudnia jego odzyskanie. Jedy-
nym argumentem motywującym wówczas 
dłużnika do zapłaty może być wpis do bazy 
Krajowego Rejestru Długów – mówi Jakub 
Kostecki, prezes firmy windykacyjnej Kacz-
marski Inkasso.

REKLAMA

Branża IT narażona na długi 

O 18 proc. spadło przez ostatni rok zadłużenie branży IT. 
Przedsiębiorcy z tego sektora są aktualnie w dobrej sytuacji. 
W dłuższej perspektywie problemem mogą okazać się jednak 
rosnące należności branży. Przez ostatnie 3 lata ich wysokość 
się prawie potroiła i znacznie przekracza kwotę zaległości. Fir-
my IT mają do odzyskania ponad 400 mln zł. Najwięcej zalega 
im handel i budownictwo.
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Nie ma się co dziwić, gospodarcze 
skutki wojny na  Ukrainie, wzrost 
cen i  kosztów życia, dołożyły pro-
blemów Polakom –  co widać już 
również w  Rejestrze Dłużników 
BIG InfoMonitor i bazie informacji 
kredytowych BIK. Na koniec wrze-
śnia br. przeterminowane zobowią-
zania konsumentów przekroczyły 
77,1 mld zł. Od początku tego roku 
przybyło 4,6 mld zł długów. Wzro-
sła też liczba niesolidnych płatni-
ków do niemal 2,7 mln osób. Dla-
tego odpowiedzialne zadłużanie to 
dziś podstawa. O  ile jeszcze przed 
rokiem Polacy upatrywali przyczyn 
własnych kłopotów finansowych 
głównie w  niskich zarobkach, nie-
przewidzianych wydatkach i  zda-
rzeniach losowych, o  tyle aktual-
nie, najczęściej pojawiającym się 
problemem jest inflacja (36 proc.), 
w drugiej kolejności rodacy podają 
niskie zarobki (22 proc.), a w trze-
ciej –  wysokie koszty spłacanych 
kredytów (8 proc.). – W czasie po-
garszania się sytuacji gospodarczej 
mamy sporo problemów na głowie, 
ale właśnie dlatego może to być naj-
lepszy moment, by przeanalizować 
kondycję swoich portfeli. W  wol-
nej chwili warto sobie postawić 
kilka kwestii do przeanalizowania. 
Jakie jest nasze aktualne położenie 

i  możliwości finansowe? Jakie są 
możliwe stałe dochody, kluczowe 
koszty, w tym zobowiązania, które 
obsługujemy i te, których nie spła-
ciliśmy? Należy przy okazji zasta-
nowić się, dlaczego jedne rachunki 
płacimy, a  innych nie. To podsta-
wa określenia priorytetów dla za-
chowania płynności finansowej 
–  wskazuje Sławomir Grzelczak, 
prezes BIG InfoMonitor.

30 proc. Polaków wątpi w wyjście 
z długów przy zadłużeniu 
na poziomie 10 tys. zł 
Kwota zaległego zadłużania, która 
wywołuje obawy, a  nawet odbiera 
nadzieję na wyjście z  problemów 
finansowych wśród badanych, jest 
zróżnicowana. Wg badania BIG In-
foMonitor, dla niemal co trzeciego 
Polaka (30 proc.) barierę taką stano-
wi już 10 tys. złotych. Z drugiej stro-
ny, 19  proc. respondentów zwątpi-
łoby w możliwość wyjścia z długów 
dopiero przy kwocie 500 tys. złotych.
• 10 tys. złotych to zadłużenie niere-
alne do spłacenia dla:
• 36 proc. kobiet i 24 proc. mężczyzn,
• 37 proc. osób w wieku 65+,
• 43  proc. osób z  wykształceniem 
zasadniczym lub niższym i 22 proc. 
z wyższym.
Zadłużenie za nierealne do spłace-

nia, dopiero przy kwocie 500 tys. zł, 
uznaje:
• 10 proc. osób w wieku 65+ i 28 proc. 
osób poniżej 25. r.ż.,
• 14 proc. osób z wykształceniem za-
sadniczym lub niższym oraz 22 proc. 
z wyższym.
Deklaracje badanych, że poważny 
kłopot dla sporej części społeczeń-
stwa stanowi uporanie się z  kwotą 
10 tys.  zł, potwierdzają dane zgro-
madzone w  Rejestrze Dłużników 
BIG InfoMonitor oraz bazie infor-
macji kredytowych BIK. Niespłaca-
ne długi ma obecnie niemal 2,7 mln 
osób, z czego ponad 2,1 mln posiada 
zaległości pozakredytowe, czyli nie-
spłacane zobowiązania np. za media, 
czynsz, multimedia czy alimenty, 
a prawie 1,1 mln ma zaległe zobowią-
zania kredytowe. Część z  nich ma 
długi w obu bazach. Najbardziej pro-
blematyczne do spłacenia są kwoty 
od 2 do 5 tys. zł, bo aż 17 proc. osób 
posiada takie zaległości. 15 proc. osób 
ma do zwrotu zobowiązania od 5 do 
10 tys.  zł. W  ciągu 9  miesięcy tego 
roku liczba dłużników powiększyła 
się o 18 342 osoby.
–  Rozkład zadłużenia pokazuje, że 
do zepsucia wiarygodności płat-
niczej nie potrzeba ogromnych 
zaległości. Warto więc kontrolo-
wać wydatki i nie podchodzić zbyt 

optymistycznie do zaciąganych zo-
bowiązań, by nie spiętrzyć ich po-
nad swoje możliwości. Szczególnie 
teraz, gdy nadchodzi wyjątkowo 
trudny czas dla domowych budże-
tów – przestrzega Sławomir Grzel-
czak. – Wyniki badania, jak i nasze 
dane to także sygnał dla wierzycieli, 
że trzeba reagować od razu na na-
wet niewielkie opóźnienia, zanim 
dłużnik, początkowo bagatelizujący 
problem, popadnie w kłopoty, przy 
których straci wiarę, że jest w  sta-
nie się z nimi uporać. Z pewnością 
taka postawa wierzyciela, szybkie 
zasygnalizowanie, że dzieje się coś 
poważnego, obu stronom wyjdzie na 
dobre — dodaje. 

Co piąty Polak posiada aktualnie 
jakieś zaległe zobowiązanie
21 proc. Polaków zadeklarowało, że 
posiada co najmniej jedno zaległe 
zobowiązanie, np. kredyt lub nie-
opłacony w terminie rachunek. Naj-
rzadziej posiadają je osoby w wieku 
65 i więcej lat. Jednak płeć, wykształ-
cenie, miejsce zamieszkania czy po-
siadanie dzieci to cechy, które nie 
wpływają w  sposób istotny na po-
ziom zaległych zobowiązań. 42 proc. 
Polaków ma nieuregulowane zobo-
wiązania w bankach, a 18 proc. w fir-
mach pożyczkowych. Co czwarta 

osoba posiadająca zaległości, nieter-
minowo spłaca zobowiązania wobec 
członków własnej rodziny (26 proc.), 
a 14 proc. wobec znajomych. 

Osoby z długami dostrzegają 
negatywny wpływ inflacji na 
poziom ich zadłużenia
Osoby posiadające zaległe zobo-
wiązania finansowe wyrażają silne 
przekonanie, że gdyby nie inflacja, 
to szybciej wyszłyby z  zadłużenia 
(41 proc. osób zdecydowanie się zga-
dza, a 31 proc. raczej się zgadza z ta-
kim stwierdzeniem). 62  proc. osób 
zadłużonych potwierdza pogląd, że 
z  powodu inflacji kwota ich zale-
głych zobowiązań systematycznie 
rośnie.
84 proc. Polaków nie dostrzega, by 
w  wyniku inflacji zmianie uległa 
liczba zobowiązań, z  którymi zale-
gają. W grupie tej są również osoby 
nieposiadające zaległych zobowiązań 
ani obecnie, ani wcześniej. Przypad-
ki zmniejszenia liczby zobowiązań 
są tu jednak marginalne i  dotyczą 
3  proc. respondentów, natomiast 
13 proc. badanych deklaruje, że licz-
ba ich zaległości wzrosła. Problem 
zwiększenia liczby zaległych zobo-
wiązań w wyniku inflacji najczęściej 
odczuwają osoby w wieku 35-44 lata 
(20  proc.), a  najrzadziej osoby po 

Inflacja nie sprzyja wychodzeniu z długów
Co trzeci Polak uznaje obecnie inflację za 
główne źródło swoich problemów finanso-
wych. W efekcie osoby posiadające już zale-
głe zobowiązania finansowe wyrażają silne 
przekonanie, że gdyby nie galopująca droży-
zna, to szybciej wyszłyby z zadłużenia – wy-
nika z badania Quality Watch dla Rejestru 
Dłużników BIG InfoMonitor. Co więcej, w cią-
gu ostatniego roku wzrosła liczba osób, która 
wątpi w wyjście z długów przy zadłużeniu na 
poziomie 10 tys. zł. 

Źródło: badanie Quality Watch dla BIG InfoMonitor

W  zakresie modelu success fee Vindicat.pl 
oferuje klientom taką możliwość. Auto-
matyczna windykacja online, która bardzo 
szybko zdobywa kolejnych zadowolonych 
przedsiębiorców, oferuje szereg uporząd-
kowanych działań, które prowadzą do od-
zyskania należności z nieopłaconych faktur. 
Przebiega w całości przez internet. 

