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EFEKTYWNO�� WINDYKACJI NALE�NO�CI 

OD UBEZPIECZAJ�CYCH Z TYTUŁU 

UBEZPIECZENIA OC KOMUNIKACYJNEGO 

1. WPROWADZENIE 

Nale�no�ci pełni� w przedsi�biorstwie wa�n� rol� wspierania sprzeda�y, 

a wielko�� nale�no�ci jest istotnie zwi�zana z prowadzon� polityk� kredytowa-

nia odbiorców. 

Rosn�ca konkurencja na rynku usług ubezpieczeniowych wpływa na wy-

dłu�enie terminów płatno�ci składek oraz rozkładanie ich na raty. Konsekwencj�

tego jest wzrost nale�no�ci od ubezpieczaj�cych. 

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ma charakter 

obowi�zkowy
1
, co oznacza, �e wyst�puje brak swobody w nawi�zywaniu praw-

nego stosunku ubezpieczeniowego. Ustawowe uregulowania w obszarze zawie-

rania umowy ubezpieczenia i jej trwało�ci maj� wpływ na powstawanie składki 

zaległej (nale�no�ci od ubezpieczaj�cych), a to z kolei jest finansow� konse-

kwencj� dla ubezpieczycieli.  

Warunkiem sprzyjaj�cym trwało�ci umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych s� konstrukcje pozwalaj�ce na trwanie umowy ubez-

pieczenia mimo braku płatno�ci składki, a nawet kreuj�ce pewien „automatyzm” 

udzielania ochrony. W okre�lonych sytuacjach wyst�puje ochrona ubezpiecze-

niowa, nawet wtedy gdy klient nie zło�ył wniosku o zawarcie umowy ubezpie-

czenia
2
.

                                       
* Dr, Katedra Ubezpiecze�, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 

90-214 Łód�, ul Rewolucji 1905 r. nr 41/43. 
1 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi�zkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, DzU 2003, nr 124, 

poz. 1152 z pó�n. zm. 
2 A. C e l c z y � s k a, Nale�no�ci od ubezpieczaj�cych z umów ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych, [w:] W. R o n k a - C h m i e l o w i e c (red.), Ubezpieczenia wobec wy-

zwa� XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 63. 
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Dochodzenie nieopłaconych w terminie wierzytelno�ci mo�e oddziaływa�

na wynik przedsi�biorstwa. 

Celem opracowania jest analiza efektywno�ci procesu windykacji nale�no-

�ci od ubezpieczaj�cych z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów me-

chanicznych. Badanie przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z Za-

kładu Ubezpiecze� X.

2. ISTOTA WINDYKACJI

Windykacja polega na odzyskiwaniu przeterminowanych nale�no�ci. Win-

dykacja jest to ogół czynno�ci zwi�zanych z dochodzeniem (�ci�ganiem) wie-

rzytelno�ci od dłu�ników, maj�cych na celu skrócenie okresu �ci�gania nale�no-

�ci i zmniejszenie kwoty nie�ci�galnych nale�no�ci, a tak�e popraw� płynno�ci 

przedsi�biorstwa. Windykacja to dochodzenie własno�ci za pomoc� �rodków 

okre�lonych w przepisach prawnych (s� to czynno�ci zarówno z zakresu tzw. 

windykacji polubownej, polegaj�cej na monitowaniu dłu�nika oraz windykacji 

s�dowej – gdy brak jest ch�ci lub mo�liwo�ci współpracy ze strony dłu�nika, 

sprowadza si� ona do uzyskania s�dowego wyroku lub nakazu zapłaty, który 

uzupełniony w klauzul� wykonalno�ci jest podstaw� do egzekucji komorni-

czej)
3
.

Skuteczno�� podejmowanych czynno�ci windykacyjnych jest �ci�le zwi�za-

na z działaniami podejmowanymi na wcze�niejszych etapach zarz�dzania nale�-

no�ciami. 

