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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 

Zwracam się do Pana Ministra, aby poruszyć problem dotyczący stosowania przepisów ustawy z dnia 
9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ustawa 
z założenia ma pomagać uzdrawiać obrót gospodarczy poprzez zagwarantowanie instrumentów służących 
weryfikacji wiarygodności płatniczej osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niepo-
siadających osobowości prawnej. Jednocześnie instrumenty te mają działać mobilizująco na dłużników, mo-
tywując ich do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań. 

Przepisy ustawy są jednak na tyle ogólne, że coraz częściej dochodzi do wykorzystywania ich w sposób, 
który zdaje się wypaczać zamierzenie ustawodawcy. Mam tu na myśli przypadki, kiedy pod rygorem wpisa-
nia na listę dłużników w biurze informacji gospodarczej dochodzone są faktyczne lub rzekome zobowiązania, 
które powstały stosunkowo dawno. Co więcej, istnieją nawet firmy windykacyjne specjalizujące się w sku-
powaniu i dochodzeniu tego typu, tak to nazwę, długów. Upływ czasu powoduje, że dłużnik nierzadko nie 
dysponuje już odpowiednimi dokumentami, przez co nie jest w stanie udowodnić swoich racji, na przykład 
tego, że zaciągnięte zobowiązanie zostało już dawno w całości spłacone. 

Eksperci podkreślają, że strony stosunku zobowiązaniowego w przypadku powstania ewentualnego sporu 
powinny dążyć do jak najszybszego wyjaśnienia kwestii spornych. Czynnikiem mobilizującym do działania 
mają być tu chociażby przepisy prawa cywilnego dotyczące okresów przedawnienia. Jedną z przesłanek uza-
sadniających przytoczoną tezę jest właśnie to, że upływ czasu działa niekorzystnie na możliwość prowadze-
nia prawidłowego postępowania dowodowego, co z kolei może prowadzić do podejmowania nieprawidło-
wych rozstrzygnięć. 

Zgodnie z zapisaną w ustawie definicją przez dłużnika rozumie się „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 sto-
sunkiem prawnym”. Umieszczenie danych o dłużniku w bazie danych biura informacji gospodarczej – jak 
stanowią art. 14 i art. 15 ustawy – jest możliwe pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek, do któ-
rych zaliczono wysłanie lub doręczenie dłużnikowi wezwania do zapłaty. Nadto podstawą zobowiązania mu-
si być określony stosunek prawny, kwota zobowiązania winna przekraczać określony próg oraz być wyma-
galna przez co najmniej sześćdziesiąt dni. Jak zatem widać, żadna z przywołanych okoliczności nie ogranicza 
możliwości uruchomienia procedury ze względu na moment powstania zobowiązania. 

Celowe wydaje się zatem dostosowanie przepisów ustawy do przepisów kodeksu cywilnego w taki spo-
sób, aby wyłączyć jej stosowanie wobec zobowiązań, które zgodnie z prawem cywilnym już się przedawniły. 
Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą o podjęcie stosownej inicjatywy legislacyjnej. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


