
32 prawo i ekonomia

Jak wynika z badań, w Polsce co dru-
ga faktura płacona jest po terminie. 
Jest to jeden z  najgorszych wyników 

w  Unii Europejskiej. A  należy pamiętać, 
że faktury VAT wystawiane przez przed-
siębiorców mają zazwyczaj odroczony 
termin płatności, nawet do 90 dni. Jest to 
tzw. kredyt kupiecki. Głównym powodem 
braku płatności jest chęć prostszego i tań-
szego kredytowania własnej firmy. Nawet 
w postępowaniu sądowym spotykamy się 
z  próbą przedłużania procesu i  sztucz-
nego kreowania sporności zaciągniętego 
zobowiązania. Niestety, nasz kraj nie jest 
korzystnym miejscem do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Z  jednej stro-
ny znaczne obciążenia publiczne oraz 
nieprzyjazne i  skomplikowane przepisy 
prawa, a z drugiej nierzetelni kontrahenci 
i częste opóźnienia w zapłacie.

Analiza rynku pokazuje, że najgorzej 
płacą firmy z branży górniczej i budow-
lanej. Nie unikam prowadzenia trud-
nych spraw z  branży budowlanej, któ-
rych duże firmy windykacyjne często 
w  ogóle nie przyjmują. Jestem na tyle 
pewna jakości świadczonych usług, że 

prowadzę i  kredytuję, tj. nie pobieram 
żadnych opłat z  góry, złożone i  trudne 
sprawy z branży budowlanej opierajace 
się o sąd, gdzie proces toczy się z udzia-
łem często kilkudziesięciu świadków, 
biegłych i  wymaga najwyższej miary 
wiedzy prawniczej.

Pracują z  nami wybitni praktycy po-
siadający ogromne doświadczenie w pro-
wadzeniu sporów cywilnych, gospodar-
czych oraz skuteczni i  kulturalni windy-
katorzy.

Jeszcze w  latach dziewięćdziesiątych 
firmy windykacyjne reklamowały swoje 
usługi jako siłowe i bezwzględne. Na przy-
kład jedna z pierwszych, giełdowych firm 
windykacyjnych stosowała w swoich rekla-
mach negatywny przekaz. Pokazywała na-
grobek z hasłem :„to jedyna nieruchomość, 
której ci nie zajmiemy” albo karawan z na-
pisem: „to jedyny samochód, którego ci nie 
odbierzemy”. Obecnie ewolucja konotacji 
pojęcia windykacji doprowadziła do tego, 
że windykacja odbierana jest jako usługa 
prawna i finansowa, a nie „siłowa”. Aktual-
nie metody siłowe są nie do przyjęcia i od-
bierane jako działania nieetyczne.

Zarządzana przeze mnie spółka sto-
suje zasady etyczne, które mają obowią-
zek stosować radcowi prawni i adwokaci, 
tj. unikanie konfliktu interesów, tajemni-
cę zawodową czy też uczciwe rozliczenia 
z  klientem. I  tak np. moja spółka nigdy 
nie weźmie sprawy przeciwko osobie, 
która kiedykolwiek była lub jest naszym 
klientem. Stosuję najwyższe standardy 
ochrony poufności przekazywanych (po-
wierzanych) nam informacji. Nigdy też 
nie zdarzyło się i nie zdarzy przetrzymy-
wanie pieniędzy klientów.

Ja osobiście mam głębokie poczucie 
misji, chcę pomagać polskim przedsię-
biorcom w  udrażnianiu zatorów płatni-
czych, przywracaniu płynności finanso-
wej, mówiąc krótko w  odzyskaniu ich 
pieniędzy, na które bardzo ciężko musieli 
pracować.
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