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Wstêp
Zainteresowanie procesem windykacji nale¿noœci w Polsce pojawi³o
siê pod koniec lat 90. XX wieku, kiedy to nowo powsta³e prywatne
przedsiêbiorstwa boryka³y siê z odzyskiwaniem swoich nale¿noœci.
W kolejnych okresach temat windykacji nale¿noœci sta³ siê wyzwaniem
dla polskich badaczy akademickich. W pocz¹tkowej fazie windykacja nale¿noœci dotyczy³a wy³¹cznie windykacji s¹dowej i egzekucyjnej oraz
wszelkich uwarunkowañ prawnych. Opracowania finansowe pojawi³y
siê przy okazji omawiania zarz¹dzania kapita³em obrotowym b¹dŸ zarz¹dzania p³ynnoœci¹ finansow¹. Od niedawna windykacja nale¿noœci,
a dok³adniej relacje miêdzy d³u¿nikiem a wierzycielem, stanowi¹ przedmiot zainteresowania socjologów i psychologów. Wspó³czeœnie zarz¹dzanie procesem windykacji nale¿noœci charakteryzuje siê wieloœci¹ zaanga¿owanych podmiotów oraz z³o¿onoœci¹ zachodz¹cych miêdzy nimi
relacji. Kluczowym elementem maj¹cym wp³yw na prawid³owe funkcjonowanie procesu odzyskiwania nale¿noœci maj¹ interesariusze, a dok³adniej budowanie relacji z nimi. St¹d te¿ istotne jest wczesne zidentyfikowanie grup interesariuszy oraz zbadanie wzajemnych ich relacji. W tym
celu zasadne jest wykorzystanie opracowanych i omówionych ju¿ koncepcji zarz¹dzania, takich jak teoria interesariuszy oraz zarz¹dzanie relacjami z interesariuszami.
Za³o¿eniem tego artyku³u jest stwierdzenie, i¿ budowanie i zarz¹dzanie relacjami z interesariuszami ma istotny wp³yw na sukces procesu
odzyskiwania nale¿noœci. Przyjêto nastêpuj¹cy uk³ad artyku³u. W pierwszej czêœci przedstawiono g³ówne za³o¿enia teorii interesariuszy oraz scharakteryzowano koncepcjê zarz¹dzania relacjami z interesariuszami. Druga czêœæ to analiza teorii interesariuszy wewnêtrznych i zewnêtrznych
w odniesieniu do etapów procesu windykacji nale¿noœci. Czêœæ trzecia
stanowi próbê wskazania roli zarz¹dzania relacjami z interesariuszami
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dla zaprojektowania optymalnego procesu zarz¹dzania windykacj¹ nale¿noœci.

