
Temat: Rozliczenia walutowe. Rozliczenia należności poprzez bank w spedycji i transporcie. 

1. Transakcje walutowe - transakcje sprzedaży walut postawionych sobie wzajemnie do dyspozycji 

przez strony w nich uczestniczące. Transakcje takie mogą być zawierane przez osoby fizyczne, 

podmioty gospodarcze, inne osoby prawne i banki, które sprzedają walutę zagraniczną za walutę 

krajową, rzadziej zaś za inną walutę obcą, lub kupują walutę obcą za walutę krajową. Przy 

zawieraniu transakcji powinien być określony kurs waluty oraz termin wzajemnej dostawy walut. 

W warunkach transformacji mogą wystąpić kursy kasowe i kursy terminowe.  

2. Kursy kasowe, zwane również kursami spot, występują wtedy, kiedy waluty są pozostawione do 

wzajemnej dyspozycji natychmiast, najpóźniej jednak w ciągu dwóch dni roboczych od chwili 

zawarcia transakcji. Są to operacje kasowe.  

3. Kursy terminowe obowiązują w transakcjach terminowych, zwanych również transakcjami 

forward. Kursy te ustala się w momencie zawierania transakcji, a wzajemne przekazanie walut do 

dyspozycji kontrahentów, po poprzednio ustalonym kursie, następuje w uzgodnionym terminie 

(późniejszym). Najczęściej stosuje się typowe terminy dostawy walut, wynoszące 1, 3, 6 miesięcy.  

4. Specyficzną odmianą transakcji walutowych jest arbitraż walutowy polegający na kupnie i 

sprzedaży przez banki walut obcych na różnych rynkach walutowych. Celem jest osiągnięcie zysku 

w wyniku różnych kursów walut występujących na tych rynkach. Jeżeli bank kupuje jedną walutę 

i sprzedaje ją za inną walutę, to taką transakcję nazywa się arbitrażem prostym, jeżeli natomiast 

bank kupuje i sprzedaje kilka różnych walut, to jest to arbitraż walutowy złożony.  

5. Różnice kursowe nie powstają dla celów podatkowych jeżeli należność lub zobowiązanie 

wykazane jest w walucie obcej, a zapłata następuje w walucie polskiej lub odwrotnie.  

Zgodnie z art. 9 oraz art. 23 ust. 3 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) księgi rachunkowe należy 

prowadzić w walucie polskiej. Przy transakcjach oraz zdarzeniach gospodarczych w walutach 

obcych konieczna jest wycena aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów po kursach 

odpowiednio uregulowanych przepisami. Transakcje w walucie obcej zapisujemy zarówno w 

walucie obcej jak i w walucie polskiej wynikające z przemnożenia waluty obcej przez kurs tej 

waluty. Kursy walut są zmienne, każdego dnia ich poziom znacznie się różni. Różnice te 

powodują powstawanie różnic kursowych.  

Praca domowa: 

Uzupełnij luki w tekście. 

Transakcje walutowe to transakcje sprzedaży ………………………….. . 

Kursy terminowe obowiązują w transakcjach …………………………….. . 

Odmianą transakcji walutowych jest ……………………….…………….  polegający na kupnie i sprzedaży 

przez banki walut obcych na różnych rynkach walutowych. 

Kursy kasowe, zwane ………………………………….., występują kiedy waluty są pozostawione do 

wzajemnej dyspozycji w ciągu …………………..  dni roboczych od chwili zawarcia transakcji. Są to 

operacje ………………………….. .  
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Transakcje w walucie obcej zapisujemy zarówno w walucie …………..………….. jak i w walucie 

…………………………. wynikające z ……………………………… waluty obcej przez kurs tej waluty. Kursy 

walut są ……………………………., każdego dnia ich poziom znacznie się różni. Różnice te powodują 

powstawanie ……………………………………………… . 

Temat: Konsekwencje nieprzestrzegania zasad opłacania należności przewozowych. 

