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MONIKA BEKAS1

Krajowy Rejestr Długów Biur Informacji Gospodarczej SA

Etyka regulowania należności przez przedsiębiorców 
i konsumentów

1. Wstęp

Etyka w działalności gospodarczej rozumiana jest jako zespół norm ma-
jących wpływ na postępowanie przedsiębiorców względem klientów, pra-
cowników fi rmy, wspólników i organów publicznych. Normy postępowania 
wyznacza prawo oraz samo społeczeństwo. Powszechnie uważa się, że przed-
siębiorcy, prowadząc swój biznes, powinni kierować się rzetelnością, uczci-
wością, wiarygodnością oraz praworządnością. Obecnie wiele fi rm opraco-
wuje kodeksy etyczne, które wyznaczają normy oraz zasady postępowania 
danej organizacji. Bardzo dużo dziś pisze się i mówi o społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Niestety wielu przedsiębiorców zapomina o podstawowej 
zasadzie prowadzenia etycznego biznesu, która oznacza regulowanie swoich 
zobowiązań w terminie. Problem ten dotyczy zarówno nierzetelnych przedsię-
biorców, jak i konsumentów. Brak płatności powoduje zatory płatnicze w fi r-
mie, co w konsekwencji może doprowadzić do braku płynności fi nansowej. 
Oznacza to, że dany przedsiębiorca nie będzie w stanie regulować własnych 
zobowiązań, ponieważ jego klienci nie zapłacili w wyznaczonym czasie za 
dostarczone towary lub wykonane usługi. Należy pamiętać, że utrata płynno-
ści fi nansowej jest jedną z przyczyn bankructw fi rm w Polsce i na świecie.

1 m.bekas@krd.pl
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Celem artykułu jest rekonstrukcja obrazu współczesnego zadłużenia Pola-
ków, pokazanie jak w społeczeństwie odbierane są fi rmy i osoby nieoddające 
w terminie swoich długów, a także próba odpowiedzenia na pytanie od czego 
zależy wywiązywanie się ze zobowiązań fi nansowych. Analizy powyższych 
obszarów przeprowadzone zostały głównie w oparciu o dane zgromadzone 
przez Krajowy Rejestr Długów (KRD). Cennym źródłem wzbogacenia inter-
pretacji tych danych są wiedza i opinie uczestników szkoleń organizowanych 
przez KRD dla przedsiębiorców, prowadzonych przez autorkę artykułu. War-
to podkreślić, że w szkoleniach takich uczestniczyło już ponad 2000 fi rm.

Stan zadłużenia przedsiębiorców i konsumentów
Niepłacenie zobowiązań w terminie to codzienność w polskiej gospo-

darce. W zrozumieniu istoty zadłużenia przedsiębiorców i konsumentów 
pomocne są informacje zawarte w rejestrze KRD. Na koniec stycznia 2010 
roku odnotowano rekordową liczbę informacji o nierzetelnych klientach – 
ponad 980 tys. konsumentów i przedsiębiorców (schemat 1). Każdego roku 
liczba zadłużonych osób i fi rm rośnie, a za nieuregulowane zobowiązania 
zostają dopisani do Krajowego Rejestru Długów. 

Schemat 1. Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów w latach 2003–2010

Źródło: materiały informacyjne Krajowego Rejestru Długów.

Brak płatności w terminie ma również swoje konsekwencje w skali całej 
gospodarki. Obecnie zadłużenie Polaków wynosi ponad 84 mld zł, w więk-
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szości jest to zadłużenie z tytułu niezapłaconych kredytów, czynszów lo-
katorskich, podatków oraz mandatów2. Sami tylko przedsiębiorcy są winni 
skarbowi państwa ponad 20 mld zł. W większości jest to niezapłacony po-
datek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób 
fi zycznych i prawnych (schemat 2).

Schemat 2. Zaległe zobowiązania wobec fi skusa (w tys. zł)

Źródło: Kompleksowy Raport o Długach, 2009: 36.

W portfelu nieuregulowanych należności 59,8% stanowią przetermino-
wane należności do 3 miesięcy (schemat 3). Oznacza to, że fi rmy kredytują 
się, nie płacąc innym przedsiębiorcom za dostarczony towar lub wykonaną 
usługę. 

Dla ponad 70% polskich fi rm zaległe należności są barierą mającą wpływ 
na prowadzenie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorstwa. Kon-
sekwencją takiego stanu rzeczy może być brak inwestycji, a zatem i brak 
nowych miejsc pracy oraz upadłości i bankructwa fi rm w całym kraju. Z ana-
lizy danych dotyczących bankructw fi rm w Polsce wynika, że rok 2009 nie 
sprzyjał polskiej gospodarce. W tym czasie liczba fi rm, które zbankrutowały 
była znacznie większa niż w latach ubiegłych. Dla porównania w roku 2008 

2 Kompleksowy Raport o Długach, 2009: 5–6.
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zbankrutowało 425 fi rm a w ciągu trzech kwartałów 2009 roku polskie sądy 
ogłosiły upadłość 494 przedsiębiorstw3

Gospodarka Polski od lat boryka się z poważnym problemem, jakim są 
nieuregulowane należności w terminie nie tylko przez innych przedsiębior-
ców, ale również przez samych konsumentów. Z danych zawartych w bazie 
danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że 70% dłużników stanowią 
mężczyźni, a tylko 30% to kobiety4. Jak widać na schemacie 4 najczęściej 
zadłużają się osoby młode pomiędzy 26. a 35. rokiem życia, natomiast od-
setek osób zadłużonych po 65. roku życia stanowi zaledwie kilka procent 
ogółu dłużników w Polsce (schemat 4). 