1. Teoria interesariuszy
Twórc¹ teorii interesariuszy by³ R. E. Freeman [1984], który w swoim
dziele pod tytu³em Strategic Management. A Stakeholder Approach podkreœli³ kluczow¹ rolê interesariuszy w osi¹ganiu celów przedsiêbiorstwa. Od
tego czasu zainteresowanie teori¹ interesariuszy wzros³o zarówno w literaturze teoretycznej, jak i fachowej z zakresu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem [Frooman, 1999]. G³ównymi za³o¿eniami teorii interesariuszy s¹
[Berman, Jones, Wick, 1999]:
1. Istniej¹ zwi¹zki przedsiêbiorstwa z ró¿nymi grupami interesariuszy,
które maj¹ wp³yw na funkcjonowanie organizacji i pozostaj¹ pod
wp³ywem jej dzia³alnoœci.
2. Relacje miêdzy interesariuszami przynosz¹ korzyœci zarówno dla
organizacji, jak i dla samych interesariuszy.
3. Ka¿dy z interesariuszy d¹¿y do spe³nienia okreœlonego oczekiwania,
odmiennego ni¿ oczekiwania pozosta³ych interesariuszy.
4. Teoria interesariuszy ma istotny wp³yw na proces podejmowania
decyzji strategicznych przedsiêbiorstwa.
Termin interesariusze (stakeholders) w ujêciu ekonomicznym oznacza
osoby, grupy osób lub te¿ inne podmioty, które uczestnicz¹ w dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa lub te¿ s¹ zainteresowane jego wynikami lub wywieraj¹ wp³yw na nie [£ada, Kozarkiewicz, 2007]. Z kolei Patterson [2002]
stwierdza, ¿e interesariusze to wszystkie organizacje lub osoby, które
dzia³aj¹ bezpoœrednio (udzia³owcy) lub poœrednio (pracownicy, klienci,
dostawcy) w interesie przedsiêbiorstwa. Dynamicznie zmieniaj¹ce siê
otoczenie przedsiêbiorstwa spowodowa³o uwzglêdnienie interesów wszystkich grup, które mog¹ mieæ wp³yw na funkcjonowanie organizacji
[Paliwoda-Matiolañska, 2009]. R. Griffin [2003] wyró¿nia dwa typy interesariuszy: wewnêtrznych (internal) i zewnêtrznych (external). Do interesariuszy zewnêtrznych zalicza siê przedsiêbiorstwa konkurencyjne, odbiorców, dostawców, organizacje rz¹dowe oraz partnerów strategicznych
[Griffin, 2012]. Z kolei interesariusze wewnêtrzni to w³aœciciele, zarz¹d,
pracownicy oraz fizyczne otoczenie przedsiêbiorstwa. Wed³ug Cole’a
[1994] istniej¹ dwa rodzaje interesariuszy: bezpoœredni (direct) i poœredni
(indirect). W grupie interesariuszy bezpoœrednich znajduj¹ siê wszystkie
te osoby b¹dŸ organizacje, które bior¹ czynny udzia³ w transakcjach
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przedsiêbiorstwa, czyli klienci, udzia³owcy, wierzyciele, pracownicy i dostawcy. Jeœli chodzi o interesariuszy poœrednich autor klasyfikuje wszystkich tych, którzy nie uczestnicz¹ w bie¿¹cej dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, ale maj¹ na ni¹ wp³yw. Przyk³adami interesariuszy poœrednich s¹
lokalne spo³ecznoœci, przedsiêbiorstwa konkurencyjne i instytucje rz¹dowe.
W zale¿noœci od przedsiêbiorstwa, bran¿y i profilu prowadzonej
dzia³alnoœci gospodarczej wystêpuj¹ ró¿ne grupy interesariuszy. St¹d te¿
nie ma mo¿liwoœci stworzenia ujednoliconego zestawu wszystkich interesariuszy, który pasowa³by do ka¿dej organizacji. Ka¿da grupa interesariuszy bêdzie charakteryzowa³a siê odmiennymi oczekiwaniami. Przyk³ady oczekiwañ z uwzglêdnieniem kategorii interesariuszy zestawiono
w tablicy 1.
Tablica 1. Interesariusze i ich oczekiwania
Kategoria
interesariuszy
Interesariusze
wewnêtrzni

Interesariusze
zewnêtrzni

Grupa interesariuszy

Oczekiwania

Pracownicy

– bezpieczeñstwo zatrudnienia
– satysfakcja z wykonywanej
pracy
– wynagrodzenia

W³aœciciele
(udzia³owcy,
akcjonariusze)

– wartoœæ (zyski kapita³owe)
– dywidendy

Kadra zarz¹dzaj¹ca

–
–
–
–
–

wynagrodzenia
bezpieczeñstwo zatrudnienia
perspektywy rozwoju
si³a w³adzy
presti¿

Klienci

–
–
–
–

jakoœæ produktów
obs³uga
wartoœæ
wybór produktów

Dostawcy handlowi

– pewnoœæ zap³aty
– ci¹g³oœæ wspó³pracy

Dostarczyciele kapita³u – pewne i bezpieczne zwroty
obcego
z zaanga¿owanego kapita³u
Spo³ecznoœci lokalne

– zatrudnienie
– odpowiedzialnoœæ
za œrodowisko
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Kategoria
interesariuszy

Grupa interesariuszy

Oczekiwania

Organy regulacyjne

– zgodnoœæ z regulacjami
prawnymi

Pañstwo
i spo³eczeñstwo

– odpowiedzialnoœæ
za œrodowisko
– zatrudnienie

ród³o: [Nita, 2013].

