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STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI 

DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY KODEKS KARNY 

ORAZ NIEKTÓRYCH USTAW Z DNIA 25 STYCZNIA 2019 ROKU 

 

 

I. WSTĘP 

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami (dalej jako „PZZW” lub „Związek”) w pierwszej kolejności 

pragnie zwrócić uwagę na fakt nieuzasadnionego w naszej ocenie wyznaczenia krótkiego 14-dniowego 

terminu na zajęcie stanowiska przez podmioty biorące udział w konsultacjach publicznych. Obszerny charakter 

projektu oraz szerokie spektrum zmian wymaga w naszej ocenie wydłużenia terminu na zajęcie stanowisk 

przez podmioty bezpośrednio zainteresowane zmianami. Wąski katalog organizacji społecznych i innych 

zainteresowanych podmiotów zaproszonych do udziału w konsultacjach nie został w tym przypadku 

zrównoważony ani przez znaczenie projektu, ani przez jego skutki społeczno-gospodarcze, ani przez jego 

pilność. Mając powyższe na uwadze, nie doszło również do poinformowania PZZW o planowanych zmianach, 

skutkiem czego Związek nie miał możliwości wcześniejszego złożenia niniejszego stanowiska.  

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami zrzesza podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem 

wierzytelnościami, w tym firmy windykacyjne prowadzące szeroko zakrojoną działalność windykacyjną. 

Jednym z podstawowych zadań statutowych Związku pozostaje ochrona interesów jego członków poprzez 

reprezentowanie przed organami administracji publicznej, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki 

w działalności gospodarczej Członków Związku – również firm windykacyjnych - oraz tworzenie pozytywnego 

wizerunku całej branży. O ile zasadnicza część zmian proponowanych w Projekcie nie dotyczy bezpośrednio 

zadań Związku lub interesów jego członków, to proponowana zmiana treści art. 190a k.k. poprzez 

wprowadzenie typu kwalifikowanego uporczywego nękania w razie działania w celu wymuszenia zwrotu 

wierzytelności może wywrzeć istotny wpływ na branżę oraz działalność Członków Związku z przyczyn 

wskazanych poniżej. 

Członkowie PZZW wspierają polskich przedsiębiorców w utrzymaniu płynności finansowej i zapobiegają 

zatorom płatniczym. Sprawna windykacja wymagalnych wierzytelności kierowana jest w stosunku do 

nieuczciwych kontrahentów, którzy bez uzasadnionej przyczyny lub celowo opóźniają się w płatnościach, 

powodując ogromne problemy u uczciwych uczestników obrotu gospodarczego, dostawców towarów i usług. 
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W tym stanie rzeczy, w imieniu PZZW wnoszę o przyjęcie naszego stanowiska oraz uwzględnienie Związku 

jako podmiotu bezpośrednio zainteresowanego treścią oraz wejściem w życie przepisów zawartych 

w Projekcie.  

 

II. UWAGI PZZW DO ART. 1 pkt 62) PROJEKTU 

Proponowane zmiany dotyczą przemodelowania treści art. 190a k.k. poprzez zaostrzenie dopuszczalnego 

wymiaru kary w razie popełnienia przestępstwa uporczywego nękania z obecnie przewidzianej kary 

pozbawienia wolności od 1 miesiąca do lat 3, na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W ocenie 

PZZW nieuzasadnione jest wprowadzenie wyższego wymiaru kary wobec wierzycieli działających w celu 

odzyskania wierzytelności. 

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami w całej rozciągłości popiera penalizowanie nagannych 

zachowań polegających na nękaniu innej osoby w sposób wzbudzający w niej uzasadnione poczucie 

zagrożenia, poniżenia lub udręczenia. Cel przepisu art. 190a k.k. w aktualnej wersji jest zbieżny z wartościami 

i działaniami propagowanymi przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami. Nie ulega bowiem 

wątpliwości, że istnieje potrzeba surowego karania takich zachowań jako negatywnie wpływających zarówno 

na interes osób bezpośrednio pokrzywdzonych oraz interes publiczny, ale również na dobre imię i wizerunek 

podmiotów zajmujących się odzyskiwaniem należności w sposób etyczny i zgodny z prawem.  