Warto zastanowić się dlaczego ludzie młodzi, mający pracę, będący 
w pełni sił są największymi dłużnikami w Polsce. W pewnym stopniu wyni-
ka to z roli, jaką pełni kredyt w różnych fazach tzw. cyklu życia gospodarstw 
domowych polegającej na wyrównywaniu poziomu życia (Ando, Modiglia-
ni 1963) oraz ze struktury wiekowej społeczeństwa5. Jednak ponieważ ta 

3 Informacje zaczerpnięte z raportów fi rmy Euler Hermes na temat bankructw fi rm w Pol-
sce.

4 Kompleksowy Raport o Długach, 2009: 8.
5 Jak wynika z danych GUS w 2008 r., mężczyźni w wieku 25–35 lat stanowili 16,57% 

ogółu mężczyzn, a kobiety w tym wieku – 15,09% ogółu kobiet, natomiast mężczyźni w wie-
ku powyżej 65 lat stanowili 10% ogółu mężczyzn, zaś kobiety w tym wieku –16%. Rocznik 
demografi czny 2008, http://www.stat.gov.pl/.

Schemat 3. Struktura przeterminowanych należności fi rm

Źródło: Kompleksowy Raport o Długach, 2009: 83.
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ostatnia odbiega od struktury zadłużenia, zasadne wydaje się przypuszczenie 
o różnicy postaw wobec zaciągania i spłacania długów między młodym i star-
szym pokoleniem. Osoby młode są bardziej skłonne podejmować ryzykow-
ne decyzje i zadłużać się, wydając pieniądze na różne dobra, takie jak: wa-
kacje w ciepłych krajach, samochód, drogi telewizor itp. Młodzi ludzie chcą 
dostać od życia więcej, niż ono im oferuje, częściej zadłużają się, by szybciej 
osiągnąć swój cel: mieszkanie, samochód, nowy sprzęt do domu. Korzystają 
ze wszystkich atrakcji, jakie oferuje świat konsumpcji. Zaciągając kolejne 
kredyty osoby takie wierzą, że je spłacą. Pragnienie posiadania jest pokusą, 
której łatwo ulegają. Na początku wszystko wydaje się proste i łatwe. Prob-
lem zaczyna się wtedy, kiedy przychodzi do spłacania zaciągniętych zobo-
wiązań. W przeciwieństwie do ludzi młodych, osoby w podeszłym wieku, 
szczególnie emeryci i renciści, wychowani byli w innych czasach i według 
innych wartości. Być może dlatego płacenie jest dla nich obowiązkiem mo-
ralnym? Nie gonią za nowinkami, ani nie podnoszą standardu swojego życia. 
Może też dlatego są najbardziej rzetelnymi płatnikami w Polsce?

W bazie Krajowego Rejestru Długów zgromadzono również ciekawe in-
formacje na temat tytułu z jakiego zadłużają się najmłodsi dłużnicy (którzy 
nie ukończyli 20 lat) i najstarsi (którzy mają ponad 90 lat). Najmłodsi dłuż-

Schemat 4. Zadłużenie konsumentów wg wieku w podziale na mężczyzn i 
kobiety

Źródło: Kompleksowy Raport o Długach, 2009: 9.
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Tabela 1. Najmłodsi dłużnicy konsumenci 

Źródło: Kompleksowy Raport o Długach, 2009: 14

nicy najbardziej zadłużają się z tytułu niezapłaconych mandatów za jazdę 
na gapę, pożyczek pieniężnych udzielanych przez fi rmy pożyczkowe czy 
rachunków za telefon komórkowy (tabela 1). Ciekawe jest to, że osoby w po-
deszłym wieku najczęściej trafi ają do rejestru za nieuregulowane należności 
z tytułu korzystania z telewizji satelitarnej (tabela 2).

Warto zadać pytanie: dlaczego osoby powyżej 90. roku życia najczęściej 
są dopisywane za niezapłacony rachunek telewizji satelitarnej a nie z tytułu 
zalegania za prąd czy czynsz? Należy przypuszczać, że niezapłacone zo-
bowiązania z tego tytułu wynikają z tego, że osoby te podpisały umowę na 
korzystanie z telewizji na konto swoich rodzin, na prośbę np. wnuka. Nie-
stety rodzina nie zapłaciła za korzystanie z tych usług i mimo wysyłanych 
wezwań do zapłaty, osoba taka została dopisana do rejestru. Warto zwró-
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cić uwagę na jeszcze jeden problem. Emeryci i renciści mogą poświadczyć 
wysokość swoich dochodów i comiesięczne wpływy na rachunek bankowy, 
dlatego bardzo łatwo jest na konto takich osób podpisać umowy, a potem, 
kiedy powstają kłopoty, nie regulować płatności. 

