


Strona 1 z 3 
 

 

 

Szacunkowa wycena kosztów i czasu potrzebnych dla wdrożenia  zmian wynikających z Ustawy o 

zmianie niektórych ustaw w celu dochodzenia wierzytelności.  

 

Niniejszy dokument stanowi oszacowanie czasu oraz wydatków wymaganych do poniesienia bezpośrednio na 

skutek wdrożenia  zapisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (dalej jako 

ustawa) w zakresie dotyczącym nowelizacji ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i 

wymianie danych gospodarczych (art.11 ustawy nowelizującej).   

W tabeli poniżej znajdują się założenia dla wprowadzenia przedmiotowych zmian rozumianych jako całościowy 

projekt. 

 

Budżet projektu                   

                    

Parametry         Parametry historyczne dotyczące realizacji projektów 

Analityk Biznesowy 125 PLN/rbh     Wskaźnik Zarządzania Projektem 0,1   

Zespół testerski 500 PLN/rbh     Wskaźnik Ryzyka   0,1   

Specjalista ds. serwisu i utrzymania 125 PLN/rbh               

Architekt systemowy 200 PLN/rbh               

Kierownik Projektu 200 PLN/rbh               

Administrator 150 PLN/rbh               

                    

Zadanie Czas 
(dni) 

Koszt (PLN) 

              

1. Etap nr 1 - Analiza 100 
          136 000 

zł                

- analiza biznesowa + raport 40 40000               

- analiza systemowa + projekt 60 96000               

2. Etap nr 2 - Oprogramowanie 612,5 1 420 000               

- oprogramowanie aplikacji zgodnie z wytycznymi 532,5 1 420 000     <- szczegóły zakładka wycena IT     

- wytestowanie oprogramowania 80 320 000               

2. Etap nr 3 - Wdrożenie 45 47 000               

- prace wstępne (instalacja środowiska testowego) 15 15 000               

- przygotowanie dokumentacji technicznej 20 20 000               

- wdrożenie produkcyjne  10 12 000               

3. Etap nr 4 - Szkolenie 65 65000               
- przeszkolenie pracowników z funkcjonalności 
modułu 60 60 000     <- szkolenia pracowników z poszczególnych systemów 
- przeszkolenie administratorów z administracji 
modułu 5 5 000     <- szkolenie administratorów z poszczególnych systemów 

4. Etap nr 4 - Wsparcie  60 60 000               

- wsparcie powdrożeniowe 60 60 000     <- Oddanie produktu do Zespołu Utrzymania   

                    

5. Inne   302 100               

- zarządzanie projektem 84 134 000     <- zarządzania programem wdrożenia poszczególnych projektów 

- rezerwa na ryzyko 92 168 100               

                    

                    

Suma   2 030 100 zł                

Razem inne [dni] 175,9                 

Razem etapy (dni) 837,5                 

Razem pracochłonność (dni) 1013,4                 

                    

                    

  Razem 

      2 030 100 
zł                
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Koszty wytworzenia i wdrożenia software oraz innych prac w obszarze IT. Budżet  projektu.  

  

 Planowane w oparciu o regulacje wprowadzane ustawą zmiany  wymagają modyfikacji podstawowych elementów 

systemu zarządzania informacjami gospodarczymi i rejestru zapytań. Zmiany te dotykają podstawowych, a jednocześnie 

najstarszych komponentów technologicznych, które powstały dla celów wdrożenia regulacji wprowadzonych ustawą  

z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, a które przetrwały co do zasady w niezmienionym 

kształcie do obecnego czasu i nie zostały istotnie zmienione ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.  

