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Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców (KPF) to organizacja 

zrzeszająca ponad 80 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego, w tym banki, firmy 

pożyczkowe, doradców i pośredników finansowych, firmy zarządzające wierzytelnościami, oferujące 

produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, firmy ubezpieczeniowe i inne 

przedsiębiorstwa dostarczające informacji i rozwiązań informatycznych, wspierających procesy 

podejmowania decyzji finansowych, w tym 4 z 5 działających na terytorium Polski biur informacji 

gospodarczych (dalej jako „BIG”). KPF to także od 1999 roku aktywna merytorycznie strona społeczna 

procesu legislacyjnego, zarówno na poziomie polskim jak i europejskim. 

 

W nawiązaniu do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia 

wierzytelności (projekt z dnia 10 marca 2017 r., druk nr 442), dalej jako „projekt ustawy”, w 

imieniu KPF, pragniemy zgłosić wniosek o wydłużenie okresów vacatio legis w stosunku do 

rozwiązań w zakresie tzw. wniosku jednolitego, wdrażanego projektem ustawy do ustawy z 

dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych. 

 

Wskazujemy, iż pod koniec prac sejmowych nad projektem ustawy przyjęto poprawkę w zakresie 

skrócenia okresu vacatio legis na podpisanie porozumień pomiędzy poszczególnymi BIG w zakresie 

wymiany informacji gospodarczych w ramach wniosku jednolitego z pierwotnie planowanych 6 

miesięcy do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 11 nowelizowanej ustawy (art. 16 projektu 

ustawy), a także na wprowadzenie innych rozwiązań w zakresie wniosku jednolitego z pierwotnego 

okresu 12 miesięcy do 6 miesięcy (art. 19 projektu ustawy). 

 

Powyższe okresy są – w naszej opinii - zbyt krótkie, by umożliwić w tym czasie opracowanie i 

wdrożenie wszystkich rozwiązań przewidzianych w tym zakresie projektem ustawy, w związku z 

czym pragniemy wysunąć postulat ich wydłużenia – do okresów pierwotnie planowych. 

 

1. Art. 16 projektu ustawy 

 

Projektowane zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych, dotyczące wymiany informacji gospodarczych pomiędzy BIG na wniosek podmiotu o 

to wnioskującego (art. 8a nowelizowanej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i 

wymianie danych gospodarczych), nakładają na wszystkie BIG obowiązek w zakresie przekazywania 
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informacji gospodarczych dla realizacji takiego wniosku. Nałożenie na wszystkie BIG przedmiotowego 

obowiązku wymaga współdziałania pomiędzy wszystkimi BIG 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 pięć BIG, a kolejne jest w trakcie zatwierdzania regulaminu zarządzania 

danymi dla rozpoczęcia działalności. Poszczególne BIG 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 nowelizowanej ustawy w zakresie art. 8a i art. 22a - 

wprowadzanych projektem ustawy - wymaga wypracowania rozwiązań pozwalających na 

współdziałaniu na poziomie technologicznym, a więc zapewnienia łączności pomiędzy różnymi 

systemami poszczególnych BIG. Oznacza to konieczność wypracowania rozwiązań i zapewniania 

połączenia pomiędzy pięcioma (a wkrótce – sześcioma) różnymi systemami 

teleinformatycznymi. Prawidłowa współpraca pomiędzy poszczególnymi systemami jest istotna z 

punktu widzenia danych, jakie będą przekazywane za ich pośrednictwem, ale również podmiotów 

korzystających z usług BIG z uwagi na konieczność dostosowania swoich systemów dla możliwości 

korzystania z wprowadzanych nowelizacją rozwiązań.  

 

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

różnych aspektach. Podpisanie porozumień 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 okres 12 miesięcy na dostosowanie 

systemów poszczególnych BIG pod kątem technologicznym do znowelizowanej ustawy, a następnie 6-

miesięczny okres vacatio legis dla połączenia systemów poszczególnych BIG dla realizacji obowiązku 

wymiany informacji gospodarczych pomiędzy poszczególnymi biurami stanowił minimalne 

rozwiązanie akceptowalne dla tak szeroko zakrojonych zmian legislacyjnych.   

 

W świetle powyższego, postulujemy przyjęcie następującego brzmienia art. 16 projektu 

ustawy: 

 

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 3 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. 

 

2. Art. 19 projektu ustawy 

 

Należy ponownie podkreślić, że projekt ustawy wprowadza liczne zmiany, które wpływają na szereg 
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istotnych aspektów funkcjonowania BIG. Zmiany te mają diametralny wpływ na funkcjonowanie BIG 

w wymiarze prawnym, organizacyjnym czy technologicznym.  

 

Przewidziane pierwotnie w projekcie ustawy 12-miesięczne vacatio legis dla BIG (wyznaczony datą 

dzienną 1 czerwca 2018 r.) w celu dostosowania się w zakresie zmienionego środowiska 

technologicznego stanowiło wariant optymalny z uwagi na to, że szacowane wstępnie przez BIG same 

prace deweloperskie związane z koniecznością dostosowania systemów teleinformatycznych biur 

zostały określone na minimum 6-9 miesięcy od momentu przyjęcia przepisów. Zmiany planowane do 

wprowadzenia w projekcie ustawy oznaczają bowiem nie tylko dostosowanie się BIG w aspekcie 

prawnym, ale przede wszystkim zmiany te wymagają m.in. przebudowy po stronie systemów 

informatycznych, baz danych, wymagają określenia zasad i systemów współpracy pomiędzy 

poszczególnymi BIG, wprowadzenia nowych rozwiązań dla korzystania z zasobów biur przez klientów 

BIG, zmiany w zakresie funkcjonowania rejestru zapytań, zmiany w zakresie przekazywania informacji 

gospodarczych oraz ich ujawniania przez biuro podmiotom uprawnionym ustawą.  