Windykacja jest ko�cowym etapem zarz�dzania nale�no�ciami. Natomiast 

do wcze�niejszych etapów tego procesu zalicza si�
4
: 

• Etap 1 – działania prewencyjne poprzedzaj�ce podj�cie decyzji o powsta-

niu wierzytelno�ci; 

• Etap 2 – kształtowanie warunków współpracy, podpisywanie umów, fina-

lizowanie sprzeda�y; 

• Etap 3 – kontrola wierzytelno�ci, monitorowanie – na etapie ju� istniej�-

cych nieprzeterminowanych wierzytelno�ci oraz inkaso nale�no�ci nieprzeter-

minowanych. 

Im krótszy jest czas odzyskiwania nale�no�ci, tym ni�sze straty ponosi 

przedsi�biorstwo i jednocze�nie jest wi�ksza szansa na odzyskanie nale�no�ci. 

Skuteczno�� windykacji maleje wraz z wydłu�aniem si� czasu reakcji na opó�-
                                       

3 M. R a p k i e w i c z, Kategorie powi�zane z windykacj� zakładów ubezpiecze�, uj�te w za-

gregowanych bilansach za lata 2001–2009, [w:] S. W i e t e s k a (red.), Ubezpieczenia, „Acta 

Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica nr 259, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 

Łód� 2011, s. 93. 
4 K. K r e c z m a � s k a - G i g o l (red.), Windykacja nale�no�ci. Uj�cie interdyscyplinarne, Di-

fin, Warszawa 2011, s. 30.
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nienie w płatno�ciach. Monitorowanie nale�no�ci jest warunkiem koniecznym 

do tego, �eby odpowiednio wcze�nie rozpocz�� działania windykacyjne. 

W procesie windykacji mo�na wyró�ni� nast�puj�ce etapy
5
: 

• Etap 1 – monitoring przeterminowanych nale�no�ci, 

• Etap 2 – windykacja polubowna,  

• Etap 3 – windykacja s�dowa. 

Działania windykacyjne wi��� si� z ponoszeniem przez przedsi�biorstwo 

okre�lonych kosztów. Mo�na do nich zaliczy�6
:

• wynagrodzenie osób zatrudnionych w pionie windykacji, 

• koszty obsługi działa� windykacyjnych (telefony, korespondencja pocz-

towa, spotkania itd.), 

• koszty usług wykonywanych przez podmioty zewn�trzne na rzecz przed-

si�biorstwa (koszty opłat na rzecz firm windykacyjnych, koszty kancelarii praw-

nych, koszty ponoszone z tytułu współpracy z biurami informacji gospodarczej), 

• koszty s�dowe, 

• oraz koszty komornicze. 

Podsumowuj�c istot� windykacji nale�y podkre�li�, �e zbyt łagodne podej-

�cie do windykacji, mo�e rodzi� w�ród nieuczciwych klientów skłonno�ci do 

unikania regulowania nale�no�ci, a tym samym powodowa� wymierne straty 

przedsi�biorstwa. Natomiast rygorystyczne traktowanie dłu�ników mo�e znie-

ch�ca� potencjalnych klientów przedsi�biorstwa. Wynikaj�cy st�d spadek sprze-

da�y oraz zysków stanowi form� kosztów zwi�zanych z okre�lonym sposobem 

podej�cia do �ci�gania nale�no�ci. Ostatecznie zatem decyzje dotycz�ce wyboru 

tych sposobów, powinny by� podejmowane na podstawie analizy zysków i strat 

zwi�zanych z danym sposobem. Analiza kształtowania nale�no�ci powinna by�
prowadzona z uwzgl�dnieniem specyficznych bran�, a tak�e warunków działa-

nia poszczególnych przedsi�biorstw
7
.  

3. SPECYFIKA DZIAŁALNO�CI UBEZPIECZENIOWEJ 

A ETAPY PROCESU WINDYKACJI

Działalno�� ubezpieczeniowa jest specyficzn� form� aktywno�ci gospodar-

czej. Polega ona na wykonywaniu czynno�ci zwi�zanych z oferowaniem i udzie-

laniem ochrony na wypadek ryzyka wyst�pienia skutków zdarze� przyszłych, 

niepewnych, których nast�pienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych 

                                       
5 Ibidem, s. 134. 
6 Ibidem, s. 133. 
7 J. C z e k a j, Z. D r e s l e r, Zarz�dzanie finansami przedsi�biorstw. Podstawy teorii, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 151 i 152.
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lub maj�tkowych b�d� zwi�kszenie potrzeb maj�tkowych osoby obj�tej ochron�
ubezpieczeniow�, zwanych zdarzeniami losowymi

8
.  