Jak to działa? 
To proste. Aby skutecznie odzyskiwać 
pieniądze, wystarczy zarejestrować się 
w  systemie Vindicat.pl. Następnie zaczy-

tać lub wprowadzić dane 
z  zaległych faktur i  jednym 
kliknięciem uruchomić proces 
windykacji automatycznej. Potrzebny 
jest jedynie komputer z  dostępem do 
internetu. Całość toczy się samoczynnie 
– bez zaangażowania osób odpowiedzial-
nych za firmowe finanse. To szybkie i nie 
wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy! 
W jaki sposób system Vindicat.pl odzyska 
pieniądze? W ramach windykacji automa-
tycznej system Vindicat.pl wykonuje aż 10 
powtarzalnych czynności polubownych. 

Każda z nich zwiększa szansę na szybkie 
odzyskanie pieniędzy od nierzetelnych 
klientów.

System Vindicat.pl automatycznie:
• generuje wezwania do zapłaty (SMS, 

e-mail),
• wysyła do klientów powiadomienia 
o terminie zapłaty (SMS, e-mail),
• wysyła powiadomienia w  wyzna-

czonym dniu zapłaty (SMS, e-mail),
• wysyła powiadomienia o  zamiarze 

dodania sprawy na popularną i  wysoko 
pozycjonowaną giełdę wierzytelności 
Vindicat.pl (SMS, e-mail),
• dodaje sprawę na giełdę długów,
• generuje informacje o upublicznieniu da-
nych nierzetelnego klienta na giełdzie dłu-
gów (SMS, e-mail),
• wysyła powiadomienia o zamiarze doko-
nania wpisu do BIG InfoMonitor (SMS, e-
-mail),
• wysyła powiadomienia o zamiarze skiero-

wania sprawy do sądu (SMS, e-mail),
• dodaje wpis dotyczący zadłużenia do BIG 
InfoMonitor,
• powiadamia dłużnika o  wpisie do BIG 
(SMS, e-mail).

Zmotywować klienta do zapłaty 
Wszystkie te działania, dzięki innowacyjne-
mu modelowi success fee, aż do momentu 
odzyskania pieniędzy lub przerwania win-
dykacji automatycznej, np. w wyniku zawar-
tej ugody, są bezpłatne! Są też skuteczne. 
Umieszczenie danych dłużnika na popular-
nej giełdzie długów, celem sprzedaży jego 
długu lub w znanym BIG zwykle działa na 
nierzetelnego klienta jak przysłowiowy 
kubeł zimnej wody. Dzięki temu efektyw-
nie motywuje go do zapłaty. W przypadku 
odzyskania pieniędzy całym kosztem win-
dykacji możemy obciążyć dłużnika, co po-
woduje znaczne ograniczenie kosztów. To 
oznacza, że przedsiębiorcy bardzo chętnie 
korzystają z naszego rozwiązania.

Skutecznie i na koszt dłużnika
Czy to możliwe, aby odzyskiwać pieniądze skutecznie, a kosz-
ty windykacji pokryć dopiero po jej zakończeniu? Dlaczego 
windykacja success fee w systemie Vindicat.pl to najlepsze 
rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw?
O odpowiedź na powyższe pytania poprosiliśmy 
Bogusława Biedę – prezesa zarządu innowacyjnego 
lagal-tech Vindicat.pl.
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64.  r.ż. (5  proc.). Aż 48  proc. osób, 
które deklarują, że pieniędzy nie 
starcza im nawet na najpilniejsze 
potrzeby oraz dostrzega zwiększe-
nie liczby zaległych zobowiązań 
w związku z inflacją.
Z kolei wg danych zgromadzonych 
w Rejestrze Dłużników BIG InfoMo-
nitor i bazie informacji kredytowych 
BIK, w najgorszej sytuacji są przed-
stawiciele pokolenia X, czyli osoby 
między 45. a 54. rokiem życia, gdzie 

prawie 569 tys. ma do spłaty ponad 
23 mld zł – jest to najwyższa kwota 
zaległości w porównaniu z pozosta-
łymi grupami wiekowymi. Z  kolei 
najwięcej dłużników jest w  grupie 
wiekowej 35-44 lata – 681 088 osoby. 

Odpowiedzialne zadłużanie się to 
podstawa. 13 szczęśliwych zasad.
Czasy każdego kryzysu nie sprzyjają 
pożyczaniu na bieżące wydatki. Pro-
blem w  tym, że niewielu z  nas ma 
oszczędności na tzw. czarną godzinę. 
Wg badania wykonanego dla BIG 
InfoMonitor, oszczędności w  kwo-
cie co najmniej trzech miesięcznych 
wynagrodzeń posiada zaledwie co 
drugi Polak. –  Tym bardziej każdą 
decyzję o  zaciąganiu nowych zobo-
wiązań warto dobrze przemyśleć. 
Pieniądze są ważne, bo dzięki nim 
łatwiej radzimy sobie w  trudnych 
czasach. Pamiętajmy jednak, że im 
mniej ich posiadamy, tym bardziej 
racjonalnie i konsekwentnie musimy 
nimi gospodarować. Również zacią-
gając zobowiązania, czy to w formie 
kredytów, pożyczek pozabankowych 
czy pożyczek BNPL musimy robić 
to odpowiedzialnie i  zawsze zadać 
sobie pytanie, czy będę miał możli-

wość ich terminowej spłaty – przy-
pomina prof. Waldemar Rogowski, 
Główny Analityk BIG InfoMonitor 
(Grupy BIK). Aby odpowiedzialnie 
się zadłużać, warto pamiętać o głów-
nych zasadach:
1. Planuj wydatki, w  pierwszej ko-
lejności płać stałe i  najważniejsze 
rachunki: czynsz, energię, raty kre-
dytów, itd. Pamiętaj o obsłudze zo-
bowiązań, które mogą przysporzyć 

kłopotów i zwiększyć koszty.
2. Nie odkładaj płatności na później, 
kiedy uskłada się górka, możesz nie 
dać rady. Zadziała tu bowiem zasada 
„im później, tym trudniej”.
3. Szukaj oszczędności – zbieraj pa-
ragony, by lepiej planować domowe 
wydatki. Naucz się rozróżniać po-
między prawdziwymi potrzebami, 
zakupami niezbędnymi do życia 
a tzw. zachciankami.
4. Korzystaj z doświadczenia innych 
–  listy pomysłów na oszczędzanie 
znajdziesz także w internecie. Nigdy 
z góry nie mów, że nie warto spróbo-
wać, że się nie opłaca, że się nie da. 
5. Plany naprawcze, oszczędności 
uzgadniaj z  domownikami –  mogą 
być źródłem cennych pomysłów 
i  inspiracji. Ich zaangażowanie jest 
też ważne dlatego, że koszty wpro-
wadzanych zmian mogą też poczuć 
na własnej skórze. Jeśli więc nie będą 
wprowadzeni w  temat, mogą się 
buntować, a  dom stanie się areną 
kłótni o pieniądze i wydatki.
6. Szukaj nowych źródeł dochodów 
– żadna praca nie hańbi.
7. Jeśli w  „wiązaniu końca z  koń-
cem” nie zawsze wystarcza na ważne 
sprawy, pożyczaj z  rozwagą. Szukaj 
tanich sposobów, odpowiedzialnie 

pożyczaj u  bliskich i  znajomych. 
Zwracaj, by nie stracić zaufania 
i wiarygodności.
8. Nie nadużywaj przyznanych li-
mitów na tzw. koncie debetowym 
– debet i limit w karcie kredytowej 
to zawsze kredyt. Reguluj go zawsze 
na bieżąco, zanim zaciągniesz nowy.
9. Uważaj, jeśli chcesz lub musisz 
pożyczać na spłatę zaległych już zo-
bowiązań, jest to sygnał, że wpadasz 
w spiralę zadłużenia.
10. Nie oczekuj cudownych rozwią-
zań. Bądź ostrożny w  podejściu do 
„super ofert” pomocy w oddłużeniu, 
w czyszczeniu historii kredytowych 
itd. Idąc na skróty, możesz stracić 
dodatkowe pieniądze.
11. Patrz, co podpisujesz. Jeśli poży-
czasz, uważnie czytaj umowę i  wa-
runki spłaty. Nieznajomość zapisów 
umowy nie zwalnia cię z konieczno-
ści jej respektowania.
12. Każdy może wpaść w  pułapkę 
zadłużenia, powodów może być wie-
le. Z  myślą o  tym powstała ustawa 
o  upadłości konsumenckiej, która 
daje dłużnikom drugą szansę.
13. Pamiętaj, większość wierzycieli 
skłonna jest do rozmowy i preferuje 
strategie ugodowe.
Na koniec września br. przetermi-
nowane zobowiązania konsumen-
tów widoczne w  Rejestrze Dłuż-
ników BIG InfoMonitor i  bazie 
informacji kredytowych BIK prze-
kroczyły 77,1  mld  zł. Od początku 
tego roku przybyło 4,6 mld zł zale-
głości Polaków. Średnia kwota zale-
głych zobowiązań to już prawie 29 
tys. na osobę. Niespłacane długi ma 
obecnie niemal 2,7 mln osób, z cze-
go ponad 2,1 mln posiada zaległości 
pozakredytowe, a prawie 1,1 mln ma 
zaległe zobowiązania kredytowe. 
Część z  nich ma długi w  obu ba-
zach. W ciągu 9 miesięcy tego roku 
liczba dłużników powiększyła się 
o 18 342 osoby.
Badanie Quality Watch dla BIG InfoMonitor, 
przeprowadzone na próbie 1064 dorosłych Pola-
ków techniką CAWI, 28-31 października 2022 r.

Przedsiębiorcy używający syste-
mów ERP i platform księgowych 
korzystają już na masową skalę 
z windykacji online, którą dzięki 

integracji tych usług zapewnia 
im Kaczmarski Inkasso. Pozosta-
łym pomaga aplikacja WinGO.pl, 
która pozwala na zdalne przeka-
zywanie zleceń windykacyjnych. 

