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W związku zPana pisľlretrr. z dnia 1 gľudrria 2016 ľoku, w pľZedmiocie kosztów zastępstwa
pľocesowego upľzejnrie infbľrnrrję , iŻ po głębokiej analizie Pariskiej pľopozycji ptzekazania części
obowiązków (lriewymagającycli specjalistycznej wiedzy) radcy pľawnego czy adwokata
pľacownikonr Działu Windykacji, doszliśnly do wrriosku. iż w najbliższej pľzyszłościnrogłoby to
skorlplikować oľganizację pľacy w PGM. Tľwająca od kilku rniesięcy ľestľuktuľyzacja
zatľudnienia, która Spowocĺowała oclejście kilkunastu pľacowników naľzulciła na wszystkich
dodatkowe obowiązki. W tej sytuacji pľzekazanie tych obowiązków rnogłaby być cluŻyn-l
utrudnienienr clla pľacowników í zaruądu PGM dla skuteczrrego i sprawnego realizowania celów
windykacyjnyclt. Poclkľeślarny ľówniez, Że obecnie D'ział Windykacji wykonrrje Szeľeg czynności
związarry ch z winclykacj ą pľzeclsądową.

Połączenie w nowej stľuktuľze oľganizacyjlrej Działu Pľawnego i DziałĺtWindykacji w
jeden dział moŻe w dalszej perspektywie stanowić podstawę do przyjęcia postulowanycll przez
Pana pľopozycji.
W odrriesieniu do wyrażonego ptzez Parra poglądu, iŻ stopieli zawiłościspľaw o zapłatę nie
wymaga Żadnej specjalistycznej wiedzy Zwtaca:lny Pana uwagę na to, iŻ pozwari dłuznicy coraz
częściejkorzystają z lĺoŻ|iwościwtroszenia spľzeciwów od wydanych nakazőw zapłatY, Co
riiejeclnokľotnie komplikuje pľowadzenie tego roclzaju Spľaw. Ma.jąc takŻe na uwadze ilość
clokunrentów konieczn1,gh do poświaclczenia za zgodnośćclo każdego egzenrplaľza poZWLl
składanego w sądzie (po kilkanaście stľon do każdego egzemplarza - koszt pośił'iadczeriaprzez
notaľiusza to 7,32 zł zakaŻdą stľonę) naleŻy jeszcze raz pocĺkreślic,Że pľoponowane rozwiązania są
organizacyjnie tľltdnę clo realizacji i ľrieekononriczne dla Spółki. Pľzyponrinamy, Że występujący w
spľawie pełnolrrocľlikbędący aclwokatenr ltlb ľadcą pľawnym sarĺ pośwíadczaza zgodnośćz
oľyginałerrr oclpisy clokulnentów składanyclr do sąclu. W pľzeciwnym ľazie dokurnrenty te rnr-rsiałby
poświadczaćnotaľi usz.
PodsunrowLrjąc chcialbynr wyľazić Paľltr wclzięcznośó za wszęlkie sugestie z Pana stľotly
nrające na celu tlspľawniellie lŤnkcjonowatria Spółki i ze swojej stľotry zobowiązać się clo
trwzględnienia ic|r przy zawieľaniu kolejrrych unrów
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