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Systemy Wymiany Informacji Związku Banków Polskich 
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Informacja zawsze towarzyszyła procesom zarządzania Bankiem, 

jednak nigdy nie była tak ceniona, jak to ma miejsce obecnie. 
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Związek Banków Polskich 

 

To samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 
maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. 

 

Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego. 

 

Do zadań Związku należy w szczególności: 

• tworzenie sprzyjających warunków organizacyjnych i prawnych rozwoju sektora bankowego 
poprzez współdziałanie z organami Państwa, 

• organizowanie współdziałania banków na rzecz rozwoju sektora bankowego i infrastruktury 
międzybankowej, 

• podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji obsługujących sektor bankowy. 
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Biuro Informacji Kredytowej 

Misja: 

• Misją BIK jest dostarczanie bankom, SKOK-om, konsumentom oraz przedsiębiorcom produktów 
informacyjnych oraz narzędzi informatycznych wspierających zaufanie oraz bezpieczeństwo 
uczestników obrotu gospodarczego w Polsce. 

Biuro Informacji Kredytowej powstało w 1997 roku. Od 2001 roku, BIK udostępnił sektorowi 
bankowemu ponad 210 milionów raportów z historią kredytową klientów. 

Dziś BIK współpracuje z 98% instytucji z sektora bankowego w Polsce: 

• 43 banki komercyjne, 

• 569 banków spółdzielczych 

• 59 SKOK-ów. 

Dzięki temu w bazach BIK znajdują się informacje o 112 mln rachunków oraz o 22 mln osób. 

Warto wiedzieć, że aż 90% informacji w BIK to informacje pozytywne, a więc dotyczące terminowo 
spłacanych zobowiązań. 
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Biura Informacji Gospodarczej 

To instytucje, które przyjmują, przechowują i udostępniają informacje gospodarcze. Nazwa 
zwyczajowa funkcjonująca w Polsce to: „rejestr dłużników”. 

Zajmują się przede wszystkim zbieraniem informacji od przedsiębiorców. 

 

BIG-i w Polsce oraz ich akcjonariusze: 

• Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. 

• Biuro Informacji Kredytowej S.A. 

• Związek Banków Polskich 

 

• Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 

• Małgorzata Kaczmarski 

 

• Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 

• Grupa Kapitałowa Kruk SA 
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Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji 
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Systemy Wymiany Informacji 

 

Bazy o charakterze wczesnego ostrzegania: 

• DOKUMENTY ZASTRZEŻONE 

• BANKOWY REJESTR 

• POSIADACZE 

• POJAZDY 

• AKCEPTANCI 

• SWOZ 

Bazy o charakterze analitycznym: 

• AMRON 

• ZORO 

Baza wiedzy (+ funkcja edukacyjna): 

• SWOZ 
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System BANKOWY REJESTR 
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System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE 

 

Cele: 

• eliminowanie z obrotu gospodarczego groźnych dla bezpieczeństwa obywateli oraz całej 
gospodarki, różnego rodzaju wyłudzeń dokonywanych przez osoby posługujące się 
skradzionymi lub fałszywymi dokumentami oraz cudzą tożsamością, 

• wzrost bezpieczeństwa systemu bankowego i obywateli , 

• unikanie problemów związanych z wyjaśnianiem nadużyć dokonywanych przez osoby 
nieuprawnione na niekorzyść osób, które dokument tożsamości utraciły, 

• zastrzegać dokumenty mogą nie tylko klienci banków, ale także osoby, które nigdy nie korzystały 
z usług bankowych, 

• zastrzeganie dokumentów nie tylko kradzionych ale i zagubionych, 

• szerokie dotarcie do społeczeństwa z informacją o Systemie DZ i zasadach dokonywania 
zastrzeżeń – społeczna Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. 
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System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE 

Zakres danych: 

• dokumenty tożsamości lub potwierdzające tożsamość:  

• dowody osobiste (również tymczasowe) 

• paszporty polskie i zagraniczne 

• prawa jazdy 

• książeczki wojskowe i marynarskie 

• karty stałego pobytu 

• czyste blankiety dokumentów 

• dowody rejestracyjne pojazdów 

• karty płatnicze 

• czeki 

• rachunki bankowe 

• książeczki obiegowe 

• stemple 
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Dlaczego dokumenty tożsamości są kradzione? 

 

Stołeczni policjanci zatrzymali oszusta, który sfałszował kilkaset 
dokumentów m.in. DOWODÓW OSOBISTYCH, praw jazdy i aktów 
notarialnych - poinformowała Komenda Stołeczna Policji: 

 

• „Sfałszowane dokumenty posłużyły mężczyźnie do popełnienia 
wielu oszustw na szkodę różnych firm na terenie całej Polski. 
35-letni Piotr R. został aresztowany na trzy miesiące” 
powiedział PAP rzecznik KSP 

 

• „W wynajmowanym przez niego mieszkaniu policjanci 
zabezpieczyli ok. 400 sztuk sfałszowanych dokumentów 
- dowodów osobistych, praw jazdy i zagranicznych dowodów 
tożsamości, podrobionych dokumentów legalizujących spółki, 
pełnomocnictwa, akty notarialne, upoważnienia, faktury 
i pieczątki różnych firm.” 
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Problemy z dokumentowaniem tożsamości osób 

 

Kradzież tożsamości jest jedną z najbardziej uciążliwych dziedzin przestępczości. 

 

Głównym narzędziem używanym do popełniania 
przestępstw o charakterze ekonomiczno-finansowym 
są dokumenty. 

 

Nie udało się stworzyć ogólnopolskiego, ogólnodostępnego 
systemu umożliwiającego wiarygodną weryfikację 
tożsamości. 

 

Bariery prawne w weryfikowaniu danych nie wspierają 
budowania bezpiecznego obrotu oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli. 

Rok 

Posługiwanie 

się dokumentem 

innej osoby 

Podrabianie 

dokumentów 

2003 33 775 20 949 

2004 33 350 19 358 

2005 30 391 19 937 

2006 27 322 19 217 

2007 22 087 18 319 

2008 19 729 17 340 

2009 18 854 17 804 

2010 16 155 16 427 

2011 13 423 15 888 

2012 12 071 17 135 
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Przestępczość związana z dokumentami w latach 2003 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.cpb.pl 

Raport infoDOK – Średnia liczba udaremnionych prób wyłudzeń 
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Raport infoDOK – Łączna kwota udaremnionych prób wyłudzeń 
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Raport o dokumentach infoDOK – III kwartał 2013 r. 
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Raport o dokumentach infoDOK – III kwartał 2013 r. 
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Kampania Informacyjna Systemu DZ 

Cele Kampanii: 

• Informowanie społeczeństwa (klientów banków oraz tych, którzy jeszcze nimi nie są) o tym, że 
istnieje system zabezpieczający osoby, które utraciły dokumenty tożsamości. 

• Pokazywanie roli banków, jako instytucji zaufania publicznego, które wykonują ogromną pracę 
na rzecz bezpieczeństwa swoich kilentów i całej gospodarki. 

• Wzrost poziomu bezpieczeństwa klientów i banków (większa baza zastrzeżonych 
dokumentów to mniejsze ryzyko wyłudzeń). 

Przesłanie i główne hasła Kampanii: 

• Promocja Systemu DZ w aspekcie korzyści i bezpieczeństwa dla osób, 
które utraciły dokumenty. 

• Docieramy z informacją także do osób nie będących klientami banków 
o tym, że także oni powinni dokonywać zastrzeżeń: 

• „Utraciłeś dokumenty? Nie ryzyku! Zastrzeż je w Banku!” 

• „Chroń najcenniejszy skarb – swoją tożsamość!” 
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Partnerzy Kampanii 
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System BANKOWY REJESTR 

 

Cel: 

• ograniczenie ryzyka kredytowego oraz wstępna ocena Klienta, 

• wczesne ostrzeganie w systemie kredytowym i płatniczo-rozliczeniowym. 

 

Baza zawiera dane Klientów (Konsumentów i Przedsiębiorców), których: 

• należności zostały zakwalifikowane do kategorii wątpliwych i straconych, 

• roszczenia dochodzone są w procesie windykacji, 

• stwierdzono posłużenie się fałszywym dokumentem lub złożenie nieprawdziwego oświadczenia. 
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System BANKOWY REJESTR a Rekomendacje KNF 
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Kryteria klasyfikowania Klientów 

Konsument: 

• kwota zobowiązania przekracza 200 zł, 

• zwłoka w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy, przekraczającej 60 dni, 

• niezapłacenie trzech kolejnych rat kredytu lub równowartości trzech miesięcznych rat kredytu 
lub gdy opóźnienie w spłacie zadłużenia wynosi co najmniej trzy miesiące, 

• nieuregulowanie trzech kolejnych płatności z tytułu należnych odsetek lub równowartości 
trzech kolejnych płatności z tytułu należnych odsetek, 

• trzykrotne niedopuszczalne zadłużenie w ciągu kolejnych 12 miesięcy, 

• nieuregulowanie zobowiązań z tytułu gwarancji bankowej, 

• przedkładanie fałszywych dokumentów lub składania nieprawdziwych oświadczeń w celu 
uzyskania kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji lub mogących w inny sposób narazić 
Zgłaszającego na straty, 

• wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, 

• nabycie przez Zgłaszającego wymagalnej wierzytelności pieniężnej. 
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Kryteria klasyfikowania Klientów 

Przedsiębiorca: 

• kwota zobowiązania przekracza 500 zł, 

• zwłoka w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy, przekraczającej 60 dni, 

• niezapłacenie trzech kolejnych rat kredytu lub równowartości trzech miesięcznych rat kredytu 
lub gdy opóźnienie w spłacie zadłużenia wynosi co najmniej trzy miesiące, 

• nieuregulowanie trzech kolejnych płatności z tytułu należnych odsetek lub równowartości 
trzech kolejnych płatności z tytułu należnych odsetek, 

• pięciokrotne niedopuszczalne zadłużenie w ciągu kolejnych 12 miesięcy, 

• nieuregulowanie zobowiązań z tytułu gwarancji bankowej lub akredytywy, 

• przedkładanie fałszywych dokumentów lub składania nieprawdziwych oświadczeń w celu 
uzyskania kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji lub mogących w inny sposób narazić 
Zgłaszającego na straty, 

• wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, 

• nabycie przez Zgłaszającego wymagalnej wierzytelności pieniężnej, 

• wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, 

• jednokrotne dopuszczenia do nieterminowego wykupu weksla. 
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Dane przechowywane w Systemie 

Konsument: 
• imię i nazwisko, 
• seria i numer dokumentu tożsamości, 
• PESEL, 
• dokładny adres zamieszkania. 

Przedsiębiorca: 
• nazwa i/lub imię i nazwisko, 
• numer REGON, 
• dokładny adres siedziby, 
• numer identyfikacji podatkowej, 
• imiona i nazwiska osób fizycznych wchodzących w skład organów zarządzających, a w przypadku 

spółek osobowych – także dane identyfikujące te osoby. 

