
Gdy cudzoziemiec  
nie zapłaci...
Ekspansja zagraniczna to jeden z wymarzonych kierunków rozwoju przed-
siębiorstwa. Nowe rynki zbytu, rozbudowa sieci sprzedaży, rosnąca roz-
poznawalność marki – te aspekty bez wątpienia przemawiają za rozpoczę-
ciem działalności na terenie obcego państwa. Niestety, podjęcie współpracy 
z zagranicznym partnerem wiąże się również z istotnym ryzykiem.
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– K ażdy przedsiębior-
ca działający na 
rynku międzyna-

rodowym prędzej czy później trafi 
na nierzetelnego płatnika – ocenia 
ekspert w zakresie windykacji 
międzynarodowej Wojciech Jaś-
kiewicz, kierownik operacyjny 
w EOS KSI Polska. Co gorsza, nie-
udany dobór kontrahenta często 
oznaczać może definitywne poże-
gnanie się z otrzymaniem należ-
nej zapłaty. Według opinii eksper-
tów, przeprowadzenie windykacji 
międzynarodowej na pełną skalę 
opłaca się dopiero przy zadłuże-
niu przekraczającym 25 tys. euro. 
Koszty dochodzenia należności 
w obcym kraju nie należą wszak 
do najniższych – dla przykładu, za 
godzinę pracy prawnika w Belgii 
wyłożyć należy 300 euro, a na do-
datek nigdy nie ma stuprocento-
wej pewności, czy roszczenie da 
się wyegzekwować.
Utrudnienie w sprawnym docho-
dzeniu należności od zagraniczne-
go kontrahenta stanowią nie tylko 
wysokie koszty windykacyjne. Nie-
małe wyzwanie stanowią różnice 
językowe, mogą one skutecznie 
storpedować plany polubownego 
rozstrzygnięcia, a w przypadku 
wejścia na drogę sądową należy li-
czyć się z dodatkowymi niemałymi 
wydatkami na tłumacza przysię-
głego. Warto przy tym wiedzieć, 
iż rzetelność płatnicza w poszcze-
gólnych krajach pojmowana bywa 
odmiennie: zwyczajowy termin 
dokonywania płatności może roz-
mijać się z tym wskazanym na 

fakturze nawet o dwa miesiące, 
a próby pozasądowego wyegze-
kwowania zaległej zapłaty z góry 
bywają skazane na niepowodzenie. 
Z tej właśnie przyczyny wysyłanie 
monitów do włoskiego kontrahen-
ta zalegającego z płatnością gene-
ralnie mija się z celem; dłużnicy ze 
słonecznej Italii reagują zazwyczaj 
dopiero na ostateczne wezwanie do 
zapłaty, sporządzone przez włoską 
kancelarię prawną. Z kolei docho-
dząc należności w Czechach, należy 
wystrzegać się postępowania arbi-
trażowego; w kraju tym arbitrem 
może być dosłownie każdy, a orze-
czenia wydane w trybie polubow-
nym nie są honorowane w pozosta-
łych państwach członkowskich UE. 
Sprawnemu dochodzeniu rosz-
czeń nie sprzyjają także różnice 
w systemach prawnych obo-
wiązujących w poszczególnych 
państwach. Angażując się w pro-
wadzenie wymiany handlowej 
z zagranicą, należy zatem mieć od-
powiednie rozeznanie w zakresie 
wszystkich tych uwarunkowań. 
Z tej samej przyczyny warto już na 
wstępnym etapie umowy zawrzeć 
w niej odpowiednie zapisy uła-
twiające ewentualne dochodzenie 
roszczeń. Przykładem może być 
jednoznaczne wskazanie w umo-
wie, że spory rozpatrywane będą 
przez sąd właściwy dla siedziby 
wierzyciela. – Jeśli kwestia ta nie 
zostanie określona wprost, wów-
czas postępowanie będzie toczyć 
się przed sądem właściwym dla 
siedziby pozwanego – przypomina 
Wojciech Jaśkiewicz. Wskazane 

jest również określenie w umo-
wie korzystnej dla obu stron for-
my płatności – np. akredytywy – 
oraz ustanowienie odpowiednich 
zabezpieczeń.

