
Czego nie może windykator 

 

(Stan prawny na styczeń 2018 r.) 

 

Wiele osób miało lub ma problemy z firmą windykacyjną. W związku z tym, istnieje wśród 

nich wiele obaw i wątpliwości na temat tego, co może windykator, a czego nie wolno mu robić? 

Gdzie złożyć skargę na windykatora w przypadku naruszania przez niego prawa?  

 

Jeśli windykator np. wydzwania od rana do poźnej nocy, straszy sądem, prokuratorem czy 

nawet więzień, grozi zlicytowaniem majątku czy wręcz nachodzi w domu lub w pracy to łamie 

prawo. Niedopuszczalne jest nawet podnoszenie przez windykatora głosu podczas rozmowy. 

Firma windykacyjna nie jest policją, sądem, czy komornikiem. Firma działa w imieniu 

wierzyciela i nie ma uprawnień większych niż ma sam wierzyciel.  

 

Rolą firmy windykacyjnego jest co najwyżej doprowadzenie do ugody z dłużnikiem w celu 

odzyskania długu np. poprzez rozłożenia spłat zadłużenie na raty. Jeśli windykatorowi nie uda 

się porozumieć z dłużnikiem może skierować pozew do sądu o zapłatę pożyczki, a gdy otrzyma 

tytuł wykonawczy skierować do komornika wniosek egzekucyjny. Groźby wobec dłużników, 

podawanie nieprawdziwych informacji są niezgodne z prawem, niekiedy są również 

przestępstwem. Częstym celem działań windykatorów jest wprost zastraszenie dłużnika i 

wywarcie na nim presji. Człowiek zastraszony jest bardziej uległy. Firmy windykacyjne często 

doskonalne wiedzą, że zastraszanie dłużników jest niezgodne z prawem. Po prostu liczą na 

nieznajomość prawa przez dłużnika.  

 

Firma windykacyjna nie ma prawa: 

1) Straszyć wizytą swoich przedstawicieli w domu dłużnika i zajęciem jego rzeczy. Jest to 

poważne wykroczenie, będące próbą zastraszenia. Należy wiedzieć, że windykator nie 

ma  prawa wchodzenia do domu dłużnika, jeśli ten dobrowolnie go nie wpuści, a tym 

bardziej zajmowania jego rzeczy.  

2) Dokonywać "terenowych inspekcji"  w celu oszacowania majątku dłużnika. Jedynie 

komornik ma prawo wejść do mieszkania i zając rzeczy na poczet spłaty długu.  

3) Straszyć zadłużonego policją, sądem, aresztem.  

4) Rozmawiać o problemach zadłużonego z osobami trzecimi, np. sąsiadami, 

przełożonymi w pracy, ponieważ mógłby naruszyć w ten sposób tajemnicę bankową.  

5) Wysyłania do pracy listów, faksów, nie może też nachodzić dłużnika w miejscu pracy. 

6) Wprowadzać w błąd dłużnika. Jeżeli windykator celowo wprowadza w błąd co do 

okoliczności związanych z zadłużeniem oraz konsekwencji zaprzestania spłaty, 

dopuszczać się może przestępstwa wyłudzenia. 

 

Jak się bronić?  

1) Często samo uzmysłowienie windykatorowi w rozmowie z nim, tego że My wiemy, iż 

jego działania są bezprawne wystarcza do tego, aby zaprzestał swoich niedozwolonych 

działań.  



2) Skuteczną metodą jest nagrywanie rozmów z wcześniejszym uprzedzeniem o tym 

rozmówcy.  

3) W wypadku naruszenia przez windykację norm prawa, powinniśmy niezwłocznie 

zawiadomić policję lub bezpośrednio prokuraturę składając doniesienie o możliwości 

popełnienia przestępstwa, jednak nie możemy grozić policja lub prokuratorem 

wzajemnie, ponieważ jest to groźba bezprawna 

4) Niezależnie możemy złożyć też reklamację w samej firmie windykacyjnej, żądając 

zaprzestania bezprawnych praktyk oraz złożyć doniesienie o takich poczynaniach do 

Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji. Infolinia konsumencka: tel. 800 800 008, 

adres internetowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl 

5) Dłużnik może również oświadczyć windykatorowi, że kwestionuje dług i nie ma 

zamiaru go spłacać, dopóki nie zostanie potwierdzony prawomocnym wyrokiem 

sądowym i nie życzy sobie negocjacji, ani też jakichkolwiek kontaktów z firmą 

windykacyjną. Nie ma potrzeby uzasadnienia windykatorowi swojego stanowiska. 

 

Na zakończenie należy jeszcze wyjaśnić, że jeśli uda nam się "rozprawić" z windykatorem to 

dług wciąż pozostaje i w dalszej kolejności mogą się nim zająć sąd i komornik. Sąd i komornik 

mają już znacznie szersze uprawnienia od firm windykacyjnych. Po drugie, nie każda firma 

windykacyjna stosuje niedozwolone praktyki. Wiele firm windykacyjnych przestrzega prawa 

w kontaktach z dłużnikiem i rzeczywiście dąży do polubownej spłaty długu. Dobrym 

rozwiązaniem, zwłaszcza gdy trudno rozmawia się z windykatorem, może być bezpośredni 

kontakt z wierzycielem i porozumienie się z nim w sprawie spłaty długu. Sprawdźmy również, 

czy nasz dług się nie przedawnił. 
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