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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 792 ) 

 

 

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 

1132 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650) 

 

Art. 117. 

§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają 

przedawnieniu. 

§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może 

uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu 

przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu 

jest nieważne. 

<§ 2
1
. Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia 

roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.> 

§ 3. (uchylony). 

<Art. 117
1
. 

§ 1. W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie 

uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko 

konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. 

§ 2. Korzystając z uprawnienia, o którym mowa w § 1, sąd powinien rozważyć 

w szczególności: 

1) długość terminu przedawnienia; 

2) długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia 

roszczenia; 

3) charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez 

uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie 

uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.> 
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[Art. 118. 

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla 

roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej - trzy lata.] 

<Art. 118. 

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a 

dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada 

na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 

dwa lata.> 

Art. 125. 

[§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu 

powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu 

polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed 

sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, 

przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego 

rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia 

okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu 

trzyletniemu.] 

<§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu 

powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu 

polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo 

sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, 

przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie 

obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne 

w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.> 

§ 2. (uchylony). 

Art. 568. 

§ 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 

upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od 

dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem 

sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać 

ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. 
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[§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad 

przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest 

konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 

określonego w § 1.] 

<§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad 

przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym 

jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 

terminów określonych w § 1 zdanie pierwsze.> 

§ 3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał 

wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą 

bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

§ 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu 

rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego 

tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do 

wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec 

od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub 

bezskutecznego zakończenia mediacji. 

§ 6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, 

jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 155, z późn. zm) 

Art. 187. 

§ 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: 

1)   dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie 

wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota 

pieniężna; 

<1
1
) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;> 
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2)   przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby 

uzasadniających również właściwość sądu; 

3)    informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu 

rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn 

ich niepodjęcia. 

§ 2. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru 

natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz 

wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o: 

1)   wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych; 

2)   dokonanie oględzin; 

3)   polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego 

posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin; 

4)   zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób 

trzecich. 

Art. 505
32

. 

§ 1. W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów 

nie dołącza się do pozwu. Przepisu art. 128 nie stosuje się. 

§ 2. Pozew powinien zawierać również: 

1)   numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 

2)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, 

który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania, 

[3)   datę wymagalności roszczenia.] 

§ 3. Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub 

pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności 

oznaczył nieprawidłowo dane, o których mowa w § 2 pkt 1 lub 2 oraz art. 126 § 2 pkt 1. 

§ 4. Wraz z pozwem powód może złożyć wniosek o umorzenie postępowania w przypadku 

braku podstaw do wydania nakazu zapłaty lub uchylenia nakazu zapłaty. 
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Art. 889. 

§ 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej 

właściwości dłużnika: 

[1)   przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu 

wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości 

należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa 

bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej 

wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo 

zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej 

kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku 

bankowego;] 

<1) przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu 

wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do 

wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami 

egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody 

komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika 

w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; 

zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku 

bankowego;> 

2)   zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając 

mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku 

bankowego. 

§ 2. Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do 

banku. 

§ 3. Jeżeli wierzytelność z rachunku bankowego zajęta została w dwu lub więcej 

postępowaniach egzekucyjnych, a znajdująca się na rachunku kwota nie wystarcza na 

zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank wstrzymuje się z wypłatą zajętych kwot, 

powiadamiając o tym komorników prowadzących egzekucję. Zajęte wierzytelności bank 

wypłaca, po przekazaniu wszystkich spraw w trybie art. 773
1
, komornikowi, który 

prowadzi dalszą egzekucję. 

Art. 889
1
. 

§ 1. Jeżeli zajęto rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej, bank przekazuje 

komornikowi należność w walucie polskiej przeliczonej według kursu kupna waluty 
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obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w 

dniu przekazania należności komornikowi. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli tytuł wykonawczy obejmuje świadczenie pieniężne 

podlegające spełnieniu wyłącznie w walucie obcej, w której jest prowadzony rachunek 

bankowy. 

