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Najnowsze dane o zadłużeniu Polaków pokazują, że tylko w ciągu kwartału
ogólna kwota przeterminowanych zobowiązań wzrosła o ponad 15 proc. 

Jacek Skowroński
gp@infor.pl

Problem zadłużenia może do-
tknąć każdego. Borykają się
z nim przedsiębiorcy, konsu-
menci oraz Jednostki Samo-
rządu Terytorialnego (JST).
To nic dziwnego, ponieważ
jak pokazują dane z najnow-
szego raportu InfoDług, 5,1
proc. Polaków to nietermino-
wi płatnicy.

Ogólnopolski raport o zale-
głym zadłużeniu i klientach
podwyższonego ryzyka,
przygotowywany jest przez
Biuro Informacji Gospodar-
czej InfoMonitor S.A. 

Raport InfoDług jest publi-
kowany kwartalnie od sierp-
nia 2007 r. 

– Dzięki stałemu monito-
ringowi zadłużenia opinia
publiczna jest na bieżąco in-
formowana o skali zadłuże-
nia – komentuje Mariusz
Hildebrand, prezes BIG In-
foMonitor.

W InfoDługu można rów-
nież znaleźć informacje
m.in. na temat tego, ile wy-
nosi liczba klientów pod-
wyższonego ryzyka, kwota
zadłużenia osób fizycznych
oraz jaka jest największa za-
ległość osoby fizycznej.

Najbardziej aktualna edycja
raportu pokazuje, że tylko
w ciągu kwartału ogólna

kwota przeterminowanych
zobowiązań wzrosła o po-
nad 15 proc. i obecnie wy-
nosi 21,97 miliarda złotych.
Przeszło 1,92 miliona osób
w Polsce ma problemy ze
spłatą swoich zobowiązań
finansowych. Tym razem
część raportu została po-
święcona szczegółowej ana-
lizie zadłużenia grupy wie-
kowej 60+. Dane prezento-
wane przez BIG InfoMonitor
pokazują, że dłużnicy wwie-
ku 60+, stanowią jedynie
17,62 proc. wszystkich klien-
tów podwyższonego ryzyka,
co czyni tę grupę wiekową
jedną znajmniej dotkniętych
tym problemem.

Ogólna kwota zaległego za-
dłużenia wzrosła w przecią-
gu ostatniego kwartału o po-
nad 2,91 miliarda złotych
(15 proc.), a na przestrzeni
ostatniego roku niespłacane
zadłużenie zwiększyło się
o 82 proc. Rośnie również
liczba osób, które mają pro-
blem z terminowym regulo-
waniem należności. Kwar-
talny wzrost liczby niesolid-
nych dłużników wyniósł
5,86 proc. 

– 42 proc. osób czasowo
zalegających z płatnościa-
mi to „drobni dłużnicy”,
którzy posiadają zadłużenie
nie przekraczające 2000
złotych. Należy podkreślić,

że trzeci kwartał z rzędu od-
notowano spadek, o ponad
2 proc. odsetka drobnych
dłużników. Jednocześnie
w ciągu ostatnich trzech
miesięcy przybyło przeszło
15 proc. „nowych” dłużni-
ków zalegających z płatno-
ściami na kwoty powyżej 10
000 zł – dodaje Mariusz Hil-
debrand.

Średnio 5,1 proc. Polaków
nie reguluje swoich zobo-
wiązań terminowo. W tej
grupie niemal najmniejszy
odsetek stanowią osoby
w wieku 60+. Należy jednak
zauważyć, że w ciągu ostat-
niego roku przybyło 145 794
dłużników w wieku 60+ –
jest to roczny przyrost o po-
nad 75 proc. Niepokojąca
jest niemal trzykrotnie
większa dynamika wzrostu
ilości dłużników w wieku
60+ w stosunku do liczby
wszystkich dłużników, lecz
nadal takie osoby stanowią
jedynie 17,62 proc. polskich
dłużników.

– Pomimo znaczącego
wzrostu liczby dłużników
w wieku 60+, jest to jedna
z najbardziej rzetelnych
płatniczo grup konsumen-
tów. Średnie zaległe zadłu-
żenie osób będących w wie-
ku 60 lat lub więcej, wyno-
si 5225 zł i jest przeszło dwa
razy niższe od zaległości sta-

tystycznego klienta podwyż-
szonego ryzyka – komentu-
je Mariusz Hildebrand.

Z danych BIG InfoMoni-
tor wynika, że najwyższy
poziom zadłużenia, mie-
rzony kwotą zaległości,
niezmiennie notuje się
w województwie śląskim.
Jego mieszkańcy nie spła-
cają zobowiązań na łączną
kwotę 3 mld 900 mln zł,
a ich zadłużenie w ciągu
ostatniego kwartału wzro-
sło o ponad 600 mln zł.

