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PRAWO

Zarządzanie ryzykiem i jego 
dywersyfikacja 
- zabezpieczania majątku przedsiębiorcy rodzinnego 
w czasach niepewności gospodarczej i politycznej

Zarządzanie ryzykiem kredytowym kojarzy się w prostej linii z szeroko pojętym szacowaniem ryzyka 

prowadzenia działalności gospodarczej, jego monitoringiem oraz windykacją, a gdy pojawiające się ryzyko 

kredytowe zmienia się w wierzytelność wymagającą wyegzekwowania, jego dochodzeniem. To proste 

spojrzenie na to zagadnienie przesłania czasami możliwość dostrzeżenia dodatkowych ryzyk takich jak 

sukcesja - rozumiana zarówno jako kontynuacja działania oraz jako zabezpieczenie skutecznego następstwa 

oraz zabezpieczenie majątku, np. w kontekście działania przedsiębiorców rodzinnych. 

Kryzys gospodarczy, trudna sytuacja geopo-

lityczna oraz ogólna niepewność rynkowa za-

wsze powodują przemyślenia dotyczące tego, 

w jaki sposób przedsiębiorca może zabezpie-

czyć siebie, swoją rodzinę, swój biznes. Wielu 

doradców, którzy w takich momentach za-

bierają głos, mówi o tym co należy zrobić ze 

swoim majątkiem. Oni dzielą się tzw. złotymi 

zasadami dotyczącymi rozdzielania środków 

na te które się trzyma w gotówce, czy tzw. 

dewizach, wymieniania na złoto czy kamie-

nie szlachetne, kupowania nieruchomości, 

a także inwestowania w inne aktywa jak np. 

sztukę. Proponują rozmaite „bezpieczne” 

rozwiązania, które mają być antidotum na to 

co przed nami, na to co może się wydarzyć 

oraz próbują w ten sposób zbudować poczu-

cie bezpieczeństwa u przedsiębiorcy – czyli  

w potocznym tego słowa rozumieniu - za-

opiekować się ryzykiem prowadzenia i kon- 

tynuacji działalności. W takim podejściu 

jednak często brakuje strategicznego spoj-

rzenia i przełożenia kwestii bezpieczeństwa 

na wszystkie obszary, w których przedsię-

biorca funkcjonuje. Bezpieczna przyszłość to 

także należycie zorganizowana i zadbana 

struktura organizacyjna i formalna firmy. Po-

czucie braku konieczności sporządzania au-

dytu aktywów i procesów biznesowych, ana-

lizy otoczenia prawnego i regulacyjnego i to 

nie tylko podatkowego. To pozwala zdywer-

syfikować ryzyka i ubezpieczyć się przed nie-

przewidywalnymi sytuacjami. Powstaje jed- 

nak pytanie – od czego zacząć, jak zabrać się 

do procesu zarządzania ryzykiem w firmie,  

w tym w szczególności rodzinnej oraz na co 

przede wszystkim należy zwrócić uwagę?

Robert Mikulski 

Radca prawny, partner zarządzający Brillaw Kancelaria Radców Prawnych Mikulski i Partnerzy

To truizm, ale nie na wszystko w tym świecie 

mamy wpływ, nie wszystko możemy prze-

widzieć i zaplanować. Fakt ten nie powinien 

powodować strachu i obaw, lecz motywować 

do zadbania o te elementy, które wprost za-

leżą od naszych decyzji, wiedzy i świadomo-

ści. Poza ryzykami wynikającymi z sytuacji 

geopolitycznej i różnych zawirowań ekono- 

micznych (na które nie mamy wpływu), pro- 

blemy przedsiębiorców mogą wynikać z ga- 

lopujących zmian w przepisach prawa, regu- 

lacji podatkowych i braku stabilności otocze-

nia gospodarczego w którym funkcjonują. 