Dane Zgłaszającego (bank): 
• nazwa Zgłaszającego, 
• imię i nazwisko osoby zgłaszającej – upoważnionej przez Zgłaszającego, 
• data zgłoszenia, 
• komunikat dotyczący daty usunięcia informacji. 
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Cechy i korzyści 

 

Dostęp do danych o Klientach niewywiązujących się z umów: 

• wskazywanie przedsiębiorców i osób fizycznych, których obsługa wiąże się z podwyższonym 
ryzykiem, 

• wzmacnianie bezpieczeństwa i rzetelności w obrocie gospodarczym, 

• ograniczanie ryzyka oraz obniżka kosztów działalności i cen oferowanych produktów i usług, 

• wzrost profesjonalizmu w świadczeniu usług i ich jakości, 

• podnoszenie poziomu zaufania w obrocie gospodarczym i cywilnym. 

 

Dostęp do danych historycznych: 

• informacje są przechowywane i udostępniane Uczestnikom nawet przez 10 lat, 

• Banki mogą wcześniej usunąć dane – najczęściej w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach, 
na wniosek Klienta. 
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System BANKOWY REJESTR – Wielkość bazy danych 
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Przykładowy raport 

 

Jan Kowalski 
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AMRON 
System Analiz i Monitoringu Rynku Obrotu Nieruchomościami 

 

Jedyna ogólnopolska, wystandaryzowana i wiarygodna baza danych cen transakcyjnych 
nieruchomości: 

• dostęp do różnych gestorów danych o nieruchomościach, 

• analizy prezentujące statystyki oraz aktualne trendy na rynku nieruchomości, 

• generowanie indywidualnych analiz w powiązaniu z danymi mikro- oraz makroekonomicznymi, 

• ułatwianie podejmowania decyzji związanych z finansowaniem nieruchomości, 

• pozwala wzbogacać ofertę produktową, przy skróceniu procesu decyzyjnego i racjonalizacji 
kosztów obsługi kredytobiorców, 

• gwarantuje efektywne zarządzanie ryzykiem kredytowym poprzez możliwość bieżącego 
monitorowania i aktualizacji wyceny 
zabezpieczeń hipotecznych oraz weryfikacji zewnętrznych 
wycen nieruchomości. 
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AMRON 

System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami 

 

Połączenie ogólnopolskiej, bazy danych o cenach transakcyjnych nieruchomości  z systemem analitycznym. 

Uczestnicy: 

• 33 banków komercyjnych i 250 banków spółdzielczych 

• Narodowy Bank Polski 

• Prokuratura Generalna 

• Agencja Nieruchomości Rolnych 

• Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami 

• rzeczoznawcy majątkowi (m.in. Emmerson Evaluations)  i pośrednicy w obrocie nieruchomościami (w tym 
Maxon Nieruchomości) 

Zasoby: ponad 1 750 000 informacji o cenach i wartościach nieruchomości: 

• wszystkie typy nieruchomości 

• zróżnicowane źródła informacji 
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AMRON – Wielkość bazy danych Systemu 
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AMRON, także jako „Czarna lista nieruchomości”? 

 

• Oznaczenie  w Systemie nieruchomości będącej przedmiotem tzw. transakcji podejrzanej  

 

• Wpis na „czarną listę” dokonuje - na wniosek użytkownika - administrator Systemu AMRON 

 

• Informacje o wpisie nieruchomości na czarną listę użytkownicy znajdą w raportach źródłowych 
A i B oraz raporcie historii nieruchomości. 
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Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji 

 

 

 



Rynek Wymiany Informacji 
Gospodarczych w Polsce 



Czym jest Biuro Informacji Gospodarczej 

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) to: 

 

      instytucja, która przyjmuje, przechowuje i udostępnia 
informacje gospodarcze. 

    Nazwa zwyczajowa funkcjonująca w Polsce to: „rejestr 
dłużników” 

 



 
Podstawy prawne, według których działa BIG 

 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dzienniku Ustaw z 
dnia 14 maja 2010 r. Nr 81, poz. 530.) – weszła w życie 14 czerwca 2010 r. 
 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) 
 

 Regulamin Zarządzania Danymi zatwierdzony  
w drodze decyzji ministra właściwego ds. gospodarki,  
po zasięgnięciu opinii Generalnego Inspektora Danych Osobowych w 
dniu 16.03.2009r. 

 



 
Biura Informacji Gospodarczej funkcjonujące w Polsce 

 Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. 

 

 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej 
S.A. 

 

 Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 



Akcjonariuszami KRD jest: 

 Małgorzata Kaczmarski 

Akcjonariuszami ERIF jest: 

 Grupa Kapitałowa Kruk SA 

Akcjonariuszami BIG InfoMonitor są: 
 

Biuro Informacji Kredytowej S.A 

Związek Banków Polskich 

Akcjonariat BIG-ów 



 
Czym jest Informacja Gospodarcza (IG) 

Informacja gospodarcza to: 

Informacja o terminowym spłacaniu zobowiązań 
płatniczych (informacja pozytywna) 

Informacja o niespłaconych długach (informacja 
negatywna) 

Informacja o  posłużeniu się podrobionym lub cudzym 
dokumentem 

 



 
Dane, które składają się na informacja gospodarczą 

O przedsiębiorcy:   
 

nazwa firmy 
siedziba i adres 
KRS 
NIP 
REGON 
imiona i nazwiska wspólników i 
członków zarządu 
przedmiot działalności 
   

O konsumencie: 
 

imiona i nazwisko 
adres 
PESEL 
seria i nr dowodu osobistego 
 



Jak przebiega wymiana informacji gospodarczych 



 
Trzy obszary funkcjonowania BIG  

 

1.Analiza ryzyka 

2.Miękka 
windykacja 

3.Ocena 
wiarygodności 

finansowej 



Analiza Ryzyka 



 
Analiza ryzyka 

 

BIG przechowuje i udostępnia informacje o zadłużeniu: 

 

 

                            OSÓB FIZYCZNYCH  

 

                            PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

 



Raporty z systemu BIG InfoMonitor pobierają m.in.: 

 Banki 

 Telekomy 

 Dostawcy energii 

 Firmy leasingowe 

 Firmy i fundusze pożyczkowe 

 Wspólnoty mieszkaniowe 

 Przedsiębiorstwa komunikacji zbiorowej 

 Samorządy 

 



Rodzaje raportów 

 Raport o Konsumencie -  zawiera informacje gospodarcze  
o konsumencie, jego zobowiązaniach oraz źródle pochodzenia informacji, pochodzące z 
wszystkich sektorów gospodarki 

 

 Raport o Przedsiębiorcy – zawiera informacje gospodarcze  
o przedsiębiorcy, jego zobowiązaniach oraz źródle pochodzenia informacji, pochodzące z 
wszystkich sektorów gospodarki 

 

 Raport o Dokumencie – zawiera informacje gospodarcze dotyczące posłużenia się cudzym 
lub podrobionym dokumentem 

 

 Raport o Sobie – zawiera informacje czy podmiot występujący do BIG o taki raport 
widnieje w Rejestrze Dłużników BIG 

 

 Raport z Rejestru Zapytań – zawiera informacje, kto w przeciągu ostatnich 12 miesięcy 
pytał o dany podmiot i jakie informacje otrzymał. 



Raport o konsumencie - I 

     Aby uzyskać raport o konsumencie konieczne jest posiadanie upoważnienia od tego 
konsumenta na uzyskanie danych z BIG. Upoważnienie jest ważne 30 dni od dnia jego 
udzielenia. 

 
 

  

Dane potrzebne do sprawdzenia konsumenta 

Imię i nazwisko konsumenta 

PESEL, jeżeli konsument jest obywatelem polskim 

Inny numer dokumentu tożsamości – jeżeli konsument nie jest 
obywatelem polskim 

Datę urodzenia 

Rodzaj dokumentu tożsamości 

Serię i numer dokumentu tożsamości 



Raport o konsumencie - II 

     Dodatkowo raport może być również wzbogacony o informacje pochodzące z: 

 

 Biura Informacji Kredytowej S.A. 

        Wymogiem jest uzyskanie pisemnego upoważnienia konsumenta, którego dotyczy 

zapytanie (informacja negatywna o zobowiązaniach spełniających warunki Ustawy o 

BIG)  

 Bankowego Rejestru Związku Banków Polskich 

        Wymogiem jest uzyskanie pisemnego upoważnienia konsumenta, którego dotyczy 

zapytanie 

 
  



Raport można pobrać bez pisemnej zgody osoby będącej przedmiotem  

zapytania. 

UWAGA !!! 

      Brak upoważnienia daje możliwość przeszukania wyłącznie bazy BIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Raport o przedsiębiorcy - I 

Dane potrzebne do sprawdzenia przedsiębiorcy  

Forma prawna podmiotu (jednoosobowa działalność gospodarcza, podmiot 
posiadający osobowość prawną, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej 

Pełna nazwa firmy 

NIP (zapisany w formie ciągłej, bez separatorów) 

REGON (nie jest wymogiem koniecznym, dodatkowo można po nim przeszukać 
bazę ZBP) 



Raport o przedsiębiorcy - II 

        Dodatkowo raport z BIG InfoMonitor może być wzbogacony 

o informacje pochodzące z: 

 

 Biura Informacji Kredytowej S.A. Wymogiem jest uzyskanie 

pisemnego upoważnienia od przedsiębiorcy, którego dotyczy 

zapytanie.  Jest ono ważne przez cały okres obowiązywania 

umowy 

 

 Związku Banków Polskich Wymogiem jest uzyskanie 

pisemnego upoważnienia od przedsiębiorcy, którego dotyczy 

zapytanie 

 Jest ono ważne przez cały okres obowiązywania umowy 



Raport o sobie 

 
 Dotyczy konsumenta lub przedsiębiorcy. 
 Zawiera informacje na temat figurowania danego konsumenta lub 

przedsiębiorcy w rejestrze dłużników 

 Daje możliwość zweryfikowania jakie dane znajdują się na jego temat 
oraz przez kogo zostały przekazane.  

 Ustawa o BIG gwarantuje każdemu raz na pół roku bezpłatne pobranie 
Raportu o sobie. 

 
 



Raport z Rejestru Zapytań 

 

 
 Dotyczy konsumenta lub przedsiębiorcy  

 Zawiera informacje na temat: podmiotu, który składał zapytanie o 
danego konsumenta lub firmę oraz kiedy złożono zapytanie i jakie 
informacje otrzymał pytający przedsiębiorca 

 Raport jest bezpłatny raz na pół roku  

 Raport jest przechowywany w Rejestrze Dłużników BIG przez 
okres 12 miesięcy od dnia jego ujawnienia. 

