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z dnia 31 grudnia 2018 r.

Procedura rozliczeń i windykacji należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
przypadających Gminie Zdzieszowice

1. Cel procedury

Celem procedury jest uregulowanie działań związanych z prawidłowym i terminowym 
rozliczaniem oraz windykowaniem należności o charakterze cywilnoprawnym stanowiących 
dochód Gminy Zdzieszowice.

2. Zakres przedmiotowy procedury

Przedmiotem procedury są czynności zmierzające do prawidłowego ewidencjonowania i 
odzyskania niezapłaconych w terminie należności o charakterze cywilnoprawnym wraz z 
odsetkami i kosztami postępowania.

3. Definicje i terminologia

1) Należność- to należność pieniężna o charakterze cywilnoprawnym powstała na podstawie 
umowy, ustawy lub innego stosunku o charakterze cywilnoprawnym udokumentowana 
fakturami, rachunkami lub innymi dokumentami stanowiącymi podstawę do zapłaty przez 
kontrahenta,
2) Wierzyciel- Gmina Zdzieszowice,
3) Kontrahent- to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej zobowiązana do uregulowania wobec wierzyciela należności 
cywilnoprawnej,
4) Dłużnik- to kontrahent zobowiązany do uregulowania wobec wierzyciela należności, której 
termin płatności już upłynął wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami egzekwowania długu,
5) Windykacja -ogół podejmowanych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do 
spłaty przez dłużnika względem wierzyciela należności nieuregulowanych w ustalonym 
terminie płatności, aż do całkowitej likwidacji zadłużenia:

a) windykacja sądowa- postępowanie prowadzone w sprawach cywilnych na wniosek 
wierzyciela celem uzyskania orzeczenia sądowego opatrzonego klauzulą wykonalności, 
który uprawnia do egzekucji komorniczej.
b) windykacja komornicza- kierowanie prawomocnych orzeczeń sądowych opatrzonych 
klauzulą wykonalności do komornika sądowego celem przymusowego wyegzekwowania 
długu.
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4. l'c/estnic\ procesu ewidencji i windykacji
1) Pracownik merytoryczny- to pracownik, który zgodnie z zakresem czynności jest 
odpowiedzialny za sporządzanie dokumentów ustalających należności i prawidłowego 
naliczenia kwot danej należności, określenie terminu płatności należności i wskazania rodzaju 
odsetek od nieterminowej wpłaty; na podstawie dokumentów sporządza zestawienie 
przypisów i odpisów za dany miesiąc (oraz wprowadza dane do programu obsługującego 
daną należność -jeżeli został uruchomiony) i przekazuje je pracownikowi księgowości w 
ustalonym terminie celem zaksięgowania; odpowiada za ustalanie aktualnych adresów 
dłużników czy ich następców prawnych oraz bieżące przekazywanie danych pracownikowi 
księgowości.

2) Pracownik księgowości- to pracownik, który zgodnie z zakresem czynności prowadzi 
ewidencję księgową danego rodzaju należności i jest odpowiedzialny za zgodne z przepisami 
dokonywanie zapisów księgowych na kontach kontrahentów na podstawie otrzymanych 
zestawień przypisów i odpisów czy innych dokumentów (np. o udzieleniu ulgi w spłacie) 
oraz dokonuje systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań przez dłużników, 
wysyła wezwania do zapłaty, kieruje wnioski do radcy o wszczęcie postępowania 
nakazowego;w ramach windykacji wstępnej odpowiada za niedopuszczenie do przedawnienia 
roszczenia,
3) Radca prawny- występuje do sądu z pozwem o zapłatę przeciwko dłużnikowi w celu 
uzyskania tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności oraz kieruje go do 
egzekucji komorniczej a także na bieżąco informuje pracownika księgowości o stanie sprawy 
aż do jej ostatecznego zakończenia tj. spłaty zadłużenia lub uzyskania informacji o odpisaniu 
z ksiąg rachunkowych np. w wyniku umorzenia; w ramach windykacji sądowej i komorniczej 
odpowiada za niedopuszczenie do przedawnienia roszczenia.