Wieloœæ zaanga¿owanych interesariuszy oraz ich odmienne oczekiwania maj¹ istotny wp³yw na relacje zachodz¹ce miêdzy nimi. Teoria
zarz¹dzania relacjami z interesariuszami zosta³a zaprezentowana przez
Freemana [1984], który uwa¿a³, ¿e zrozumienie relacji z interesariuszami
prowadzi do sprawniejszego zarz¹dzania ca³¹ organizacj¹. Obecnie teoria
zarz¹dzania relacjami z interesariuszami (stakeholder relationship management, SRM) cieszy siê du¿ym zainteresowaniem zarówno wœród badaczy,
jak i mened¿erów [Zou i inni, 2014]. Wed³ug Zeithaml [2011] zarz¹dzanie
relacjami z interesariuszami stanowi strategiczny element w funkcjonowaniu ca³ego przedsiêbiorstwa, którego celem jest budowanie i podtrzymywanie relacji z wszystkimi zaanga¿owanymi podmiotami. Z kolei
Meintjes i Grobler [2014] wyró¿nili elementy charakterystyczne dla procesu zarz¹dzania relacjami z interesariuszami (tablica 2).
Tablica 2. Teoria zarz¹dzania relacjami z interesariuszami (SRM)
Opis
Definicja

SRM polega na budowaniu d³ugoterminowych relacji
z kluczowymi interesariuszami

Cel

Zbudowanie d³ugoterminowych relacji z kluczowymi
interesariuszami z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
elementów:
– mo¿liwoœæ wp³ywania na funkcjonowanie
przedsiêbiorstwa
– zaufanie
– satysfakcja z utrzymywanych relacji
– zaanga¿owanie
– tworzenie silnych relacji

Koncentracja

Zaanga¿owanie interesariuszy osi¹gniête poprzez wspólny
dialog
Komunikacja dwukierunkowa
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Opis
Wyniki

Wsparcie oraz udzia³ interesariuszy w funkcjonowaniu
przedsiêbiorstwa
Zwiêkszona przewaga konkurencyjna
Zrównowa¿ony rozwój
Wysoka wydajnoœæ

Podejœcie

Reaktywne, proaktywne i interaktywne

Wymogi

Zaanga¿owanie interesariuszy powinno byæ norm¹
Wyrównanie wartoœci

ród³o: [Meintjes, Grobler, 2014].

Wy¿ej wymienieni autorzy podkreœlaj¹ istotne znaczenie budowania
d³ugoterminowych relacji jako podstawowej cechy zarz¹dzania relacjami
z interesariuszami. Implementacja teorii SRM pozytywnie wp³ywa na
funkcjonowanie organizacji poprzez zwiêkszenie wydajnoœci b¹dŸ osi¹gniêcie przewagi konkurencyjnej.

2. Interesariusze w procesie windykacji nale¿noœci
Proces windykacji jest definiowany jako ogó³ czynnoœci prawnych,
finansowych i psychologicznych, którego celem jest odzyskanie zaleg³ych
nale¿noœci [Kreczmañska-Gigol, 2011; Barowicz, 2009; Podel, 2014]. Proces windykacji nale¿noœci siêga czasów Cesarstwa Rzymskiego [Meyer-Spasche, 2002], a samo s³owo windykacja pochodzi od ³aciñskiego wyrazu vindicatio i oznacza roszczenie, obronê konieczn¹, a nawet zemstê.
Proces windykacji nale¿noœci odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê w funkcjonowaniu ca³ego przedsiêbiorstwa, poniewa¿ nieodzyskane nale¿noœci
mog¹ w konsekwencji doprowadziæ do bankructwa [Sierpiñska, Wêdzki,
1997]. Windykacjê nale¿noœci definiuje siê równie¿ jako skomplikowany
i z³o¿ony proces odzyskiwania nale¿noœci [Bekas, 2011]. W literaturze
przedmiotu wystêpuje wyraŸny podzia³ procesu windykacji na dwa etapy: polubowny i s¹dowy [Bekas, 2011; Podel, 2014]. Ka¿dy z tych etapów
charakteryzuje siê z³o¿onoœci¹ wielu procesów oraz zaanga¿owaniem
ró¿nych grup interesariuszy. W tablicy 3 zaprezentowano interesariuszy
wewnêtrznych i zewnêtrznych zaanga¿owanych na ró¿nych etapach procesu windykacji nale¿noœci.
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Tablica 3. Interesariusze w procesie windykacji nale¿noœci
Etapy windykacji
nale¿noœci
Windykacja polubowna
i s¹dowo-egzekucyjna

