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Anna Wodyñska
Górnoœl¹ska Wy¿sza Szko³a Handlowa w Katowicach

Zabezpieczenie nale¿noœci jako element polityki
kredytowej przedsiêbiorstwa

Streszczenie
Duøa konkurencja wúrÛd dostawcÛw towarÛw i us≥ug spowodowa≥a, iø standardem sta≥o siÍ udzielanie klientom odroczonego terminu p≥atnoúci, co rÛwnoznaczne jest z udzieleniem klientowi kredytu handlowego. PrzedsiÍbiorstwa starajπ siÍ ograniczaÊ ryzyko kredytowe poprzez zabezpieczanie swoich transakcji
handlowych, zgodnie z prowadzonπ przez siebie politykπ kredytowπ, ktÛra determinuje w pewnym stopniu wybÛr narzÍdzi zabezpieczania transakcji handlowych.
W niniejszym artykule przedstawiono pe≥en wachlarz narzÍdzi zabezpieczajπcych transakcje handlowe wed≥ug generalnego podzia≥u na zabezpieczenia osobiste i majπtkowe.
Autor zwraca uwagÍ na fakt, iø prowadzπc odpowiedniπ politykÍ kredytowπ
wobec kontrahentÛw, przedsiÍbiorstwo ma szanse skuteczniej monitorowaÊ naleønoúci i zawieraÊ nacisk na ich zwrot, a w przypadku niesolidnego p≥atnika, w razie potrzeby, skorzystaÊ moøe z przygotowanych wczeúniej narzÍdzi zabezpieczajπcych transakcje handlowe.
Autor przekonuje, øe bez wzglÍdu na wybÛr instrumentÛw zabezpieczajπcych
transakcje handlowe, czy przes≥anki, jakimi kieruje siÍ zarzπdzajπcy naleønoúciami, podstawowym kryterium oceny zabezpieczenia, powinna byÊ jego realna,
sprawdzona i zweryfikowana wartoúÊ. Niewiele jest bowiem wart zastaw na rzeczy, ktÛra w rzeczywistoúci w ogÛle nie istnieje, podobnie jak porÍczenie osoby niewyp≥acalnej.
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Wprowadzenie
Wzrost konkurencji wúrÛd przedsiÍbiorstw sprawi≥, iø szczegÛlnie w branøach nisko zmonopolizowanych standardem sta≥o siÍ udzielanie klientom odroczonego terminu p≥atnoúci, szczegÛlnie ma≥ym i úrednim przedsiÍbiorstwom, ktÛre majπ trudnoúci ze spe≥nieniem warunkÛw koniecznych do otrzymania kredytÛw na rynku finansowym (Bielawska, 2001: 209), a zawarcie transakcji handlowej z odroczonym terminem p≥atnoúci jest rÛwnoznaczne z udzieleniem klientowi kredytu handlowego. Klient przedsiÍbiorstwa staje siÍ wiÍc jego d≥uønikiem
(SierpiÒska, WÍdzki, 2005: 201). PrzedsiÍbiorstwa starajπ siÍ ograniczaÊ ryzyko
kredytowe poprzez zabezpieczanie swoich transakcji handlowych. Zabezpieczenie wierzytelnoúci przyspiesza ich ewentualnπ windykacjÍ, a takøe daje pierwszeÒstwo w niezbÍdnym czasami zaspokojeniu roszczeÒ z majπtku d≥uønika
przed innymi jego kontrahentami (SierpiÒska, WÍdzki, 2005: 201).

1. Strategie zabezpieczenie naleønoúci
Znaczπcym elementem polityki kredytowej przedsiÍbiorstwa jest okreúlanie
warunkÛw, jakie bÍdπ musieli spe≥niÊ nabywcy, by otrzymaÊ kredyt kupiecki (Bielawska, 2001: 319). PrzyjÍta przez przedsiÍbiorstwo w tym zakresie polityka powinna wyznaczaÊ kierunki i stawiaÊ bariery sprzedaøy, tak aby przedsiÍbiorstwo
utrzymywa≥o i polepsza≥o swojπ pozycjÍ rynkowπ. PrzedsiÍbiorstwo powinno rÛwnieø uwzglÍdniaÊ w swojej polityce kredytowej sprawnie dzia≥ajπce mechanizmy,
chroniπce organizacjÍ przed skutkami niewyp≥acalnoúci jego d≥uønikÛw.
Sprawne sterowanie politykπ kredytowπ przedsiÍbiorstwa w zakresie inkasowania naleønoúci zaczyna siÍ juø w momencie negocjowania z kontrahentem
warunkÛw umowy. Zapisy umowy powinny zabezpieczaÊ interesy przedsiÍbiorcy
(Kowalski, 2006: 15). Jednoczeúnie naleøy pamiÍtaÊ, øe polityka zabezpieczania
naleønoúci powinna byÊ spÛjna z ca≥π politykπ kredytowπ przedsiÍbiorstwa,
w szczegÛlnoúci z takimi jej elementami jak okres kredytowania, ocena wiarygodnoúci kredytowej czy udzielanie klientom skonta i innych rodzajÛw rabatÛw
(Bielawska, 2001: 319).
Generalnie literatura przedmiotu dzieli stosowane przez przedsiÍbiorcÛw
strategie polityki kredytowej, a zatem i inkasowania naleønoúci, na trzy grupy:
strategiÍ konserwatywnπ, agresywnπ lub mieszanπ.
Strategia konserwatywna (zachowawcza, ≥agodna, defensywna, pasywna,
pesymistyczna, przetrwania) (K≥osowska, Tokarski, Tokarski, Chojnacka, 2006:
32) zmierza do ca≥kowitego niemal wyeliminowania ryzyka niewyp≥acalnoúci
klientÛw. Kredyt handlowy jest udzielany tylko sta≥ym, solidnym klientom i dodatkowo uwarunkowany uzyskaniem solidnej gwarancji zap≥aty (np. otrzymaniem weksla gwarancyjnego zaopatrzonego w porÍczenie banku lub solidnej firmy) (BieÒ, 2005: 222).
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Dla agresywnej polityki kredytowej (dynamiczna, ryzykowna, aktywna,
ofensywna, optymistyczna, rozwoju) (K≥osowska, Tokarski, Tokarski, Chojnacka,
2006: 32) charakterystyczne sπ ≥agodniejsze kryteria oceny wyp≥acalnoúci potencjalnych klientÛw oraz brakiem wymagaÒ co do zabezpieczenia transakcji (BieÒ,
2005: 222). Strategia agresywna przewiduje moøliwoúÊ udzielania kredytu nawet odbiorcom o wysokim ryzyku niewyp≥acalnoúci, bez dodatkowych zabezpieczeÒ.
Poúrednim rozwiπzaniem jest strategia umiarkowana (harmonijna, rÛwnowagi, elastyczna, mieszana) (K≥osowska, Tokarski, Tokarski, Chojnacka, 2006:
32). Polega na doúÊ elastycznym udzielaniu kredytÛw handlowych odbiorcom, ale
przy odpowiedniej weryfikacji ich wyp≥acalnoúci (BieÒ, 2005: 223) oraz przy zastosowaniu dogodnych dla obu stron zabezpieczeÒ transakcji.
Przewaønie przedsiÍbiorcy nie trzymajπ siÍ sztywno regu≥ przypisanych poszczegÛlnym strategiom. Nie stosuje siÍ strategii agresywnej bπdü konserwatywnej w czystej postaci. Nie moøna jednak ca≥kowicie wykluczyÊ stosowania przez
przedsiÍbiorstwa w okreúlonych sytuacjach agresywnej lub konserwatywnej
strategii finansowania (K≥osowska, Tokarski, Tokarski, Chojnacka, 2006: 40).