 



Sposoby wymiany informacji gospodarczych 

 Połączenie internetowe (WWW) 

WWW 

 Bezpośrednie połączenie między Systemem BIG, a systemem klienta (serwer-

serwer) 

      (WebService) 

CPU-CPU 

 Elektroniczne nośniki informacji (CD, DVD), plik excel 

 

 



Od stycznia 2012 do grudnia 2012 r.  BIG 
InfoMonitor udostępnił 

10,5 mln 

Liczba pobranych raportów z BIG InfoMonitor - 
2012 

raportów o przeterminowanym 
zadłużeniu konsumentów i kontrahentów 



Od stycznia do października 2013 r.  BIG 
InfoMonitor udostępnił 

9,8 mln 

raportów o przeterminowanym 
zadłużeniu konsumentów i kontrahentów 

Liczba pobranych raportów z BIG InfoMonitor - 
2013 



Monitorowanie kontrahentów 

 Biuro Informacji Gospodarczych w zakresie usług prewencyjnych oprócz 
udostępniania raportów na temat wiarygodności płatniczej, świadczy również 
usługę monitorowania.  

 

Możliwe jest monitorowanie: 

Stanu informacji gospodarczych o przedsiębiorcy – informacja o każdej zmianie 
w Rejestrze Dłużników BIG, dotyczącej wprowadzonych danych o przedsiębiorcy 
przekazanym do monitorowania. Pozwala to zaprzestać współpracy z 
przedsiębiorcą, któremu pogorszyła się sytuacja finansowa. 

Stanu informacji gospodarczych dotyczących własnej firmy - informacja o 
każdej zmianie w Rejestrze Dłużników BIG, dotyczącej wprowadzonej informacji 
gospodarczej o naszej firmie 



Miękka windykacja 



„Miękka windykacja” – wpisywanie dłużnika do BIG 

 „Miękka windykacja” – łagodny sposób odzyskiwania należności, którego 
głównym narzędziem jest wpisanie dłużnika do rejestru jednego z trzech Biur 
Informacji Gospodarczej. 

Narzędzia pomagające w egzekwowaniu należności 

Formularz wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o wpisie do BIG 

Pieczątka do wykorzystania na własnych dokumentach finansowych z informacją o 
możliwości umieszczenia dłużnika w rejestrze 

Naklejki informujące o współpracy z BIG 

Umieszczenie IG o niespłaconych zobowiązaniach dłużnika w BIG 

Powiadomienie o umieszczeniu IG w BIG wysłane do dłużnika 



Kiedy można przekazać dane dłużników do BIG 

 Dane dłużników można przekazać do BIG, jeżeli 
wierzytelność:  

 

wynika z określonego stosunku prawnego 

 

jest potwierdzona tytułem wykonawczym 

 



Warunki przekazania IG wynikających z określonego 
stosunku prawnego 

Do przekazania IG do BIG są uprawnione podmioty funkcjonujące na rynku z wyjątkiem 
konsumentów 

Zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym 

Łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika, będącego konsumentem, wobec 
wierzyciela wynosi co najmniej 200 zł, zaś dłużnika nie będącego konsumentem co najmniej 
500 zł 

Od terminu płatności upłynęło co najmniej 60 dni 

Upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia 
dłużnikowi do rąk własnych wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze 
przekazania danych do BIG 



Warunki przekazania IG potwierdzonych tytułem 
wykonawczym 

W tym przypadku do przekazania dłużników do BIG są uprawnione wszystkie podmioty 
funkcjonujące na rynku, w tym konsumenci 

Wierzytelność została potwierdzona tytułem wykonawczym 

Kwota i okres zaległości są bez znaczenia 

Upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia 
dłużnikowi do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze 
przekazania danych do BIG  



Informacje do BIG przekazują m. in. 
Banki spółdzielcze 

  Telekomy 

  Dostawcy energii 

  Firmy leasingowe 

  Firmy pożyczkowe 

  Wierzyciele wtórni (firmy windykacyjne) 

  Przedsiębiorstwa (sektor mśp) 

  Samorządy (dłużników alimentacyjnych) 

Firmy ubezpieczeniowe 

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

Osoby fizyczne, jeśli posiadają tytuł 
wykonawczy 

 



Operacje na IG możliwe w systemie BIG 

 Dodawanie IG do Rejestru Dłużników BIG 

 Aktualizacja IG 

 Usunięcie IG 

 Operacja zamrożenia IG 

 Operacja odmrożenia IG 

 Ujawnienie IG 

 Zastrzeżenie IG 

 



Proces 1:  część dłużników spłaca zaległe zobowiązania już po 
otrzymaniu wezwania z informacją o zamiarze umieszczenia 
jego danych w rejestrze BIG (25 % – 35 %). 
 
Proces 2: część dłużników reguluje zobowiązania po 
umieszczeniu informacji w Rejestrze Dłużników BIG (10% - 
20 %). 
 
Proces 3: ostatnim etapem jest wysłanie powiadomienia o 
umieszczeniu danych osoby lub firmy w Rejestrze Dłużników 
BIG (10 % - 15 % skuteczności) 
 

 

Efektywność miękkiej windykacji - doświadczenia 







 

nazwa wierzyciela                         Miejscowość, data 

adres siedziby wierzyciela 

kod pocztowy 

telefon kontaktowy 

Nazwa/Imię i nazwisko 

Ulica 

Kod, Miasto 

WEZWANIE DO ZAPŁATY 
z ostrzeżeniem o możliwości przekazania informacji o zaległym zadłużeniu do  

REJESTRU DŁUŻNIKÓW BIG InfoMonitor 
  

Informujemy, iż do dnia dzisiejszego nie odnotowaliśmy na koncie płatności dotyczących zaległego zadłużenia. 

W związku z tym wzywamy do niezwłocznego uregulowania poniższej należności: 

L.p. 
numer dokumentu/ 
faktury/ rachunku 

data 
wystawienia 

termin 
płatności 

kwota netto kwota brutto odsetki 

1.       

Razem do zapłaty:  

Słownie do zapłaty: 

Wymienioną kwotę należy przekazać na rachunek bankowy nr: 

W przypadku braku płatności, na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), informacje dotyczące Państwa 
zaległego zadłużenia zostaną przekazane do Rejestru Dłużników BIG prowadzonego przez: 

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.  
ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 
02-679 Warszawa 

po upływie miesiąca od wysłania niniejszego wezwania.  

Jednocześnie informujemy, iż wyłącznie całkowita spłata zaległego zadłużenia spowoduje usunięcie informacji o 
zadłużeniu z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.  

Przekazanie informacji do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor może uniemożliwić lub utrudnić: 

 uzyskanie kredytów i pożyczek bankowych oraz innych usług i produktów bankowych, takich jak karty kredytowe czy limit 

debetowy na koncie osobistym/firmowym, 

 uzyskanie pożyczek od SKOK-ów i firm pożyczkowych, 

 dokonywanie zakupów na raty, 

 zawieranie umów cywilnoprawnych takich jak umowy najmu, 

 podpisanie lub przedłużenie umowy na telefon komórkowy, dostęp do Internetu, dostawy gazu, prądu i wielu innych usług. 

Informacje o działalności BIG InfoMonitor znajdują się na stronie internetowej 

www.InfoMonitor.pl 
 

 
 

 
 
 

pieczęć i podpis wierzyciela 

 

 

 
- 

01
  



Ocena wiarygodności finansowej 



Znaczenie wiarygodności finansowej dla biznesu 

74 

 Odczytam teraz kilka zdań, proszę powiedzieć w jakim stopniu się Pan(i) z nimi zgadza., N = 435 
  
 Źródło: Quality Watch consulting & research 



Znaczenie wiarygodności finansowej dla biznesu 

75 

 Odczytam teraz kilka zdań, proszę powiedzieć w jakim stopniu się Pan(i) z nimi zgadza., N = 435 
  
 Źródło: Quality Watch consulting & research 
 
 



Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo 
 

 Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, to nowe narzędzie dla przedsiębiorców, 
za pomocą którego można potwierdzać własną wiarygodność finansową. 

 Certyfikat jest elementem Programu Firma Wiarygodna Finansowo, którego 
celem jest promocja rzetelnych i solidnych firm.  

 Firma, która chce przystąpić do Programu i ubiegać się o Certyfikat musi działać 
co najmniej od 6 miesięcy. Zostanie sprawdzona pod kątem nieposiadania 
zaległości płatniczych w Rejestrze Dłużników BIG, BIK oraz ZBP. 

 Każda certyfikowana firma otrzymuje pakiet on-line, za pomocą którego może 
promować swoją wiarygodność. Pakiet zawiera gotowe do wykorzystania piliki 
graficzne z logo Programu Firma Wiarygodna Finansowo. 

 

 

 

 

 



Deklaracja Uczestnika Programu 

1) Przestrzegam  prawa i zasad odpowiedzialnego biznesu; 

2) Płacę w terminie;                                                                                                                                                                                          

3) Nie mam zaległości płatniczych figurujących w rejestrach dłużników; 

4) Uważnie zarządzam swoją płynnością finansową;  

5) Dbam o pozytywną historię kredytową mojej firmy; 

6) Nie zadłużam się ponad miarę; 

7) Staram się wypracować zysk z moich działań; 

8) Zapewniam moim pracownikom odpowiednie warunki pracy i płacy; 

9) Dbam o reputację i markę mojej firmy; 

10) Dążę do współpracy  tylko z firmami wiarygodnymi finansowo; 

11) Honoruję certyfikaty wydane w ramach Programu Firma Wiarygodna Finansowo. 

 



Certyfikat Firma Wiarygodnej Finansowo - wzór 



Raporty i analizy BIG-ów 



 Biura Informacji Gospodarczej oprócz swojej podstawowej działalności prowadzą 
również działalność edukacyjną, poprzez publikowanie raportów na temat 
zadłużenia. 

Raporty BIG InfoMonitor: 

 Raport InfoDług - dane o zadłużeniu konsumentów, pochodzące z baz BIG 
InfoMonitor, BIK oraz ZBP. 

 Raport BIG – bada nastroje wśród przedsiębiorców, i wpływ zatorów płatniczych 
na prowadzenie biznesu. Na podstawie deklaracji przedstawicieli grupy zebranych 
w reprezentatywnym badaniu opinii. 

Raporty KRD: 

 Kompleksowy Raport o Długach – zawiera informacje o poziomie 
przeterminowanego zadłużenia Polaków. 

 Portfel należności polskich przedsiębiorców – monitoruje portfel należności w 
polskich przedsiębiorstwach, a także obsługę zobowiązań przez polskie 
przedsiębiorstwa (pośrednio). 

 



InfoDług 

24. Ogólnopolski raport o zaległym 
zadłużeniu i klientach  

podwyższonego ryzyka 

Lipiec 2013 



Wiarygodność danych, czyli jak powstaje InfoDług 

InfoDług przygotowany jest w oparciu o dane pochodzące z Biura 
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,  
Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. 
 

Uwzględnia dane obejmujące: 

• 95% sektora bankowego (BIK S.A. i ZBP) 

• pozabankowy sektor finansowy (SKOK, firmy 

pożyczkowe, leasingowe etc.) 

• zakłady ubezpieczeń 

• telekomy 

• dostawców usług masowych (energia, gaz, 

woda, tv kablowa, internet) 

• spółdzielnie mieszkaniowe 

W InfoDługu pokazujemy dane dotyczące pojedynczych osób. 
Dane są zbierane z trzech baz i weryfikowane pod kątem numeru PESEL oraz miejsca zamieszkania (kod pocztowy).  