 

Wdrażanie zmian wprowadzanych projektem ustawy będzie odbywać się co najmniej w następujących 

obszarach: 

1) zmiany prawne – dostawanie regulaminów oraz powiązanych dokumentów, weryfikacja 

umów, akceptacje przez zarządy oraz regulatora przyjmowanych zmian; 

2) zmiany systemów informatycznych – analiza i specyfikacja zmian, implementacja, testy oraz 

testy integracyjne, wdrożenie produkcyjne; 

3) zmiany organizacyjne – zmiana oraz uruchomienie nowych procesów wsparcia dla 

wdrażanych zmian oraz nowych funkcjonalności. 

 

Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż powyższy zakres musi być realizowany sekwencyjnie, 

ponieważ zmiany prawne są wytycznymi do zmian systemów, a dopiero po przygotowaniu systemów 

będzie można wdrażać zmiany organizacyjne. Wykluczone jest tym samym prowadzenie prac w 

powyższych obszarach równolegle (jednocześnie). 

 

Bazując na doświadczeniach zebranych podczas realizacji projektu integracji wszystkich sądów przy 

udziale Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wszystkich BIG trwającego już ponad 1 rok, wysuwamy 

następujące wnioski co do przybliżonych czasów trwania poszczególnych etapów przygotowania 

przedmiotowego rozwiązania:  

1) 1 miesiąc – analiza prawna, przygotowanie niezbędnych umów oraz dokumentów, 

przygotowanie wytycznych do zmian systemowych; 

2) 1 – 2 miesiąca – ustalenie między 5-cioma (a wkrótce 6-cioma) BIG technicznego sposobu 

komunikacji, przygotowanie specyfikacji; 

3) 2 - 3 miesiące – implementacja oraz testy wewnętrzne obejmujące: 

a) 4-5 kanałów komunikacyjnych do innych BIG – odpytywanie o podmiot, 

b) 1 kanał komunikacyjny do udostępniania informacji dla innych BIG, 

c) struktury danych dla przechowywania przyjętych danych, 

d) zmiany w raportach prezentujących przyjęte dane z innych BIG, 

e) zmiany w raportach na własny temat oraz z rejestru zapytań, 

f) zmiany w systemach wspierających, jak np. monitoring, rozliczenia; 
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4) 1,5 - 2 miesiące - testy Integracyjne z 4-ma (wkrótce 5-ma) BIG, gdzie każdy z BIG równocześnie 

będzie musiał świadczyć wsparcie dla pozostałych BIG; 

5) 0,5 - 1 miesiąc - wdrożenie produkcyjne systemu oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych. 

 

Podsumowując, przybliżony szacunkowy czas wdrożenia wniosku jednolitego w BIG może wahać się 

w przedziale 6-9 miesięcy. W powyższej kalkulacji należy ponadto uwzględnić konieczność 

dostosowania systemów BIG do innych zmian wprowadzanych projektem ustawy (m.in. w zakresie  

skrócenia okresu z 60 do 30 dni po jakim można dodać zobowiązania, czy rozpatrywania sprzeciwów 

dłużników) oraz możliwe ograniczenia związane z sezonem urlopowym, w trakcie którego 

projektowana ustawa ma wejść w życie. Dodatkowo trudny do oszacowania jest czas potrzebny na 

akceptację zmian przez regulatora. 

 

Nie ulega przy tym wątpliwości, że prawidłowe wdrożenie przepisów nie tylko w aspekcie prawnym, 

ale również – a nawet przede wszystkim - w aspekcie technologicznym jest niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania BIG, jako pośrednika w tak wrażliwym procesie jakim jest 

udostępnianie informacji gospodarczej. Brak dostatecznego wypracowania właściwych i precyzyjnych 

rozwiązań może przy tym skutkować niemożliwością realizowania celu projektowanej 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 projektu 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 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 BIG 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 projektu 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.”. 

 

W związku z powyższym, pierwotna treść projektu ustawy, zakładająca dla BIG 12-miesięczny 

okres vacatio legis (wyznaczony datą dzienną 1 czerwca 2018 r.) stanowiła optymalne, 

minimalne rozwiązanie dla wprowadzenia rozwiązań zapewniających prawidłowe i sprawne 

funkcjonowanie BIG po wdrożeniu zmian ustawowych, przy zachowaniu poszanowania prawa 

podmiotów uczestniczących w procesie udostępniania informacji gospodarczych - zarówno po stronie 
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wierzyciela, jak i dłużnika. Tak więc wniosek o przywrócenie poprzednich zapisów w aspekcie 

wdrożenia zmian jest – w naszej opinii - uzasadniony. 

 

W świetle powyższego, postulujemy przyjęcie następującego brzmienia art. 19 projektu 

ustawy: 

 

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. 

 

Deklarując wolę współpracy w procesie dalszego merytorycznego doskonalenia projektu ustawy, 

będziemy wdzięczni za uwzględnienie powyższych rekomendacji. Zapewniając jednocześnie, iż 

eksperci KPF są do dyspozycji Pana Przewodniczącego w przypadku potrzeby jakichkolwiek 

wyjaśnień lub uzupełnień, pozdrawiam i pozostaję 

 
 
 
 

 
 
 
Andrzej Roter  

 

 

Prezes Zarządu 