2. Rodzaje zabezpieczeÒ transakcji handlowych
Stosowanie przez przedsiÍbiorstwo okreúlonej polityki kredytowej determinuje w pewnym stopniu wybÛr narzÍdzi zabezpieczania transakcji handlowych.
Generalnie w praktyce wykorzystywane sπ dwa rodzaje zabezpieczeÒ ñ osobiste i rzeczowe. Zabezpieczenia osobiste charakteryzujπ siÍ tym, øe podmiot zabezpieczajπcy odpowiada ca≥ym swoim majπtkiem, a wierzyciel moøe dochodziÊ
swych roszczeÒ z tego majπtku. Przy zabezpieczeniach rzeczowych zabezpieczenie stanowi okreúlona rzecz i tylko z niej moøe byÊ egzekwowana naleønoúÊ wierzyciela (Kukie≥ka, Poniewierka, 2003: 225).
Istotπ zabezpieczeÒ rzeczowych jest zabezpieczenie zap≥aty naleønoúci na
konkretnej nieruchomoúci, rzeczy ruchomej lub prawie majπtkowym d≥uønika
lub osoby trzeciej. Bez znaczenia przy tym jest to, czyjπ w≥asnoúciπ jest owa rzecz
lub prawo w momencie prowadzenia z niej egzekucji. SpoúrÛd zabezpieczeÒ rzeczowych najpowszechniejszym zastosowanie w obrocie gospodarczym ma hipoteka, zastaw, przew≥aszczenie na zabezpieczenie oraz zastrzeøenie w≥asnoúci
sprzedanej rzeczy (Kowalski, 2006: 15).
Pewnym, ale nie zawsze wygodnym ze wzglÍdÛw handlowych narzÍdziem
jest hipoteka (zwyk≥a, tzw. umowna, kaucyjna, przymusowa, ≥πczna, morska),
ktÛra jest ograniczonym prawem rzeczowym zabezpieczajπcym tylko wierzytelnoúci pieniÍøne (Jasiakiewicz, Jokiel, Koüma, OøÛg, Skrzynecka-Pilch, 2001: 77;
Osada, WÍdrychowski, 1996: 81).
Hipotekπ obciπøyÊ moøna tylko nieruchomoúci. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego nastÍpuje w pierwszej kolejnoúci przed wierzycielami osobistymi w≥aúciciela nieruchomoúci (oraz podmiotami, ktÛrych wierzytelnoúci zabezpieczone
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sπ wpisanπ pÛüniej hipotekπ). SkutecznoúÊ obciπøenia hipotecznego dotyczy kaødego w≥aúciciela nieruchomoúci (Osada, WÍdrychowski, 1996: 81). Dla w≥aúciciela korzystnym jest to, øe ustanowienie hipoteki na jego nieruchomoúci lub prawie w øaden sposÛb nie ogranicza praw do dysponowania takim przedmiotem
w≥πcznie z moøliwoúciπ jego zbycia.
W obrocie gospodarczym najwiÍksze znaczenie ma hipoteka umowna. Dla
jej ustanowienia niezbÍdna jest zgodna wola stron: wierzyciela i d≥uønika, ewentualnie osoby trzeciej, na ktÛrej nieruchomoúci ustanowione sπ zabezpieczenia.
Aby sπd dokona≥ wpisu do ksiÍgi wieczystej i tym samym ukonstytuowa≥ hipotekÍ d≥uønik musi z≥oøyÊ w≥aúciwe oúwiadczenie sporzπdzone w formie aktu notarialnego.
Jeøeli wierzytelnoúÊ pieniÍøna jest o nieustalonej wysokoúci, wÛwczas moøe
byÊ ona zabezpieczona hipotekπ kaucyjnπ, ktÛra zabezpiecza rÛwnieø wierzytelnoúci z dokumentÛw zbywalnych przez indos, chociaøby wysokoúÊ wierzytelnoúci
by≥a z gÛry ustalona.
Hipoteka przymusowa zabezpiecza wierzytelnoúÊ stwierdzonπ tytu≥em
wykonawczym i wygasa wraz z wygaúniÍciem wierzytelnoúci, ktÛrπ zabezpiecza
(Kowalski, 2006: 17). Jest to narzÍdzie mocne, uøywane przez zarzπdzajπcego naleønoúciami wÛwczas, gdy polubowne prÛby odzyskania naleønoúci koÒczπ siÍ fiaskiem i niezbÍdne jest skierowanie sprawy na drogÍ postÍpowania sπdowego.
Hipoteka jest narzÍdziem przedsiÍbiorcy stosujπcego raczej konserwatywnπ
politykÍ kredytowπ niø agresywnie walczπcego o zdobycie rynku.
Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym, na mocy ktÛrego sterujπcy
politykπ inkasowania naleønoúci, w przypadku skorzystania z tego narzÍdzia,
bÍdzie mÛg≥ dochodziÊ zaspokojenia z rzeczy lub prawa niezaleønie od tego, kto
sta≥ siÍ ich w≥aúcicielem z pierwszeÒstwem przed wierzycielami osobistymi,
z wyjπtkiem jednak tych ktÛrym przys≥uguje pierwszeÒstwo na mocy przepisÛw
szczegÛlnych. AtrakcyjnoúÊ zastawu jako formy zabezpieczenia polega na tym, øe
zastaw moøe zostaÊ ustanowiony nie tylko przez d≥uønika, ale takøe przez osobÍ
trzeciπ. Ze wzglÍdu na przedmiot zabezpieczenia wyrÛønia siÍ zastaw na rzeczach ruchomych i na prawach (Osada, WÍdrychowski, 1996: 64).
Zastaw na rzeczach ruchomych ustanawiany jest w drodze umowy zawartej pomiÍdzy wierzycielem (zastawnik) i d≥uønikiem (zastawca). Aby taka
forma zabezpieczenia by≥a skuteczna, koniecznym jest by jej przedmiot by≥ wydany przez d≥uønika wierzycielowi lub osobie trzeciej, na ktÛrπ zgodzi≥y siÍ strony. W praktyce zatem zastaw na rzeczach ruchomych moøe okazaÊ siÍ zabezpieczeniem uciπøliwym bo zastawca zostaje pozbawiony moøliwoúci faktycznego korzystania z rzeczy, na ktÛrej zosta≥ ustanowiony zastaw. Pomimo tego, øe przedmiot zastawu musi byÊ wydany wierzycielowi, d≥uønikowi ca≥y czas przys≥uguje
prawo jego zbycia. Jednakøe zastaw moøe funkcjonowaÊ wraz z wierzytelnoúciπ,
tym samym nie jest moøliwe dokonanie sprzedaøy samego zastawu bez wierzytelnoúci, ktÛrπ zabezpiecza (Kowalski, 2006: 20). Jest to zatem narzÍdzie, ktÛrego zarzπdzajπcy uøywa stosujπc konserwatywnπ strategiÍ inkasowania naleønoúci lub w przypadku, kiedy zaufanie do p≥atnika jest ograniczone.
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Do zastawu na prawach stosuje siÍ odpowiednio przepisy o zastawie na
rzeczach ruchomych. Umowa zastawu musi mieÊ formÍ pisemnπ i byÊ opatrzona