W województwie mazo-
wieckim kwota zaległych
zobowiązań również wzrosła
i wynosi 2 mld 938 mln zł.
W województwach wschod-
nich odnotowuje się mniej-
sze zadłużenie. Według
Krzysztofa Jasieckiego i Da-
riusza Przybysza z Polskiej
Akademii Nauk, tam gdzie
odsetek osób mieszkają-
cych w miastach jest wyż-
szy, spłacalność jest dużo
gorsza. 

-Warto pamiętać, że jakkol-
wiek problem zadłużenia
występuje w Polsce, to ist-
nieją sposoby, żeby się
przed nim ustrzec korzy-
stając z Rejestru Dłużni-
ków BIG, w którym prze-
chowywane są dane o za-
dłużeniu osób fizycznych
i przedsiębiorców. BIG In-
foMonitor jest jedynym BI-

G-iem ściśle współpracu-
jącym z BIK i ZBP, dzięki
czemu dysponuje wiedzą

o 4,6 mln informacji gospo-
darczych – podsumowuje
Mariusz Hildebrand.  n

Dzięki informacji o dłużnikach
szybciej odzyskujemy należności
Zbigniew Sperski | kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Reszlu

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Reszlu od
dwóch lat współpracuje
z Biurem Informacji Gospo-
darczej InfoMonitor S.A
w zakresie wymiany infor-
macji gospodarczej. Nawią-
zanie współpracy pozwoliło
nam na poszerzenie istnieją-
cych już procedur windyka-
cyjnych zmierzających do
odzyskiwania należności

z tytułu wypłacanych w tu-
tejszym Ośrodku świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
oraz zaliczki alimentacyjnej.
Do rejestru dłużników ali-
mentacyjnych zostało zgło-
szonych 91 osób. Perspekty-
wa wpisu do Rejestru Dłuż-
ników prowadzonego przez
BIG InfoMonitor sprawiła, iż
od 20 dłużników zaczęły
wpływać spłaty należności.

Od kilku miesięcy korzystamy
z podpisanej umowy abona-
mentowej z BIG InfoMonitor
SA. Na początku skupiliśmy
się na poinformowaniu
mieszkańców gminy o sa-
mym fakcie nawiązania
współpracy z BIG InfoMoni-
tor, a od niedawna przekazu-
jemy coraz więcej informacji
gospodarczych i dostrzega-

my wyraźną reakcję dłużni-
ków na podjęte przez nas
działania, co dla budżetu
gminy może oznaczać spa-
dek wartości zaległych należ-
ności. I o to nam chodzi – aby
program zarabiał na siebie
i przynosił budżetowi gminy,
czyli wszystkim naszym
mieszkańcom jak największe,
dodatkowe oszczędności.

Oszczędność dla budżetu gminy
i wszystkich mieszkańców
Bernadeta Stasiak | główna księgowa Zakładu
Remontowo-Budowlanego w Cedyni

ekstra Odzyskaj 
swoje pieniądze
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Prawie 2 mln osób 
nie spłaca zobowiązań
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Podmiot gospodarczy, który
chce nawiązać współpracę
z BIG InfoMonitor musi skon-
taktować się bezpośrednio
z centralą lub z przedstawicie-
lem z Centrum Informacji Go-
spodarczej w regionie, w któ-
rym prowadzi on działalność
i podpisać umowę o współ-
pracy. 

Od prawie trzech lat
funkcjonują w Polsce Cen-
tra Informacji Gospodar-
czej (CIG). Trzy podmioty
porozumienia (Związek
Banków Polskich, Biuro In-
formacji Gospodarczej Info-
Monitor i Biuro Informacji
Kredytowej) postanowiły
jeszcze aktywniej wspierać
i propagować bezpieczeń-
stwo i przejrzystość obro-
tu gospodarczego w Polsce
powołując w tym celu sieć
CIG. Po kilku latach do-
świadczeń można z całą
pewnością stwierdzić że
idea i pomysł powołania ta-
kiej sieci były jak najbar-
dziej słuszne. 

Profesjonalne doradztwo
Placówki Centrów Infor-

macji Gospodarczej zloka-
lizowane są w 10 mia-

stach w całej Polsce, pra-
cuje w nich kilkudziesię-
ciu profesjonalnie przy-
gotowanych doradców.
Dzięki temu przedsiębior-
stwa w danym regionie,
jednostki administracji pu-
blicznej, spółdzielnie
mieszkaniowe, gazownie,
elektrownie, wodociągi
i inne podmioty gospodar-
cze mają możliwość dostę-
pu do informacji które
jeszcze do niedawna do-
stępne były jedynie dla in-
stytucji finansowych,
głównie dla banków.

