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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI    GOSPODARKI

o rz dowym projekcie ustawy o udost pnianiu informacji gospodarczej

/druk nr 588/

Marsza ek Sejmu - zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu - po
zasi gni ciu opinii Prezydium Sejmu - skierowa  w dniu 18 czerwca 2002 r. powy szy
projekt ustawy do Komisji Gospodarki do pierwszego czytania.

Komisja Gospodarki  po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu
tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 23 lipca i 29 pa dziernika 2002 r.

wnosi:

W y s o k i   S e j m   uchwali  raczy za czony projekt ustawy.

Komisja zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu - przedstawia na danie
wnioskodawców, nast puj cy wniosek mniejszo ci:

W art. 7 ust. 2 w pkt 1 po wyrazach " o kredyt konsumencki" doda  wyrazy " z
zastrze eniem art. 3 ustawy o kredycie konsumenckim, "

Warszawa, dnia 29 pa dziernika 2002 r.

Sprawozdawca                                                  Przewodnicz cy Komisji 

/-/ Jerzy Budnik                                                                     /-/ Adam Szejnfeld
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P r o j e k t
stan na dzie  30.10.2002 r.

USTAWA

z dnia                   2002 r.

o udost pnianiu informacji gospodarczych

Rozdzia  1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa okre la zasady i tryb udost pniania przez przedsi biorców informacji gospo-
darczych dotycz cych wiarygodno ci p atniczej innych przedsi biorców i konsu-
mentów, w szczególno ci danych o zw oce w wykonywaniu zobowi za  pieni -
nych, osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych danych do udo-
st pniania.

Art. 2.

1. Przez informacj  gospodarcz  rozumie si  nast puj ce dane dotycz ce:

1) podmiotu b d cego osob  prawn  lub jednostk  organizacyjn  nieposiadaj -
c  osobowo ci prawnej:

a) oznaczenie,

b) siedziba i adres,

c) numer, pod którym podmiot wpisany jest do w a ciwego rejestru wraz z
oznaczeniem s du rejestrowego,

d) numer identyfikacji podatkowej,

e) numer REGON,

f) imiona i nazwiska osób wchodz cych w sk ad organów zarz dzaj cych,
prokurentów lub pe nomocników podmiotu,

g) g ówny przedmiot dzia alno ci gospodarczej;

2) osoby fizycznej:

a) imiona i nazwisko,

b) obywatelstwo,

c) adres miejsca zameldowania na pobyt sta y lub czasowy,

d) numer PESEL,
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e) seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzaj -
cego to samo ,

f) data urodzenia,

oraz w przypadku osoby fizycznej, b d cej przedsi biorc :

g) oznaczenie,

h) siedziba i adres,

i) numer identyfikacji podatkowej,

j) numer REGON,

k) numer, pod którym podmiot wpisany jest do w a ciwego rejestru wraz z
oznaczeniem s du rejestrowego,

l) imiona i nazwiska pe nomocników, o ile s  ustanowieni,

) g ówny przedmiot dzia alno ci gospodarczej;

3) zobowi zania pieni nego:

a) tytu  prawny,

b) kwota i waluta,

c) kwota zaleg o ci,

d) termin powstania zaleg o ci,

e) stan post powa  dotycz cych zobowi zania, w tym informacja o orze-
czeniach s dowych,

f) informacja o kwestionowaniu przez d u nika istnienia ca o ci lub cz ci
zobowi zania,

g) data wys ania wezwania do zap aty, zawieraj cego ostrze enie
o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu sie-
dziby tego biura,

h) inne informacje - w trybie i na zasadach okre lonych w art. 10;

4) pos u enia si  podrobionym lub cudzym dokumentem:

a) nazwa dokumentu,

b) seria i numer dokumentu,

c) data wystawienia dokumentu,

d) oznaczenie, siedziba i adres podmiotu wskazanego w dokumencie jako
jego wystawca,

e) imiona i nazwisko osoby, której dokument dotyczy,

f) okoliczno ci pos u enia si  dokumentem.

2. Ilekro  w ustawie jest mowa o:

1) konsumencie - rozumie si  przez to osob  fizyczn , która zawiera umow  z
przedsi biorc  w celu bezpo rednio nie zwi zanym z dzia alno ci  gospo-
darcz , cz onka wspólnoty mieszkaniowej oraz cz onka spó dzielni miesz-
kaniowej posiadaj cego prawo do lokalu w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o spó dzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r.
Nr 4, poz. 27, Nr 57, poz. 601 i Nr 154, poz. 1802);
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2) przedsi biorcy - rozumie si  przez to przedsi biorc  w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo dzia alno ci gospodarczej
(Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z
2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz.
1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112),
spó dzielcz  kas  oszcz dno ciowo-kredytow , wspólnot  mieszkaniow
oraz spó dzielni  mieszkaniow  w zakresie zaspokajania potrzeb mieszka-
niowych swoich cz onków;

3) umowie o kredyt konsumencki - rozumie si  przez to umow , o której mowa
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim
(Dz.U. Nr 100, poz. 1081);

4) udost pnianiu informacji gospodarczych - rozumie si  przez to przekazywa-
nie przez przedsi biorc  informacji gospodarczych do biura informacji go-
spodarczej oraz ujawnianie tych informacji przez to biuro.

3. Przepisów ustawy nie stosuje si  do udost pniania danych pochodz cych z pu-
blicznie dost pnych rejestrów lub zbiorów oraz informacji o wygas ych zobo-
wi zaniach przedsi biorców.

Rozdzia  2

Biura informacji gospodarczej

Art. 3.

Udost pnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili
przeznaczania tych informacji do udost pniania, nast puje wy cznie za po rednic-
twem biur informacji gospodarczej, chyba e przepisy prawa przewiduj  inny tryb
udost pniania danych.

