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Mariusz Hildebrand – prezes 
zarządu InfoMonItor BIuro 
InforMacjI Gospodarczej sa
Wprowadzenie w ustawie o udo-
stępnianiu informacji gospodarczych 
otwartego katalogu podmiotów 
uprawnionych do przekazywania in-
formacji gospodarczych  do BIG-ów 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
obrotu gospodarczego i pozwoli 
przedsiębiorcom uniknąć zagrożenia 
podjęcia współpracy z podmiota-
mi, które zalegają z płatnościami 
w sektorach: publicznoprawnym 
i prywatnoprawnym. InfoMonitor 
już w ramach prac Koalicji na Rzecz 
Bezpieczeństwa i Transparentności 
Obrotu Gospodarczego powoła-
nej przy Związku Banków Polskich 
prezentował stanowisko, iż katalog 
otwarty jest najlepszy dla rozwoju 
rynku wymiany informacji w Polsce. 
Takie było również stanowisko 
wspólne podmiotów uczestniczą-

cych w Koalicji. W ramach obec-
nych prac nad nowelizacją ustawy 
InfoMonitor stale wspiera projekt 
i uwagi konsultantów społecznych 
zostały przez ministerstwo uwzględ-
nione. Otwarty katalog umożliwi 
biurom informacji gospodarczej peł-
niejsze i bardziej efektywne spełnia-
nie swojej funkcji. Zaproponowane 
zapisy spowodują, iż przedsiębiorcy 
w dotychczasowym ustawowym 
rozumieniu (zgodnym z definicją 
ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej), a także wszystkie 
inne kategorie wierzycieli, w tym 
m. in. gminy, urzędy skarbowe, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 
fundacje oraz stowarzyszenia będą 
miały możliwość korzystania z pełnej 
funkcjonalności biur. Zgodnie z tymi 
zmianami możliwość przekazywania 
informacji do BIG-ów będą mieli tak-
że wierzyciele wtórni, tj. firmy win-

dykacyjne, fundusze sekurytyzacyjne, 
firmy faktoringowe i fortfaitingowe. 
Nowelizowana ustawa wprowadza 
pojęcia wierzyciela i dłużnika, które 
są zdefiniowane w ramach projektu 
ustawy. 
Jednocześnie wskazać należy, iż 
dobrym pomysłem jest dalsze spre-
cyzowanie zasad współpracy biur in-
formacji gospodarczej z instytucjami 
utworzonymi na podstawie art. 105 
ust. 4 ustawy Prawo bankowe z bez-
dyskusyjną koniecznością uwzględ-
nienia przepisów ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej oraz 
Konstytucji RP i przy oczywistym 
uwzględnieniu zasad gospodarki 
rynkowej, w tym swobody zawie-
rania umów. Wymiana informacji 
z takimi instytucjami oparta jest 
i nadal będzie na zasadzie pisemnej 
zgody podmiotu (konsumenta czy 
przedsiębiorcy), którego dotyczy 
zapytanie.  n

Dla kogo BIG-i?
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