Zakłady ubezpiecze� prowadz� działalno�� w sposób odmienny ni� inne 

przedsi�biorstwa produkcyjne czy usługowe. Filozofia ich działania opiera si�
na wspólnocie ryzyka. Istot� usługi ubezpieczeniowej jest pokrywanie skutków 

finansowych wynikaj�cych z realizacji okre�lonego w umowie ryzyka. Jedn�
z podstawowych zasad ubezpiecze� jest zasada realno�ci wypłacanych odszko-

dowa�. W zwi�zku z tym konieczno�ci� jest posiadanie przez ubezpieczycieli 

�rodków gwarantuj�cych ich wypłacalno��. Gwarancj� wypłacalno�ci daj� �rod-

ki własne, które odgrywaj� istotn� rol� w gospodarce finansowej zakładu ubez-

piecze�. 
Specyficzny charakter działalno�ci ubezpieczeniowej powoduje odmienny 

sposób podej�cia do problematyki gromadzenia przychodów. Podstawowa ich 

grupa, tj. składki ubezpieczeniowe s� ustalane jeszcze zanim zakład ubezpiecze�
pozna koszty prowadzonej działalno�ci.  

Zakłady ubezpiecze� s� instytucjami zaufania społecznego. Działalno��
ubezpieczeniowa  jest w du�ym stopniu narzucona przez normy prawne zarówno 

w sferze technicznej, finansowej, jak i organizacyjnej. Celem �cisłych regulacji 

prawnych jest ograniczenie upadło�ci ubezpieczycieli oraz wzrost bezpiecze�-
stwa działalno�ci. 

Podstawowe zadania zakładu ubezpiecze� to zachowanie bezpiecze�stwa 

i stabilno�ci finansowej w długim okresie. Ogół działa� zwi�zanych z gospodar-

k� finansow� musi zapewni� stał� wypłacalno�� oraz płynno�� finansow�. Przez 

bezpiecze�stwo i stabilno�� finansow� nale�y rozumie� zdolno�� zakładu ubez-

piecze� do długookresowego regulowania szacowanych zobowi�za� zakładu 

ubezpiecze� powstałych z realizacji ryzyka wynikaj�cego z posiadanego portfela 

ubezpiecze�9
.  

Zakłady ubezpiecze�, podobnie jak i inne instytucje gospodarcze, s� nara-

�one na ryzyko utraty płynno�ci oraz w konsekwencji bankructwo. Ryzyko to 

mo�e by� zmniejszane m. in. poprzez wła�ciw� polityk� w zakresie �ci�gania 

nale�no�ci. Windykacja nale�no�ci ubezpieczeniowych ma du�e znaczenie 

w zakładach ubezpiecze�. Wyró�nia si� dwa rodzaje windykacji
10

:   

• windykacj� polubown�, 
• oraz windykacj� s�dow�. 
W zwi�zku z tym, �e w działalno�ci ubezpieczeniowej bardzo istotne jest 

zaufanie i lojalno��, to zakłady ubezpiecze� staraj� si� odzyska� nale�no�ci naj-

cz��ciej w sposób polubowny. Windykacja s�dowa ma miejsce w ostateczno�ci, 

kiedy inne �rodki nie przynosz� efektów. Zintegrowany proces windykacji 

                                       
8 Zob. Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalno�ci ubezpieczeniowej, DzU 2003, nr 124, poz. 

1151 z pó�n. zm. 
9 K. K r e c z m a � s k a - G i g o l (red.), op. cit., s. 467.
10 Na podstawie: K. K r e c z m a � s k a - G i g o l (red.), op. cit., s. 470. 
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w działalno�ci ubezpieczeniowej składa si� z kilku etapów, które s� realizowane 