<Art. 889
2
. 

Bank przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy 

komornika niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o 

zajęciu. Jednakże w razie egzekucji bieżących alimentów lub rent bank niezwłocznie 

przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika.> 

 

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1201, 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) 

 

Art. 80. 

[§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez 

przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z 

rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami 

z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami 

egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu 

egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej 

wierzytelności, lecz bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na 

pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny, w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia wezwania, o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o 

nieprowadzeniu rachunku bankowego zobowiązanego.] 

<§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez 

przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej 

zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności 

pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej 

wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie 

wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku 

bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz niezwłocznie po upływie 7 dni 
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od dnia doręczenia zawiadomienia przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu 

na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny o 

przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o nieprowadzeniu rachunku 

bankowego zobowiązanego.> 

§ 2. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego jest dokonane z chwilą 

doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu, o którym mowa w § 1, i obejmuje również 

kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone na ten 

rachunek po dokonaniu zajęcia. 

§ 3. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia, o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny 

zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, 

doręczając mu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony, i odpis 

zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypłaty zajętej kwoty z rachunku 

bankowego bez zgody organu egzekucyjnego. 

 

 

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

danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470 i 650) 

 

Art. 2. 

1. Przez informacje gospodarcze rozumie się dane dotyczące: 

1)   podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej w zakresie: 

a)  nazwy albo firmy, 

b)  siedziby i adresu, 

c)  numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego, 

d)  numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego w 

przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 

2290 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 107), 

e)  numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej, zwanego dalej "numerem REGON", jeżeli został nadany, 

f)  imion, nazwisk i numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu 

Ewidencji Ludności, zwanego dalej "numerem PESEL", lub innego numeru 
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potwierdzającego tożsamość wspólników, osób wchodzących w skład organów 

zarządzających lub prokurentów, 

g)  imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni, 

h)  głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; 

2)   osoby fizycznej w zakresie: 

a)  imion i nazwiska, 

b)  adresu miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń, 

c)  numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość, 

d)  serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

3)   osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie: 

a)  imion i nazwiska, 

b)  numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość, 

c)  serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, 

d)  firmy, 

e)  oznaczenia miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń lub adresu, pod którym jest 

wykonywana działalność gospodarcza, 

f)  numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego w 

przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

g)  numeru REGON, jeżeli został nadany, 

h)  numeru właściwej ewidencji wraz z oznaczeniem organu ewidencyjnego lub 

numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego w przypadku 

osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej, 

i)  imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni, 

j)  głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; 

4)   zobowiązania pieniężnego w zakresie: 

a)  tytułu prawnego, 

b)  kwoty i waluty, 

c)  kwoty zaległości, 

d)  daty powstania zaległości, 
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e)  informacji o postępowaniach dotyczących zobowiązania, 

f)  informacji o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części 

zobowiązania, 

g)  daty wysłania listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych 

wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych 

do biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura, 

h)  informacji o zbyciu wierzytelności, 

i)  innych informacji przekazanych w trybie i na zasadach określonych w art. 18, 

[j)   informacji o tym, że dłużnik uznaje roszczenie za przedawnione;] 

<j) informacji w przedmiocie przedawnienia roszczenia;> 

5)   posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem w zakresie: 

a)  nazwy dokumentu, 

b)  serii i numeru dokumentu, 

c)  daty wystawienia dokumentu, 

d)  oznaczenia, siedziby i adresu podmiotu wskazanego w dokumencie jako jego 

wystawca, 

e)  imion i nazwiska osoby, której dokument dotyczy, 

f)  okoliczności posłużenia się dokumentem, 

g)  wskazania osoby lub organu, który stwierdził, że dokument jest podrobiony lub 

cudzy. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   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; 