Interesariusze
wewnêtrzni

Interesariusze
zewnêtrzni

– w³aœciciele

– d³u¿nicy

– windykatorzy

– dostawcy

– kadra zarz¹dzaj¹ca

– kancelarie
windykacyjne

– pracownicy dzia³u
sprzeda¿y
– pracownicy dzia³u
ksiêgowoœci

– radcowie prawni
– pracownicy s¹dów
– komornicy
– biegli s¹dowi
– powo³ani œwiadkowie
w sprawie

ród³o: Opracowanie w³asne.

Windykacja polubowna stanowi pierwszy etap w procesie odzyskiwania nale¿noœci. Charakteryzuje siê podejmowaniem przez wierzyciela
wszystkich tych dzia³añ, które zmierzaj¹ do dobrowolnego uregulowania
nale¿noœci przez d³u¿nika bez udzia³u osób trzecich, takich jak s¹d czy organ egzekucyjny [Kreczmañska-Gigol, 2011]. Celem tego etapu jest odzyskanie d³ugu przy maksymalnym wykorzystaniu zasobów w³asnych
oraz pe³nym zaanga¿owaniu interesariuszy g³ównie wewnêtrznych.
Wa¿nym elementem windykacji polubownej jest chêæ kontynuowania
wspó³pracy z d³u¿nikiem. Czêsto wierzyciele nie podejmuj¹ dzia³añ
s¹dowych ze wzglêdu na dotychczasowe dobre relacje z d³u¿nikiem. Ten
etap charakteryzuje siê podejmowaniem licznych dzia³añ, które w rezultacie maj¹ doprowadziæ do uregulowania zaleg³ego d³ugu. Do takich
dzia³añ zalicza siê [Tennent, 2012]:
– kontakt telefoniczny,
– blokada dalszej sprzeda¿y towarów lub us³ug,
– informacja o konsekwencjach prawnych,
– wysy³anie wezwañ do zap³aty,
– wizyta u d³u¿nika b¹dŸ wierzyciela,
– zaanga¿owanie profesjonalnej kancelarii windykacyjnej,
– wywiad œrodowiskowy w przypadku braku mo¿liwoœci skontaktowania siê z d³u¿nikiem,
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upublicznienie informacji o zad³u¿eniu (poprzez biura informacji gospodarczej),
– podpisanie ugody przeds¹dowej.
Wierzyciel prowadzi rozmowy telefoniczne z d³u¿nikiem celem zdefiniowania przyczyny opóŸnieñ w p³atnoœciach. Podczas tych rozmów
wierzyciel stara siê pozyskaæ jak najwiêcej informacji, które to bêd¹ mia³y
wp³yw na dalszy przebieg procesu. Po rozmowie z d³u¿nikiem najczêœciej
windykator w porozumieniu z dzia³em sprzeda¿y wstrzymuje sprzeda¿
a¿ do momentu zap³aty. Windykator mo¿e równie¿ powiadomiæ d³u¿nika o ewentualnych konsekwencjach prawnych, jeœli nie dokona zap³aty
w odpowiednim terminie. Na etapie windykacji polubownej wierzyciel
wysy³a wezwanie do uregulowania zaleg³ych p³atnoœci. Wezwanie do
zap³aty powinno zawieraæ podstawowe informacje, takie jak: wartoœæ
zad³u¿enia, tytu³ zad³u¿enia, numer rachunku bankowego wierzyciela
oraz ostateczny termin sp³aty zaleg³ej p³atnoœci. Po¿¹dan¹ informacj¹ jest
równie¿ kontakt do osoby, która zajmuje siê odzyskiwaniem nale¿noœci.
Wizyta u d³u¿nika mo¿e okazaæ siê skutecznym zabiegiem windykacyjnym, poniewa¿ wierzyciel ma szanse realnie dokonaæ oceny sytuacji
d³u¿nika. Z kolei wynajêcie profesjonalnej kancelarii windykacyjnej
wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami i byæ mo¿e utrat¹ kontrahenta. Korzystn¹ metod¹ mo¿e byæ upublicznienie informacji o zad³u¿eniu poprzez zamieszczenie informacji na stronach biur informacji gospodarczych, takich jak Krajowy Rejestr D³ugów b¹dŸ BiG InfoMonitor. Czêsto