jeszcze przed rozpocz�ciem ewentualnej windykacji s�dowej. Procedura windy-

kacyjna rozpoczyna si� ju� na etapie oceny wiarygodno�ci klienta i jego zdol-

no�ci płatniczej jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Nast�pny etap 

windykacji polubownej to zarz�dzanie nale�no�ciami przeterminowanymi po-

legaj�ce na ci�głym monitorowaniu i kontroli tych nale�no�ci. W ramach za-

rz�dzania nale�no�ciami przeterminowanymi istotn� rol� przypisuje si� kontak-

tom z klientem, który opó�nia si� z płatno�ciami. Post�powanie windykacyjne 

najcz��ciej ró�nicuje klientów na korporacyjnych i indywidualnych. W przy-

padku klientów indywidualnych b�dziemy mie� do czynienia z tzw. windykacj�
masow�. 

Windykacja masowa wyst�puje w sytuacji, gdy dochodzenie nale�no�ci 

prowadzone jest w odniesieniu do nale�no�ci powstałych w wyniku �wiadczenia 

usług masowych (przedsi�biorstwa finansowe, firmy telekomunikacyjne, firmy 

�wiadcz�ce usługi publiczne). Proces windykacji w odniesieniu do nale�no�ci 

masowych charakteryzuj� wła�ciwie te same reguły post�powania, co w odnie-

sieniu do nale�no�ci pojedynczych, niemniej jednak wi�ksz� rol� odgrywa tu 

automatyzacja procesu. Ma ona warunkowa� osi�gni�cie maksymalnego odzy-

sku przy zminimalizowanych kosztach dochodzenia nale�no�ci. W przedmioto-

wym procesie du�y nacisk jest kładziony na działania najmniej kosztochłonne, 

które przynosz� najwi�ksze efekty w fazie opó�nienia w spłacie. Wraz z upły-

wem czasu maleje skuteczno�� podejmowanych działa� windykacyjnych, 

a koszty tych działa� znacz�co rosn�11
.  

Istot� przygotowania procesu windykacji masowej jest zbudowanie odpo-

wiednich modeli post�powa�12
, które w odniesieniu do danego dłu�nika przy-

nios� jak najlepsze efekty rozumiane nie tylko jako spłata nale�no�ci, ale tak�e 

podj�cie spłaty – równie� w wyniku porozumienia pomi�dzy wierzycielem 

a dłu�nikiem. 

Czynniki, które maj� wpływ na efektywno�� procesu dochodzenia nale�no-

�ci masowych to głównie
13

: 

• jako�� portfela wierzytelno�ci, o której decyduje jako�� portfela klientów, 

• poziom zabezpieczenia nale�no�ci, 

• jako�� personelu, 

• szybko�� reakcji na opó�nienia w płatno�ciach ze strony wierzyciela 

(wykorzystywane narz�dzia IT), 

• organizacja procesu, 

• oraz sytuacja gospodarcza. 

                                       
11 Zob. K. K r e c z m a � s k a - G i g o l (red.), op. cit., s. 159. 
12 Modele bazuj� m. in. na: charakterystyce klienta; cechach produktu; zadłu�eniu i opó�nie-

niu; momencie, w którym wierzytelno�� stała si� nieregularna (brak pierwszej raty, brak drugiej 

raty itp.); informacji pozyskiwanych z zewn�trznych �ródeł danych. 
13 Na podstawie: K. K r e c z m a � s k a - G i g o l (red.), op. cit., s. 160. 
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Bior�c pod uwag� szczególn� regulacj� i nadzór działalno�ci ubezpiecze-

niowej, windykacja nale�no�ci jest uznana jako czynno�� ubezpieczeniowa
14

. 

Uregulowania ustawy o działalno�ci ubezpieczeniowej wyró�niaj� czynno�ci, 

których wykonanie zakład ubezpiecze� mo�e zleca� na zewn�trz i takie, których 

nie mo�e zleca�. Windykacja nale�no�ci mo�e by� zlecana innym podmiotom. 

