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Z apotrzebowanie na kredyty 
jest coraz większe, choć jak 
pokazują liczby, mamy kłopoty 

z ich spłatą. Wpływ na nieregulowanie 
należności ma zarówno pogorszenie się 
sytuacji finansowej kredytobiorców, jak 
i sytuacja ekonomiczna w kraju.
Banki, mając na celu minimalizowanie 
ryzyka kredytowego, muszą wykazy-
wać szczególną dbałość o prawidłową 
oceną zdolności płatniczej. Badają więc 
m.in. naszą historię kredytową i płatni-
czą, wykorzystując w tym celu własne 
i dostępne na rynku zewnętrzne zasoby 
informacji. Jednym z zaleceń Rekomen-
dacji T Komisji Nadzoru Finansowego, 
dotyczącej dobrych praktyk w zakresie 
zarządzania ryzykiem detalicznych eks-
pozycji kredytowych, jest wykorzysta-
nie w praktyce bankowej zewnętrznych 
baz danych, takich jak bazy Związku 
Banków Polskich, Biura Informacji Kre-
dytowej czy Biura Informacji Gospo-
darczej InfoMonitor.
Związek Banków Polskich od wielu lat 
prowadzi i rozwija systemy wymiany in-
formacji, wspierające banki przy wypeł-
nianiu wymogów i aktualnych zaleceń 
nadzorczych dotyczących wzmacniania 
procesów akceptacji ryzyka transakcji 
i klienta. Jednym z nich jest funkcjonu-
jący na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa 
bankowego System BANKOWY RE-
JESTR (System BR).
Ogólnopolski System BR, funkcjonuje 
on-line i jest dzisiaj podstawowym na-
rzędziem wykorzystywanym przez ban-
ki w pierwszej fazie oceny ryzyka klien-

ta. W istotny sposób ogranicza liczbę 
osób oraz czas potrzebny na wykonanie 
wstępnej oceny klienta, czy spełnia pod-
stawowe kryteria stosowane w banku.
System BR zawiera informacje o oso-
bach i przedsiębiorstwach, które nie 
wywiązują się ze swoich finansowych 
powinności wobec banków. Umieszcze-
nie wpisu w systemie może nastąpić, gdy 
łączna wartość zobowiązań przekracza 
200 zł (w przypadku osób prywatnych) 
i 500 zł (w przypadku przedsiębiorców), 
a zaległość powstała co najmniej 60 dni 
wcześniej. System jest w pełni zgodny 
z bankowymi regulacjami nadzorczymi.
Za pośrednictwem Systemu BR banki 

wymieniają się informacjami o klien-
tach, których zobowiązania zostały za-
kwalifikowane – zgodnie z rozporządze-
niem MF z 10 grudnia 2003 r. w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwią-
zane z działalnością banków – do należ-
ności „wątpliwych” bądź „straconych”. 
Dane w systemie są aktualizowane co 
najmniej raz dziennie. 
Celem przetwarzania danych w Syste-
mie BR jest usprawnienie i przyśpie-
szenie przepływu danych o charakterze 
tajemnicy bankowej między instytucja-
mi finansowymi, tak aby bank mógł je 
uzyskać w jednym miejscu. Informacje 
zawarte w Systemie BR służyć mają wy-
pełnianiu przez banki, jako instytucje 
zaufania publicznego, ich ustawowych 
obowiązków związanych z konieczno-
ścią dokładania szczególnej staranności 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
przechowywanych środków pienięż-
nych, czyli w zakresie ochrony depozy-
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Od kilku miesięcy możemy zaobserwować znaczny wzrost zadłużenia 
Polaków, spowodowany rosnącą liczbą sprzedaży kredytów, ale 
i słabnącym złotym. Jak podaje Narodowy Bank Polski, zadłużenie z tytułu 
kredytów hipotecznych zwiększyło się w czerwcu tego roku o 16 mld zł. 

Według najnowszych danych z Raportu InfoDług (maj 2010) całkowita kwota zaległych 
zobowiązań wynosi 19,06 mld zł, czyli o 2,28 mld więcej niż w poprzednim kwartale. 
Zadłużenie w ciągu ostatniego roku wzrosło o 93 proc.
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tów (art. 50 ust. 2 Prawa bankowego), 
a także z koniecznością należytego ba-
dania zdolności kredytowej, co bank 
obowiązany jest stwierdzić zgodnie 
z art. 70 ust. 1 Prawa bankowego.
Baza danych, to zbiór ponad 1 700 000 
informacji (o konsumentach i przedsię-
biorcach – liczba wpisów na koniec lip-
ca 2010 r.). W ostatnich kilkunastu mie-
siącach zauważalny jest szybszy wzrost 
wielkości bazy – pokazuje to wzrost 
ryzyka, na jakie narażeni są przedsię-
biorcy niesprawdzający wiarygodności 
finansowej klientów i kontrahentów. 
Zgodnie z Regulaminem Systemu BAN-
KOWY REJESTR, bank na podstawie 
indywidualnie podjętej decyzji przekazuje 
do Centralnej Bazy Danych – BANKOWY 
REJESTR (CBD-BR), informacje o klien-
tach w razie zaistnienia m.in. następujących 
okoliczności: 
a)  niezapłacenia trzech kolejnych rat 

kredytu lub równowartości trzech 
miesięcznych rat kredytu lub gdy 
opóźnienie w spłacie zadłużenia wy-
nosi co najmniej trzy miesiące,

b)  nieuregulowania trzech kolejnych 
płatności z tytułu należnych zgłasza-
jącemu odsetek lub równowartości 
trzech kolejnych płatności z tytułu 
należnych odsetek,

