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Warszawa 08 lutego 2019 r. 

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych 
Ul. Wiejska 12 
00-490 Warszawa

Szanowny Pan 
Zbigniew Ziobro 

Minister Sprawiedliwości 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z opublikowaniem Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw z dnia 25 stycznia 2019 r. informuję, że po uważnym zapoznaniu się z projektem i jego 
uzasadnieniem, w imieniu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych pragnę zgłosić kilka 
konstruktywnych uwag do treści przepisów związanych z rynkiem finansowym, ochroną tożsamości i 
działalnością windykacyjną. Proszę uprzejmie o ich rozważenie i wykorzystanie o ile uznają to Państwo 
za zasadne. 

Z wyrazami szacunku 

Prezes Zarządu 

O nas: Polski Związek Instytucji Pożyczkowych to największa organizacja branży pożyczkowej w Polsce, 
której tradycje sięgają 2013 r. Założycielami Związku są polscy i europejscy liderzy rynku konsumenckich 
mikropożyczek elektronicznych i zarazem przedstawiciele sektora FinTech, których działalność 
gospodarczą reguluje ustawa o kredycie konsumenckim. W skład Organizacji wchodzą pracodawcy 
o wysokiej reputacji, którzy stosują zasady odpowiedzialnego pożyczania w praktyce. Członkowie
zobowiązani są prowadzić działalność w sposób etyczny, z poszanowaniem interesu swoich klientów
i zasad uczciwej konkurencji. Misją Związku jest dążenie, aby te wartości stały się standardem na całym
rynku.
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1) Uwaga do Art. 1. Pkt. 62. Projektu Ustawy wprowadzającego zmiany w brzmieniu art. 190a  
§ 1 i § 3 Kodeksu Karnego. 

 
Kierunkowo popierając zmianę, prosimy o powtórne przeanalizowanie projektowanego przepisu i 
skutków jego wprowadzenia, ponieważ w obecnym brzmieniu, przy rozszerzającej interpretacji, może 
okazać się, że sankcja znajduje zastosowanie do wszelkiej zorganizowanej działalności windykacyjnej, 
nawet prowadzonej z pełnym poszanowaniem dóbr osobistych dłużnika, przy dochowaniu 
najwyższych standardów, co nie wydaje się korespondować z faktyczną intencją projektodawcy. 
 
Uzasadnienie 
 
Dodanie przesłanki kwalifikacji uporczywego nękania o wrażenie „poniżenia lub udręczenia” 
pokrzywdzonego, może prowadzić do zbyt szerokiego określenia sfery odpowiedzialności, 
szczególnie w kontekście projektowanego §3 art. 190a wprost penalizującego nadmiernie intensywną 
działalność windykacyjną.  
 
W sytuacji wprowadzenia art. 190a w proponowanym kształcie, przeciętny dłużnik może uznać, że 
regularnie otrzymywane listy i telefony z wezwaniami do zwrotu wierzytelności, czyli standardowe dziś 
czynności windykacyjne, są to w istocie uparcie i dokuczliwie prowadzone działania („uporczywe 
nękanie”), które trwale wpływają negatywnie na poczucie jego własnej wartości (przesłanka 
„poniżenia”) i wywołują silny dyskomfort psychiczny (przesłanka „udręczenia”), a przez to stawiają go 
w sytuacji przymusowej (przesłanka celowościowa intencji „w celu wymuszenia zwrotu 
wierzytelności”). W efekcie, nawet w sprawach dziś bezspornych i prowadzonych w sposób etyczny, 
będą mogły być kierowane pozornie poprawnie uzasadnione zawiadomienia o możliwości 
popełniania przestępstwa. 
 
Może nawet dojść do masowego zgłaszania tego typu przestępstw, wywiedzionych z odpowiedniej 
interpretacji faktów przez dłużników, którzy byliby zdeterminowani, aby wykorzystać każdy argument 
prawny w sporze z wierzycielami. Zakładamy, że większość tego typu zawiadomień byłaby umarzana 
na etapie wstępnego rozpoznania, niemniej uważamy, że tak zaprojektowane przepisy, szczególnie 
§3, mogą doprowadzić do powstania w przestrzeni publicznej mitu, o tym że każda intensywna 
działalność windykacyjna jest nielegalna, a przez to, składając odpowiednie zawiadomienie, można 
uchylić się od jej skutków i w efekcie spłaty długu. Rozpowszechnienie takiego przeświadczenia 
wpłynęłoby negatywnie na moralność płatniczą, pewność obrotu gospodarczego, relacje w 
stosunkach cywilnych oraz pracę, obsługujących masowe zawiadomienia, prokuratur i sądów. 
 
