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z dnia 10 października 2016 r.

Procedura windykacji należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 
w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

1. Informacje ogólne

1.1. Cel wprowadzenia procedury

Wprowadzenie procedury windykacji ma na celu ujednolicenie czynności związanych z 
monitorowaniem i terminową windykacją należności o charakterze cywilnoprawnym 
stanowiących dochód Gminy Zdzieszowice.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem procedury jest uregulowanie zasad i trybu postępowania w zakresie 
postępowania windykacyjnego zmierzającego do odzyskania niezapłaconych w terminie 
należności o charakterze cywilnoprawnym oraz monitorowanie postępów windykacji. 
Procedurą objęte są czynności windykacyjne należności głównej oraz kosztów ubocznych tj. 
odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów postępowania.

1.3. Definicje i terminologia

1) Należność - należy przez to rozumieć należności cywilnoprawne (należności główne) tj. 
uprawnione do otrzymania świadczenia pieniężne w określonym terminie od osoby fizycznej, 
osoby prawnej lub od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wraz 
z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne),
2) Wierzyciel- rozumie się przez to Gminę Zdzieszowice, w imieniu której działa Burmistrz 
Zdzieszowic żądając spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika),

3) Kontrahent- rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do uregulowania wobec 
wierzyciela należności, a wynikającej z istniejącego między nimi stosunku prawnego,

4) Dłużnik - rozumie się przez to kontrahenta, który jest zobowiązany do uregulowania 
wobec wierzyciela należności, której termin płatności już upłynął,

5) Windykacja- ogół podejmowanych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do 
spłaty przez dłużnika względem wierzyciela należności pieniężnych powstałych na podstawie 
ustawy, umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego, których termin płatności już 
minął,

6) Pracownik merytoryczny- to pracownik, który zgodnie z zakresem czynności prowadzi 
dokumentację i naliczenie kwot danej należności o charakterze cywilnoprawnym,

7) Księgowa- to pracownik, który zgodnie z zakresem czynności prowadzi ewidencję 
księgową danego dochodu o charakterze cywilnoprawnym,
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8) Egzekucja sądowa- postępowanie prowadzone w sprawach cywilnych na wniosek 
wierzyciela celem uzyskania orzeczenia sądowego opatrzonego klauzulą wykonalności, który 
uprawnia do egzekucji komorniczej.

2. Windykacja dochodów niepodatkowych o charakterze cywilnoprawnym 

2.1. Kontrola terminowej realizacji zobowiązań

1) Należności stają się zaległościami następnego dnia po upływie terminu ich płatności 
określonego co do daty w umowie (lub innym dokumencie potwierdzającym powstanie 
należności) a nie jest on dniem ustawowo wolnym od pracy; jeżeli określony termin przypada 
na dzień wolny od pracy to terminem płatności jest najbliższy dzień powszedni (roboczy),
2) W przypadku nieterminowego regulowania należności naliczane są właściwe odsetki 
zgodnie z określonymi w umowie lub obowiązującymi przepisami prawa, do dnia uiszczenia 
zaległości włącznie,
3) Wpłatę należności po terminie płatności księgowa zarachowuje w pierwszej kolejności na 
odsetki, a w pozostałej części na należność główną; zapis o takim sposobie zarachowania 
winien stanowić integralną część umowy z kontrahentem,
4) Dłużnik mający względem wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy 
spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić; w przypadku gdy sposób 
zaliczenia wpłaty nie został wskazany przez dłużnika lub różni się od jego wskazania 
księgowa informuje dłużnika na piśmie o sposobie zaliczenia wpłaty z pouczeniem o 
możliwości wniesienia sprzeciwu.
5) Kontrolę terminowej realizacji zobowiązań dokonuje księgowa danej należności poprzez 
analizę kont dłużników, po zaksięgowaniu wszystkich wpłat, zwrotów, przypisów i odpisów 
przypadających do końca analizowanego okresu,
6) Analiza stanu kont dłużników winna być prowadzona na bieżąco oraz poprzez 
wydrukowanie wykazu zaległości dla danej kategorii należności według stanu na koniec 
każdego kwartału, najpóźniej do 7 dnia po zakończeniu kwartału,
7) Pracownik merytoryczny zobowiązany jest pisemnie zawiadamiać księgową na bieżąco o 
wszelkich zmianach: co do wysokości przypisu należności, danych o kontrahencie, jego 
zgonie, wypowiedzeniu umowy itp.

