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Kraków, 1 marca 2019 roku 

 

 

Minister Sprawiedliwości  

Al. Ujazdowskie 11 

00-950 Warszawa 

 

 

Uzupełnienie stanowiska Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami 

do projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny 

oraz niektórych ustaw z dnia 25 stycznia 2019 roku 

 

Szanowny Panie Ministrze! 

 

W dniu 8 lutego 2019 r. Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami skierował do Ministerstwa 

Sprawiedliwości oficjalne stanowisko, w którym odniósł się negatywnie do projektowej treści art. 190a 

k.k. zaostrzającego dopuszczalny wymiar kary w razie popełnienia przestępstwa uporczywego nękania, 

przewidując karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 zamiast obecnie  

Uzupełniając nasze stanowisko wnioskujemy o przeprowadzenie przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości konferencji uzgodnieniowej i zaproszenie do wzięcia w niej udziału przedstawicieli 

Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, reprezentującego znaczącą część rynku 

zarządzania wierzytelnościami. 

W opinii Związku przeprowadzenie konferencji przyczyni się do właściwego przeprowadzenia uzgodnień 

i zaopiniowania projektu ww. ustawy zgodnie z § 44 pkt. 1 Regulaminu Pracy Rady Ministrów, z uwagi 

obawy członków PZZW w związku z proponowaną treścią 190a k.k., jak również zaniepokojenie brakiem 

zasięgnięcia ich opinii jako podmiotów, których bezpośrednio dotyczy ów zapis i na które może mieć 

negatywne odziaływanie. 

Ze względu na zgłoszenie licznych uwag do projektu przez organizacje społeczne, wskazujących na 

znaczące konsekwencje dla wierzycieli oraz nieprecyzyjne określenie czynów uporczywego nękania, jak 

również braki w zakresie należytego uzasadnienia proponowanych zmian, uzasadnione jest 

zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej. 
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Stanowiska organizacji reprezentujących branżę zarządzania wierzytelnościami niewątpliwie wniosą 

wartość dodaną do prac nad Projektem. Chętnie wesprzemy Ministerstwo, Radę Ministrów, a następnie 

komisje sejmowe i senackie w dążeniu do osiągniecia zamierzonego celu ustawy, jakim jest penalizacja 

podmiotów stosujących nieuczciwe praktyki i naruszających dobra osobiste obywateli RP, bez 

jednoczesnego utrudniana prowadzenia czynności windykacyjnych przez wierzycieli lub podmioty 

działające w ich imieniu, kierujące się dobrymi praktykami rynkowymi, obowiązującym prawem 

i zasadami etyki branżowej, które jako Związek opracowujemy i promujemy na rynku. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 


