
L iderzy rynku windykacyjnego sto-
sują zaawansowane technicznie
narzędzia (m. in. rozbudowane

centra telefoniczne, drukarnie zintegro-
wane z systemami informatycznymi), co
upodabnia ich do przedsiębiorstw dzia-
łających w wysoko rozwiniętych krajach
Unii Europejskiej. Niemniej jednak nadal
w Polsce istnieje grono osób, którym ta-
ka działalność jest solą w oku. Należą
do niego instytucje, które powinny bro-
nić praw konsumentów, tj. Generalnego
Inspektora Danych Osobowych (GIO-
DO), urzędników UOKiK, RPO. 

Kogo biorą w obronę rzecznicy praw
obywateli? Pod parasolem ochronnym
kryją osoby fizyczne, pokrzywdzone
przez niemiłosierny los, który nakazał
im spłacić długi wobec banku. Suma
długów przekazanych do odzyskania
firmom windykacyjnym w 2003 r. wy-
niosła 4,5 mld zł, przy czym liczba ta nie
obejmuje tych posiadanych przez ban-
ki. Łącznie wartość idzie w wielokrot-
ność miliardów złotych. Zły los, splot
nieoczekiwanych zdarzeń powoduje, że
dług konsumencki nie został spłacony
i nasz Kowalski nie ma żadnego pomy-
słu na jego spłatę. Takie przypadki nie
są wyjątkowe. Co więcej – zdarzają się
już nagminnie. Stają się idealną pożyw-
ką dla naszych obrońców uciśnionych
przez banki, które upierają się przy spła-
cie złych długów.
Obrońcy obywateli uporczywie twierdzą,
iż dług konsumencki nie może być prze-
kazany firmie windykacyjnej, ze wzglę-

du na co najmniej podwójne przekrocze-
nie prawa. Najważniejszym zarzutem jest
naruszenie przepisów o tzw. klauzulach
niedozwolonych w umowach zawartych
przez przedsiębiorców (banki) z konsu-
mentami (art. 385 3 pkt 5 k. c.). Zgodnie
z cyt. przepisem k. c., w razie wątpliwo-
ści, za niedozwolone uważa się klauzule
umowne, które zezwalają przedsiębior-
cy na przeniesienie praw i przekazanie
obowiązków wynikających z umowy bez
zgody konsumenta. Nasi obrońcy stoją
na stanowisku, że powyższy przepis
o klauzulach niedozwolonych stanowi
wyjątek w stosunku do przepisów o cesji
wierzytelności (art. 509 k. c.), czego skut-
kiem jest sprzeczność z prawem zbycia
przez bank bez zgody konsumenta wie-
rzytelności przysługującej mu wobec
klienta. Dla obrońców tej tezy nie ma
oczywiście żadnego znaczenia, czy dług
Kowalskiego był obsługiwany prawidło-
wo czy mocno przeterminowany.
Drugą, jakkolwiek od pewnego czasu
słabiej eksponowaną linią obrony, jest
naruszanie przepisów ustawy o ochro-
nie danych.
W stosunku do sprzedaży długów przez
banki, nasi obrońcy podnoszą jeszcze
trzeci zarzut, a mianowicie naruszenia
tajemnicy bankowej przez bank sprze-
dający zły dług firmie windykacyjnej
(art. 104 pr. bankowego). 

W sprawach sprzedaży złych długów
i związanym z tym transferem danych
osobowych zapadały wyroki w WSA
i NSA. Niektóre z nich stanowiły, że prze-