Nadprodukcja prawa oraz zmienność regulacji 

podatkowych w ostatnich latach w Polsce po-

twierdzają powyższe spostrzeżenie. Wyzwa- 

nia te są szczególnie ważne dla firm rodzin-

nych, które z założenia nastawione są na 

trwałość i ciągłość w swojej działalności, bu-

dowanie wielopokoleniowego biznesu, który 

stale się rozwija i zapewnia stabilną przy-

szłość dla rodziny przedsiębiorcy. Właścicie-

le firm rodzinnych patrząc długoterminowo 

i chcąc zabezpieczyć swój biznes, szukają 

rozwiązań i miejsc w których poczucie bez-

pieczeństwa może być większe niż to, które 

jest stworzone tutaj w Polsce. Z tego powo-

du bardzo często powstają pytania: czy mogę 

przenieść mój biznes za granicę albo czy 

mogę zbudować takie rozwiązanie formalno

-prawne, które pozwoli mi czuć się bezpiecz-

niej funkcjonując w Polsce? Przedsiębiorcy 

martwią się też jak zabezpieczyć rodzinę oraz 

przyszłych sukcesorów i następców.

O ile jeszcze kilka lat temu pytania z którymi 

przychodzili przedsiębiorcy dotyczyły róż- 

nych rozwiązań dotyczących optymalizacji 

podatkowej, to teraz wielu z nich już o opty-

malizacji nie mówi; mówią wyłącznie o zbu-

dowaniu struktury organizacyjnej pozwala-

jącej zarządzić ryzykiem biznesowym, która 

zapewni poczucie bezpieczeństwa długoter-

minowego i stabilności w prowadzonym biz-

nesie. Nie chodzi tutaj o wyprowadzanie 

biznesu za granicę, lecz o znalezienie możli-

wości do prowadzenia biznesu w Polsce przy 

wykorzystaniu dostępnych narzędzi, pewno-

„Poza ryzykami wynikającymi z sytuacji geopolitycznej 
i różnych zawirowań ekonomicznych (na które nie mamy 
wpływu), problemy przedsiębiorców mogą wynikać
z galopujących zmian w przepisach prawa, regulacji 
podatkowych i braku stabilności otoczenia gospodarczego 
w którym funkcjonują.”
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ści prawa i otoczenia ekonomicznego w in-

nych krajach.

Ponieważ przedsiębiorca wydaje się obecnie 

najbardziej odważnym człowiekiem na świe-

cie (a na pewno w Polsce) – to on i jego rodzi-

na są szczególnie narażone na wszelkie nie-

bezpieczeństwa wynikające z niestabilności 

systemu prawnego i podatkowego, ryzyk go-

spodarczych czy finansowych będących po- 

kłosiem różnych regulacji. Nowe zobowiąza-

nia, kary i odpowiedzialności powodują, że 

prowadzenie biznesu w wielu sytuacjach jest 

zbyt dużym ryzykiem, zwłaszcza uwzględ-

niając, że cześć tych zagrożeń nie jest zależ-

na bezpośrednio od przedsiębiorcy, tylko od 

partnerów biznesowych, podwykonawców, 

kontrahentów czy pracowników. O ile moż-

na sobie wyobrazić, że przedsiębiorca zaku-

pi polisę na przykład od odpowiedzialności 

z tytułu prowadzonego biznesu lub swojej 

osobistej odpowiedzialności jako członka za- 

rządu, to jednak nie daje takiego poczucia 

komfortu, jak funkcjonowanie w spokojnym 

otoczeniu prawnym i nie daje też pewności 

funkcjonowania w przyszłości następców 

prawnych i sukcesorów.

Innym ważnym elementem zabezpieczenia 

majątku przedsiębiorcy jest odseparowanie 

majątku firmy od majątku rodziny. Uwzględ-

niając ryzyka związane z prowadzeniem biz- 

nesu oraz niepewność rynkową spowodowaną 

czy to pandemią, czy wojną – każdy przedsię-

biorca powinien zadbać o zabezpieczenie ro-

dziny. Jeżeli na przykład w wyniku powyższych 

czynników firma staje w obliczu upadłości czy 

restrukturyzacji – sytuacja ta nie powinna rzu-

tować na rodzinę i resztę majątku wypracowa-

nego wspólnie przez lata. Majątek ten w przy-

szłości może stanowić źródło do rozpoczęcia 

nowego biznesu lub po prostu zapewnić po-

czucie spokoju, komfortu życia i bezpiecznego 

funkcjonowanie członków rodziny.

