
 
Windykacja od dwóch zaległych czynszów 
 
Spółdzielnia rozpoczyna działania windykacyjne, gdy dług przekracza 
równowartość dwóch czynszów. Warto pamiętać też, że od każdej, 
ponadmiesięcznej zaległości płatniczej, nawet kilkuzłotowej, zgodnie z prawem 
naliczane są ustawowe odsetki (ostawcy mediów naliczają odsetki za jakiekolwiek 
opóźnienia w opłatach). 
W procesie windykacji coraz częściej okazuje się, że spółdzielnia nie jest jedynym 
wierzycielem mieszkańców i kwotą uzyskaną np. z licytacji lokali własnościowych 
spółdzielczych oraz własności odrębnych musi dzielić się z innymi, głównie z 
bankami. Tak więc licytacja (jest ostatecznością, ponieważ pozbawia dłużników 
dachu nad głową) przerywa możliwość dalszego zadłużania lokalu, ale nie zawsze 
umożliwia spółdzielni odzyskanie całego długu. 
Lokatorzy często płacą czynsz (w naszej spółdzielni pod pojęciem czynszu są opłaty 
na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości)w niepełnej wysokości, 
zaokrąglając swoje zobowiązanie w dół o kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, 
przekraczają termin płatności o kilka, czy kilkanaście dni, nawet raz w roku nie 
uzgadniają z nami salda, choć pisemnie prosimy o to wszystkich dłużników i 
wystarczy do nas zatelefonować, by zgłosić ewentualne  niezgodności. Nieraz po 
czasie mieszkańcy stwierdzają, że bank nie uregulował ich zobowiązań czynszowych, 
ponieważ tzw. stałe zlecenie było już nieaktualne, albo zabrakło środków na ich 
koncie. Czasem dopiero po kilku latach takiego niezdyscyplinowanego płacenia 
zgłaszają się do spółdzielni, gdy z różnych powodów zależy im na czystym koncie. 
Bywa, że mają pretensje o odsetki od zobowiązań. Są to sprawy kłopotliwe, nieraz 
nieprzyjemne, ale nie są trudne. Od października ubiegłego roku każdy 
mieszkaniec korzystający z internetu ma już ogromną łatwość weryfikacji 
swoich sald w spółdzielni, ponieważ uruchomiliśmy e–kartotekę. Zachęcamy do 
korzystania z niej i bieżącego wyjaśniania ewentuanych niezgodności. Ponieważ 
jednak nie wszyscy mieszkańcy korzystają z internetu,  Dział Czynszów ZSM wysyła 
raz w roku informację o saldach rozrachunków do każdego głównego najemcy, który 
ma zaległości w opłatach nie większe niż równowartość czterech czynszów. Są to  
zadłużenia wynoszące maksymalnie po około 1200 zł w przypadku dłużników 
dysponujących małymi mieszkaniami, a jeszcze raz tyle, jeśli mają oni duże lokale. 
Na każdym zawiadomieniu o saldzie jest prośba o bezpośredni kontakt z Działem 
Czynszów ZSM.   
Inaczej  mają się sprawy między spółdzielnią a mieszkańcami, których sytuacja 
finansowa znacznie się pogorszyła i mają  problemy z regulowaniem czynszu, 
czasem długotrwałe. Spółdzielnia przy każdej okazji podkreśla konieczność 
współpracy z nią, szczególnie w takiej sytuacji. Brak współdziałania może pogrążyć 
w finansowych kłopotach i doprowadzić do utraty mieszkania. – Nie rozwiąże 
problemów, jak niektórym osobom się wydaje,  nieodbieranie korespondencji od nas i 
unikanie kontaktu z pracownikami spółdzielni. Nie możemy oczywiście umorzyć 
długów, ale wolno nam rozłożyć je na raty i prolongować terminy zapłaty. 
Informujemy komu należy się dodatek mieszkaniowy, czyli dopłata do czynszu od 
gminy, pomagamy wypełnić stosowny wniosek do Urzędu Miasta. Pomagamy też w 
zamianie zadłużonego  mieszkania na mniejsze. W rozwiązywaniu problemów 
mieszkańców współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. 
Spółdzielnia jest cierpliwa w porównaniu z innymi wierzycielami, zwłaszcza gdy 
mieszkańcy dokładają wszelkich starań, by wyjść z długów, w które popadli np. 