1. Windykacja miękka (polubowna) – działanie polegające na monitowaniu dłużnika w celu 

uregulowania długu. Najczęstsze formy to: 

• kontakt telefoniczny 

• oficjalne pismo wzywające do zapłaty wysłane tradycyjną pocztą 

• wezwanie do zapłaty dostarczone pocztą elektroniczną (mniej oficjalne) 

• kontakt osobisty 

Niektóre firmy posiadają działy lub oddelegowaną osobę zajmującą się tą formą windykacji. Czasem 

posiłkują się zewnętrznymi firmami specjalizującymi się w usługach tego typu. Jest to mniej 

kosztowna od postępowania sądowego forma ściągania należności – firmy windykacyjne świadczą 

usługi w oparciu o prowizję od odzyskanej kwoty.  

2. Ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji o zadłużeniu do jednego z biur informacji 

gospodarczej: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, ERIF BIG.   

3. Twarda windykacja to takie działanie, które opiera się na posługiwaniu się sankcjami prawnymi i 

moralnymi o większej wadze niż w przypadku windykacji miękkiej. Chodzi o działania w ramach 

postępowania sądowego, egzekucyjnego a nawet karnego. Dotyczy to tzw. trudnych dłużników, 

którzy świadomie i długotrwale unikają uregulowania należności. 

Ważne! Przedawnienie roszczenia o zapłatę za wykonaną usługę przewozu następuje po roku od 

dnia, kiedy zapłata miała nastąpić. 

Czas na domaganie się uregulowania należności w transporcie jest stosunkowo krótki, stąd 

konieczność podjęcia dość zdecydowanych działań, gdy okazuje się, że dłużnik nie kwapi się z zapłatą. 

Pozwolą one w większości przypadków na przerwanie tego terminu.  

4. Do czynności przerywających termin przedawnienia zaliczamy każdą czynność przed sądem lub 

innym organem, także sądem polubownym, podjętą w celu dochodzenia, ustalenia, 

zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Są to m.in.: 

• wniesienie pozwu 

• złożenie wniosku o upadłość dłużnika 

• wszczęcie mediacji 

Termin przedawnienia przerywa również uznanie roszczenia przez dłużnika. Ma ono postać uznania 

właściwego np. w formie umowy, gdzie dłużnik poprzez oświadczenie uznaje roszczenie lub uznania 

niewłaściwego np. poprzez dokonanie nawet drobnej wpłaty lub prośbę o ratalny sposób spłaty albo 

odroczenie terminu spłaty. Istotne jest potwierdzenie zaistnienia takiej sytuacji dla celów 

dowodowych. Może mieć to np. postać wiadomości elektronicznej, która zostanie zachowana przez 

przewoźnika. 
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5. Postępowanie sądowe, w momencie uznania roszczenia za zasadne, kończy się wydaniem wyrok 

lub nakazu zapłaty. W przypadku wyroku, po jego uprawomocnieniu, należy złożyć wniosek o 

nadanie klauzuli wykonalności. W przypadku nakazu zapłaty nie jest to konieczne. Brak 

zaskarżenia nakazu w ciągu 14 dni od jego wydania sprawia, że automatycznie zyskuje on 

klauzulę wykonalności i stanowi podstawę do zabezpieczenia.  

Dlaczego zabezpieczenie dowodów prób porozumienia się z dłużnikiem jest takie ważne? Otóż od 1 

stycznia 2016 r. obowiązkiem stało się podjęcie próby ugodowego rozwiązania sporu. Składając 

pozew konieczne jest podanie przez powoda, czy takie działanie miało miejsce. Jeżeli podjęcie 

mediacji lub innej formy pozasądowego rozstrzygania sporów nie miało miejsca, należy to uzasadnić. 

6. Elektroniczne postępowanie upominawcze. 

Inną formą postępowania sądowego jest elektroniczne postępowanie upominawcze. Można je 

przeprowadzić tylko w jednym sądzie w Polsce: Sądzie Rejonowym w Lublinie XVI Wydział Cywilny. 

Rozpatruje on pozwy wnoszone drogą elektroniczną z całej Polski. Ma ono swoje zalety, ale też i 

wady. 