System księgowy 
pomaga w windykacji
W  praktyce przedsiębiorcy do 
przeterminowanych faktur za-
glądają nieregularnie i  nie za-
wsze traktują je jako naturalne 
i  najtańsze źródło bieżącego 
dopływu gotówki. Szukają więc 
pieniędzy w  innych miejscach 

jak banki czy firmy leasingowe. 
Badanie „Audyt windykacyjny” 
Kaczmarski Inkasso pokazuje, 
że tylko 40  proc. przedsiębior-
ców kontroluje, czy otrzymuje 
zapłatę od kontrahentów w pro-
gramie księgowym lub sprzeda-
żowo-magazynowym. 45  proc. 
robi to „ręcznie”, sprawdzając 
firmowe konto. Natomiast aż 
40  proc. weryfikuje płatności 
tylko z  doskoku, w  tym prawie 
1/3 dopiero w  momencie, gdy 
zaczyna brakować pieniędzy.
Firmy potrzebują więc rozwią-
zań zapewniających stabilność 
finansową, które są dostępne 
w miejscu ich naturalnego funk-
cjonowania, jak systemy faktu-
rowania i  księgowania ERP czy 
aplikacja do zarządzania relacja-
mi z klientami CRM. 
–  To tu jest miejsce na usługi 
windykacji polubownej, która 
przywraca firmom płynność 
finansową. Odzyskane pienią-

dze przedsiębiorcy mogą prze-
znaczyć nie tylko na bieżące 
funkcjonowanie, ale także na 
inwestycje i  rozwój. Nasza usłu-
ga windykacji online dociera 
obecnie do tysięcy firm i  może 
być zintegrowana z  dowolnym 
systemem ERP, fakturowym i  e-
-księgowości  – mówi Jakub Ko-
stecki, prezes zarządu Kaczmar-
ski Inkasso. 

Dwa kliknięcia do 
odzyskania należności
Odzyskiwanie należności z  fak-
tur online jest prostym, a przede 
wszystkim wygodnym rozwiąza-
niem. Dzięki integracji systemu 
Kaczmarski Inkasso oraz ERP, 
a także platform fakturowych i e-
-księgowości m.in. Comarch po-
przez Apfino, InFakt, Bizin czy ING 
Usługi dla Biznesu, ich użytkow-
nicy dwoma kliknięciami prze-
kazują sprawę do windykacji. 
Następnie na bieżąco kontrolują, 

na jakim etapie znajdują się pro-
wadzone działania. Windykacja 
polubowna prowadzona przez 
zewnętrzną firmę skupia się na 
działaniach, które mają przeko-
nać dłużnika-przedsiębiorcę do 
szybkiej spłaty zobowiązań lub 
zaproponowanie takiego rozwią-
zania, które on zaakceptuje, np. 
spłaty należności w ratach.

WinGO.pl – zrób to sam
W  odzyskiwaniu należności 
przedsiębiorcom pomaga także 
aplikacja WinGO.pl, stworzona 
przez Kaczmarski Inkasso. Przed-
siębiorcy mogą szybko przeka-
zać niezapłacone faktury do win-
dykacji. Przykładowo właściciel 
firmy transportowej nawet z tra-
sy jest w  stanie wysłać zdjęcia 
bądź pdf-y niezapłaconych fak-
tur, które chce zlecić do odzyska-
nia i  wypełnić prosty formularz 
zlecenia online. Nie musi mieć 
pod ręką drukarki ani laptopa.

Technologie zmieniają rynek windykacji
Firmy stawiają na automatyzację zarówno ze 
względów kosztowych, jak i oczekiwań pracow-
ników. Liczą oni, że w przypadku żmudnych 
i powtarzalnych procesów będą wspierani przez 
innowacyjne narzędzia informatyczne. Z pomocą 
przychodzą nowoczesne rozwiązania, jak windy-
kacja online, która niemal bezobsługowo poma-
ga odzyskiwać należności od kontrahentów. 

ekspert rynku 
wierzytelności, Kaczmarski Inkasso

Alicja Hamkało

Źródło: badanie Quality Watch dla BIG InfoMonitor

Korzystaj 

z doświadczenia 
innych – listy 
pomysłów na 
oszczędzanie 

znajdziesz także 
w internecie. Nigdy 

z góry nie mów, że nie 
warto spróbować, że 
się nie opłaca, że się 

nie da. 
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Nikt nie lubi mieć zobowiązań, szczególnie tych, które trudno 
uregulować. Niestety sytuacja ekonomiczna na świecie nie 
sprzyja regularności. Coraz więcej firm, a także ludzi prywatnie 
ma kłopot z terminowym spłacaniem rat czy opłacaniem faktur. 
Z czym będą musieli się zmierzyć, jeśli przestaną wywiązywać 

się z podjętych zobowiązań? Na jednym z etapów zapewne 
z windykacją. Jak funkcjonuje rynek windykacji w Polsce? Jakie 
firmy na nim funkcjonują i kto nimi zarządza? W naszym raporcie 
znajdą Państwo listę osób, które ten rynek tworzą, a także dużo 
wiedzy na temat trendów w tym sektorze. 

Szanowni Państwo!

Redakcja

Absolwent Rotterdam School of Manage-
ment, Master of Business Administration 
– Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedże-
rów, Erasmus University. Laureat 50 najbar-
dziej kreatywnych w  biznesie –  rankingu 
Brief. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie 
menedżerskie. Związany z branżą finansową: 
w  szczególności innowacyjnym zarządzani-
me wierzytelnościami, sprzedażą i rozwojem 

ubezpieczeń, CRM oraz Customer Care. 
Panelista wielu branżowych konferencji. 
W Vindicat odpowiada za planowanie i  re-
alizację strategii firmy, tworzenie efektyw-
nych modeli odzyskiwania wierzytelności 
i  automatyzację innowacyjnych procesów. 
W PZU, gdzie pracował ponad 12 lat, zwią-
zany był z  zarządzaniem obszaru wsparcia 
sprzedaży ubezpieczeń. Odpowiadał za re-

alizację strategii spółki w zakresie: wdrożeń 
narzędzi wsparcia sprzedaży dla sieci agen-
cyjnej (systemy sprzedażowe dla 20 tys. użyt-
kowników), wdrożenia i  rozwoju Systemu 
Wsparcia Sprzedaży – planowanie i raporto-
wanie wyników sprzedaży dla wszystkich ka-
nałów sprzedaży, transformację biznesową, 
wdrożenie operacyjnego CRM, wdrożenie 
skutecznego modelu sprzedaży w  kilkuset 

agencjach biurowych, realizację przypisu 
składki poprzez zdalne kanały dystrybucji 
(mass printing, contact center, WWW). Roz-
wijał narzędzia komunikacji i  budowania 
wiedzy z  grupą kilkunastu tysięcy podmio-
tów współpracujących. Wcześniej pracował 
na stanowiskach menedżerskich w  Readers 
Digest, Avivie, PTE Big Banku Gdańskiego 
oraz Call Center Poland.

PREZES ZARZĄDU, VINDICAT.PL

BOGUSŁAW BIEDA

Posiada wieloletnie doświadczenie w  szero-
ko rozumianym sektorze usług finansowych. 
Jako Dyrektor Zarządzający Kouri Capi-
tal Poland Ltd. oraz BBH Capital Partners 
Sp.  z  o.o. prowadził projekty typu M&A 
z zakresu bankowości inwestycyjnej w nastę-
pujących instytucjach: Polsko-Amerykański 
Bank Hipoteczny S.A., BWR S.A., BWR 
Bank Secesyjny S.A. oraz Cuprum Bank S.A. 

W 2002 roku zakończył z  sukcesem projekt 
polegający na zbudowaniu grupy finanso-
wej wokół Dominet S.A., obejmujący zakup 
Cuprum Banku S.A. i wprowadzenie inwe-
stora finansowego z  Grupy Merrill Lynch. 
Pracował jako konsultant w  Bain & Com-
pany w Bostonie (USA) oraz jako menedżer 
w  Schroder Polska. Reprezentował Skarb 
Państwa w  Radzie Nadzorczej BPH S.A. 

do czasu jego prywatyzacji. Posiada dyplom 
MBA z Harvard Business School.
W  2002  r., wspólnie z  Markiem Kucnerem, 
przejęli BEST S.A., której pozycję i  wartość 
budują razem od prawie 20 lat.
Jako główny akcjonariusz i jednocześnie prezes 
zarządu, Krzysztof Borusowski dba o wielolet-
nią stabilność podejścia zarządczego w Spółce 
i  jej sukcesywny rozwój, dzięki czemu BEST 

jest jednym z liderów branży zarządzania wie-
rzytelnościami w  Polsce. Priorytetem są dla 
niego ludzie, procesy i technologia. W BEST 
już kilkanaście lat temu wprowadził kulturę 
zarządzania przez wartości (wiedzę, etykę, 
skuteczność) oraz proklienckie postawy na-
stawione na wspieranie Klientów w  spłacie 
zadłużenia, także za pomocą produktów re-
strukturyzacyjnych. 

PREZES ZARZĄDU, BEST

KRZYSZTOF BORUSOWSKI

Z  wykształcenia prawnik. Ukończył Wy-
dział Prawa i Administracji UŁ. Pełni rolę 
sekretarza Komisji Etyki w  PZZW. Ma 
wieloletnią praktykę biznesową z  zakresu 
podstaw prawnych funkcjonowania obrotu 
gospodarczego w  Polsce. W  1995  r. stwo-

rzył od podstaw Grupę Kapitałową WEC, 
którą obecnie stanowią: Kancelaria Prawna 
– Inkaso WEC – zarządzanie wierzytelno-
ściami, Kancelaria Prawna WEC Sroczyń-
ski i Wspólnicy – obsługa prawna, E-wie-
rzyciel  –  platforma windykacji online, 

Akademia Przedsiębiorcy  WEC  –  orga-
nizowanie szkoleń, Kancelaria Biegłych 
Rewidentów  WEC  Witczak i  Wspólnicy 
– usługi księgowe. W 2022 r. spółka Inka-
so  WEC  osiągnęła rekordowe wyniki,  co 
przełożyło się na umacnianie pozycji na 

rynku usług windykacyjnych. Rozwój 
przełożył się jednocześnie na wprowadze-
nie nowych usług związanych z finansowa-
niem przedsiębiorczości w Polsce. Chodzi 
między innymi o mikrofaktoring i zakupy 
na raty.