Dane zebrane w InfoDługu są porównywalne, wszystkie dotyczą przeterminowanych zaległości zgłoszonych do Rejestru 
Dłużników BIG, oraz notowanych w BIK – wyższych niż 200 złotych niespłacanych co najmniej 60 dni, w przypadku informacji 
przekazanych przez konsumentów – potwierdzone tytułem wykonawczym. 



Profil klienta podwyższonego ryzyka 

• Klient podwyższonego ryzyka 
finansowego to najczęściej 
mężczyzna pomiędzy 30 a 39 
rokiem życia, mieszkający w 
województwie śląskim lub 
mazowieckim. Jego średnie 
zaległe zadłużenie wobec 
banków, firm pożyczkowych, 
telekomunikacyjnych oraz firm 
dostarczających usługi masowe 
wynosi 17 344 złotych.  

(źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 

 
Źródło: BIG InfoMonitor,  Raport InfoDług 



• Mężczyzna, 30-39 lat 

• W lipcu 2013 roku średnie zaległe 
zadłużenie wyniosło 17 344 złotych; 

• W ciągu 3 lat (2010 – 2013) średnie zaległe 
zadłużenie wzrosło o 4 725 złotych; 

• Profil demograficzny klienta 
podwyższonego ryzyka finansowego - 
mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, 
mieszkający w województwie śląskim lub 
mazowieckim; 

 

Źródło: raport InfoDług www.BIG.pl/infodlug 

2013 2010 

Profil klienta podwyższonego ryzyka 
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Łączna kwota zaległych płatności 

• Łączna kwota zaległych płatności klientów 
podwyższonego ryzyka w Polsce, odnotowanych 
w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG 
InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, 
na koniec czerwca 2013 roku wyniosła 39,85 
miliarda złotych. 

• Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych 
rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi 
telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu 
alimentów, pożyczek, a przede wszystkim 
z niespłacanych kredytów hipotecznych i 
konsumpcyjnych. 

• Kwota zadłużenia powiększyła się w czasie 
ostatnich trzech miesięcy o 0,57 miliarda złotych. 
Zaległe zadłużenie Polaków zwiększyło się o 1,44% 
w stosunku do wyników prezentowanych w 
marcowym Raporcie InfoDług. Łączna kwota 
zaległych zobowiązań klientów czasowo 
niewywiązujących się z płatności od czerwca 2012 
roku wzrosła o 10,44%.  

(źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 

 

Źródło: BIG InfoMonitor,  Raport InfoDług 
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Łączna kwota zadłużenia w podziale na województwa 

• Z danych BIG InfoMonitor wynika, że 
najwyższy poziom zadłużenia niezmiennie 
odnotowuje się w województwie śląskim. Jego 
mieszkańcy nie spłacają w terminie 
zobowiązań na łączną kwotę ponad 8,0 
miliardów złotych, a ich zadłużenie w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy wzrosło o zaledwie 
16 milionów złotych, czyli o niespełna 0,20%. 
Województwo śląskie stanowi ponad jedną 
piątą (20,8%) całego zadłużenia Polski.  

• W województwie mazowieckim, drugim pod 
względem wielkości zadłużenia regionie 
Polski, wartość zaległych zobowiązań również 
wzrosła i wynosi obecnie ponad 5,82 miliarda 
złotych. 

• Cztery województwa, których mieszkańcy 
zalegają na największe kwoty to: śląskie, 
mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie. 
Zadłużenie tej czwórki to ponad 20,63 miliarda 
złotych, czyli 51,88% wszystkich 
niespłaconych zobowiązań Polaków.  

 

Źródło: BIG InfoMonitor,  Raport InfoDług 

Województwo 
Łączna kwota w 

złotych 

Śląskie 8 000 046 201 

Mazowieckie 5 822 498 090 

Wielkopolskie 3 519 005 125 

Dolnośląskie 3 332 169 578 

Pomorskie 2 948 052 179 

Małopolskie 2 499 692 667 

Łódzkie 2 429 604 920 

Zachodniopomorskie 2 198 076 364 

Kujawsko-Pomorskie 2 185 153 367 

Lubelskie 1 399 166 757 

Warmińsko-Mazurskie 1 135 631 825 

Podkarpackie 1 127 947 167 

Lubuskie 1 061 812 879 

Opolskie 799 739 987 

Podlaskie 682 331 522 

Świętokrzyskie 589 530 069 

Nieznane 119 397 339 

Suma 39 849 856 035 



Liczba klientów podwyższonego ryzyka w podziale na województwa 

• W ciągu ostatnich trzech miesięcy we 
wszystkich województwach przyrosła 
liczba dłużników. Najwięcej osób 
nieradzących sobie ze 
zobowiązaniami przybyło w 
dolnośląskim, gdzie na koniec 
czerwca liczba dłużników przyrosła o 
3%, czyli blisko o 6 tysięcy. Dla 
porównania w tym samym czasie w 
województwie opolski liczba dłużników 
wzrosła o zaledwie o 732 osoby.  

• Niezmiennie od początku 
monitorowania danych najwięcej 
klientów podwyższonego ryzyka 
mieszka w województwie śląskim – na 
koniec czerwca było ich 340 271. W 
ciągu ostatnich trzech miesięcy grupa 
ta wzrosła o 1,65%, czyli o 5 511 
osób. 

Źródło: BIG InfoMonitor,  Raport InfoDług 

Województwo Liczba klientów pod w. ryzyka 

Śląskie 340 271 

Mazowieckie 293 800 

Dolnośląskie 209 309 

Wielkopolskie 205 743 

Pomorskie 165 053 

Łódzkie 163 141 

Kujawsko-Pomorskie 152 631 

Zachodniopomorskie 140 882 

Małopolskie 134 392 

Lubelskie 101 590 

Warmińsko-Mazurskie 94 328 

Lubuskie 76 877 

Podkarpackie 72 317 

Opolskie 50 163 

Podlaskie 48 456 

Świętokrzyskie 48 086 
Nieznane 548 

Suma 2 297 587 



2013 2010 

Liczba zadłużonych w poszczególnych województwach 

• W ciągu ostatnich trzech lat (2010 – 2013) zadłużenie poszczególnych województw znacząco się zmieniło. 
Do najbardziej zadłużonych województw czyli śląskiego oraz mazowieckiego dołączyły również: 
województwo dolnośląskie oraz wielkopolskie; 

 

 

Źródło: raport InfoDług www.BIG.pl/infodlug 

 

 



Liczba klientów podwyższonego ryzyka na 1000 mieszkańców 

• Dane na koniec czerwca 2013 roku 
wskazują na wzrost poziomu klientów 
podwyższonego ryzyka przypadających na 
1000 mieszkańców. Obecnie odsetek ten 
wyniósł 6,0%. W Raporcie InfoDług 
publikowanym na koniec marca bieżącego 
roku, odsetek ten był niższy o 1 pkt. proc.. 

• W zachodniej Polsce odnotowano znacząco 
większy odsetek osób zalegających z 
płatnościami w stosunku do wschodnich 
regionów. Najwięcej niesolidnych płatników 
pochodzi z województwa 
zachodniopomorskiego, gdzie na 1000 
mieszkańców przypada 83 klientów 
podwyższonego ryzyka. Grono osób, które 
nie radzą sobie z płaceniem zobowiązań w 
tym regionie wzrosło o 1 pkt.proc.   

• Podkarpackie niezmiennie wypada 
najlepiej, na koniec czerwca na 1000 
mieszkańców tylko 34 osoby nie 
wywiązują się ze swoich zobowiązań 
terminowo. Poziom ten jest niezmienny 
od sześciu miesięcy. 

Źródło: BIG InfoMonitor,  Raport InfoDług 

Województwo Liczba klientów podw. ryzyka 

zachodniopomorskie 83 

lubuskie 76 

pomorskie 74 

kujawsko-pomorskie 74 

śląskie 73 

dolnośląskie 73 

warmińsko-mazurskie 66 

łódzkie 64 

wielkopolskie 60 

mazowieckie 56 

opolskie 49 

lubelskie 47 

podlaskie 41 

małopolskie 41 

świętokrzyskie 38 

podkarpackie 34 

Średnia 60 



• Wbrew powszechnym opiniom najwięcej niesolidnych dłużników jest w gronie osób, których zaległości są 
stosunkowo niewielkie. Blisko 63% wszystkich zaległych płatności to kwoty poniżej 5 tysięcy złotych, w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy grupa ta zwiększyła się o blisko 1 pkt. proc. Można założyć, że przy zwiększonym 
wysiłku i dyscyplinie finansowej uregulowanie przeterminowanego zadłużenia jest w zasięgu ręki.  

• Struktura zadłużenia w poszczególnych przedziałach zadłużenia ulegała niewielkim wahaniom. 

Liczba klientów podwyższonego ryzyka, a kwota 
zadłużenia 

Źródło: BIG InfoMonitor,  Raport InfoDług 
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Liczba klientów podwyższonego ryzyka 

• W ciągu ostatnich trzech miesięcy 
liczba dłużników zwiększyła się o 
40 070 osób, czyli o 1,77%. Dynamika 
tego przyrostu jest niemal na tym 
samym poziomie jak ta z 2012 roku. W 
ciągu ostatniego roku liczba klientów 
podwyższonego ryzyka wzrosła o 
103 657 dłużników, czyli tyle ile wynosi 
cała populacja Legnicy. 

 

(źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 
 

Źródło: BIG InfoMonitor,  Raport InfoDług 
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• Na pierwszym miejscu znajduje się 
osoba pochodząca z województwa 
mazowieckiego, której łączna suma 
zaległego zadłużenia wynosi ponad 
106 milionów złotych i w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy wzrosła o 
blisko 1,7 miliona złotych, czyli o 
około 1,63%. 

• Kwota zadłużenia drugiej osoby na 
liście, pochodzącej z województwa 
dolnośląskiego, jest już 
zdecydowanie mniejsza i wynosi 
ponad 48,4 miliona złotych. Na 
trzeciej pozycji znajduje się 
mieszkaniec województwa 
lubelskiego z długiem o wartości 
ponad 48,3 milionów złotych. We 
wszystkich przypadkach źródłem 
zadłużenia są niespłacone kredyty 
mieszkaniowe, kredyty na zakup 
towarów, usług, papierów 
wartościowych oraz niespłacone 
pożyczki. 

 

 

 

10 najbardziej zadłużonych osób w Polsce 

Źródło: BIG InfoMonitor,  Raport InfoDług 

  
Kwota zaległości 

dłużnika 
Województwo 

1. 106 945 401 Mazowieckie 

2. 48 429 184 Dolnośląskie 

3. 48 345 500 Lubelskie 

4. 41 931 060 Mazowieckie 

5. 29 155 664 Dolnośląskie 

6. 24 856 619 Mazowieckie 

7. 24 310 262 Podkarpackie 

8. 20 882 851 Mazowieckie 

9. 19 675 836 Mazowieckie 

1
0 15 705 759 Zachodniopomorskie 



• Okazuje się, że jakość kredytów konsumpcyjnych jest różna w zależności od dnia, w którym umowa 
kredytowa jest podpisywana; 

• Najmniej kredytobiorców zalega po 12 miesiącach jeśli go zaciągnęli w poniedziałek; 

• Najwyższa jest szkodowość kredytów konsumpcyjnych pobieranych na początku roku.  