Podobne zjawisko unikania odpowiedzialności można zaobserwować 
wśród przedsiębiorców. Dłużnicy recydywiści zakładają kolejne fi rmy, na 
kolejnych członków swoich rodzin, aby uniknąć odpowiedzialności i nie 
płacić za swoje zobowiązania. Niekiedy przedsiębiorca kupuje akcje lub 
udziały w innych fi rmach po zawyżonej cenie, przekazuje nieruchomości 
lub inne składniki majątku do innych fi rm w formie aportu, płaci fi rmie ze-
wnętrznej, która ma powiązania z dłużnikiem, za kosztowne usługi, np. za 
sporządzenie biznesplanu itp. Zdarza się też podpisywanie umowy, w której 

Tabela 2. Najstarsi dłużnicy konsumenci 

Źródło: Kompleksowy Raport o Długach, 2009: 15
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są wysokie koszty niewywiązania się z kontraktu. Niektórzy dokonują jesz-
cze innych transakcji, np. udzielają fi kcyjnych pożyczek i zakładają hipoteki 
na nieruchomości dłużnika, aby syndyk nie mógł tego majątku wprowadzić 
do masy upadłościowej. Inne sytuacje to kupowanie nieruchomości, rucho-
mości, środków trwałych od zaprzyjaźnionej fi rmy po znacznie zawyżonych 
cenach. Niektórzy dłużnicy zakładają tzw. fi rmę „krzak”, przez którą doko-
nuje się transakcji w obrocie gospodarczym. Jeszcze inni podszywają się pod 
już istniejące fi rmy, aby wyłudzić towar lub usługę. Celem takich działań jest 
oczywiście uniknięcie odpowiedzialności za łamanie prawa, oszukiwanie 
Skarbu Państwa oraz partnerów w biznesie. Warto też nadmienić, że takie 
działania nieuczciwych przedsiębiorców są niezgodne z prawem, za co grozi 
kara pozbawienia wolności. 

2. Niepłacenie długów w opinii Polaków

Ważnym wymiarem moralności płatniczej jest postrzeganie niesolidnych 
dłużników przez samo społeczeństwo. Jak wynika z badań przeprowadzo-
nych przez KRD, większość Polaków traktuje nieufnie osoby i fi rmy za-
dłużone i niespłacające swoich zobowiązań w terminie. 76,4% obywateli 
naszego kraju uważa, że taka osoba nie jest godna zaufania. W stosunku 
do zadłużonych fi rm taki pogląd wyraża aż 85,5% Polaków. Niecały 1% 
ankietowanych jest zdania, że zadłużona osoba lub fi rma nadal jest godna 
zaufania6. Jednocześnie badane osoby uważają, że są sytuacje, które uspra-
wiedliwiają niepłacenie długów. W przypadku prywatnych długów trzeba 
je płacić zawsze – tak uważa 49,70% ankietowanych. W przypadku długów 
przedsiębiorstw, odsetek osób, które tak uważają, jest większy – 67%7. Sytu-
acje usprawiedliwiające niepłacenie długów to najczęściej:

•  w przypadku osób prywatnych: kłopoty fi nansowe i utrata pracy;
•  w przypadku przedsiębiorstw: niedotrzymanie umowy przez innych 

kontrahentów oraz brak płynności fi nansowej.
Z drugiej strony, inne badania pokazują, że regulowanie zobowiązań 

w terminie jest powszechnie akceptowaną normą moralną, z którą zgadza 

6 Skuteczności działania Krajowego Rejestru Długów, 2008.
7 Tamże.
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się 96% Polaków8. Jednak w konkretnych sytuacjach ta aprobata nie jest już 
tak powszechna, co ilustruje rozkład odpowiedzi na pytania (schemat 5): czy 
uważa Pan/Pani, że godne potępienia jest, gdy ktoś: 

•  nie oddaje długu koledze, woląc pojechać na ekskluzywną wycieczkę?
•  nie płaci (choć może) czynszu za mieszkanie?
•  zaciąga dług, zdając sobie sprawę, że nie będzie mógł go spłacić?
• zataja informacje uniemożliwiające udzielenie mu kredytu?
• podejmuje pracę na czarno, by uniknąć ściągania długów z pensji?
Ponad 90% badanych potępia, gdy ktoś jedzie na ekskluzywną wyciecz-

kę, a nie oddaje koledze długu oraz gdy nie płaci czynszu, choć go na to 
stać. Nieco mniej ankietowanych, bo 85%, potępia osobę, która zaciąga dług, 
zdając sobie sprawę, że nie będzie mogła go spłacić. 67% ocenia jako na-
ganne zachowanie, gdy ktoś zataja informacje, aby uzyskać kredyt, zaś 56% 
ankietowanych potępia ludzi, którzy podejmują pracę na czarno, by uniknąć 
ściągania długów z pensji. Jak wynika z tych badań, jesteśmy bardziej skłonni 
potępić kolegę, który nie oddał nam pieniędzy niż ludzi, którzy będąc dłużni-
kami, wolą uniknąć odpowiedzialności i podejmują pracę na czarno.

Schemat 5. Ocena zachowań płatniczych Polaków

Źródło: Lewicka-Strzałecka, Białowolski, 2007.

