
Zarz4dzenie nr l0
Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 23.08.2006 r.

w sp r aw ie zas ad p r ow aclzenia w in dy kacj i wier zy te I no S c i p ie n ip 2ny c It

od dlainik6w Uniwersytetu w Bia$tmstoku

Na podstawie art 66 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 lipca 2005 r prawo

o szkolnictwie wyzszym (Dz U. Nr 164 , po2.1365 z poLn zm ) wprowadza sig nastgpuj4ce

zasady prowadzenia windykacji wierzytelnodci pienigznych od dlu2nik6w Uniwersytetu

w Bialymstoku:

6l
Niniejsze Zarz4dzenie dotyczy wszelkich wierzytelno6ci pienipznych, powstalych na skutek

nieuregulowania nale2no6ci wynikajqcych z zobowi4zah finansowych zaci4gniptych wobec

Uniwersytetu w Bialymstoku przez osoby prawne, osoby fizyczne i inne zewngtrzne
jednostki organizacyjne nie posiadaj4ce osobowo3ci prawnej, zwane dalej dluZnikami.

62
I Zadania w zakresie windykacji wierzytelnoSci pienigZnych nale24 do:

l) Sekcji Finansowej Kwestury w zakresie windykacji przedsqdowej;
2) Zespolu Radc6w Prawnych - w zakresie windykacji s4dowej

2 Innejednostki organizacyjne Uczelni, a w szczeg6lnoSci te, na rzecz ktorych zaci1gniQle

zostaly przez dluZnika zobowi4zania finansowe, zobowiqzane sq do wspolpracy

z Kwesture i Zespolem Radc6w Prawnych w zakresie windykacji wierzyelnoSci (m rn.

podejmowania wszelkich moZliwych dzialafi w celu splaty zadluIenia ptzez dtu|nika,
bezzwlocznego dostarczenia na wezwanie Kwestury niezbpdnych do windykacji
wierzytelnoSci dokument6w, bgd4cych w ich posiadaniu)

s3
I Prowadzenie windykacji przedsqdowej naleZy do zadari Sekcji Finansowej Kwestury,

kt6rej obowi4zkiem jest biezqce monitorowanie terminowo6ci regulowania nale2nosci

wobec UwB oraz powstajqcych zadluieh
2 Na windykacjg przedsqdow4 skladaj4 siE nastQpujace czynnoSci:

l) gromadzenie informacji o dluZnikach,
2) terminowe sporz4dzanie i wysylanie wezwai do zaplaty,
3) prowadzenie korespondencji z dfuznikami w sprawie uregulowania zadluLenia w catoAcr

lub w czg6ciach, zgodnie z decyilami wlaSciwych wladz Uniwersytetu,
4) prowadzenie ,,Rejestru podjgtych przeds4dowych dzialair windykacyjnych ',

5) uzyskanie decyzji wla6ciwych wladz Uniwersytetu o skierowaniu sprawy na drogq

s4dowq,
6) przygotowanie dla Zespofu Radc6w Prawnych kompletu dokument6w niezbgdnych do

skierowania sprawy na drogg sqdow4 oraz bielqce informowanie Zespolu Radc6w

Prawnych o stanie realizacji prawomocnych wyrok6w s4dowych,

3 W ,,Rejestrze podjptych przeds4dowych dzialan windykacyjnych" Sekcja Finansowa

odnotowuje wszelkie czynnoSci podjgte dla wyegzekwowania nale2noSci od dluznika
(z okresleniem daty ich podjgcia) Rejestr moze byi prowadzony w formie elektronicznej



I

2.

r)

Q4
W terminie 7 dni po zamknigciu ksi4g rachunkowych danego miesi4ca, w przypadku

stwierdzenia co najmniej 14 dniowej zwtoki w ofacie faktury/noty
ksiEgowej/odsetkowej, pracownik Sekcji Finansowej sporzEdza i wysyla do dluznika (za

potwierdzeniem odbioru) wezwanie do zaplaty, w kt6rym wyznacza dluznikowi 14

dniowy termin do zaplaty pod rygorem skierowania sprawy na drogg s4dow4.