Drobne kredyty, chwilówki, kredyty konsumpcyjne 

Źródło: BIG InfoMonitor,  Raport InfoDług 



Badanie opinii publicznej 
- wiedza Polaków o działalności BIGów 

http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/misc?url=/templates/zoom.pbs&Site=NO&Date=20101010&Category=KRAJSWIAT&ArtNo=876018297&Ref=AR


Jawne dane dłużników? 

• 42% Polaków jest zdecydowanymi lub umiarkowanymi zwolennikami 
upubliczniania danych o dłużnikach 
• Przeciwnego zdania jest mniejsza grupa – 37% Polaków 

Zdecydowanie tak 
10% 

Raczej tak 
32% 

Raczej nie 
27% 

Zdecydowanie nie 
10% 

Nie wiem, trudno 
powiedzieć 

21% 

Czy Pana/Pani zdaniem informacje o osobach niespłacających terminowo 
swoich zobowiązań powinny być udostępniane innym zainteresowanym 

osobom lub firmom? 



Kiedy jesteśmy weryfikowani w BIG? 

• Niemal trzy czwarte Polaków (74%) zdaje sobie sprawę z bycia weryfikowanym na listach BIG w momencie 
ubiegania się o kredyt lub pożyczkę.  
• Jedynie 11% Polaków nie wie czy w ogóle jest sprawdzane w rejestrach dłużników 

Podczas ubiegania się 
o kredyt / pożyczkę 

Przy próbie dokonania 
zakupów na raty 

Przy próbie zakupu 
telefonu komórkowego/ 

telewizji kablowej/ 
dostępu do internetu 

Żadna/ nie wiem 

74% 

46% 

18% 

11% 

Proszę powiedzieć jak Pan(i) sądzi w jakiej sytuacji może być Pan(i) 
sprawdzony(a) w Biurze Informacji Gospodarczej? 



Dane o sobie  
 

• Zaledwie jedna czwarta (24%) Polaków wie, że może sprawdzić, jakie informacje o nim przechowywane są w rejestrach 
Biur Informacji Gospodarczej.  

 
• Wiedzy na ten temat nie ma przeszło trzy czwarte Polaków. 

Tak 
24% 

Nie 
76% 

Czy wie Pan/Pani, że ma Pan(i) prawo sprawdzić jakie dane na Pana/Pani 
temat znajdują się w Biurze Informacji Gospodarczej? 



 
Raport BIG – 22. edycja 

 
Wskaźnik Bezpieczeństwa 
Działalności Gospodarczej 

 
Czerwiec 2013 
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Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej 

• W ocenie polskich firm w ciągu ostatnich 3 miesięcy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności 
gospodarczej, wyrażany Wskaźnikiem BIG, wzrósł o 3,63 pkt. i obecnie wynosi 9,05 pkt. Jest nieznacznie 
niższy niż ten prezentowany na koniec maja 2012 roku. 

• Na obecny poziom wartości wskaźnika wpływ mają bardziej pozytywne oceny sytuacji w prawie 
wszystkich badanych branżach. Wyjątkiem są przedstawiciele dostawców usług masowych, w tej grupie 
wskaźnik spadł o blisko 7 pkt. 

• Na koniec pierwszego półrocza wyniki badania pokazują wyraźne pozytywne odbicie. Na razie trudno 
ocenić czy będzie ono trwałe, czy tak jak w poprzednich latach, będzie to efekt sezonowy związany z 
okresem letnim.  
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Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach [1/2] 

• Ocena przedstawicieli badanych firm dotycząca poziomu bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej wypada lepiej niż 
trzy miesiące temu, w prawie wszystkich głównych branżach odnotowano wyraźne wzrosty. 

• Odnosząc się do sektorów analizowanych od początku badania, największą zmianę zanotowano w grupie przedsiębiorców z innych 
branż. W tym segmencie wzrost indeksu BIG w ciągu trzech miesięcy wyniósł aż 18,8 pkt. i obecnie wynosi on 9,42 pkt. Równie 
wysoki wzrost nastąpił wśród firm z branży dostawców usług finansowych, gdzie indeks od ostatniego badania wzrósł o 9,3 pkt.. 
Na tak pozytywną poprawę Wskaźnika BIG w przypadku przedsiębiorców wpływ miał spadek występowania nieterminowo 
regulowanych należności, jak również procentowej poprawie spłat należności płaconych zgodnie z terminem. Respondenci są 
również zdania, iż poziom przeterminowanych wierzytelności w przypadku ich firmy jest niski, dotyczy to zarówno klientów 
indywidualnych, jak i korporacyjnych. Ponadto respondenci są zdania, iż taki stan rzeczy utrzyma się w przyszłości. 

• Wg  dostawców usług finansowych, głównymi czynnikami, które zdecydowały o wzroście wartości wskaźnika, są przede wszystkim 
spadek częstotliwości występowania nieterminowego regulowania należności w branży respondenta oraz zmniejszenie się 
poziomu wierzytelności przeterminowanych o co najmniej 60 dni w przypadku klientów indywidualnych. Natomiast w nieco 
mniejszym stopniu respondenci z tej branży uważają, iż taki stan rzeczy utrzyma się w dalszej przyszłości. 
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Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach [2/2] 

• Wśród analizowanych pozostałych sektorów,  najwyżej bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej oceniają 
przedstawiciele branży turystycznej. Mając na uwadze fale bankructw biur turystycznych z zeszłego roku, obecny najwyższy w historii 
poziom indeksu BIG (19,98 pkt.) pozwala patrzeć w przyszłość z optymizmem. Warto dodać, że jest to jedyna branża, która od niemal 
roku notuje stały wzrost indeksu BIG.  

• Mimo trudnych perspektyw dla rynku budowlanego, przedstawiciele tego sektora znacznie lepiej ocenili poziom bezpieczeństwa 
prowadzenia działalności gospodarczej w porównaniu do wyników z 21. edycji raportu. Oznacza to, że po 6-miesięcznym okresie 
stałych wyników zbliżonych do 0 pkt., wskaźnik wyraźnie wzrósł (+ 4,47 pkt. proc.), osiągając 2,67 pkt. Pomimo dość zdecydowanej 
poprawy nastrojów, ostatecznie niski wynik indeksu BIG wskazuje na wciąż bardzo trudną sytuację w branży z niewielkimi 
perspektywami na poprawę w najbliższej przyszłości. 

• Od ostatniego Raportu BIG nieznacznej zmienię uległy nastroje wśród przedsiębiorców z branży e-commerce. Wyniki są niemal 
identyczne do tych  sprzed trzech miesięcy, dlatego też nasuwają się wnioski  
o stałym poziomie odczuwania bezpieczeństwa wśród respondentów z tej branży.  
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Nieterminowe płatności, a prowadzenie firm w Polsce 

• Z 22. edycji Raportu BIG wynika, że 83% wszystkich badanych firm uważa, że regulowanie faktur niezgodnie z 
terminami zapłaty stanowi poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności. Obecny poziom nie uległ 
zmianom w ciągu ostatnich trzech miesięcy. 

• We wszystkich badanych sektorach problem nieterminowanego regulowania płatności jest uznawany za 
zdecydowane utrudnienie w prowadzeniu działalności. Najmniej odczuwają ten problem przedstawiciele 
branży turystycznej, wśród których i tak 78%respondentów uważa, że jest to poważna bariera. 

• ciągu ostatnich trzech miesięcy zdecydowanie wzrosły negatywne odczucia wśród przedsiębiorców. Ten 
problem odczuwa 89% badanych, co stanowi wzrost respondentów z negatywnymi odczuciami o 8 pkt. proc. 
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Nieterminowe płatności częstym problemem? 

• W ciągu ostatnich trzech miesięcy o 2 pkt. proc. zwiększyła się grupa respondentów, która uważa nieterminowe 
regulowanie należności w ich branży za zjawisko występujące rzadko. Obecnie jest ich 41%. W tym samym czasie o 1 
pkt. proc. spadła liczba ankietowanych, którzy oceniają zjawisko nieterminowego regulowania zobowiązań jako 
częste, tego zdania jest obecnie 58% badanych firm. 

• Od ostatniego raportu największa zmiana nastąpiła wśród dostawców usług finansowych. Aż o 23 pkt. proc. uległy 
poprawie odczucia w tej grupie badanych. Niemal we wszystkich branżach nastąpiła poprawa, jeśli chodzi o 
terminowe spłacanie zobowiązań. Wyjątkiem są badani z branży budowlanej, gdzie jeszcze w marcu blisko jedna 
trzecia respondentów uważała zatory płatnicze za rzadki problem, a obecnie ten wynik zmalał o 5 pkt. proc. i wynosi 
23%. 
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Zdolność kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań 

• Po sześciomiesięcznym okresie wzrostów, jakie miały miejsce w poprzednich edycjach Raportu BIG, nastąpiło 
negatywne przełamanie trendu. Z bieżącego raportu wynika, że respondenci gorzej oceniają zdolność 
kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań. Obecnie wskaźnik jest niższy w stosunku do badania z 
marca 2013 o 2 pkt. proc. Wciąż jednak aż 62% respondentów uważa, że ich partnerzy biznesowi mają wysoką 
zdolność do regulowania bieżących zobowiązań. 

• Największa negatywna zmiana nastąpiła wśród przedstawicieli usług masowych. W ciągu ostatnich 3 miesięcy w 
tej grupie, aż o 15 pkt. proc zmniejszyło się grono pozytywnie oceniających zdolność do regulowania w termie 
zobowiązań przez kontrahentów i obecnie wynosi 47%. 

• Najgorzej zdolność do regulowania bieżących zobowiązań przez swoich partnerów biznesowych oceniają 
dostawcy usług masowych i przedstawiciele branży budowlanej,  w obu tych przypadkach jest to grono bliskie 
połowie respondentów (46%). 
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Ocena pierwszego półrocza 2013 roku 
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Jak ocenia Pan/Pani pierwsze półrocze 2013 r.?  

• Z 22. edycji Raportu BIG wynika, że obecnie blisko trzy czwarte ankietowanych (72%) jest zdania, że 
spowolnienie gospodarcze ma zdecydowany i negatywny wpływ na wyniki finansowe ich firmy. Najgorzej 
sytuacja przedstawia się wśród respondentów z branży finansowej, gdzie 84% badanych odczuło skutki 
pogorszającej się koniunktury gospodarczej. Jeszcze pół roku temu (wyniki z 20. edycji Raportu BIG) 
zaledwie 16% badanych z tej branży spodziewało się pogorszenia sytuacji finansowej.  

