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dotyczy: rzadowego proiektu ustawy o udostepnianiu informac-ii ~osvodarczvch (druk 
seimou?, nr 1997) 

Szanowny Panie Marszalku, 

w imieniu Krajowej Spoldzielczej Kasy OszczqdnoSciowo-Kredytowej dziqkujq za 
przeslanie do zaopiniowania rzqdowego projektu ustawy o udostqpnianiu informacji 
gospodarczych (druk sejmowy nr 1997). 

Zgodnie z przepisem art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 199%. o spoldzielczych 
kasach oszczqdnoSciowo-kredytowych (Dz. U. z 1996r. Nr 1, poz. 2 z p6in. m.), Kasa 
Krajowa wyraia opinie o projektach aktow prawnych dotyczqcych dzialalnoSci kas. 

Projektowana ustawa, dotyczqca przepis6w regulujqcych obrbt informacjq o 
zobowiqzaniach konsumentow i przedsiqbiorc6w bqdzie miaia, po jej wejSciu w kycie, 
bezpodredni wpiyw na dzialalnoSC prowadzonq przez spoldzielcze kasy oszczqdnoSciowo- 
kredytowe. 

Zgodnie z art. 20 projektu ustawy o udostqpnianiu informacji gospodarczych, 
bezteminowo przechowywaC informacje otrzymane z biur informacji gospodarczej, a co 
wiqcej ujawniak je innym osobom, bqdq mogly podmioty ustawowo obowiqzane do oceny 
ryzyka kredytowego lub ryzyka operacyjnego. Jak slusznie wskazano w Uzasadnieniu, 
informacje gospodarcze stanowiq jeden z podstawowych argumentow przy ocenie 
wiarygodnoSci kontrahenta przed podjqciem decyzji o finansowaniu przedsiqwziqcia, w 
zwi&u z czym usuniqcie informacji gospodarczych przez instytucje, kt6re na potrzeby np. 

q dokumentacjq kredytowg ju i  po 90 dniach od ich otrzymania 
dowodzenie prawidiowoSci i rzetelnoSci decyzji o finansowaniu w 

