
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/47/2011 
     Rady  Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2011r. 

 

Regulamin windykacji należności w Siedleckiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

Podstawy prawne: 

• Ustawa prawo spółdzielcze 

• Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 

• Ustawa o własności lokali 

• Ustawa o ochronie danych osobowych 

• Ustawa Kodeks Cywilny 

• Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego 

• Statut Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie w szczególności do wierzytelności 

powstałych z tytułu: 

a. opłat należnych od członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 

prawa do lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni, związanych z 

eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych, 

b. opłat należnych od członków Spółdzielni oraz osób nie będących członkami 

Spółdzielni, którym przysługuje własność lokalu w Siedleckiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, 

c. opłat należnych od członków Spółdzielni, osób nie będących członkami 

Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

d. opłat należnych od najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w 

zasobach Spółdzielni, 

e. opłat należnych od najemców (dzierżawców) lokali użytkowych i 

korzystających z zasobów Spółdzielni w związku z prowadzoną w nich 

działalnością gospodarczą, 

f. opłat należnych od właścicieli lokali użytkowych – członków Spółdzielni oraz 

osób nie będących członkami – związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

lokali użytkowych – zgodnie ze Statutem i przepisami ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, 
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g. opłat należnych z tytułu umownego jak i bezumownego zajmowania lokali 

mieszkalnych i użytkowych oraz pozostałych opłat od użytkowników mienia 

Spółdzielni, 

h. spłaty rat i odsetek od kredytu. 

2. Za opłaty, o których mowa w pkt. 1 podpkt. a, b, c, g, h solidarnie z członkami 

Spółdzielni, właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni lub osobami nie 

będącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, 

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

pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie 

korzystające z lokalu. 

3. Procedury związane z egzekwowaniem należności należą do kompetencji Zarządu 

Spółdzielni i prowadzone są w zakresie wierzytelności dotyczących lokali 

mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy terenu, reklamy i innych należności przez Dział 

Rozliczeń z Członkami we współpracy z Działem Członkowsko – Inwestycyjnym.  

4. Wpłacane kwoty, jeżeli wpłacający wyraźnie nie zaznaczył inaczej, zaliczane są na 

poczet: 

1) zaległości głównej – długu najdawniej wymagalnego (opłaty czynszowej, opłat 

eksploatacyjnych, rat od kredytu oraz innych należności), 

2) należności ubocznych (odsetki ustawowe, koszty procesu i egzekucyjne). 

 

 

II. Procedury windykacyjne 

 

1. Wezwanie do zapłaty 

Dział Rozliczeń z Członkami dokonuje comiesięcznych analiz kartotek czynszowych i 

wystawia wezwania do zapłaty dla osób, u których stan zadłużenia przekracza 

wysokość 2 miesięcznego czynszu. 

Wezwanie do zapłaty zawiera żądanie zapłaty zaległości czynszowych składających 

się z czynszu, odsetek oraz kosztów manipulacyjnych w terminie 14 dni licząc od dnia 

doręczenia z zagrożeniem, że brak zapłaty spowoduje skierowanie sprawy na drogę 

postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego. Wezwanie wysyłane jest listem 

zwykłym. 

2. Przedsądowe wezwanie do zapłaty 

W przypadku nie uregulowanie zależności w terminie określonym w  wezwaniu do 

zapłaty oraz nie wystąpieniu z prośbą do Zarządu o odroczenie zapłaty bądź 

rozłożenie na raty, Dział Rozliczeń z Członkami wysyła przedsądowe wezwanie do 

zapłaty z żądaniem uregulowania należności w terminie 14 dni lub 7 dni. 
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Przedsądowe wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru względnie doręczyć je za pośrednictwem pracownika 

Spółdzielni za pokwitowaniem. 

 

 

III. Postępowanie sądowe i komornicze 

 

1. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu przesądowym do 

zapłaty, Spółdzielnia skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. 