8 A. Lewicka-Strzałecka, P. Białowolski, 2007.
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Zjawiskiem, które w sposób dobitny ilustruje stosunek polskiego spo-
łeczeństwa do regulowania zobowiązań płatniczych, są zobowiązania ali-
mentacyjne. Od 2008 roku każdy, kto nie płaci swoich zobowiązań na rzecz 
swoich dzieci, zostaje z urzędu dopisany do bazy danych dłużników. W Kra-
jowym Rejestrze Długów z tego tytułu jest już około 90 tys. osób. 96% dłuż-
ników alimentacyjnych stanowią mężczyźni, a 4% kobiety. Długi z tego ty-
tułu sięgają kwoty 1,85 mld zł. Rekordzista jest winny swoim 11 dzieciom 
kwotę ponad 460 tys. zł9. Faktem jest, że w rodzinach niepełnych wychowu-
je się ponad 1,66 mln dzieci. To jest ponad 15% wszystkich dzieci w Polsce. 
W naszym kraju samotni rodzice stanowią 25% wszystkich polskich rodzin. 
Zasądzone alimenty są płacone na bieżąco tylko w przypadku 12%. Śred-
nia wysokość zasądzonych alimentów przez polskie sądy to kwota 300 zł. 
W 2007 r. gminy wypłaciły zaliczki alimentacyjne 177,3 tys. rodzin, z czego 
udało się odzyskać 27 mln zł, a więc zaledwie 3,51%. W Europie Zachodniej 
ściągalność alimentów od rodziców uchylających się od tego obowiązku jest 
ponad 20-krotnie wyższa np. we Włoszech wynosi 80%, a w Niemczech 
czy Wielkiej Brytanii – 90%10. Dlaczego w Polsce jest taki problem z pła-
ceniem alimentów na rzecz dzieci? Otóż, w naszym społeczeństwie panuje 
ciche przyzwolenie na nieregulowanie takich zobowiązań, oparte na założe-
niu, że państwo wypłaci zasądzone alimenty. Osoba niepłacąca alimentów, 
czyli dłużnik alimentacyjny, jest traktowany przez społeczeństwo znacznie 
łagodniej niż osoba zadłużona w banku. Zjawisko nieregulowania zobowią-
zań alimentacyjnych nie jest powszechnie potępiane i negowane, w takim 
stopniu, jak ma to miejsce w krajach zachodnich, i dlatego w Polsce tak mały 
jest wskaźnik ściągalności niezapłaconych alimentów. 

3. Czynniki wpływające na stan zadłużenia przedsiębiorców 
i konsumentów

Charakterystyczną cechą polskiego życia gospodarczego jest, że w przy-
padku kłopotów fi nansowych zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci 
nie regulują swoich zobowiązań w terminie. Problem niezapłaconych na-
leżności dotyka niemal każdej fi rmy, każdego dnia. Szczególnie zagrożone 

9 Kompleksowy Raport o Długach, 2009: 68–72.
10 Materiał szkoleniowy Krajowego Rejestru Długów.
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są małe i średnie przedsiębiorstwa, gdzie kilka niezapłaconych faktur może 
doprowadzić do bankructwa. Z obserwacji autorki wynika, że w Polsce dużą 
grupę dłużników stanowią również osoby i fi rmy, które mają środki fi nanso-
we, a mimo to nie płacą za swoje bieżące zobowiązania. Nierzadko spotyka 
się osoby udające rzetelnych i kompetentnych biznesmenów, które nie płacą 
w terminie lub okazują się niewypłacalne. Inni regulują zobowiązania tylko 
wobec określonej grupy partnerów w biznesie, a w przypadku pozostałych – 
odwlekają moment zapłaty. Nie są to sytuacje odosobnione w polskim życiu 
gospodarczym. Nieuczciwych praktyk nie da się całkowicie wyeliminować, 
ale można próbować poznać przyczyny zadłużenia i uniknąć pułapek, które 
zastawiają dłużnicy. Warto zadać pytanie: jakie czynniki wpływają na zadłu-
żenie, dlaczego przedsiębiorcy czy konsumenci nie płacą w terminie swoich 
zobowiązań, jaka jest tego przyczyna?

Bardzo często zdarza się, że dłużnicy zwyczajnie nie mają pieniędzy, 
na skutek błędnych decyzji biznesowych, złych inwestycji lub dlatego, że 
inni im nie zapłacili w terminie. Są to osoby, które na skutek zdarzeń lo-
sowych lub z braku rozsądku popadły w kłopoty fi nansowe. Mógł to być 
wypadek losowy, choroba, utrata pracy, zła inwestycja. Osoby takie nie są 
w stanie spłacać swoich należności, ponieważ naprawdę nie mają pieniędzy 
i są w stanie to udokumentować. Dłużnik może być też zwykłym oszustem. 
Tacy przedsiębiorcy kupują towar i nie płacą. Początkowo, kiedy kupują za 
gotówkę bardzo często są miłymi i dobrze zapowiadającymi się partnerami. 
Przy pierwszej sposobności i sprzedaży z odroczonym terminem płatności, 
kontakt z takim klientem urywa się, a kontrahent nagle staje się nieuchwytny. 
Oszuści są świetnie przygotowani do prowadzenia swojego biznesu. Zazwy-
czaj nie mają majątku, doskonale znają kruczki prawne. Kiedy sprawa wy-
chodzi na jaw, mogą przepisać fi rmę na kolejnego członka rodziny lub zmie-
niają adres zamieszkania. Ściganie takich nierzetelnych klientów jest bardzo 
trudne. Jeszcze inni przedsiębiorcy lub konsumenci nie płacą w terminie 
swoich zobowiązań, bo wynika to z ich strategii działania. Są to ryzykanci. 
Osoby takie zamiast płacić swoje zobowiązania, wolą zatrzymać pieniądze 
na koncie w banku. Niepłacenie w terminie to dla nich darmowy kredyt na 
prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej lub sposób na życie. Można 
przecież sfi nansować dzieciom wakacje nad morzem lub kupić nowy samo-
chód. Tego typu dłużnicy mogą również mieć przejściowe kłopoty fi nanso-
we i w ten sposób chcą przetrwać trudny okres w prowadzeniu działalności 
gospodarczej albo lubią wydawać pieniądze na dobra luksusowe i nie chcą 
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pozbawić się swoich przyjemności. Dłużnik ryzykant prowadzi ze swoimi 
wierzycielami grę i skutecznie unika wszelkiej odpowiedzialności. Niekiedy 
taka osoba powołuje się na nieprecyzyjne zapisy umowy. Dzięki temu ma 
pretekst i powód, aby nie regulować swoich zobowiązań. Tylko przyparcie 
jej do muru i prowadzanie jasnych reguł postępowania pomoże wierzycielo-
wi uniknąć przesuwania w nieskończoność terminów płatności przez takiego 
klienta, ponieważ on z zasady nie płaci swoich zobowiązań w terminie i cze-
ka aż sam wierzyciel upomni się o swoje płatności. Z doświadczenia autorki 
wynika, że największą grupę dłużników w obrocie gospodarczym stanowią 
ryzykanci, czyli ci, którzy z zasady nie regulują swoich zobowiązań i celowo 
przeciągają moment zapłaty. 