Dlaczego działania pro-
wadzone przez CIG są tak
ważne i pożyteczne dla ca-
łej gospodarki? Przede
wszystkim dlatego, że da-
ją dostęp przedsiębiorcom
do informacji zgromadzo-
nych w bazach BIK,
Związku Banków Polskich
i Rejestru Dłużników Biu-
ra Informacji Gospodar-
czej InfoMonitor. Dzięki
kompletności informacji
zawartych w tych bazach
otrzymujemy narzędzia do
podejmowania skutecz-
nych decyzji biznesowych.
Obecnie baza Biura Infor-

macji Kredytowej zawiera
informacje o 80 milionach
rachunków należących do
23 milionów osób i jest je-
dyną tego typu bazą infor-
macji w Polsce. Dodatkowo
w bazach prowadzonych
przez Związek Banków Pol-
skich i BIG InfoMonitor
znajdują się kolejne milio-
ny informacji zarówno
o skradzionych dokumen-
tach tożsamości jak i nie-
rzetelnych dłużnikach.
Biuro Informacji Gospo-
darczej InfoMonitor jest je-
dynym BIG-iem w Polsce
które ma bezpośredni dostęp
do danych zgromadzonych
w BIK i ZBP i udostępnia te
informacje współpracują-
cym z nim przedsiębiorcom
oraz instytucjom zarówno
z sektora publicznego jak
i prywatnego. 

Rzetelność kontrahentów
Podmiot gospodarczy któ-

ry chce nawiązać współ-
pracę z BIG InfoMonitor
musi tylko skontaktować
się bądź to bezpośrednio
z centralą lub z wybranym
przedstawicielem z CIG-u
w regionie, w którym pro-

REJESTR DŁUŻNIKÓW poprawia bezpieczeństwo biznesu i tworzy lepsze warunki do prowadzenia d

Centra Informacji Gospodarczej wspieraj

Realna staje się perspektywa utraty fundusz
WALDEMAR ZBYTEK Zmniejszające się wpływy do budżetów samorządowych ograniczyły znacząco możliwości zaciągania no
Co legło u podstaw organi-
zacji cyklu konferencji dla
samorządów, oraz jakie by-
ły kryteria doboru tematów
w ramach tego projektu?
Centrum Prawa Bankowego
i Informacji już od kilku lat zaj-
muje się z problematyką sa-
morządów, ich sytuacją finan-
sową i możliwościami inwe-
stycyjnymi. W ubiegłym roku
zainicjowaliśmy cykl 16 konfe-
rencji wojewódzkich po to, by
z przedstawicielami samorzą-
dów w całej Polsce porozma-
wiać o faktycznej kondycji ich
finansów, perspektywach na
przyszłość i realnych możli-
wościach współfinansowania
dużych projektów infrastruk-
turalnych.

Jeszcze półtora roku temu
wydawało się, że sytuacja
finansowa samorządów jest
niezła…
Faktycznie pierwsze półrocze
2009 r. wiele samorządów za-
mknęło znaczącą nadwyżką
w budżecie, wydawało się za-
tem, że kryzys ominie polskie
samorządy. Druga połowa
2009 r. i pierwsze półrocze
obecnego to wyraźne pogor-
szenie się ich sytuacji finanso-
wej i napływ alarmistycznych
sygnałów o narastających za-
grożeniach równowagi finan-
sowej jednostek samorządu
terytorialnego (JST).
Zmniejszające się wpływy
z podatków ograniczyły zna-
cząco możliwości zaciągania
nowych zobowiązań. Przypo-
mnijmy, że dopuszczalny próg
zadłużenia ustalany jest w re-
lacji do poziomu wpływów bu-
dżetowych.

Jak to wpływa na możliwo-
ści realizacji inwestycji ze
środków unijnych?
W wielu przypadkach samo-

rządy napotykają na trudno-
ści z wygenerowaniem udzia-
łu własnego w ramach finan-
sowania inwestycji ze środ-
ków europejskich, gdyż na
etapie ich planowania 2,
3 i 4 lata temu, założono po-
ziom wpływów i dochodów,
który dziś jest nierealny do
osiągnięcia. W warunkach
prosperity wymóg pokrycia
20 proc. wartości projektu ze
środków własnych samorzą-
du wydawał się możliwy do
spełnienia. Dziś to bariera nie-
kiedy nie do przejścia!

Co to oznacza w praktyce? 
Konsekwencje dotkną nie
tylko gminę, powiat bądź da-
ną inwestycję. Realna staje
się perspektywa utraty fun-
duszy unijnych, motoru na-
pędowego gospodarki
w skali kraju. Wszak budowa
oczyszczalni, wodociągu,
drogi gwarantuje nowe miej-
sca pracy, podatki, genero-
wanie popytu nie tylko na
obszarze, gdzie realizowany
jest dany projekt.