taka informacja motywuje d³u¿nika do szybszej sp³aty, b¹dŸ podjêcia rozmów z wierzycielem o ewentualnym roz³o¿eniu sp³aty na raty. Na tym
etapie windykacji korzystne jest podpisanie ugody przeds¹dowej, która
mo¿e siê okazaæ przydatna w póŸniejszym etapie, tj. s¹dowym i egzekucyjnym. Podpisana ugoda jest przyznaniem siê d³u¿nika do istniej¹cego
zobowi¹zania, a z punktu widzenia prawa mo¿e stanowiæ argument do
wydania nakazu w postêpowaniu nakazowym.
Ju¿ na etapie windykacji polubownej pojawiaj¹ siê ró¿ne grupy
interesariuszy, którzy bêd¹ starali siê realizowaæ w³asne cele. Na tym
etapie wystêpuj¹ g³ównie interesariusze wewnêtrzni, do których zaliczyæ
mo¿na windykatorów, pracowników dzia³u sprzeda¿y, w³aœcicieli i pracowników dzia³u ksiêgowoœci. I tak, windykatorzy bêd¹ d¹¿yli do jak
najszybszego odzyskania d³ugu wraz z zaleg³ymi odsetkami karnymi.
Z kolei w³aœciciele bêd¹ skupieni na skutecznej windykacji, przy
jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji biznesowych z d³u¿nikiem.
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Ten cel pozwala na kontynuowanie wspó³pracy po zakoñczeniu procesu
windykacji nale¿noœci. Pracownicy z pionu sprzeda¿y bêd¹ d¹¿yli do
opóŸniania wszczêcia windykacji, celem kontynuowania sprzeda¿y towaru. Konflikt interesów tych dwóch grup interesariuszy wynika z charakterystyki ich stanowisk pracy. Dzia³ sprzeda¿y jest ukierunkowany na
maksymalizacjê przychodów, a windykatorzy s¹ rozliczani z wp³ywów
pieniê¿nych. Czasem zbyt agresywne podejœcie windykatorów mo¿e
spowodowaæ zerwanie kontaktów handlowych, powoduj¹c spadek przychodów ze sprzeda¿y. Ostatni¹ grup¹ interesariuszy wewnêtrznych zaanga¿owan¹ w polubowny etap odzyskiwania nale¿noœci s¹ pracownicy
dzia³u ksiêgowoœci. Ich celem jest dba³oœæ o poprawnoœæ zapisów ksiêgowych w ca³ym procesie windykacji. Dzia³ ksiêgowoœci dziêki prowadzonej ewidencji transakcji sprzeda¿y dostarcza innym interesariuszom
informacji miêdzy innymi na temat utworzonych odpisów aktualizacyjnych na nale¿noœciach w¹tpliwych do odzyskania.
Warto podkreœliæ, i¿ ten etap windykacji nale¿noœci jest oceniany
jako najskuteczniejszy [Bekas, 2011]. St¹d te¿ wiele przedsiêbiorstw koncentruje swoj¹ uwagê w³aœnie na tym etapie odzyskiwania d³ugów. Drugi
etap charakteryzuje siê zaanga¿owaniem interesariuszy zewnêtrznych,
czyli instytucji pañstwowych, takich jak s¹d czy komornik, celem odzyskania nale¿noœci od d³u¿nika [Tchórzewski, 2006]. Etap s¹dowy jest konsekwencj¹ etapu pierwszego, podczas którego wierzyciel nie zdo³a³ odzyskaæ swoich roszczeñ, mimo podjêtych starañ. Na podstawie zebranych
dokumentów i dowodów na to, ¿e d³ug istnieje i sta³ siê wymagalny, wierzyciel podejmuje dzia³ania na drodze s¹dowej. By podnieœæ skutecznoœæ
windykacji nale¿noœci, wierzyciel mo¿e skorzystaæ z us³ug radcy prawnego, który bêdzie reprezentowa³ wierzyciela przed s¹dem. Do windykacji s¹dowej zalicza siê nastêpuj¹ce czynnoœci [Kreczmañska-Gigol, 2015]:
– wszczêcie postêpowania s¹dowego,
– uzyskanie tytu³u egzekucyjnego,
– wszczêcie postêpowania zabezpieczaj¹cego na podstawie tytu³u egzekucyjnego wydanego w trybie nakazowym,