Zalety elektronicznego postępowania upominawczego: 

• mniejsza opłata sądowa (1/4 standardowej stawki), nie mniej niż 30 i nie więcej niż 100.000 

zł 

• krótszy czas oczekiwania na wydanie nakazu zapłaty, średnio ok. 2 tygodnie (w zwykłym 

sądzie trwa to ok. 3-6 miesięcy, a nawet dłużej) 

• na etapie wnoszenia pozwu nie składa się dowodów, wystarczy opis. Dopiero w przypadku 

konieczności przekazania sprawy do tradycyjnego sądu (właściwego miejscowo) takie 

dowody będą potrzebne. 

Wady elektronicznego postępowania upominawczego: 

• jeżeli pozwany wniesie sprzeciw odnośnie nakazu zapłaty sprawa zostanie przekazana do 

zwykłego trybu rozpatrywania; oznacza to wydłużenie czasu rozpatrywania sprawy o 2 

miesiące – sąd w Lublinie po takim czasie przekazuje dokumenty właściwemu miejscowo 

sądowi 

• podobna sytuacja będzie miała miejsce, gdy sąd będzie miał wątpliwości odnośnie zasadności 

roszczenia – sprawa jest przekazywana do właściwego miejscowo sądu, opłata od pozwu 

musi zostać uzupełniona do wysokości zwykłej stawki, musi być także uzupełniona 

dokumentacja dowodowa 

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest dobrym rozwiązaniem dla tych osób, których 

roszczenia nie budzą wątpliwości pod względem formalnym i materialnym. 

7. Do komornika możemy się zgłosić dopiero w momencie posiadania tytułu wykonawczego, czyli 

wyroku lub nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności. Komornik zajmie się egzekucją należności z 

całego majątku dłużnika. Może zająć rachunki bankowe, wierzytelności, ruchomy majątek oraz 

nieruchomości. Ruchomości i nieruchomości mogą zostać przez niego sprzedane w toku dwóch 

licytacji. Jeśli te działania nie będą skuteczne, wierzyciel, w tym wypadku przewoźnik może, pod 



określonymi warunkami, przejąć majątek za niewielką kwotę: może to być np. sprzęt 

komputerowy, czy pojazdy. Jest to możliwe w przypadku, gdy widać, że w inny sposób nie uda się 

odzyskać wierzytelności. 

Co się jednak dzieje, gdy egzekucja nie jest skuteczna, dlatego, że dłużnik nie posiada żadnego 

majątku, który można spieniężyć. Egzekucję można powtarzać w przyszłości, najlepiej nie 

rzadziej niż co 3 lata. Jeśli dłużnikiem jest spółka osobowa (np. jawna lub komandytowa)można 

postarać się o dodatkową klauzule wykonalności na wspólników spółki i dochodzić należności z 

ich majątku. Jeśli dług obciąża spółkę kapitałową, będzie to najczęściej spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, można wystąpić z następnym pozwem, tym razem jednak przeciwko 

członkom spółki i dochodzić należności z ich majątku. 

8. Gdzie dochodzić należności w przypadku zagranicznych kontrahentów? 

W przypadku transportów międzynarodowych odzyskanie należności przed sądem jest bardziej 

skomplikowane. Ważne jest aby przede wszystkim ustalić właściwość sądu. Najczęściej będzie się 

to odbywało w oparciu o Konwencję CMR. Kwestię tę reguluje art. 31 Konwencji: 

„We wszystkich sporach, które wynikają z przewozów podlegających niniejszej Konwencji, powód 

może wnosić sprawę do sądów umawiających się krajów, określonych przez strony w drodze 

wspólnego porozumienia, a ponadto do sądów kraju, na którego obszarze: 

1. a) pozwany ma stałe miejsce zamieszkania, główną siedzibę lub filię albo agencję, za której 

pośrednictwem zawarto umowę o przewóz, albo 

2. b) znajduje się miejsce przyjęcia towaru do przewozu lub miejsce jego dostawy, i nie może 

wnosić sprawy do innych sądów.” 

