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Ciągły popyt na nieruchomości mieszkaniowe 
i rozwój budownictwa niemieszkalnego, 

a także skomplikowany łańcuch zależności 
pomiędzy podmiotami zaangażowanymi 

w inwestycję, wymaga szczególnej ostrożności 
jeśli chodzi o dobór partnerów biznesowych. 

W sytuacji, gdy w branży działa dużo 
mniejszych i większych firm, łatwiej trafić na 

nierzetelnego lub niewypłacalnego partnera. 
Sposobem na minimalizowanie zagrożenia 
może być współpraca z biurem informacji 

gospodarczej, które przyjmuje, przechowuje 
i udostępnia informacje gospodarcze 

o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców. 
Dzięki tym instytucjom można również 

umacniać pozycję na rynku jako rzetelnego 
i wiarygodnego partnera.

ZARZĄDZANIE  
RYZYKIEM BIZNESOWYM

 na rynku nieruchomości

Mariusz Hildebrand
Prezes Zarządu InfoMonitor BIG S.A.

Czym jest informacja gospodarcza?
Informacja gospodarcza informuje o terminowym lub 
nieterminowym spłacaniu zobowiązań przez przedsiębiorcę 
lub konsumenta, a także fakcie posłużenia się podrobionym 
lub cudzym dokumentem wobec przedsiębiorcy. Gdy 
informacja dotyczy przeterminowanego zadłużenia, 
określana jest jako negatywna. Mówimy o niej wówczas, 
gdy zaległość w przypadku konsumenta wynosi 200 zł, 
dotycząca przedsiębiorcy - 500 zł, a świadczenie jest 
wymagalne od minimum 60 dni. Jeśli informuje o rzetelnym 
wywiązywaniu się z zobowiązań, mamy do czynienia 
z informacją pozytywną. 

W zależności od tego, czy informacja gospodarcza dotyczy 
przedsiębiorcy, czy konsumenta, składają się na nią inne 
dane. Jeśli mówimy o informacji o przedsiębiorcy, musi 
ona zawierać: nazwę podmiotu, siedzibę i adres, KRS, NIP, 
regon, główny przedmiot działalności, imiona i nazwiska 
osób zarządzających, a także kwotę, walutę i termin 
zaległości oraz datę wysłania wezwania do zapłaty. 
W przypadku konsumenta informacja gospodarcza 
zawiera: imiona i nazwiska, obywatelstwo, adres, nr 
PESEL, serię i nr dowodu osobistego, jak również datę 
urodzenia i podobnie, jak przy przedsiębiorcy, kwotę, 



walutę i termin powstania zaległości oraz datę wysłania 
wezwania do zapłaty. 

Największą ilością informacji gospodarczych dysponuje 
InfoMonitor. Posiada łącznie dostęp do 2,2 mln informacji 
gospodarczych o przedsiębiorcach i konsumentach 
pochodzących z Bankowego Rejestru Związku Banków 
Polskich, bazy Biura Informacji Kredytowej i Ewidencji 
Dłużników InfoMonitora. Pozostałe dwa biura, czyli 
Krajowy Rejestr Długów i Europejski Rejestr Informacji 
Finansowej, posiadają wyłącznie własne bazy 
z informacjami gospodarczymi. 

Kto korzysta z informacji 
gospodarczych na rynku 
nieruchomości
Na rynku nieruchomości z informacji gospodarczych mogą 
korzystać praktycznie wszystkie podmioty zainteresowane 
inwestycją i zaangażowane w jej powstanie. Począwszy 
od klienta, który nabywa, a wcześniej uiszcza przedpłatę 
na nieruchomość, poprzez wykonawcę przyjmującego 
zlecenie, dewelopera zarządzającego procesem 
inwestycyjnym i inwestora udzielającego zamówienia. 
Kolejnym podmiotem mogącym wykorzystywać 
informację gospodarczą jest bank, który finansuje 
nieruchomość poprzez udzielnie kredytu. W przypadkach, 
w  których w łańcuchu powiązań między podmiotami 
zaangażowanymi w powstanie nieruchomości występuje 
pośrednik, także on może wykorzystywać informację 
gospodarczą dla zabezpieczenia swoich interesów. 

Przy każdej z tych transakcji, niezależnie od etapu, 
dochodzi do podpisania umowy, a co za tym idzie, 
rozliczeń finansowych, które warto, aby były realizowane 
na czas. Zgodnie z przysłowiem, że ostrożności nigdy 
nie za dużo, warto sprawdzić rzetelność płatniczą 
przyszłego kontrahenta, zanim nawiążemy z nim formalną 
współpracę. Dzięki współpracy z rzetelnym partnerem, 
możemy zyskać finansowo i otrzymać płatności w terminie, 
jak również oszczędzić czas i wywiązać się z terminów, 
które nas obowiązują wobec innych. 

Współpraca z BIG-iem  
od strony praktycznej
Minimalizowanie ryzyka biznesowego polega na 
weryfikowaniu kontrahentów poprzez pobieranie w biurze 
informacji gospodarczej raportów z informacjami na temat 
przedsiębiorców i konsumentów. Aby korzystać z usług 
biura, trzeba podpisać z  nim umowę, na podstawie której 
uzyskamy login i hasło do Systemu BIG. Po dopełnieniu 
tych formalności wystarczy, poprzez przeglądarkę 
internetową www, zalogować się do systemu, by otrzymać  
dane przedsiębiorcy lub konsumenta, którym jesteśmy 
zainteresowani. 