– opatrzenie tytu³u egzekucyjnego wydanego przez s¹d klauzul¹ wykonalnoœci,
– opatrzenie aktu notarialnego, w którym d³u¿nik podda³ siê dobrowolnie egzekucji, klauzul¹ wykonalnoœci,
– opatrzenie bankowego tytu³u egzekucyjnego klauzul¹ wykonalnoœci,
– wszczêcie egzekucji komorniczej,
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prowadzenie egzekucji,
zakoñczenie egzekucji komorniczej.
Pierwszym dzia³aniem podjêtym przez wierzyciela na tym etapie
windykacji jest z³o¿enie pozwu w odpowiednim s¹dzie. Pozew powinien
zawieraæ oryginalne dokumenty sprzeda¿owe (faktury i dokumenty WZ),
ksero wys³anych wezwañ do zap³aty oraz wszelkie inne dokumenty
œwiadcz¹ce o istniej¹cym d³ugu. Jeœli przedsiêbiorstwo korzysta z us³ug
radcy prawnego, do pozwu nale¿y za³¹czyæ pe³nomocnictwo. Na podstawie z³o¿onych dokumentów i dowodów w sprawie s¹d na posiedzeniu
zamkniêtym decyduje o nadaniu tytu³u egzekucyjnego. Jeœli s¹d wydaje
nakaz w postêpowaniu nakazowym, wierzyciel mo¿e natychmiast z³o¿yæ
wniosek o zabezpieczenie nale¿noœci. W przypadku postêpowania w trybie nakazowym po dwóch tygodniach od wydania nakazu s¹d nadaje
klauzulê wykonalnoœci. Tak przygotowany wniosek jest podstaw¹ do
wszczêcia egzekucji. Egzekucjê prowadzi komornik na terenie wyznaczonym przez s¹d rejonowy. Warto tu podkreœliæ, ¿e podczas ca³ego procesu windykacji nale¿noœci wierzyciel zawsze powinien podejmowaæ
próbê rozwi¹zania sporu. Etap windykacji s¹dowo-egzekucyjnej charakteryzuje siê obecnoœci¹ interesariuszy zewnêtrznych, których oczekiwania s¹ odmienne. Do interesariuszy zewnêtrznych na tym etapie windykacji zalicza siê: radcê prawnego, s¹d, komornika, bieg³ych s¹dowych
oraz œwiadków w sprawie. Radca prawny, który najczêœciej reprezentuje
interesy wierzyciela przed s¹dem gospodarczym w sprawie niezap³aconej nale¿noœci, bêdzie d¹¿y³ do uzyskania nakazu zap³aty w jak najkrótszym czasie, bez mo¿liwoœci kontynuowania wspó³pracy handlowej.
Z kolei s¹d dba o poprawnoœæ i zgodnoœæ z przepisami prawnymi wydanego nakazu zap³aty. Celem komornika jest skuteczne œci¹gniêcie
nale¿noœci od d³u¿nika na podstawie wydanego przez s¹d i uprawomocnionego nakazu zap³aty. Warto podkreœliæ, i¿ instytucja komornika skupia swoje dzia³ania wy³¹cznie na œciganiu d³u¿nika bez sprawdzania zasadnoœci wydania wyroku. W przypadku sporu miêdzy d³u¿nikiem
a wierzycielem, s¹d mo¿e powo³aæ bieg³ych s¹dowych, którzy maj¹ za
zadanie wydanie obiektywnej opinii w kwestii spornej. Istnieje równie¿
mo¿liwoœæ powo³ania œwiadków, których celem jest z³o¿enie zeznañ
zgodnych ze stanem faktycznym.
Z powy¿ej zaprezentowanego szczegó³owego procesu windykacji
nale¿noœci wyraŸnie dostrzega siê zaanga¿owanie ró¿nych grup, czyli
interesariuszy. Ich aktywne uczestnictwo w procesie ma wp³yw na efekt
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finalny tego¿ procesu. Z jednej strony obowi¹zuj¹ sztywne zasady, które
s¹ regulowane przez przepisy prawne, z drugiej zaœ istnieje du¿y wp³yw
pozosta³ych grup interesariuszy, który decyduje o skutecznoœci procesu
windykacji.