Artykuł ten określa zatem sądy którego kraju mogą rozstrzygać w spornych sprawach: powód może 

wybrać pomiędzy sądami tego państwa, w którym znajduje się siedziba pozwanego lub w którym 

znajdowało się miejsce załadunku lub rozładunku towarów. Jedynie co do tych kwestii strony mogą 

się umówić. Inne ustalenia nie będą skuteczne ze względu na art. 41 Konwencji, który mówi, że 

nieważna jest każda klauzula, która pośrednio lub bezpośrednio będzie naruszała postanowienia 

Konwencji. 

Dalej wybór konkretnego sądu (czyli właściwość terytorialna sądu tego państwa, co do którego 

umówiły się strony – np. czy będzie to sąd w Krakowie, czy w Poznaniu) reguluje prawo krajowe – jest 

to kwestia uszczegółowienia zapisów Konwencji CMR. 

Zaznaczyć także należy, że od chwili wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 

z dn. 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 

wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych dużo łatwiejsze stało się dochodzenie swoich 

praw w sporach pomiędzy podmiotami z innych państw. Orzeczenia sądów zagranicznych są bowiem 

tak samo respektowane, jak w przypadku sądów krajowych i odwrotnie – wyrok wydany w Polsce 

będzie egzekwowany za granicą. 

9. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym (europejski nakaz zapłaty). 

https://poradniktransportowy.pl/09/jak-wypelnic-dokument-cmr/


Od niedawna pojawiła się możliwość egzekwowania swoich należności w odniesieniu do 

kontrahentów z innych krajów Unii Europejskiej. 18 stycznia 2017 r. weszła bowiem w życie 

nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o europejskim nakazie 

zabezpieczenia na rachunku bankowym. Chodzi zatem o procedurę, która umożliwia w 

postępowaniu transgranicznym dochodzenia swoich wierzytelności w sprawach cywilnych i 

handlowych. Rozporządzenie może być stosowane bezpośrednio, ale potrzebne były zmiany w 

ustawodawstwie krajowym, aby móc to czynić prawidłowo. 

Nowe przepisy umożliwiają zabezpieczenie wierzytelności na koncie bankowym dłużnika 

niezależnie od państwa, w którym ten rachunek jest prowadzony.  

Załóżmy, że kontrahent wszedł w spór z niemieckim partnerem i wygrał sprawę. Wierzyciel 

winien uregulować swoje należności na rzecz kontrahenta z Polski, ale pomimo wyroku 

sądowego tego nie robi. W takim wypadku firma polska może złożyć wniosek do sądu, który 

wydał rzeczony wyrok i zażądać zablokowania zasądzonej kwoty wraz z innymi kosztami na 

rachunku bankowym dłużnika. 

Wniosek składa się na odpowiednim formularzu, na którym należy nanieść informacje odnośnie 

zasadności żądania wydania nakazu – chodzi o wskazanie na to, że roszczenie jest uzasadnione, a 

brak zabezpieczenia może skutkować powstaniem dużych trudności lub nawet uniemożliwić 

skuteczne dochodzenie należności. 

Nakaz wydawany w jednym państwie będzie automatycznie uznawany w innym państwie 

członkowskim – nie będzie potrzebne odrębne postępowanie. Wierzyciele mogą wnioskować o 

nakaz jeszcze przed rozpoczęciem postępowania a także w jego trakcie. Wierzyciel może także 

uzyskać informację na temat rachunków dłużnika w celu wydania europejskiego nakazu 

zabezpieczenia na takim rachunku. 

W Polsce przepisy mają dotyczyć nie tylko kont prowadzonych przez banki, ale także przez 

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. 

Praca domowa: 

➢ Jakie znasz rodzaje windykacji? 

➢ Jakie znasz biura informacji gospodarczej? Jaka jest ich funkcja? 

➢ Jakie czynności przerywają termin przedawnienia? 

➢ Czym skutkuje postępowanie sądowe? 

➢ Czy Twoim zdaniem warto jest zastosować elektroniczne postępowanie upominawcze? 

Podaj argumenty. 

➢ Co gwarantuje Konwencja CMR w egzekwowaniu należności? 

➢ Kiedy warto udać się do komornika? Jakie są przesłanki? 

➢ Na czym polega europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym? 

 

 