• W ocenie zaledwie jednej czwartej ankietowanych, spowolnienie gospodarcze nie wpłynęło w żaden 
sposób na wyniki finansowe ich firm, a tylko 2% badanych uważa, że pogarszająca się sytuacja 
gospodarcza wpłynęła pozytywnie na ich budżet. 
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Pierwsze półrocze 2013 roku w ocenie 
polskich firm – oczekiwania, a realia 
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Ocena pierwszego półrocza 2013 roku 

• Z 22. edycji Raportu BIG wynika, że obecnie blisko trzy czwarte ankietowanych (72%) jest zdania, że 
spowolnienie gospodarcze ma zdecydowany i negatywny wpływ na wyniki finansowe ich firmy. Najgorzej 
sytuacja przedstawia się wśród respondentów z branży finansowej, gdzie 84% badanych odczuło skutki 
pogorszającej się koniunktury gospodarczej. Jeszcze pół roku temu (wyniki z 20. edycji Raportu BIG) 
zaledwie 16% badanych z tej branży spodziewało się pogorszenia sytuacji finansowej.  

• W ocenie zaledwie jednej czwartej ankietowanych, spowolnienie gospodarcze nie wpłynęło w żaden sposób 
na wyniki finansowe ich firm, a tylko 2% badanych uważa, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza 
wpłynęła pozytywnie na ich budżet. 

Jak ocenia Pan/Pani pierwsze półrocze 2013 r.?  

ŹRÓDŁO: Badanie TNS POLSKA 



Wydatki a rozwój firm 

• Niestety również w obszarze wydatków na rozwój firmy respondenci, którzy byli badani sześć miesięcy temu nie 
pomylili się w swoich chłodnych ocenach. Z Raportu BIG wynika, że 61% wszystkich firm przeprowadziło 
ograniczenie wydatków. Największe redukcje kosztów przeprowadziły firmy z branży budowlanej, gdzie 69% 
badanych spółek przeprowadziło cięcia wydatków, a 26% firm z tej branży zrezygnowało z części świadczonych 
wcześniej usług.  

• Ze wszystkich badanych branż najlepiej w pierwszym półroczu radzą sobie firmy e-commerce, gdzie nieco ponad 
połowa (58%) ograniczyła koszty prowadzenia działalności, ale aż 24% firm podniosła wydatki na inwestycje 
związane z rozwojem firmy. Wynik ten jest dwukrotnie wyższy niż w pozostałych badanych branżach. 
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Jakie działania wykonała Pan/Pani firma w 
pierwszym półroczu 2013 r.? 

ŹRÓDŁO: Badanie TNS POLSKA 



Sytuacja firmy w drugim półroczu 2013 roku 

 

40

32

31

37

40

43

58

21

40

35

14

18

6

9

39

28

34

49

42

51

33

Ogółem

dostawcy usług f inansowych

dostawcy usług masowych

przedsiębiorcy (inne branże)

branża turystyczna

branża budowlana

e-commerce

Lepsze niż pierwsze Gorsze niż pierwsze Sytuacja nie ulegnie zmianie

N=400

Czy przewiduje Pan/Pani, że drugie półrocze 2013 roku 
dla Pana/Pani firmy będzie? 

• Zdania dotyczące drugiej połowy 2013 roku są podzielone niemal po równo pomiędzy dwie 
frakcje respondentów. Jedna bardziej optymistyczna, licząca 40% badanych oraz nieznacznie 
mniejsza 39%, która jest przekonana, że wyniki firm będą identyczne do tych z pierwszego 
półrocza. Co piąty ankietowany (21%) wskazuje, że kolejne miesiące 2013 roku będą gorsze niż 
pierwsza połowa 2013 roku. Najgorzej sytuacja wygląda wśród przedstawicieli branży 
budowlanej, gdzie ponad połowa badanych (51%) oczekuje ze strachem przyszłości.  

ŹRÓDŁO: Badanie TNS POLSKA 



Planowane działania strategiczne w drugiej połowie 2013 
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Jakie działania firmy planuje Pan/Pani w drugiej połowie 
2013 roku? 

• Ponad połowa (58%) badanych firm nie planuje przeprowadzać żadnych istotnych zmian w profilu 
działalności, a niemal co dziesiąta (9%) nosi się z zamiarem zamknięcia bieżącej działalność lub jej 
zawieszenia. Z badania wynika również, że zaledwie co trzecia firma (31%) zamierza zmienić 

strategię,  
w tym rozpocząć tak kluczowe działania, jak ekspansja firmy i jej rozwój. Tylko 4% wszystkich firm, w 
drugiej połowie 2013 roku planuje fuzje i przejęcia. 

• Druga połowa 2013 roku wygląda bardzo obiecująco dla firm z branży e-commerce, gdzie ponad 
połowa (52%) ankietowanych firm planuje dalszy rozwój i ekspansję. Aż 15% badanych planuje fuzje 
i przejęcia, a zaledwie co czwarta firma nie przeprowadzi żadnych znaczących zmian w swojej 
działalności.  

ŹRÓDŁO: Badanie TNS POLSKA 



Obalamy mity na temat BIG-ów 

 Biura Informacji Gospodarczej (rejestry dłużników) to podmioty prywatne, spółki 
akcyjne. 

 Nie ma w Polsce państwowych podmiotów gromadzących i udostępniających 
dane o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców 

 Dane o zadłużeniu konsumenta lub przedsiębiorcy są usuwane z BIG-u w 
momencie całkowitej spłaty zadłużenia – nie ma możliwości trafienia do BIG-u 
„na zawsze” 

 Informacje o zadłużeniu nie trafiają do BIG-ów automatycznie – podstawą 
współpracy z BIG jest podpisanie z nim umowy 

 BIG i BIK to dwa odrębne podmioty działające w oparciu o inne regulacje prawne. 
BIK gromadzi informacje z całego sektora bankowego i buduje historię kredytową 
klientów banków, BIG-i gromadzą głównie informacje negatywne z pozostałych 
sektorów gospodarki.  

 Konsumenci mogą pytać w BIG tylko o zadłużenie przedsiębiorców (np. mogą 
sprawdzić pracodawcę lub dewelopera) 



www.cpb.pl 

Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji 

 

 

 



System wymiany informacji finansowej w 
Polsce i na świecie –  

rola BIK 
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www.bik.pl 

Niezbędne minimum dla masowej wymiany informacji finansowych i 
gospodarczych 

 Adekwatne regulacje prawne; 
 
 Uzgodnione standardy wymiany i zakres danych podlegających 

wymianie; 
 
 Efektywna technologia informatyczna, pozwalającą na natychmiastowy 

dostęp do informacji drogą elektroniczną. 
 
 Informacje wysokiej jakości, co obniża koszty funkcjonowania systemu 

wymiany informacji i decyduje wiarygodności udostępnianych informacji; 
 
 Interesariusze wymiany informacji; 
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Trochę historii – Biuro Informacji Kredytowej 

Rok założenia – 1997 (październik) 
 
Forma prawna – Spółka Akcyjna 
 
Podstawy prawne funkcjonowania -  
Kodeks Spółek Handlowych 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe 
Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 
z dnia 9 kwietnia 2010 r. 
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
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Trochę historii – Biuro Informacji Kredytowej 
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Trochę historii – Biuro Informacji Kredytowej 

Misja 
„Misją Biura Informacji Kredytowej jest utrzymanie pozycji lidera  
rynku wymiany informacji, wspierającego bezpieczny  obrót gospodarczy.  
 
BIK jest infrastrukturalną firmą sektora bankowego, działającą na rzecz instytucji ponoszących ryzyko 
finansowe – w szczególności banków – a także ich klientów, poprzez wypełnianie funkcji integratora 
danych o zobowiązaniach, jak również innych informacji pochodzących z dostępnych zbiorów 
publicznych i prywatnych.  
 
Wypełniając swą misję Biuro Informacji Kredytowej przykłada szczególną wagę do upowszechniania 
wiedzy o znaczeniu informacji dla rzetelności obrotu gospodarczego oraz o potrzebie budowania 
pozytywnej historii kredytowej dla dobra każdego klienta banku.  
 
Najbliższymi sojusznikami BIK w naturalny sposób są banki i ZBP, a współpraca rozwijana jest także z 
innymi podmiotami sektora finansowego, organizacjami konsumenckimi, samorządowymi oraz organami 
administracji państwowej.” 
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Zadania BIK i zasady obowiązujące uczestników wymiany informacji 
kredytowej 

ZASADY WYMIANY 
INFORMACJI 

•  Wzajemność 

•  Wiarygodność 

•  Neutralność 

• Maksymalne  

bezpieczeństwo 

ZADANIA 

•  Gromadzenie 

•  Przetwarzanie 

•  Udostępnianie  
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Schemat wymiany informacji finansowej i danych gospodarczych 

w Polsce  
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Rodzaje baz danych – bazy publiczne - przykłady 

 Krajowy Rejestr Sądowy 
(Rejestr przedsiębiorców oraz  Rejestr dłużników niewypłacalnych) 

 PESEL 
 REGON 
 Ewidencja działalności gospodarczej 
 Rejestr zastawów 
 NIP 
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INFORMACJA FINANSOWA NA TLE RYNKU WYMIANY INFORMACJI GOSPODARCZEJ W 
POLSCE 
 

 

www.bik.pl 

Rodzaje baz danych – bazy niepubliczne - przykłady 

            Bazy Związku Banków Polskich: 
   Bankowy Rejestr,  
   Dokumenty Zastrzeżone,  
   AMRON 

             Bazy danych Biura Informacji Kredytowej: 
    SI BIK - Kredytobiorcy- zawierająca informacje o 100 milionach rachunków 
kredytowych dotyczących ok. 24 milionów klientów, 
    SI BIK - Przedsiębiorca – baza danych o zobowiązaniach przedsiębiorców  

             Bazy danych Biur Informacji Gospodarczej: 
   BIG ERIF,  
   BIG InfoMonitor 
   BIG KRD 

              Bazy danych wywiadowni gospodarczych i agencji ratingowych 
             działających na terenie Polski 
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Biuro Informacji Kredytowej S.A. 
System Informacji Kredytowej BIK to ponad 670 instytucji finansowych, w tym: 

– 42 banki komercyjne  

– 571 banków spółdzielczych i Zrzeszenia BPS oraz SGB 

– KSKOK i 55 SKOK-ów 

– Wonga.pl Sp. z o.o. 

– BIG InfoMonitor S.A. 
 