5. Procedura windykacyjna prowad/ona jest u następujących etapach:

1) I  etap- windykacja wstępna, na którą składają się czynności podejmowane przed 
windykacją sądową i komorniczą- monitorowanie terminowej spłaty należności, sporządzanie 
i wysyłanie wezwań do zapłaty wobec dłużników, prowadzenia korespondencji z dłużnikami 
w przypadku kwestionowania należności, analizowanie możliwych w krótkim okresie zmian 
w rozliczeniach ( np. kosztów mediów, rozwiązanie umowy, informacja o śmierci dłużnika), 
ustalanie aktualnego adresu dłużnika, ustalenie osób odpowiedzialnych za zapłatę po zmarłym 
dłużniku, przygotowanie wniosku wraz z dokumentami do radcy prawnego celem podjęcia 
windykacji sądowej i komorniczej,
2) II etap- windykacja sądowa, na którą składa się wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę 
przeciwko dłużnikowi w celu uzyskania nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności oraz 
wszelkie czynności z tym związane,
3) III etap- windykacja komornicza, na którą składa się kierowanie wniosków egzekucyjnych 
do właściwego organu egzekucyjnego (komornika) oraz monitorowanie przebiegu 
postępowania i wznawianie umorzonych postępowań, aż do uzyskania całkowitej spłaty 
zadłużenia.

6. \Vind\kacja wstępna

1) Pracownik księgowości po otrzymaniu zestawienia przypisów i odpisów od pracownika 
merytorycznego oraz po zaksięgowaniu wszystkich dowodów księgowych (przypisów,
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odpisów, wpłat i zwrotów) za dany miesiąc dokonuje kontroli terminowej realizacji 
zobowiązań,
2) Pracownik merytoryczny zobowiązany jest pisemnie zawiadamiać księgową na bieżąco o 
wszelkich zmianach (np. co do wysokości przypisu należności, danych o kontrahencie, jego 
zgonie, wypowiedzeniu umowy, zmiany rodzaju odsetek), które mogą mieć wpływ na 
prawidłowe prowadzenie rozliczeń i ewentualnej dalszej windykacji należności,
3) Pracownik merytoryczny zobowiązany jest do zawierania w umowach zapisów 
dotyczących prawidłowego zabezpieczenia ich wykonania (NIP lub Pesel kontrahenta, 
określenie rodzaju odsetek, bezspornego terminu zapłaty, konieczności zapłaty rekompensaty, 
sposób zarachowywania wpłat po terminie itp.),
4) Należności stają się zaległościami następnego dnia po upływie terminu ich płatności chyba 
że jest on dniem ustawowo wolnym od pracy; jeżeli określony termin przypada na dzień 
wolny od pracy to terminem płatności jest najbliższy dzień powszedni (roboczy),
5) Analiza stanu kont dłużników winna być prowadzona przez pracownika księgowości na 
bieżąco oraz poprzez wydrukowanie wykazu zaległości dla danej kategorii należności według 
stanu na koniec każdego kwartału najpóźniej do 7 dnia po zakończeniu kwartału,
6) W przypadku nieterminowego regulowania należności naliczane są właściwe odsetki (do 
dnia uiszczenia zaległości włącznie) oraz w przypadku kontrahentów, których dotyczy ustawa 
z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (j.t. Dz.U z 2016 r. 
poz. 684 ze zm.) dodatkowo nalicza się rekompensatę za koszty odzyskiwania należności,
7) Dłużnik mający względem wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może w 
pierwszej kolejności (przed wierzycielem) wskazać, który z długów chce zaspokoić; 
wyborowi dłużnika wierzyciel nie może się sprzeciwić; jeżeli dłużnik nie skorzystał z 
przysługującego mu prawa zarachowania zapłaconego długu może to uczynić wierzyciel 
poprzez wydanie pisemnego pokwitowania o sposobie zarachowania i przyjęcia go przez 
dłużnika z pouczeniem o możliwości wniesienia sprzeciwu w terminie 7 dni; przyjęcie 
pokwitowania bez zastrzeżeń pozbawia dłużnika możliwości wskazania innego sposobu 
zarachowania,
8) Wpłatę należności (dla jednego długu) po terminie płatności pracownik księgowości 
zarachowuje kolejno na:
- koszty postępowania windykacyjnego (jeżeli zostały ustalone),
- odsetki,
- należność główną,
9) W przypadku gdy należność jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia 
świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika lecz na jego rzecz,
10) W przypadku stwierdzenia, iż kwota zaległości wraz z należnymi odsetkami przekracza 
kwotę 100 zł pracownik księgowości zobowiązany jest do wysłania dłużnikowi wezwania do 
zapłaty, według terminów określonych w tabeli nr 1,
11) Terminy wskazane w tabeli nr 1 nie mają zastosowania w przypadku gdy zachodzi 
ryzyko przedawnienia zaległości, w takim przypadku wszelkie czynności podejmuje się 
niezwłocznie,
12) W przypadku opłat za lokale mieszkalne przed skierowaniem wniosku do radcy prawnego 
o sporządzenie pozwu do dłużnika za kilka opłat kieruje się przedsądowe wezwanie do 
zapłaty.
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Tabela nr 1-Terminy podejmowania czynności windykacyjnych przez pracownika księgowości