2. Po zakończeniu postępowania na drodze sądowej prawomocnym orzeczeniem 

sądowym Dział Rozliczeń z Członkami w przypadku braku zapłaty zasądzonej kwoty, 

występuje z wnioskiem do Sądu celem uzyskania klauzuli wykonalności a następnie 

występuje do właściwego Sądu hipotecznego o zabezpieczenie rzeczowe  w postaci 

hipoteki w dziele IV księgi wieczystej nieruchomości. 

3. W przypadku braku wpłaty zostaje wszczęta egzekucja komornicza. W kierowanym 

wniosku do Komornika należy podać wszelkie źródła do zaspokajania ( 

wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę, działalność gospodarczą, nieruchomości i 

ruchomości będące własnością dłużnika) jakie Spółdzielnia zdoła ustalić. 

4. Tytułem egzekucyjnym może być również ugoda zawarta przed Sądem. 

5. Stwierdzenie bezskuteczności egzekucji przez komornika może być podstawą do 

wystąpienia do Sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku dłużnika. Spółdzielnia może 

żądać zobowiązania dłużnika przez sąd do złożenia wykazu majątku z wymienieniem 

rzeczy i miejsca, gdzie się znajduje oraz przysługujących mu wierzytelności i innych 

praw majątkowych (np. z wynajmu, z rachunków bankowych).  

6. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszą dłużnicy. 

 

 

IV. Rozłożenie na raty 

 

1. Na każdym etapie postępowania windykacyjnego dłużnik może zawrzeć ze 

Spółdzielnią porozumienie na ratalną spłatę zadłużenia. 

2. Zawarcie porozumienia między dłużnikiem a Spółdzielnią na ratalną spłatę 

zadłużenia dotyczy tylko tych dłużników wobec których Spółdzielnia nie złożyła 

jeszcze pozwu o eksmisję dłużnika lub pozwu z żądaniem sprzedaży lokalu dłużnika. 

3. Podstawą ratalnej spłaty zadłużania jest zawarte między dłużnikiem a Zarządem 

Spółdzielni „Porozumienie na ratalną spłatę zadłużenia”, którego wzór stanowi 

załącznik do niniejszego Regulaminu. 
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4. Przedmiotem porozumienia jest łączna kwota zadłużanie na dzień zawarcia umowy, 

na które składa się: 

- zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie lokalu, 

- odsetki ustawowe od w/w zadłużenia na dzień zawarcia umowy, 

- koszty postępowania windykacyjnego 

- zadłużenie z tytułu innych wymagalnych zobowiązań 

5. Przedmiotowe porozumienie traci ważność, gdy: 

- wpłaty dłużnika w jakimkolwiek momencie umownego okresu będą   niższe od 

wynikających z umowy; 

- dłużnik będzie zalegał z bieżącymi opłatami wymaganymi przez Spółdzielnię.  

6. Utrata ważności porozumienia skutkuje natychmiastową wymagalnością spłaty 

całego zadłużenia wraz z odsetkami oraz podjęciem zawieszonych postępowań 

windykacyjnych, sądowych i komorniczych.  

7. Porozumienie na ratalną spłatę określonego zadłużania może być zawarte nie 

częściej niż raz na trzy lata a maksymalny okres spłaty zadłużenia nie powinien 

przekraczać 24 miesięcy.  

 

 

V. Wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni 

 

Wobec członków Spółdzielni, którzy długotrwale uchylają się od wypełnienia zobowiązania 

wobec Spółdzielni z tytułu wnoszenia opłat za eksploatację lokalu, Rada Nadzorcza na 

wniosek Zarządu podejmuje decyzję o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

lokalu a w przypadku prawa własnościowego oraz prawa odrębnej własności lokalu decyzję 

o wykluczeniu ze Spółdzielni. Decyzja podejmowana jest w formie uchwały, która wraz z 

uzasadnieniem przesyłana jest dłużnikowi. 

Tryb postępowania w zakresie wykluczania członków ze Spółdzielni określają postanowienia 

Statutu Spółdzielni. 