PREZES ZARZĄDU, GRUPA KAPITAŁOWA WEC 

REMIGIUSZ BRZEZIŃSKI

Prawnik, ekspert w  dziedzinie windykacji międzynarodowej, 
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego. Karierę rozpoczął podczas studiów jako key acco-
unt manager w oddziale brytyjskiego butiku finansowego ob-

sługującego banki oraz ECAs (Export Credit Agencies) a pracę 
w firmie zakończył jako jej dyrektor oraz współwłaściciel. Zało-
życiel i CEO firmy Debtus / TCM Poland, od 2003 r. specjalizu-
jącej się w windykacji międzynarodowej B2B. Współwłaściciel 

oraz wieloletni prezes zarządu TCM Group International ehf. 
– największej na świecie sieci firm windykacyjnych, a obecnie 
jej dyrektor honorowy. Partner w Kancelarii Radców Prawnych 
Brillaw, wiceprzewodniczący Rady PZZW.

ZAŁOŻYCIEL I CEO, DEBTUS / TCM POLAND

HUBERT CZAPIŃSKI

WHO IS WHO NA RYNKU WINDYKACJI
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W  Grupie KRUK pracuje od 2004  r.  Na 
początku był m.in. team leaderem Contact 
Centre, kierownikiem oddziału w  Wał-
brzychu czy menedżerem procesu optyma-
lizacji CC. Doświadczenie to jako mocny 

fundament pozwoliło mu od 2007 r. rozwi-
jać zagraniczne rynki Grupy KRUK, m.in. 
w Czechach i Rumunii. W latach 2011-2013 
zajmował stanowisko dyrektora generalne-
go w KRUK Romania, gdzie przez siedem 

lat z  sukcesami kierował rumuńską spółką 
Grupy KRUK, kierując zespołem ponad 600 
osób. W 2020 r. wrócił do Polski, gdzie objął 
stanowisko dyrektora generalnego KRUK 
i  jest odpowiedzialny za rozwój spółki 

w Polsce. Zarządza zespołem liczącym około 
1500 pracowników. Jest absolwentem geo-
grafii na Uniwersytecie Łódzkim, a  także 
studiów podyplomowych w WSB we Wro-
cławiu na kierunku zarządzanie.

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, KRUK

TOMASZ IGNACZAK

Wykwalifikowany manager z wieloletnim 
doświadczeniem na stanowiskach kierow-
niczych w tworzeniu oprogramowania w 
instytucjach finansowych. Z powodzeniem 
realizował duże i ambitne projekty informa-

tyczne m.in. w Grupie Generali Polska i BIK 
czy IdeaExpert. Ukończył Warszawską Szkołę 
Handlu i Finansów Międzynarodowych. Jako 
Dyrektor Departamentu IT w IdeaExpert 
S.A. oraz Zastępca Dyrektora Departamen-

tu IT ds. Utrzymania i Rozwoju Systemów 
w Grupie Generali Polska wdrażał zwinne 
metodyki rozwijania oprogramowani oraz 
continuous delivery. Obecnie pełni funkcję 
Wiceprezesa Zarządu Aforti Collections S.A. 

odpowiedzialnego za procesy wewnętrze 
oraz IT. Jest również odpowiedzialny za ob-
szar technologii w projekcie AFORTI.BIZ. 
Zwolennik otwartego programowania oraz 
metodyk zwinnych.

WICEPREZES ZARZĄDU, AFORTI COLLECTIONS

RAFAŁ KAŹMIEROWSKI

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu (zarządzanie przedsiębiorstwem) 
oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i  Finan-
sów we Wrocławiu (handel zagraniczny). 
Ukończył również Akademię Strategicznego 
Przywództwa w ICAN Institute. Karierę za-
wodową rozpoczął w wieku 20 lat w firmie 

windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. W  la-
tach 2000-2004 współpracował z Kancelarią 
Prawną Koksztys, a przez następne dwa lata 
z Kancelarią Prawną Lexus, w której stworzył 
i zarządzał Departamentem Prawnym odpo-
wiedzialnym za nadzorowanie postępowań 
sądowych i egzekucyjnych. Od 2006 r. zwią-

zany z  polsko-niemiecką firmą Kaczmarski 
Altor Asset Management, w której jako pre-
zes zarządu realizował strategię inwestycyjną. 
Od października 2008 r. jako wiceprezes za-
rządu odpowiada za rozwój Krajowego Reje-
stru Długów Biura Informacji Gospodarczej 
SA. W listopadzie 2015 r. stanął na czele firm 

Kaczmarski Inkasso oraz Kancelarii Prawnej 
Via Lex, liderów branży zarządzania wierzy-
telnościami na zlecenie klientów masowych 
oraz z sektora MŚP. Zaangażowany w ciągły 
rozwój rynku zarządzania wierzytelnościami. 
Za swoje osiągnięcia wyróżniany przez bran-
żę finansową.

PREZES ZARZĄDU, KACZMARSKI INKASSO

JAKUB KOSTECKI

Absolwent kierunku Informatyka i  Eko-
nometria Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją 
karierę zawodową rozpoczął w czasie stu-
diów od budowania modeli ekonometrycz-
nych dla przedsiębiorstw, programowania, 
wdrażania systemów ERP i Contact Cen-
ter. Z Intrum związany od kilkunastu lat 
– najpierw jako specjalista w zespole roz-
woju Call Center, następnie kierował ze-

społem analiz i ryzyka. W 2007 r. objął sta-
nowisko dyrektora operacyjnego. Pełnił 
funkcję członka rady nadzorczej Intrum 
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. 
Od 2015 r. jest dyrektorem zarządzającym 
Intrum w Polsce. W latach 2017-2020 prze-
prowadził skutecznie organizacje przez 
dwie fuzje: połączenie na rynku polskim 
firm Lindorf i Intrum Justita oraz włącze-

nie w  struktury Intrum zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa firmy Pragma In-
kaso. Niewątpliwie te działania wzmocni-
ły pozycje rynkową Intrum na rynku za-
rządzania wierzytelności. Lubi wyzwania 
i zmieniające się warunki biznesowe. Za-
wsze nawiązuje otwartą i szczerą komuni-
kację, szuka kompromisów i konsensusu. 
Wie, jak stworzyć silny i  merytoryczny 

zespół z  najlepszymi liderami. Ambit-
ny menedżer, który w  swojej codziennej 
pracy wykorzystuje naturalną zdolność 
do analizy danych, wiedzę z  zakresu IT 
i  biznesu. Przekłada się to na efektyw-
ne poszukiwanie rozwiązań, skuteczne 
działanie i  wprowadzanie usprawnień, 
co jest niezbędne w  branży zarządzania  
wierzytelnościami.

Od 24 lat buduje biznes w  oparciu o  tzw. 
strategię umożliwiającą osobom zadłużonym 
spłatę długów w ratach, a także działając na 
rzecz zmiany sposobu postrzegania rynku za-
rządzania wierzytelnościami, aby wzmocnić 

świadomość, że jest on ważnym elementem 
systemu finansowego i  zrównoważonej go-
spodarki. Jest absolwentem Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Ukończył  aplikację sądową, jest radcą 

prawnym. W  2017  r. otrzymał tytuł Przed-
siębiorcy Roku w  polskiej edycji konkursu 
Entrepreneur of the Year. Od 2019  r. pełni 
rolę przewodniczącego Rady Uczelni Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Jest również członkiem Rady Programowej 
Global Compact Network Poland, która 
jest lokalną częścią United Nations Global 
Compact, największej na świecie inicjatywy 
wspierającej zrównoważony biznes.

PREZES ZARZĄDU, INTRUM

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I PREZES ZARZĄDU, GRUPA KRUK

KRZYSZTOF KRAUZE

PIOTR KRUPA
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Ma wieloletnie doświadczenie zdobywane na 
rynku finansowym. Pracował w Reuters Pol-
ska, gdzie zajmował się zarządzaniem ryzy-
kiem w bankach. Z  sukcesem przeprowadził 
wdrożenia systemu risk management, m.in. 
w ING Bank, Banku Śląskim, Banku Handlo-
wym, BGŻ oraz dawnym Vereinsbank Polska. 
Ponadto, jako menedżer Kouri Capital Po-
land Ltd. oraz BBH Capital Partners, współ-

pracował przy transakcjach sprzedaży BWR 
na rzecz Deutsche Bank Polska oraz zakupu 
BWR Bank Secesyjny na rzecz Daimler Chry-
sler Financial Services (debis) Corporation. 
Kierował również zespołem wyceny i analiz fi-
nansowych w projekcie stworzenia grupy ban-
kowej wokół Dominet (nabycie Cuprum Bank 
i wprowadzenie inwestora finansowego z gru-
py Merrill Lynch). Posiada dyplom z zakresu 

finansów Śląskiej Międzynarodowej Szkoły 
Handlowej w Katowicach. Z BEST związany 
od 2002 r., kiedy to wspólnie z obecnym pre-
zesem – Krzysztofem Borusowskim – przejęli 
spółkę i na jej fundamencie zbudowali Grupę 
Kapitałową BEST. Wspólnie zrealizowali z po-
wodzeniem proces restrukturyzacji finanso-
wej i organizacyjnej spółki oraz zmienili profil 
jej działalności z  pośrednictwa kredytowego 

na zakup i odzyskiwanie należności. Co wię-
cej, jako wiceprezes sprawujący nadzór nad 
Pionami Finansowo-Księgowym, Controllin-
gu i  IT, Marek Kucner odpowiada za zarzą-
dzanie technologią, finansami i  płynnością 
finansową w Grupie Kapitałowej, kontroluje 
jej wyniki, a  także odpowiada za publiczne 
programy emisji obligacji, które spółka reali-
zuje od 2014 r.