I.p. Rodzaj należności Sposób windykacji Termin windykacji
1. opłata za wieczyste 

użytkowanie
Wezwanie do zapłaty do 31 maja danego roku

Wniosek do radcy o wszczęcie 
postępowania sądowego

nie później niż 1 miesiąc od daty 
otrzymania potwierdzenia odbioru 
wezwania

.■2TT czynsz za 
dzierżawę gruntów 
(rolnych i 
nierolnych)

Wezwanie do zapłaty

Wniosek do radcy o wszczęcie 
postępowania sądowego

nie później niż 30 dni po terminie płatności i

nie później niż 2 miesiące od daty 
otrzymania potwierdzenia odbioru 
wezwania

3. czynsz za najem 
lokali użytkowych

Wezwanie do zapłaty nie później niż 60 dni po terminie płatności
Wniosek do radcy o wszczęcie 
postępowania sądowego

nie później niż 2 miesiące od daty 
otrzymania potwierdzenia odbioru 
wezwania

czynsz za najem 
lokali
mieszkalnych 
(komunalne, 
socjalne, we 
wspólnotach 
mieszkaniowych), 
bezumowne 
korzystanie z 
lokalu
mieszkalnego

Wezwanie do zapłaty: 
za miesiące I-III 
za miesiące IV-VI 
za miesiące VII-IX

Wezwanie przedsądowe do 
zapłaty za poprzedni rok 
(miesiące I-X1I)

najpóźniej do: 
do 30 kwietnia 
do 31 lipca 
do 31 października

najpóźniej do 31 stycznia

Wniosek do radcy o wszczęcie 
postępowania sądowego

do 31 marca za rok poprzedni

5. Pozostałe 
należności 
wynikające z 
umów
cywilnoprawnych

Wezwanie do zapłaty nie później niż 30 dni po terminie płatności
Wniosek do radcy o wszczęcie 
postępowania sądowego

nie później niż 2 miesiące od daty 
otrzymania potwierdzenia odbioru 
wezwania do zapłaty

6. Pozostałe 
należności 
wynikające z 
wystawionej 
faktury, noty 
księgowej czy 
innych 
dokumentów

Wezwanie do zapłaty' nie później niż 30 dni po terminie płatności
Wniosek do radcy o wszczęcie 
postępowania sądowego

, nie później niż 1 miesiąc od daty 
: otrzymania potwierdzenia odbioru 
| wezwania do zapłaty