PZZW stanowczo sprzeciwia się praktykom naruszającym dobra osobiste, takie jak prawo do spokoju czy 

prywatności drugiej osoby. Podejmowane przez naszych Członków czynności, mające na celu odzyskanie 

własności, zawsze odbywają się w granicach prawa oraz zgodnie z wypracowanym przez nas Kanonem 

Dobrych Praktyk. Z całą surowością i stanowczością odnosimy się do praktyk, które w jakikolwiek sposób 

mogą naruszyć wskazane powyżej przepisy, tak prawa karnego, jak i cywilnego. 

Dostrzegając potrzebę istnienia przepisów karnych regulujących kwestię uporczywego nękania i w pełni ją 

akceptując, Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami ma istotne wątpliwości związane z treścią projektu 

oraz uzasadnieniem potrzeby zmian. Wprowadzenie wyższego zagrożenia karą dla osób wymuszających 

spłatę długu, wyłącznie z powodu celu ich działania, niesie za sobą poważne, negatywne skutki i w ocenie 

PZZW jest rozwiązaniem błędnym.  

Proponowany wymiar kary jest porównywalny z zagrożeniem seksualnego wykorzystania niepoczytalności lub 

bezradności (art. 198 k.k.) lub wymuszenia innej czynności seksualnej (art. 197 § 2 k.k.), a stręczycielstwo czy 

przechowywanie treści pornograficznych z wykorzystaniem małoletnich zagrożone jest niższym wymiarem 
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kary. W ocenie PZZW doszło do nieadekwatnej gradacji dóbr podlegających ochronie prawnej. Nie sposób 

bowiem zgodzić się z płynącym z Projektu wnioskiem, że dobro w postaci ochrony przed wymuszeniem zwrotu 

wierzytelności jest ważniejsze od ochrony przed nękaniem typu podstawowego np. wieloletnim nękaniem 

przez sprawcę członków swojej rodziny, w tym dzieci. PZZW wskazuje, że działanie w celu odzyskania 

wierzytelności nie powinno podlegać obostrzeniom w stosunku do typu podstawowego, bowiem w przeciwnym 

wypadku należałoby przyjąć, że działanie w celu wyegzekwowania roszczeń przysługujących wierzycielowi 

jest motywacją zasługującą na potępienie, z czym nie sposób się zgodzić. 

Wprowadzenie typu kwalifikowanego przestępstwa uporczywego nękania, zagrożonego stosunkowo wysoką 

karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, wywiera również poważny skutek w sferze procesowej. 

Podwyższenie przewidzianego wymiaru kary uniemożliwi warunkowe umorzenie postępowania wobec 

sprawcy czynu niezależnie od zasadności i wystąpienia pozostałych przesłanek warunkowego umorzenia. 

Wiadomym jest, że działania wierzyciela, mające na celu odzyskanie długu od dłużnika, zazwyczaj uznawane 

są przez dłużnika za niepożądane czy budzące zagrożenie nawet w przypadku, gdy działaniom wierzyciela 

nie sposób przypisać znamion czynu zabronionego. PZZW wskazuje, że zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, wszyscy są równi wobec prawa. Prawo do własności podlega równej dla wszystkich 

ochronie prawnej.  

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami wskazuje, że w razie wejścia w życie przepisów zaostrzających 

kary i enumeratywnie wskazujących na naganny charakter działania w celu odzyskania należności, będzie 

skutkować zapewnieniem dłużnikom dodatkowego instrumentu, mającego na celu wydłużenie okresu spłaty 

długu. Trudno oczekiwać, aby nieuczciwy dłużnik odwlekający spłatę, wobec którego prowadzone są 

czynności windykacyjne, nie skorzystał z uprawnienia do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia 

przestępstwa przez wierzyciela lub pracowników firmy windykacyjnej nawet w sytuacji, w której do naruszenia 

przepisów nie doszło. Konsekwencją zwiększenia się ryzyka ponoszonego przez firmy windykacyjne będzie 

nie tylko wzrost kosztów usług windykacyjnych, ale przede wszystkim znaczne ograniczenie zakresu 

czynności dokonywanych w ramach windykacji przedsądowej (polubownej). Wierzyciele, jak również 

firmy windykacyjne działające w ich imieniu, nie będą chcieli ponosić ryzyka związanego z potencjalną 

odpowiedzialnością karną za uporczywe nękanie, w szczególności z uwagi na brak precyzyjnego określenia 

przesłanek odpowiedzialności karnej za czyny uporczywego nękania.  