Jak odwrócić tę tendencję
i eliminować wynikłe z niej
zagrożenia? 
W połowie września rozpocz-
niemy, od Szczecina, kolejny
cykl konferencji, by ustalić,
gdzie tkwią źródła problemów
i jak je rozwiązywać. To pod-
stawowa przesłanka i cel na-
szych spotkań. Pewne ele-
menty diagnozy i propozycje
rozwiązań zaprezentujemy
w ramach cyklu. Jednak naj-
większe nadzieje wiążemy
z usystematyzowaniem i upo-
wszechnieniem tych pomy-
słów, które wypracowały
i wdrożyły do praktyki samo-
rządy gdzieś w kraju. Mamy
już takie przykłady, nawet po
ostatniej powodzi, o czym pi-

szemy na łamach „Europej-
skiego Doradcy Samorządo-
wego”.
Po konferencjach zamierzamy
wydać rodzaj sprawozdania,
które będzie próbą prezenta-
cji funkcjonujących rozwiązań
i efektów, jakie przyniosły.
W tym względzie nie występu-
je wszak element konkurencji
lub konfliktu interesów. Nic
zatem nie stoi na przeszko-
dzie, by pomysły z Warmii
i Mazur zastosować na Ślą-
sku, jeżeli tylko okazały się
skuteczne i efektywne.

Zatem wartością dodaną
cyklu konferencji ma być
upowszechnienie wiedzy
o rozwiązaniach już funk-
cjonujących?
Chodzi raczej o pokazanie
możliwych do zastosowania
instrumentów finansowych
wszędzie tam, gdzie wzięcie
kolejnego kredytu nie wchodzi
w grę. Kilkadziesiąt samorzą-
dów w Polsce z powodzeniem
wyemitowało obligacje, któ-
rych rynek stopniowo się roz-
wija. Co więcej – nie dotyczy
to tylko metropolii i dużych
gmin.

Jak kształtują się możliwo-
ści finansowego domknię-
cia inwestycji komunalnych
ze źródeł pozabudżeto-
wych?
Dobrym pomysłem wydaje się
program PPP (Partnerstwo
Publiczno – Prywatne), for-
muła od paru lat znana, lecz
z różnych przyczyn dotąd nie
praktykowana szeroko w na-
szym kraju. W sytuacji braku
możliwości zaciągania no-
wych zobowiązań, partner-
stwo publiczno-prywatne
w wielu miejscach może być
jedynym możliwym rozwiąza-
niem. Rozumiem to tak, że

partner przychodzi z pie-
niędzmi, a samorząd wnosi do
projektu np. grunty.

Co z innymi instrumentami
finansowymi?
Znaną w świecie metodą fi-
nansowania inwestycji jest le-
asing zwrotny, gdzie majątek
samorządu bez utraty włada-
nia nim może służyć finanso-
waniu przedsięwzięć bez ko-
nieczności zaciągania nowych
zobowiązań.

Dlaczego to tak ważne już
dziś?
Nowela ustawy o finansach
publicznych oznacza powsta-
nie nowych barier i zagrożeń
w perspektywie roku 2014.
Wprowadzone regulacje już
dzisiaj sprawiają, że Regional-
ne Izby Obrachunkowe (RIO)
rekomendują samorządom
powstrzymanie się od zacią-
gania nowych zobowiązań już
obecnie, by w 2014 r. nie do-
szło do przekroczenia do-
puszczalnych ustawą progów
zadłużenia.
W przypadku instytucji nad-
wyżki operacyjnej nie roz-
strzyga ona kwestii warunków
dopuszczających korzystanie
z najprostszej formy finanso-
wania, jaką jest kredyt, pozo-
stawiając ją do interpretacji,
która przecież nie musi być
po myśli samorządowców. To
kwestia do negocjacji, analo-
gicznie do prowadzonych
przez rząd rozmów na temat
unijnej wykładni przepisów re-
gulujących księgowanie kwot
przekazywanych na rzecz
Otwartych Funduszy Emery-
talnych (OFE).
W przypadku jednak, kiedy
zapisy ustawy zostaną zinter-
pretowane na niekorzyść za-
interesowanych, zamknięta
zostanie możliwość emisji ob-

ligacji z przeznaczeniem na
rolowanie wcześniej powsta-
łych zobowiązań. Z braku
środków na ich spłatę pro-
blem ulegnie nawarstwieniu.
W perspektywie dwóch lat de-
cydująca będzie interpretacja
ustawy. To chwiejna podstawa
budowania planów na przy-
szłość.