2)   dłużniku niebędącym konsumentem - rozumie się przez to: 

a)   osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zobowiązaną względem 

wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak również 

osobę fizyczną, która zakończyła wykonywanie działalności gospodarczej, w 

zakresie zobowiązań względem wierzyciela związanych z zakończoną 

działalnością gospodarczą, 
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b)  osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 

zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością 

gospodarczą lub stosunkiem prawnym; 

3)   dłużniku będącym konsumentem - rozumie się przez to osobę fizyczną, o której mowa 

w art. 22
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 

459, 933 i 1132), osobę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych, o której mowa w 

art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489, 624, 777, 952 i 1428), rodzica zobowiązanego 

do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107), a także 

zobowiązanego do uiszczenia grzywny, również orzeczonej jako kara zastępcza, 

nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, kwoty pieniężnej stanowiącej przedmiot 

przepadku, kosztów sądowych lub pieniężnej kary porządkowej na podstawie 

prawomocnego orzeczenia sądowego wydanego w sprawie o przestępstwo lub 

wykroczenie; 

4)   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, organ właściwy wierzyciela w rozumieniu art. 2 

pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, właściwą jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz właściwy według przepisów ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, z późn. zm.), 

zwanej dalej "Kodeksem karnym wykonawczym", sąd w postępowaniu dotyczącym 

wykonania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie, 

wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, postanowienia o kosztach sądowych 

albo postanowienia o nałożeniu pieniężnej kary porządkowej; 
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5)    umowie o kredyt konsumencki - rozumie się przez to umowę, o której mowa w art. 3 

ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819); 

6)   udostępnianiu informacji gospodarczych - rozumie się przez to przekazywanie przez 

wierzyciela informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej oraz 

ujawnianie tych informacji przez to biuro; 

7)   wymianie danych gospodarczych - rozumie się przez to wymianę danych dotyczących 

wiarygodności płatniczej między biurami informacji gospodarczej a 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, jak również danych udostępnionych biurom 

informacji gospodarczej przez instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 

2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138). 

 

Art. 14. 

1. Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika 

będącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące 

warunki: 

1)   zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w 

szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w 

art. 187
1
 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 155, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 5 i 138); 

2)    łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec 

wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 

dni; 

3)   upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo 

doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do 

doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał 

takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego 

ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu 

siedziby tego biura; 
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[4)    nie upłynęło 10 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń 

stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do 

rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak 

również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem 

polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie 

upłynęło 10 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.] 

<4) nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń 

stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego 

do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, 

jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem 

polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie 

upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.> 

2. W przypadku określonym w ust. 1 wierzyciel może przekazać do biura wyłącznie 

informacje gospodarcze dotyczące: 

1)   siebie - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3; 

2)   dłużnika będącego konsumentem - określone w art. 2 ust. 1 pkt 2; 

3)   zobowiązania - określone w art. 2 ust. 1 pkt 4. 

3. Jeżeli przekazane informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego 

konsumentem dotyczące: 

1)   wierzyciela - nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, 

b i d albo pkt 3 lit. d-f, 

2)   dłużnika będącego konsumentem - nie zawierają co najmniej danych określonych w 

art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i c, 

3)    zobowiązania - nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. 

a, c, d, f, g oraz j 

- biuro zwraca je przekazującemu wierzycielowi w celu uzupełnienia. 

4. Biuro nie przyjmuje informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika będącego 

konsumentem: 

1)   przekazanej niezgodnie z ust. 1 lub 

2)   przekraczającej zakres określony w ust. 2. 

5. W przypadku zobowiązań wyrażonych w walucie obcej, spełnienie warunku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, ocenia się na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania informacji gospodarczej do biura. 
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Art. 16. 

1. Poza przypadkami określonymi w art. 14 i 15, wierzyciel może przekazać do biura 

informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika, gdy są spełnione łącznie następujące 

warunki: 

1)   zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym; 

2)   upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo 

doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez 

dłużnika, a jeżeli dłużnik nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, 

siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pisma, zawierającego 

ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura z podaniem firmy i adresu 

siedziby tego biura; 

3)   wierzyciel przekazał do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę 

wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie; 

[4)    nie upłynęło 10 lat od dnia stwierdzenia zobowiązania prawomocnym orzeczeniem 

sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo 

orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem 

polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd.] 