Schemat 6. Czynniki wpływające na zadłużenie

Czynniki wpływające na zadłużenie

Źródło: opracowanie własne

Na zadłużenie w Polsce mają wpływ czynniki wewnętrzne, na które 
dany wierzyciel ma wpływ, i zewnętrzne – niezależne od fi rmy (schemat 6). 
Do wewnętrznych czynników zaliczyć można: opracowaną strategię poli-
tyki kredytowej, wyznaczającą kierunki postępowania przedsiębiorcy przy 
sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Strategia wskazuje, jak będzie 
zrealizowany cel sprzedażowy. Określa też, w jaki sposób będzie wyglądać 
współpraca z potencjalnymi klientami i długoletnimi partnerami w bizne-
sie. W literaturze przedmiotu z dziedziny płynności fi nansowej wymienia się 

Czynniki zewnętrzne

•  Makroekonomiczne wypływające 
z otoczenia zewnętrznego fi rmy 

•  Psychologiczne – osobowość człowieka 
i jego stosunek do ryzyka 

•  Stylu zarządzania fi nansami przez 
przedsiębiorców oraz gospodarowanie 
budżetem domowym przez 
konsumentów 

• Priorytety płatności 

Czynniki wewnętrzne

• Strategia polityki kredytowej

•  Procedury oceny ryzyka kredytowego, 
w tym weryfi kacja potencjalnego klienta 

•  Zabezpieczenia i zapisy chroniące 
wierzycieli w umowach, kontraktach 
i zleceniach
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strategię: konserwatywną i agresywną11. Strategia konserwatywna polega na 
tym, że fi rma stosuje krótkie terminy płatności i prowadzi restrykcyjną po-
litykę windykacyjną. Uruchamiane są procedury zmierzające do szybkiego 
ściągnięcia przeterminowanych należności. Odbiorcami są klienci o ustalo-
nej pozycji na rynku. Potencjalni klienci muszą liczyć się z tym, że w przy-
padku braku płatności nie będzie z nimi kontynuowana współpraca. Efektem 
tej strategii jest niska sprzedaż przy minimalnym ryzyku zawieranych trans-
akcji. Strategia agresywna polega na tym, że fi rma udziela długich terminów 
płatności. Prowadzi również łagodną politykę ściągania przeterminowanych 
należności i nie jest restrykcyjna w stosunku do klientów przeciągających 
moment zapłaty. W wyniku tego następuje wzrost sprzedaży przy wzroście 
ryzyka niewypłacalności klientów. Firma stosująca tę strategię musi się li-
czyć z tym, że będzie mieć dużą liczbę klientów niepłacących w terminie. 

Do czynników wewnętrznych mających wpływ na ilość nieuregulowa-
nych należności należą również procedury oceny ryzyka kredytowego opra-
cowane w danej fi rmie, w szczególności narzędzia weryfi kacji zdolności 
fi nansowej potencjalnych klientów. Dużą rolę przy ocenie odgrywa informa-
cja na temat przedsiębiorcy lub konsumenta, określająca jego wypłacalność, 
czyli zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązań. Dzięki temu fi rma 
może określić wiarygodność, rzetelność i solidność każdego potencjalne-
go i obecnego klienta. Sprawdzenie wiarygodności fi nansowej przyszłego 
klienta powinno być podstawą działania każdej organizacji. Korzyść, jaką 
dzięki temu osiągnie fi rma, jest ogromna – nawiązuje ona współpracę z oso-
bą uczciwą i rzetelną, która może okazać się klientem na całe życie.

Wśród czynników wewnętrznych mających wpływ na zadłużenie należy 
również wymienić zabezpieczenia stosowane w umowach np. weksel, porę-
czenie oraz zapisy dokładnie określające wykonanie danego kontraktu czy 
zlecenia. Z doświadczenia autorki wynika, że nierzetelny klient jest bardziej 
skłonny nie regulować płatności, jeżeli kontrakt nie precyzuje dokładnie wa-
runków transakcji lub brak jest w kontrakcie kar umownych za niewywiąza-
nie się ze zlecenia. 