Art. 4.

1. Biuro informacji gospodarczej, zwane dalej „biurem”, mo e zosta  utworzone
wy cznie w formie spó ki akcyjnej, o kapitale zak adowym nie mniejszym ni
4 000 000 z otych.

2. Akcje biura powinny by  akcjami imiennymi.

3. Akcje biura, których czna warto  nominalna nie przekracza kwoty okre lonej
w ust. 1, mog  by  obejmowane wy cznie za wk ady pieni ne i op acone w
ca o ci przed zarejestrowaniem biura.

4. W sk ad organów biura nie mog  wchodzi  osoby karane za przest pstwa pope -
nione z winy umy lnej.

5. Przedmiotem dzia alno ci gospodarczej biura jest wy cznie po rednictwo w
udost pnianiu informacji gospodarczych polegaj ce na:

1) przyjmowaniu informacji gospodarczych od przedsi biorców;

2) przechowywaniu informacji gospodarczych;

3) ujawnianiu informacji gospodarczych.
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6. Biuro jest obowi zane u ywa  w swojej firmie wyrazów „biuro informacji go-
spodarczej”.

7. Zakazane jest u ywanie wyrazów „biuro informacji gospodarczej” w oznaczeniu
lub reklamie przedsi biorców, którzy nie wykonuj  dzia alno ci gospodarczej
okre lonej w ust. 5.

8. Biuro jest obowi zane do zabezpieczenia roszcze  o naprawienie szkody, która
mo e wynikn  w zwi zku z dzia alno ci  biura. Zabezpieczenie mo e nast pi
w drodze zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej, zlecenia
udzielenia gwarancji bankowej lub por czenia bankowego.

Art. 5.

1. Zarz d biura uchwala regulamin zarz dzania danymi, zwany dalej „regulami-
nem”, okre laj cy szczegó owe zasady:

1) przekazywania informacji gospodarczych do biura;

2) zabezpieczenia informacji gospodarczych, z uwzgl dnieniem przepisów o
ochronie danych osobowych;

3) usuwania informacji gospodarczych;

4) ujawniania informacji gospodarczych;

5) prowadzenia rejestru zapyta , o którym mowa w art. 18;

6) aktualizacji informacji gospodarczych, o której mowa w rozdziale 5.

2. Regulamin podlega zatwierdzeniu w drodze decyzji wydawanej przez ministra
w a ciwego do spraw gospodarki, po zasi gni ciu opinii Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.

3. Minister w a ciwy do spraw gospodarki odmawia, w drodze decyzji, zatwierdze-
nia regulaminu, je eli zawiera on postanowienia sprzeczne z ustaw  lub z  prze-
pisami odr bnymi.

4. Zatwierdzony regulamin og asza si  w Monitorze S dowym i Gospodarczym.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje si  odpowiednio do wprowadzania i zatwierdzania
zmian w regulaminie.

6. Biuro nie mo e podj  dzia alno ci gospodarczej przed zatwierdzeniem regula-
minu.

Rozdzia  3

Przekazywanie informacji gospodarczych do biura

 Art. 6.

1. Przedsi biorca mo e przekazywa  do biura informacje gospodarcze w celu ich
ujawnienia, je eli zawar  z biurem umow  o udost pnianiu tych informacji.

2. Umow , o której mowa w ust. 1, sporz dza si  na pi mie pod rygorem niewa no-
ci.
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Art. 7.

1. Informacje gospodarcze o zobowi zaniach konsumentów mog  przekazywa  do
biura wy cznie nast puj cy przedsi biorcy:

1) banki;

2) oddzia y banków zagranicznych;

3) zak ady ubezpiecze ;

4) po rednicy ubezpieczeniowi;

5) g ówne oddzia y zagranicznych zak adów ubezpiecze ;

6) spó dzielcze kasy oszcz dno ciowo-kredytowe;

7) wiadcz cy us ugi leasingu;

8) wiadcz cy us ugi factoringu lub forfaitingu;

9) operatorzy lub podmioty udost pniaj ce us ugi telekomunikacyjne;

10) wiadcz cy us ugi dostawy energii elektrycznej, ciep a, paliw gazowych,
wody, odprowadzania nieczysto ci lub wywozu mieci;

11) zawieraj cy w imieniu i na rzecz banków umowy kredytu ratalnego lub kre-
dytu odnawialnego po czonego z kart  kredytow  (instytucje po rednictwa
kredytowego);

12) wykonuj cy dzia alno  w zakresie udzielania po yczek pieni nych, dzia-
aj cy w formie spó ek handlowych;

13) wydawcy elektronicznych instrumentów p atniczych;

14) spó dzielnie mieszkaniowe;

15) wspólnoty mieszkaniowe;

16) wiadcz cy us ugi przewozu osób w regularnej komunikacji publicznej;

17) domy maklerskie;

18) towarowe domy maklerskie;

19) zagraniczne osoby prawne wykonuj ce na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej dzia alno  maklersk  w formie oddzia u;

20) operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej.

2. Z zastrze eniem art. 10, przedsi biorca, o którym mowa w ust. 1, mo e przeka-
za  do biura informacj  gospodarcz  o zobowi zaniu albo zobowi zaniach kon-
sumenta wy cznie wówczas, gdy spe nione s cznie nast puj ce warunki:

1) zobowi zanie albo zobowi zania powsta y wobec tego przedsi biorcy z ty-
tu u umowy o kredyt konsumencki lub umowy o przewóz osoby w regular-
nej komunikacji publicznej;

2) czna kwota zobowi za  konsumenta wobec przedsi biorcy wynosi co
najmniej 200 z otych;

3) wiadczenie albo wiadczenia s  wymagalne od co najmniej 60 dni;

4) up yn  co najmniej miesi c od wys ania przez przedsi biorc  listem poleco-
nym, na adres do korespondencji wskazany przez konsumenta, a je eli kon-
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sument nie wskaza  takiego adresu - na adres miejsca zameldowania kon-
sumenta na pobyt sta y lub czasowy, wezwania do zap aty, zawieraj cego
ostrze enie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i ad-
resu siedziby tego biura.