 Wdrożenie przedmiotowych zmian wymaga szerokiego zakresu testów zarówno jakościowych, jak  

i wydajnościowych. Biura informacji gospodarczej udostępniają swoim klientom różne kanały informatyczne,  

przeznaczone do bezpośredniej integracji klienta z systemem biura; umożliwia to klientowi sprawne i najbardziej dogodne 

dla niego korzystanie z usług biura informacji gospodarczej. Zmiany wymuszone nowelizacją są tego rodzaju, że 

wymagają modyfikacji systemu po stronie biur informacji gospodarczej dla każdego takiego kanału dostępu, jak również 

zmiany po stronie korzystającego z danego kanału informatycznego klienta. Tak więc prace te wymagają nie tylko 

zaangażowania po stronie biura, ale również czasu na dokonanie dodatkowych uzgodnień i zaplanowanie zmian we 

współpracy z klientami. 

 Wdrożenie rozwiązania w zakresie tzw. wniosku jednolitego, umożliwiającego wymianę informacji gospodarczych 

pomiędzy wszystkimi biurami jest projektem, który wymaga zaangażowania nie tylko w ramach wewnętrznych prac 

każdego z biur, ale również wymaga przede wszystkim dodatkowych uzgodnień i przeprowadzenia prac integracyjnych, 

zakończonych podpisaniem porozumienia, po stronie każdego z biur. Każde z biur funkcjonujących na rynku posiada 

swoje własne systemy, różniące się zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Stworzenie połączeń pomiędzy 

tymi rozwiązaniami wymaga wypracowania indywidualnych kanałów do komunikacji dla każdego biura, co wymaga 

dostosowania i konwersji danych przekazywanych pomiędzy biurami. 

 Podkreślenia wymaga również fakt, że ze względu na to, iż zmieniane elementy dotyczą jednego obszaru – prace 

te mogą być prowadzone równolegle (rozłożone na kilka zespołów IT) w ograniczonym zakresie. Planowane zmiany 

techniczne dotykają tych samych, głównych komponentów systemu, gdzie praktyka tworzenia oprogramowania wskazuje, 

że jednoczesne wykonywanie zmian na tym samym  komponencie przez więcej niż jeden zespół jest nieefektywne i nie 

powoduje spodziewanego przyspieszenia prac. Zakładamy natomiast możliwość prowadzenia równolegle prac 

integracyjnych z poszczególnymi biurami i wybranych zmian w poszczególnych kanałach komunikacji z klientami. 

 Należy również zdecydowanie wskazać, że konieczność wdrożenia tak znaczących zmian  

i zaangażowane w związku z tym środki informatyczne może również wpłynąć negatywnie na prowadzone prace 

rozwojowe i utrzymaniowe poszczególnych biur informacji gospodarczej, bieżącą obsługę klientów i zapewnienie wysokiej 

jakości dostarczanych usług. Oznacza to, że może to negatywnie wpłynąć na podstawowy przedmiot działalności biur 

oraz jakość obsługi klienta poprzez zablokowanie czy też utrudnienie możliwości udoskonalania rozwiązań systemowych. 

 W tabeli poniżej przedstawiono konspekt prac koniecznych do wdrożenia zmian z wyszczególnieniem na 

konkretne czynności, wraz z kosztami ich wprowadzenia. Parametry do wyliczenia budżetu zawierają główne 

kompetencje zasobów z zespołu projektowego do przeprowadzenia realizacji projektu oraz określają koszty prac tych 

zasobów. W skład kosztu wchodzą: koszty pracy programistów, zespołów testerskich, analityka biznesowego, architekta 

systemowego, kierownika projektu, administratora, specjalisty ds. serwisu i utrzymywania. Koszt uwzględnia też 

ewentualne licencje i koszt stacji komputerowych.  
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Parametry do wyceny:    

 

l.p. Nazwa rozwiązania Założenia Okres czasu 
(w 
tygodniach) 

Kwota 

1 Ujawnianie informacji o zarzutach 
dotyczących przedawnienia 
zobowiązania 

Możliwość odnotowania zarzutów dotyczących 
przedawnienia. 
Dodanie możliwości odnotowania zarzutów 
dotyczących przedawnienia przez biuro. 
Zmiana dotyczy wszystkich kanałów 
umożliwiających dodanie informacji 
gospodarczych. 