Największa baza w Polsce obejmująca informację o: 

– ok. 100 mln rachunków kredytowych 

dotyczących 22 mln klientów 

Informacje o klientach z ponad 15 tysięcy placówek  bankowych 

oraz SKOK-ów 
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Bazy BIK - System Wymiany Informacji SI BIK Kredytobiorcy 

Informacje dotyczące ok. 
100 mln rachunków 

kredytowych należących do  
22 mln osób 
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Liczba ogółem udostępnionych przez BIK raportów oraz ocen scoringowych 

w mln sztuk 

 
 

 

2009 2010 2011 2012 III kw. 2013

28,44
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44,71

42,98

25,83

13,01
15,19 15,85 16,32

9,14

Raporty BIK Oceny punktowe BIK (do raportów)
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Bazy BIK – System Wymiany Informacji SI BIK Przedsiębiorca 
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PRZEDSIĘBIORCY i Rolnicy - liczba ogółem 
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KREDYTY - liczba informacji ogółem 
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Bazy BIK 

Bazy BIK stanowią największe zbiory informacji o 
zobowiązaniach kredytowych w Polsce  
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Na jakie podstawowe pytania odpowiada BIK?  

              

 Ile klient ma zobowiązań? 

 Jakie są to zobowiązania? 

 Czy terminowo obsługuje zobowiązania? 

 Jakie jest prawdopodobieństwo spłaty kredytu przez klienta? 
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Produkty i usługi BIK  

              
 

 

 Zawartość informacyjna produktów i jej znaczenie dla 
odbiorcy: 

    dla banków, 
    dla uprawnionych instytucji finansowych, 
    dla przedsiębiorców niebankowych, 
    dla konsumentów, 
 

 Znaczenie produktów i usług BIK dla rynku wymiany 
informacji  finansowej i gospodarczej 

 
 Znaczenie produktów i usług BIK dla gospodarki 
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 Bankowy Raport Kredytowy SI BIK Kredytobiorcy- segmenty 
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Zestaw danych sumarycznych dla rachunków kredytowych (BIORK) 
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Do każdego raportu BIK mogą być dołączone oceny punktowe BIK: 

 
 
 

 

  

 
 
 

 Wynik oceny punktowej z modelu behawioralnego BIK dla klienta 
 

 
 
 
 

 Wyniki oceny punktowej z modelu BIK prognozującego prawdopodobieństwo 
wystąpienia klienta o nowy produkt kredytowy 

 

 

 
 

 Wyniki oceny punktowej z modelu behawioralnego BIK dla kredytów hipotecznych 
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Ocena – punktowa - scoring 

 
 

 

• Klient podlegający ocenie metodą scoringową może być oceniany w oparciu o scoring aplikacyjny lub 
scoring behawioralny, w tym scoring biura kredytowego.  

 
• To, jaki rodzaj scoringu jest stosowany do oceny klienta jest związane z tym,  z jakimi danymi o 

kliencie/jego produkcie mamy do czynienia.  
 

Scoring kredytowy 
to metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego klienta indywidualnego, która polega na prognozowaniu 
prawdopodobieństwa stania się „złym” klientem, na podstawie porównania profilu kredytowego 
ocenianej osoby z profilem kredytowym klientów, którzy w przeszłości korzystali z kredytu. Im bardziej 
profil kredytowy danego klienta jest podobny do profilu kredytowego klientów właściwie korzystających z 
kredytów w przeszłości, tym lepszą ocenę punktową otrzyma klient. Im więcej punktów uzyska klient, tym 
większe jest prawdopodobieństwo prawidłowego korzystania z kredytu. Prognoza wykonywana jest na 
określony czas np. 6, 12, 24 miesiące. 
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Scoring 

 
 

 

Scoring aplikacyjny 

Informacja o kliencie/produkcie na dany 

moment 

Scoring behawioralny (w tym 

scoring biura kredytowego) 

Informacja historyczna o 

kliencie/produktach  

PRZESZŁOŚ

Ć 
TERAZ 
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Klienci występujący w bazie SI BIK Kredytobiorcy wg posiadania czynnych 
rachunków kredytowych - dane na koniec II kw. 2013 r. 
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 Dane na koniec III kw. 2013 r. 
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Profil klientów indywidualnych – nadmiernie zadłużonych na podstawie informacji 
kredytowych  
 

  Ponad 10 czynnych rachunków kredytowych 

 Maksymalne wykorzystanie limitu w koncie i 
kartach kredytowych 

 Duża ilość zapytań kredytowych  

 „Rolowanie” kredytów, czyli  spłata kredytów/rat 
poprzez zaciąganie kolejnych zobowiązań     
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Kredyt obrotowy jako najczęściej występujący typ finansowania w rachunkach 
kredytowych dla przedsiębiorców - dane za III kw. 2013 r. 

 
 

 

 1-3 miesięcy opóźnienia w 
płatnościach  

/dla czynnych rachunków kredytowych* wg 
typu finansowania/ 

 

 3-6 miesięcy opóźnienia w płatnościach  
/dla czynnych rachunków kredytowych* wg 

typu finansowania/ 

 

*Czynne rachunki kredytowe  rozumiane są  jako otwarte, windykacja, egzekucja 
 

41% 

26% 

1% 

16% 

2% 

8% 
5% 

01 - Kredyt Obrotowy 

02 - Kredyt Inwestycyjny 

03 - Kredyt Hipoteczny 

23 - Kredyt w Rachunku Bieżącym 

24 - Kredyt Obrotowy Rewolwingowy 

25 - Karta Kredytowa lub Płatnicza, 
Debetowa z limitem 

71 - Nieuprawnione saldo debetowe 

36% 

18% 1% 

25% 

3% 

5% 

13% 
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA BANKÓW – 
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 
 
 

 

www.bik.pl 

Inne produkty i usługi 
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PRODUKTY I USŁUGI  GRUPY: ZBP, BIK, BIG INFOMONITOR  
DOSTĘPNE BANKÓW –  ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE  

www.bik.pl 
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
NIEBANKOWYCH – ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 

 
 

 

www.bik.pl 

Wymiana informacji i danych gospodarczych pomiędzy instytucjami finansowymi a 
przedsiębiorcami niebankowymi 
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
NIEBANKOWYCH – ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 

Informacje finansowe i dane gospodarcze o przedsiębiorcach z SI BIK Przedsiębiorca, 
dostępne dla  przedsiębiorców niebankowych na raportach BIG InfoMonitor (za zgodą 
przedsiębiorcy, którego dotyczą) 
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 
 
 

 

www.bik.pl 

Nowy portal BIK: www.bik.pl – widok strony głównej 

 
 

 

http://www.bik.pl/


143 

PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 

Nowy portal BIK 

 

 

 

 

Jak założyć Konto na portalu BIK? - 2 metody potwierdzania tożsamości: 
 

1. List polecony z potwierdzeniem odbioru 

2. Skan lub zdjęcie dowodu osobistego 
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 
 

 
 

 

Nowy portal BIK 

Pakiety BIK dla konsumentów dostępne przez konto na portalu BIK 
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 

 

 

 

Nowy portal BIK 

Interaktywny panel użytkownika 
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 
 

 
 

 

Nowy portal BIK 

Produkty w pakietach BIK – Profil Kredytowy  Mini – obraz klienta w 4 wierszach 

 
 

 

Wchodzi w skład każdego pakietu BIK.  

 

Zawiera kwintesencję danych analitycznych tj.: 

– Liczbę zobowiązań, 

– Liczbę zapytań o konsumenta w ciągu ostatnich 12 
miesięcy, 

– Liczbę instytucji finansowych przekazujących dane o 
konsumencie do BIK, 

– Informację o możliwości naliczenia oceny punktowej. 
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 
 

 
 

 

Nowy portal BIK 

Produkty w pakietach BIK - Informacja Ustawowa 

 
 

 

Wchodzi w skład każdego pakietu BIK. 

Udostępniana na mocy art. 32 i 33 Ustawy o ochronie 
danych osobowych, nie częściej niż raz na 6 
miesięcy. 

Możliwe jest również zamówienie drogą korespondencyjną, bez 
założenia konta na portalu BIK (wniosek jest dostępny na stronie 
www.bik.pl) lub podczas wizyty bezpośredniej w BOK BIK. 

Informacja ustawowa zawiera:  

– Dane z wniosku o raport  

– Dane osobowe z zapytań i zobowiązań kredytowych  

– Dane dot. zobowiązań kredytowych  

– Informacja o upadłości konsumenckiej.  

http://www.bik.pl/
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 
 

 
 

 

Nowy portal BIK 

Produkty w pakietach BIK – Alert Twoje Kredyty 

 
 

 

Wchodzi w skład Pakietu Monitoring.  

 

Konfiguracja alertów - wybór drogi dostarczenia alertu, historia alertów 
są dostępne dla konsumenta w Panelu Użytkownika.  

 

Alert jest wysyłany jako SMS lub e-mail wtedy, kiedy do BIK wpływa 
informacja o tym, że kredyt nie jest spłacany w terminie.  
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 
 

 
 

 

Nowy portal BIK 

Produkty w pakietach BIK – Strażnik Kredytu 

 
 

 

Wchodzi w skład Pakietu Ochrona oraz Monitoring.  
 

Alert jest wysyłany jako SMS lub e-mail w przypadku zarejestrowania 
w BIK zapytania kredytowego dotyczącego danego konsumenta. 
 
Otrzymanie alertu to informacja nt. rozpoczęcia przez bank 
procedury weryfikacji wiarygodności konsumenta. 
 
Jeśli konsument nie składał wniosku kredytowego a otrzymał alert,  
może zaistnieć podejrzenie próby  wyłudzenia kredytu na 
tożsamość konsumenta! 
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 
 

 
 

 

Nowy portal BIK 

Alert Strażnik Kredytu 

 
 

 

     W 2012 r. odnotowano blisko 
 

6 tys. prób wyłudzeń kredytów  
 

przez osoby posługujące się cudzymi 
dokumentami tożsamości, na łączną 
kwotę prawie 

 
300 milionów złotych! 

 
Źródło: Raport infoDOK Związku Banków Polskich 
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 

 

 

 

Nowy portal BIK 

Alerty BIK – szybka informacja SMS/e-mail 
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 

 

 

 

Nowy portal BIK 

 

Przykładowe alerty BIK 
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 

 

 

 

Nowy portal BIK 

Alerty BIK w panelu użytkownika 
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 
 

 
 

 

Nowy portal BIK 

Produkty w pakietach BIK – Profil Kredytowy Plus 

 
 

 

Wchodzi w skład  Pakietu Monitoring. 

Umożliwia wgląd do danych kredytowych konsumenta wyłącznie na ekranie 
komputera. 

W ramach Pakietu konsument może 12 razy pobrać dane z BIK.   

Dwa poziomy agregacji informacji: N = zagregowane informacje syntetyczne, N – 1 
= szczegółowe informacje analityczne. 

Zawiera: 

– Podsumowanie – zobowiązania w trakcie spłaty, liczba innych zobowiązań, 
liczbę zapytań o konsumenta 

– Ocenę punktową konsumenta 

– Zobowiązania w trakcie spłaty, w których konsument przestał być stroną 
umowy, zamknięte, przetwarzane  w celu stosowania metod statystycznych 

– Zapytania o konsumenta 

– Informację o upadłości konsumenckiej.   
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 
 
 
 
 

Nowy portal BIK 

Produkty w pakietach BIK – Profil Kredytowy Plus (poziom n) 
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 
 

 
 

 

Nowy portal BIK 

Produkty w pakietach BIK – Profil Kredytowy Plus (poziom n-1) 

 
 

 



157 

PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 

 

 

 

Nowy portal BIK 

• Zwiększenie czytelności poprzez 

agregację danych. Wyodrębnienie 

rachunków otwartych i zamkniętych. 