3. W przypadku okre lonym w ust. 2, przedsi biorca mo e przekaza  do biura wy-
cznie nast puj ce informacje gospodarcze dotycz ce:

1) siebie - okre lone w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2;

2) konsumenta - okre lone w art. 2 ust. 1 pkt 2;

3) zobowi zania - okre lone w art. 2 ust. 1 pkt 3.

4. Je eli przekazane informacje gospodarcze o zobowi zaniu konsumenta dotycz -
ce:

1) przedsi biorcy - nie zawieraj  co najmniej elementów okre lonych w art. 2
ust. 1 pkt 1 lit. a), b) i d) lub pkt 2 lit. g)-i);

2) konsumenta - nie zawieraj  co najmniej elementów okre lonych w art. 2 ust.
1 pkt 2:

a) lit. a), b) oraz d) - w przypadku gdy konsument jest obywatelem pol-
skim,

b) lit. a), b) oraz e) - w przypadku gdy konsument nie jest obywatelem pol-
skim;

3) zobowi zania - nie zawieraj  co najmniej elementów okre lonych w art. 2
ust. 1 pkt 3 lit. a), c), d), f) i g)

- biuro zwraca je przekazuj cemu przedsi biorcy w celu uzupe nienia.

5. Biuro nie przyjmuje informacji gospodarczej o zobowi zaniu konsumenta:

1) przekazanej niezgodnie z ust. 1 lub 2 lub;

2) przekraczaj cej zakres okre lony w ust. 3.

Art. 8.

1. Z zastrze eniem art. 10, przedsi biorca mo e przekaza  do biura informacj  go-
spodarcz  o zobowi zaniu albo zobowi zaniach innego przedsi biorcy wy cz-
nie wówczas, gdy spe nione s cznie nast puj ce warunki:

1) zobowi zanie albo zobowi zania powsta y wobec przedsi biorcy przekazu-
j cego informacj  gospodarcz  z tytu u umowy zwi zanej z wykonywaniem
dzia alno ci gospodarczej przez obydwu przedsi biorców;

2) czna kwota zobowi za  wobec przedsi biorcy wynosi co najmniej 500
z otych;

3) wiadczenie albo wiadczenia s  wymagalne od co najmniej 60 dni;

4) up yn  co najmniej miesi c od wys ania przez przedsi biorc  przekazu-
j cego dane, b d cego wierzycielem, listem poleconym, na adres do kore-
spondencji wskazany przez d u nika, a je li d u nik nie wskaza  takiego ad-
resu - na adres siedziby d u nika, wezwania do zap aty, zawieraj cego
ostrze enie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i ad-
resu siedziby tego biura.



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                              s. 7/19

07-11-02

2. W przypadku okre lonym w ust. 1, przedsi biorca b d cy wierzycielem, mo e
przekaza  do biura informacje gospodarcze dotycz ce:

1) siebie - okre lone w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2;

2) d u nika - okre lone w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2;

3) wspólników d u nika b d cego spó k  handlow , z których ka dy posiada
co najmniej 10% kapita u zak adowego tej spó ki - okre lone w art. 2 ust. 1
pkt 1 lub pkt 2;

4) wspólników d u nika b d cego spó k  osobow  - okre lone w art. 2 ust. 1
pkt 2;

5) akcjonariusza d u nika b d cego jednoosobow  spó k  akcyjn  - okre lone
w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2;

6) zobowi zania - okre lone w art. 2 ust. 1 pkt 3.

3. Je eli przekazane informacje gospodarcze o zobowi zaniu przedsi biorcy doty-
cz ce:

1) tego przedsi biorcy - nie zawieraj  co najmniej elementów okre lonych w
art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a), b) i d)  lub pkt 2 lit. g)-i);

2) d u nika - nie zawieraj  co najmniej elementów okre lonych w art. 2 ust. 1
pkt 1 lit. a), b) i d) lub pkt 2 lit. c) i g)-i);

3) zobowi zania - nie zawieraj  co najmniej elementów okre lonych w art. 2
ust. 1 pkt 3 lit. a), c), d), f) i g)

- biuro zwraca je przekazuj cemu przedsi biorcy w celu uzupe nienia.

4. Biuro nie przyjmuje informacji gospodarczej o zobowi zaniu przedsi biorcy:

1) przekazanej niezgodnie z ust. 1 lub;

2) przekraczaj cej zakres okre lony w ust. 2.

Art. 9.

1. Przedsi biorca mo e w ka dym czasie przekaza  do biura informacj  gospodar-
cz  dotycz c  pos u enia si  wobec niego podrobionym lub cudzym dokumen-
tem, a w szczególno ci dokumentem potwierdzaj cym to samo  lub za wiad-
czeniem o zatrudnieniu b d  zarobkach.

2. W przypadku okre lonym w ust. 1, przedsi biorca mo e przekaza  do biura in-
formacje gospodarcze dotycz ce:

1) siebie - okre lone w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2;

2) dokumentu - okre lone w art. 2 ust. 1 pkt 4.

3. Przedsi biorca jest obowi zany poinformowa  osob , której dokumentem to sa-
mo ci pos u ono si , o zamiarze przekazania informacji gospodarczych o tym
dokumencie do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

4. Je eli przekazane informacje gospodarcze dotycz ce:

1) przedsi biorcy, wobec którego pos u ono si  dokumentem - nie zawieraj  co
najmniej elementów okre lonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a), b) i d) lub pkt 2
lit. d) i g)-i);
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2) dokumentu - nie zawieraj  co najmniej elementów okre lonych w art. 2 ust.
1 pkt 4 lit. a), b) lub c) i e)

- biuro zwraca je przekazuj cemu przedsi biorcy w celu uzupe nienia.

