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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 

Niespełna cztery lata temu weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Na mocy przywoływanego aktu prawnego powstał nowy 

system udostępniania informacji gospodarczych, który jest między innymi źródłem wiedzy o nierzetelnych 

dłużnikach. Na kanwie doświadczeń z ostatnich lat można stwierdzić, iż system wymiany informacji gospo-
darczej, który dostarcza wiedzę dotyczącą wiarygodności płatniczej kontrahenta, odgrywa doniosłą rolę jako 

istotny czynnik poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 
W związku z faktem, iż Ministerstwo Gospodarki prowadzi obecnie prace nad oceną funkcjonowania 

omawianej ustawy, pragnę zasygnalizować potrzebę dokonania pewnych zmian w omawianym systemie. 

Zgodnie z regulacją ustawową utworzono biura informacji gospodarczej, czyli podmioty wyspecjalizowane i 

uprawnione do gromadzenia oraz udostępniania osobom trzecim określonych informacji gospodarczych. W 
świetle obowiązujących przepisów informacje do biura mogą przekazywać zarówno przedsiębiorcy, jak i 

osoby fizyczne po spełnieniu określonych przesłanek. W tym miejscu należy jednak podkreślić fakt zróżni-
cowania sytuacji prawnej wymienionych kategorii wierzycieli.  

Jak stanowią przepisy obowiązującej ustawy, przedsiębiorca jest uprawniony do ubiegania się o wpis 
dłużnika do rejestru na podstawie wezwania do zapłaty, czyli już na etapie przedsądowym. Osoba fizyczna 

musi natomiast wykazać, jak stanowi art. 16 ustawy, iż: „zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wyko-
nawczym” określającym istnienie i zakres roszczenia wierzyciela wobec dłużnika. Jest to podstawowy waru-
nek, który musi zostać spełniony przez osoby fizyczne zabiegające o dokonanie wpisu. W efekcie konieczne 

jest zatem wszczęcie przez tę kategorię wierzycieli postępowania sądowego, co jak powszechnie wiadomo, 

przyczynia się do przewlekłości w uzyskaniu wpisu do rejestru. 
W przedstawionych regulacjach prawnych można upatrywać zachwiania zasady równości wobec prawa w 

odniesieniu do osób fizycznych. Trudno zrozumieć cel wprowadzenia przedstawionych dysproporcji, które w 

istocie działają na niekorzyść słabszych uczestników rynku. Pragnę przeto podkreślić, iż w mojej ocenie war-
to rozważyć zmianę aktualnych przepisów we wskazanym zakresie w taki sposób, aby obowiązujący system 
stanowił solidny fundament wsparcia w odzyskiwaniu należności przez wierzycieli, którymi są nie tylko 

przedsiębiorcy, ale także osoby fizyczne. 
Zwracam się zatem z prośbą do Pana Ministra o analizę obowiązującej ustawy w powyższym zakresie. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 