Do czynników zewnętrznych można zaliczyć czynniki makroekonomicz-
ne, mające wpływ na kondycję fi nansową danej fi rmy. Należy tutaj szczegól-
nie podkreślić koniunkturę na rynku i sytuację w danej branży. Każdy pro-
dukt ma swój cykl życia, a każda branża charakteryzuje się pewnym cyklem 

11 Sierpińska, Wędzki, 1997: 146–148.
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koniunkturalnym. Może się zdarzyć, że zmiana sytuacji na rynku, np. spadek 
popytu, spowoduje, że odbiorcy nie będą mogli sprzedać danego towaru, 
który zalegać będzie im na magazynie. W konsekwencji nie zapłacą swoje-
mu dostawcy za towar. Z tym wiąże się inny czynnik rozumiany jako etyka 
prowadzenia działalności gospodarczej, w tym etyka regulowania zobowią-
zań względem partnerów w biznesie. W kodeksie etyki dla przedsiębiorców 
opublikowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą czytamy: „Zapłata za wy-
konaną usługę lub dostarczony towar będzie uiszczona w terminie i zgod-
nie z zawartą umową”12. Jak wynika z analizowanych danych większość 
przedsiębiorców obecnie nie płaci swoim partnerom w biznesie. Dzieje się 
tak, dlatego że powszechnie panująca opinia o ogólnoświatowym kryzysie 
sprzyja nieregulowaniu zobowiązań. Częstą wymówką, którą może usłyszeć 
wierzyciel od dłużnika, jest stwierdzenie „inni mi nie płacą, bo jest kryzys, 
ja też nie mam pieniędzy”. 

Innym czynnikiem mającym wpływ na zadłużenie jest osobowość czło-
wieka i jego stosunek do ryzyka. Każda osoba charakteryzuje się większą 
lub mniejszą skłonnością do podejmowania ryzykownych decyzji w życiu. 
Niektórzy wolą podchodzić do prowadzenia biznesu z rezerwą i chcą się 
zabezpieczyć. Inni „idą na całość”, nie zważając na konsekwencje związane 
z ryzykiem. Człowiek, podejmując decyzje biznesowe związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, nową inwestycją czy rozwojem fi rmy, 
kieruje się racjonalnymi przesłankami. Zastanawia się nad plusami i minu-
sami takiej decyzji. Opracowuje plany fi nansowe, bada, czy dana inwestycja 
przyniesie wymierne korzyści. Na etapie podejmowania decyzji nie zawsze 
dana osoba, decydent, prezes czy właściciel fi rmy jest w stanie dostrzec 
wszystkie zagrożenia. A może jest więcej pytań, na których w danej chwili 
nie ma odpowiedzi? Niemniej jednak pewni ludzie mają mniejszą skłon-
ność do podejmowania ryzyka niż inni. Dlaczego? Wynika to między innymi 
z osobowości danego człowieka. Pierwsi mają awersję do ryzyka, dlatego 
podejmują decyzje tylko wtedy, kiedy są przekonani, że im się to opłaci. 
Obliczają korzyści i straty. Muszą być pewni, że podjęcie ryzyka przynie-
sie wymierny efekt. Człowiek racjonalny chce mieć pewność, że otrzyma 
stosowną premię za poniesione ryzyko. Dla drugich wielkość ryzyka nie ma 
znaczenia. Najważniejsze jest osiągnięcie celu. Decyzje są podejmowane 
tylko dla uzyskania pożądanego efektu końcowego. Niektórzy rodzą się ze 

12 http://www.kig.pl/index.php/Kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow.
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skłonnością do ryzyka i lubią je podejmować bez względu na koszty. Mogą 
nawet ponieść dodatkowe nakłady, żeby osiągnąć zamierzony cel. Tacy lu-
dzie są wizjonerami, a ich oczy zwrócone są zawsze w przyszłość. 

Jest wiele teorii osobowości. Jedna z nich dzieli ludzi na cztery pod-
stawowe typy osobowości: choleryk, sangwinik, melancholik i fl egmatyk. 
Typem, który ma największe skłonności do popadania w kłopoty fi nansowe 
jest sangwinik. Tacy ludzie są marzycielami i wizjonerami. Patrzą na świat 
przez pryzmat tego, co mogą osiągnąć. Nie liczą się z kosztami i wolą nie 
myśleć o problemach. Zawsze przyjmują optymistyczną wersję wydarzeń. 
Ignorują przestrogi i sygnały o zagrożeniach. Dlatego tacy ludzie osiągają 
sukcesy – są liderami grup, szefami fi rm. Ale ich osobowość jest też przy-
czyną ich problemów. Kiedy człowiek nie liczy się z ryzykiem i jest wpa-
trzony w swój cel, który chce osiągnąć, często wpada w kłopoty fi nansowe. 
Tacy ludzie mają nieraz kilka kredytów i masę niezapłaconych faktur, wy-
dają wszystkie zarobione pieniądze. Często przeliczają się w swoich in-
westycjach czy zakupach i wpadają w pętlę zadłużenia. Mimo to zawsze 
wierzą, że przyszłość jest lepsza niż dzień dzisiejszy. Typem osobowości, 
który ma najmniejsze predyspozycje, aby popadać w kłopoty fi nansowe 
jest melancholik. Osoby takie zanim podejmą decyzję chcą się upewnić, że 
wszystko zostanie zrealizowane zgodnie z planem, dlatego szukają gwaran-
cji, zabezpieczeń oraz tworzą plany fi nansowe. Są często dość zachowaw-
cze i nie lubią ryzykować. Tacy ludzie wpadają rzadko w kłopoty fi nansowe, 
a najczęstszą przyczyną ich problemów jest przypadek lub nieprzewidziana 
sytuacja na rynku. 

