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13 listopada wchodzi w życie reforma biur informacji gospodarczej. 

Będzie łatwiej dowiedzieć się wszystkiego o dłużniku czy 

kontrahencie od razu oraz szybko wpisać do rejestru zalegających 

ze spłatą zobowiązań. 

 

Problem z otrzymaniem terminowej zapłaty za wykonaną usługę czy 

sprzedany produkt dotyka siedmiu na dziesięciu przedsiębiorców z sektora 

małych i średnich firm. Tak wynika z badania wykonanego na zlecenie 

Rzetelnej Firmy przez agencję badań  Keralla Research. Pomocną 

dla przedsiębiorców w takich kłopotach ma być znowelizowana ustawa 

o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych, na podstawie której działają biura informacji gospodarczej - 

BIG-i. 

 

Każdy BIG to oddzielne źródło informacji 

Biura informacji gospodarczej to instytucje gromadzące, przechowujące 

i udostępniająca dane o dłużnikach. Niektóre BIG-i gromadzą też dane 

na temat rzetelnych płatników, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania. 

Informacje do i z BIG-ów mogą przekazywać podmioty, które mają zawartą 

z biurem stosowną umowę. Umieszczenie w BIG kogoś czy jakąś firmę to dla 

http://wyborcza.biz/biznes/7,147584,22628823,reforma-w-biurach-informacji-gospodarczej-big-i-beda-wiecej.html
http://wyborcza.biz/biznes/7,147584,22628823,reforma-w-biurach-informacji-gospodarczej-big-i-beda-wiecej.html
http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/0,101459.html


dłużnika poważny problem, np. gdy ubiega się o bankowy kredyt, dostanie 

decyzję odmowną lub otrzyma kredyt na znacznie gorszych warunkach, może 

też mieć problem z telefonem, bo operator nie będzie chciał zawrzeć z nim 

umowy. Z kolei pozytywne informacje gospodarcze mogą okazać 

się przydatne podczas negocjacji warunków kontraktów, umów z bankiem, 

dostawcą internetu, telewizji kablowej, firmą pożyczkową czy 

telekomunikacyjną. 

W Polsce mamy pięć biur informacji gospodarczej. Do dziś każde z nich działało 

samodzielnie i prowadzi odrębną listę dłużników. Nie ma między nimi przepływu 

informacji. Konkurują ze sobą. 

 

BIG. Co się zmienia? 

 Cała informacja w jednym raporcie. Dane będą pochodziły z BIG-ów 

i z różnych rejestrów publicznych (PESEL, CEIDG czy KRS). Po 1 stycznia 

2018 roku także z Rejestru Należności Publicznoprawnych. Ministerstwo 

Finansów pracuje również nad stworzeniem rejestru dłużników 

podatkowych, do którego BIG-i dostaną dostęp. Integracja danych 

będzie pełna, gdy zacznie obejmować także informacje gromadzone 

przez banki. Ich zbieraniem, przechowywaniem i dystrybucją zajmuje się 

Biuro Informacji Kredytowej, ale będzie mogło się nimi dzielić z BIG-ami. 

 

 Szybkie wpisanie dłużnika. Oczekiwanie na wpis będzie wynosiło 30, 

a nie 60 dni. Im szybciej informacja o dłużniku będzie dostępna dla 

innych, tym większe prawdopodobieństwo, że odda pieniądze, żeby 

zniknąć z rejestru. 

 

 

 BIG-i będą analizowały dane. Mają do tego odpowiednie zasoby – 

specjalistów i sprzęt. Dzięki temu poszukujący informacji nie dość, 

że otrzyma o kontrahencie pełne dane, to jeszcze będzie miał rzetelną 



ocenę jego kondycji finansowej oraz rekomendację odnośnie 

do współpracy. Biura będą mogły tworzyć scoringi, czyli portrety 

wiarygodności finansowej klientów. 

 

 Dłużnik wzywany do zapłaty mailem, a nie, jak dotychczas, tylko listem 

poleconym lub osobiście. Aby z tego sposobu skorzystać, należy 

w umowie z kontrahentem umieścić zapis mówiący o możliwości 

wysłania wezwania do zapłaty pocztą elektroniczną. Ten przepis 

dotyczy tylko przedsiębiorstw. 

 

 

 Dłuższa zgoda na sprawdzanie klienta. Zgoda, jaką wyda konsument 

na sprawdzenie w BIG-ach informacji na swój temat przez banki, 

telekomy czy dostawców mediów, będzie ważna dwa razy dłużej - przez 

60 dni. 

Po co zmiany w BIG-ach? 

Zmiany, które wprowadza znowelizowana ustawa, mają sprawić, 

że przedsiębiorcy korzystający z usług BIG-ów zyskają bardziej szczegółową 

wiedzę o kontrahentach, co pomoże im skuteczniej zabezpieczać swoje 

transakcje. Szersze informacje to mniejsze ryzyko prowadzenia działalności 

gospodarczej. O ile duże firmy mają rozbudowane procedury oceny ryzyka, 

w których wykorzystują dane choćby z Krajowego Rejestru Długów, o tyle 

ci mali często podejmują decyzje biznesowe o współpracy z kontrahentem 

nawet bez oceny jego wiarygodności. 

Z badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, które KRD prowadzi 

co kwartał wspólnie z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych, wynika, 

że koszty dochodzenia należności i straty spowodowane przez zatory płatnicze 

to od 2,8 proc. (duże firmy) do 6,5 proc. (małe firmy) wszystkich kosztów. Dużo. 

Szerszy dostęp do danych, możliwość budowania scoringów (modeli 



wiarygodności finansowej kontrahentów) ma zachęcić sektor małych 

i średnich przedsiębiorstw do korzystania z pomocy BIG-ów. 
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