
           SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  „GÓRNIK” 
                                         Al. Tysiąclecia 2-14   43 –603 Jaworzno 
 

1 

 

 

Procedura Windykacji Należności 

 
1. Postanowienia ogólne 

 

1.1  Procedura określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego 

wyegzekwowania należności od dłużników.  Procedura dotyczy wszystkich osób 

zadłużonych względem Spółdzielni (dłużników) z  powodu nie wnoszenia lub 

nieterminowego wnoszenia opłat należnych Spółdzielni. 

1.2 Za zadłużenia względem Spółdzielni z powodu nie wnoszenia lub nieterminowego 

wnoszenia opłat należnych Spółdzielni solidarnie z członkami spółdzielni, 

właścicielami lokali nie będącymi członkami spółdzielni lub osobami nie będącymi 

członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do 

lokalu, odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie z 

wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby 

fizycznie korzystające z lokalu. (§ 71 statutu spółdzielni) 

1.3 Procedura ma zastosowanie do należności z tytułu: 

a) opłat należnych od członków Spółdzielni, którym przysługuje lokatorskie prawo 

do lokalu, 

b) opłat należnych od członków Spółdzielni lub osób nie będących członkami, 

którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

c) opłat należnych od najemców użytkujących lokale w związku z prowadzona w 

nich działalnością gospodarczą, 

d) opłat należnych od najemców lokali mieszkalnych, 

e) opłat należnych od właścicieli lokali- członków oraz osób nie będących członkami 

posiadających tytuł odrębnej własności lokalu, 

f) opłat należnych z tytułu bezumownego użytkowania lokalu mieszkalnego  

g) opłat należnych od użytkowników mienia Spółdzielni. 

1.4 Zadłużenie za używanie lokalu mieszkalnego oraz użytkowego obejmuje: 

 opłaty za używanie lokalu   nieuiszczone w  statutowym terminie , 

 odsetki ustawowe liczone od następnego dnia po upływie terminu płatności, 

 koszty postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. 

1.5 Każda wpłata dokonana przez dłużnika bez określenia  tytułu płatności oraz wskazania 

którego okresu dotyczy  jest  zaliczana następująco na pokrycie: 
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 należności głównej, 

 następnie odsetek, 

 kosztów postepowania sądowego i egzekucyjnego. 

 

2. Postanowienia szczegółowe 

 

2.1 Czynności windykacyjne w zakresie należności z tytułu opłat czynszowych lokali  

mieszkalnych i użytkowych prowadzone są przez Dział Rozliczeń Czynszowych i 

Windykacji. 

2.2 Pracownicy działu rozliczeń czynszowych i windykacji na bieżąco monitorują, czy 

należności o których mowa w § 72 statutu spółdzielni wnoszone są terminowo.           

W przypadku  stwierdzenia zwłoki w opłatach zostaje podjęta decyzja o wszczęciu 

procedury windykacyjnej, która obejmuje: postepowanie upominawcze przedsądowe, 

postepowanie sądowe i postepowanie egzekucyjne.   

2.3 Postepowanie przedsądowe obejmuje działania podejmowane w celu polubownego 

uzyskania spłaty należności.   

 

Rodzaj upomnienia Opóźnienie w płatności Sposób dostarczenia 
Termin 

płatności 

Przypomnienie 

 
Zaległości w opłatach do 100 zł 

Dostarczane  za 

potwierdzeniem 

odbioru przez 

gospodarza domu 

7 dni 

Wezwanie zwykłe - typu I 

 

Zaległości nie przekraczające                             

1- miesięcznego wymiaru opłat 

przypadającego na dany lokal 

Dostarczane  za 

potwierdzeniem 

odbioru przez 

gospodarza domu 

7 dni 

Wezwanie zwykle – typu II 

 

Zaległości czynszowe 

przekraczające 1- miesięczny,                                

2- miesięczny i nieprzekraczające                     

3- miesięcznego wymiaru opłat 

przypadających na dany lokal 

Dostarczane  za 

potwierdzeniem 

odbioru przez 

gospodarza domu 

14 dni 

Wezwanie ostateczne  
Zaległości w opłatach powyżej              

3- miesięcznego wymiaru opłat 

przypadających na dany lokal 

Dostarczane za 

potwierdzeniem  

odbioru zgodnie z 

zasadami kpa 

14 dni lub 

wyznaczony 

termin zapłaty 
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Wezwanie z wyznaczeniem 

dodatkowego 30 dniowego 

terminu spłaty  

 