Od 2006 r. wspólnie z adw. Michałem Rącz-
kowskim zarządza kancelarią RK Legal, któ-
ra jako jedyna na polskim rynku łączy praw-
ną obsługę przedsiębiorstw z kompleksowym 
zarządzaniem wierzytelnościami.
Nadzoruje Pion Zarządzania Wierzytel-
nościami wyspecjalizowany w  obsłudze 

aktywów wierzytelnościowych B2  C oraz 
należności korporacyjnych B2 B, także na 
rynkach zagranicznych. Kancelaria, którą 
zarządza obsługuje portfele wierzytelno-
ściowe banków, instytucji pożyczkowych, 
firm leasingowych, funduszy sekurytyza-
cyjnych oraz podmiotów z branży energe-

tycznej i telekomunikacyjnej. Firma opra-
cowuje własne, innowacyjne rozwiązania 
technologiczne, które pozwalają efektyw-
nie zarządzać projektami i na bieżąco ra-
portować postępy prowadzonych spraw. 
Kancelaria prowadzi pełną obsługę sprawy 
na etapie postępowania egzekucyjnego, 

restrukturyzacyjnego bądź upadłościowe-
go. Kancelaria jest członkiem Konfedera-
cji Lewiatan, Polskiego Związku Przed-
siębiorstw Finansowych w  Polsce oraz 
międzynarodowej sieci Euro Collect Net 
Lawyers.  Posiada licencję KNF na zarzą-
dzanie funduszami sekurytyzacyjnymi.

Z  wykształcenia politolog, student MBA 
–  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocła-
wiu. Z  rynkiem windykacji związany od 
ponad 15 lat, doświadczenie zdobywał 

w  największych instytucjach finansowych 
w Polsce m.in. Kruk, Eurobank, E-kancela-
ria Grupa Prawno – Finansowa, Complex 
Credit Solution. Autor wielu artykułów 

związanych zarządzaniem wierzytelno-
ściami. W dotychczasowej karierze zarzą-
dzał działami sprzedaży oraz windykacji. 
W  Alektum od dziewięciu lat odpowie-

dzialny za pion sprzedaży oraz marketin-
gu, aktualnie również za rozwój firmy na 
rynkach Czeskim i Słowackim. Prywatnie 
pasjonat koszykówki oraz herpetologii.

Od 2008  r. pełni funkcję dyrektora za-
rządzającego w  Atradius Collections 
B.V. Oddział w Polsce. Na tym stanowisku 
jest odpowiedzialny za rozwój, zarządza-
nie oraz sprzedaż usług polskiego oddzia-

łu, a także za rozwój działalności Atradius 
Collections na terenie Europy Środko-
wo-Wschodniej. Włodzimierz Szymczak 
wcześniej był związany z McLane Polska 
gdzie zajmował stanowisko kontrolera 

należności oraz firmą NASK. Z  branżą 
windykacyjną związany od kilkunastu lat. 
Specjalizuje się w  prawie międzynarodo-
wym oraz negocjacjach bezpośrednich. 
Jest absolwentem Akademii Leona Koź-

mińskiego w  Warszawie, gdzie ukończył 
kierunek finanse i  bankowość, specjali-
zacja finanse i  rachunkowość przedsię-
biorstw.

WICEPREZES ZARZĄDU, BEST

TWÓRCA I ZARZĄDZAJĄCY, KANCELARIA RK LEGAL

VICE PRESIDENT SALES, ALEKTUM

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY,  ATRADIUS COLLECTIONS B.V. ODDZIAŁ W POLSCE

MAREK KUCNER

MICHAŁ KWIECIŃSKI

MARCIN NAKIELSKI

WŁODZIMIERZ SZYMCZAK

REKLAMA

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu:
a.prasowska@gazetafinansowa.pl
a.piekarska@gazetafinansowa.pl

W grudniowym wydaniu opublikujemy

NAJLEPSZE PRODUKTY 
DLA BIZNESU 2022

RAPORT SPECJALNY
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W Polsce – według danych Związ-
ku Przedsiębiorstw Finansowych 
(ZPF) –  na koniec 2021  r. nawet 
32,5  proc. gospodarstw domowych 
miało problem z  obsługą swoich 
zobowiązań. Co więcej, w perspek-
tywie 2022  r. także coraz większy 
ich odsetek przewiduje, że mogą 
pojawić się przeszkody w spłacie za-
dłużeń. Na koniec III kwartału 2021 
członkowie ZPF obsługiwali długi 
w łącznej kwocie ponad 139 mld zł, 
co stanowiło wzrost o  ponad 
10  proc. w  stosunku do analogicz-
nego okresu w 2020 r.
Nad niektórymi niestety ciąży już 
widmo egzekucji komorniczej, więc 
możliwości negocjacji spłaty są 
znacznie ograniczone. Jednak wciąż 
dla większości zadłużeń możliwy jest 
jeszcze proces windykacji polubow-
nej, co dla wielu osób zadłużonych 
może być szansą na dogodne ustale-
nie warunków zwrotu należności.
Jak podkreślają specjaliści z  ZPF, 
w obliczu takiej sytuacji, coraz waż-
niejsze staje się także, by obalić po-
wszechne mity na temat windykacji. 
Często to szansa na uporządkowanie 
swojej sytuacji finansowej i wyjście 
z zadłużenia.

Strach ma wielkie oczy
Na forach czy facebookowych gru-
pach niemalże codziennie pojawia-
ją się nowe wątki dotyczące spłaty 
zadłużeń. Wśród internetowych 
wpisów można znaleźć także ta-

kie, które demonizują działalność 
windykatorów.  Zadaniem windy-
katora jest podejmowanie prób eg-
zekwowania spłaty zadłużenia, ale 
w sposób jasno określony, zgodny 
z  prawem i  etyczny. Działania, 
które są szeroko opisywane przez 
dłużników w sieci – typu: nękania, 
wymuszenia, dzwonienie w  środ-
ku nocy – naruszają prawo i  tego 
z  pewnością windykatorzy nie 
mogą robić. W  przypadku takich 
praktyk należy podjąć zdecydo-
wane kroki –  m.in. zgłosić wszel-
kie naruszenia organom ścigania. 
W  przypadku firm zrzeszonych 
w Związku Przedsiębiorstw Finan-
sowych warto także wnioskować 
o  zbadanie sprawy przez Komisję 
Etyki i Rzecznika Etyki ZPF.
Osoba zadłużona powinna mieć 
świadomość, że naczelną zasadą 
rzetelnych firm windykacyjnych 
jest chęć polubownego porozumie-
nia się w kwestii spłaty zadłużenia, 
z  czego wynikają podejmowane 
próby kontaktu.  Rzetelne firmy 
zajmujące się windykacją, nie do-
puszczają się nielegalnych metod 
naruszających godność i  prawa 
zadłużonej osoby. Firmy windyka-
cyjne zrzeszone w Związku Przed-
siębiorstw Finansowych stworzyły 
Zasady Dobrych Praktyk, które są 
potwierdzeniem i  zobligowaniem 
do etycznego i zgodnego z prawem 
postępowania. Organizacje naru-
szające jakiekolwiek dobra dłużni-
ków są marginalną częścią branży 
i  konieczne jest podejmowanie 
działań mających na celu piętno-
wanie i wyeliminowanie ich prak-
tyk z rynku.

Popularne mity na 
temat windykacji
Często fałszywy obraz windykatora 
nie jest wynikiem negatywnych do-
świadczeń, a niewiedzy. Dlatego też 
warto wiedzieć, jakie zachowania są 
zgodne ze sztuką windykacji, gdzie 
można zwrócić się o pomoc w przy-
padku nielegalnych praktyk oraz 
znać prawa, które przysługują osobie 
zadłużonej.
• MIT 1: Windykacja jest niezgodna 
z prawem! – Windykacja jest w pełni 
zgodna z prawem, a prawne podsta-
wy działania firm windykacyjnych 
oparte są na ustawie – Prawo przed-
siębiorców z dnia 6 marca 2018 r.
• MIT 2: Wszystkie firmy windyka-
cyjne podejmują działania niezgod-
ne z prawem! – Na polskim rynku 
może działać ok. 100 podmiotów zaj-
mujących się windykacją, ale tylko 
marginalna ich część dopuszcza się 
nielegalnych i nieuczciwych praktyk. 
Rzetelne firmy działają w granicach 
prawa i  z  uwzględnieniem zasad 
etycznych, a także nastawione są na 
polubowne rozwiązanie kwestii za-
dłużenia.
• MIT 3: Windykatorzy nękają osoby 
zadłużone częstymi telefonami, wia-
domościami!  –  Najczęstszą formą 
kontaktu wybieraną przez windy-
katorów jest kontakt telefoniczny. 
Co należy podkreślić, jest on legalną 
i dozwoloną praktyką. To najprost-
sza metoda komunikacji, która ma 

na celu znalezienie pozasądowego 
– polubownego rozwiązania z trud-
nej sytuacji, w  której znalazła się 
osoba zadłużona. W dobrej intencji 
próby kontaktu mogą być powielane 
– w zależności od zawartych pomię-
dzy stronami ustaleń, ale nie może 
być mowy o nękaniu osoby, wobec 
której prowadzona jest windykacja.
• MIT 4: Windykatorzy straszą na-
chodzeniem w  miejscu pracy lub 
w  domu!   –  Nieetycznym zacho-
waniem windykatora jest szan-
tażowanie czy zastraszanie osoby 
zadłużonej. Takie postępowanie 
nie powinno mieć miejsca. Win-
dykacja terenowa, czyli np. wizyty 
w miejscu  zamieszkania, jest nato-
miast praktyką legalną i stosowaną. 
Jednak warto podkreślić, że działa-
nia te mają charakter polubowny, 
negocjacyjny, mogą też wynikać 
z  konieczności dostarczenia kore-
spondencji. Co ważne, w przypadku 
bezpośredniego kontaktu, windyka-
tor nie może żadnej osobie postron-
nej udzielić informacji o sytuacji fi-
nansowej osoby zadłużonej.
• MIT 5:  Dłużnik pozostaje sam 
w przypadku nieuczciwych praktyk 
ze strony windykatora!  –  W  przy-
padku wystąpienia jakiegokolwiek 
naruszenia, przekroczenia upraw-
nień lub  złamania prawa, osoba 
zadłużona może m.in. zwrócić się 
o  pomoc do Rzecznika Praw Kon-
sumentów, Komisji Etyki ZPF lub 

