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1. Sprzeciw dłużnika - treść, forma i sposób wnoszenia
§1

1. Dłużnik może wnieść do biura sprzeciw wobec dotyczących go informacji
gospodarczych mających status informacji aktualnych.

2. W sprzeciwie dłużnik może żądać uaktualnienia lub usunięcia informacji
gospodarczych.

3. Jeśli informacje gospodarcze, których dotyczy sprzeciw, nie są przechowywane w
bazie danych biura, sprzeciw uznaje się za bezzasadny, zawiadamiając o tym
dłużnika wraz z pouczeniem o treści art. 21a ust. 8 ustawy.

4. Biuro może również poinformować o wpływie sprzeciwu wierzyciela wskazanego w

sprzeciwie, jeżeli przewiduje to umowa zawarta pomiędzy biurem a tym
wierzycielem lub regulacje wewnętrzne biura.
§2

1. Sprzeciw dłużnika wnoszony jest:
1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie biura lub drogą pocztową na adres
siedziby biura, przy czym Regulamin biura może określać inne miejsce lub adres,
pod którym może być wniesiony sprzeciw;
2) drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem stron (serwisów)
internetowych biura lub poczty elektronicznej; Regulamin powinien wskazywać,
odpowiednio, adres strony internetowej lub adres poczty elektronicznej, na
który można wnieść sprzeciw lub wskazywać adres strony internetowej, na której
znajduje się informacja o adresie poczty elektronicznej, na który można wnieść
sprzeciw.
2. Regulamin biura może przewidywać, że sprzeciw wniesiony drogą elektroniczną
winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym dłużnika.
3. Regulamin biura może przewidywać, że sprzeciw może zostać wniesiony na
formularzu. W takim przypadku biuro udostępnia formularz sprzeciwu w swojej
siedzibie oraz na swoich stronach internetowych.
§3
Sprzeciw powinien zawierać:
1)

imię i nazwisko albo nazwę (firmę) dłużnika;

2)

w przypadku sprzeciwu wnoszonego przez przedstawiciela ustawowego albo
pełnomocnika – imię i nazwisko tej osoby, przy czym dane te mogą wynikać z
załączonego pełnomocnictwa;
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3)

adres miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika;

4)

w przypadku sprzeciwu wnoszonego przez przedstawiciela ustawowego albo
pełnomocnika – adres tej osoby, przy czym dane te mogą wynikać z załączonego
pełnomocnictwa;

5)

w przypadku sprzeciwu wnoszonego drogą elektroniczną - adres e-mail;

6)

numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
dłużnika będącego osobą fizyczną;

7)

numer identyfikacji podatkowej (NIP) dłużnika będącego osobą fizyczną
wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, osobą prawną lub
jednostką organizacyjną;

8)

numer informacji gospodarczej w bazie danych biura, która jest przedmiotem
sprzeciwu – jeżeli informacji gospodarczej nadano numer i jest on dostępny dla
dłużnika;

9)

oznaczenie zobowiązania dłużnika, obejmujące co najmniej: (i) oznaczenie
wierzyciela - imię, nazwisko oraz PESEL albo nazwa (firma) oraz NIP, (ii) tytuł
prawny, (iii) kwotę i walutę;