15      200 000,00 zł  

2 Zmiany w ujawnianiu zobowiązań 
konsumentów 

W rejestrze nie mogą być ujawniane zobowiązania 
konsumentów, gdzie data wymagalności (data 
stwierdzenia roszczenia) jest starsza niż 10 lat. 
Zmiana dotyczy zarówno etapu przekazywania 
przez wierzyciela informacji gospodarczej do 
systemu, jak i usuwania informacji gospodarczej 
przez biuro na podstawie art. 31 ustawy o 
udostępnianiu informacji gospodarczych (..). 

1,5        20 000,00 zł  

9      120 000,00 zł  

Wprowadzenie rozwiązań w zakresie zobowiązań 
okresowych (abonament, czynsz) dopisywanych na 
podstawie wcześniej wysłanego (pierwszego) 
wezwania do zapłaty. 

18      240 000,00 zł  

3 Obowiązek przekazywania 
informacji gospodarczych 
pomiędzy rejestrami, tzw. 
wniosek jednolity 

Klient może zawnioskować o raport z danymi z 
wybranych/wszystkich biur informacji 
gospodarczej. 
 
 

15      200 000,00 zł  

Dane zintegrowane są w jednym raporcie. 

15      200 000,00 zł  

W rejestrze zapytań jako pytający wskazane jest 
dane biuro występujące z zapytaniem na wniosek 
swojego klienta. 
 

15      200 000,00 zł  

Dane dostępne w rejestrze zapytań. 
9      120 000,00 zł  

4 Ustawowe określenie typowych 
sytuacji uzasadniających 
możliwość dokonania wpisu oraz 
obligujących biuro, wierzyciela 
albo dłużnika do aktualizacji bądź 
wykreślenia wpisu. 

Proces rozpatrywania zarzutów umożliwiający  
aktualizację danej informacji gospodarczej  przez 
biuro informacji gospodarczej. 

9      120 000,00 zł  

     
  Wytworzenie oprogramowania przez wewnętrzne zasoby IT   1 420 000,00 zł  
     
 Roboczodni dla zespołu projektowego 532,5 

 

  

    

 Zgodnie z powyższą specyfikacją szacuje się, że suma kosztów wdrożenia zmian w obszarze prac 

programistycznych i w obszarze IT wyniesie 1 420 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 

00/100) w okresie 532,5 roboczodni dla zespołu projektowego. 
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Wniosek o uwzględnienie poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 

dochodzenia wierzytelności (druk nr 442)  

 

Art. 16. 1. Biura informacji gospodarczej prowadzące działalność gospodarczą w dniu wejścia w 

życie niniejszego przepisu zawierają umowy, o których mowa w art. 8a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 

11, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu. O fakcie zawarcia każdej umowy 

biuro zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki. 

2. W przypadku niezawarcia przez biuro informacji gospodarczej umów, o których mowa w art. 8a 

ust. 2 ustawy zmienianej w art. 11, w terminie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

gospodarki może wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez biuro. 

 

Uzasadnienie 

 

Nowelizacja ustawy dotycząca wymiany informacji gospodarczych pomiędzy biurami informacji 

gospodarczej na wniosek podmiotu o to wnioskującego (art. 8a znowelizowanej ustawy o 

udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych), nakłada na wszystkie biura 

informacji gospodarczej  obowiązek w zakresie przekazywania informacji gospodarczych dla realizacji 

takiego wniosku. Nałożenie na wszystkie biura wzmiankowanego obowiązku wymaga współdziałania 

pomiędzy wszystkimi biurami informacji gospodarczej nie tylko w aspekcie prawnym, polegającym na 

wypracowaniu odpowiednich porozumień o współpracy w tym zakresie, ale również – a nawet przede 

wszystkim – ustalenia zasad współpracy na poziomie technologicznym. Obecnie na rynku funkcjonuje 

bowiem 5 biur informacji gospodarczej, a kolejne jest w trakcie zatwierdzania regulaminu zarządzania 

danymi dla rozpoczęcia działalności. Poszczególne biura korzystają z własnych systemów udostępniania 

informacji gospodarczych, które są połączone i kompatybilne z systemami klientów tych biur, zasadą 

bowiem jest udostępnianie informacji gospodarczych poprzez system teletransmisji danych. 