Wspólnotowa walka 
z zatorami płatniczymi
Jednym z najważniejszych kie-
runków ekspansji zagranicznej 
polskich firm są kraje członkow-
skie Unii Europejskiej. Według 
raportu „Handel bez granic. Jak 
polskie firmy podbijają zachodnie 
rynki”, zaprezentowanego jesie-
nią ubiegłego roku przez firmę 
Ebury, aż 75 proc. polskiego eks-
portu trafia na wspólny, europej-
ski rynek. Dochodzenie roszczeń 
od opóźniającego się partnera 
z terenu Unii stanowi jedno z klu-
czowych wyzwań dla polskiego 
handlu zagranicznego – i tu wie-
rzycielom w sukurs przycho-
dzą regulacje unijne. Na terenie 
Wspólnoty obowiązuje wiele 
przepisów ułatwiających trans-
graniczne dochodzenie roszczeń 
z tytułu prowadzonej działalno-
ści gospodarczej. Do takich nale-
ży europejski nakaz zapłaty (ENZ), 
wprowadzony na podstawie Roz-
porządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady nr 1896/2006, oraz 
Europejski Tytuł Egzekucyjny 
(ETE), bazujący na rozporządze-
niu nr 805/2004. Uzyskanie ETE 
umożliwia wszczęcie egzekucji 
w dowolnym kraju Unii Euro-
pejskiej (z wyjątkiem Danii) bez 
konieczności występowania 
o nadanie klauzuli wykonalności. 
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Duże znaczenie dla zwiększania 
dyscypliny płatniczej przedsię-
biorców na obszarze Wspólnoty 
ma również dyrektywa w spra-
wie zwalczania opóźnień zapłaty 
w transakcjach handlowych. To 
właśnie na podstawie tego aktu 
prawnego w krajach unijnych 
można dochodzić od kontrahen-
ta zryczałtowanej rekompensaty 
w wysokości 40 euro za opóźnie-
nie w płatności. 

Co kraj to obyczaj
Warto jednak pamiętać, że ujed-
nolicone przepisy unijne nie 
obejmują pełnego spektrum wy-
zwań pojawiających się w związ-
ku z opóźnieniami w płatnościach 
i dochodzeniem należności. Kwe-
stie takie, jak terminy wyma-
galności roszczenia, możliwość 
obciążania dłużnika kosztami 
windykacji czy okresy prze-
dawnienia wciąż regulowane są 
przez prawo wewnętrzne po-
szczególnych państw członkow-
skich – w konsekwencji mogą się 
od siebie różnić nawet w bardzo 
poważnym stopniu. Przykłado-
wo – w Niemczech podstawowy 
termin przedawnienia roszczeń 
wynosi 3 lata i liczony jest od 
końca roku, w którym zawarta 
została umowa. Trzyletni okres 
przewiduje również prawo cze-
skie, jednak w przeciwieństwie 
do Niemiec, termin przedawnie-
nia płynie tu od daty wymagalno-
ści roszczenia. Z kolei we Francji 
podstawowy okres przedawnie-
nia to aż 5 lat. Jeszcze dłużej, bo 
aż przez 10 lat, można skutecznie 
dochodzić należności we Wło-
szech. W każdym z wyżej wymie-
nionych państw przepisy przewi-
dują również szczególne terminy 
przedawnienia. Odmiennie rów-
nież wygląda w każdym państwie 
kwestia dokumentowania rosz-
czeń przed organami wymiaru 
sprawiedliwości – w Niemczech 
wystarczy przedłożenie precy-
zyjnie sformułowanej umowy, 
z kolei we Francji obowiązko-
wymi załącznikami do pozwu są 
takie, jak: regulamin świadczonej 
usługi, kopie faktur, dowody do-
stawy czy wreszcie korespon-
dencja z dłużnikiem. 