Outsorcing w przedmiotowym obszarze, to praktyka cz�sto stosowana 

w zakładach ubezpiecze�. 
Przyjmuj�c kryterium czasowe w odniesieniu do nale�no�ci, wyró�nia si�

nale�no�ci niewymagalne (bie��ce) i wymagalne (przeterminowane). Nale�no�ci 

przeterminowane to takie, których upłyn�ł termin płatno�ci. Warto tu jeszcze 

wspomnie� o nale�no�ciach przedawnionych, których upłyn�ł termin przedaw-

nienia (na podst. art. 819 § 1 kodeksu cywilnego termin przedawnienia nale�no-

�ci wynosi 3 lata)
15

.  

Do procesu windykacji kierowane s� nale�no�ci wymagalne. Natomiast 

w bilansie ujmuje si� zarówno nale�no�ci bie��ce, jak i przeterminowane, 

z uwzgl�dnieniem odpisów aktualizuj�cych
16

.   

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy o rachunkowo�ci
17

 nale�no�ci zalicza-

ne s� do aktywów obrotowych. S� �rodkami zakładu ubezpiecze� czasowo 

(przej�ciowo) znajduj�cymi si� (do momentu spłaty nale�no�ci) w dyspozycji 

kontrahentów.  

Nale�no�ci w bilansie zakładów ubezpiecze�18
 obejmuj�: 

• nale�no�ci z tytułu ubezpiecze� bezpo�rednich, w tym: 

− nale�no�ci od ubezpieczaj�cych, 

− nale�no�ci od po�redników ubezpieczeniowych, 

− inne nale�no�ci; 

• nale�no�ci z tytułu reasekuracji; 

• inne nale�no�ci. 

Mimo potencjalnego zagro�enia konfliktem ubezpieczyciele zmuszeni s� do 

prowadzenia post�powa� windykacyjnych, poniewa� z uwagi na charakter naj-

wy�szego zaufania społecznego swojej działalno�ci musz� wyró�nia� si� szcze-

gólnie wysokim bezpiecze�stwem finansowym. Władze zakładów ubezpiecze�
                                       

14 Na podstawie art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalno�ci ubezpieczenio-

wej…, op. cit.
15 A. C e l c z y � s k a, op. cit., s. 62.
16 Korekta wysoko�ci nale�no�ci brutto o odpis aktualizuj�cy, stanowi konsekwencj� ujmo-

wania warto�ci bilansowych według zasady ostro�no�ci. Korekta nale�no�ci brutto dokonywana 

jest, zgodnie z zapisem art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowo�ci, gdy nast�puje trwała utrata warto�ci 

nale�no�ci i istnieje du�e prawdopodobie�stwo, �e dany składnik aktywów nie przyniesie w przy-

szło�ci w znacz�cej cz��ci lub w cało�ci przewidywanych korzy�ci ekonomicznych. Szerzej: 

M. R a p k i e w i c z, op. cit., s. 98. 
17 Ustawa z 17 wrze�nia 2009 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy o rachunkowo�ci, 

DzU 2009, nr 152, poz. 1223. 
18 Na podstawie zał�cznika nr 3 (Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finan-

sowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpiecze�) do ustawy o rachunkowo�ci.
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zobligowane s� do zapewnienia płynno�ci finansowej zakładu, w tym stałej wy-

płacalno�ci. Do realizacji tych celów prowadzi równie� optymalizacja obsługi 

nale�no�ci, ł�cznie z ich windykacj�.

4. ANALIZA EFEKTYWNO�CI POLITYKI WINDYKACYJNEJ NALE�NO�CI

Przedmiotem bada� obj�to proces windykacji nale�no�ci z tytułu składki za-

ległej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Badania 

przeprowadzono na podstawie danych z wybranych jednostek terenowych Za-

kładu Ubezpiecze� X. Okres poddany badaniu to dwa kolejne okresy sprawoz-

dawcze. Przedmiot bada� obejmuje: 

• cykl nale�no�ci w dniach, 

• udział nale�no�ci przeterminowanych w nale�no�ciach ogółem, 

• skuteczno�� procesu w ramach windykacji wewn�trznej i zewn�trznej, 

• �rednia warto�� nale�no�ci windykowanej oraz nale�no�ci odzyskanej, 

• wska�nik kosztów windykacji, 

• oraz �rednia kwota kosztów przypadaj�ca na jedn� windykowan� nale�-
no��. 

