
Udostêpnianie informacji gospodarczych

Obecnie jest ni¹ po prostu wierzytelnoœæ, która 
stanowi przes³ankê przekazania informacji o d³u¿niku 
do Biur Informacji Gospodarczej („BIG”). W zale¿noœci 
od rodzaju d³u¿nika, ustawa przewiduje dodatkowe 
wymagania w stosunku do wierzyciela, który zamierza 
przekazaæ informacjê do BIG.  

Kto mo¿e przekazywaæ informacjê do BIG?

Uchylona ustawa z 2003 roku okreœla³a zamkniêt¹ 
listê 22 kategorii przedsiêbiorców uprawnionych 
do przekazywania BIG informacji gospodarczych 
o konsumentach. By³y to m.in.: banki, zak³ady 
ubezpieczeñ, spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-
-kredytowe, podmioty œwiadcz¹ce us³ugi leasingu 
i factoringu, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy 
energii, wody, ciep³a, spó³dzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe, domy maklerskie, wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta w zakresie okreœlonym 
w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów. 

W przeciwieñstwie do dotychczasowych regulacji, 
nowa ustawa nie wskazuje listy konkretnych 
przedsiêbiorców uprawnionych do przekazywania
informacji gospodarczych o d³u¿nikach do BIG. 
Oznacza to, ¿e dane o konsumencie mo¿e udostêpniæ 
praktycznie ka¿dy, o ile wierzytelnoœæ spe³nia 
warunki okreœlone w ustawie.

Inne zmiany

Ustawa wprowadza szereg drobnych zmian, m.in. 
dotycz¹cych organów BIG i regulaminów zarz¹dzania 
danymi. Ponadto ustawa rozszerza dotychczasow¹ 
listê podmiotów publicznych uprawnionych do 
otrzymywania informacji gospodarczych.

Wniosek

Zmianê ustawy o udostêpnianiu informacji 
gospodarczych nale¿y oceniæ pozytywnie, gdy¿ 
prowadzi ona m.in. do zrównania szans wszystkich 
wierzycieli w zakresie mo¿liwoœci obrotu danymi 
o ich d³u¿nikach.

W dniu 9 maja 2010 r. wesz³a w ¿ycie 
ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostêpnianiu 
informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), 
która zast¹pi³a ustawê z 14 lutego 2003 r. 
o udostêpnianiu informacji gospodarczych 
(Dz. U. Nr 50, poz. 424 z póŸn. zm.). 

Wczeœniejsza ustawa regulowa³a zasady 
i tryb udostêpniania przez przedsiêbiorców
informacji gospodarczych dotycz¹cych wiary-
godnoœci p³atniczej innych przedsiêbiorców 
i konsumentów. Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa 
pos³uguje siê pojêciami ogólniejszymi: 
wierzyciel i d³u¿nik.

Nowa ustawa zdefiniowa³a pojêcia d³u¿nika 
i wierzyciela:

D³u¿nikiem mo¿e byæ:
osoba fizyczna prowadz¹ca lub nieprowadz¹ca 

   dzia³alnoœci gospodarczej
osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

   nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej, która posiada 
   zobowi¹zanie (okreœlony d³ug) wzglêdem 
   wierzyciela w zwi¹zku z wykonywan¹ dzia³alnoœci¹
   gospodarcz¹ lub stosunkiem prawnym. 

Obecnie – w odró¿nieniu od postanowieñ poprzedniej 
ustawy – d³u¿nik mo¿e byæ zarówno konsumentem, 
jak i przedsiêbiorc¹.

Wierzycielem mo¿e byæ:
osoba fizyczna prowadz dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 

   lub osoba fizyczna, nieprowadz¹ca dzia³alnoœci 
   gospodarczej, ale posiadaj¹ca tytu³ prawny, 
   z którego wynika wierzytelnoœæ (tj. zobowi¹zanie 

d³u¿nika do zap³aty okreœlonej kwoty)
osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej, której 
– w zwi¹zku w wykonywan¹ dzia³alnoœci¹ lub 
stosunkiem prawnym – przys³uguje wierzytelnoœæ
wójt, burmistrz lub prezydent miasta tj. organ 
w³aœciwy wierzyciela w rozumieniu przepisów 
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów.

Podstawa przekazania informacji do Biura 
Informacji Gospodarczej

W poprzedniej ustawie podstaw¹ przekazywania 
informacji gospodarczych o konsumencie by³a 
umowa o kredyt konsumencki. 
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Kontakt
Beata Walczyñska-Zbylut

+48 22 50 50 744

E-mail ?
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