Rzecznika Etyki ZPF, złożyć skargę 
w  Urzędzie Ochrony Konkurencji 
i  Konsumentów oraz do Komisji 
Nadzoru Finansowego.
• MIT 6:  Windykacja zakłamuje 
dane dotyczące zadłużenia!  –  Pra-
wem osoby zadłużonej jest dostęp do 
pełnej, kompletnej i prawdziwej in-
formacji na temat ciążącego na niej 
długu. Windykator nie może poda-
wać nieprawdziwych wiadomości 
dotyczących kwoty zadłużenia, 
charakteru i  statusu wierzytelności. 
Windykator też nie może podawać 
się czy podszywać się pod przedsta-
wiciela organów państwowych np. 
komornika
• MIT 7: Windykator chce Cię po-
grążyć!  –  Powodem, dla którego 
windykator kontaktuje się z Tobą, są 
zobowiązania. Działalność windyka-
cyjna jest ostatnim – przedsądowym 
– krokiem, który może być podjęty, 
jeśli wierzycielowi zależy na odzy-
skaniu należności. Naczelną zasadą 
windykatorów jest chęć polubowne-
go załatwienia spraw.
• MIT 8:  Windykator może zająć 
Twój majątek!  – W przypadku pra-
cy windykatora nie może być mowy 
o  domaganiu się wydania majątku, 
zajęciu mienia, rachunku bankowe-
go czy eksmisji. Takie kroki może 
podjąć jedynie komornik sądowy na 
mocy wydanego przez sąd postano-
wienia i nie ma możliwości obejścia 
tej ścieżki postępowania.

Czy więc model windykacji opar-
ty na procesach automatycznych 
i  pełnej dostępności do self-se-
rvice to na tyle mocny trend, aby 
w niedalekiej przyszłości mógł za-
stąpić i być przynajmniej tak samo 
skuteczny, jak tradycyjny „warsztat 
windykacyjny”? To nie do końca 
wizja a  rzeczywistość, e-windy-
kacja to uzupełnienie procesów 
i narzędzi, jakie znamy. Jedno jest 
pewne: przeznaczenie zawsze 
znajdzie drogę. 

Nowoczesne technologie 
generatorem zmian 
Z  punktu widzenia rynku win-
dykacji, nowoczesna techno-
logia jest generatorem zmian 
przede wszystkim w  dwóch 
obszarach: komunikacji i proce-
sach operacyjnych. Skoro o suk-
cesie w  odzyskiwaniu należno-
ści decyduje przede wszystkim 
skuteczny kontakt z  klientem, 
nie jest zaskoczeniem, że rynek 
windykacyjny alokuje środki na 
wypracowanie najbardziej sku-
tecznych i efektywnych rozwią-
zań w zakresie form komunika-
cji. Czaty, voiceboty, wirtualni 
asystenci, video wiadomości, 
portale i  płatności elektronicz-
ne to już standard, szczegól-
nie mocno eksponowany od 
2020  r. Okres pandemii una-

ocznił branży windykacyjnej, że 
proces odzyskiwania należno-
ści może być równie skuteczny, 
przy ograniczeniu częstotliwo-
ści tradycyjnych prób kontaktu, 
jednocześnie dostosowując for-
mę komunikacji do preferencji 
klienta. Okazało się, że poprzez 
wykorzystanie narzędzi samo-
obsługi można osiągnąć cel, 
jednocześnie dając klientowi 
poczucie satysfakcji. Win-win.

Dążenie do doskonałości 
operacyjnej 
Nowoczesne technologie to 
nie tylko komunikacja i  przej-
ście z  call center na contact 
center. Rynek windykacyjny 
z powodzeniem korzysta i do-
stosowuje narzędzia wspie-
rające podejmowanie decyzji 

biznesowych na wszystkich 
szczeblach prowadzonej dzia-
łalności operacyjnej. Zaczy-
nając od Big Data, modele 
wyceny, modele scoringowe 
i  Action Network, poprzez 
wykorzystanie Data Science, 
a skończywszy na pełnej auto-
matyzacji procesów i  utrzyma-
niu ich niezawodności. To dąże-
nie do doskonałości operacyjnej 
wpisuje się w ogólny trend, de-
terminujący m.in. powstanie 
Elektronicznego Postępowania 
Upominawczego (EPU), Krajo-
wego Rejestru Zadłużonych, 
Portalu Informacyjnego Sądów 
Powszechnych. Rynek windy-
kacyjny jest pod tym względem 
coraz bardziej skuteczny i profe-
sjonalny. Nie ma już miejsca na 
improwizację.

Nowoczesne technologie zmieniają rynek windykacji
Windykacja należności, jak każda inna branża, 
ulega ciągłym zmianom. Dużo się mówi o zmia-
nach legislacyjnych, dostosowywaniu i „cywi-
lizowaniu” windykacji zapominając, że nowo-
czesna technologia sama determinuje kierunki 
zmian, odpowiadając na potrzeby klientów. 

menedżer windykacji polubownej, 
AFORTI Collections

Tomasz Górski

CO MOŻE WINDYKATOR?
Coraz więcej gospodarstw domowych może mieć 
problem z obsługą swoich zobowiązań. W związ-
ku z tym większa liczba osób może mieć stycz-
ność z procesem windykacji. Windykacja jest 
działaniem zgodnym z prawem, a windykator 
dąży do polubownego ustalenia warunków spła-
ty zadłużenia. 

prezes zarządu, ZPF

Marcin Czugan



26 GAZETA FINANSOWA    2 – 8 GRUDNIA 2022 R BIZNES RAPORT

Jakie zmiany wprowadzi do 
postępowania restrukturyzacyjnego 
implementowana dyrektywa?
Chodzi o unijną dyrektywę 2019/1023 z dnia 
20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restruktu-
ryzacji zapobiegawczej, umorzenia długów 
i  zakazów prowadzenia działalności oraz 
w  sprawie środków zwiększających skutecz-
ność postępowań dotyczących restruktury-
zacji, niewypłacalności i  umorzenia długów, 
a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 
(dyrektywa o  restrukturyzacji i  upadłości) 
(Dz.Urz. UE z 26.06.2019  r. L 172/18). Jej ce-
lem jest zagwarantowanie rentownym przed-
siębiorcom, oraz takim, którzy znajdują się 
w  trudnej sytuacji finansowej, dostępu do 
skutecznych krajowych ram restrukturyzacji 
zapobiegawczej, które umożliwią im konty-
nuowanie działalności. Unia, zgodnie z  ideą 
drugiej szansy, chce by uczciwi a  niewypła-
calni lub nadmiernie zadłużeni przedsiębior-
cy mogli korzystać z całkowitego umorzenia 
długów po upływie rozsądnego terminu. 
W tym celu powinna również ulec poprawie 
skuteczność postępowań restrukturyzacyj-
nych, w tym skrócenie czasu ich trwania.
Dyrektywa stanowi, że restrukturyzacja po-
winna umożliwiać dłużnikom znajdującym 
się w  trudnej sytuacji finansowej kontynu-
owanie działalności w  pełnym zakresie, lub 
chociaż częściowo, poprzez zmianę składu, 
stanu lub struktury aktywów oraz pasywów 
lub jakiejkolwiek innej części ich struktury 
kapitałowej, w tym również poprzez sprzedaż 
całości lub części przedsiębiorstwa lub po-
szczególnych aktywów.

Postępowanie sanacyjne poza 
postępowaniem restrukturyzacyjnym
Nowelizacja zmienia także art. 2 ustawy Pra-
wo restrukturyzacyjne (dalej również „p.r”.), 
usuwając postępowanie sanacyjne z  katalogu 
postępowań restrukturyzacyjnych zapobie-
gawczych i wyodrębniając je w ust. 2. W kata-
logu tym pozostaną więc tylko 3  rodzaje po-
stępowań: układowe, o  zatwierdzenie układu 
oraz przyspieszone postępowanie układowe. 
Wyraźne wyodrębnienie w  osobnym ustępie 
2, zgodnie z którym restrukturyzację sanacyj-

ną przeprowadza się w  postępowaniu sana-
cyjnym, ma na celu podkreślenie rozróżnienia 
postępowań restrukturyzacyjnych z  zakresu 
restrukturyzacji zapobiegawczej od postępo-
wania sanacyjnego, będącego postępowaniem 
o  szczególnym charakterze. Zmiana sprawi, 
że postępowanie sanacyjne pozostanie poza 
zakresem stosowania dyrektywy 2019/1023. 
Sprawi również, że postępowania: układowe, 
o  zatwierdzenie układu oraz przyspieszone 
postępowanie układowe będą mogły być pro-
wadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub 
zagrożonego niewypłacalnością, zaś postępo-
wanie sanacyjne tylko wobec niewypłacalnego.