• Segment podsumowania  

• Ocena punktowa. 

• Dwa poziomy informacji: 

• N = zagregowane informacje 
syntetyczne, 

• N – 1 = szczegółowe informacje 
analityczne dotyczące 
poszczególnych rachunków. 

• Wprowadzenie ikonograficznego 

oznaczenia statusu płatności. 

Profil Kredytowy Plus, sposób forma prezentacji danych (ikony)  
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 

 

 

 

Nowy portal BIK 

Profil Kredytowy Plus, nowa forma prezentacji danych (ikony)  
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 

 

 

 

Nowy portal BIK 

Pakiety BIK – oferta cenowa 
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 
 

 
 

 

Nowy portal BIK 

Produkty dostępne w koncie bankowości internetowej – Profil Kredytowy Klienta w BIK 
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 
 

 
 

 

Nowy portal BIK 

Produkty dostępne w koncie bankowości internetowej – Profil Kredytowy Klienta w BIK 

 
 

 

Dostępny tylko poprzez konto klienta w bankowości internetowej i 
COK.  
 

Produkt wyłączony z oferty na portalu BIK.  Dostępny w wersjach 
językowych: 
polskiej oraz  angielskiej. Profil Kredytowy zawiera:  

– Ocenę punktową klienta w BIK 

– Podsumowanie zobowiązań kredytowych klienta w trakcie spłaty, liczbę innych 
zobowiązań oraz liczbę zapytań o klienta ze strony instytucji finansowych 

– Zobowiązania w trakcie spłaty z historią sald z ostatnich 12 miesięcy i 
ikonograficznym oznaczeniem statusów płatności. 

– Zobowiązania, w których klient przestał być stroną umowy, zamknięte, przetwarzane  
w celu stosowania metod statystycznych 

– Zapytania o klienta ze strony instytucji finansowych 

– Informację  o upadłości konsumenckiej 

– Słownik pojęć.  
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PRODUKTY I USŁUGI BIK DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW –  
ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA I JEJ ZNACZENIE 
 

 
 

 

Nowy portal BIK 

Przyczyny korzystania z produktów BIK przez konsumentów 

 
 

 

 
 Chęć zaciągnięcia zobowiązania kredytowego 
 
 Sprawdzenie historii kredytowej - jakie dane są w BIK? 

 
 Weryfikacja czy poręczony kredyt jest regulowany 

 
 Monitorowanie informacji o zaciągniętych zobowiązaniach, pilnowanie 

własnej tożsamości 
 
 Świadectwo solidności - legitymowanie się pozytywną  

historią kredytową w sytuacjach: 
• kupna samochodu, 
• wynajęcia mieszkania,  
• zawarcia umowy o pracę. 
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ZNACZENIE PRODUKTÓW I USŁUG BIK DLA RYNKU WYMIANY 
INFORMACJI FINANSOWEJ I GOSPODARCZEJ 
 

 

www.bik.pl 

 
 

 

dla instytucji finansowych 

Obniżenie kosztów wymiany informacji 
kredytowej dla uczestników rynku. 

Realne udostępnienie systemu 
wymiany informacji zainteresowanym 
stronom. 

Pozyskiwanie informacji na temat 
pożyczkobiorców w celu: 

- rzetelnej oceny zdolności kredytowej, 

- rzetelnej oceny wiarygodności  kredytowej,  

- ograniczenia ryzyka „złego” wyboru, 

- zwiększenia rozmiarów akcji kredytowej, 

- obniżenia kosztu oraz zwiększenia dostępu 
do kredytu, 

- obniżenia ryzyka wystąpienia oszustw  
   bankowych, m.in.: „kradzieży tożsamości”. 

dla konsumentów i 
przedsiębiorców niebankowych 

Realne udostępnienie kredytów szerokim grupom 
społecznym  

- kredyty konsumpcyjne w 15 minut, zakupy ratalne,   

- uproszczenie procedur  bankowych. 

Obniżenie kosztów kredytowania na skutek: 

- niskich kosztów wymiany informacji w sektorze  
  finansowym,  

- silnej konkurencji międzybankowej.  

Zapobieganie nadmiernemu zadłużaniu klientów. 

Zniwelowanie asymetrii informacji pomiędzy 
kredytodawcą i kredytobiorcą. 
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ZNACZENIE PRODUKTÓW I USŁUG BIK DLA RYNKU WYMIANY 
INFORMACJI FINANSOWEJ I GOSPODARCZEJ 

www.bik.pl 

Raport kwartalny Kredyt Trendy – analizy statystyczne BIK  
 
 

 

Dostępny na www.bik.pl 
 

http://www.bik.pl/
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ZNACZENIE WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ 
DLA RYNKU 
 
 

 

www.bik.pl 

Rola BIK 

 
 

 

BIK jest stałym elementem systemu finansowego w Polsce, działa na rzecz 
ograniczania ryzyka kredytowego i biznesowego 

 

Zasoby informacyjne BIK służą zarówno bankom jak i ich klientom 

 

BIK pełni rolę integratora dostępu  banków do innych baz danych 

 

BIK – pewność w niepewnych czasach 
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TRANSGRANICZNA WYMIANA INFORMACJI FINANSOWEJ 

www.bik.pl 

Główne założenia transgranicznej wymiany informacji finansowej 
 
 

 
    Wymiana transgraniczna informacji kredytowej to pełniejsza ocena 

wiarygodności klientów banków 
 
    Klienci banków mogą wylegitymować się swoją historią 
kredytową 

zbudowaną zagranicą, za pośrednictwem innego biura kredytowego 
 

  Historia kredytowa z zagranicznego biura - ułatwienie w pozyskaniu 
finansowania 
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TRANSGRANICZNA WYMIANA INFORMACJI FINANSOWEJ 

www.bik.pl 

Przykład współpracy BIK z Schufa 
 
 

 

Dzięki transgranicznej 
współpracy biur kredytowych 

rynek wymiany informacji 
rozszerza się, docelowo na całą 

UE 
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TRANSGRANICZNA WYMIANA INFORMACJI FINANSOWEJ 

www.bik.pl 

Przykład współpracy BIK z Schufa 

 
 
 

 

Partnerzy Księgi upadłości Księgi dłużników Zmiany adresów 

 

Największy 
niemiecki  

zbiór danych 

462 mln informacji 

66 mln osób 

W Niemczech największy zbiór danych umożliwiający określenie 

płynności finansowej osób fizycznych. 
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TRANSGRANICZNA WYMIANA INFORMACJI FINANSOWEJ 

www.bik.pl 

Przykład współpracy BIK z Schufa 
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TRANSGRANICZNA WYMIANA INFORMACJI FINANSOWEJ 

www.bik.pl 

Europejski System Wymiany Informacji 
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TRANSGRANICZNA WYMIANA INFORMACJI FINANSOWEJ 

www.bik.pl 

Rejestry kredytowe na świecie 
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TRANSGRANICZNA WYMIANA INFORMACJI FINANSOWEJ 

www.bik.pl 

Rejestry kredytowe na świecie 

  
 

 
KREDYTOBIORCY UJĘCI 
W REJESTRACH 
KREDYTOWYCH, W 
WYBRANYCH KRAJACH 
(% DOROSŁYCH  
OBYWATELI) 
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TRANSGRANICZNA WYMIANA INFORMACJI FINANSOWEJ 
 
 

 

www.bik.pl 

Rola BIK - pokrycie rynku wymiany informacji finansowej (kredytowej) w Polsce 

 
 

 

 

W Polsce BIK posiada informacje kredytowe o ok. 22 mln dorosłych 
Polaków, co stanowi 69% dorosłej populacji (pow. 15 roku życia). 
 
Średnia dla najbardziej rozwiniętych krajów OECD wynosi 
ok. 64 %.   
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ZNACZENIE PRODUKTÓW I USŁUG BIK DLA GOSPODARKI 

www.bik.pl 

Ankieta Doing Business – World Bank 

 
 
 

 
POZYCJA POLSKI W RANKINGU 
BANKU ŚWIATOWEGO – 
RAPORT DOING BUSINESS 
2013: 
4 MIEJSCE – DOSTĘPNOŚĆ 
KREDYTU! 
55 MIEJSCE – ŁATWOŚĆ 
PROWADZENIA BIZNESU 
124 MIEJSCE – 
URUCHOMIENIE BIZNESU 
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ZNACZENIE PRODUKTÓW I USŁUG BIK DLA GOSPODARKI 

www.bik.pl 

Ankieta Doing Business – World Bank 
 
 

 

 Coroczna ankieta Banku Światowego ma na celu przedstawienie warunków powstania i 
rozwoju przedsiębiorczości w 185 krajach świata. 

 

 Analizowanych jest 10 etapów, przez które muszą przejść przedsiębiorcy:  warunki startu, 
uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie dostępu do energii elektrycznej, rejestracja, 
dostęp do kredytów, ochrona inwestorów, polityka podatkowa, handel transgraniczny, 
realizacja kontraktów i wreszcie rozwiązanie firmy. 

 

 Polski system wymiany i dostępu do informacji kredytowej oceniany jest przez Bank 
Światowy jako jeden z najlepiej rozwiniętych na świecie. 

 

 Dzięki temu, Polska w raporcie „Doing Bussiness 2013” zajęła 4 miejsce, na 185 krajów pod 
względem dostępności do kredytu. 
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BIK DLA EDUKACJI W POLSCE 

www.bik.pl 

Program edukacyjny „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” realizowany z 
partnerami BIK i 111 uczelniami w Polsce  
 

 oraz 
111 uczelni 

na terenie Polski 
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BIK DLA EDUKACJI W POLSCE 

www.bik.pl 

Konkurs BIK na najlepsze prace 

magisterską i doktorską nt. 

„Informacja w procesie zarządzania 

ryzykiem” 

 
 

 

Szczegółowe informacje 
znajdują się na: 
www.bik.pl w zakładce 
Centrum Edukacji BIK/ 
BIK dla studentów 
 
Dodatkowe pytania 
należy kierować  na 
adres: 
konkurs@bik.pl 
 

http://www.bik.pl/
mailto:konkurs@bik.pl
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BIK DLA EDUKACJI W POLSCE 

www.bik.pl 

Program praktyk studenckich w BIK 

Wszystkie praktyki w BIK: 

 trwają min. 1 miesiąc czasu, 

 polegają na realizacji konkretnego zadania 
lub dzieła, 

 odbywają się na terenie Warszawy, 

 są wynagradzane! 

 

 
 

 

Szczegółowe informacje 
znajdują się na: 
www.bik.pl w zakładce 
Centrum Edukacji BIK/ BIK 
dla studentów 
 
Dodatkowe pytania należy 
kierować  na adres: 
praktyki.studenckie@bik.pl 
 

http://www.bik.pl/
mailto:praktyki.studenckie@bik.pl
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