Zaległości w opłatach 

przekraczające 6 miesięczny 

wymiar opłat przypadających na 

dany lokal 

Dostarczane za 

potwierdzeniem  

odbioru zgodnie z 

zasadami kpa 

30 dni 

Wezwania                         

za bezumowne korzystanie 

z lokalu                            

Zaległości nie przekraczające                             

1- miesięcznego wymiaru opłat 

przypadających na dany lokal- 

zgodnie z porozumieniem 

zawartym z Gminą 

Dostarczane  za 

potwierdzeniem 

odbioru przez 

gospodarza domu 

7 dni 

 

2.4 W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym na wezwaniu przedsądowym  

pracownik działu rozliczeń czynszowych i windykacji bez zbędnej zwłoki składa 

niezbędne dokumenty do Działu Obsługi Prawnej w celu skierowania zadłużenia na 

drogę postepowania sądowego. Wszelkie koszty związane z dochodzeniem należności 

ponosi dłużnik. 

2.5. Po otrzymaniu  prawomocnego nakazu  zapłaty  w przypadku  dalszego braku spłaty 

zadłużenia Dział Obsługi Prawnej w uzgodnieniu z Działem Rozliczeń Czynszowych i 

Windykacji kieruje sprawę do egzekucji komorniczej.  

2.6 Jeżeli zadłużenie czynszowe przekroczy 6-miesięczny wymiar opłat czynszu 

przypadających na dany lokal, wysyłane jest wezwanie z wyznaczeniem dodatkowego 

30-to dniowego  terminu  spłaty. Brak spłaty zadłużenia skutkuje skierowaniem 

wniosku o wykluczenie lub wykreślenie z członkostwa w Spółdzielni lub o sądową 

sprzedaż lokalu.  

2.7 Decyzję o wykluczeniu lub wykreśleniu podejmuje Rada Nadzorcza w formie 

uchwały. Informacje o tej uchwale wraz z odpowiednim pouczeniem Spółdzielnia 

przesyła dłużnikowi, zgodne z postanowieniami statutowymi 

2.8 Z dniem uprawomocnienia się uchwały Rady Nadzorczej stwierdza się wygaśnięcie  

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i nalicza się opłaty za bezumowne 

korzystanie z lokalu zgodnie z obowiązującymi stawkami. 

2.9 W przypadku, gdy do  lokalu,  na którym powstało zadłużenie,  osoba posiada tytuł  

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  lub tytuł  odrębnej  własności, 

Zarząd wnioskuje do Rady Nadzorczej we właściwym trybie prawnym  o zgodę na 

sądową sprzedaż lokalu, a następnie zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Zarząd  

uruchamia proces  sprzedaży tego lokalu w drodze licytacji.  
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3. Postępowanie ugodowe 

 

3.1  Na każdym etapie procedury windykacyjnej dłużnik może zawrzeć ze Spółdzielnią 

porozumienie o ratalną spłatę zadłużenia. 

 Osoba składa pisemny wniosek do Zarządu Spółdzielni z dołączonymi dokumentami, 

przedstawiającymi przyczynę powstania zaległości i proponowanym terminem ratalnej 

spłaty lub ilością proponowanych rat oraz wpłatą części zadłużenia celem 

uwiarygodnienia swoich deklaracji odnośnie długu. 

3.2 Spłata zadłużenia może być rozłożona na raty tylko w przypadku zadłużenia z tytułu 

opłat za lokale mieszkalne. Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych windykowane 

są w trybie przepisowym. 

3.3  Zarząd może podjąć decyzję o: 

 rozłożeniu zaległości na raty, 

 przesunięciu terminu zapłaty, 

 odstąpieniu od naliczania 30% należnych odsetek ustawowych. 

Odstąpienie od naliczania 30% odsetek może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku 

spłaty całości zadłużenia i wpłaty 70% należnych odsetek. Nie dotyczy odsetek 

objętych prawomocnymi nakazami zapłaty. 