Test zaspokojenia
Do ustawy – Prawo restrukturyzacyjne do-
dany zostanie art. 10 a stanowiący, że nad-
zorca lub zarządca sporządza test zaspoko-
jenia zawierający:
1. Wycenę wskazującą metody i założenia przy-
jęte w trakcie jej sporządzania, obejmującą:
a) wartość przedsiębiorstwa dłużnika przy za-
łożeniu realizacji planu restrukturyzacyjnego 
i kontynuacji działalności gospodarczej;
b) wartość jego majątku przy założeniu 
ogłoszenia upadłości i  sprzedaży przed-
siębiorstwa oraz odstąpienia od sprzedaży 
przedsiębiorstwa i  sprzedaży poszczegól-
nych składników majątku;
2. Informację o  przewidywanym stopniu 
zaspokojenia wierzycieli, których wierzy-
telności są objęte układem, w  postępowa-
niu upadłościowym, które byłoby prowa-
dzone wobec dłużnika.
Ów test zaspokojenia ma za zadanie zasypać 
przepaść dzielącą uprawnienie wierzycieli do 
kwestionowania zasadności zawarcia układu, 
a prawem dłużnika do domagania się od sądu 
jego zawarcia wbrew sprzeciwowi części wie-
rzycieli. Ma również przesunąć ewentualny 
spór co do dokonanych wycen z końcowego na 
wcześniejszy etap restrukturyzacji, tak by wie-
rzyciele mieli możliwość zapoznania się z nimi, 
co umożliwi im świadome podjęcie decyzji 
o głosowaniu za lub przeciw układowi, oraz by 
mogli wysunąć własne propozycje.

Umowa z ekspertem zawierana 
bezpośrednio przez nadzorcę
Dyrektywa 2019/1023 wymaga, aby plany re-
strukturyzacji przedkładane do przyjęcia za-
wierały uzasadnienie, dlaczego istnieje racjo-
nalna szansa na to, że plan restrukturyzacji 
zapobiegnie niewypłacalności zadłużonego 
przedsiębiorstwa i  zapewni jego rentowność, 
w tym warunki wstępne niezbędne dla powo-
dzenia planu. Sporządzenia lub zatwierdzenia 
uzasadnienia powinien dokonać np. ekspert 
zewnętrzny. Nowe przepisy mają umożliwić 
zawieranie umów z ekspertami na wykonanie 

tych czynności bezpośrednio przez nadzorców 
restrukturyzacyjnych.

Nowy mechanizm zatwierdzania 
układu, także wbrew wierzycielom
Obecnie stwierdzenia przyjęcia układu doko-
nuje sędzia-komisarz. Następnie stwierdzenie 
to bada sąd. Na mocy nowelizacji stwierdzenia 
przyjęcia lub nieprzyjęcia układu zamiast sę-
dziego-komisarza dokonywać miałby nadzorca 
lub zarządca. Dłużnikowi i wierzycielowi bę-
dzie natomiast przysługiwać prawo wniesienia 
wniosku do sądu o stwierdzenie przyjęcia i za-
twierdzenie układu w terminie 14 dni od dnia 
obwieszczenia o nieprzyjęciu układu.
W  nowym mechanizmie zatwierdzania ukła-
du, sąd będzie miał obowiązek, a nie jak dotąd 
pozostawione to było jego uznaniu, odmówie-
nia zatwierdzenia układu, jeśli którykolwiek 
z wierzycieli, który nie zgadzał się z układem, 
w wyniku jego realizacji znalazłby się w gorszej 
sytuacji niż to miałoby miejsce w postępowa-
niu upadłościowym lub po przeprowadzeniu 
postępowania restrukturyzacyjnego przepro-
wadzonego bez przyjęcia układu. Stąd na po-
stanowienie o  zatwierdzenie układu będzie 
przysługiwać zażalenie. Nowelizacja dodaje 
również, że sąd będzie mógł dokonać zmian 
w układzie, jeżeli nie będą one naruszać jego 
istotnych ustaleń.

Mechanizm cramdown
Do zawarcia układu może nie dojść w wyniku 
braku wymaganej większości głosów za jego 
przyjęciem w  każdej grupie wierzycieli. Jed-
nakże na wniosek dłużnika lub za jego zgo-
dą, sąd zatwierdzi układ, jeśli większość grup 
wierzycieli głosowała za, przy odpowiednim 
stopniu ważności głosów w hierarchii wierzy-
telności. Możliwość zatwierdzenia układu we 
wspomnianych okolicznościach wbrew sprze-
ciwowi grupy wierzycieli nazywany jest me-
chanizmem cramdown.

Obowiązkowy układ dla określonych 
typów wierzytelności
Ponieważ unijna dyrektywa wskazuje, które 
roszczenia państwa członkowskie mogą wy-

łączyć spod postępowania restrukturyzacji 
zapobiegawczej, oznacza to, że wszelkie inne 
kategorie roszczeń muszą zostać nim objęte. 
Dlatego też zmianie ulegną przepisy art. 151 
p.r. poprzez usunięcie z  katalogu roszczeń 
fakultatywnie podlegających restrukturyza-
cji zabezpieczającej, a  mianowicie: wierzy-
telności zabezpieczonej na mieniu dłużnika 
hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, 
zastawem skarbowym lub hipoteką mor-
ską, i tym samym objęcie ich z mocy prawa 
układem. Obligatoryjnie układem zostaną 
również objęte wierzytelności zabezpieczo-
ne przeniesieniem na właściciela własności 
rzeczy, wierzytelności lub innego prawa.

Wyłom od zasady, że wszyscy wierzyciele 
traktowani mają być jednakowo
Regułą ogólną postępowania restruktu-
ryzacyjnego jest, że skoro wszyscy wierzy-
ciele powinni być traktowani na równi, to 
i  wszystkie wierzytelności uczestniczące 
w  układzie dają prawo do głosowania na 
tych samych warunkach. Na mocy omawia-
nej nowelizacji ustęp 1 art. 161 p.r. ma otrzy-
mać brzmienie, iż propozycje układowe 
mogą przewidywać podział wierzycieli na 
grupy obejmujące poszczególne kategorie 
interesów. Podział ten ma być determino-
wany obiektywnymi kryteriami i  ustalany 
w  oparciu o  stosunki prawne łączące wie-
rzyciela z dłużnikiem, i  z uwzględnieniem 
przewidzianej w  prawie upadłościowym 
kolejności zaspokojenia wierzycieli.

Ochrona majątku dłużnika
Od dnia przyjęcia układu do dnia zakończenia 
postępowania restrukturyzacyjnego lub pra-
womocnego umorzenia postępowania restruk-
turyzacyjnego:
1. Postępowania egzekucyjne skierowane do 
majątku dłużnika w celu zaspokojenia wierzy-
telności objętych układem będą zawieszone 
z mocy prawa;
2. Skierowanie egzekucji do majątku dłużnika 
oraz wykonanie postanowienia o zabezpiecze-
niu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia 
roszczenia na tym majątku będzie niedopusz-

Dyrektywa drugiej szansy dla przedsiębiorców 
zagrożonych niewypłacalnością
Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy 
Prawo upadłościowe. Celem nowelizacji jest implementa-
cja do polskiego systemu prawnego tzw. dyrektywy drugiej 
szansy, czyli dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1023 zawiera-
jącej regulacje z zakresu restrukturyzacji zapobiegawczej, 
niewypłacalności, umorzenia długów i zakazów prowadzenia 
działalności gospodarczej. Pozwala ona na wstrzymywanie 
czynności egzekucyjnych i na zatwierdzenie układu pomimo 
sprzeciwu grupy wierzycieli. Z katalogu postępowań restruk-
turyzacyjnych zostanie wyjęte postępowanie sanacyjne.

właściciel, Kancelaria Prawna 

Skarbiec

Robert Nogacki
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• Jako jedyna firma windykacyjna w Pol-
sce jesteśmy członkiem oraz współwła-
ścicielem TCM Group International ehf, 
wiodącego, globalnego sojuszu firm 
windykacyjnych oraz kancelarii praw-
nych. Debtus / TCM Poland jest wspie-
rany kompetencjami i  doświadczeniem 
ponad 250 firm ze 169 państw na 6 kon-
tynentach. Oferujemy wysokospecja-
listyczne usługi w  oparciu o  najwyższe 
standardy, znajomość lokalnych rynków, 
miejscowych regulacji oraz zwyczajów 
handlowych.

• Sukces zapewniły nam: ogólnoświa-
towy zasięg i zawsze lokalna obecność. 
Usługi polubowne świadczymy bez 
wyjątku na zasadzie ‘No Win, No Fee’. 
Działamy w sposób przejrzysty, stosując 
wyłącznie uczciwe praktyki windykacyj-
ne, zawsze w  odpowiednim kontekście 
kulturowym.

• Na każdym etapie działania zapewnia-
my pełen zakres usług prawnych. Posia-
damy doświadczony zespół prawników 
we własnej kancelarii prawnej Brillaw.

• Należności klientów są u nas zawsze bez-
pieczne, nawet w najbardziej oddalonych 
miejscach na świecie. TCM Guarantee 

Fund to wewnętrzny fundusz gwaran-
cyjny, czyli dodatkowe ubezpieczenie dla 
naszych klientów. Jako jedyni w  Polsce, 
niezależnie od sytuacji, gwarantujemy 
100 proc. zwrot odzyskanych środków. 

• Bycie członkiem TCM Group Interna-
tional to nie tylko realizacja międzyna-
rodowych zleceń, to przede wszystkim 
zobowiązanie do uczciwych i  etycz-
nych praktyk windykacyjnych. Stara-
my się, aby świat był lepszym miejscem, 
dlatego w 2013 roku powstał nasz mię-
dzynarodowy program budowania 
świadomości społecznej: TCM Global 
Social Awareness Programme. Wycho-
dzimy z założenia, że możliwość niesie-
nia pomocy jest naszym obowiązkiem. 
Każdego roku zbieramy fundusze, które 
przekazujemy najbardziej potrzebują-
cym a  nasza globalna obecność powo-
duje, że działania na rzecz budowania 
świadomości społecznej mają szanse 
rozbrzmiewać w każdym zakątku świata.