Są rozwiązania na świecie, które funkcjonu-

ją od wielu lat i sprawdziły się w wielu fir-

mach, przewidywalność i pewność, że nieza- 

leżnie od zmiennych czynników biznes bę- 

dzie funkcjonować, a majątek rodziny będzie 

zabezpieczony. Zapewne najpopularniszym 

takim rozwiązaniem jest Fundacja Rodzinna 

(fundacja prywatna) – czyli podmiot praw-

ny, którego celem jest zarządzanie majątkiem 

przekazanym przez fundatora oraz ochrona 

przed rozdrobnieniem majątku w wyniku 

spadkobrania. Przy zakładaniu takiej funda-

cji przedsiębiorca może elastycznie ukształ- 

tować statut i sposoby realizacji celów funda-

cji, niemal dowolnie określić beneficjentów 

i ich uprawnienia, a także wyznaczyć organ 

reprezentacyjno-zarządczy. Co najważniejsze, 

fundacja pozwala zabezpieczyć aktywa przed- 

siębiorcy oraz zadbać o dystrybuowanie zys- 

ków wśród zdefiniowanej grupy sukcesorów, 

w ten sposób realizując wolę fun-datora i za- 

bezpieczając majątek przed pochopnymi de- 

cyzjami następców. Instrument Fundacji Ro- 

dzinnej jest dostępny obecnie w wielu kra- 

jach europejskich, m.in. w Szwajcarii, Lich- 

tensteinie czy Holandii. Założenie takiego pod- 

miotu zapewnia przedsiębiorcy poczucie bez-

pieczeństwa i większej pewności co do przy-

szłości firmy i rodziny, a także pozwala skupić 

się na bieżącym prowadzeniu biznesu. Z per-

spektywy rodziny i przyszłych sukcesorów 

narzędzie to daje pewność co do kontynuacji 

dzieła życia założyciela firmy oraz gromadze-

nia i zabezpieczenia wypracowanych zysków. 

Inną możliwością dla przedsiębiorców i ich 

firm jest wykorzystanie rozwiązań finanso-

wych w ramach długofalowej strategii zarzą-

dzania majątkiem w zagranicznych bankach, 

zlokalizowanych w przyjaznych jurysdyk-

cjach i centrach finansowych. Zaletą takich 

rozwiązań jest indywidualne podejście oraz 

profesjonalne doradztwo ekspertów z wielo-

letnim doświadczeniem i międzynarodowym 

portfolio projektów. W ramach współpracy  

z taką instytucją, przedsiębiorca może liczyć 

na kompleksowe zarządzanie majątkiem, sze- 

roki zakres usług doradztwa inwestycyjnego, 

finansowanie nieruchomości, emisję papie-

rów wartościowych (akcji oraz obligacji) i ad- 

ministrację rejestru papierów wartościowych, 

oraz zarządzanie alternatywnymi fundusza-

PRAWO

„Są rozwiązania na świecie, które funkcjonują od wielu lat 
i sprawdziły się w wielu firmach, zapewniają one 
przewidywalność i pewność, że niezależnie od zmiennych 
czynników biznes będzie funkcjonować, a majątek rodziny
będzie zabezpieczony. Zapewne najpopularniejszym takim 
rozwiązaniem jest Fundacja Rodzinna (fundacja prywatna) 
– czyli podmiot prawny, którego celem jest zarządzanie
majątkiem przekazanym przez fundatora oraz ochrona 
przed rozdrobnieniem majątku w wyniku spadkobrania.”
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mi inwestycyjnymi. Oczywiście, nie każdy 

przedsiębiorca potrzebuje tak rozmaitych  

i rozbudowanych narzędzi, dlatego doradcy 

przeprowadzają ścisłą selekcję, opracowują 

strategie i propozycje inwestycyjne, a osta-

teczna decyzja zawsze należy do przedsię-

biorcy. Wysoki poziom niezależności, gwa-

rancja pełnej dyskrecji oraz kompetencje 

doradców dają pewność przedsiębiorcy, że 

jego finanse będą pod rzetelną opieką. Co 

więcej, przedsiębiorca nie musi wtedy sa-

modzielnie dysponować i zarządzać mająt-

kiem, lecz może skupić się na rozwoju firmy  

i opiece nad rodziną.