Czy w tym stanie spraw nie
należy zmienić paradygma-
tu myślenia o źródłach fi-
nansowania?
W minionych latach samorzą-
dowcy przywykli do myśli, ze
źródłem finansowania inwe-
stycji komunalnych są środki
unijne. Wystarczy do nich do-
rzucić nieco z własnych fun-
duszy. Za kilka lat może cze-
kać nas znacząca zmiana eu-
ropejskiej polityki finansowej.
Powoli mówią o tym ważni eu-
ropejscy gracze.
Co to znaczy dla naszych sa-
morządów? Jeśli zabraknie
unijnego wsparcia inwestycji,
to w budżetach gmin, miast
i powiatów nie zaplanowano
niezbędnych funduszy. Pokry-
cie tej luki to warunek utrzy-
mania poziomu inwestycji.
Mało tego. Stan infrastruktury
przesyłowej energii, mediów
etc. po 30 i więcej latach jest
w takim stanie, że bez nakła-
dów na odtworzenie ich stanu
technicznego i zdolności eks-
ploatacyjnych oznaczać bę-
dzie zapaść, drastyczne po-
gorszenie warunków życia
mieszkańców i obniżenie kon-
kurencyjności lokalnej gospo-
darki.

Skala zjawiska jest rozpo-
znana?
Przeciwnie, skala inwestycji
odtworzeniowych wskazuje,
że programy ich prowadzenia
i finansowania zajmą całe la-

ta. O tych problemach póki co
nikt głośno nie wspomina, ale
warunkiem przystąpienia do
ich konstrukcji jest postawie-
nie rzetelnej diagnozy już dzi-
siaj. Próba odtworzenia ma-
jątku budowanego przez dzie-
sięciolecia musi mieć mocne,
systemowe podstawy.
Mamy ambicję aktywnie
uczestniczyć w tym procesie.
Konsekwencje zaniedbań
z przeszłości wyraźnie poku-
tują w całych regionach. Trze-
ba o tym myśleć już dziś, gdy
dopływ środków unijnych sta-
nowi znaczący impuls rozwo-
jowy.

Jak dalece?
Przypomnę, że tylko w 2011 r.
Polska ma zaabsorbować po-
nad 50 mld zł dotacji, czyli ni
mniej, ni więcej jak 20 proc.
polskiego budżetu! To gigan-
tyczne środki napędzające
nasz rozwój, ale nie zmienia to

WALDEMAR ZBYTEK
dyrektor Wydawnictwa Cen-
trum Prawa Bankowego i In-
formacji.
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wadzi on działalność i pod-
pisać umowę o współpracy.
Dzięki temu będzie mógł
on sprawdzić rzetelność
płatniczą swoich obecnych
i potencjalnych kontrahen-
tów. Poza tym będzie mógł
zgłaszać dłużników do Re-
jestru Dłużników BIG In-
foMonitor. W przypadku
już istniejących zaległości,
ich zgłoszenie sprawi, że
wiedza o tych zobowiąza-
niach dotrze bezpośrednio
do banków i innych pod-
miotów, które korzystają
z opisanego systemu wy-
miany informacji finanso-
wej. Dzięki temu prawdopo-
dobieństwo spłaty długu
znacznie wzrasta.

Bezpieczeństwo i edukacja
Wieloletnia współpraca

wszystkich wymienionych
partnerów tworzących sieć
CIG zaowocowała tym, że
z jednej strony wzrosło bez-
pieczeństwo w obrocie go-
spodarczym dzięki udo-
stępnianiu nowoczesnych
narzędzi zarządzania ryzy-
kiem biznesowym, a z dru-
giej strony, dzięki inten-
sywnej akcji edukacyjno-i-

nformacyjnej prowadzonej
wśród wszystkich grup spo-
łecznych, możliwe stało się
przeciwdziałanie różnym
negatywnym procesom za-
chodzącym w gospodarce,
jak chociażby nadmierne-
mu zadłużaniu się konsu-
mentów. 

Problem nadmiernego za-
dłużania się konsumentów
zidentyfikować można by-
ło dzięki informacjom zgro-
madzonym w bazach BIK,
gdzie przekazywane są da-
ne o kredytobiorcach.
Obecnie w Polsce mamy
prawie 150 tys. osób nad-
miernie zadłużonych czyli
tych które posiadają ponad
10 czynnych zobowiązań,
a suma wszystkich zaległo-
ści z tego tytułu wynosi
prawie 19 miliardów zło-
tych. Natomiast dzięki sie-
ci CIG mamy możliwość
ciągłego edukowania spo-
łeczeństwa, jak bardzo ry-
zykowne jest nadmierne
zadłużanie się i co należy,
zrobić aby tego typu pro-
blemów uniknąć. 
PATRYCJUSZ ROZPIĄTKOWSKI

BIURO INFORMACJI 

KREDYTOWEJ S.A.