roinego rodzaju kontroli czy audytow. Dlatego tei  zdaniem Kasy 
Wajowej proje%~bnym kezwoleniem powinny zostaC objqte wszystkie kategorie instytucji 
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ustawowo upowainionych do udzielania kredyt6w. Pominiecie ktbrejkohviek z nich 
mogloby bowiem doprowadziC do skutkow przeciwnych niz przySwiecajqce autorom 
projektu, to jest zamiast redukowad ryzyko w dzialalnoici kredytowej wydatnie je 
zwiekszyd poprzez stworzenie mechanizmu utrudniajqcego, o ile nie wrqcz 
uniemozliwiajqcego ocenq prawidlowoSci i rzetelnoSci podejmowanych przez nie decyzji 
kredytowych. W Swietle projektowanego art. 20 ust. 3 moze zachodziC wqtpliwoS6, czy 
istotnie obejmuje on wszystkie instytucje ustawowo upowainione do udzielania kredyt6w. W 
przepisie tym projektodawcy nie poshiyli siq bowiem ugruntowanym jui  w systemie prawa 
pojqciem ,,instytucje ustawowo upowainione do udzielania kredytow" (wystqpujqcym np. w 
art. 4 ust. 1 pkt 4, art. 105 i 105a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe), a 
niemanyrn dotychczas w systemie prawa pojqciem ,,instytucje ustawowo obowiqzane do 
oceny ryzyka kredytowego". Zapis taki stwarza niebezpieczenstwo takiej jego interpretacji, 
zgodnie z kt6rq do jego zastosowania nie wystarczaloby, iz dana instytucja zostala ustawowo 
upowainiona do udzielania kredytow (w zwiqzku z czym musi tworzyC odpowiedniq 
dokurnentacjq kredytowsb oceniaC zdolnoSC kredytowq wnioskujqcych o kredyty, 
podejmowak decyzje o udzieleniu lub nieudzielaniu kredytu oraz o odpowiednich 
zabezpieczeniach), lecz koniecznq przeslankq jego zastosowania bylby wyrahy przepis 
prawa statuujqcy w spos6b literalny obowiqzek takiej instytucji dokonywania oceny ryzyka 
kredytowego. Nalezy tu zwr6ciC uwagq, iz choC sp6ldzielcze kasy oszcz~dnoSciowo- 
kredytowe - ze swej istoty, dla zapewnienia bezpieczenstwa swej dzialalnosci, nie tylko 
powimy, ale w rzeczywistoSci dokonujq oceny ryzyka kredytowego, i choC ustawa o 
sp6ldzielczych kasach oszczqdnoSciowo-kredytowych w art. 29 ust. 2 nakazuje odpowiednie 
stosowanie przepis6w Prawa bankowego do umow kredytowych, zawieranych przez kasy 
(ktore to przepisy m-in. nakazujq uzaleiniC przyznanie kredytu od zdolnoici kredytowej 
kredytobiorcy, co wymaga oceny tej zdolnoici, a w przypadku jej braku - od spelnienia 
szeregu warunkow, w tym ustanowienia szczegolnego sposobu zabezpieczenia splaty kredytu, 
kt6ry to sposob musi by6 niewqtpliwe dostosowany do stopnia ryzyka zwiqzanego z 
udzieleniem kredytu takiemu kredytobiorcy, co wymaga z dokonania oceny tego ryzyka), to 
brak jest przepisu, kt6ry nakladalby na kasy obowivek dokonywania oceny tego ryzyka w 
spos6b literalny. I choC de lege Iata okolicznoSd, ze nie tylko banki, ale takie sp6ldzielcze 
kasy obowiqmne sq dokonywaC oceny takiego ryzyka, nie moze budziC wqtpliwos'ci, to 
wejScie w zycie przepisu, kt6ry jako przeslankq bezterminowego przetwarzania informacji 
pochodzqcych z biur informacji gospodarczej wskazywalby istnienie ustawowego obowiqzku 
dokonywania oceny takiego ryzyka, mogloby zrodziC wqtpliwoSC, czy dyspozycjq tego 
przepisu - wlainie projektowanego art. 20 ust. 3 ustawy o udostqpnianiu informacji 
gospodarczych - bqdq objqte spoldzielcze kasy oszczqdnoSciowo-kredytowe. Dla unikniqcia 
takiej wqtpliwoSci interpretacyjnej, mogqcej w rezultacie doprowadziC, z jednej strony, do 
dyskryminujqcego potraktowania kas w stosunku do innych instytucji ustawowo 
upowainionych do udzielania kredytbw, z drugiej zaS - wygenerowak niebezpieczenstwo 
~ q z a n e  z usuwaniem informacji, w oparciu o kt6re decyzje kredytowe sq podejmowane - 
wskazana bylaby zmiana redakcji omawianego przepisu. 

Majqc powyzsze na wzglqdzie wnosimy o rozwaienie mozliwoki nadania 
nastqpujqcego brzmienia ust. 3 w art. 20 projektu: 

,,3. Przepisow ust. 1 i 2 nie stosuje siq do podmiotow wymienionych w art. 19 ust. 1, 
instytucji ustawowo upowainionych do udzielania kredytbw oraz instytucji ustawowo 
zobowiqzanych do oceny ryzyka kredytowego lub operacyjnego." 



JednoczeSnie, Krajowa Sp6ldzielcza Kasa OszczqdnoSciowo-Kredytowa, jako 
instytucja ustawowo upowainiona do wyraiania opinii o projektach aktow prawnych 
dotycqcych dzialalnoSci kas, wyraia gotowoSC do wspolpracy i udzielania wszelkiej pomocy 
mogqcej siq przyczyniC do zapewnienia sp6jnoSci projektowanych rozwi@ legislacyjnych z 
regulacjami dotyczqcymi sp6ldzielczych kas oszczqdnoSciowo-kredytowych, na wszystkich 
etapach prac nad Projektem. 

Z wyrazami szacunku, 

- I 
.------y-.A.*. 
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