c)  pięciokrotnego (w przypadku konsu-
mentów trzykrotnego) dopuszczenia 
do powstania na rachunku bankowym 
niedopuszczalnego zadłużenia w ciągu 
kolejnych dwunastu miesięcy,

d)  nieuregulowania zobowiązań wobec 
zgłaszającego z tytułu gwarancji ban-
kowej lub akredytywy,

e)  wszczęcia postępowania upadłościo-
wego lub naprawczego,

f )  przedkładania fałszywych dokumen-
tów lub składania nieprawdziwych 
oświadczeń w celu uzyskania kredy-
tu, pożyczki, poręczenia lub gwaran-
cji lub mogących w inny sposób nara-
zić zgłaszającego na straty,

g)  wystawienia bankowego tytułu egze-
kucyjnego; ponadto – w przypadku 

konsumentów – niezależną podstawą 
przekazania danych do systemu przez 
bank może być dopuszczenie się zwło-
ki w spełnieniu świadczenia wynikają-
cego z umowy zawartej ze zgłaszają-
cym przekraczającej 60 dni. 

Usunięcia informacji o kliencie z CBD-BR 
dokonać może, co do zasady, wyłącznie 
zgłaszający bank. Następuje to:
1) w razie śmierci osoby fizycznej,
2)  po wykreśleniu z właściwego rejestru 

przedsiębiorcy osoby prawnej nie pro-
wadzącej działalności gospodarczej lub 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej, o ile ma ona zdol-
ność prawną – przepis ten odnosi się 
także do działających w ich imieniu osób 
fizycznych,

3)  po upływie maksymalnie pięciu lat od 
daty wygaśnięcia zobowiązania konsu-
menta,

4)  po ustaniu przyczyny zgłoszenia do CBD- 
-BR, w zależności od oceny zgłaszającego, 

5)  w przypadkach innych niż określone po-
wyżej, po upływie dziesięciu lat od daty 
zgłoszenia. 

Większość banków komercyjnych korzysta 
z informacji zgromadzonych w Systemie 
BR. W przypadku bankowości spółdziel-
czej, zaledwie co piąty z nich wykorzystuje 
to narzędzie. Banki spółdzielcze są jednak 

świadome wzrostu ryzyka, więc ten odse-
tek szybko wzrasta.
System BR nastawiony jest na szybkość, uni-
wersalność i prostotę obsługi, a generowane 
raporty są jasne i czytelne. Poza tym jego 
wykorzystanie nie wymaga nakładów na 
informatykę, ponieważ dostęp realizowany 
może być przez standardową przeglądarkę 
www, a co za tym idzie, nie pojawia się ko-
nieczność skomplikowanej instalacji specja-
listycznego oprogramowania. 
Od 2005 r. System BR współpracuje 
z BIG InfoMonitor SA. Dzięki tej współ-
pracy podmioty spoza sektora bankowe-
go mają dostęp do informacji o nieso-
lidnych klientach banków. Taka wiedza 
pozwala im ograniczać ryzyko i trafnie 
oceniać wiarygodność płatniczą kontra-
hentów, czy wspólników w interesach. 
Podkreślić należy, że poziom i umiejęt-
ność zarządzania ryzykiem przez kredy-
tobiorcę jest dla banku cenną wskazówką 
pozwalającą ocenić, jak spłata kredytu 
będzie przebiegała w przyszłości. 
O pozytywną historię płatności warto 
dbać nie tylko ze względu na potencjal-
nie łatwiejsze relacje z bankiem. Musi-
my pamiętać, że na co dzień naszą wy-
płacalność oceniają i badają także inni 
przedsiębiorcy. Są to np.: firmy teleko-
munikacyjne, dostawcy internetu, tele-
wizji, prądu, gazu, wypożyczalnie sprzę-
tu, także osoby prywatne wynajmujące 
mieszkania, jak też urzędy gmin. Ko-
rzystają oni z rejestru BIG InfoMonitor, 
który prezentuje informacje świadczące 
o naszej historii kredytowej i zdolności 
płatniczej zarówno wobec banków, jak 
i innych podmiotów  na rynku.  n

Więcej informacji na temat BANKOWEGO REJESTRU można uzyskać 

na stronach Centrum Prawa Bankowego i Informacji – www.cpb.pl, 

lub Centrum Informacji Gospodarczej – www.cigi.pl.

Cechy i korzyści Systemu BR
Ochrona – szeroka wiedza o klientach wysokiego ryzyka. Ostrzeżenie przed nierzetel-
nymi uczestnikami obrotu gospodarczego.
Prewencja – wstępna ocena ryzyka związanego z klientami. Poprawa bezpieczeństwa 
operacji i wzrost efektywności działań.
Szybkość – dostęp do danych w ciągu zaledwie kilku sekund.
Uniwersalność – jasne, czytelne raporty o konsumentach i przedsiębiorcach, którzy 
nie spłacają kredytów oraz o poręczycielach.
Powszechność – centralna Baza Danych Systemu BR jest zasilana przez banki 
komercyjne i spółdzielcze.
Aktualność – bieżąca aktualizacja danych w trybie on-line.
Pewność – obiektywna i wiarygodna informacja z systemu bankowego.
Skala – ponad 1,7 mln informacji. Dostęp do danych o wygasłych zobowiązaniach 
nawet do 5 lat.
Atrakcyjność – atrakcyjne ceny. Nieograniczona liczba pobieranych informacji w abo-
namencie.

Liczba informacji w Systemie BANKOWY REJESTR (1992−2009)
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