Jednym z obszarów analizy sprawno�ci działania zakładu ubezpiecze� jest 

badanie poszczególnych grup nale�no�ci w relacji do składki przypisanej brutto. 

Wska�nik ten spełnia funkcj� kontroln� w polityce kredytowej zakładu ubezpie-

cze�19
. W celu zbadania zakresu kredytowania ubezpieczaj�cych przez jednostki 

terenowe Zakład Ubezpiecze� X, wykorzystano ten wska�nik. 

Wska�nik nale�no�ci od ubezpieczaj�cych w dniach: 

(nale�no�ci od ubezpieczaj�cych / składka przypisana brutto) x 365 dni 

Powy�szy wska�nik okre�la liczb� dni sprzeda�y, za któr� zakład ubezpie-

cze� nie uzyskał jeszcze nale�no�ci od ubezpieczaj�cych. Informuje zatem, jak 

długo �rodki pieni��ne zamro�one s� w nale�no�ciach oraz w jakim stopniu 

ubezpieczyciel kredytuje swoich klientów (tab. 1)
20

.

Uzyskane wyniki wskazuj� na zbyt długi cykl nale�no�ci. W obydwu okre-

sach sprawozdawczych jest to 75 dni. Je�eli warto�ci badanego wska�nika znaj-

duj� si� w przedziale od 62,54 do 81,36 (granice empiryczne w dniach ustalone 

dla zakładów ubezpiecze� działaj�cych 5 lat i powy�ej), to ocena warto�ci 

                                       
19 B. J o n c z y k, H. O g r o d n i k, D. S z e w i e c z e k, M. W i e c z o r e k, K. Z n a n i e c k a, 

Analiza finansowa zakładu ubezpiecze�, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006, s. 104.
20 A. C e l c z y � s k a, op. cit., s. 65. 
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wska�nika jest okre�lana jako zła
21

. Niskie warto�ci analizowanego wska�nika 

�wiadcz� o korzystniejszej sytuacji finansowej zakładu ubezpiecze�. Zbyt długi 

cykl nale�no�ci mo�e �wiadczy� z jednej strony o wydłu�aniu terminów płatno-

�ci składek oraz rozkładaniu ich na raty, a z drugiej strony o nieskutecznej poli-

tyce windykacji nale�no�ci. 

T a b e l a  1 

Warto�ci wska�nika nale�no�ci od ubezpieczaj�cych 

Wyszczególnienie Rok X1 Rok X2 

Nale�no�ci ogółem 

(w mln zł) 7,52 8,46 

Składka przypisana brutto 

(w mln zł) 36,53 41,01 

Wska�nik nale�no�ci od ubez-

pieczaj�cych w dniach 75 75 

� r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Zakładu Ubezpie-

cze� X.  

Skuteczno�� zarz�dzania nale�no�ciami mierzy� mo�na udziałem nale�no-

�ci przeterminowanych w nale�no�ciach ogółem
22

 (tab. 2). 

T a b e l a  2 

Udział nale�no�ci przeterminowanych od ubezpieczaj�cych 

w nale�no�ciach ogółem 

Wyszczególnienie Rok X1 Rok X2 

Nale�no�ci przeterminowane  

(w mln zł) 
1,94 2,78 

Nale�no�ci ogółem 

(w mln zł) 
7,52 8,46 

Udział  (w %) 25,8 32,9 

� r ó d ł o: jak do tab. 1.  

Rezultaty badania wskazuj�, �e udział nale�no�ci przeterminowanych z ty-

tułu ubezpieczenia OC komunikacyjnego stanowi 25,8% w roku X1. Natomiast 

w nast�pnym okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost tego udziału do 

poziomu 32,9%. 

                                       
21 L. G � s i o r k i e w i c z, Finanse zakładów ubezpiecze� maj�tkowych. Teoria i praktyka,

Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 186. 
22 K. K r e c z m a � s k a - G i g o l (red.), op. cit., s. 31.
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Kolejny etap przeprowadzonego badania dotyczy skuteczno�ci prowadzonej 

polityki windykacyjnej nale�no�ci w Zakładzie Ubezpiecze� X. Ubezpieczyciel 

ten stosuje w procesie windykacji nale�no�ci: 

• windykacj� wewn�trzn�,  
• oraz windykacj� zewn�trzn� (outsourcing). 