Rejestr dłużników 
niejedno ma imię
Również w dziedzinie udostęp-
niania informacji o wiarygod-
ności płatniczej kontrahentów 
każdy z krajów UE stosuje wła-
sne rozwiązania. W Niemczech 
głównym rejestrem jest prowa-
dzony przez Wspólnotę Ochrony 
Ogólnej Asekuracji Kredytowej 
rejestr SCHUFA. Instytucja ta 
jest odpowiednikiem polskiego 
Biura Informacji Kredytowej, jed-
nak w przeciwieństwie do BIK, 
SCHUFA przechowuje również 
informacje na temat zobowiązań 
wobec instytucji niebankowych 
– jeżeli wynikają one z tzw. umów 
o długim czasie trwania – a więc 
z rejestru mogą korzystać rów-
nież operatorzy telekomunikacyj-
ni czy dostawcy energii. Od pięciu 
lat z niemieckim rejestrem współ-
pracuje również polskie Biuro 
Informacji Kredytowej; dzięki 
podpisanej umowie możliwa jest 
wzajemna weryfikacja zobowią-
zań. W przypadku Francji nie ist-
nieje jednolita baza informacji 
o zobowiązaniach; każda z branż 
prowadzi własny rejestr dłużni-
ków. Jeszcze bardziej zróżnicowa-
ne podmioty zajmują się udostęp-
nianiem informacji gospodarczej 
u naszego południowego sąsiada. 
Oprócz instytucji zbliżonych do 
polskich biur informacji gospo-
darczych, wśród których najbar-
dziej rozpoznawalny jest CERD 
– Centralny Rejestr Dłużników, 
weryfikacji wiarygodności płat-
niczej kontrahenta dokonuje się 
powszechnie poprzez giełdy wie-
rzytelności, takie jak internetowy 
bpx.cz. Natomiast dane odnośnie 
postępowań upadłościowych cze-
skich firm znaleźć można w serwi-
sie internetowym systemu ARES 
(odpowiednik polskiej Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej).  

Na Wyspach zaległości 
płatnicze są powodem  
do wstydu
Specyficzne reguły windykacji 
należności występują w Wielkiej 
Brytanii. Daniel Liszewski, dy-
rektor polskiego oddziału kance-
larii radców prawnych Welbeck 

Solicitors, podkreśla, że najwyż-
szą skuteczność odzyskiwania na-
leżności na Wyspach osiąga się na 
etapie polubownym. Jest to możli-
we z uwagi na szczególne upraw-
nienia przysługujące kancela-
riom prawnym specjalizującym 
się w odzyskiwaniu należności. 
W przeciwieństwie do typowych 
firm windykacyjnych, kancelaria 
ma prawo do wglądu do różnych 
rejestrów publicznych zawiera-
jących dane dłużnika. Jeżeli ten 
ostatni przekroczy granice Zjed-
noczonego Królestwa, zareje-
struje bądź ubezpieczy samochód, 
podejmie pracę czy też wynajmie 
mieszkanie – informacja o tym 
fakcie niezwłocznie dotrze do 
prowadzącej sprawę kancelarii. 
Dlatego ustalenie miejsca pobytu 
dłużnika czy też weryfikacja jego 
majątku już na etapie polubow-
nym są znacznie łatwiejsze ani-
żeli w przypadku innych państw 
europejskich. 
Inną kwestią jest diametralnie 
odmienne podejście brytyjskiego 
społeczeństwa do kwestii spłaty 
zobowiązań umownych. Uchy-
lanie się od zapłaty, jak również 
wspieranie tego typu działań 
uznawane jest za zachowanie 
w najwyższym stopniu nieetycz-
ne – dlatego na Wyspach prak-
tycznie nie występują firmy kon-
tregzekucyjne. Również i sam 
dłużnik, gdy tylko otrzyma kore-
spondencję od kancelarii prawnej 
zawierającą wezwanie do zapłaty 
(solicitors letter of claim), stara 
się niezwłocznie spełnić zaległe 
świadczenie. Na tym etapie moż-
liwe jest jeszcze wynegocjowanie 
odpowiednich dla obu stron wa-
runków i terminów spłaty należ-
ności. Zignorowanie kolejnych 
wezwań do zapłaty sprawia, że 
sprawa z reguły trafia na drogę 
sądową. Ostateczna decyzja w tej 
sprawie należy do wierzyciela. – 
Przed wszczęciem sprawy sądowej 
kancelaria ma dobrze oszacowa-
ny majątek dłużnika, więc można 
się spodziewać, jaki będzie efekt 
– ocenia Daniel Liszewski. Prawo-
mocny wyrok sądu otwiera drogę 
do egzekucji – wówczas do akcji 
wkracza bailiff, czyli brytyjski od-
powiednik komornika. ▪