Jeśli zdecydujemy się na współpracę z InfoMonitorem 
Biurem Informacji Gospodarczej S.A., powinniśmy 
uzyskać upoważnienie od podmiotu, o który zamierzamy 
pytać, na przeszukanie baz Biura Informacji Kredytowej 
i Związku Banków Polskich. Przeszukanie również tych 
dwóch baz zwiększy szanse na odnalezienie ewentualnych 
zaległości u naszego kontrahenta. W zależności od 
tego, ilu przedsiębiorców i konsumentów planuje się 
weryfikować miesięcznie, BIG daje możliwość podpisania 
umowy abonamentowej, albo strategicznej na specjalnych 
warunkach, gdy przedsiębiorca planuje wymieniać dużą ilość
informacji gospodarczych poprzez łącze internetowe lub 
w trybie wymiany bezpośredniej: serwer-serwer.

Na czym polega monitorowanie zmian 
w informacji gospodarczej?
Gdy firma, z którą współpracuje przedsiębiorca, traci 
płynność finansową lub istnieją obawy, że w najbliższym 
czasie będzie mieć trudności finansowe, można skorzystać 
z usługi monitorowania kontrahenta. W tym przypadku 
przedsiębiorca będzie otrzymywał informacje o każdej 
zmianie w bazie biura informacji gospodarczej, która 
dotyczy przedsiębiorcy zgłoszonego do monitorowania. 
Usługa ta pozwala zaprzestać współpracy z kontrahentem, 
któremu pogorszyła się sytuacja płatnicza lub ją 
kontynuować, jeśli jest stabilna. Umożliwia także 
nawiązanie bardziej bezpiecznej współpracy z tym 
kontrahentem, którego sytuacja płatnicza zmieniła się na 
pozytywną. 

finansowanie nieruchomości • marzec 2008

27

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNYCH





Monitoring płatności kooperantów jest ważnym 
elementem zarządzania ryzykiem. Jest szczególnie 
istotny w sytuacjach, gdy mamy ograniczone zaufanie 
do partnerów biznesowych, a dynamika zmian na rynku 
powoduje, że firma rzetelna dziś, może okazać się 
niewypłacalna jutro.

Budowanie wizerunku  
rzetelnego partnera
Tak już przeważnie jest, że szybciej rozchodzą się złe 
wiadomości i dotyczy to właściwie wszystkich sfer 
życia. Podobnie jest z informacją na temat dłużników. 
Media chętniej napiszą o  nierzetelnym lub nieuczciwym 
deweloperze niż o solidnym wykonawcy, który terminowo 
wywiązuje się z zobowiązań. Dlatego warto pomóc sobie 
samemu i budować własny, pozytywny wizerunek przy 
pomocy sprawdzonych narzędzi. 

Oprócz informacji negatywnych, biura posiadają także 
bazę tych przedsiębiorców i konsumentów, którzy 
terminowo wywiązują się z zobowiązań. Umieszczenie 
informacji pozytywnej jest dość skomplikowane, jednak 
warto przejść tę drogę i uwiarygodniać się w oczach 
kontrahenta, z którym planujemy kontakty handlowe. 
Informacja taka może przyczynić się również do uzyskania 
lepszych warunków przy braniu kredytu w banku.  
Przekazanie informacji może odbyć się tylko na wyraźne 
żądanie podmiotu, którego ona dotyczy, a umieszczający 
musi mieć podpisaną z biurem umowę. Umieszczanie 

informacji pozytywnych może stanowić jeden z elementów 
budowania pozytywnego wizerunku firmy w oczach  
instytucji, na których dobrej opinii nam zależy. 

W celu zweryfikowania informacji na swój temat, każdy 
przedsiębiorca i konsument ma możliwość pobrania 
raportu o sobie. Raz na pół roku raport taki każdemu 
przysługuje bezpłatnie. Tak, jak warto wiedzieć, jakie 
informacje na nasz temat ma biuro, tak również użyteczna 
może być informacja, jakie podmioty czerpały z biura 
informacje na nasz temat. W takim przypadku należy 
skorzystać z rejestru zapytań, w którym znajdziemy 
informacje, kto i kiedy pytał o nas.

Dodatkowe wsparcie bezpieczeństwa
Elementem, który dostępny jest również w ramach 
współpracy z biurem informacji gospodarczej, jest 
możliwość skorzystania z narzędzi tzw. miękkiej 
windykacji, gdy pojawi się problem z kontrahentem. 
Takie działanie ma na celu nie tylko szybsze odzyskanie 
i generalnie - odzyskanie należności, ale prowadzi również 
do eliminowania z rynku niewiarygodnych partnerów, 
którzy w swej działalności nie wywiązują się z zobowiązań. 
Informację o takich nierzetelnych kontrahentach warto 
przekazywać do biura informacji gospodarczej, aby 
zwiększać ogólne bezpieczeństwo rynku, na którym 
funkcjonujemy. Takie dzielenie się informacją jest 
czynnikiem pozytywnym, ponieważ prowadzi do budowy 
rzetelnego rynku obrotu gospodarczego.   . . .
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