działalności gospodarczej

ają lokalną przedsiębiorczość

MARIUSZ HILDEBRAND nowe przepisy ułatwią gminom ściąganie zaległości

Poprawi się płynność 
finansowa polskich gmin
14 czerwca weszła w życie
nowa Ustawa o udostęp-
nianiu informacji gospo-
darczych i wymianie da-
nych gospodarczych (Usta-
wa o BIG). Co to oznacza
dla gmin?
Przed wejściem w życie no-
wej Ustawy o udostępnianiu
informacji gospodarczych
i wymianie danych gospo-
darczych gminy mogły prze-
kazywać do Biur Informacji
Gospodarczej przede
wszystkim dane dłużników
alimentacyjnych. Oznaczało
to, że w wielu przypadkach
jednostki samorządu teryto-
rialnego nie były wstanie od-
zyskać należnych im świad-
czeń z innych tytułów. Taki
stan rzeczy przynosił co roku
ogromne straty finansowe
i utrudniał gminom prawidło-
we funkcjonowanie. Nowa
Ustawa o BIG wprowadza
pozytywne zmiany, które
znacznie ułatwią ściąganie
zaległości należnych gmi-
nom. W myśl nowych zapi-
sów gminy mogą przekazy-
wać do Biur Informacji Go-
spodarczych dane
o wszystkich dłużnikach, za-
równo konsumentach jak
i przedsiębiorcach. Jedyne
ograniczenie to takie, aby by-
ły to należności nie wynikają-
ce z tytułów publiczno-pra-
wnych. Zmiany ustawowe
dają jednostkom samorządu
terytorialnego nowe narzę-
dzie do odzyskiwania pienię-
dzy, a co najważniejsze mo-
gą zdecydowanie wpłynąć na
poprawę ich płynności finan-
sowej. Niespłacone gminom
należności sięgają milionów
złotych, które można by było
zagospodarować z pożyt-
kiem dla lokalnej społeczno-
ści. Tym czasem do tej pory
samorządy były poniekąd
bezsilne wobec dłużników,
co skutkowało zatorami płat-
niczymi. Większość długów
pochodziła z tytułu gospoda-
rowania zasobami komunal-
nymi, włączając w to opłaty
za wynajem, usługi wodocią-
gowe i kanalizacyjne, ponad-
to można jeszcze do tego do-
łączyć gospodarowanie od-
padami i utrzymywanie
czystości, usługi transportu
zbiorowego, utrzymywanie
dróg i zieleni publicznej.

Zgodnie z nową Ustawą
o BIG gminy mogą przeka-
zywać do Biur Informacji
Gospodarczej dane nie tyl-
ko dłużników alimentacyj-
nych. Jakie warunki muszą
być zatem spełnione, żeby
gmina mogła zamieścić da-
ne dłużnika w Rejestrze
Dłużników BIG? 
Zgodnie z zapisami nowej
Ustawy o BIG gminy oraz or-
gany jej podlegające mogą
wpisywać do baz Biur Infor-
macji Gospodarczych dane
wszystkich osób fizycznych,
które zalegają z płatnościami
na co najmniej 200 zł oraz
dane przedsiębiorców, jeżeli
ich długi przekroczą 500 zł.
Opóźnienie w spłacie musi
wynosić minimum 60 dni,
a do nieterminowego płatni-
ka na miesiąc przed planowa-
nym przekazaniem do BIG
negatywnych informacji, mu-
si zostać wysłane listem po-
leconym wezwanie do zapła-
ty lub może zostać dostar-
czone osobiście.
W przypadku dłużników ali-
mentacyjnych informacja go-
spodarcza o przeterminowa-
nych należnościach powinna
zostać przekazana do które-
goś z Biur Informacji Gospo-
darczej, jeżeli od pierwszego
świadczenia alimentacyjnego
minęło minimum 6 miesięcy.

Skoro wiemy już w jakich
przypadkach gminy mogą
zamieścić dane nieuczci-
wych płatników w Reje-
strze Dłużników BIG, pro-
szę jeszcze powiedzieć czy
takie działanie przynosi
efekty, a jeśli tak to dla-
czego?
Efekty są jak najbardziej wi-
doczne, sam BIG InfoMonitor
odzyskał w sumie ponad 800
milionów zaległych świad-
czeń alimentacyjnych. Już 45
proc. dłużników spłaca swoje
zobowiązania tylko po otrzy-
maniu informacji o możliwo-
ści wpisu do BIG. Świado-
mość, że z danych BIG korzy-
stają firmy ze wszystkich
sektorów gospodarki jest dla
dłużników dużym bodźcem
do terminowego spłacania
zobowiązań płatniczych. Fak-
tem jest, że dane w Rejestrze
Dłużników BIG InfoMonitor
codziennie sprawdzają różne