3. Relacje z interesariuszami w procesie windykacji nale¿noœci
Dotychczasowe opracowania odnosz¹ce siê do procesu windykacji
nale¿noœci nie uwzglêdniaj¹ relacji z interesariuszami. W literaturze najczêœciej windykacja opisywana jest z finansowego lub prawnego punktu
widzenia [Kreczmañska-Gigol, 2011; Podel, 2014; Michalski, 2013]. Dla
finansisty windykacja nale¿noœci jest ostatnim ogniwem w procesie zarz¹dzania nale¿noœciami. Prawnik postrzega windykacjê jako proces
s¹dowego i egzekucyjnego odzyskiwania d³ugów. Niemniej jednak wielu
badaczy podkreœla interdyscyplinarnoœæ tego procesu, która jest zwi¹zana z wieloœci¹ zaanga¿owanych w procesie interesariuszy [Bekas, 2011;
Drozdowska, 2011; Matela, 2011; Podel, 2014; Holwek, 2005]. O skutecznoœci procesu windykacji nale¿noœci decyduj¹ nie tylko podjête dzia³ania
na poszczególnych etapach. Wa¿nym czynnikiem s¹ równie¿ relacje z interesariuszami zarówno wewnêtrznymi, jak i zewnêtrznymi [Tennet,
2012]. Identyfikacja grup interesariuszy oraz przeprowadzenie analizy
ich potrzeb stanowi istotn¹ kwestiê w procesie odzyskiwania nale¿noœci.
Co wiêcej, przyjêto, i¿ zarz¹dzanie relacjami z interesariuszami w windykacji nale¿noœci tworzy integraln¹ czêœæ ca³ego procesu.
Wed³ug Drozdowskiej [2011] zarz¹dzanie relacjami z wszystkimi
interesariuszami powinno zawieraæ siê w polityce windykacyjnej ka¿dego przedsiêbiorstwa. Z kolei Miazga [2011] podkreœla, i¿ budowanie
pozytywnych relacji z bli¿szym i dalszym otoczeniem organizacji w trakcie procesu windykacji nale¿noœci le¿y w interesie ka¿dego wierzyciela.
Sukces procesu windykacji polega na odzyskaniu zaleg³ej nale¿noœci przy
jednoczesnym utrzymaniu pozytywnych relacji z interesariuszami. Miêdzy przedsiêbiorstwem a interesariuszami potrzebna jest efektywna komunikacja, oparta na zrozumieniu wzajemnych oczekiwañ [Holwek,
2005]. Tak wypracowane relacje mog¹ przyczyniæ siê do d³ugoletniej
wspó³pracy handlowej opartej na zaufaniu. Kreczmañska-Gigol [2011]
podkreœla rolê percepcji sposobu prowadzonej windykacji przez wierzyciela w œwietle pozosta³ych interesariuszy. Problem windykacji nale¿noœci pojawia siê w ka¿dej organizacji ukierunkowanej na zysk, ale to,
w jaki sposób prowadzony jest proces odzyskiwania pieniêdzy, wp³ywa
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na wizerunek ca³ego przedsiêbiorstwa. Kubickova i Soucek [2013] potwierdzaj¹, ¿e efektywne zarz¹dzanie procesem windykacji nale¿noœci
wymaga zbudowania pozytywnych relacji z otoczeniem przedsiêbiorstwa. Efektem tak zaprojektowanego procesu zarz¹dzania nale¿noœciami
jest zminimalizowanie ryzyka nieodzyskania nale¿noœci. Konkluduj¹c,
zarz¹dzanie relacjami z interesariuszami odgrywa istotn¹ rolê w projektowaniu optymalnego procesu zarz¹dzania windykacj¹ nale¿noœci.