Powstaje jednak pytanie – czy polskie firmy 

i doradcy nie oferują podobnych rozwiązań  

i usług? Oczywiście, istnieją lokalne alterna-

tywy, które w dużym stopniu zapewniają po-

dobne możliwości dla przedsiębiorców, udzie-

lają fachowego doradztwa i wsparcia. Jednak 

funkcjonują one w polskich warunkach praw-

no-podatkowych i zmienności regulacji, co 

powoduje, że bezpieczeństwo przedsiębiorcy 

uzależnione jest nie tylko od profesjonalizmu 

doradców, lecz również od czynników for-

malnych. Dlatego aspekt stabilności systemu 

prawnego, sytuacji społecznej i ekonomicznej 

również powinien być brany pod uwagę. 

Nawiązując do opisanej wyżej fundacji ro-

dzinnej jako narzędzia do zabezpieczenia 

majątku przedsiębiorcy – służy ona również 

do uporządkowania spraw formalnych fir-

my oraz planowania kontrolowanej i prze-

myślanej sukcesji. Przy zakładaniu fundacji 

niezbędny jest audyt i właściwe ułożenie 

struktury firmy, określenie sposobu i harmo-

nogramu przekazywania sterów w ręce przy-

szłego sukcesora, a także uzgodnienie ról  

i obowiązków w tym procesie. W przypadku 

każdej firmy rodzinnej proces ten jest unikal-

ny i wymaga indywidualnego podejścia, dla-

tego ważnym jest profesjonalne doradztwo  

i wsparcie ekspertów.

W Polsce niestety nie udało się jeszcze do-

kończyć procesu uregulowania kwestii zwią-

zanych z następstwem sukcesyjnym w po-

staci fundacji rodzinnej. Od kilku lat resort 

gospodarczy pracuje nad nową ustawą w tym 

zakresie, jednak z uwagi na pandemię, kryzys 

gospodarczy oraz pilniejsze wyzwania eko-

nomiczne, proces legislacyjny jest przedłu-

Robert Mikulski 

Radca prawny, partner zarządzający 

Brillaw Kancelaria Radców Praw-

nych Mikulski i Partnerzy, dyrektor 

departamentu prawnego w Debtus / 

TCM Poland.

PRAWO

żany. Wypracowane do tej pory rozwiązania 

sporadycznie poddawane są konsultacjom 

społecznym, jednak z uwagi na liczne spor-

ne elementy oraz wątpliwości i obawy śro-

dowiska przedsiębiorców nie udało się dojść 

do kompromisu. Z tego powodu też nie ma 

pewności, że założenia prawno-podatkowe 

polskiej fundacji rodzinnej będą korzystne 

dla przedsiębiorców.

Panuje wiele mitów dotyczących prowadze-

nia przez polskich przedsiębiorców  biznesu 

poprzez struktury wykorzystujące spółki czy 

organizacje poza jurysdykcją polską. Jest to 

związane z pokłosiem nadużywania struktur 

głównie obszarowych do optymalizacji po-

datkowych firmy. Działo się to wiele lat temu 

i w ostatnim czasie ze względu na zaostrzenie 

regulacji prawnych te rozwiązania w zasadzie 

nie mają racji bytu, chyba że ktoś kto je wy-

korzystuje po prostu ma bardzo duży apetyt 

na ryzyko. Z naszego doświadczenia, przed-

siębiorcy rodzinni patrzą na tę rzeczywistość 

bardziej przez pryzmat bezpieczeństwa niż 

chęci na agregację u siebie dużego ryzyka 

związanego z prowadzeniem biznesu.