datπ pewnπ. Naleøy pamiÍtaÊ, iø ustanowienie zastawu wymaga zawarcia umowy przeniesienia prawa (wydania odp. dokumentu). Przedmiotem takiego zastawu mogπ byÊ udzia≥y w sp. z o.o., akcje, obligacje, weksle czy patenty.
Przeniesienie w≥asnoúci na zabezpieczenie Ñprzew≥aszczenie na zabezpieczenieî polega na przeniesieniu przez d≥uønika na wierzyciela rzeczy ruchomych, takich jak maszyny, urzπdzenia, surowce, towary przeznaczone do sprzedaøy itp. Przeniesienie w≥asnoúci nastÍpuje na mocy umowy (HeropolitaÒska,
Borowska, 1991: 121). W okresie sp≥aty rzecz pozostaje nadal w posiadaniu dotychczasowego w≥aúciciela, najczÍúciej jest oddawana w nieodp≥atne uøytkowanie (Osada, WÍdrychowski, 1996: 81).
Niewπtpliwie jest to praktyczny i stosunkowo ≥atwy instrument zabezpieczenia wierzytelnoúci, zw≥aszcza w odniesieniu do kredytÛw krÛtko i úrednioterminowych, ktÛry nie obciπøa d≥uønika ponad miarÍ, zaú wierzycielowi zapewnia
z kolei zaspokojenie, bez potrzeby prowadzenia d≥ugiego i kosztownego postÍpowania egzekucyjnego. Zabezpieczenie to zapewnia wierzycielowi, iø staje siÍ on
od razu w≥aúcicielem danej rzeczy (Dobrodziej, 1996: 81). Nie do koÒca rozwiπzana jest kwestia przew≥aszczenia na zabezpieczenia nieruchomoúci. Rozwiπzanie
to budzi wiele wπtpliwoúci. Przeniesienie w≥asnoúci nieruchomoúci nie moøe mieÊ
trybu warunkowego i ma charakter ostateczny. Z ca≥π pewnoúciπ wymaga ona zastosowania szczegÛlnej formy, jakπ jest akt notarialny. Bezpieczniejsze w takim
przypadku jest stosowanie raczej zobowiπzania do przeniesienia w≥asnoúci
nieruchomoúci. Jest to przyrzeczenie d≥uønika do przeniesienia w≥asnoúci nieruchomoúci na wierzyciela w przypadku niewykonania zobowiπzania. Umowa tego typu musi byÊ zawarta w formie aktu notarialnego i spe≥niaÊ wszelkie wymogi umowy przedwstÍpnej oraz wszelkie elementy umowy finalnej (Kukie≥ka, Poniewierka, 2003: 229).
Praktycznym narzÍdziem ograniczenia ryzyka niewyp≥acalnoúci kontrahenta jest dla zarzπdzajπcego naleønoúciami zastrzeøenie w≥asnoúci sprzedanej
rzeczy. Polega ono na tym, øe w przypadku, gdy np. sprzedawca zastrzeg≥ sobie
w≥asnoúÊ rzeczy sprzedanej aø do uiszczenia ceny, uwaøa siÍ w razie wπtpliwoúci,
øe przeniesienie w≥asnoúci nastπpi≥o pod warunkiem, iø cena zostanie uiszczona.
W razie spe≥nienia warunku, nabywca rzeczy ruchomej staje siÍ automatycznie
jej w≥aúcicielem, bez potrzeby zawierania dodatkowej umowy. Jeúli zaú warunek
ten nie zostanie spe≥niony, w≥asnoúÊ rzeczy pozostaje przy sprzedawcy. Kupujπcy
aø do momentu nabycia w≥asnoúci nie jest uprawniony do rozporzπdzania danπ
rzeczπ ruchomπ (Dobrodziej, 1996: 82).
Kaucja polega na z≥oøeniu u wierzyciela okreúlonej kwoty pieniÍdzy przez
d≥uønika lub ewentualnie osobπ trzeciπ (Osada, WÍdrychowski, 1996: 114). Umowa kaucji jest umowπ nienazwanπ. Przedmiot kaucji powinien byÊ w umowie
oznaczony. NajczÍúciej sπ to úrodki pieniÍøne, bony lub inne papiery wartoúciowe, ktÛrych p≥atnik nie chce, z rÛønych wzglÍdÛw, spieniÍøyÊ w dniu zakupu towaru czy us≥ugi (HeropolitaÒska, Borowska, 1991: 123).
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Z kolei w praktyce gospodarczej najbardziej popularnπ formπ zabezpieczeÒ
osobistych jest weksel. Duøe znaczenie, oprÛcz tradycji stosowania weksli ma
dla zarzπdzajπcego naleønoúciami fakt, øe weksel nie jest drogi w zastosowaniu.
Weksel jest papierem wartoúciowym, wystawionym przez d≥uønika, lub innπ osobÍ, ktÛry nastÍpnie moøe byÊ wrÍczony wierzycielowi lub z≥oøony do depozytu
u osoby trzeciej (np. notariusz), w ktÛrym wystawca zobowiπzuje siÍ wyp≥aciÊ
okreúlonπ kwotÍ. Weksel sam w sobie stanowi abstrakcyjne zobowiπzanie, oderwane od samej zabezpieczonej wierzytelnoúci. W≥aúnie ze wzglÍdu na Ûw abstrakcyjny charakter zobowiπzania wekslowego sam dokument weksla jest niezwykle, nawet jak na polskie warunki, sformalizowany.
Formalizm weksla bardzo czÍsto jest przyczynπ niepowodzenia wierzyciela
chcπcego wykorzystaÊ weksel w postÍpowaniu majπcym na celu odzyskanie naleønoúci. Aby uniknπÊ takich sytuacji, lub nawet tylko komplikacji przy odzyskaniu naleønych kwot zabezpieczonych wekslem, wierzyciel powinien zadbaÊ o to
by wystawiony przez d≥uønika weksel zawiera≥ wszystkie elementy ustawowe,
niezbÍdne dla jego waønoúci (Kowalski, 2006: 32).
Weksel wystÍpuje w kilku odmianach. Weksel w≥asny (sola, suchy, prosty)
jest pisemnym i bezwarunkowym przyrzeczeniem, iø jego wystawca zap≥aci
w okreúlonym czasie i miejscu oznaczonπ na nim sumÍ pieniÍønπ (SierpiÒska,
WÍdzki, 2005: 202). Natomiast weksel w≥asny in blanco, to weksel niezupe≥ny w chwili wystawienia, czyli dokument zawierajπcy co najmniej podpis wystawcy, z≥oøony w zamiarze zaciπgniÍcia zobowiπzania wekslowego. Zamiar zaciπgniÍcia zobowiπzania wekslowego przyjmuje siÍ w obrocie wÛwczas, gdy podpis zosta≥ z≥oøony na blankiecie weksla. Niezupe≥noúÊ weksla nie moøe byÊ wynikiem przeoczenia, lecz efektem zgodnej woli stron. Strony zobowiπzania wekslowego zawierajπ w tym wzglÍdzie odpowiednie porozumienie okreúlajπce sposÛb
wype≥nienia weksla. Porozumienie to na ogÛ≥ przybiera postaÊ osobnego dokumentu, tzw. deklaracji wekslowej, w ktÛrej d≥uønik wyraøa zgodÍ na wype≥nienie
weksla oraz okreúla warunki i sposÛb jego wype≥nienia (Dobrodziej, 1996: 71).