kazywanie danych w związku z przej-
ściem wierzytelności narusza prawa
i wolności osoby, których dane dotyczą.
Jednym z pierwszych orzeczeń był wy-
rok NSA z 12.10.2004 r. w sprawie doty-
czącej Polkomtelu, który przekazał listę
dłużników sieci komórkowej Plus firmie
windykacyjnej Presco z Piły (sygn. OSK
769/04). Przed NSA sprawą zajmował
się GIODO, który uznał, że ustawa
o ochronie danych osobowych nie ma tu-
taj zastosowania (art. 23, który mówi,
w jakich wypadkach przetwarzanie da-
nych jest dopuszczalne). GIODO wska-
zał na przepisy k. c. o niedozwolonych
klauzulach umownych. NSA orzekł, iż
bez zgody konsumenta nie wolno sprze-
dawać jego zadłużenia (vide H. Fedoro-
wicz „Rz” z 13.12.2004 Windykacja
na cenzurowanym). Firma windykacyj-
na Presco utrzymywała, że wierzyciel
może bez zgody dłużnika przenieść wie-
rzytelność na osobę trzecią (art. 509 k.
c. – przelew długu). NSA uznał, że jeśli
kto inny jest wierzycielem, a kto inny
windykatorem, nie można dokonywać
cesji wierzytelności bez zgody dłużnika.
Podkreślił, że obecnie nie ma przepisu,
który by to umożliwiał. 30 listopada
2004 r. WSA w Warszawie rozpoznawał
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już dwie skargi na decyzje GIODO (RST
El-Net, po sprzedaży długu na rzecz fir-
my Intrum Iustitia Debt Finance Poland).
Zbywca z nabywcą długu sprzeciwiali się
decyzji GIODO, który nakazał usunięcie
danych dłużniczka ze zbioru Intrum. Pro-
wadzenie windykacji kupionego długu
bez danych osobowych Kowalskiego mi-
jało się z celem zakupu. GIODO dowo-
dził, że przekazanie danych nastąpiło
z naruszeniem praw i wolności dłużni-
ka. Urząd nie był w stanie
przedstawić żadnych kon-
kretnych argumentów, któ-
re wykazałyby, na czym
miał polegać uszczerbek
w prawach i wolnościach
dłużnika. Wyrok ten był ko-
mentowany na łamach
„Rzeczpospolitej” (Bez przywileju dla
dłużnika z 1.12.2004). WSA zastrzegł, że
nie zajmował się kwestią zgodności z pra-
wem samej umowy przekazania wierzy-
telności. Rozstrzygał jedynie, czy wolno
było przetwarzać dane osobowe. W za-
interesowaniu sądu pozostawał więc tak
naprawdę jedynie art. 23 ustawy
o ochronie danych osobowych. Zgodnie
z art. 24 ust. 4 dopuszcza możliwość
przetwarzania danych w celu dochodze-

nia roszczeń z tytułu prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej. 
Wyrok nie jest prawomocny. Sąd przy-
znał rację skarżącym, że inna interpre-
tacja dawałaby niczym nieuzasadnioną
ochronę osobom, które nie chcą spłacać
swych długów. Prowadziłoby to do sy-
tuacji, w której nieregulowanie zobo-
wiązań polepszałoby sytuację dłużnika,
a nie to było wolą ustawodawcy. NSA
postanowił przekazać sprawę siedmio-
osobowemu składowi tego sądu po roz-
patrzeniu kolejnych skarg kasacyjnych
Polkomtela i Presco, którym GIODO na-
kazał usunięcie danych dłużników z li-
sty długów sprzedanych firmie windy-
kacyjnej. Posiedzenie NSA odbędzie się
za kilka miesięcy.

Podobnie jak GIODO, przepisy o ochro-
nie dłużników rozumie UOKiK, który
również zajmuje się naruszeniami praw
konsumentów. UOKiK prowadzi postę-
powania wyjaśniające wobec windyka-
torów, w odpowiedzi na liczne skargi
konsumentów. W kierowanych skargach
dłużnicy informują UOKiK o stosowa-
nych przez windykatorów metodach
ściągania długów. Urzędnicy mówią zaś
o agresywności i zastraszeniu. Wiele firm
egzekwuje wierzytelności sporne, wobec
których prowadzi się niezależnie tzw. po-
stępowanie reklamacyjne (np. kwestio-
nowanie wysokości rachunku za wyko-
naną usługę). Niektóre praktyki firm
windykujących wzbudziły niepokój rów-
nież rzecznika praw obywatelskich (pi-
sma do domów i miejsc pracy dłużników,
nachodzenie w domu, wszczynanie do-
chodzenia detektywistycznego w celu
wyjawienia ukrytego majątku, kontakty
z urzędami skarbowymi). RPO, podob-
nie jak UOKiK, zwracał uwagę, że firmy
windykacyjne dochodzą długów, co