2.2 . Zasady wystawiania wezwań do zapłaty
1) W przypadku stwierdzenia zaległości w zapłacie wymagalnej należności księgowa 
zobowiązana jest do wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty w terminie najpóźniej do 30 
dni po upływie terminu płatności należności, z zastrzeżeniem pkt 2,
2) W przypadku gdy zaległość nie przekracza kwoty 50 zł dopuszcza się wystawienie 
wezwania do końca roku, w którym powstała zaległość.
3) Wszystkie wezwania są numerowane narastająco w danym roku kalendarzowym, dla 
każdej należności odrębnie,
4) Wezwania do zapłaty sporządza się w dwóch egzemplarzach -  oryginał otrzymuje dłużnik, 
a kopia pozostaje w aktach księgowości,
5) Wezwanie do zapłaty wysyła się do dłużnika listem poleconym, za potwierdzeniem 
odbioru, za pośrednictwem operatora pocztowego lub pracownika Urzędu doręczającego 
korespondencję; przesyłkę listową uważa się za doręczoną, również w przypadku przesyłki 
dwukrotnie awizowanej,
6) 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
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operatorem pocztowym lub w komórce organizacyjnej Urzędu, w której odbywa się 
doręczanie korespondencji,
7) Termin zapłaty zaległości określonej w wezwaniu do zapłaty wynosi nie mniej niż 7 i nie 
więcej niż 30 dni po doręczeniu wezwania dłużnikowi. W indywidualnych sytuacjach, 
uzasadnionych przedmiotem danej sprawy Burmistrz Zdzieszowic może podjąć decyzję o 
dłuższym niż ww. terminie zapłaty zaległości.
8) W przypadku braku zapłaty całości wskazanej w wezwaniu zaległości z odsetkami w 
zakreślonym terminie księgowa odpowiedzialna za prowadzenie windykacji występuje do 
radcy prawnego z wnioskiem o podjęcie windykacji sądowej, w terminach:
a) najpóźniej do 90 dni licząc od daty doręczenia wezwania zapłaty dłużnikowi, w przypadku 
kwoty zadłużenia nieprzekraczającej 2.000 zł,
b) najpóźniej do 60 dni licząc od daty doręczenia wezwania zapłaty dłużnikowi, w przypadku 
gdy kwota zadłużenia wynosi 2.000 zł i więcej,
9) Terminy wskazane w pkt 8 nie mają zastosowania w przypadku gdy zachodzi ryzyko 
przedawnienia zaległości, w takim przypadku występuje się do radcy prawnego niezwłocznie.

2.3. Sporządzanie i przekazywanie wniosków do radcy prawnego w celu skierowania 
należności na drogę postępowania sądowego

1) W celu przygotowania wniosku do radcy prawnego księgowa gromadzi niezbędne 
dokumenty do złożenia pozwu, stąd na jej wniosek pracownicy Urzędu są zobligowani do 
przekazania żądanych dokumentów w terminie do 7 dni,
2) W celu przymusowego ściągnięcia zaległości od dłużnika księgowa zwraca się z 
wnioskiem, wg wzoru określonego w załączniku nr 1, do radcy prawnego o wszczęcie 
stosownej procedury sądowej za pokwitowaniem. Do wniosku załącza się dokumenty 
niezbędne do sporządzenia pozwu.
4) Radca prawny w wyniku analizy wniosku i dołączonych dokumentów może żądać ich 
uzupełnienia w terminie 14 dni od jego otrzymania. Radca prawny w przypadku stwierdzenia 
braku zasadności wniesienia powództwa na drogę sądową informuje o tym pisemnie 
księgową. W terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Burmistrz 
Zdzieszowic podejmuje decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową.
5) Księgowa prowadząca windykację i pracownik merytoryczny ściśle współpracują z radcą 
prawnym udostępniając mu niezbędne dokumenty i informacje.

2.4. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela

1) Radca prawny składa pozew do właściwego sądu w terminie 45 dni od dnia otrzymania 
kompletnego wniosku (uzupełnionego o niezbędne dane i dokumenty),
2) Radca prawny przed złożeniem pozwu informuje księgową o wysokości opłat sądowych, 
ich właściwości i terminie zapłaty; potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej dołącza się w 
kopii lub kserokopii potwierdzonej za zgodność do oryginału pozwu,
3) Kopię złożonego pozwu radca prawny przekazuje księgowej do 14 dni od jego złożenia w 
sądzie.
4) Księgowa informuje radcę prawnego na bieżąco o wszelkich dokonanych przez dłużnika 
wpłatach,
5) Po otrzymaniu orzeczenia sądowego i jego uprawomocnieniu się radca prawny w terminie 
do 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia i w przypadku braku zapłaty ze strony dłużnika, 
występuje do księgowej o uiszczenie opłaty kancelaryjnej, a po jej otrzymaniu występuje w 
terminie do 30 dni do właściwego sądu z wnioskiem o:
a) przekazanie pisemnej informacji o dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądowego,
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b) nadanie klauzuli wykonalności.
6) Po otrzymaniu tytułu wykonawczego radca prawny w terminie do 30 dni występuje z 
wnioskiem do właściwego komornika sądowego o wszczęcie egzekucji, po uprzednim 
sprawdzeniu czy dłużnik nie uregulował zaległości.

2.5. Inne zagadnienia związane z windykacją

1) Wnioski o wszczęcie egzekucji oraz wszelkie pisma egzekucyjne sporządza radca prawny.
2) Pracownicy Urzędu, do których właściwości sprawa należy merytorycznie zobowiązani są do 

udzielenia wszelkiej pomocy radcy prawnemu w przygotowaniu dokumentów w procesie i 
egzekucji.

3) Zwrócone przez komornika tytuły wykonawcze po bezskutecznej egzekucji przechowywane są
przez radcę prawnego z uwzględnieniem obowiązków wynikających z zasad archiwizacji 
dokumentów. Nie rzadziej niż raz do roku księgowa sporządza wykaz zaległości dla spraw 
umorzonych przez komornika i przekazuje radcy prawnemu, który dokonuje analizy tych 
spraw i podejmuje działania w celu niedopuszczenia do przedawnienia.

4) Dokumenty dotyczące spraw prowadzonych przed sądami i komornikami sądowymi 
przechowuje radca prawny.

5) Księgowa zakłada i prowadzi teczki spraw windykacyjnych w ujęciu odrębnie dla każdego 
dłużnika i dla każdego pozwu; w każdej teczce gromadzona jest korespondencja przychodząca 
i wychodząca dotycząca danej sprawy oraz tworzy się metrykę akt sprawy według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
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