W przypadku własnościowego prawa do lokalu i prawa odrębnej własności lokalu, 

Spółdzielnia może w trybie procesu sądowego żądać sprzedaży spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu 

postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.  
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VI. Działania dodatkowe 

 

1. Co najmniej raz na pół roku wywieszane są na klatkach schodowych informacje, nie 

zawierające danych osobowych, o łącznym zadłużeniu wraz z należnymi odsetkami 

za zwłokę wszystkich lokatorów zamieszkujących w danej klatce schodowej oraz 

informacje o liczbie lokali zadłużonych. 

2. W celu zabezpieczania roszczenia Spółdzielnia może ustanowić hipotekę 

przymusową. 

3. Co najmniej raz na kwartał Zarząd Spółdzielni zaprasza dłużników, którzy pomimo 

wezwać nie nawiązali kontaktu ze Spółdzielnią w celu ustalenia przyczyny powstania 

długu oraz określenia terminu i warunków jego spłaty.  

 

 

VII. Tryb postępowania windykacyjnego wobec dłużników będących najemcami  

      lub dzierżawcami lokali lub terenów Spółdzielni 

 

1. W każdej umowie najmu lub dzierżawy muszą być oznaczone między innymi: 

- maksymalny okres zwłoki w uiszczaniu należności po którym  

Spółdzielnia  wypowiada umowę najmu lub dzierżawy bez zachowania  

terminów  wypowiedzenia; 

- maksymalna wartość miesięcznej opłaty naliczonej i wymaganej za  

   bezumowne użytkowanie lokalu lub terenu. 

2. W przypadku, gdy zadłużenie czynszowe pomimo wezwań do zapłaty i działań 

określonych w umowie nie jest regulowane, Spółdzielnia wzywa ostatecznie 

dłużnika do zapłaty zadłużenia z informacją, że w razie niedotrzymania 

warunków określonych w wezwaniu skieruje przeciw niemu pozew  o zapłatę a 

następnie, po uzyskaniu tytułu wykonawczego, wystąpi do Komornika o 

wszczęcie egzekucji.  

 

 

VIII. Aktualizacja należności, należności nieściągalne 

 

1. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich 

zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego, w odniesieniu do: 

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do 

wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, 
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- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 

jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokajanie kosztów postępowania 

upadłościowego – w pełnej wysokości należności, 

- należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, 

a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w 

umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub 

innym zabezpieczeniem należności, 

- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w 

stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizacyjnego – do wysokości 

tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania; 

- należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o oznaczonym stopniu 

prawdopodobieństwa nieściągalności w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty 

odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności. 

2. Za należności nieściągalne uznaje się te wierzytelności, których nieściągalność 

została udokumentowana postanowieniem oraz posiadanymi dodatkowymi 

informacjami. 

3. Wierzytelności uznaje się  za nieściągalne w dacie uprawomocnienia się 

postanowienia. 

4. Uprawdopodobnienie nieściągalności może nastąpić wyłącznie: 

- protokołem sporządzonym przez Dział Rozliczeń z Członkami stwierdzającym, 

że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne byłyby równe lub wyższe 

od kwoty tej wierzytelności, 

- postanowieniem właściwego organu egzekucyjnego o nieściągalności, 

uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, 

- postanowieniem Sądu o:  

a. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację 

majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na 

zaspokojenie kosztów postępowania,  

b. umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację 

majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na 

zaspokojenie kosztów postępowania, 

c. ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację 

majątku. 

5. Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności jest podstawą do spisania w koszty 

uzyskania przychodów i zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 

operacyjnych.  
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6. Dział Rozliczeń z Członkami przygotowuje wniosek z dokładnym opisem i przedkłada 

Zarządowi Spółdzielni. 

7. Decyzję o spisaniu w koszty wierzytelności uznanych za nieściągalne podejmuje 

Zarząd Spółdzielni.  

 

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest wzór „Porozumienia na ratalną spłatę 

zadłużenia”; 

2. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie obowiązują postanowienia 

Statutu Spółdzielni oraz odpowiednie ustawy 

 

 

W zastępstwie Sekretarza     Przewodniczący  
Rady Nadzorczej      Rady Nadzorczej 
Zastępca Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej 
 
 
 
 
………………………………..        …………………………… 
   Wojciech Kamiński         Czesław Baran 

 


