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Projekt ustawy o udostępnianiu 
informacji gospodarczych

Projekt rządowy przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki –

druk sejmowy nr 1997

wpłynął do Sejmu 11-05-2009 r.

19-05-2009 r. projekt skierowano do Komisji Gospodarki

I czytanie odbyło się 24-06-2009 r.

tekst projektu omawiany według brzmienia załączonego do 

sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej z 17-07-2009 r.



Nowe rozwiązania projektu

Definicja wierzyciela – ilekroć w ustawie jest mowa o:

wierzycielu – rozumie się przez to osobę fizyczną, której wierzytelność

została stwierdzona tytułem wykonawczym, osobę fizyczną

wykonującą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której w związku 

z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym 

przysługuje wierzytelność, oraz organ właściwy dłużnika albo 

wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

Z przepisów dotyczących zasad przekazywania informacji 

o zobowiązaniach konsumentów usunięty został katalog podmiotów 

uprawnionych



Nowe rozwiązania projektu

Definicja dłużnika – ilekroć w ustawie jest mowa o:

dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, w tym osobę fizyczną

wykonującą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązaną

względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością

gospodarczą lub stosunkiem prawnym;

dłużniku niebędącym konsumentem – rozumie się przez to:

• osobę

 

fizyczną

 

wykonującą

 

działalność

 

gospodarczą

 

zobowiązaną

 

względem 
wierzyciela w związku z wykonywaną

 

działalnością

 

gospodarczą,
• osobę

 

prawną

 

lub jednostkę

 

organizacyjną

 

nieposiadającą

 

osobowości 
prawnej zobowiązaną

 

względem wierzyciela w związku z wykonywaną

 
działalnością

 

gospodarczą

 

lub stosunkiem prawnym;

dłużniku będącym konsumentem – rozumie się przez to osobę

fizyczną, o której mowa w art. 221 KC, a także osobę zobowiązaną do 

świadczeń alimentacyjnych



Nowe rozwiązania projektu

Informacje negatywne

Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze 

o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem wyłącznie wówczas, 

gdy są spełnione łącznie następujące warunki:
• zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności 

z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 1871

 

KPC
• łączna kwota zobowiązań

 

wynosi co najmniej 200 złotych 
oraz są

 

one wymagalne od co najmniej 60 dni
• upłynął

 

co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo 
doręczenia dłużnikowi do rąk własnych wezwania do zapłaty 

Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze 

o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem wyłącznie 

wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:
• zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności 

z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej
• łączna kwota wymagalnych zobowiązań

 

dłużnika niebędącego konsumentem wobec 
wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są

 

one wymagalne 
od co najmniej 60 dni

• upłynął

 

co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo 
doręczenia dłużnikowi do rąk własnych wezwania do zapłaty



Nowe rozwiązania projektu

Informacje pozytywne

Wierzyciel przekazuje do właściwego biura informacje gospodarcze 

o wywiązywaniu się ze zobowiązań:

• na wniosek podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie, w terminie 14 dni od 
dnia złożenia wniosku przez ten podmiot;

• z własnej inicjatywy, za zgodą

 

podmiotu, którego dotyczy to zobowiązanie, 
w terminie 14 dni od dnia wywiązania się

 

z zobowiązania.

Wierzyciel przekazuje informacje, jeżeli:

• od chwili spełnienia świadczenia z tytułu zobowiązań

 

wobec tego wierzyciela 
upłynęło nie więcej niż

 

12 miesięcy;
• zobowiązania zostały spełnione z opóźnieniem wynoszącym mniej niż

 

60 dni.

Wierzyciel przekazuje do biura informacje gospodarcze dotyczące:

• siebie
• podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie
• łącznej kwoty i waluty zobowiązań

 

wymagalnych w okresie ostatnich 12 
miesięcy przed dniem przekazania ich do biura informacji gospodarczej;

• kwoty, waluty, daty wymagalności oraz daty spełnienia zobowiązań, które 
zostały spełnione z opóźnieniem wynoszącym mniej niż

 

60 dni



Nowe rozwiązania projektu

Informacje na podstawie tytułu wykonawczego

Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze 

o zobowiązaniu dłużnika, gdy są spełnione łącznie następujące 

warunki:

• zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym
• upłynęło co najmniej 14 dni

 

od wysłania przez wierzyciela listem poleconym 
albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych pisma, zawierającego 
ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura

• wierzyciel przekazał

 

do biura informację

 

określającą

 

dane organu 
orzekającego, datę

 

wydania i sygnaturę

 

tytułu wykonawczego 
stwierdzającego to zobowiązanie.



Nowe rozwiązania projektu

Transgraniczna wymiana danych

Biura mogą wymieniać dane dotyczące wiarygodności płatniczej 

z instytucjami dysponującymi takimi danymi mającymi siedzibę

w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Ujawnienie danych dotyczących konsumenta następuje, jeżeli podmiot 

występujący z wnioskiem posiada upoważnienie tego konsumenta. 



Nowe rozwiązania projektu

Upoważnienie do sprawdzenia informacji o zobowiązaniach 

konsumenta

Podmiot, który zawarł z biurem umowę o ujawnianie informacji 

gospodarczych, może wystąpić do biura o ujawnienie informacji 

gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika będącego konsumentem, 

jeżeli posiada jego upoważnienie.

Podmiot może odmówić zawarcia umowy lub zawrzeć taką umowę na 

warunkach mniej korzystnych, w szczególności przez żądanie 

zabezpieczenia wierzytelności wynikających z tej umowy:

• w przypadku, gdy dłużnik będący konsumentem odmówi udzielenia 
upoważnienia, lub

• na podstawie informacji gospodarczych otrzymanych od biura lub danych 
udostępnionych przez instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4

 
ustawy z dnia 29

 

sierpnia 1997 r. –

 

Prawo bankowe lub przez instytucje, 
o których mowa w art. 9, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich 
otrzymania.



Dziękuję
 

za uwagę
 

Anna Marcinkowska

 
Pełnomocnik Zarządu ds. Prawnych
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