W tab. 3 i 4 przedstawiono efekty poszczególnych procesów windykacyj-

nych
23

.

 T a b e l a  3 

Skuteczno�� dochodzenia nale�no�ci składkowych od ubezpieczaj�cych 

w procesie windykacji wewn�trznej 

Rok Liczba nale�no�ci
Warto��

nale�no�ci 

Liczba 

nale�no�ci 

odzyskanych 

Przychód  

z działa�
windykacyjnych 

Udział  

uzyskanego 

przychodu  

w nale�no�ciach 

[5/3] 

1 2 3 4 5 6 

Rok X1 3.878 871.500 282 76.067 8,7% 

Rok X2 6.041 1.153.425 412 137.325 11,9% 

� r ó d ł o: jak do tab. 1.  

T a b e l a  4 

Skuteczno�� dochodzenia nale�no�ci składkowych od ubezpieczaj�cych 

w procesie windykacji zewn�trznej 

Rok Liczba nale�no�ci
Warto��

nale�no�ci 

Liczba 

nale�no�ci 

odzyskanych 

Przychód  

z działa�
windykacyjnych 

Udział 

pozyskanego 

przychodu 

w nale�no�ciach 

[5/3] 

1 2 3 4 5 6 

Rok X1 3.807 1.071.600 1.373 390.667 36,5% 

Rok X2 6.299 1.630.875 2.050 521.050 32% 

� r ó d ł o: jak do tab. 1.  

W badanych okresach, skuteczno�� dochodzenia nale�no�ci od ubezpiecza-

j�cych w procesie windykacji wewn�trznej jest bardzo niska i kształtuje si� na 

poziomie 8,7% w roku X1 oraz 11,9% w roku X2. Natomiast efekty uzyskane 

przez podmioty zewn�trzne s� trzykrotnie wy�sze i wynosz� ponad 30%.  

                                       
23 Na podst.: A. C e l c z y � s k a, op. cit., s. 66. 
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Przedmiotem nast�pnego etapu badania jest �rednia kwota nale�no�ci win-

dykowanej oraz �rednia kwota nale�no�ci odzyskanej. Badanie przeprowadzono 

zarówno w ramach windykacji wewn�trznej, jak i zewn�trznej (tab. 5 i 6). 

T a b e l a  5 

	rednia kwota nale�no�ci windykowanej oraz nale�no�ci odzyskanej  

w procesie windykacji wewn�trznej 

Rok 
	rednia kwota nale�no�ci 

windykowanej (w zł) 

	rednia kwota nale�no�ci 

odzyskanej (w zł) 

1 2 3 

Rok X1 225 270 

Rok X2 191 333 

� r ó d ł o: jak do tab. 1.  

T a b e l a  6 

	rednia kwota nale�no�ci windykowanej oraz nale�no�ci odzyskanej  

w procesie windykacji zewn�trznej 

Rok 
	rednia kwota nale�no�ci 

windykowanej (w zł) 

	rednia kwota nale�no�ci 

odzyskanej (w zł) 

1 2 3 

Rok X1 281 284 

Rok X2 259 254 

� r ó d ł o: jak do tab. 1.  

Efekty analizy wskazuj�, �e �rednie kwoty nale�no�ci windykowanych s�
ni�sze ni� �rednie kwoty nale�no�ci odzyskanych w post�powaniu windykacyj-

nym. Tak jest zarówno w przypadku windykacji wewn�trznej, jak i zewn�trznej. 