instytucje bądź firmy. Przede
wszystkim raporty o zadłuże-
niu pobierają takie podmioty
jak banki, firmy pożyczkowe,
leasingowe, operatorzy tele-
fonii komórkowej, operatorzy
telewizji cyfrowej czy dostaw-
cy internetu. Osoba fizyczna
lub firma, której dane znajdu-
ją się w BIG InfoMonitor, jest
postrzegana jako niewypła-
calna lub niewiarygodna.
W rezultacie może nie otrzy-
mać kredytu, pożyczki, tele-
fonu czy telewizji lub otrzyma
te produkty na zdecydowanie
mniej korzystnych warun-
kach. Krótko mówiąc, działa-
nia BIG InfoMonitor prowa-
dzą do zdyscyplinowania
osób zalegających z płatno-
ściami i w konsekwencji do
lepszego zarządzania ryzy-
kiem finansowym. Efekty są
widoczne w kwotach odzy-
skanych należności i w ilości
pobieranych raportów. W ro-
ku 2009 pobrano ponad 5,5
miliona raportów z BIG Info-
Monitor, a w roku 2010 już
ponad 4,5 miliona.

Czy BIG InfoMonitor w ja-
kiś sposób współpracuje
z gminami czy są przewi-
dziane specjalne programy
dla jednostek samorządu
terytorialnego?
BIG InfoMonitor cały czas ak-
tywnie współpracuje z jed-

nostkami samorządu teryto-
rialnego oraz prowadzi działa-
nia edukacyjne, mające na ce-
lu pokazanie gminom sposo-
bów odzyskiwania należności
oraz odblokowywania zato-
rów płatniczych. Po ustano-
wieniu w 2008 roku nowych
przepisów dotyczących dłuż-
ników alimentacyjnych, BIG
InfoMonitor rozpoczął kam-
panię społeczną „Dłużnik Ali-
mentacyjny”. Jednocześnie
wcześniej prowadzone działa-
nia pod hasłem Na Straży Fi-
nansów Miasta i Gminy, zo-
stały przekształcone wraz ze
zmianami ustawowymi na
Program Finansów Ochrony
Samorządów, który wspólnie
z Centrum Informacji Gospo-
darczych, jest realizowany
w samorządach. Efekty tych
działań były już widoczne
wcześniej w ograniczonym
zakresie, teraz w naszej oce-
nie korzyści będą zdecydowa-
nie większe. Atuty, które
otrzymują partnerzy BIG Info-
Monitor, wynikające z ilości
pobieranych z tej bazy rapor-
tów są niezaprzeczalne. Para-
frazując, można rzec, iż teraz
Gminy mają szansę odzyski-
wać należności z siłą banków.
A odzyskane środki zainwe-
stować w działania, które do
tej pory były wstrzymywane.

ROZMAWIAŁ JACEK SKOWROŃSKI

zy unijnych
owych zobowiązań

w niczym faktu, że ewentual-
ny ich brak za lat kilka odczu-
jemy boleśnie! Myślmy o tym
już teraz.

Pozyskanie środków to je-
dyna droga?
Równolegle dbajmy o pienią-
dze, które już są w gestii sa-
morządów, co nie znaczy, że
pozostają w ich dyspozycji.
Chcemy rozmawiać o sku-
tecznym odzyskiwaniu należ-
ności, które jak w przypadku
dłużników alimentacyjnych
czy nierzetelnych najemców
idą w miliony.
Znowelizowana trzy miesiące
temu ustawa stwarza w tym
względzie nowe możliwości.
Należności można egzekwo-
wać nie tylko skutecznie, ale
tanio i szybciej niż dotych-
czas. Biura informacji gospo-
darczej, w tym BIG InfoMoni-
tor, są do dyspozycji JST.

Sprawa zdaje się mieć obok
finansowego wymiar spo-
łeczny?
Tak i to w wielu aspektach.
Środki odzyskane przez Fun-
dusz Alimentacyjny pozwalają
Miejskim Ośrodkom Pomocy
Społecznej (MOPS) posze-
rzyć krąg osób otrzymujących
wsparcie, a dotąd go pozba-

wionych. Odzyskiwane należ-
ności czynszowe umożliwiają
przeznaczenie dodatkowych
funduszy na lokale socjalne.
Poza tym 90 proc. członków
lokalnych społeczności nie
musi ponosić ciężaru pozo-
stałych 10 proc. celowo uchy-
lających się od wypełniania
publicznych danin. Można
i trzeba to zmienić.
Uchylanie się od regulowania
należności wszędzie tam,
gdzie uczyniono z tego spo-
sób finansowania własnych
potrzeb, a nawet działalności
gospodarczej, chcemy wraz
z samorządami eliminować.