Zapewnienie prawidłowej realizacji znowelizowanej ustawy w zakresie art. 8a i art. 22a, 

wprowadzanych przedmiotową nowelizacją, wymaga bowiem wypracowania rozwiązań pozwalających 

na współdziałanie na poziomie technologicznym, a więc zapewnienie łączności pomiędzy różnymi 

systemami poszczególnych biur. Oznacza to konieczność wypracowania rozwiązań i zapewniania 

połączenia pomiędzy pięcioma (a wkrótce – sześcioma) różnymi systemami teleinformatycznymi. 
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Prawidłowa współpraca pomiędzy poszczególnymi systemami jest istotna z punktu widzenia danych, 

jakie będą przekazywane za ich pośrednictwem, ale również podmiotów korzystających z usług biura z 

uwagi na konieczność dostosowania swoich systemów dla możliwości korzystania z wprowadzonych 

nowelizacją rozwiązań.  

Tak duży projekt wymaga wykonania szeroko zakrojonej i wymagającej dużej precyzji pracy w różnych 

aspektach prac. Podpisanie porozumienia będzie już elementem końcowym, natomiast dla osiągnięcia 

tego celu konieczne jest wykonanie ogromu prac na poziomie technologicznym. W związku z 

powyższym pierwotny okres vacatio legis zakładający 12 miesięcy na dostosowanie systemów 

poszczególnych biur pod kątem technologicznym do znowelizowanej ustawy, a następnie 6-miesięczny 

okres vacatio legis dla połączenia systemów poszczególnych biur dla realizacji obowiązku wymiany 

informacji gospodarczych pomiędzy poszczególnymi biurami stanowił minimalne rozwiązanie 

akceptowalne dla tak szeroko zakrojonych zmian legislacyjnych.     

 

Konfederacja Lewiatan, 22 marca 2017 r.,  

KL/161/45/ADP/2017 
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Wniosek o uwzględnienie poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 

dochodzenia wierzytelności (druk nr 442)  

 

Art. 19 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., z wyjątkiem: 

1)  art. 11 pkt 6 lit. b oraz art. 12, art. 13 oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia; 

2) art. 4, art. 5 i art. 14 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.; 

3) art. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem dodawanych w art. 3 pkt 1 

ustawy: art. 18c § 1 w zakresie w jakim dotyczy wierzyciela będącego jednostką samorządu 

terytorialnego, o którym mowa we wstępie do wyliczenia tego przepisu, i art. 18d § 4 ustawy 

zmienianej w art. 3 oraz art. 14 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.; 

4) art. 11 pkt 1–6 lit. a oraz pkt 7–28, z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego artykułu, oraz art. 17–19, 

które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.; 

5) art. 11 pkt 4 w zakresie art. 7 ust. 2 pkt 1ba odnoszącym się do art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy 

zmienianej w art. 11, art. 11 pkt 19 w zakresie art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 11 

oraz art. 11 pkt 19 w zakresie art. 28 ust. 3a odnoszącym się do art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy 

zmienianej w art. 11, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2018 r. 

 

Uzasadnienie 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności wprowadza szereg 

zmian m.in. w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 

które wpływają na szereg istotnych aspektów funkcjonowania biur informacji gospodarczej. Zmiany 

te mają diametralny wpływ na funkcjonowanie biur w wymiarze prawnym, organizacyjnym czy 

technologicznym. Przewidziane w projekcie rządowym 12-miesięczne vacatio legis dla biur informacji 

gospodarczej w celu dostosowania się w zakresie zmienionego środowiska technologicznego 

stanowiło wariant optymalny z uwagi na to, że szacowane wstępnie przez biura same prace 

deweloperskie związane z koniecznością dostosowania systemów teleinformatycznych biur zostały 