13) Wszystkie wezwania są numerowane narastająco w danym roku kalendarzowym, dla 
każdej należności odrębnie i są ewidencjonowane w prowadzonej ewidencji wysłanych 
wezwań, w której odnotowuje się datę odbioru wezwania; numer wezwania umieszcza się 
również na potwierdzeniu odbioru wezwania do zapłaty,
14) Wezwania do zapłaty sporządza się w dwóch egzemplarzach -  oryginał otrzymuje 
dłużnik, a kopia pozostaje w aktach księgowości,
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15) Wezwanie do zapłaty wysyła się do dłużnika listem poleconym, za potwierdzeniem 
odbioru, za pośrednictwem operatora pocztowego lub pracownika Urzędu doręczającego 
korespondencję,
16) Zasady doręczania wezwań do zapłaty regulują przepisy ustawy- Kodeks cywilny,
17) Otrzymane potwierdzenie odbioru wezwania do zapłaty podpina się pod kopię wysłanego 
wezwania; w przypadku nieotrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania do 
zapłaty składa się reklamację zgodnie z zasadami wynikającymi z aktualnej umowy z 
operatorem pocztowym lub w komórce organizacyjnej Urzędu, w której odbywa się 
doręczanie korespondencji,
18) Termin zapłaty zaległości określonej w wezwaniu do zapłaty wynosi 7 dni po doręczeniu 
wezwania dłużnikowi.
19) Jeżeli dłużnik kwestionuje należność, pracownik merytoryczny wyjaśnia sprawę i 
prowadzi z dłużnikiem dalszą korespondencję w celu ustalenia stanu faktycznego; informację 
o ostatecznie dokonanych ustaleniach przekazuje niezwłocznie pracownikowi księgowości,
20) W przypadku braku zapłaty całości wskazanej w wezwaniu zaległości bezspornej z 
odsetkami w zakreślonym terminie, pracownik księgowości występuje do radcy prawnego z 
wnioskiem o podjęcie windykacji sądowej, za pokwitowaniem odbioru, w terminach 
określonych w tabeli nr 1,
21) Wzór wniosku do radcy określono w załączniku nr 1 do niniejszej procedury.
22) W celu przygotowania wniosku do radcy prawnego pracownik księgowości gromadzi 
niezbędne dokumenty do złożenia pozwu, stąd na jego wniosek pracownik merytoryczny jest 
zobligowany do przekazania potwierdzonych kopii żądanych dokumentów w terminie do 7 
dni,
23) Po przekazaniu wniosku radcy prawnemu, gdy zwróci się o jego uzupełnienie lub 
dostarczenia innych dokumentów należy niezwłocznie dokonać uzupełnienia,
24) Odpowiedzialność za podjęcie działań windykacji wstępnej w wyznaczonych terminach 
oraz w taki sposób, który pozwoli na przeprowadzenie windykacji nieprzedawnionej 
należności i odsetek, a także dopuszczenie do przedawnienia się roszczenia z uwagi na 
niedotrzymanie tych terminów ponosi pracownik księgowości,
25) Ujęcie w urządzeniach księgowych należnych kosztów sądowych i komorniczych 
następuje na podstawie otrzymanych dokumentów od radcy prawnego z określoną datą 
prawomocności w miesiącu ich wpływu do księgowości; pracownik księgowości analitycznej 
przekazuje zestawienie należnych kosztów na bieżąco, jednak nie później niż do 5-go dnia 
następnego miesiąca za miesiąc poprzedni pracownikowi księgowości syntetycznej.

7. Windykacja sądowa

1) Windykację sądową na podstawie wniosku kierowanego przez pracownika księgowości 
wszczyna i prowadzi radca prawny,
2) W przypadku stwierdzenia, że złożony wniosek o podjęcie windykacji sądowej zawiera 
braki lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji radca prawny zwraca się o 
uzupełnienie wniosku, w zależności od ich charakteru, do pracownika księgowości lub 
pracownika merytorycznego,
3) W przypadku stwierdzenia braku zasadności wniesienia powództwa na drogę sądową ( np. 
zbyt wysokie koszty, przedawnienie itp.) radca prawny informuje o tym pisemnie pracownika 
księgowości wskazując powód tego stanowiska, przy czym ostateczną decyzję w tym zakresie 
podejmuje Burmistrz Zdzieszowic czyniąc stosowną adnotację na tym piśmie,
4) Radca prawny, któremu została powierzona sprawa, sporządza pozew i składa do 
właściwego sądu w terminie najpóźniej do 60 dni od otrzymania kompletnego wniosku, o 
czym informuje pracownika księgowości,
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5) Radca prawny przed złożeniem pozwu informuje pracownika księgowości o wysokości 
opłat sądowych, ich właściwości i terminie zapłaty; potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej 
pracownik księgowości przekazuje do 7 dni od dnia otrzymania zlecenia zapłaty, za 
potwierdzeniem odbioru,
6) Pracownik księgowości informuje radcę prawnego o wszelkich zmianach w wysokości 
zadłużenia objętego danym postępowaniem windykacyjnym; informacja jest sporządzana na 
piśmie w terminie do 7 dni od daty wpływu wpłaty na poczet zadłużenia i przekazywana za 
pokwitowaniem,
7) Po otrzymaniu orzeczenia sądowego radca prawny ustala datę uprawomocnienia się i 
występuje o nadanie klauzuli wykonalności, w terminie do 30 dni od uprawomocnienia się 
orzeczenia sądowego, z wyjątkiem sytuacji, w których nie zachodzi potrzeba dalszej 
windykacji z uwagi na uregulowanie zadłużenia w okresie wskazanym w orzeczeniu,
8) Radca prawny przekazuje pracownikowi księgowości, za pokwitowaniem, potwierdzoną 
kopię prawomocnego orzeczenia sądowego ustalającego zasądzone kwoty oraz koszty 
postępowania wraz ze wskazaną datą uprawomocnienia się, w terminie do końca miesiąca, w 
którym orzeczenie stało się prawomocne, celem ujęcia w urządzeniach księgowych 
zasądzonych kosztów,