Weksel trasowany (trata, weksel ciπgniony) jest rÛwnieø bezwarunkowym
i pisemnym poleceniem zap≥aty sumy w nim okreúlonej, ale skierowanym przez
wystawcÍ do osoby trzeciej, tzw. trasanta (SierpiÒska, WÍdzki, 2005: 202).
Dodatkowym zabezpieczeniem dla posiadacza weksla jest porÍczenie wekslowe (awal), ktÛre polega na umieszczeniu na wekslu lub przed≥uøce wyrazu
ÑporÍczamî lub innego rÛwnoznacznego zwrotu i podpisaniu przez porÍczyciela.
Wystarczajπce jest teø umieszczenie na przedniej stronie weksla (a nie na jego
odwrocie) samego tylko podpisu (z wy≥πczeniem wystawcy weksla lub trasata).
Od porÍczenie ogÛlnego rÛøni siÍ to porÍczenie tym, øe rodzi abstrakcyjnπ odpowiedzialnoúÊ porÍczyciela za zap≥atÍ sumy wekslowej, przez osobÍ podpisanπ na
wekslu (Dobrodziej, 1996: 58). PorÍczyciel wekslowy odpowiada za powsta≥y d≥ug
ca≥ym swoim majπtkiem, a odpowiedzialnoúÊ awalistÛw jest solidarna i taka sama jak wystawcy weksla. Naleøy zwrÛciÊ uwagÍ, øe zarÛwno sam weksel, jak
i porÍczenie daje szansÍ szybkiego spieniÍøenia wierzytelnoúci tylko w przypadku, gdy emitent czy porÍczyciel weksla sπ wyp≥acalni. Natomiast w kaødym przy-
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padku weksel czy jego porÍczenie przyspiesza ewentualne postÍpowanie sπdowe,
obniøajπc rÛwnoczeúnie jego koszt.
Twardym i zdecydowanie konserwatywnym, z punktu widzenia strategii inkasowania naleønoúci, narzÍdziem jest dobrowolne poddanie siÍ egzekucji.
Podstawπ tej instytucji jest art. 777 pkt 4 k.p.c, zgodnie z ktÛrym akt notarialny,
w ktÛrym d≥uønik podda≥ siÍ egzekucji, stanowi tytu≥ egzekucyjny. Rozwiπzanie
to nie jest zabezpieczeniem sensu stricte, a ma za zadanie u≥atwienie wierzycielowi dochodzenia roszczeÒ (Osada, WÍdrychowski, 1996: 115). Kiedy zaistnieje
taka koniecznoúÊ wierzyciel wystÍpuje do sπdu jedynie o nadanie klauzuli wykonalnoúci, a nie o rozstrzygniÍcie sporu w sprawie. W sposÛb znaczπcy skraca to
czas oczekiwania na wydanie prawomocnego tytu≥u i jest duøo taÒsze.
Instrumentem umiarkowanej strategii polityki kredytowej przedsiÍbiorstwa
jest porÍczenie. Wed≥ug kodeksu cywilnego porÍczyciel, na mocy umowy porÍczenia, zobowiπzuje siÍ sp≥aciÊ wierzytelnoúÊ na wypadek, gdyby nie sp≥aci≥ jej
d≥uønik (HeropolitaÒska, 2000: 67). Aby mog≥o nastπpiÊ skuteczne wzmocnienie
zobowiπzania w formie porÍczenia, musi byÊ zawarta umowa, w ktÛrej porÍczyciel zobowiπzuje siÍ wzglÍdem wierzyciela, øe zaspokoi jego roszczenia w przypadku, gdy d≥uønik nie wywiπøe siÍ z obowiπzku spe≥nienia úwiadczenia. PorÍczyciel, ktÛry w miejsce d≥uønika zaspokoi roszczenie wierzyciela sam staje siÍ
wierzycielem podmiotu, za ktÛry porÍcza≥. Oznacza to, øe porÍczyciel wstÍpuje
we wszystkie prawa wierzyciela, a wartoúÊ takiej wierzytelnoúci wyznaczona jest
kwotπ zap≥aconego zobowiπzania. PorÍczycielowi przys≥uguje prawo do øπdania
spe≥nienia úwiadczenia przez d≥uønika g≥Ûwnego i ewentualnych pozosta≥ych porÍczycieli (Kowalski, 2006: 39).
Przystπpienie do d≥ugu nastÍpuje na podstawie umowy trÛjstronnej lub pomiÍdzy przystÍpujπcym a wierzycielem za zgodπ d≥uønika lub pomiÍdzy przystÍpujπcym a d≥uønikiem za zgodπ wierzyciela. Skutkiem przystπpienia do d≥ugu jest
zmiana podmiotowa po stronie d≥uønika polegajπca na tym, øe w miejsce dotychczasowego d≥uønika za zobowiπzania odpowiadaÊ bÍdzie dwÛch wspÛ≥d≥uønikÛw
solidarnych (Osada, WÍdrychowski, 1996: 116). Z uwagi na to, øe przystπpienie do
d≥ugu nie oznacza zwolnienia z obowiπzku wykonania zobowiπzania pierwotnego
d≥uønika faktycznie nastÍpuje poszerzenia grona d≥uønikÛw. Kaødy z d≥uønikÛw
(tak pierwotny, jak i przystÍpujπcy) jest odpowiedzialny solidarnie i samoistnie
tzn. odpowiada za istniejπcy d≥ug jak za w≥asny (Kowalski, 2006: 41).
PrzejÍcie d≥ugu polega na zwolnieniu dotychczasowego d≥uønika z d≥ugu.
Odpowiedzialnym za sp≥atÍ staje siÍ tylko osoba trzecia. PrzejÍcie d≥ugu moøe
byÊ uznane za bezskuteczne, jeøeli okaøe siÍ, øe przejmujπcy d≥ug jest niewyp≥acalny (Osada, WÍdrychowski, 1996: 81). PrzejÍcie d≥ugu moøe nastπpiÊ:
ï przez umowÍ miÍdzy wierzycielem, a osobπ trzeciπ za zgodπ d≥uønika, przy
czym oúwiadczenie d≥uønika moøe byÊ z≥oøone ktÛrejkolwiek ze stron;
ï przez umowÍ miÍdzy d≥uønikiem, a osobπ trzeciπ za zgodπ wierzyciela.
Przejmujπcemu d≥ug przys≥ugujπ przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty,
ktÛre mia≥ dotychczasowy d≥uønik, z wyjπtkiem zarzutu potrπcenia z wierzytelnoúci dotychczasowego d≥uønika (Dobrodziej, 1996: 67).
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Coraz powszechniej w obrocie gospodarczym stosowana jest gwarancja
bankowa. Jest to zobowiπzanie banku do wyp≥acenia wierzycielowi okreúlonej
kwoty pieniÍønej, w przypadku, gdy d≥uønik nie uregulowa≥ swojego zobowiπzania (SierpiÒska, WÍdzki, 2005: 205). Zobowiπzanie banku wynikajπce z gwarancji jest zawsze zobowiπzaniem pieniÍønym, jakkolwiek przedmiotem gwarancji
bankowej mogπ byÊ oczywiúcie nie tylko zobowiπzania pieniÍøne, ale takøe zdarzenia rÛønego rodzaju. Przelewu wierzytelnoúci z gwarancji bankowej moøna
dokonaÊ tylko wraz z przeniesieniem wierzytelnoúci zabezpieczonej gwarancjπ,