Ostatnia cz��� badania dotyczy kosztów windykacji. W procesie windykacji 

wewn�trznej w Zakładzie Ubezpiecze� X, pozycja ta obejmuje koszty obsługi 

działa� windykacyjnych (bez kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych 

w pionie windykacji) oraz koszty zwi�zane z post�powaniem s�dowym. Nato-

miast koszty windykacji zewn�trznej obejmuj� wynagrodzenie prowizyjne firmy 

windykacyjnej. W tab. 7 zaprezentowano warto�ci wska�nika kosztów windyka-

cji liczonego jako relacja poniesionych kosztów windykacji do warto�ci nale�-
no�ci windykowanych. 
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T a b e l a  7 

Warto�ci wska�nika kosztów windykacji 

Rok Windykacja wewn�trzna Windykacja zewn�trzna 

warto��
nale�no�ci 

koszty 

windykacji 

wska�nik 

kosztów 

windykacji 

warto��
nale�no�ci 

koszty 

windykacji 

wska�nik 

kosztów 

windykacji 

Rok X1 871.500 150.000 17,2% 1.071.600 93.017 8,7% 

Rok X2 1.153.425 170.727 14,8% 1.630.875 123.766 7,6% 

� r ó d ł o: jak do tab. 1.  

W obydwu okresach sprawozdawczych warto�ci wska�nika kosztów win-

dykacji wewn�trznej s� wy�sze ni� w przypadku windykacji zewn�trznej – 

w roku X1 o 8,5 pkt. proc., a w roku X2 o 7,2 pkt. proc. 

W dalszej kolejno�ci przeprowadzono analiz� dotycz�c� �redniej kwoty 

kosztów przypadaj�cych na jedn� windykowan� nale�no�� (tab. 8). 

T a b e l a  8 

	rednia kwota kosztów ponoszonych na jedn� dochodzon� nale�no��  
w procesie windykacji wewn�trznej i zewn�trznej 

Rok 
	redni koszt – windy-

kacja wewn�trzna (w zł)

	redni koszt – windykacja 

zewn�trzna (w zł) 

1 2 3 

Rok X1 39 24 

Rok X2 28 20 

� r ó d ł o: jak do tab. 1.  

Kolejny raz mamy tu potwierdzenie faktu, �e dla Zakładu Ubezpiecze� X 

korzystniejsza jest windykacja zewn�trzna. W pierwszym okresie sprawozdaw-

czym odnotowano �redni koszt windykacji zewn�trznej ni�szy o 15 zł od �red-

niego kosztu w procesie windykacji wewn�trznej. Natomiast w drugim okresie 

sprawozdawczym ró�nica ta wynosi 8 zł. 

5. PODSUMOWANIE 

W zakładach ubezpiecze� nale�y podejmowa� działania, aby nale�no�ci 

w jak najmniejszym stopniu stawały si� nale�no�ciami długoterminowymi, po-

niewa� s� trudne do wyegzekwowania. Dlatego bardzo wa�n� rol� w procesie 
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windykacji odgrywa monitoring płatno�ci bie��cych maj�cy na celu zapewnie-

nie regularno�ci ich spłaty oraz niedopuszczenie do powstawania opó�nie�
w płatno�ciach. 

Za skuteczn� windykacj� przemawia oczywi�cie tak�e poprawa wyniku fi-

nansowego zakładu. Oprócz tego w post�powaniu windykacyjnym mog� by�
wykorzystywane przez ubezpieczycieli instrumenty słu��ce do selektywnej oce-

ny i zarz�dzania ryzykiem, a tak�e pozyskania i utrzymania klienta. 

Zakłady ubezpiecze� mog� realizowa� działania windykacyjne w ramach 

swoich wewn�trznych struktur lub korzystaj�c z usług podmiotów zewn�trz-

nych. Decyzja, co do sposobu organizacji procesu windykacji, zale�y m. in. od 

skali prowadzonej działalno�ci, wielko�ci kosztów oraz skuteczno�ci działa�
windykacyjnych.  

Na podstawie przeprowadzonych bada� wydaje si�, �e w przypadku Zakła-

du Ubezpiecze� X, prowadzenie działa� w ramach windykacji wewn�trznej nie 

znajduje ekonomicznego uzasadnienia. Wyniki uzyskane przez podmioty ze-

wn�trzne sugeruj�, �e korzystniejszym rozwi�zaniem dla Zakładu Ubezpiecze�
X byłaby realizacja czynno�ci windykacyjnych tylko w ramach outsourcingu. 
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