Wróćmy do tego, o czym już wcześniej wspo-

mnieliśmy – czyli rozwiązań w Europie Za-

chodniej, które funkcjonują przez dziesiątki 

lat i w niewielkim stopniu zmieniają się z bie- 

giem czasu. Stwarzają one tym samym po-

czucie bezpieczeństwa u przedsiębiorcy i za- 

bezpieczają przed niezapowiedzianymi zmia- 

nami. Dla przykładu, fundacja rodzinna za-

łożona w Holandii może być wykorzystywa-

na jako podmiot, który będzie się zajmował 

lokowaniem środków rodziny, ale także dzię-

ki temu będzie mógł zabezpieczyć rodzinę 

przed działaniami które czasem realizowane 

są na granicy prawa polskiego i mogą do-

prowadzić do utraty całości lub części tego 

majątku. W sytuacji polskiej firmy rodzinnej  

w której organy skarbowe chciałaby zająć 

majątek rodziny za granicą – nie mogą tego 

zrobić w prosty sposób i z dnia na dzień. Aby 

udowodnić wykroczenie czy przestępstwo skar- 

bowe, organy te muszą dokonać określonych 

procedur zgodnych z przepisami danego kraju 

i Unii Europejskiej. Jeśli takie decyzję jednak 

zapadną – rodzinna może być pewna, że one są 

rzeczywiście sprawiedliwe, zrealizowane przez 

niezależne organy czy sądy, które są w sta- 

nie obiektywnie ocenić sytuację prawną.

„W Polsce niestety nie udało się jeszcze dokończyć procesu 
uregulowania kwestii związanych z następstwem sukcesyjnym 
w postaci fundacji rodzinnej. Od kilku lat resort gospodarczy 
pracuje nad nową ustawą w tym zakresie, jednak z uwagi 
na pandemię, kryzys gospodarczy oraz pilniejsze wyzwania 
ekonomiczne, proces legislacyjny jest przedłużany.”

Na przestrzeli lat współpracy z firmami ro-

dzinnymi widzimy, że kluczowym elemen-

tem w procesie układania spraw formalnych 

w biznesie jest świadomość właściciela co do 

wyzwań i ryzyk. Wiedza ta uzupełniona o pro- 

fesjonalne doradztwo pozwala osiągnąć za-

mierzony efekt oraz skutecznie rozwijać i bu-

dować wielopokoleniowy biznes odporny na 

czynniki zewnętrzne. Ograniczanie się w tym 

procesie do rozwiązań dostępnych w polskim 

porządku prawnym, jest niebezpieczne, a co 

najmniej nierozsądne. Uwzględniając, że pew- 

ne zmiany w firmie muszą nastąpić w okre-

ślonym czasie i nie powinny być uzależnione 

od uwarunkowań lokalnych, podejmując de-

cyzję właściciel firmy powinien kierować się 

dobrem rodziny, przyszłością biznesu i wła- 

snym bezpieczeństwem. Poza efektami biz-

nesowymi, powoduje to również poczucie 

radości i spokoju rodziny przedsiębiorcy,  

a także przynosi uznanie i podziw ze strony 

konkurencji.
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BIZNES

Credit Management 
– perspektywa lokalna i globalna

Jako profesjonaliści wiemy jak ważnym elementem systemu finansowego jest branża zarządzania 

wierzytelnościami. Zarzadzanie wierzytelnościami to proces; zaczyna się w momencie powzięcia decyzji, 

związanej z zaciągnięciem zobowiązania, poprzez etapy pośrednie (weryfikacja i scoring klienta/konsumenta, 

finansowanie/kredyt, ubezpieczenie/gwarancje, factoring, monitoring, negocjacje, postepowanie sądowe, 

egzekucja etc.) a kończy w momencie pełnego rozliczenia/spłaty kredytu, zapłaty za towar/wykonaną usługę. 

I każdy z tych elementów jest zależny od zmiennych czynników: wewnętrznych – firmowych, oraz zewnętrznych: 

krajowych oraz zagranicznych. 

Konflikt zbrojny tuż za naszą granicą dra-

stycznie zmienił sytuację na rynku krajo-

wym; po dobrym dla branży roku 2021 r. 