z powodu utraty pracy, choroby, nieodpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi 
przez któregoś członka rodziny. – Pomagamy osobom, które nie chcą stracić 
mieszkania, spłacają dług, oszczędzając na różnych wydatkach, podejmują dodatkową 
pracę, bywa, że z pomocą finansową przychodzi im rodzina.  
Proces windykacyjny w Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obejmuje szereg 
czynności, które mają doprowadzić właśnie do jak najszybszej współpracy 
z mieszkańcami w spłacie ich zobowiązań. Najwięcej osób zalega z zapłatą jednego 
czynszu. Czasami mały dług jest wynikiem opisywanego powyżej 
niezdyscyplinowania, a czasem zapowiedzią poważniejszych kłopotów. Ustalenie ze 
spółdzielnią dalszego postępowania jest szczególnie ważne wtedy, gdy ktoś nie może 
jednorazowo spłacić całego swojego zadłużenia. Taka osoba powinna jak najszybciej 
zgłosić się do Działu Windykacji ZSM w celu ustalenia ratalnej spłaty zaległych 
zobowiązań, odroczenia terminu płatności, wstrzymania skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego. 
Za zaległości w opłatach na rzecz spółdzielni odpowiada posiadacz mieszkania, 
nawet wtedy, gdy w nim nie przebywa oraz wszystkie pełnoletnie osoby 
mieszkające w tym lokalu (art. 4 pkt 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).   
 Do dłużników, którzy nie płacą i unikają kontaktu ze spółdzielnią wysyłane są 
wezwanie do zapłaty. Niektórzy zaczynają spłacać zadłużenie, nie kontaktując się 
z nami, inni nie reagują. Próbujemy nawiązać kontakt telefoniczny, robimy wywiad 
środowiskowy, by dowiedzieć się, czy przebywają w mieszkaniu, czy pracują. Jeśli 
nasze starania zmierzające do nawiązania kontaktu z dłużnikiem są 
nieskuteczne, to oddajemy sprawę do sądu, by uzyskać nakaz zapłaty. Przy 
braku dobrowolnej spłaty długu z sądowego nakazu zapłaty wyrok jest 
egzekwowany przez komornika. Dług powiększa się wtedy o koszty sądowe, 
adwokackie, komornicze. 
Inną formą odzyskiwania długów jest  licytacja mieszkań. Dotyczy to lokali 
spółdzielczych własnościowych i własności odrębnej. Spółdzielnia stosuje ją w 
ostateczności, ponieważ mieszkańcy zlicytowanych mieszkań tracą je i nie mają 
prawa do lokali socjalnych ani tymczasowych. Kwoty uzyskiwane tą drogą nie 
zawsze pokrywały zadłużenie, m.in. dlatego, że spółdzielnia nie była jedynym 
wierzycielem. Licytacja przerywała jednak dalsze zadłużanie lokalu. 
Nieco inne jest postępowanie windykacyjne wobec zadłużonych posiadaczy 
mieszkań spółdzielczych lokatorskich. Im spółdzielnia proponuje zazwyczaj 
zamianę lokalu na mniejszy lub wnioskuje do Rady Nadzorczej ZSM o 
wygaszenie prawa do lokalu, by możliwa stała się eksmisja. Od decyzji RN 
lokatorzy mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków ZSM, które 
albo utrzymuje uchwałę RN o wygaśnięciu prawa do mieszkania albo uchyla ją, 
jeśli dłużnik udowodni, że jednak spłaca zadłużenie. Ten, kto straci spółdzielcze 
prawo do lokalu musi liczyć się z eksmisją. Orzeka o tym sąd, biorąc pod uwagę 
m.in. sytuację rodzinną dłużników. Zobowiązanym do opuszczenia dotychczasowego 
mieszkania przyznaje on lub nie prawo do lokalu socjalnego. Osoby bez takiego 
prawa mogą liczyć jedynie na gminny lokal tymczasowy, którym zazwyczaj jest 
noclegownia. 
Spółdzielnia nie zwleka z podejmowaniem działań windykacyjnych, ponieważ zależy 
nam na szybkim uzyskaniu prawomocnych wyroków sądowych z nakazem zapłaty. 
Dzięki nim uczestniczymy w podziale kwot uzyskiwanych na licytacjach 
prowadzonych na wniosek innych instytucji oraz prywatnych wierzycieli, których 
dłużnikami są właściciele mieszkań zadłużonych również u nas. Cały czas 
kontrolujemy salda, płatności, sprawdzamy, czy osoby, które uzyskały zgodę 



spółdzielni na ratalną spłatę zadłużenia wywiązują się z tych zobowiązań. Prosimy, 
by w razie problemów kontaktowano się z nami osobiście lub telefonicznie.  
Więcej informacji udziela Dział Windykacji Zabrzańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, telefon: 32 277 72 22 oraz 32 277 72 24.       
   