do których nie zapadły prawomocne wy-
roki, albo są one po prostu przedawnio-
ne. RPO skierował do MSWiA postulat,
aby działalność tych firm objąć wymo-
giem koncesjonowania. Zgodnie z utrzy-
mywanym przez GIODO zarzutem kie-
rowanym wyraźnie przeciwko bankom,
sprzedaż wierzytelności firmie windyka-
cyjnej prowadzi do naruszenia przez
bank przepisów o zakazie ujawniania ta-
jemnicy bankowej bez zgody klienta ban-

ku (art. 104 pr. bank.). Małgorzata Ka-
łużyńska-Jasak, rzecznik GIODO, twier-
dzi, że „trudno zgodzić się z tezą, iż
sprzedaż przez banki wierzytelności, któ-
rych nierozłącznym elementem są dane
osobowe dłużników, na rzecz firm win-
dykacyjnych nie narusza tajemnicy ban-
kowej („Rz” z 18.11.2004). Wykazuje, że
dla banków bardzo wygodna jest kon-
cepcja, iż każda z firm windykacyjnych,
która oferuje najdogodniejsze warunki
finansowe przy zakupie długów, jest upo-
ważniona do nabycia danych tylko z tej
przyczyny, że bank zawarł z nią umowę
wyłącznie na podstawie art. 509 k. c.
Lekko przechodzi do prostej konkluzji,
że na przejęcie długów konsumenta
przez osobę trzecią konieczna jest zgodą
konsumenta. 
Spróbujmy odnieść się do zarzutu na-
ruszania tajemnicy bankowej. Zgodnie
z art. 5 ust. 2 pkt 5 pr. bank. „nabywa-
nie i zbywanie wierzytelności pienięż-
nych” jest czynnością bankową, jeżeli
dokonuje jej bank. Zgodnie zaś z art.
104 ust. 2 pkt 2 pr. bank. tajemnica ban-
kowa nie dotyczy przekazania objętych
nią informacji przedsiębiorcy, któremu
zostało powierzone „wykonywanie, sta-
le lub okresowo, czynności związanych
z wykonywaniem działalności banko-
wej”, a zakres przekazanych informacji
nie wykracza poza „niezbędny do nale-
żytego wykonywania tych czynności”.
O ile więc sprzedaż wierzytelności do-
konuje się w związku ze świadczeniem
przez nabywcę „stałych lub okreso-
wych” czynności związanych z wykony-
waniem działalności bankowej, udo-
stępnienie takich informacji jest
całkowicie legalne, bez konieczności
uzyskiwania zgody osoby, której infor-
macje objęte tajemnicą dotyczą. Biorąc
pod uwagę fakt, że ani ustawa Prawo
bankowe, ani żadna z innych ustaw po-
woływanych przez GIODO nie definiuje
„stałego” lub „okresowego” wykonywa-
nia czynności związanych działalnością
bankową, należy odnieść się do zasad
wynikających z ogólnych postanowień
k. c. w tym zakresie. Te z kolei, oczywi-
ście zdroworozsądkowo, nakazują w ta-
kich sytuacjach badać każdą sytuację in-
dywidualnie. Nie można więc w żaden
arbitralny sposób przesądzić, że samo
zawarcie umowy cesji nie wyczerpuje
zasady stałego lub okresowego powie-
rzenia ww. czynności. 
Kredyty stracone w powyższej sytuacji
wydają się być całkowicie wolne od ja-
kichkolwiek wątpliwości prawnych. Po
1 maja 2004 r. przepis art. 104 ust. 2 pkt
5 Prawa bankowego zezwala bankowi
na ujawnianie informacji objętych wcze-
śniej tajemnicą bankową, gdy „udzielenie
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Praktyka bankowa