zachwiał nasza gospodarką, spowodował zer- 

wanie łańcuchów dostaw nadszarpniętych 

pandemią, spowodował skokowy wzrost cen 

nośników energii i produktów żywnościo-

wych; dodatkowo, embargo na dostawy pro-

duktów oraz współpracę z firmami rosyjskimi 

czy białoruskimi również wpłynęło na prze-

pływ kapitału i powstawanie zatorów płat- 

niczych oraz wierzytelności, w dużej czę- 

ści niemożliwych do odzyskania. W tym kon- 

tekście nie możemy pominąć wzrostu stóp 

procentowych i to nie tylko w Polsce, oraz 

gwałtownego wzrostu inflacji. Niestety poli-

tyka banku centralnego i rządu nie jest spój-

na w walce z inflacją, za co płacimy wszyscy  

a ekstra dodatki socjalne i osłonowe tylko 

stabilizują ten wzrost. Przewidując szczyt in- 

flacyjny na początek 2023 r. jak również trwa- 

łą, wysoką inflację, oscylującą w granicach 

dwucyfrowych przez co najmniej następny 

rok i wzrost wszystkich opłat możemy się 

spodziewać coraz większych perturbacji. Już 

widać zapaść na rynku nieruchomości i ogra- 

niczenia zakupowe konsumentów, a w okre-

sie zimowym zacznie się dalsze „zaciskanie 

pasa”. Nietrudno przewidzieć rezultat w po-

staci braku wypłacalności oraz upadłości zna- 

cznej liczby dłużników, zarówno firm, które 

borykają się ze wzrostem wszystkich kosztów 

przy spadku przychodów jak i konsumentów, 

którzy musza pokrywać stale rosnące koszty 

utrzymania. 

Aktualna sytuacja geopolityczna spowodo-

wała scementowanie sojuszy, zwłaszcza mi-

litarnych, ale z drugiej strony zdecydowanie 

większy nacisk jest kładziony na ochronę 

poszczególnych rynków krajowych. Lokalny 
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Prawnik, ekspert w dziedzinie windykacji międzynarodowej, właściciel firmy windykacyjnej Debtus

protekcjonizm, w tym jednolitego rynku eu-

ropejskiego, chińskiego czy amerykańskiego 

i dążenie do samodzielnego wytwarzanie 

komponentów krytycznych dla infrastruktu-

ry będzie nasilającym się trendem w najbliż-

szej przyszłości. Co za tym idzie dynamicz-

nie zmieniają się kierunki transferu towarów, 

tworzą się nowe relacje biznesowe, produ-

cenci szukają nowych, zamiennych rynków 

zbytu. To powoduje konieczność korzystania 

przez importerów-eksporterów z nowych dla 

nich, wysokospecjalistycznych usług, w tym 

weryfikacji zagranicznych kontrahentów, do- 

datkowych usług prawnych oraz windyka-

cji międzynarodowej. Oczywiście globalne 

zawirowania tworzą okazje dla firm takich 

jak nasza TCM Group, specjalizujących się 

w windykacji międzynarodowej, natomiast 

zapotrzebowanie na nasze usługi będzie wi-

doczne po upływie pewnego czasu.

W dłuższej perspektywie możemy się spo-

dziewać kumulacji różnych problemów - czy 

to przez tworzenie się dużych zatorów płat-

niczych, czy ograniczenie podaży pieniądza 

przez instytucje finansowe. Nasi klienci, prze- 

cież świadomi obecnej sytuacji, podchodzą 

z empatią do problemów swoich kontrahen-

tów, ale sami również potrzebują środków do 

zapewnienia ciągłości swojego funkcjono-

wania. Stąd rosnącą i coraz bardziej paląca 

potrzeba znajomości procesu credit manage-

ment w tym profesjonalnej obsługi windyka-

cyjnej dla coraz większej liczby firm.

Zarządzanie ryzykiem, weryfikacja 

kontrahentów

Być może zabrzmi to paradoksalnie, ale fir-

my windykacyjne chcą, żeby ich klienci pro-

wadzili skuteczny monitoring i kontrolowali 

wiarygodność finansową swoich obecnych  

i przyszłych kontrahentów. Tylko w przypadku 

dobrze zaplanowanego i przeprowadzonego 

procesu weryfikacji oraz oceny ryzyka w fir-

mie klienta, do kancelarii windykacyjnej trafi 

należność, która jest dobrze udokumentowa-

na, dotyczy istniejącego, oraz do niedawna  

w pełni wypłacalnego podmiotu/konsumenta. 

Zatem w jak najlepiej rozumianym interesie 

firm windykacyjnych jest wspieranie swoich 

kontrahentów w całym procesie zaplanowania 

oraz implementacji procesu weryfikacji i mo-

nitoringu, który będzie kompatybilny z dal- 

szymi czynnościami prowadzonymi przez ze-

wnętrzną firmę windykacyjną. 