5. Biuro nie przyjmuje informacji gospodarczej, o której mowa w ust. 1:

1) przekazanej niezgodnie z ust. 1 lub;

2) przekraczaj cej zakres okre lony w ust. 2.

Art. 10.

1. Konsument lub przedsi biorca mo e za da  od przedsi biorcy okre lonego w
art. 7 ust. 1 przekazania do biura informacji gospodarczych o wywi zywaniu si
przez daj cego ze zobowi za  z tytu u umów o kredyt konsumencki lub zwi -
zanych z wykonywaniem dzia alno ci gospodarczej. danie takie sk ada si  na
pi mie, wskazuj c biuro, do którego informacje gospodarcze powinny zosta
przekazane.

2. Przedsi biorca okre lony w art. 7 ust. 1, w terminie 7 dni, jest obowi zany spe -
ni danie, o którym mowa w ust. 1, je eli:

1) zwi zany jest ze wskazanym w daniu biurem umow , o której mowa w
art. 6;

2) od chwili spe nienia przez daj cego wiadczenia z tytu u zobowi zania
pieni nego wobec tego przedsi biorcy up yn o nie wi cej ni  12 miesi cy
lub wiadczenie z tytu u zobowi zania jest nadal spe niane.

3. Przedsi biorca okre lony w art. 7 ust. 1, spe niaj c danie, o którym mowa w
ust. 1, przekazuje do biura nast puj ce informacje gospodarcze dotycz ce:

1) siebie - okre lone w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a), b), d) i e) lub pkt 2 lit. g)- i);

2) daj cego:

a) okre lone w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a), b), d) i e) -  je eli daj cym jest
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci
prawnej,

b) okre lone w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit a), d) i e) - je eli daj cym jest osoba
fizyczna nieb d ca przedsi biorc ,

c) okre lone w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. g)- i) - je eli daj cym jest osoba fi-
zyczna b d ca przedsi biorc ;

3) kwot  i walut  zobowi zania, a je eli przedmiotem zobowi zania s  powta-
rzaj ce si wiadczenia pieni ne - czn  kwot  i walut wiadcze  pie-
ni nych wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem przekazania
informacji gospodarczych;

4) kwot  i walut wiadcze  pieni nych, które w okresie ostatnich 5 lat przed
dniem przekazania informacji gospodarczych zosta y spe nione z opó nie-
niem wynosz cym nie wi cej ni  14 dni.

4. Je eli przekazane informacje gospodarcze nie zawieraj  elementów okre lonych
w ust. 3, biuro zwraca je przekazuj cemu przedsi biorcy w celu uzupe nienia.
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Art. 11.

1. Przedsi biorca, o którym mowa w art. 6 ust. 1, przekazuj c informacje gospodar-
cze do biura, mo e zastrzec aby biuro nie ujawnia o informacji gospodarczych, o
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a)-f) lub pkt 2 lit. a)-l).

2. W przypadku z o enia przez przedsi biorc  zastrze enia, o którym mowa w ust.
1, biuro ujawnia wy cznie informacj  gospodarcz , o której mowa w art. 2 ust.
1 pkt 1 lit. g) lub pkt 2 lit. m).

Art. 12.

W razie zaprzestania wykonywania dzia alno ci gospodarczej przedsi biorca obo-
wi zany jest niezw ocznie rozwi za  umow , o której mowa w art. 6.

Rozdzia  4

Przechowywanie i ujawnianie informacji gospodarczych przez biura

Art. 13.

1. Biuro niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  w terminie 7 dni, dokonuje aktualiza-
cji informacji gospodarczych lub informacje gospodarcze usuwa na danie
przedsi biorcy, który przekaza  te informacje do biura.

2. Biuro z w asnej inicjatywy usuwa informacje gospodarcze:

1) otrzymane od przedsi biorcy, z którym umowa, o której mowa w art. 6, wy-
gas a;

2) dotycz ce pos u enia si  podrobionym lub cudzym dokumentem - po up y-
wie 10 lat od ko ca roku, w którym biuro otrzyma o te informacje;

3) przed zaprzestaniem wykonywania dzia alno ci gospodarczej, informuj c o
tym przedsi biorców zwi zanych z biurem umow , o której mowa w art. 6;

4) po up ywie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie pó niej jednak ni  po
up ywie 10 lat od ich otrzymania;

5) na podstawie powzi tej informacji o orzeczeniu stwierdzaj cym nieistnienie
lub wyga ni cie zobowi zania w ca o ci lub w cz ci b d  o umorzeniu po-
st powania w przedmiocie dochodzenia zobowi zania d u nika;

6) na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu, wyga ni ciu lub odro-
czeniu wykonania zobowi zania;

7) w przypadku wykre lenia przedsi biorcy z rejestru przedsi biorców albo z
ewidencji dzia alno ci gospodarczej.

3. Biuro nie mo e powierzy  innym podmiotom wykonywania czynno ci zwi za-
nych z przedmiotem dzia alno ci, o którym mowa w art. 4 ust. 5, z wyj tkiem
podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 4 pkt 2. Biuro mo e przetwarza  in-
formacje gospodarcze wy cznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Art. 14.

1. Biuro ujawnia informacje gospodarcze w drodze teletransmisji na wniosek ka -
dej osoby, z o ony w drodze teletransmisji. Regulamin mo e dopuszcza  tak e
inne sposoby sk adania wniosku lub ujawniania informacji gospodarczych.