Na regulowanie zobowiązań w terminie ma również wpływ styl zarządza-
nia fi nansami przez dane przedsiębiorstwo oraz gospodarowanie budżetem 
domowym przez konsumenta. Popadający w kłopoty fi nansowe mają swoje 
priorytety płatności. Jest to kolejny czynnik zewnętrzny mający wpływ na 
zadłużenie. Jedni przedsiębiorcy otrzymują pieniądze szybciej, inni muszą 
na nie poczekać. Warto wiedzieć, kto jest na początku łańcucha płatności, 
a kto na końcu. Kłopoty z płynnością fi nansową powodują powstanie dy-
lematu, co najpierw zapłacić? Kredyt czy rachunek telefoniczny, czynsz za 
lokal lub mieszkanie? Może się okazać, że jedni, co miesiąc otrzymują re-
gularnie płatności i postrzegają daną osobę lub fi rmę, jako rzetelną i uczci-
wą. A ta sama osoba lub fi rma innym nie płaci od miesięcy. Kto ma szanse 
otrzymać pieniądze w pierwszej kolejności, a kto jest ostatni w łańcuchu 
płatności? Należy pamiętać, że dłużnik płaci w pierwszej kolejności swoje 
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zobowiązania tym usługodawcom i dostawcom, którzy wprowadzają rygo-
rystyczne sankcje za niepłacenie w terminie, oraz tym, których strata byłaby 
bardzo dotkliwa dla przedsiębiorcy lub konsumenta, np. wyłączenie prądu 
powoduje, że dana osoba nie będzie mogła oglądać swojego ulubionego pro-
gramu telewizyjnego itp. W przypadku fi rm priorytetem są zobowiązania 
wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, banków i wynagrodzenia dla pracowni-
ków. Nikt nie chce mieć kontroli z urzędu skarbowego i stracić fachowców, 
o których tak trudno na rynku pracy. Następnie przedsiębiorcy płacą swo-
im kluczowym kontrahentom, z którymi mają podpisane korzystne umowy, 
a utrata dobrych stosunków spowodowałaby utrudnienia w funkcjonowaniu 
fi rmy lub konieczność poszukania innego dostawcy. Na samym końcu są po-
zostałe płatności: telefon, Internet, czynsz za lokal oraz płatności w przypad-
ku towarów lub usług w sektorach, gdzie prowadzona jest ostra walka kon-
kurencyjna – zawsze można wybrać inną fi rmę, z którą w danym momencie 
można bez problemów rozpocząć współpracę. Patrząc na piramidę płatności 

Schemat 7. Piramida priorytetów płatności zobowiązań przedsiębiorców

Źródło: Bekas-Nowak, 2008: 36.
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(schemat 7), wierzyciel mający kłopoty ze swoimi klientami powinien od-
powiedzieć na pytanie: na którym miejscu jestem w hierarchii priorytetów 
u moich dłużników i co mogę zrobić, żeby tę sytuację zmienić, jeżeli jestem 
na końcu łańcucha płatności?

W przypadku konsumentów, priorytetem są przede wszystkim zobowią-
zania wobec banków (schemat 8). W tym obszarze najważniejsze są kredyty 
hipoteczne i samochodowe, ponieważ nikt nie chce stracić mieszkania ani 
samochodu. Pracuje na to przecież całe życie. W drugiej kolejności konsu-
menci spłacają kredyty gotówkowe i kredyty zaciągnięte na zakup sprzętu 
AGD, np. pralki, lodówki czy telewizora. Należy też pamiętać, że konsu-
ment szybciej spłaci kredyt bankowi niż fi rmie udzielającej pożyczek, np. 
w domu pożyczkodawcy. Instytucje fi nansowe posiadają swoją wewnętrzną 
bazę danych, zawierającą informacje pozytywne i negatywne o spłacanych 
zobowiązaniach wobec banków. Kto raz nie spłacił pożyczki lub spłaca ją 
nieregularnie ma małe szanse otrzymać kolejny kredyt. 

Schemat 8. Piramida priorytetów płatności zobowiązań konsumentów

Źródło: Bekas-Nowak, 2008: 37.
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W następnej kolejności konsument opłaca bieżące rachunki za: prąd, gaz, 
wodę, ciepło. Następnie konsument płaci za telefon, Internet, dostęp do kab-
lówki, telewizji satelitarnej i czynsz. Bardzo często konsument wie, ile może 
spóźniać się z płatnościami zanim fi rma zablokuje korzystanie ze swoich 
usług, np. wyłączy telefon. 

