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DANE WNIOSKODAWCY (wszystkie pola są wymagane) 

Nazwa    

Adres siedziby  

Adres do korespondencji elektronicznej    

NIP  

REGON   

 

 
PODMIOT SKLADAJĄCY WNIOSEK na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i 

wymianie danych gospodarczych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 470 z późn. zm.) (proszę zaznaczyć odpowiednie pole stawiając znak „X”): 

Prokurator Generalny – w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w 
związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej pochodzącego od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej 
umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji, albo w związku z toczącym 
się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z działaniem 
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;  
 
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu – na zasadach i w trybie określonym w art. 34 ustawy z 
dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. 
poz. 138);  
 
Komendant Główny Policji – na zasadach i w trybie określonym w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 
 
Komendant Służby Ochrony Państwa – jeżeli jest to konieczne do wykonywania obowiązków przewidzianych w ustawie z dnia 8 
grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138);  
 
Szef Kancelarii Sejmu – jeżeli jest to konieczne do wykonywania obowiązków przewidzianych w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o 
Straży Marszałkowskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 729); 
 
organ Krajowej Administracji Skarbowej - w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947); 
 
Generalny Inspektor Informacji Finansowej – w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań określonych w przepisach o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 
 
naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowej - w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej 
postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej oraz w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań i kontroli na podstawie przepisów 
prawa celnego i podatkowego; 
 
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie nadzoru wykonywanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, o której 
mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196, z późn. zm.) 
 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli – w zakresie informacji o przedsiębiorcach, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524);  
 
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego – w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca  
2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138); 
 
Komendant Główny Straży Granicznej – na zasadach i w trybie określonym w art. 10a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138); 
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sąd – w związku z toczącym się przed nim postępowaniem;  
 
komornik – w związku z prowadzonym przez niego postępowaniem; 
 
 
organ prowadzący Rejestr Należności Publicznoprawnych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201, 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 138) 
 
organ administracji publicznej - w związku z prowadzonymi przez niego postępowaniami w sprawie udzielenia ulgi w spłacie 
należności pieniężnych; 
 
administracyjny organ egzekucyjny - w związku z prowadzonymi przez niego postępowaniami, o których mowa w ustawie z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 
 

Wnoszę o ujawnienie (proszę zaznaczyć wybrane pole lub pola stawiając znak „X”): 
 

Raportu o Konsumencie 
 

Raportu o Przedsiębiorcy na podstawie informacji przechowywanych przez Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji 
Gospodarczej S.A. oraz: 
 

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 
 
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 
 
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 
 
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. 

 
Krajową Informację Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 

 
Raportu o Dokumencie 
 
Raportu z Rejestru Zapytań 
 
 

DANE PODMIOTU/ DOKUMNETU, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT 

DANE KONSUMENTA (wszystkie pola są wymagane) 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania  

PESEL   

DANE PRZEDSIĘBIORCY (wszystkie pola są wymagane) 

Imię i nazwisko (lub nazwa)   

Adres siedziby  

NIP   

REGON  

DANE DOKUMENTU (wszystkie pola są wymagane) 

Seria   

Numer   
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Sposób przekazania Raportu (proszę zaznaczyć wybrane pole lub pola stawiając znak „X”): 
 

korespondencyjnie - na wyżej wskazany adres siedziby 
 

za pomocą poczty elektronicznej – na wyżej wskazany adres e-mail 
 

 
 
 
 
 
 

………………………................. ………..…………..………………………………………… 
(miejscowość i data) (czytelny podpis, stanowisko służbowe, pieczęć) 

 
 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ potwierdzenia uiszczenia opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem za każdy z Raportów na podstawie 
informacji przechowywanych przez Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz za każde zapytanie z innego biura 
informacji gospodarczej na nr rachunku: mBank 24 1140 2105 0000 5617 4700 1001, chyba że jest to pierwszy wniosek o udostępnienie 
Raportu o Wnioskodawcy i/ lub Raportu z Rejestru Zapytań w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 

 

Wniosek wypełniony nieprawidłowo, niekompletny, uniemożliwiający weryfikację tożsamości Wnioskodawcy, bez wymaganych 
dokumentów nie jest rozpatrywany i nie podlega zwrotowi w celu uzupełnienia. 

 

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY: 

1. Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu 
informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 470 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) oraz 
Regulaminu Zarządzania Danymi Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., który jest dostępny na stronie 
internetowej www.m-big.com. 

2. Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres: mbig.pl@bisnode.com lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac 
Europejski 2, 00-844 Warszawa.  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
 
 

 

http://www.m-big./
http://www.bisnode.pl/
http://www.m-big.com/
mailto:mbig.pl@bisnode.com