zaú wierzytelnoúÊ ta powstaje z kolei z chwilπ przyjÍcia przez beneficjenta
oúwiadczenia gwaranta (Dobrodziej, 1996: 63).
Coraz powszechniej uøywanym instrumentem polityki inkasowania naleønoúci jest przelew wierzytelnoúci (cesja), w tym rÛwnieø przelew wierzytelnoúci
niewymagalnych (factoring). Jest to przeniesienie wierzytelnoúci przez wierzyciela na osobÍ trzeciπ. Wierzyciel moøe dokonaÊ przelewu wierzytelnoúci bez zgody d≥uønika w kaødej sytuacji, z wyjπtkiem takiej, w ktÛrej jest to sprzeczne
z ustawπ lub zastrzeøeniem umownym lub sprzeczne z w≥aúciwoúciπ zobowiπzania. Wraz z przelewanπ wierzytelnoúciπ przechodzπ na nabywcÍ wszelkie zwiπzane z niπ prawa (np. zastaw, czy odsetki). RÛwnoczeúnie d≥uønikowi przys≥ugujπ przeciwko nabywcy wszelkie prawa, jakie mia≥ wobec zbywcy (Kukie≥ka, Poniewierka, 2003: 21). Przeniesienie wierzytelnoúci nie uchyla odpowiedzialnoúci
cedenta z tytu≥u rÍkojmi i gwarancji za dostarczone towary czy úwiadczone us≥ugi, jak teø innych obowiπzkÛw cedenta wynikajπcych z umowy handlowej.
O ile z przelewem wierzytelnoúci wymagalnych mamy do czynienia, gdy kontrahent nie wywiπza≥ siÍ juø ze swojego zobowiπzania i znalezienie nabywcy takiej wierzytelnoúci moøe byÊ niepewne, tak factoring, w szczegÛlnoúci pe≥ny,
traktowaÊ moøemy jako instrument eliminujπcy ryzyko niewyp≥acalnoúci partnera handlowego.
Factoring polega na tym, øe przedsiÍbiorstwo dokonujπc sprzedaøy na zasadach kredytu kupieckiego, nie oczekuje na sp≥yw naleønoúci za sprzedane wyroby i/lub us≥ugi, lecz otrzymuje naleøne úrodki finansowe wynikajπce ze sprzedaøy od instytucji finansowej úwiadczπcej us≥ugi factoringu. Po up≥ywie terminu
wymagalnoúci instytucja finansowa odzyskuje úrodki przekazane przedsiÍbiorstwu poprzez úciπgniÍcie naleønoúci od odbiorcÛw. Z punktu widzenia umiejscowienia ryzyka w obecnej praktyce gospodarczej wyrÛønia siÍ trzy rodzaje factoringu: w≥aúciwy (nazywany rÛwnieø pe≥nym lub bez regresu), niew≥aúciwy (inaczej niepe≥ny lub z regresem) oraz factoring mieszany (Grzywacz, 2005: 47).
Ryzyko ponoszone przez faktoranta zaleøy przede wszystkim od tego, z jakπ
formπ factoringu ma do czynienia. W przypadku factoringu niepe≥nego ponosi ryzyko zwiπzane z niewyp≥acalnoúciπ d≥uønika, a takøe ryzyko zwiπzane z dostawπ
towarÛw (ryzyko handlowe, transportowe, zwiπzane ze zdarzeniami losowymi).
W przypadku factoringu pe≥nego ryzyko niewyp≥acalnoúci d≥uønika przejmuje na
siebie faktor. Faktorant moøe byÊ naraøony na ryzyko transakcyjne, zwiπzane ze
wspÛ≥pracπ z dotychczasowymi klientami (odbiorcami), ktÛrzy na skutek zawartej umowy factoringu mogπ zrezygnowaÊ z dotychczasowej wspÛ≥pracy lub os≥a-
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biÊ wiÍzi, przenoszπc siÍ do konkurencji (Tokarski, 2005: 97ñ98). W praktyce gospodarczej wystÍpuje niechÍÊ do ujawniania swoich powiπzaÒ z faktorem, a wiÍc
wykluczenie notyfikowania zawartej umowy d≥uønikowi klienta.
Coraz czÍúciej wierzytelnoúci obarczone sπ umownym zakazem ich sprzedaøy bez zgody d≥uønika. Ograniczenie to dotyczy coraz wiÍkszej liczby naleønoúci
i stanowi powaøny problem dla wierzycieli utrudniajπc im obrÛt, a przez to spieniÍøenie ich naleønoúci. Zapisy takie znaleüÊ moøna np. na zamÛwieniu. Wydanie zgody na cesjÍ wymaga zachowania formy pisemnej. Dlatego teø waønym zadaniem osoby zarzπdzajπcej naleønoúciami w przedsiÍbiorstwie jest dopilnowanie by w umowach wiπøπcych przedsiÍbiorstwo z p≥atnikami taki zakaz cesji nie
widnia≥. Dobrze jest kiedy umowa zawiera zapis odwrotny, czyli zgodÍ p≥atnika
na dokonanie cesji. Zapis taki wywiera rÛwnieø wp≥yw psychologiczny, poniewaø
p≥atnik, ktÛry planuje nie wywiπzaÊ siÍ ze swojego zobowiπzania w terminie musi liczyÊ siÍ ze sprzedaøπ swojego d≥ugu np. wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej.
Ma≥o inwazyjnym, choÊ z pewnoúciπ nietanim sposobem zabezpieczenia interesÛw firmy przed niewyp≥acalnoúciπ kontrahentÛw jest ubezpieczenie kredytÛw kupieckich. Przy odroczonym terminie p≥atnoúci wierzyciel ponosi ryzyko
niedotrzymania úwiadczenia wzajemnego od d≥uønika, gdy sam spe≥ni≥ juø
úwiadczenie. Ubezpieczenie transakcji kredytowej polega na zabezpieczeniu w≥aúnie tego ryzyka na podstawie umowy ubezpieczenia. W wypadku braku sp≥aty
przez d≥uønika zap≥aty dokonuje towarzystwo ubezpieczeniowe na podstawie
umowy ubezpieczenia (Kukie≥ka, Poniewierka, 2003: 20). Brak sp≥aty jest zatem
traktowany jako ryzyko ubezpieczeniowe (Osada, WÍdrychowski, 1996: 114).
Ubezpieczyciele kredytu kupieckiego prowadzπ swojπ dzia≥alnoúÊ w trzech
obszarach. Pierwszym z nich jest selekcjonowanie klientÛw, co pozwala na unikniÍcie pertraktowania przez przedsiÍbiorcÍ z klientami niewyp≥acalnymi, bπdü
teø z klientami na skraju bankructwa. Przed podjÍciem decyzji o pierwszej dostawie towaru do klienta przez przedsiÍbiorstwo, specjaliúci z towarzystwa ubezpieczeniowego analizujπ sytuacjÍ finansowπ tego klienta i informujπ kredytodawcÍ o moøliwoúci (i wysokoúci) udzielania mu kredytu kupieckiego.
Drugim obszarem dzia≥ania towarzystw ubezpieczeniowych jest wyp≥ata odszkodowaÒ za straty, ktÛre zosta≥y poniesione przez przedsiÍbiorcÍ w wyniku