określone na minimum 7-8 miesięcy od momentu wdrożenia przepisów. Zmiany planowane do 

wprowadzenia  

w projekcie rządowym oznaczają bowiem nie tylko dostosowanie się biur w aspekcie prawnym, ale 
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przede wszystkim zmiany te wymagają m.in. przebudowy po stronie systemów informatycznych, baz 

danych, wymagają określenia zasad i systemów współpracy pomiędzy poszczególnymi biurami, 

wprowadzenia nowych rozwiązań dla korzystania z zasobów biur przez klientów biura informacji 

gospodarczej, zmiany w zakresie funkcjonowania rejestru zapytań, zmiany w zakresie przekazywania 

informacji gospodarczych oraz ich ujawniania przez biuro podmiotom uprawnionym ustawą. 

Prawidłowe wdrożenie przepisów nie tylko w aspekcie prawnym, ale również – a nawet przede 

wszystkim - w aspekcie technologicznym jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania biura 

informacji gospodarczej jako pośrednika w tak wrażliwym procesie jakim jest udostępnianie 

informacji gospodarczej; brak dostatecznego wypracowania właściwych i precyzyjnych rozwiązań 

może bowiem skutkować niemożliwością realizowania celu ustawy jakim jest wzmocnienie praw i 

gwarancji dla wierzycieli poprzez ochronę ich słusznych interesów, a poprzez to również poprawa 

funkcjonowania rynku i gospodarki jako całości. Jak wskazano bowiem w uzasadnieniu ustawy Celem 

proponowanych zmian jest stworzenie powszechnego, możliwie niedrogiego w użytkowaniu i 

sprawnego systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej. Taki system mógłby bowiem 

stanowić skuteczny mechanizm obniżania ryzyka działalności gospodarczej.   

System wymiany informacji gospodarczych jest bowiem istotnym elementem rynku informacji  

o wiarygodności płatniczej uczestników obrotu gospodarczego. Oczywistym jest więc, że musi to być 

system sprawny i rzetelny, gwarantujący, że udostępnianie informacji gospodarczych będzie odbywać 

się w zgodzie z podstawowymi założeniami ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych 

 i wymianie danych gospodarczych  Wymaga to ze strony biur informacji gospodarczej prac o bardzo 

dużym zaangażowaniu technologicznym, ale również wymaga czasu na dopracowanie 

poszczególnych rozwiązań tak, aby były one zgodne ze zmienionymi przepisami. Zgodnie bowiem z 

uzasadnieniem do ustawy Zmiany legislacyjne objęte projektem opierają się na założeniu, że 

konieczne jest zachowanie równowagi między możliwościami funkcjonowania biur informacji 

gospodarczej jako komercyjnych przedsiębiorstw a obowiązkami biur jako podmiotów zaufania 

publicznego. Istotne jest takie uregulowanie systemu wymiany informacji o wiarygodności 

płatniczej, aby zapewnić poszanowanie praw obywateli i ochronę słusznych interesów dłużników. 

Jednocześnie należy zapewnić biurom informacji gospodarczej jako przedsiębiorcom możliwość 

działania bez nadmiernego ograniczenia gwarantowanej konstytucyjnie swobody działalności 

gospodarczej. 
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W związku z powyższym pierwotna treść projektu ustawy, zakładająca dla biur informacji 

gospodarczej 12-miesięczny okres vacatio legis stanowiła optymalne, minimalne rozwiązanie dla 

wprowadzenia rozwiązań zapewniających prawidłowe i sprawne funkcjonowanie b iur informacji 

gospodarczej po wdrożeniu zmian ustawowych przy zachowaniu poszanowania prawa 

podmiotów uczestniczących w procesie udostępniania informacji gospodarczych zarówno po 

stronie wierzyciela, jak i dłużnika. Tak więc wniosek o przywrócenie poprzednich zapisów w 

aspekcie wdrożenia zmian jest ze wszech miar uzasadniony.  

 

Konfederacja Lewiatan, 22 marca 2017 r., 

KL/161/45/ADP/2017 

 