Zakoñczenie
Zarz¹dzanie procesem windykacji nale¿noœci stanowi istotny element w funkcjonowaniu ka¿dego przedsiêbiorstwa. Odzyskiwanie nale¿noœci polega na polubownym b¹dŸ s¹dowo-egzekucyjnym dochodzeniu
wierzytelnoœci. Na ka¿dym z zaprezentowanych etapów windykacji nale¿noœci wierzyciel podejmuje szereg czynnoœci d¹¿¹cych do skutecznego
odzyskania zaleg³ych p³atnoœci. Proces windykacji nale¿noœci, mimo i¿
czêsto kojarzony wy³¹cznie z podejœciem prawnym b¹dŸ finansowym,
ma charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarnoœæ ma zwi¹zek z interesariuszami partycypuj¹cymi w ca³ym procesie windykacji. Wymienieni w artykule interesariusze wewnêtrzni i zewnêtrzni maj¹ odmienne
cele. Identyfikacja interesariuszy oraz ich oczekiwañ pozwoli usprawniæ
zarz¹dzanie ca³ym procesem odzyskiwania nale¿noœci. Z kolei uwzglêdnienie relacji z interesariuszami jest fundamentem dla zaprojektowania
optymalnego procesu zarz¹dzania nale¿noœciami w przedsiêbiorstwie.
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Streszczenie
Artyku³ jest prób¹ spojrzenia na proces windykacji nale¿noœci z perspektywy teorii interesariuszy. W dotychczasowych opracowaniach badacze jedynie
sygnalizuj¹ potrzebê zaanga¿owania wszystkich podmiotów w proces odzyskiwania nale¿noœci. W pierwszej czêœci na podstawie przeprowadzonej analizy
literatury zaprezentowano teoriê interesariuszy wraz z uwzglêdnieniem podzia³u na interesariuszy wewnêtrznych i zewnêtrznych. Ponadto autorka podjê³a
próbê scharakteryzowania teorii zarz¹dzania relacjami z interesariuszami, która
wed³ug badaczy i mened¿erów stanowi istotny element w funkcjonowaniu ca³ego przedsiêbiorstwa. Druga czêœæ publikacji jest wprowadzeniem do tematu
windykacji nale¿noœci ze szczególnym uwzglêdnieniem etapów: polubownego
i s¹dowego. Zdefiniowano równie¿ wszystkich interesariuszy, którzy party-
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cypuj¹ w procesie windykacji, a tym samym maj¹ wp³yw na jej koñcowy wynik.
Ze wzglêdu na wieloœæ zaanga¿owanych podmiotów w windykacji nale¿y
stwierdziæ, i¿ jest to proces o charakterze interdyscyplinarnym. Ostatnia czêœæ
publikacji dotyczy relacji z interesariuszami zaanga¿owanymi w proces odzyskiwania nale¿noœci. Wspó³czeœnie o sukcesie windykacji nale¿noœci nie decyduj¹
wy³¹cznie regulacje prawne b¹dŸ wskaŸniki finansowe, ale w³aœnie pozytywne
i d³ugoterminowe relacje biznesowe z interesariuszami. Konkluduj¹c, przy tworzeniu procesu zarz¹dzania windykacj¹ nale¿noœci zasadne jest zidentyfikowanie interesariuszy oraz uwzglêdnienie zachodz¹cych relacji miêdzy nimi.

S³owa kluczowe
zarz¹dzanie relacjami, windykacja nale¿noœci, interesariusze

Stakeholder theory in debt collection process (Summary)
The article is an attempt to perceive a debt collection process in the light
of stakeholder theory. The extant publications only indicate the need for the
involvement of all stakeholders into the process of debt collection. In the first part
of the article, the author makes an attempt to characterize stakeholder theory and
defines internal and external stakeholders. Moreover, a special attention is given
to the subject of stakeholder relationship management which according to researchers and managers stands for the principles of corporate management. The
second part commences with an introduction to the subject of debt collection,
including the pre-trial and trial stage. It also includes the identification of all
stakeholders who participate and thus affect the final result of debt recovery. Due
to a great number of engaged stakeholders in the debt recovery, it shall be concluded that it is an interdisciplinary process. The final part presents the issue
of stakeholder relationships that emerge during a debt collection process. It shall
be highlighted that at present the successful debt collection is not only about
obeying legal regulations or analyzing financial ratios, it is about building up and
maintaining long-term relationships with stakeholders. To conclude, in the process of organizing and managing debt collection, it is of a paramount importance
to take into consideration stakeholder relationships.
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