2. Z zastrze eniem ust. 3-6, biuro ujawnia wszystkie posiadane informacje gospo-
darcze w zakresie obj tym wnioskiem.

3. W przypadku ujawniania informacji gospodarczych o konsumencie, biuro mo e
równie  ujawni  informacje gospodarcze o zad u eniu powsta ym w zwi zku z
wykonywan  przez niego dzia alno ci  gospodarcz .

4. Biuro ujawnia informacje gospodarcze o zobowi zaniach konsumentów lub do-
tycz ce pos u enia si  podrobionym lub cudzym dokumentem wy cznie:

1) przedsi biorcom, którzy zawarli z biurem umow , o której mowa w art. 6;

2) innym biurom oraz instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178 i Nr 144, poz. 1208 )  w celu
realizacji z o onych w nich wniosków o ujawnienie informacji gospodar-
czych;

3) podmiotom, o których mowa w art. 16 ust. 1.

5. Biuro, na danie przedsi biorcy, który przekaza  informacje gospodarcze,
wstrzymuje  na czas okre lony ujawnianie tych informacji.

6. Ujawniaj c informacje gospodarcze osobie innej ni  okre lona w ust. 4, biuro
poucza t  osob  o jej obowi zkach okre lonych w art. 17.

Art. 15.

1. Przedsi biorca, który zawar  z biurem umow , o której mowa w art. 6, mo e wy-
st pi  do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowi zaniach kon-
sumenta, je eli posiada upowa nienie tego konsumenta, w terminie 30 dni od
dnia udzielenia tego upowa nienia.

2. Przedsi biorca mo e odmówi  zawarcia umowy o kredyt konsumencki lub za-
wrze  tak  umow  na warunkach mniej korzystnych dla konsumenta, w szcze-
gólno ci poprzez danie zabezpieczenia wierzytelno ci wynikaj cych z tej
umowy:

1) w przypadku gdy konsument odmówi udzielenia przedsi biorcy upowa nie-
nia, o którym mowa w ust. 1 lub w art. 46 ust. 2; lub

2) na podstawie informacji gospodarczych otrzymanych z biura, w terminie 3
dni roboczych od dnia ich otrzymania.

Art. 16.

1. Do otrzymywania informacji gospodarczych od biura s  uprawnieni:

1) Prokurator Krajowy - w zwi zku z tocz cym si  przeciwko osobie fizycznej
post powaniem karnym lub karnym skarbowym albo w zwi zku z wykona-
niem wniosku o udzielenie pomocy prawnej pochodz cego od pa stwa ob-
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cego, które na mocy ratyfikowanej umowy mi dzynarodowej wi cej
Rzeczpospolit  Polsk  ma prawo wyst powa  o udzielenie informacji albo
w zwi zku z tocz cym post powaniem karnym lub karnym skarbowym o
przest pstwo pope nione w zwi zku z dzia aniem osoby prawnej lub jed-
nostki nieposiadaj cej osobowo ci prawnej;

2) Komendant G ówny Policji - je eli jest konieczne dla skutecznego zapobie-
gania przest pstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania
dowodów, na zasadach i w trybie okre lonych w art. 20 ustawy z dnia 6
kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19, poz. 185);

3) Szef Biura Ochrony Rz du - je eli jest to konieczne dla wykonywania obo-
wi zków przewidzianych w ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rz du (Dz.U. Nr 27, poz. 298);

4) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - w zakresie niezb dnym do wyko-
nywania zada  okre lonych w ustawie z dnia 28 wrze nia 1991 r. o kontroli
skarbowej (Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572);

5) Generalny Inspektor Informacji Finansowej - w zakresie niezb dnym do
przeprowadzania post powania kontrolnego okre lonego w ustawie z dnia
16 listopada 2000 r. o przeciwdzia aniu wprowadzaniu do obrotu finanso-
wego warto ci maj tkowych pochodz cych z nielegalnych lub nieujawnio-
nych róde  (Dz.U. Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002
r. Nr 25, poz. 253, Nr 32, poz. 299, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1204 i Nr 169, poz. 1385);

6) Dyrektorzy Izb Skarbowych - w zwi zku z post powaniem karnym lub kar-
nym skarbowym przeciwko osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce
organizacyjnej nieposiadaj cej osobowo ci prawnej;

7) Dyrektorzy Urz dów Kontroli Skarbowej - w zakresie niezb dnym do prze-
prowadzenia post powania kontrolnego okre lonego w ustawie, o której
mowa w pkt 4;

8) Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego - w zakresie nadzoru wykonywa-
nego przez Komisj  Nadzoru Bankowego;

9) Prezes Najwy szej Izby Kontroli - w zakresie informacji o przedsi biorcach,
je eli jest to niezb dne do przeprowadzenia post powania kontrolnego okre-
lonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy szej Izbie Kontroli

(Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800).

2. Za ka dorazowe udost pnienie informacji gospodarczych podmiotom wymienio-
nym w ust. 1, biuro pobiera op at  zgodnie z obowi zuj cym w tym biurze cen-
nikiem, nie wy sz  jednak ni  2,50 z otych.

Art. 17.

1. Podmiot, który otrzyma  informacje gospodarcze od biura jest obowi zany usu-
n  je w terminie 90 dni od dnia ich otrzymania. Obowi zek ten dotyczy równie
biura w zakresie informacji gospodarczych otrzymanych od innego biura.

2. Podmiot, który otrzyma  informacje gospodarcze od biura nie mo e ich ujawni
innym osobom. Nie dotyczy to ujawniania przez biuro, zgodnie z ustaw , infor-
macji gospodarczych otrzymanych z innego biura.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si  do podmiotów wymienionych w art. 16 ust. 1.
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Art. 18.

