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Wskazanie reprezentowanego podmiotu uprawnionego (zaznaczyć właściwe pole stawiając X): 
 Prokurator Krajowy - 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 popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki 
nieposiadającej osobowości prawnej. 

 Komendant Główny Policji - jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobiegania przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców 
i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, 
Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 
1688). 

 Szef Biura Ochrony Rządu - jeżeli jest to konieczne do wykonywania obowiązków przewidzianych w ustawie z dnia 16 marca 2001 r. 
o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271). 

 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 28 września 
1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 
1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, 
poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz. 1824). 

 Generalny Inspektor Informacji Finansowej - w zakresie niezbędnym do przeprowadzania postępowania kontrolnego określonego 
w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących 
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (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, 
Nr 169, poz. 1385 i Nr 180, poz. 1500). 

 Dyrektorzy izb skarbowych - w związku z postępowaniem karnym lub karnym skarbowym przeciwko osobie fizycznej, osobie prawnej lub 
jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

 Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kontrolnego określonego w ustawie, 
o której mowa w pkt 4. 

 Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego - w zakresie nadzoru wykonywanego przez Komisję Nadzoru Bankowego. 
 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 2001 r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 
1800 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271). 

 Sądy - w związku z toczącymi się przed nimi postępowaniami. 
 Dyrektorzy izb celnych - 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 
przeprowadzania kontroli celnej i kontroli podatkowej. 

 

Dane Wnioskodawcy: 

Pełna 
nazwa:   

NIP:           Sygnatura sprawy:  

Adres 
siedziby:  Adres do 

korespondencji:  

Na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424) proszę 
o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących: 

 PRZEDSIĘBIORCY  KONSUMENTA 

Pełna 
nazwa:  Imię i nazwisko:  

NIP:           PESEL:            

W przypadku przesłania zapytania Wnioskodawca do prawidłowo wypełnionego wniosku dołącza dowód wpłaty na kwotę 2,50 zł brutto. 
Opłatę za rozpatrzenie Wniosku Wnioskodawca wpłaca na konto KRD BIG SA: WBK S.A. 50 1090 0004 9986 0000 0000 0017. 

Biuro w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku wysyła raport listem poleconym na podany adres korespondencyjny. 
Wnioski bez dołączonego dowodu wpłaty nie będą rozpatrywane ani odsyłane. 

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