informacji objętych tajemnicą bankową
jest niezbędne do zawarcia i wykonywa-
nia umów sprzedaży wierzytelności za-
klasyfikowanych zgodnie z odrębnymi
przepisami do kategorii straconych”. Na-
leży zgodzić się ze stanowiskiem, iż jeże-
li wśród objętych tajemnicą bankową in-
formacji, legalnie przekazywanych
przedsiębiorcy jako zleceniobiorcy dzia-
łań windykacyjnych, są dane osobowe
osób fizycznych, to udostępnienie tych
danych bez zgody osoby, której dotyczą,
jest prawnie dozwolone, a zatem legal-
ne. Na podstawie zmienionego od 1 ma-
ja 2004 r. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy
o ochronie danych osobowych przetwa-
rzanie danych bez zgody osoby, której
dane dotyczą, jest możliwe, gdy „jest to
niezbędne dla zrealizowania uprawnie-
nia (...) wynikającego z przepisu prawa”.
Uchylenie tajemnicy bankowej przez
wskazany przepis prawa bankowego da-
je bankowi takie uprawnienie. Fakt
wprowadzenia przez ustawodawcę
w tym samym dniu dwóch zmian legisla-
cyjnych równolegle (1 maja 2004) po-
twierdza tylko słuszność tezy o jego ra-
cjonalnym postępowaniu. Celem tych
zmian niewątpliwie było usunięcie wszel-
kich wątpliwości o zależności obu ustaw
wobec siebie, tj. prawa bankowego wo-
bec przepisów o ochronie danych osobo-
wych. Argumenty GIODO o pogarszaniu
prawnej sytuacji dłużnika po nabyciu je-
go „straconego” długu przez firmę win-
dykacyjną pozostawiam poza dyskusją
prawną jako niedorzeczne. 

Zgadzam się z twierdzeniem, że prze-
pisy Prawa bankowego nie wyłączają
konieczności stosowania przy zbywa-
niu wierzytelności konsumenckich prze-
pisów art. 3851 § 1, w związku z art.
3853 pkt 5 k. c., a warunkiem legalne-
go przetwarzania danych osobowych
przez firmę windykacyjną jest zgodność
z prawem czynności prawnej, która le-
ży u jego podstaw. Jak przy tym należy
rozumieć legalność samej cesji? Obroń-
cy konsumenta przesadnie, a może ce-
lowo, pomijają fakt, iż naruszenie
klauzul ochronnych nie prowadzi
do nieważności czynności prawnej, lecz
do jej nieskuteczności w stosunku
do konsumenta. Przeciwnicy z kolei
słusznie podnoszą, iż zamiarem usta-
wodawcy wcale nie było ustanowienie
w art. 385 3 pkt 5 k. c. jakiegokolwiek
wyjątku w stosunku do art. 509 k. c.
(czy też wobec innych norm ustawo-
wych). Zasadnie twierdzi się, że za cel
ten należy uznać chęć napiętnowania

w art. 385 3 pkt 5 k. c. wykorzystywa-
nia przez przedsiębiorców fikcyjnych
oświadczeń składanych rzekomo przez
konsumentów (tak Małgorzata Bedna-
rek). Najważniejszą kwestią w tym spo-
rze jest ustalenie czysto werbalnej wy-
kładni spornego przepisu art. 3851 § 1
k. c. Mowa w nim bowiem o przeniesie-
niu łącznym praw i obowiązków, co
więc ważne, ustawodawca wprowadza
koniunkcję, a nie alternatywę praw wo-
bec obowiązków. Elementarne zasady
logiki podpowiadają, że przepis ten nie
ma i nie może mieć zastosowania
do przypadków, w których dochodzi
do rozłączonego przeniesienia samych
praw majątkowych, bez przeniesienia
obowiązków. Skuteczność przeniesie-
nia samego długu uregulowana jest
wprost w innych przepisach k. c. doty-
czących przejęcia długu, na który za-
wsze wymagana jest zgoda dłużnika
(art. 519 k. c.). Ustawodawca miał nie-
wątpliwie słuszny cel, polegający
na obronie słabszej strony umowy
przed niekontrolowaną zmianą pod-
miotową po stronie banku, na podmiot
o nieznanym charakterze i statusie
prawnym. Zmiana podmiotu nadal zo-
bowiązanego i uprawnionego jednocze-
śnie nie może być prowadzona po-
za kontrolą konsumenta, który ma
uzasadniony interes w wyborze tego,
a nie innego podmiotu, który dodatko-
wo nadal pozostaje zobowiązany
do spełnienia określonych świadczeń
na rzecz konsumenta (np. z tytułu re-