1. Biuro obowi zane jest prowadzi  rejestr zapyta , obejmuj cy nast puj ce infor-
macje:

1) dat  ujawnienia informacji gospodarczych;

2) oznaczenie podmiotu, któremu informacje gospodarcze ujawniono;

3) ujawnione dane.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, s  przechowywane w rejestrze zapyta
przez okres 12 miesi cy od dnia ujawnienia informacji gospodarczych przez biu-
ro.

3. Ka dy ma prawo wgl du do rejestru zapyta  w zakresie dotycz cym ujawniania
jego danych. Wgl d do rejestru zapyta  jest bezp atny, je eli nie nast puje on w
odst pach czasu mniejszych ni  6 miesi cy.

Art. 19.

1. Biuro jest uprawnione do otrzymywania danych ze zbiorów PESEL na zasadach
okre lonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno ci
i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716).

2. W przypadku stwierdzenia niezgodno ci pomi dzy informacj  gospodarcz
otrzyman  od przedsi biorcy, a danymi otrzymanymi ze zbiorów PESEL, biuro
niezw ocznie:

1) wstrzymuje ujawnianie tej informacji gospodarczej;

2) powiadamia o niezgodno ci przedsi biorc , od którego otrzyma o t  infor-
macj  gospodarcz .

Rozdzia  5

Aktualizacja informacji gospodarczych

Art. 20.

1. W przypadku:

1) ca kowitego zaspokojenia zobowi zania, jego wyga ni cia lub odroczenia
jego wykonania;

2) stwierdzenia faktu nieistnienia zobowi zania;

3) powzi cia przez przedsi biorc  wiadomo ci o odzyskaniu przez osob  utra-
conego dokumentu, o którym mowa w art. 9

- przedsi biorca jest obowi zany niezw ocznie, jednak nie pó niej ni
w terminie 14 dni, za da  od biura, któremu przekaza  dane o zobowi zaniu lub
o pos u eniu si  cudzym dokumentem, usuni cia tych danych.

2. W przypadku:
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1) powzi cia wiarygodnej informacji, e przekazane informacje gospodarcze s
nieprawdziwe;

2) cz ciowego zaspokojenia zobowi zania;

3) powzi cia wiarygodnej informacji o zmianie innych informacji gospodar-
czych przekazanych przez przedsi biorc  do biura zgodnie z art. 7-9

- przedsi biorca jest obowi zany niezw ocznie, jednak nie pó niej ni
w terminie 14 dni, za da  od biura aktualizacji informacji gospodarczych,
przekazuj c do biura zmienione informacje gospodarcze lub za da  od biura
usuni cia przekazanych informacji gospodarczych.

3. Przeniesienie wierzytelno ci na osob  trzeci  nie zwalnia zbywcy wierzytelno ci
z obowi zków okre lonych w ust. 1 i 2, chyba e uprzednio za da  od biura
usuni cia przekazanych informacji gospodarczych.

Art. 21.

Konsument lub przedsi biorca ma prawo do wgl du do przechowywanych przez biu-
ro dotycz cych go informacji gospodarczych, przekazanych zgodnie z art. 7-9, oraz
prawo dania od przedsi biorcy, który te informacje przekaza , ich uzupe nienia,
uaktualnienia, sprostowania lub usuni cia, je eli s  one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zosta y udost pnione, lub s  przechowywane z naruszeniem usta-
wy. Wgl d do rejestru danych raz na 6 miesi cy jest bezp atny.

Rozdzia  6

Nadzór nad biurami

Art. 22.

Biuro podlega nadzorowi ministra w a ciwego do spraw gospodarki w zakresie
zgodno ci wykonywanej dzia alno ci z ustaw  i regulaminem.

Art. 23.

1. W celu ustalenia stanu faktycznego osoba upowa niona na pi mie przez ministra
w a ciwego do spraw gospodarki, zwana dalej „kontroluj cym”, mo e przepro-
wadzi  kontrol  biura.

2. Kontroluj cy podlega wy czeniu z kontroli, je eli wyniki kontroli mog  od-
dzia ywa  na jego prawa lub obowi zki, na prawa lub obowi zki jego ma onka
albo osoby pozostaj cej z nim faktycznie we wspólnym po yciu, krewnych i
powinowatych do drugiego stopnia b d  osób zwi zanych z nim z tytu u przy-
sposobienia, opieki b d  kurateli. Powody wy czenia kontroluj cego trwaj
tak e po ustaniu ma e stwa, przysposobienia b d  kurateli.

3. Kontroluj cy mo e by  wy czony z kontroli w ka dym czasie, je eli zachodz
uzasadnione w tpliwo ci co do jego bezstronno ci.

4. Z wnioskiem o wy czenie kontroluj cego z przeprowadzenia kontroli mo e wy-
st pi  kontroluj cy lub biuro. O wy czeniu b d  odmowie wy czenia rozstrzy-
ga minister w a ciwy do spraw gospodarki.
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Art. 24.

1. Kontrol  przeprowadza si  w biurze w dniach i godzinach pracy w nim obowi -
zuj cych.

2. W razie konieczno ci, na wniosek kontroluj cego, kontrol  przeprowadza si
tak e w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy. W tym celu osoba
kieruj ca biurem wydaje niezb dne polecenia.

3. Czynno ci kontrolne mog  by  przeprowadzane równie  w siedzibie ministra
w a ciwego do spraw gospodarki.

Art. 25.

Kontroluj cy jest uprawniony do:

1) swobodnego wst pu do obiektów i pomieszcze  biura;

2) wgl du do wszelkich dokumentów lub innych no ników informacji zwi za-
nych z dzia alno ci  biura i innych materia ów dowodowych;

3) przeprowadzania ogl dzin obiektów, sk adników maj tkowych i przebiegu
czynno ci;

4) dania od osoby kieruj cej biurem i innych pracowników biura ustnych lub
pisemnych wyja nie ;

5) dania od osoby kieruj cej biurem sporz dzenia, na koszt biura, uwierzy-
telnionych kopii, odpisów lub wyci gów z dokumentów jak równie  zesta-
wie  i oblicze  dokonanych na podstawie dokumentów;

6) korzystania z pomocy bieg ych i specjalistów;

7) zabezpieczania materia ów dowodowych;

8) dost pu do informacji prawnie chronionej, z zastrze eniem przepisów usta-
wy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr
11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz.
247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804).