10) co najmniej jedno z żądań, o których mowa w § 1 ust. 2;
11) wskazanie okoliczności uzasadniających sprzeciw (wraz z ich udokumentowaniem);
12) opcjonalnie - oświadczenie o wyborze sposobu dalszej komunikacji z biurem,
jeżeli biuro dopuszcza taką możliwość;
13) w przypadku sprzeciwu wnoszonego w formie pisemnej - własnoręczny, czytelny
podpis dłużnika albo – w przypadku sprzeciwu wnoszonego przez przedstawiciela
ustawowego albo pełnomocnika dłużnika – podpis tej osoby.
§4
1. Sprzeciw może być wniesiony przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.
3. Do sprzeciwu należy załączyć co najmniej kserokopię pełnomocnictwa.
4. W przypadku sprzeciwu wnoszonego w drodze elektronicznej konieczne jest
dołączenie czytelnego skanu lub zdjęcia pełnomocnictwa.
§5
W przypadku niezachowania przez dłużnika warunków formalnych sprzeciwu
określonych w § 2 ust. 1-2, § 3 lub § 4, biuro niezwłocznie wzywa dłużnika do
poprawienia lub uzupełnienia go w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni,
informując go w stosownym przypadku, że niezastosowanie się do wezwania będzie
skutkować uznaniem sprzeciwu za bezzasadny.
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2. Dokumentowanie sprzeciwu
§6
1. Dłużnik powinien udokumentować okoliczności uzasadniające sprzeciw. W tym celu
dłużnik powinien załączyć do sprzeciwu dokumenty potwierdzające przytoczone w
sprzeciwie okoliczności faktyczne oraz prawne – w oryginałach lub czytelnych
kopiach. Biuro określa w regulaminie katalog przykładowych dokumentów mogących
potwierdzać okoliczności uzasadniające sprzeciw, zawierający przykładowe
dokumenty odnoszące się co najmniej do okoliczności wymienionych w art. 30a pkt
1 i 2 ustawy.
2. W przypadku nieudokumentowania okoliczności uzasadniających sprzeciw w sposób
opisany w ust. 1, biuro niezwłocznie wzywa dłużnika do udokumentowania tych
okoliczności w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, pouczając go w
stosownym przypadku, że niezastosowanie się do wezwania może skutkować
uznaniem sprzeciwu za bezzasadny.
§7
1. Jeżeli dłużnik nie uzupełnił lub nie poprawił sprzeciwu lub nie udokumentował
okoliczności uzasadniających sprzeciw w terminie wyznaczonym w wezwaniu, biuro
uznaje sprzeciw za bezzasadny, chyba że braki te są tego rodzaju, że nie
uniemożliwiają ani nie utrudniają w istotny sposób rozpatrzenia sprzeciwu.
2. W przypadku wniesienia sprzeciwu biuro może zwrócić się do dłużnika lub
wierzyciela o wyjaśnienia. Zwracając się o wyjaśnienia do wierzyciela biuro doręcza
wierzycielowi sprzeciw wraz z dokumentami przedłożonymi przez dłużnika,
wzywając go do ustosunkowania się do sprzeciwu oraz udzielenia wyjaśnień w
wyznaczonym w tym celu terminie, nie dłuższym niż 14 dni.
3. Ustosunkowując się do sprzeciwu, o ile w wezwaniu biuro nie wskaże inaczej,
wierzyciel powinien odnieść się do wszystkich okoliczności uzasadniających sprzeciw
wskazanych przez dłużnika, jak również udzielić żądanych przez biuro wyjaśnień.
Jeżeli wierzyciel kwestionuje okoliczności uzasadniające sprzeciw, powinien
wskazać i udokumentować okoliczności uzasadniające jego stanowisko.
Postanowienia § 6 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego wierzycielowi na
ustosunkowanie się do sprzeciwu, biuro rozpatruje sprzeciw na podstawie informacji
zawartych w sprzeciwie i dokumentach przedłożonych przez dłużnika. W takim
przypadku biuro, na podstawie całokształtu okoliczności, może uznać okoliczności
uzasadniające sprzeciw za przyznane przez wierzyciela, o czym wierzyciel powinien
zostać pouczony w wezwaniu.
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3. Wstrzymanie i zawieszenie ujawniania danych
§8
1. Po otrzymaniu sprzeciwu spełniającego wymagania formalne określone w § 2 ust. 12, § 3 i § 4 oraz udokumentowanego zgodnie z § 6, biuro niezwłocznie wstrzymuje
ujawnianie informacji gospodarczych objętych sprzeciwem na okres do 30 dni w
przypadku, gdy na podstawie informacji zawartych w sprzeciwie oraz załączonych
dokumentach zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że informacje te dotyczą
zobowiązania, które nie istnieje albo wygasło.
2. W przypadkach nieobjętych ust. 1 biuro może wstrzymać ujawnianie informacji
gospodarczych objętych sprzeciwem na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Podstawę wstrzymania przez biuro ujawniania informacji gospodarczych mogą
stanowić w szczególności następujące dokumenty, o ile na podstawie ich treści
można stwierdzić, że dotyczą zobowiązania, którego dotyczą informacje
gospodarcze objęte sprzeciwem:
1) orzeczenie sądu oddalające powództwo o zapłatę;
2) orzeczenie sądu
zobowiązania;