Tymczasem windykacja polubowna jest korzystna dla dłużnika, bowiem samo skierowanie sprawy do sądu 

poprzez wytoczenie powództwa przez wierzyciela powoduje powstanie wysokich kosztów procesu, w tym 

kosztów zastępstwa procesowego zasądzanych od dłużnika zarówno w razie jego przegranej, jak i w razie 

cofnięcia powództwa z uwagi na spłatę zadłużenia przed zapadnięciem orzeczenia.  
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Na marginesie należy wskazać, że prawa i obowiązki podmiotów zajmujących się odzyskiwaniem należności, 

w tym firm windykacyjnych zostały uregulowane m.in. w ustawie z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów oraz ustawie z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 

Działalność firm windykacyjnych podlega nadzorowi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

zaś naruszenia dyscypliny prawa obowiązującego firmy windykacyjne skutkuje wszczęciem i prowadzeniem 

postępowań administracyjnych, mogących skutkować nałożeniem odpowiednich kar na podmioty naruszające 

przepisy. Sama działalność windykacyjna nie została uregulowana aktem prawnym rangi ustawowej, 

w przeciwieństwie do znacznej części pozostałych państw Unii Europejskiej, a dotychczasowe orzecznictwo 

nie stanowi wystarczającej podstawy do definiowania właściwego postępowania w windykacji polubownej. 

Prace legislacyjne nad nowelizacją przepisów dotyczących uporczywego nękania, w ocenie PZZW powinny 

polegać w pierwszej kolejności na precyzyjnym określeniu przesłanek powstania odpowiedzialności karnej. 

Obecnie nie ma bowiem możliwości jednoznacznego ustalenia, czy przykładowe drugie wezwanie do zapłaty 

lub dwukrotnie wykonane połączenie telefoniczne do dłużnika jest już uporczywym nękaniem, jeżeli dłużnik 

twierdzi, iż budzi to w nim poczucie zagrożenia. 

Podsumowując, Związek wskazuje, że naganne praktyki firm windykacyjnych oraz wierzycieli podlegają już 

penalizacji na podstawie obowiązującego art. 190a § 1 k.k. Przepis ten był podstawą zaledwie kilku 

orzeczeń zapadłych w sprawach nieuczciwych i nieetycznych działań firm windykacyjnych w ciągu 8 lat 

obowiązywania ww. przepisu. Nie ulega zatem wątpliwości, że dłużnicy nękani przez wierzycieli lub firmy 

windykacyjne mają instrumenty prawne zapewniające im ochronę. Wprowadzenie przepisu 

art. 190a§ 3 w treści proponowanej w Projekcie jest w naszej ocenie rozwiązaniem niekorzystnym zarówno 

dla dłużników, jak i dla wierzycieli i powinno podlegać usunięciu z Projektu. 

W uzasadnieniu Projektu wskazano, że potrzeba podwyższenia sankcji karnej za przestępstwo określone 

w przepisie art. 190a § 1 k.k. to odpowiedź na znaczne zwiększenie w ostatnich latach liczby popełnianych 

przestępstw oraz zmianę charakteru wielu zachowań, prowadzących do naruszenia strefy prywatności innych 

osób. W związku z powyższym, prosimy o przedstawienie danych statystycznych dotyczących przestępstw 

z art. 190a k.k., dokonywanych przez wierzycieli i pracowników firm windykacyjnych w okresie od 2011 roku, 

tj. wejścia w życie przepisu art. 190a k.k. do końca 2018 roku, bowiem w uzasadnieniu Projektu nie zawarto 

takich informacji. 

Toruń, 8 lutego 2019 roku 

Z wyrazami szacunku 

 