Nasza firma jako cześć grupy TCM, oferu-

je klientom możliwość weryfikacji poten-

cjalnych kontrahentów za pośrednictwem 

lokalnych przedstawicielstw – co pozwala 

nam szybko przeprowadzić tak zwany „biały 

wywiad”, pozyskiwać dane rejestrowe, korzy-

stać z usług specjalistycznych, miejscowych 

firm przygotowujących raporty kredytowe, 

przeprowadzać wizyty w siedzibie przyszłe-

go partnera biznesowego oraz oferować inne 

usługi dostępne w kraju siedziby kontrahenta 

- i tak już w 169 państwach na świecie.

Prewencja

W obszarze działań własnej firmy warto po- 

stawić na prewencję oraz edukację kontra- 

hentów. Czyli weryfikacja klientów, zwłasz-

cza zagranicznych, precyzyjne zapisy umow-

ne, zapisy na sąd polski lub e-arbitraż, do-

kumentacja(!), konsekwentne informowanie  

o terminie zapłaty za dostarczony towar/wy-

konaną usługę oraz ciągły monitoring płat- 

ności np. w formie wiadomości 2-3 dni przed 

terminem płatności oraz już 2-3 dni po ter-
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minie. Dopełnieniem działań będą własne 

czynności windykacyjne rozpoczynane 5-7 

dni po terminie płatności a już 30-60 dni po 

terminie sprawa powinna być procedowana 

przez partnerską firmę windykacyjną. Tylko 

dobrze zaplanowany proces windykacyjny 

będzie skuteczny.

Czy korzystać z pomocy firmy 

windykacyjnej, a jeśli tak to, kiedy? 

Na wstępie pamiętajmy, że to obowiązkiem 

kontrahenta/dłużnika jest zapłata za otrzy-

many towar lub wykonaną usługę, a zarza-

dzanie wierzytelnościami ma tylko zmini- 

malizować ryzyko oraz doprowadzić do otrzy- 

mania należnej płatności. 

Część klientów świadomie i nieprzerwanie 

podejmuje działania, które poprawiają ca-

shflow i zabezpieczają aktywa niezbędne fir- 

mie. Środki finansowe są niezbędne do gro-

madzenia zapasów, co przy zerwanych łań-

cuchach dostaw, brakach półproduktów (np. 

półprzewodniki, surowce) oraz skokowo ro-

snącym cenom, zapewnia firmom ciągłość 

produkcji konieczną do przetrwania. Moni-

torowanie sytuacji płatniczej kontrahentów 

(rozumiane również jako scoring oraz wery-

fikacje przyszłych partnerów biznesowych) 

i natychmiastowe wdrażanie adekwatnych 

działań wyprzedzających (redukcja limitów, 

skrócenie okresu płatności, przedpłaty, nowe 

dostawy powiązane ze spłatą zaległości) są 

najefektywniejszymi sposobami zapewnia-

jącymi płynność finansową, oczywiście o ile 

firma ma kompetentne zaplecze ludzkie oraz 

techniczne (know-how, systemy IT z moni-

toringiem oraz scenariuszami windykacji), 

żeby realizować kompleksową politykę w tym 

zakresie. 

Aktualnie skuteczna windykacja może być 

przysłowiowym, „być albo nie być” dla wielu 

firm, zatem jeśli nie mamy własnego działu 

windykacji warto już teraz rozejrzeć się za 

kompetentnym partnerem. Firma windyka- 

cyjna posiadająca niezbędne narzędzia, kom-

petencje oraz doświadczenie działa zdecydo-

wanie skuteczniej niż my – pamiętajmy, że to 

jest jej specjalizacja, z tego żyje. Najwydaj-

niejszym i najtańszym rozwiązaniem dla nas 

będzie skorzystanie z usług firmy, która dzia-

ła wyłącznie na zasadzie success fee/NCNP, 

co my oferujemy w standardzie.