• Zaufały nam wiodące agencje ubez-
pieczeń eksportowych m.in.: z  Polski, 
Chin, Korei, Belgii, Słowacji czy Czech, 
polscy ubezpieczyciele, duże między-
narodowe korporacje oraz mali i średni 
eksporterzy i importerzy, zaufaj i Ty.
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firma specjalizująca się w windykacji międzynarodowej B2B 
oraz transgranicznych procesach windykacyjnych.

czalne w odniesieniu do wierzytelności obję-
tych układem.
Wierzyciel może domagać się uchylenia za-
wieszenia egzekucji, jeśli mogłoby ono skut-
kować rażącym pokrzywdzeniem wierzyciela. 
Z dniem uprawomocnienia się zatwierdzenia 
układu ww. postępowania zabezpieczające 
i egzekucyjne ulegają umorzeniu z mocy pra-
wa. Objęcie wierzytelności układem spowodu-
je, że wykonalność stracą dotyczące ich tytuły 
wykonawcze lub egzekucyjne. Postępowanie 
egzekucyjne wszczęte przed dniem otwarcia 
postępowania restrukturyzacyjnego ulegnie 
zawieszeniu z  dniem otwarcia postępowania 
na okres 4 miesięcy. W okresie tym niedopusz-
czalne będzie skierowanie egzekucji do mająt-

ku dłużnika oraz wykonanie zabezpieczenia na 
tym majątku. W  postępowaniu sanacyjnym 
ww. okresy wynoszą 12 miesięcy.
Na wniosek dłużnika, nadzorcy sądowego lub 
zarządcy, sędzia-komisarz może zawiesić po-
stępowanie egzekucyjne na dłużej, jak również 
wydłużyć zakaz kierowania egzekucji do ma-
jątku dłużnika oraz zakaz wykonania zabezpie-
czenia, jeśli zostanie uprawdopodobnione, że 
w postępowaniu zostanie zawarty układ – pod 
warunkiem, że wydłużenie to nie spowoduje 
pokrzywdzenia wierzycieli.

Gwarancja ochrony finansowania 
udzielonego dłużnikowi i finansujących
Nowelizacja prawa upadłościowego ustana-
wia gwarancję, że finansowanie udzielone 
dłużnikowi w  postępowaniu restrukturyza-
cyjnym w  celu realizacji planu restruktury-
zacyjnego uwzględnione w  tym planie, lub 
finansowanie udzielone w  celu zapewnienia 
kontynuowania działalności, bądź utrzyma-
nia lub zwiększenia wartości przedsiębior-
stwa, nie może być uznane za bezskuteczne 
w stosunku do masy upadłości lub niepodle-
gające wykonaniu, jeżeli zostało udzielone za 
zgodą sędziego-komisarza lub rady wierzycie-
li. Dodatkowo, finansujący nie będą ponosić 
odpowiedzialności za ewentualne pokrzyw-
dzenie ogółu wierzycieli spowodowane swo-
im finansowaniem udzielonym dłużnikowi.

Podsumowanie
Opublikowana 4 lipca nowelizacja, która ma 
wejść w życie po upływie 18 miesięcy od dnia 
ogłoszenia, jest dość obszerna i wprowadza 
jeszcze szereg innych zmian do postępowań 

restrukturyzacyjnych i  upadłościowych, 
m.in. zastrzeżenie, że propozycje układowe 
nie mogą przewidywać wyższego zaspoko-
jenia wierzyciela niż wartość jego wierzytel-
ności, czy uelastycznienie zawarcia układu 
likwidacyjnego poprzez możliwość prze-
prowadzenia likwidacji majątku dłużnika ze 
skutkami sprzedaży egzekucyjnej.
Unijna dyrektywa precyzyjnie określając prze-
słanki jak najszybszej identyfikacji problemów 
finansowych przedsiębiorstw, dąży do tego, by 
prawo państw członkowskich było wyposażo-
ne w instrumenty pozwalające na szybką reak-
cję na te problemy poprzez wdrożenie skutecz-
nych działań naprawczych, jeśli tylko istnieje 
szansa na ich podjęcie. A jeśli działania takie 
miałyby okazać się niesłuszne, niecelowe, po-
winno się uruchamiać procedury zmierzające 
do jak najszybszej likwidacji przedsiębiorstwa 
przy możliwie najwyższym stopniu zabezpie-
czeniu roszczeń wierzycieli.
Dla przedsiębiorstw znajdujących się w trud-
nej sytuacji finansowej objęcie nowym postę-
powaniem restrukturyzacji zapobiegawczej 
będzie oznaczać przede wszystkim wstrzy-
manie egzekucji i realizacji tytułów zabezpie-
czających na zakreślonym układem majątku. 
Prezesi spółek i  inne osoby odpowiedzial-
ne w  przedsiębiorstwach borykających się 
z  problemami powinni być zainteresowani 
przystąpieniem do restrukturyzacji, w  dniu 
publikacji obwieszczenia o  ustaleniu dnia 
układowego wyłączona zostaje bowiem ich 
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 
wskutek niezłożenia w  terminie wniosku 
o ogłoszenie upadłości oraz za zaległości po-
datkowe i inne zobowiązania spółki.

Unijna dyrektywa precyzyjnie 
określając przesłanki jak 
najszybszej identyfikacji 
problemów finansowych 

przedsiębiorstw, dąży do tego, 
by prawo państw członkowskich 

było wyposażone 
w instrumenty pozwalające na 
szybką reakcję na te problemy 
poprzez wdrożenie skutecznych 
działań naprawczych, jeśli tylko 
istnieje szansa na ich podjęcie. 

Sytuacja firm handlowych jest skomplikowa-
na. Z jednej strony inflacja kształtuje decyzje 
zakupowe konsumentów, którzy ograniczają 
wydatki, a  zarazem wpływa ona na niższą 
rentowność biznesu. Z drugiej – galerie han-
dlowe notują wzrost obrotów, a  Ukraińcy, 
którzy przyjechali do Polski po wybuchu 
wojny, wydają duże kwoty. Uchodźcy zza 
wschodniej granicy wyłożyli w sklepach i na 
usługi 2,1  mld  zł, czyli dwa razy więcej niż 
rok temu 

Zadłużenie handlu rośnie
Obecnie długi ma 64,5 tys. podmiotów dzia-
łających w branży handlowej. Ich łączne za-
ległości wynoszą 2,07 mld zł, a średnie za-
dłużenie 32,1 tys. zł. Najtrudniejsza sytuacja 
była w  sierpniu 2021  r., kiedy nieuregulo-
wane zobowiązania sięgały niemal 3 mld zł. 
Od tego czasu ich wartość zaczęła spadać, 
choć od sierpnia tego roku ponownie ro-
śnie. –  Najbliższe miesiące prawdopodob-
nie nie będą łatwe dla handlu, ale gorący 
okres świątecznych zakupów powinien po-
móc branży zwiększyć obroty. Mimo że ry-
nek zaczął się odbudowywać po pandemii, 
to jego wzrost zdusiła inflacja, która wy-
musza oszczędności w portfelach Polaków. 
Malejące od września ubiegłego roku zadłu-
żenie było pozytywnym sygnałem regene-
racji sektora, ale obecnie widać ponowny 
przyrost zadłużenia. Kolejny kwartał poka-

że, czy jest to chwilowe osłabienie kondycji 
czy długotrwały trend – mówi Adam Łącki, 
prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów 
Biura Informacji Gospodarczej.
Połowa zaległości finansowych, tj. 1 mld zł, 
przypada na hurtownie. Obciążają one 21,8 
tys. podmiotów. Średnie zadłużenie jest 
najwyższe właśnie w tej kategorii i wynosi 
46,2 tys. zł. 
Niemały udział mają także detaliści, którzy 
powinni oddać 772,6 mln zł. Kwota ta roz-
kłada się na ponad 31 tys. przedsiębiorstw, 
a przeciętne zadłużenie sięga 24,9 tys. zł.
W najtrudniejszej sytuacji są firmy zajmują-
ce się sprzedażą hurtową i detaliczną żywno-
ści, napojów i wyrobów tytoniowych. Mają 
one 255  mln  zł długów. Problemy dotykają 
także hurtownie i  sklepy handlujące arty-
kułami użytku domowego, w tym sprzętem 
RTV i AGD. Uzbierały one 187,1 mln zł nie-
uregulowanych zobowiązań.
Rynek handlu to w dużej mierze hipermar-
kety, dyskonty i  mniejsze sklepy. Według 
badania IRBIS z czerwca tego roku w grupie 
osób o dochodach 1000–1999 zł netto mie-
sięcznie aż 66 proc. kupuje mniej jedzenia, 
podczas gdy w grupie zarabiających powyżej 
7 tys. zł netto – 9 proc. Podobne proporcje 
występują przy innych wydatkach. 54 proc. 
osób o  najniższych dochodach rezygnuje 
z zakupu AGD i elektroniki, a wśród najza-
możniejszych – 1 proc.

Handel przywiązuje wagę do 
zwiększania obrotów, ale ciążą mu długi
Handel mierzy się z brakami produktów na półkach, wyższymi 
stawkami za transport oraz inflacją, której konsekwencją są 
rosnące koszty utrzymania sklepów. Częściowo przekłada się 
to na sytuację finansową firm handlowych, których zadłuże-
nie dotąd malało. Według danych Krajowego Rejestru Długów, 
ponownie rośnie i obecnie wynosi 2,07 mld zł.


