
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 55. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 czerwca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodar-

czych w art. 23 określa ogólne zasady dostępu do informacji gospodarczych przechowywanych przez biura 

informacji gospodarczej. Pierwsza zasada mówi o tym, że „każdy ma prawo dostępu do dotyczących go in-

formacji gospodarczych przechowywanych przez biuro”. Druga zasada zakłada zaś, że przedmiotowy „dostęp 

podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem, nie wyższej niż 0,5% minimalnego wynagro-

dzenia za pracę”. Niemniej jednak dłużnicy będący konsumentami mają prawo do bezpłatnego dostępu, o ile 

nie następuje on częściej niż raz na sześć miesięcy. 

W praktyce dostęp do zgromadzonych przez biuro informacji gospodarczych można uzyskać na trzy spo-

soby: bezpośrednio w biurze, korzystając z komunikacji elektronicznej lub w drodze tradycyjnej korespon-

dencji. Pewne wątpliwości powstają jednak w odniesieniu do ostatniej z wymienionych form dostępu. Przy-

gotowanie odpowiedzi w tej formie generuje bowiem konkretne koszty po stronie biura (wydruk raportu, 

wysyłka). Zdarza się, że tymi kosztami próbuje się obarczać wnioskodawcę nawet wówczas, gdy ten z mocy 

cytowanych przepisów ma prawo do bezpłatnego dostępu. Jak się wydaje, powodem takiego działania może 

być interpretacja przepisu, zgodnie z którą odrębnie rozpatruje się sam koszt dostępu do danych, a odrębnie 

pozostałe koszty związane z realizacją tego prawa (w tym wypadku wspomniane już koszty przygotowania 

odpowiedzi). 

Na opisany problem zwrócił uwagę rzecznik praw obywatelskich, który zasygnalizował jednocześnie, że 

pobieranie dodatkowych opłat w związku z realizacją przedmiotowego uprawnienia w formie koresponden-

cyjnej uderza w szczególności w osoby starsze, dla których nierzadko jest to jedyna dostępna droga uzyska-

nia informacji.  

Zwracam się zatem z prośbą o przeanalizowanie opisanego problemu i o ewentualne doprecyzowanie ob-

owiązujących przepisów ustawy. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