ustalające

nieistnienie

zobowiązania

albo

wygaśnięcie

3) potwierdzenie dokonania zapłaty;
4) oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu z długu;
5) inne dokumenty urzędowe potwierdzające nieistnienie albo wygaśnięcie
zobowiązania albo trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej
przez wierzyciela.
4. Biuro informuje wierzyciela i dłużnika o wstrzymaniu ujawniania informacji
gospodarczych, wskazując termin na jaki ujawnianie informacji gospodarczych
zostało wstrzymane.
5. Biuro może przedłużyć okres wstrzymania ujawniania informacji gospodarczych do
45 dni od dnia wstrzymania, gdy rozpatrzenie sprzeciwu wiąże się ze szczególnymi
trudnościami, informując o tym wierzyciela i dłużnika oraz wskazując termin, na
jaki wstrzymanie ujawniania informacji gospodarczych zostało przedłużone oraz
przyczynę przedłużenia.
§9
1. W przypadku wstrzymania ujawniania informacji gospodarczych objętych
sprzeciwem biuro rozpatruje sprzeciw w terminie nie dłuższym aniżeli okres, na jaki
wstrzymano ujawnianie informacji gospodarczych objętych sprzeciwem, określony
odpowiednio w § 8 ust. 1, 2 albo 5.
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2. W pozostałych przypadkach biuro rozpatruje sprzeciw w terminie nie dłuższym niż
30 dni od dnia otrzymania przez biuro sprzeciwu spełniającego wymagania określone
w § 2 ust. 1-2, § 3, § 4 oraz § 6.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli rozpatrzenie sprzeciwu wiąże się ze
szczególnymi trudnościami, biuro może przedłużyć termin rozpoznania sprzeciwu na
okres, który łącznie nie przekracza 45 dni od dnia otrzymania przez biuro sprzeciwu
spełniającego wymagania określone w § 2 ust. 1-2, § 3, § 4 oraz § 6, informując o
tym wierzyciela i dłużnika oraz wskazując nowy termin rozpatrzenia sprzeciwu oraz
przyczynę przedłużenia.
4. Po rozpatrzeniu sprzeciwu biuro:
1) dokonuje aktualizacji informacji gospodarczej w razie uzyskania uzasadnionej
informacji o okolicznościach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. e, f lub j
ustawy, albo o tym, że dane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-3 ustawy są
nieprawidłowe lub nieaktualne;
2) usuwa informację gospodarczą w razie uzyskania uzasadnionej informacji o
okolicznościach, o których mowa w art. 31 pkt 4-9 ustawy; albo
3) uznaje sprzeciw za bezzasadny.
5. W przypadku powzięcia przez biuro w toku rozpatrywania sprzeciwu uzasadnionych
wątpliwości dotyczących aktualności, prawdziwości lub kompletności informacji
gospodarczej w zakresie nieobjętym § 8 ust. 1 i 2 powyżej, biuro może zawiesić
ujawnianie tej informacji gospodarczej na czas wyjaśniania sprawy między stronami
lub przez właściwy organ albo usunąć tę informację gospodarczą.
§ 10
1. O dokonaniu aktualizacji, usunięciu oraz zawieszeniu ujawniania informacji
gospodarczej przez biuro, jak również o uznaniu sprzeciwu za bezzasadny, biuro
informuje wierzyciela i dłużnika.
2. Informując dłużnika o uznaniu sprzeciwu za bezzasadny, biuro poucza go, iż
ponowne wniesienie sprzeciwu w oparciu o te same okoliczności faktyczne i prawne
spowoduje pozostawienie sprzeciwu bez rozpatrzenia.

4. Obowiązki informacyjne biur informacji gospodarczej wobec
wierzyciela i dłużnika w procesie rozpatrywania sprzeciwu, zasady
komunikacji
§ 11
1. Wszystkie komunikaty, w tym wezwania, informacje i pouczenia, kierowane
zarówno do wierzyciela, jak i dłużnika powinny zawierać wskazanie podstawy
prawnej wynikającej z ustawy lub Regulaminu dla prowadzonych działań – w
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stosownym przypadku wraz z uzasadnieniem konieczności ich zastosowania w danym
stanie faktycznym i prawnym. Dodatkowo komunikaty, o których mowa w zdaniu
poprzednim mogą zawierać wskazanie właściwych postanowień niniejszych zasad.
2. Komunikacja biura z wierzycielem odbywa się w formach określonych w regulaminie
biura lub umowie zawartej z wierzycielem. Jeżeli brak jest ustalonych zasad – w
przypadku rozpatrywania sprzeciwu biuro powinno kontaktować się z wierzycielem
w formie pisemnej, pismem przesyłanym drogą pocztową listem poleconym.
3. Komunikacja z dłużnikiem powinna odbywać się w takiej samej formie, w jakiej
wniesiono sprzeciw. Za zgodą lub na wniosek dłużnika komunikacja z dłużnikiem
może odbywać się również w innych formach określonych w regulaminie biura.
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Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstała 27
października 1999 roku i obecnie skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z 10 sektorów
polskiego rynku ﬁnansowego, w tym bankowości, zarządzania wierzytelnościami, doradców
i pośredników ﬁnansowych, instytucji pożyczkowych, zarządzających informacją gospodarczą
i kredytową, odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz ubezpieczeń. KPF to Członek
Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Członek prestiżowej organizacji samorządowej europejskiego
przemysłu kredytowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations),
zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1.200 instytucji
ﬁnansowych. KPF ma w swoim dorobku badawczym już kilkaset raportów, koncentrując się
merytorycznie na obszarze kredytu.

Budujemy kapitał społeczny
w branży ﬁnansowej

www.kpf.pl