Wezwanie do zaplaty winno zawierac nastgpuj4ce dane.
pelnq nazwa firmy/dluZnika i dok.tadny adres siedziby firmy lub miejsca prowadzonej
dzialalnoSci (zgodnie z danymi pozyskanymi w chwili powstania zobowi4zania,
skorygowanymi w przypadku zmian po stronie d+uznika po powstaniu zobowi4zania);
podstawe roszczeh (nr nieoplaconej faktury/noty, datajej wystawienia, termin platno6ci),
kwotg wymagalnych, nieuregulowanych nale2noSci ;

o6wiadczenie o skierowaniu sprawy na drogg s4dow4 bez ponownego wzywanta,
w przypadku niedokonania zaplaty we wskazanym terminie.
Wezwanie do zaplaty sporz4dzane jest w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach,
z ktorych jeden egzemplarz przekazywany jest diuZnikowi, drugi egzemplarz pozostaje

w aktach Kwestury, trzeci egzemplarz przekazywany jest do Dzialu Administracyjno-
Gospodarczego lub innej jednostki, ktorej sprawa dotyczy

2)

4)

l

\s
Brak zaplaty w terminie wskazanym w wezwaniu do zaplaty stanowi podstawg do

skierowania sprawy na drogg s4dow4, z zastrze2eniem {Q 6 i 7

Q6
JeSli dluznik kwestionuje zasadno$c roszczenia, wysokoSc wymaganych nalezno6ci lub

terminy platno6ci, pracownik Kwestury, w celu ustalenia stanu faktycznego, *ry'jaSnia sprawy,

sporz4dza notatki sluZbowe i prowadzi w tym zakresie korespondencjg. CzynnoSci
wyjaSniajqce, przed podjgciem decyzji o skierowaniu sprawy na drogg s4dow4 nie mog4
trwac dluZej niZ 2 miesi4ce

67
I Wniosek o skierowanie sprawy na drogE s4dow4 moze zostai wstrzymany w przypadku

gdv:
l) dluznik uzyskal pisemn4zgodg na przedlulenie terminu piatnoScr

- Kwestora - na okres nie dluzszy niz 2 miesi4ce,
- odpowiednio Rektora lub Kanclerza na okres dtu2szy niZ 2 miesi4ce.
2) dfuznik uzyskal pisemn4 zgodQ wlasciwych wladz Uczelni na rozloZenie nieuregulowanej

naleZnoSci na czgSci (raty).
2 W przypadku niedotrzymania przez dluZnika ustalonych termin6w wniosek o skierowanie

sprawy na drogg s4dow4 przedstawiany jest odpowiednio Rektorowi lub Kanclerzowi

\8
Odsetki z tytulu nieterminowego dokonania zaplaty naliczane sq po zamknigciu ksiqg
rachunkowych za dany miesi4c. Dluznik z tego tytu+u obciqZany jest not4 odsetkow4. Odsetki
naliczane s4 do dnia uregulowania naleZnoSci - liczy sig data wplywu nale2no6ci na konto

Uczelni.



69
Decylg o rozlo2eniu platnoSci na raty, przedfuZeniu terminu platno6ci o czas d\tZszy
2 miesi4ce lub o skierowaniu sprawy na drogg sqdow4 podejmuje:
1) Rektor Uniwersltetu w Bialymstoku lub z jego upowa2nienia Prorektor ds

Ekonomicznych i Kontakt6w z Regionem dla wierzltelnoSci pienigZnych wy2szych nrz
20.000 zt,

2) Kanclerz Uniwersytetu v/ Bialymstoku - dla pozostalych wierzytelnoSci pienigznych.

Q 10

Wraz z podjpciem przez Rektora lub Kanclerza decyli o skierowaniu sprawy na drogQ

s4dow4 prowadz4cy sprawe pracownik Sekcji Finansowej przekazuje (za pokwitowaniem)
do Zespolu Radc6w Prawnych peln4 dokumentacje sprawy (kopie faktur, not, wezwair do
zaplaty, umow, pisma, potwierdzenia odbioru dokumentow, korespondencjg, podjgte decyzje
np. dot. rozlo2enia platno6ci na raty i inne dokumenty iqdane przez Zesp6l Radcow
Prawnych).

$ t1
Do Zespofu Radc6w Prawnych nale2y wystqpienie do s4du z pow6dztwem o zaplatQ,

uzyskanie prawomocnego tytufu wykonawczego oraz kierowanie wniosk6w do komornika

$12
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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