bankructwa czy d≥uøszej zw≥oki w sp≥acie naleønoúci przez konkretnego klienta.
Trzecim obszarem funkcjonowania jest przejmowanie nieuregulowanych
przez d≥uønikÛw wierzytelnoúci od kredytodawcÛw i prowadzenie ich windykacji.
CzÍúÊ odzyskana w wyniku windykacji jest dzielona w ten sposÛb, øe kredytodawca otrzymuje od ubezpieczyciela rÛønicÍ miÍdzy kwotπ odzyskanπ, a wysokoúciπ odszkodowania z zastrzeøeniem, øe strony proporcjonalnie uczestniczπ proporcjonalnie (SierpiÒska, WÍdzki, 2005: 210).
Z regu≥y ubezpieczenie kredytÛw kupieckich dotyczy ca≥oúci lub wiÍkszego
pakietu p≥atnikÛw czy transakcji, a koszt ubezpieczenia ponosi wierzyciel.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje naleønoúci bezsporne z tytu≥u sprzedaøy towarÛw i us≥ug na warunkach kredytu kupieckiego. Maksymalny termin p≥atno-
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úci przedstawionych do ubezpieczenia faktur VAT to przewaønie 120 dni. Ochronπ ubezpieczeniowπ mogπ byÊ objÍte naleønoúci od kontrahentÛw krajowych, jak
i zagranicznych. Obszar krajÛw jest coraz szerszy, w≥aúciwie spod ochrony ubezpieczeniowej wyjÍte sπ kraje znajdujπce siÍ w stanie wojny, lub takie gdzie prawo ≥amane jest nagminnie.
Powszechnπ praktykπ towarzystw ubezpieczeniowych jest takie konstruowanie umÛw, w ktÛrych Ubezpieczajπcy uczestniczy w szkodzie poprzez tzw. udzia≥
w≥asny (nawet 15%). Na wysokπ cenÍ ubezpieczenia wp≥ywa fakt, iø ubezpieczeniem objÍty jest zazwyczaj ca≥y obrÛt realizowany przez Ubezpieczajπcego na warunkach kredytu kupieckiego. Dodatkowym kosztem jest rÛwnieø op≥ata za ocenÍ kontrahentÛw Ubezpieczajπcego i monitoring ich sytuacji finansowej przez 12
miesiÍcy. Mimo wysokich cen, produkt ma wiele zalet i jest wygodnym narzÍdziem zarzπdzania naleønoúciami.
DziÍki us≥udze ubezpieczenia powstaje moøliwoúÊ zwiÍkszenia dostaw na
warunkach kredytowych lub wyd≥uøenia okresu kredytowania wobec klientÛw,
co do ktÛrych zarzπdzajπcy naleønoúciami w przedsiÍbiorstwie mia≥ wczeúniej
wπtpliwoúci. Korzystajπc z ubezpieczenia moøna zdecydowaÊ siÍ na wspÛ≥pracÍ
z nowymi, nie wyprÛbowanymi do tej pory kontrahentami, zarÛwno w kraju i za
granicπ, oczywiúcie jeúli wczeúniej zostanπ oni pozytywnie zweryfikowani przez
ubezpieczyciela.
Kolejna zaletπ wspÛ≥pracy z ubezpieczycielem jest sta≥a kontrola ryzyka ,
ktÛra przeprowadza towarzystwo ubezpieczeniowe poprzez sta≥y monitoring sytuacji finansowej poszczegÛlnych odbiorcÛw.
Ubezpieczenie daje przedsiÍbiorcy rÛwnieø moøliwoúÊ bardziej precyzyjnego
zarzπdzania naleønoúciami, poniewaø obiektywnie rzecz biorπc, dyscyplina p≥atnikÛw, objÍtych ochronπ ubezpieczeniowa i zdajπcych sobie z tego sprawÍ jest
wiÍksza, niø tych ktÛrzy sπ przekonani, ze kwestia p≥atnoúci jest tylko sprawπ
miÍdzy nimi, a ich dostawcπ.
NajczÍstszy zakres ochrony ubezpieczeniowej proponowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe dzia≥ajπce na polskim rynku, to:
ï niewyp≥acalnoúÊ potwierdzona prawnie tj.:
ñ og≥oszenie upad≥oúci likwidacyjnej odbiorcy,
ñ odmowa og≥oszenia upad≥oúci odbiorcy z powodu braku majπtku odbiorcy,
ñ wszczÍcie lub zawarcie upad≥oúci uk≥adowej z odbiorcπ,
ñ zgoda wszystkich wierzycieli na pozasπdowπ ugodÍ,
ñ umorzenie przez Komornika Sπdowego lub Skarbowego postÍpowanie
w zwiπzku z brakiem majπtku d≥uønika;
ï niewyp≥acalnoúÊ domniemana, czyli up≥yw okresu przewlek≥ej zw≥oki w zap≥acie naleønoúci rÛwny np. 180 dni.
Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiana przez zak≥ad ubezpieczeÒ stanowi dla beneficjenta gwarancji (wierzyciela) dodatkowe zabezpieczenie w≥aúciwego wykonania zobowiπzania przez d≥uønika. Gwarant wystawia gwarancjÍ,
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w ktÛrej zaciπga w≥asne zobowiπzanie wobec wierzyciela. Polega ono na tym, øe
gdy ten, za ktÛrego zagwarantowa≥, nie wykona≥ úwiadczenia, gwarant zap≥aci
zgodnie z treúciπ gwarancji. Naleøy zwrÛciÊ uwagÍ na fakt, iø wystawienie gwarancji nie zwalnia z odpowiedzialnoúci d≥uønika, to on jest zobowiπzany do w≥aúciwego wykonania úwiadczenia na rzecz wierzyciela, a w przypadku wyp≥aty
z gwarancjiñ do zwrotu gwarantowi wyp≥aconej kwoty (Kukie≥ka, Poniewierka,
2003: 21).
Gwarancja ubezpieczeniowa dotyczy konkretnego p≥atnika i z regu≥y to on
ponosi jej koszty, stπd us≥uga gwarancji zap≥aty naleønoúci kontraktowych kierowana jest do podmiotu zobowiπzanego do zap≥aty za wykonany kontrakt, najczÍúciej jest to inwestor zobowiπzany do zap≥aty za wykonane us≥ugi.
Podstawowπ zaleta tego instrumentu jest fakt, iø zwiÍksza wiarygodnoúÊ inwestora jako partnera w interesach i pozwala osobie zarzπdzajπcej naleønoúciami w przedsiÍbiorstwie podjπÊ decyzjÍ o finansowaniu wykonania umowy z funduszy w≥asnych, zgadzajπc siÍ chociaøby na odroczony termin p≥atnoúci. W odrÛønieniu od gwarancji bankowej nie obciπøajπ linii kredytowej p≥atnika, a treúÊ
gwarancji kontraktowych negocjowana z beneficjentem.
Gwarancje ubezpieczeniowe wykorzystywane sπ najczÍúciej w budownictwie,
ale nie tylko. Na rynku gwarancji ubezpieczeniowych w Polsce znaleüÊ moøna takie produkty, jak: gwarancje przetargowe, gwarancje zwrotu zaliczki, gwarancje
wykonania kontraktu oraz gwarancje dobrego wykonania kontraktu.