3.4 Podstawą ratalnej spłaty zadłużenia jest zgoda Zarządu, która wydawana jest 

jednokrotnie na spłatę określonego zadłużenia. W przypadkach szczególnych, 

uzależnionych od stopnia realizacji przez dłużnika spłaty należności, Zarząd może 

wyrazić zgodę na kolejne dalsze rozłożenie zadłużenia na raty.  

3.5 Maksymalny okres spłaty zadłużenia wynosi: 

 12 miesięcy w przypadku zaległości powyżej 6 m-cy 

 6 miesięcy w przypadku zaległości do 6 miesięcy  

O odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty wraz z odsetkami 

dłużnik może ponownie ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 1 roku od upływu 

terminu wyznaczonego przez Zarząd Spółdzielni na ostateczna spłatę zaległości 

3.6 Bezwzględnym warunkiem spłaty zadłużenia w ratach jest terminowe wywiązywanie 

się z bieżących opłat. 

3.7 Spłata zadłużenia może być rozłożona na raty tylko w przypadkach, gdy Spółdzielnia 

nie złożyła jeszcze pozwu o eksmisję  lub pozwu o sądową sprzedaż lokalu.   
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3.8 W przypadku nie dotrzymania przez dłużnika terminów spłaty zadłużenia  oraz gdy: 

 wpłaty dłużnika w jakimkolwiek momencie umownego okresu spłaty będą niższe 

od wyznaczonych rat, 

 dłużnik, będzie zalegał z bieżącymi opłatami wymagalnymi przez Spółdzielni na 

mocy postanowień Statutu 

zgoda na spłatę zadłużenia w ratach zostanie automatycznie anulowana. A tym 

samym  skutkuje to: 

 natychmiastową wymagalnością spłaty całego zadłużenia wraz z odsetkami, 

 wszczęciem postepowania sądowego lub komorniczego.  

 

4. Inne czynności związane z windykacją 

 

4.1 Dział Rozliczeń i Windykacji podejmuje również inne  czynności windykacyjne, do 

których należą: 

 indywidualne rozmowy z dłużnikiem , 

 kontakt telefoniczny, 

 propagowanie możliwości korzystania z pomocy  instytucji państwowych  i 

samorządowych. (np. MOPS, dodatek mieszkaniowy)  

 

5. Należności uznane za nieściągalne 

 

5.1  Za należności nieściągalne uznaje się te należności, których nieściągalność została 

udokumentowana wyłącznie: 

 postanowieniem właściwego organu egzekucyjnego o nieściągalności, 

 postanowieniem sądu o: 

a) oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku, 

gdy majątek niewpłacanego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 

postepowania, 

b) umorzenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, 

gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie 

kosztów postępowania , 

c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku 
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 protokołem sporządzonym przez Dział Rozliczeń Czynszowych i Windykacji 

wykazującym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z 

dochodzeniem należności były by równe albo wyższe od dochodzonej kwoty. 

5.2 Udokumentowanie nieściągalności jest podstawą do spisania w ciężar pozostałych 

kosztów operacyjnych lub zmniejszenia utworzonych wcześniej odpisów 

aktualizujących dotyczących należności zagrożonych.  Dział Rozliczeń Czynszowych 

i Windykacji przygotowuje wniosek z dokładnym opisem zdarzenia i przedkłada 

Zarządowi. Decyzję o rozliczeniu należności uznanych za nieściągalne podejmuje 

Zarząd.   

 

6. Przedawnienie należności 

 

   6.1  Terminy przedawnienia roszczeń regulują przepisy Kodeksu Cywilnego Art. 118 

 jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 

dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 

  6.2  Bieg przedawnienia przerywa: 

 odroczenie terminu płatności i rozłożenie spłaty należności na raty, 

 każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpatrzenia 

spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju  albo przed sadem 

polubownym, przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo 

zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, 

 uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje oraz 

przez wszczęcie mediacji. 

 

7. Postanowienia końcowe 

 

  7.1  Procedury windykacyjne  mają również  zastosowanie do windykacji należności z  

tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu. 

7.2  W sprawach nieuregulowanych przez w/w procedurę maja zastosowanie postanowienia 

Statutu Spółdzielni oraz przepisy ogólne.  

 

 