Co zatem robić? Przede wszystkim działać  

i to działać szybko. Sukces windykacji jest za-

leżny od upływu czasu. W przypadku stwier-

dzenia problemu z obsługa zobowiązań przez 

kontrahentów sugerujemy jak najszybciej 

skorzystać z profesjonalnej obsługi windyka- 

cyjnej, szczególnie jeżeli chodzi o dłużników 

zagranicznych. Dysponując wiedzą, doświad- 

czeniem, lokalną obecnością oraz dostępem 

do źródeł informacji, firma windykacyjna 

niezwłocznie dotrze do sedna sprawy. Przede 

wszystkim trzeba zdefiniować problem, któ-

ry leży u podstaw braku płatności przez dłuż-

nika, który może wynikać nie ze złej woli, ale 

z braku faktycznych możliwości regulowania 

zobowiązań. Czasami dłużnik nie potrafi po-

informować wierzyciela o problemach lub 

ich skali. Dobry windykator zabiera złe emo- 

cje, które mogą pojawić się w procesie win-

dykacji wewnętrznej i jako strona pozosta-

jąca poza pierwotnym stosunkiem łączącym 

dłużnika i wierzyciela przejmuje na siebie cię-

żar prowadzenia, czasem bardzo trudnych, 

rozmów i negocjacji, działając jako mediator 

potrafi znaleźć obiektywnie najlepsze wyjście 

z trudnej sytuacji Poza tym inaczej będzie 

wyglądała windykacja w Azji, inaczej w Ame-

ryce Południowej a inaczej w Skandynawii. 

Tu wchodzą w grę nie tylko odmienne sys-

temy prawne, ale również systemy gospodar-

cze, odmienny zwyczaje i przede wszystkim 

odmienność kulturowa. Dłużnik w Indiach 

nie powie bezpośrednio o problemie, ale 

zacznie negocjować rabat lub zwrot towaru, 

licząc na długotrwałe negocjacje oraz bezpo-

średnie zaangażowanie windykatora, dłużnik 

w Norwegii nie będzie chciał, żeby w jakikol-

wiek sposób naruszono jego strefę komfortu 

i będzie oczekiwał kontaktu zdalnego i bar-

dzo merytorycznego przedstawienia sprawy. 

Znajomość takich różnic jest kluczowa dla 

powodzenia całego procesu i wg naszych es-

tymacji prowadzi do zakończenia większości 

spraw sukcesem już na etapie polubownym. 

Niejednokrotnie wspieramy dłużnika i oferu-

jemy mu wielorakie rozwiązania, które pro-
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wadzą do wyrwania się ze spirali zadłużenia 

i złapania „oddechu finansowego”, dlatego 

zawsze warto z nami rozmawiać. Moim zda-

niem idealna windykacja polubowna to taka, 

po zakończeniu której dłużnik i wierzyciel 

zaczynają ponownie współpracować z korzy-

ścią dla obu stron. Do tego zawsze dążymy. 

Jako firma specjalizująca się w międzynaro-

dowej windykacji B2B, często otrzymujemy 

pytania co zrobić w przypadku braku zapła-

ty od klienta z państwa X z oczekiwaniem 

ogólnej porady, która można zastosować  

w praktyce. Profesjonalna oferta nie może 

być ogólna i musi być dopasowana do wyma-

gań konkretnego klienta oraz konkretnego 

przypadku, co wymaga analizy sprawy. Inne 

wymagania dotyczą windykacji należności  

w Afryce, gdzie trzeba negocjować z władza-

mi, znać lokalne zwyczaje, również hierar-

chię plemienną i strefę wpływów, zaś inne 

dotyczą negocjacji finansowych dot. obsłu-

gi zaległego projektu z dużym koncernem  

w Azji, gdzie warunkiem sine qua non będzie 

lokalna firma na tyle duża i władna, żeby do-

trzeć do decydentów na odpowiednim po-

ziomie firmy dłużnika. Znajomość specyfiki 

produktu, rynku oraz sposobów i lokalnych 

technik negocjacji jest niezastąpiona i będzie 

nieporównywalnie efektywniejsza do „ogólnej 

windykacji zdalnej” prowadzonej z innego 

państwa. To wszystko oferujemy naszym klien- 

tom i zapraszamy wszystkich do współpracy.

BIZNES

„Monitorowanie sytuacji płatniczej kontrahentów rozumiane 
również jako scoring oraz weryfikacje przyszłych partnerów 
biznesowych) i natychmiastowe wdrażanie adekwatnych 
działań wyprzedzających (redukcja limitów, skrócenie okresu 
płatności, przedpłaty, nowe dostawy powiązane ze spłatą 
zaległości) są najefektywniejszymi sposobami zapewniającymi 
płynność finansową, oczywiście o ile firma ma kompetentne 
zaplecze ludzkie oraz techniczne.”


