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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 

Aktualnie obowiązujące prawo daje wierzycielowi możliwość dokonania tak zwanej cesji wierzytelności, 
czyli zawarcia umowy skutkującej zmianą osoby uprawnionej do żądania wykonania zobowiązania. Na prze-
strzeni lat utrwaliła się praktyka polegająca na przelewie wierzytelności na rzecz firm windykacyjnych. Zasa-
dą jest to, że omawiana zmiana wierzyciela następuje bez zgody dłużnika. Zarówno w doktrynie, jak i w o-
rzecznictwie – w wyniku braku szczegółowych rozwiązań prawnych – prezentuje się stanowisko, zgodnie 
z którym, jeśli dłużnik nie zastosował się do żądania zapłaty na wskazany przez nabywcę wierzytelności ra-
chunek, sądem miejsca wykonania zobowiązania jest sąd miejsca zamieszkania lub siedziby nabywcy wie-
rzytelności w chwili wytoczenia powództwa (uchwała SN z dnia 14 lutego 2002 r., III CZP 81/01). 

W związku z tym w momencie przelewu wierzytelności na rzecz wspomnianych firm windykacyjnych – 
co obecnie jest częstą praktyką – dochodzi do kuriozalnych sytuacji, w których dłużnik zmuszony jest do 
udania się nierzadko na drugi koniec Polski w celu wyjaśnienia powstałego sporu. Nie budzi wątpliwości 
fakt, że dla dłużnika wiąże się to ze znacznymi kosztami wynikającymi z podróży – przejazd, nocleg, ko-
nieczność wzięcia urlopu w pracy itp. Szczególne poczucie niesprawiedliwości pojawia się najczęściej wów-
czas, gdy dłużnik w rzeczywistości spełnił świadczenie, ale w wyniku ludzkiego błędu fakt ten został przez 
wierzyciela pominęły, a sprawa trafiła do sądu. Dłużnik taki ponosi związane z podróżą koszty, których nikt 
mu nie zwróci. Opisany sposób postępowania jest niezrozumiały także z tego względu, że przecież większość 
firm windykacyjnych ma swoich przedstawicieli niemal w każdym województwie. Wydaje się zatem, że 
zmiana uregulowań w sposób, który wskazywałby na to, że sądem właściwym jest w takim przypadku sąd 
właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika, nie wiązałaby się z istotnymi kosztami po stronie firm windy-
kacyjnych, a niewątpliwie pomogłaby dłużnikom. 

Proszę więc Pana Ministra o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu rozwiązanie omawianego 
problemu. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