Art. 26.

Osoba kieruj ca biurem zapewnia kontroluj cemu warunki i rodki niezb dne do
sprawnego przeprowadzania kontroli. Dotyczy to w szczególno ci:

1) niezw ocznego przedstawiania kontroluj cemu dokumentów i materia ów;

2) terminowego udzielania wyja nie  przez pracowników;

3) udost pniania urz dze  technicznych na koszt biura.

Art. 27.

Osoba kieruj ca biurem lub inny pracownik biura mo e odmówi  udzielenia kontro-
luj cemu wyja nie  jedynie w przypadkach, gdy wyja nienia mog  dotyczy  faktów
lub okoliczno ci, których ujawnienie mog oby narazi  na odpowiedzialno  karn
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b d  maj tkow  wezwanego do z o enia wyja nie , a tak e jego ma onka lub osob
pozostaj c  z nim faktycznie we wspólnym po yciu, krewnych i powinowatych do
drugiego stopnia b d  osoby zwi zane z nim z tytu u przysposobienia, opieki b d
kurateli.

Art. 28.

1. Ka dy mo e z o y  kontroluj cemu ustne lub pisemne o wiadczenie dotycz ce
przedmiotu kontroli.

2. Kontroluj cy nie mo e odmówi  przyj cia o wiadczenia, je eli ma ono zwi zek
z przedmiotem kontroli.

Art. 29.

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroluj cy przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokó  kontroli sporz dza si  w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzy-
muje osoba kieruj ca biurem.

3. Protokó  kontroli podpisuj  kontroluj cy i osoba kieruj ca biurem.

Art. 30.

1. Osoba kieruj ca biurem ma prawo zg oszenia, przed podpisaniem protoko u
kontroli, umotywowanych zastrze e  co do ustale  zawartych w protokole.

2. Zastrze enia zg asza si  na pi mie, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzyma-
nia protoko u kontroli.

3. W razie zg oszenia zastrze e  kontroluj cy jest obowi zany dokona  ich analizy
i, w miar  potrzeby, podj  dodatkowe czynno ci kontrolne, a w przypadku
stwierdzenia zasadno ci zastrze e  zmieni  lub uzupe ni  w odpowiednim za-
kresie protokó  kontroli.

Art. 31.

1. Osoba kieruj ca biurem mo e odmówi  podpisania protoko u kontroli, sk adaj c
kontroluj cemu, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protoko u, pi-
semne wyja nienie przyczyn tej odmowy.

2. Odmowa podpisania protoko u przez osob  kieruj c  biurem nie stanowi prze-
szkody do podpisania protoko u przez kontroluj cego.

Art. 32.

Minister w a ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó-
owy tryb przeprowadzania kontroli biura, zabezpieczania materia ów dowodowych,

szczegó owe wymogi co do zawarto ci protoko u kontroli oraz wzór upowa nienia
do kontroli, bior c pod uwag :

1) potrzeb  zapewnienia efektywno ci kontroli przy minimalizacji zak óce  w
pracy biura;
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2) zasad  pe nego informowania osoby kieruj cej biurem o przedmiocie, zakre-
sie, trybie i czasie prowadzenia kontroli oraz o ustaleniach dokonywanych w
jej trakcie.

Art. 33.

1. W razie stwierdzenia w wyniku kontroli naruszenia przepisów ustawy lub regu-
laminu minister w a ciwy do spraw gospodarki, w drodze decyzji, nakazuje biu-
ru usuni cie nieprawid owo ci, okre laj c termin wykonania.

2. Je eli biuro nie usunie nieprawid owo ci w wyznaczonym terminie minister w a-
ciwy do spraw gospodarki mo e na o y  na biuro kar  pieni n  w wysoko ci

nieprzekraczaj cej 120 000 z otych, okre laj c ponowny termin usuni cia nie-
prawid owo ci.

3. Je eli biuro nie usunie nieprawid owo ci w terminie, o którym mowa w ust. 2
pomimo na o enia kary pieni nej, minister w a ciwy do spraw gospodarki wy-
daje decyzj  o zakazie wykonywania dzia alno ci gospodarczej przez biuro.

4. Prawomocny zakaz wykonywania dzia alno ci gospodarczej przez biuro skutkuje
rozwi zaniem biura.

Rozdzia  7

Przepisy karne

Art. 34.

Kto prowadzi dzia alno  b d c  przedmiotem dzia alno ci biura bez zatwierdzenia
regulaminu podlega grzywnie do 5 000 000 z otych albo karze pozbawienia wolno ci
do lat 3 albo obu tym karom cznie.

Art. 35.

Kto, prowadz c dzia alno  zarobkow , wbrew warunkom okre lonym w ustawie
u ywa w swoim oznaczeniu lub reklamie wyrazów „biuro informacji gospodarczej”
podlega grzywnie do 5 000 000 z otych albo karze pozbawienia wolno ci do lat 3
albo obu tym karom cznie.

Art. 36.

