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Projekt tworzony jest w Ministerstwie Gospodarki. Ministrem prowadzącym projekt jest Mariusz 
Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. 

 
Ministerstwo Gospodarki w 2011 r. przygotowało ankietę dotycząca oceny funkcjonowania ustawy o 
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych w celu przygotowania 
analizy ex post. Na przełomie roku 2011 i 2012 Ministerstwo zebrało odpowiedzi na ankietę 
dotycząca oceny funkcjonowania ustawy. Ankiety przeprowadzono wśród biur informacji 
gospodarczej, przedsiębiorców i dodatkowo zebrano uwagi Biura Informacji Kredytowej oraz Związku 
Banków Polskich. 
Do kooca 2013 r. trwały otwarte konsultacje m.in. z takimi podmiotami jak: Lewiatan zrzeszająca 3 
Biura Informacji Gospodarczej, Biuro Informacji Kredytowej i Związek Banków Polskich. 

 
Projekt założeo wraz z testem regulacyjnym został przygotowany na podstawie zebranych przez 
Ministerstwo Gospodarki uwag oraz propozycji zmian do ustawy, , co należy ocenid bardzo 
pozytywnie, gdyż jest to jeden z niewielu projektów prowadzonych wzorcowo. 

 
Katalog utworzony został na stronach RCL w dniu 2 maja 2014 r. Pisma zapraszające do konsultacji i 
uzgodnieo międzyresortowych zostały skierowane do 32 podmiotów spoza administracji publicznej w 
dniu 30.04.2014 r. z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 6.06.2014 r. Na konsultacje publiczne 
przeznaczono więc ponad miesiąc. Projekt został powieszony również na stronie 
www.konsultacje.gov.pl . Wyświetleo projektu założeo było 1026, nikt nie skorzystał z możliwości 
zgłoszenia uwag on-line. 

 
Uwagi do projektu przesłał 22 podmioty, w tym Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych 
przedstawiła swe uwagi w dwóch stanowiskach. Wszystkie te stanowiska uwagami do projektu 
założeo są dostępne na stronach RCL. 

 
W dniu 7.07.2014 r. Minister Haładyj skierował do 45 podmiotów zainteresowanych udziałem w 
konferencji  pismo zapraszające na konferencję uzgodnieniową, która odbyła się w dniu 22.07.2014 r. 
Przed konferencją uzgodnieniową w dniu 15 lipca 2014 r. Ministerstwo Gospodarki udostępniło na 
stronach RCL tabelkę z uwagami zgłoszonymi w trakcie uzgodnieo i konsultacji społecznych wraz ze 
stanowiskiem MG do każdej uwagi. 

 
Do 12 września br. organ wnioskujący nie przygotował raportu z konsultacji, co narusza § 51 
Regulaminu pracy Rady Ministrów. 

 
Obserwacja dokonana między 12 września, a 27 listopada 2014 r. 

 
We wrześniu 2014 r., po konferencji uzgodnieniowej, odbyły się dodatkowe uzgodnienia projektu 
założeo z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 
W dniu 9 października 2014 r. Ministerstwo Gospodarki skierowało pismo do Sekretarza Komitetu 
Stałego Rady Ministrów z prośbą o rozpatrzenie projektu przez Komitet Stały Rady Ministrów. 

 
Projekt został skierowany również do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. 

http://www.konsultacje.gov.pl/


 
W dniu 16 października 2014 r. Minister Gospodarki skierował do Sekretarza Komitetu Stałego Rady 
Ministrów pismo uzupełniające w stosunku do pisma z dnia 9 października 2014 r. do którego 
dołączono pisma Ministerstwa Gospodarki z wyjaśnieniami do Przewodniczącego Rady Legislacyjnej 
do opinii Rady Legislacyjnej z dnia 23 czerwca br. oraz do Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. 

 
Do projektu założeo przesłanego do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. 
uwagi zgłosiło 8 podmiotów: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Spraw Wewnętrznych, 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Minister Finansów, Minister Administracji i Cyfryzacji, 
Komisja Nadzoru Finansowego, Minister Sprawiedliwości, a także Prezes Rządowego Centrum 
Legislacji. 

 
W dniu 29 października 2014 r. Minister Gospodarki odniósł się do uwag nadesłanych przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Wewnętrznych, Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów, Ministra Finansów, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Komisji Nadzoru Finansowego, 
Ministra Sprawiedliwości, a także Prezesa RCL. 

 
W dniu 4 listopada 2014 r. Minister Gospodarki skierował pismo do Sekretarza Komitetu Stałego 
Rady Ministrów, w którym wniósł o przełożenie terminu rozpatrzenia projektu przez Komitet Stały 
Rady Ministrów, w związku z faktem, iż Ministerstwo Gospodarki prowadziło uzgodnienia projektu z 
resortami celem ograniczenia rozbieżności do projektu. 

 
W dniu 24 listopada 2014 r. Ministerstwo Gospodarki skierowało pismo do Sekretarza Komitetu 
Stałego Rady Ministrów z prośbą o rozpatrzenie projektu przez Komitet Stały Rady Ministrów, 
wskazując, iż projekt uzyskał pozytywną opinię Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, 
załączając jednocześnie nową wersję projektu założeo z dnia 25 listopada 2014 r. 

 
Pierwszy etap wejścia w życie regulacji jest przewidywany na styczeo 2015 r. 
 


