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W odpowiedzi na pismo z dnia 13 czerwca 2018 r. (GMS-WP-173-170118), które wpłynęło do 

~ecznika Finansowego w dniu 16 czerwca 2018 r., dotyczące zaopiniowania rządowego projektu 
l 

ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej: projekt), przekazuję następujące uwagi. 

Na wstępie Rzecznik pragnie wskazać, że zakres opiniowanego projektu zasadniczo nie reguluje 

relacji między podmiotami rynku fmansowego a ich klientami, a więc materii leżącej bezpośrednio 

we właściwości Rzecznika Finansowego. Stąd Rzecznik przedstawia stanowisko w ograniczonym 

zakresie, podyktowanym ochroną praw i interesów klientów podmiotów rynku finansowego. 

Nie negując celów i rafio legis projektu, Rzecznik Finansowy pragnie zasygnalizować, mając na 

uwadze jawny charakter rejestru zadłużonych ( art. 4 ust. l projektu), że ujawnianie w nim informacji 

o osobach fizycznych, wobec których prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne lub 

upadłościowe (art. 2 ust. l pkt l projektu), a także wobec których umorzono postępowania 

egzekucyjne prowadzone przez komomika sądowego (art. 2 ust. l pkt 3 projektu), czy też osób 

fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych (art. 2 ust. l pkt 4 

projektu), może prowadzić do stygmatyzacji tych osób. Projekt nie przewiduje w tym zakresie 
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żadnych ograniczeń (bezpieczników) w dostępie do ww. informacji. Tymczasem, możliwe jest 

uksztahowanie przepisów tak, aby w uzasadnionym zakresie informacje te udostępniane były 

odpowiednim podmiotom (np. konieczność wykazania interesu prawnego, posiadanie upoważnienia 

osoby fizycznej), a zarazem aby zapewnić ochronę praw, interesów i prywatności tych osób (np. 

możliwość wniesienia sprzeciwu przez te osoby). Warto też zaznaczyć, że Rzecznikowi znane są 

przypadki kradzieży tożsamości skutkujące prowadzeniem egzekucji wobec osób, które dłużnikami 

nie są. Podsumowując, Rzecznik poddaje pod rozwagę uzupełnienie projektu o instrumenty 

zapewniające należytą ochronę osób fizycznych, których mogą dotyczyć informacje zawarte w 

rejestrze zadłużonych. 
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