1. Kto, b d c przedsi biorc , w przypadku:

1) ca kowitego zaspokojenia zobowi zania, jego wyga ni cia lub odroczenia
jego wykonania;

2) stwierdzenia faktu nieistnienia zobowi zania;

3) powzi cia przez przedsi biorc  wiadomo ci o odzyskaniu przez osob  utra-
conego dokumentu, o którym mowa w art. 9

niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  w terminie 14 dni, nie za da  usuni cia in-
formacji od biura, któremu przekaza  dane o zobowi zaniu lub o pos u eniu si
cudzym dokumentem podlega grzywnie do 30 000 z otych.
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2. Tej samej karze podlega kto, b d c przedsi biorc , w przypadku:

1) powzi cia wiarygodnej informacji, e przekazane informacje gospodarcze s
nieprawdziwe;

2) cz ciowego zaspokojenia zobowi zania;

3) powzi cia wiarygodnej informacji o zmianie innych informacji gospodar-
czych przekazanych przez przedsi biorc  do biura zgodnie z art. 7-9

niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  w terminie 14 dni, nie za da  od biura ak-
tualizacji informacji gospodarczych, przekazuj c do biura zmienione informacje
gospodarcze lub nie za da  od biura usuni cia przekazanych informacji gospo-
darczych.

Art. 37.

1. Kto przekazuje do biura nieprawdziw  informacj  gospodarcz  podlega grzywnie
do 30 000 z otych.

2. Tej samej karze podlega kto nie usun  informacji gospodarczej w terminie 90
dni od jej otrzymania od biura lub ujawni  niezgodnie z przepisami ustawy in-
formacj  gospodarcz  osobom trzecim.

Art. 38.

Kto, b d c przedsi biorc , w przypadku zaprzestania wykonywania dzia alno ci go-
spodarczej nie rozwi zuje niezw ocznie umowy, o której mowa w art. 6, podlega
grzywnie do 30 000 z otych.

Art. 39.

Kto wyst puje do biura o ujawnienie informacji gospodarczych bez upowa nienia
osoby, której informacje te dotycz  je eli takie upowa nienie jest wymagane ustaw ,
podlega grzywnie do 30 000 z otych.

Rozdzia  8

Zmiany w przepisach obowi zuj cych, przepisy przej ciowe i ko cowe

Art. 40.

W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia alno ci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r.
Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121,
poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz.
483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz.
552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216,  z 2001 r. Nr 37, poz.
424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253 i Nr 41, poz. 365)  w art. 9 po ust. 4 dodaje si  ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zak ad ubezpiecze  mo e udost pnia  dane dotycz ce umów ubezpieczenia
na zasadach i w trybie okre lonym w ustawie z dnia ______ o udost pnianiu
informacji gospodarczych (Dz. U. Nr ____ , poz. ___ ).”.
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Art. 41.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348,
Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 555, Nr 43, poz.
489, Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.
676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144) po art. 62 dodaje si  art. 62a w brzmieniu:

„Art.  62a. Przedsi biorstwo energetyczne mo e udost pnia  dane o odbiorcy
na zasadach i w trybie okre lonym w ustawie z dnia ______
o udost pnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr ____ , poz.
_____ ).”.

Art. 42.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami warto-
ciowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447) w art. 160 po ust. 1 dodaje si  ust. 1a w

brzmieniu:

„1a Nie narusza obowi zku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie,
przechowywanie oraz ujawnianie danych w trybie i na warunkach okre lo-
nych w ustawie z dnia ______ o udost pnianiu informacji gospodarczych
(Dz. U. Nr _____ , poz. _____ ).”.

Art. 43.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178 i Nr 144, poz. 1208) w art. 105 po ust. 4
dodaje si  ust. 4a-4c w brzmieniu:

„4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mog  udost pnia  biurom infor-
macji gospodarczej dzia aj cym na podstawie ustawy z dnia _____
o udost pnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr ___ , poz. ___ ), dane
w zakresie i na warunkach okre lonych w tej ustawie.

 4b. Banki mog  udost pnia  biurom, o których mowa w ust. 4a,  dane o zobo-
wi zaniach, powsta ych z tytu u umów zwi zanych z dokonywaniem czyn-
no ci bankowych, je eli umowy te zawieraj  klauzule informuj ce o mo li-
wo ci przekazania danych do tych biur.

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawieraj  informacje o warunkach, na
których banki przekazuj  dane, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 1
ustawy, o której mowa w ust. 4a, do biura.”.

Art. 44.

W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73,
poz. 852,  z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr
25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676) po art. 70 dodaje si  art. 70a w brzmieniu:

„Art. 70a. Operator lub podmiot udost pniaj cy us ugi telekomunikacyjne
mo e udost pnia  dane o u ytkowniku na zasadach i w trybie
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okre lonym w ustawie z dnia _________ o udost pnianiu infor-
macji gospodarczych (Dz. U. Nr ____ , poz. ____ ).”.

Art. 45.

W ustawie z dnia 26 pa dziernika 2000 r. o gie dach towarowych (Dz.U. Nr 103,
poz. 1099) w art. 54 po ust. 1 dodaje si  ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Nie narusza obowi zku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie,
przechowywanie oraz ujawnianie danych w trybie i na warunkach okre lo-
nych w ustawie z dnia ______ o udost pnianiu informacji gospodarczych
(Dz. U. Nr _____ , poz. _____ ).”.

Art. 46.

1. Przepisy ustawy stosuje si  równie  do udost pniania danych o zobowi zaniach
wymagalnych, powsta ych przed dniem jej wej cia w ycie.

2. O ujawnienie informacji gospodarczych o zobowi zaniach powsta ych przed
dniem wej cia w ycie ustawy mo e wyst pi  do biura wy cznie ten, kto posia-
da upowa nienie osoby, której informacje te dotycz , w terminie 30 dni od dnia
udzielenia tego upowa nienia.

Art. 47.

Ustawa wchodzi w ycie po up ywie miesi ca od dnia og oszenia, z wyj tkiem art. 7
pkt 13, który wchodzi w ycie z dniem wej cia w ycie ustawy z dnia 12 wrze nia
2002 r. o elektronicznych instrumentach p atniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385).