8. Windykacja komornicza

1) Windykację komorniczą prowadzi radca prawny,
2) Przed skierowaniem orzeczenia sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (tytułu 
wykonawczego) do komornika radca upewnia się u pracownika księgowości czy dłużnik nie 
dokonał wpłat z tytułu zadłużenia,
3) W terminie do 30 dni od otrzymania tytułu wykonawczego radca prawny występuje z 
wnioskiem do właściwego komornika sądowego o wszczęcie egzekucji i prowadzi sprawę w 
porozumieniu z komornikiem,
4) Po otrzymaniu postanowienia o zakończeniu lub o umorzeniu postępowania egzekucyjnego 
radca prawny przekazuje pracownikowi księgowości, za pokwitowaniem, potwierdzoną kopię 
postanowienia z ustalonymi kosztami postępowania, wraz ze wskazaną datą 
uprawomocnienia się, w terminie do końca miesiąca, w którym orzeczenie stało się 
prawomocne, celem ujęcia w urządzeniach księgowych,
5) W przypadku umorzonych postępowań egzekucyjnych, nie rzadziej niż raz do roku, 
pracownik księgowości sporządza wykaz zaległości dla spraw umorzonych przez komornika i 
przekazuje radcy prawnemu, który dokonuje analizy tych spraw i ponownie występuje z 
wnioskiem do właściwego komornika sądowego o wszczęcie egzekucji w celu 
niedopuszczenia do przedawnienia długu.

9. Postanów ienia kotkowe

1) Terminy zakreślone do wykonania czynności, o których mowa w ust. 6 (windykacja 
wstępna) mogą być zmienione wyłącznie przez Kierownika danego Referatu, na pisemny 
wniosek pracownika prowadzącego sprawę zawierający uzasadnienie przyczyn zmiany 
terminu,
2) Wszelką dokumentację związaną z windykacją wstępną przechowuje pracownik 
księgowości i pracownik merytoryczny, zaś dokumentację dotyczącą postępowania sądowego 
i egzekucyjnego (windykacja sądowa i komornicza) przechowuje radca prawny z 
uwzględnieniem obowiązków wynikających z zasad archiwizacji dokumentów,
3) Przestrzeganie zasad niniejszej instrukcji należy do obowiązków wszystkich pracowników 
zaangażowanych w proces ustalania, księgowania i windykacji należności cywilnoprawnych.
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Załącznik Nr 1 do procedury rozliczeń 
i windykacji należności pieniężnych 

o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających Gminie Zdzieszowice

( nazwa komórki organizacyjnej)
Zdzieszowice, dnia

Radca prawny 
w/m

Wniosek

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Zdzieszowic Nr SG. 120.27.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku 
w sprawie wprowadzenia procedury rozliczeń i windykacji należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających Gminie Zdzieszowice wnoszę o wszczęcie postępowania sądowego 
wobec:

1) nazwisko i imię lub nazwa dłużnika........................................................................................

2) PESEL lub N IP .......................................................................................................................

3) adres zamieszkania/siedziby..................................................................................................

o zapłatę z tytułu:.........................................................................................................................
Z odsetkami.............................................................................. ( wskazać rodzaj odsetek)

-należność główna.................... zł za okres...........wraz z odsetkami od dnia.........................
-należność główna.................... zł za okres...........wraz z odsetkami od dnia.........................
-należność główna.....................zł za okres...........wraz z odsetkami od dnia.........................
-należność główna.....................zł za okres...........wraz z odsetkami od dnia.........................

Inne istotne informacje dotyczące przedmiotowej sprawy:.........................................................

W załączeniu:
1) kserokopia wezwanie do zapłaty z potwierdzeniem odbioru ( ... .szt. )
2) ............................................................................................................................................................
3 ) .............................................................................................................................

Uczestnicy:
1. Pracownik merytoryczny...................................
2. Pracownik księgowości.........................................

( podpis osoby sporządzającej)
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