Przedsiębiorca powinien mieć rezerwę środków fi nansowych, które po-
zwolą mu przetrwać trudny okres w biznesie. Jeżeli już dana osoba lub fi rma 
popadła w kłopoty fi nansowe, dobrze jest zastanowić się jak z nich wyjść. 
Dobrym pomysłem jest przygotowanie budżetu wpływu i wydatków, dzięki 
temu uzyska się kontrolę nad wydawaniem pieniędzy. Dobry plan wyjścia 
z długów oraz konsolidacja wydatków w postaci jednego kredytu pomagają 
uporać się z przejściowymi kłopotami. Osoby zadłużone muszą pamiętać 
o jednej ważnej zasadzie: nie należy wydawać pieniędzy, których się nie 
ma. Idealne rozwiązanie polegałoby na tym, żeby się po prostu nie zadłużać. 
W dzisiejszych czasach oczywiście rzadko kto z niego korzysta. Powiedze-
nie mówiące, że lepiej iść spać bez kolacji, niż budzić się z długami, wydaje 
się niestety coraz częściej tylko sloganem. Mimo wszystko niektórzy nadal 
przywiązują większą wagę do regulowania zaległości i dbają o swe fi nanse, 
pilnują płatności, nie chcąc popadać w kłopoty fi nansowe. Choć są i tacy, 
którzy czynią całkowicie odwrotnie. Dla nich karta kredytowa jest rozwią-
zaniem na wszystkie fi nansowe bolączki. Problem zaczyna się wtedy, kiedy 
trzeba zacząć płacić za swoje zobowiązania i błędne decyzje.

4. Zakończenie

Otwierając działalność gospodarczą, człowiek wierzy, że biznes będzie 
prosperował bez większych problemów, i nie zakłada, że utraci płynność 
fi nansową. Wzrost i chęć jeszcze większych zysków zachęca fi rmę do inwe-
stowania. Jeżeli nie oceni ona w pełni ryzyka, poniesie stratę. Ale zainwe-
stowane pieniądze nie są gwarancją oczekiwanych zysków. Utrata płynność 
fi nansowej może doprowadzić do zatorów płatniczych, a te przyczynią się do 
nieregularnego wywiązywania się z zobowiązań płatniczych wobec innych 
fi rm, banków lub instytucji.

Wiedza na temat stanu zadłużenia powinna uzmysłowić przedsiębiorcom, 
że są odpowiedzialni za stan polskiej gospodarki. Brak w terminie płatności 
doprowadza do powstania zatorów płatniczych, ale też powoduje, że wiele 
małych i średnich fi rm nie ma wystarczających środków na regulowanie bie-
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żących zobowiązań, np. płacenie podatków. Sposób prowadzenia przez nich 
biznesu oraz polityka wobec partnerów wpływa na rozwój całej gospodarki. 
Przecież koszty niezapłaconych zobowiązań są przerzucane na tych, którzy 
płacą swoje zobowiązania w terminie. Dlatego każdy powinien sobie zdać 
sprawę, że jeżeli ja nie zapłacę, to ktoś inny będzie musiał to zrobić za mnie. 
W efekcie fi rmy bankrutują, a ludzie tracą miejsca pracy. Przedsiębiorca jest 
odpowiedzialny za to, w jaki sposób prowadzi działalność gospodarczą. Od 
jego polityki zależy istnienie innych fi rm. Jeżeli z rozmysłem nie płaci swo-
ich zobowiązań w terminie, to przyczynia się do utraty płynności fi nanso-
wej swoich partnerów w biznesie. W konsekwencji łańcuch niezapłaconych 
należności zatacza szerszy krąg. Upadają małe i średnie przedsiębiorstwa, 
które przegrywają walkę o swoje pieniądze z dużymi koncernami. Nieregu-
lowanie w terminie zobowiązań jest naganne z punktu widzenia etyki.

Z drugiej strony przedsiębiorca dbający o swoje fi nanse powinien skorzy-
stać z nowoczesnych narzędzi zabezpieczania się przed niesolidnym klientem 
i odzyskiwania niespłaconych należności. Uchroni go to przed nieuczciwoś-
cią ze strony innych. Warto pamiętać, że za długi odpowiedzialni są nie tylko 
ci klienci, którzy nie płacą, ale również te fi rmy i instytucje, które nie czynią 
wszystkiego, co leży w ich mocy, aby te długi odzyskać. Wierzyciele mają 
do dyspozycji szeroki wachlarz narzędzi mobilizujących dłużników do spłaty 
zobowiązań. Dzisiaj nie trzeba łamać prawa, aby odzyskać długi. Chcąc pro-
wadzić etyczny biznes, należy przestrzegać prawa, działając z korzyścią dla 
całego społeczeństwa. Warto współpracować z rzetelnymi przedsiębiorstwa-
mi, które liczą się z innymi na rynku. W ostatnim czasie opracowano wiele 
programów popierających uczciwość w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, np. Program Rzetelna Firma, który powstał pod patronatem Krajowego 
Rejestru Długów. Nadszedł czas powołać koalicję na rzecz rzetelności w bi-
znesie, a fi rmy w swoich programach etycznych powinny uwzględnić takie 
właśnie wartości jak: uczciwość, rzetelność i odpowiedzialność za innych.
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ETHICS OF REGULATION OF CLAIMS BY COMPANIES AND 
CONSUMERS

S u m m a r y

The purpose of this article is to present the state of business and consumer debt 
on the basis of information materials and reports published by the National Debt 
Register. The analyzed data shows that many companies and consumers do not pay 
their obligations on time. Entrepreneurs govern their duties until three months after 
the due date. The article shows how the public perceive unreliable companies and 
individuals that do not regulate within its obligations. The author also tries to fi nd the 
factors infl uencing fulfi llment of fi nancial obligations by individuals and fi rms. 
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