Pragniemy zauważyć, że sektor specjalizujący się windykacji należności stanowi nieodłączny element 
gospodarki znany od zarania dziejów. Bez sprawnie rozwiniętego systemu odzyskiwania 
wierzytelności, prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce byłoby znacznie droższe zarówno dla 
firm świadczących usługi dla konsumentów, jak i samych konsumentów, którzy na skutek wysokiego 
wskaźnika niespłacalności niejako w cenie produktów i usług musieliby spłacać długi osób uporczywie 
uchylających się od ich płacenia. 
 
Z drugiej strony niezmiennie uważamy za nienaruszalne dobra osobiste, w tym również dłużników, 
które są wartością wymagającą ochrony przed sprzecznymi z dobrym obyczajem lub 
nieproporcjonalnymi do przyczyny, działaniami upominawczymi ze strony wierzycieli. Dlatego 
rozumiejąc konieczność zmian w art. 190a § 1 i § 3 i penalizowanie rażących nadużyć w działalności 
windykacyjnej, prosimy o powtórne przeanalizowanie skutków zmiany, a szczególnie przy założeniu 
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sprzecznego z intencją ustawodawcy wykorzystania jej przeciw uzasadnionym roszczeniom wierzycieli 
przez nierzetelnych dłużników. 

2) Propozycja zmiany w Art. 1. Pkt. 62. Projektu Ustawy wprowadzającego zmiany w brzmieniu
art. 190a § 2 Kodeksu Karnego.

Proponujemy rozważenie przyjęcia następującej treści § 2: 

„Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej 
dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona identyfikowana, w celu wyrządzenia jej 
szkody majątkowej lub osobistej.” 

Uzasadnienie 

Z uznaniem przyjmujemy rozszerzenie katalogu o „inne dane za pomocą których osoba jest publicznie 
identyfikowana”, które uzyskają ochronę w toku nowelizacji Kodeksu Karnego, a związane są z 
ochroną tożsamości przed jej bezprawnym wykorzystaniem przez osoby trzecie, tzw. podszywaniem 
się. Walka z tym procederem jest szczególnie istotna dla internetowych instytucji finansowych, które 
identyfikują klientów zdalnie, na podstawie wielu zmiennych, chroniąc się przed próbami wyłudzeń na 
dane osób trzecich. 

Prosimy przy tym o rozważanie usunięcia wyrażenia „publicznie”, co w naszej interpretacji, nie 
zawężałoby ochrony wyłącznie do danych osobowych znanych publicznie, ale zapewniało pełną 
ochronę wszystkich nieosobowych danych identyfikacyjnych. 

Negatywnie oceniamy zmianę znamion skutku przestępstwa na kwalifikację materialną, poprzez 
zastąpienie treści § 2 „w celu wyrządzenia jej szkody” na „przez co wyrządza jej szkodę”. Po zmianie 
depenalizacji ulegną wszelkie nieudane próby podszywania się pod osoby trzecie, które nie wywołały 
szkody. W naszej ocenie ochrona tożsamości, szczególnie w dobie dominacji zdalnej komunikacji, 
wymaga szczególnej uwagi, którą lepiej realizuje przepis penalizujący nawet działanie intencjonalne, 
w złej wierze, niezależnie od skutku dla osoby poszkodowanej. 

3) Propozycja zmiany w Art. 1. Pkt. 89. Projektu Ustawy wprowadzającego nowy art. 278a § 1 do
Kodeksu Karnego.

Proponujemy rozważenie przyjęcia następującej treści Art. 279a § 1: 

"Kto dokonuje transakcji płatniczej, w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, bez zgody osoby 
uprawnionej do dysponowania tym pieniądzem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 
10”.  

Uzasadnienie 

Rozszerzenie sankcji na sprawców wszystkich nieautoryzowanych transakcji bezgotówkowych 
wykonywanych w imieniu osób trzecich wydaje się uzasadnione z punktu widzenia realiów rynku 
finansowego. Transakcje płatnicze w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, a więc na przykład 
transfery pieniędzy wykonywane przez bankowość elektroniczną w formie przelewów, są obecnie 
głównym sposobem zdalnie wykonywanych płatności i rozliczeń, a także obiektem ataków 
przestępców próbujących uzyskać nieautoryzowany dostęp do kont bankowych. Uzyskane podstępem 
lub w wyniku przestępstwa dostępy do kont mogą być następnie wykorzystywane do 
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przeprowadzania oszukańczych transakcji w celu autoryzacji na przykład w serwisach pożyczkowych. 
W ich wyniku dochodzi do wyłudzeń środków pieniężnych w bankach i instytucjach pożyczkowych. 
Wprowadzenie sankcji karnej w zaproponowanym przez nas brzmieniu, poprawiłoby bezpieczeństwo 
na rynku finansowym oraz pomogło skuteczniej walczyć z internetową przestępczością gospodarczą i 
finansową. 
       
 