3. Preferencje wyboru zabezpieczeÒ transakcji handlowych
w aspekcie polityki kredytowej przedsiÍbiorstwa
PrzedsiÍbiorstwa, ktÛrych polityka jest konserwatywna, bÍdπ øπdali od swoich klientÛw wszelkich zabezpieczeÒ przeprowadzanych transakcji handlowych
(patrz tabela 1). Bez wzglÍdu na reputacjÍ swojπ czy odbiorcy nie zawahajπ siÍ
w≥πczyÊ we wzajemne rozliczenia podmiotÛw trzecich. Nie interesujπ ich rÛwnieø
dzia≥ania podejmowane wobec ich klientÛw przez firmy windykacyjne czy ubezpieczyciela, ktÛrym zlecili odzyskanie naleønoúci. Waøniejsze jest ich szybkie
i bezpieczne spieniÍøenie.
Zwolennicy strategii umiarkowanej bÍdπ dbali o swoje interesy majπc na
uwadze rÛwnieø dobro klienta. Zabezpieczajπc wiÍc swoje transakcje uøyjπ oni
instrumentÛw nieco ≥agodniejszych, tzn. takich ktÛre zabezpieczπ ich interesy,
ale rÛwnoczeúnie bÍdπ mniej uciπøliwe dla klienta. Zabezpieczenia bÍdπ raczej
sprawπ wewnÍtrznπ tych dwÛch podmiotÛw. Tylko wyjπtkowe sytuacje zmuszπ
zwolennikÛw tej strategii do uøycia radykalnych narzÍdzi.
Dla przedsiÍbiorstw stosujπcych strategiÍ agresywnπ nie do przyjÍcia bÍdπ
takie instrumenty, jak dobrowolne poddanie siÍ egzekucji czy kaucja. PrzedsiÍbiorstwa te prÛbujπc pozyskaÊ i utrzymaÊ klientÛw starajπ siÍ nie okazywaÊ braku zaufania, a w/w narzÍdzia mog≥yby byÊ tak w≥aúnie odebrane przez klientÛw.
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Tabela 1. Preferencje wyboru zabezpieczeñ transakcji handlowych w aspekcie polityki kredytowej
przedsiêbiorstwa
Strategia
konserwatywna