alizacji reklamacji z tytułu rękojmi
za wadliwy towar lub wykonaną usłu-
gę). Uważam, że w przypadku pełnego
wykonania wszystkich obowiązków
przez bank, tj. udzielenia kredytu zgod-
nie z jego przeznaczeniem, przekaza-
nia konsumentowi pełnej i rzetelnej in-
formacji dotyczącej kredytu, wysokości
jego oprocentowania oraz spełnienia
pozostałych obowiązków, wynikających
z umowy kredytowej, tj. wyczerpania
wszelkich obowiązków wobec konsu-
menta, nie można skutecznie powoły-
wać się na bezskuteczność cesji na rzecz
firmy windykacyjnej wobec konsumen-
ta. Co więcej, nie można również uogól-
niać pełnej nieskuteczności cesji w wy-
padku niewykonania części zobowiązań

umownych przez bank, o ile dotyczy
ona konsumenta. Konkludując, słusznie
twierdzi się, iż dopiero analiza cało-
kształtu okoliczności stosunków umow-
nych pozwala ustalić, czy dochodzi
do nadużycia prawa konsumenta,
a przez to do bezskuteczności, czy też
nie. Oceną skuteczności klauzuli kon-
traktowej w świetle przepisów ochron-
nych należnych konsumentowi nie po-
winien zajmować się GIODO, lecz tylko
i wyłącznie sąd powszechny, w drodze
przeprowadzenia odpowiedniego po-
stępowania.

Podzielam niepokój wielu osób zgorszo-
nych metodami postępowania niektó-
rych firm windykacyjnych. Negatywne
działania, o których rozpisuje się prasa
codzienna, powinny być przedmiotem
badania stosownych organów. Przypad-
ki zachowań niezgodnych z prawem kar-
nym (gróźb karalnych, nieproszonych wi-
zyt domowych lub w miejscu pracy,
natarczywych telefonów) wypełniają zna-
miona przestępstw ściganych z oskarże-
nia publicznego, co musi być każdorazo-
wo badane przez prokuratora, celem
wyeliminowania z obrotu gospodarcze-
go nieuczciwych podmiotów. Środkiem
do ograniczenia złych zachowań tych
firm nie może być w żadnym razie za-
kaz sprzedaży wierzytelności konsu-
menckich na rzecz firm windykacyjnych.
Nie do obrony jest pogląd, iż taki za-

kaz w ogóle istnieje.
Działania GIODO zmie-
rzające do praktycznego
wstrzymania sprzedaży
długów konsumenckich
firmom windykacyjnym,
w efekcie prowadzą
do obrony nieuczciwych
dłużników. Koszty wierzy-
cieli związane z dochodze-

niem swoich należności wobec uporczy-
wie nierzetelnych podmiotów w rezultacie
obciążać będą pozostałych klientów. Ban-
kom stosującym sprzedaż pakietów
konsumenckich nie można natomiast za-
rzucać lenistwa w działaniu i niewykorzy-
stywanie posiadanych możliwości. Każdy
podmiot gospodarczy musi kierować się
zawsze zdrowym rozsądkiem i wybierać
taki sposób postępowania, jaki uznaje
za najkorzystniejszy z możliwych. O ile
posiadane przez banki uprawnienia były-
by dla banku korzystniejsze od outsour-
cingu, to z pewnością banki by nadal
z nich korzystały. 
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