
CYFROWA PIASKOWNICA
ADMNISTRACJI

PZZW pracuje nad umożliwieniem dostępu do Rejestru
Należności Publicznoprawnych wszystkim członkom, którzy
wykonują działalność jako przedsiębiorstwa windykacyjne
(np. serwiserzy) oraz zajmują się monitorowaniem płatności 
i dochodzeniem należności własnymi środkami. Obecne prace
koncentrują się na opracowaniu usługi API RNP. 

Zgodnie z przewidzianych harmonogramem prac zakończył
się etap opracowania specyfikacji biznesowej, technicznej 
i prawnej usługi API RNP. Obecnie jest przygotowywany
raport podsumowujący prace nad Specyfikacjami oraz wyniki
przeprowadzonych testów prototypu.

STRATEGIA BRANŻY W ZAKRESIE REGULACJI

GRUPA ROBOCZA DS. FINTECH PRZY
UKNF

 

 Przygotowaniem ustawy branżowej.
 Poprawą skuteczności rozpatrywania spraw w EPU.

 Poszerzeniem współpracy z BIG-ami w zakresie dostępu do 

 baz danych.

 Przygotowaniem propozycji zmian podatkowych.

 Przygotowaniem propozycji zmian w ustawie o komornikach   
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      sądowych.
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LEGISLACJA
AK TUA LNE  PRO J EK T Y  

Wyłoniona podczas warsztatów grupa robocza ds. regulacji
pracuje nad: 

Ocena postępów eliminacji barier wskazanych przez Zespół
roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych(FinTech), 

Wskazanie oraz eliminacja nowych barier dla rozwoju
innowacji finansowych, 

Koordynacja działań w kontekście aspektów innowacji
finansowej w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Grupa robocza przy Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego
pracuje nad identyfikacją barier natury prawnej, regulacyjnej
i nadzorczej dla rozwoju innowacji finansowych (FinTech).

Wśród zadań Grupy znajdują się: 

 

 

KOM I S JA
L EG I S LACY JNA

 

Jest to grupa robocza, 

w której skład wchodzą
przedstawiciele Zarządu,

Pełnomocnicy ds.

legislacyjnych oraz
przedstawiciele Członków
PZZW. 

 

Zakres ich działalności
obejmuje: monitoring
polskich i unijnych
legislacji, kontakt 

z ministerstwami, posłami
i komisjami sejmowymi,
przygotowywanie
stanowisk, opinii 
i artykułów dotyczących
zmian legislacyjnych
wpływających na
działalność podmiotów 

z branży.

 

Komisja podejmuje kroki
 w celu aktywnego
włączenia Związku i jego
Członków w procesy
ustawodawcze w naszym
kraju i na forum
europejskim.

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich
Przedsiębiorców jest organem opiniodawczym i doradczym
Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika 

ze środowiskiem przedsiębiorców. PZZW bierze udział 
w pracach 8 zespołów roboczych. 

RADA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

http://pzzw.pl/
http://pzzw.pl/polski-zwiazek-zarzadzania-wierzytelnosciami-zostal-czlonkiem-rady-przedsiebiorcow-przy-rzeczniku-malych-i-srednich-przedsiebiorcow/
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GRUPY ROBOCZE FENCA 

 FENCA powołała grupę roboczą, której prace skoncentrują się
na wyzwaniach firm windykacyjnych w prowadzeniu działań
w zgodzie z krajowymi przepisami dotyczącymi konsumentów,

stosowanych praktykach i kształcie regulacji krajowych 

w zakresie relacji konsumenckich. Jest to nowy projekt tej
organizacji, w który włączyli się również przedstawiciele PZZW.

Przedstawiciele PZZW uczestniczą w FENCA Industry Partner
Programme zarządzanym przez FENCA Legal Affairs Committee.

Celem programu jest nadzorowanie europejskich zmian
legislacyjnych, w tym projektu Code of Conduct for GDPR (RODO). 

DS. KONSUMENCKICH 

 

DS. DYREKTYWY NPL

 

ŚNIADANIE LEGISLACYJNE, 5 LISTOPADA 2019

Śniadanie Legislacyjne jest projektem powstałym z inicjatywy Komisji
Legislacyjnej PZZW. Uczestniczą w nich przedstawiciele działów prawnych
przedsiębiorstw zarządzających wierzytelnościami, kancelarii, urzędów 

i ministerstw. Odbyły się już 2 spotkania z tego cyklu. Informacje 

o kolejnym spotkaniu pojawią się już wkrótce. 

FENCA INDUSTRY PARTNER
PROGRAMME

 

Przedstawiciele PZZW wspierają FENCA w opiniowaniu projektu
dyrektywy w sprawie podmiotów obsługujących kredyty,

nabywców kredytów oraz egzekucji z zabezpieczenia (2018/063
(COD)), w rozmowach z komisją parlamentarną ECON (Komisja
ds. gospodarczych i monetarnych) pracującą nad Projektem. 

http://pzzw.pl/
http://pzzw.pl/ii-sniadanie-legislacyjne-05-11-2019-warszawa/