Strategia
umiarkowana

Strategia
agresywna

weksel w³asny

•

•

•

weksel trasowany

•

zastaw na rzeczach ruchomych

•

•

zastaw na prawach

•

•

hipoteka

•

•

dobrowolne poddanie siê egzekucji

•

gwarancja bankowa

•

•

porêczenie

•

•

•

uznanie d³ugu

•

•

•

przyst¹pienie do d³ugu

•

pe³nomocnictwo do rachunku bankowego

•

przeniesienie w³asnoœci na zabezpieczenie

•

kaucja

•

„przejêcie d³ugu”

•

zgoda na cesjê

•

•

•

ubezpieczenie kredytów kupieckich

•

•

gwarancja ubezpieczeniowa

•

•

Przelew wierzytelnoœci

•

•

Strategia Narzêdzia

•

+/–

Sród³o: opracowanie w³asne.

Zakoñczenie
Prowadzπc odpowiedniπ politykÍ kredytowπ wobec kontrahentÛw, przedsiÍbiorstwo walczy o utrzymanie swojej pozycji rynkowej i dalszπ ekspansjÍ. Uzyskuje przy okazji pe≥niejszy dostÍp do informacji na temat kondycji finansowej
p≥atnikÛw. Ma zatem szanse skuteczniej monitorowaÊ naleønoúci i zawieraÊ nacisk na ich zwrot, a w przypadku niesolidnego p≥atnika, w razie potrzeby, skorzystaÊ moøe z przygotowanych wczeúniej narzÍdzi zabezpieczajπcych transakcje
handlowe.
ZmiennoúÊ otoczenia oraz konkurencja na rynku powodujπ, øe nie zawsze
moøna uwzglÍdniÊ wszystkie czynniki, ktÛre mogπ w przysz≥oúci wywieraÊ
wp≥yw na sprawne i skuteczne dochodzenie naleønoúci. Dlatego polityka kredytowa w zakresie zabezpieczeÒ transakcji handlowych nie powinna mieÊ charakteru statycznego, lecz charakter dynamiczny, tak by moøna jπ by≥o modyfikowaÊ
i dostosowywaÊ do otoczenia wp≥ywajπcego na funkcjonowanie przedsiÍbiorstwa
(K≥osowska, Tokarski, Tokarski, Chojnicka, 2006: 46).
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Bez wzglÍdu na wybÛr instrumentÛw zabezpieczajπcych transakcje handlowe, czy przes≥anki, jakimi kieruje siÍ zarzπdzajπcy naleønoúciami, podstawowym
kryterium oceny zabezpieczenia, powinna byÊ jego realna, sprawdzona i zweryfikowana wartoúÊ. Niewiele jest bowiem wart zastaw na rzeczy, ktÛra w rzeczywistoúci w ogÛle nie istnieje, podobnie jak porÍczenie osoby niewyp≥acalnej.
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Transactions Security Tools in Account Receivables Management
Summary
Large competition among goods and services suppliers caused that granting
clients deferred term of payment became a standard, so in other word granting
clients commercial credit is a standard. Companies try to limit credit risk by securing their trade transactions in accordance with their credit policy that determines in some way the choice of trade transaction security tools.

123

Vizja - 5-2008 - Wspolczesna ekonomia.qxd

WSPÓ£CZESNA EKONOMIA

08-03-28

15:45

Page 124

Nr 1/2008(5)

This article presents a full range of trade transaction security tools according
to the general division into personal and property securities. The author pays attention to the fact that while conducting a proper credit policy in relation to
clients, a company has chances to monitor efficiently the receivables and insist on
their payment as well as use, as needed, the earlier prepared trade transaction security tools.
The author convinces that regardless of the choice of trade transaction security tools, or reasons leading the receivables managing person, the basic criterion
of security evaluation shall be its real, checked and verified value. The pledge on
an object that does not exist is not worth much. The same applies to security granted by an insolvent person.
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