<4) nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia zobowiązania prawomocnym orzeczeniem 

sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju 

albo orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo sądem 

polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd.> 

2. W przypadku określonym w ust. 1 wierzyciel może przekazać do biura informacje 

gospodarcze dotyczące: 

1)   siebie - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3; 

2)   dłużnika będącego konsumentem - określone w art. 2 ust. 1 pkt 2; 

3)   dłużnika niebędącego konsumentem - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3; 

4)   wspólników dłużnika będącego spółką osobową - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 

3; 

5)   akcjonariusza lub wspólnika dłużnika będącego jednoosobową spółką akcyjną lub 

spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3; 

6)   zobowiązania - określone w art. 2 ust. 1 pkt 4. 

3. Jeżeli przekazane informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika dotyczące: 
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1)   wierzyciela - nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, 

b i d albo pkt 2 lit. a-c albo pkt 3 lit. d-f, 

2)   dłużnika niebędącego konsumentem - nie zawierają co najmniej danych określonych 

w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d albo pkt 3 lit. d-f, 

3)   dłużnika będącego konsumentem - nie zawierają co najmniej danych określonych w 

art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i c, 

4)   zobowiązania - nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. 

a, c, d, f i g 

- biuro zwraca je przekazującemu wierzycielowi w celu uzupełnienia. 

4. Biuro nie przyjmuje informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika: 

1)   przekazanej niezgodnie z ust. 2 lub 

2)   przekraczającej zakres określony w ust. 3. 

5. Wierzyciel przekazuje do biura informacje gospodarcze, o których mowa w art. 28 ust. 1 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na 

zasadach określonych w tej ustawie. 

6. Wierzyciel przekazuje do biura informacje gospodarcze, o których mowa w art. 193 ust. 8 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na 

zasadach określonych w tej ustawie. 

7. Wierzyciel będący sądem przekazuje do biura informacje gospodarcze dotyczące 

zobowiązanego do uiszczenia grzywny, również orzeczonej jako kara zastępcza, nawiązki 

na rzecz Skarbu Państwa, kwoty pieniężnej stanowiącej przedmiot przepadku, kosztów 

sądowych lub pieniężnej kary porządkowej na podstawie prawomocnego orzeczenia 

sądowego wydanego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie, który nie uiścił ich w 

terminach określonych w art. 44 § 1 lub art. 206 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, na 

zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym. 

 

Art. 31. 

Biuro usuwa informacje gospodarcze: 

1)   na wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku; 

2)   przed zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej przez biuro, informując 

o tym wierzycieli związanych z biurem umową, o której mowa w art. 12 ust. 1; 

3)   przekazane przez wierzyciela, z którym wygasła albo została rozwiązana umowa, o 

której mowa w art. 12 ust. 1; 
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4)   przekazane przez wierzyciela, który po ich przekazaniu do biura został wykreślony z 

właściwego rejestru albo ewidencji lub trwale zaprzestał wykonywania działalności 

gospodarczej; 

5)   dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem - po upływie 10 lat, 

licząc od końca roku, w którym biuro otrzymało te informacje; 

6)   na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania; 

7)    na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania; 

8)   po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia 

ich przekazania przez wierzyciela; 

[9)    nie później niż po upływie 10 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, 

jeżeli dłużnikiem jest konsument, przy czym w przypadku roszczeń stwierdzonych 

prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania 

spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń 

stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą 

zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie później niż po upływie 10 lat 

od dnia stwierdzenia roszczenia.] 

<9) nie później niż po upływie 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się 

wymagalne, jeżeli dłużnikiem jest konsument, przy czym w przypadku roszczeń 

stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego 

do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, 

jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem 

polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie 

później niż po upływie 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.> 

 