Jak zainteresowani mogą
zapewnić sobie udział w cy-
klu konferencji? 
Poświęcić jeden dzień w okre-
sie od 16 września do 4 listo-
pada, kiedy to odwiedzimy 16
województw na terenie kraju.
Z racji ograniczonej liczby
miejsc o udziale decydować
będzie kolejność zgłoszeń.
Najszybciej i najpewniej moż-
na to uczynić poprzez reje-
strację na stronie interneto-
wej: www.doradcasamorzado-
wy.pl. Zapraszamy do udziału.

Notował:
MACIEJ MAŁEK

n Szczecin - 16.09.2010
n Wrocław - 21.09.2010
n Opole - 23.09.2010
n Dąbrowa Górnicza -

24.09.2010
n Kraków - 28.09.2010
n Kielce - 30.09.2010
n Rzeszów - 06.10.2010
n Lublin - 08.10.2010
n Zielona Góra - 12.10.2010

n Poznań - 14.10.2010
n Łódź - 18.10.2010
n Toruń - 20.10.2010
n Gdańsk - 22.10.2010
n Olsztyn - 26.10.2010
n Białystok - 29.10.2010
n Warszawa - 03.11.2010

Rejestracja:
www.doradcasamorzadowy.pl

Bezpłatne konferencje dla Jednostek Samorządu
Terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych 
– „Wiedzieć znaczy zarabiać”

MARIUSZ HILDEBRAND
prezes zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
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REKLAMA

Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8 
00-380 Warszawa 
tel. (22) 48 68 180,
(22) 48 68 190 
faks (22) 48 68 100
www.zbp.pl
Biuro Obsługi Klienta
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
tel. (22) 310 40 80 / 348 40 80
www.cpb.pl
Biuro Informacji Kredytowej SA
Biuro Obsługi Klienta:
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
tel. (22) 310 44 44/348 44 44
www.bik.pl
Biuro Informacji Gospodarczej
InfoMonitor SA
ul. Canaletta 4
00-099 Warszawa 
www.infomonitor.pl 
Biuro Obsługi Klienta
bok@infomonitor.pl
tel. (22) 486 56 56
Centrum Prawa Bankowego i
Informacji Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. (22) 486 84 00
faks (22) 486 84 03
www.cpb.pl 
centrum@cpb.pl
Centrum Informacji
Gospodarczej (CIG)
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. (22) 486 84 07
tel. kom. 723 723 760
biuro@cigi.pl
www.cigi.pl 
Oddziały CIG: 
CIG Białystok:
ul. Św. Mikołaja 1/31 III p.
15-419 Białystok 
tel. (85) 742 33 42 
faks (85) 742 33 52
tel. kom. 605 255 291
bialystok@cigi.pl
CIG Gdańsk:
ul. Wały Piastowskie 1
XV p., lokal 1503
80-958 Gdańsk
tel. (58) 68 21 949
faks (58) 68 21 958
tel. kom. 723 723 754
gdansk@cigi.pl
CIG Katowice:
ul. Dąbrowskiego 22
lokal 515, V p.,
40-954 Katowice
tel./faks (32) 35 97 980/981

tel. kom. 723 723 751
katowice@cigi.pl
CIG Kielce:
tel. kom. 723 723 756
e-mail: kielce@cigi.pl
CIG Kraków:
ul. Szlak 65, IX p., lokal 912
31-153 Kraków
tel. (12) 633 22 40
faks (12) 633 05 67
tel. kom. 723 723 752
krakow@cigi.pl
CIG Lublin:
Ul. Czechowska 4/lokal 319
20-072 Lublin
tel./faks (81) 534 29 18
tel. kom. 723 723 788
lublin@cigi.pl 
CIG Łódź:
ul. Gdańska 91/93, budynek F
90-613 Łódź
tel./faks (42) 636 03 65
tel. kom. 607 055 584
lodz@cigi.pl 
CIG Olsztyn:
tel. kom. 605 255 291
olsztyn@cigi.pl 
CIG Opole:
tel. kom. 723 723 772
opole@cigi.pl 
CIG Poznań:
ul. Gronowa 22, lokal 116
61-655 Poznań
tel. (61) 828 05 20
faks (61) 823 75 99
tel. kom. 723 723 753
poznan@cigi.pl 
CIG Rzeszów:
ul. Zygmuntowska 9, lokal 105
35-025 Rzeszów 
tel./faks (17) 853 34 60 
tel. kom. 723 723 756
rzeszow@cigi.pl 
CIG Szczecin:
al. Bohaterów Warszawy 34/35
III p., lokal 312
70-340 Szczecin
tel. (91) 431 06 60
faks (91) 431 06 80
tel. kom. 723 723 768
szczecin@cigi.pl 
CIG Toruń:
tel. kom. 723 723 754
torun@cigi.pl 
CIG Wrocław:
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8,
lokal 5, 53-659 Wrocław
tel./faks (71) 78 88 401/402
tel. kom. 723 723 772
wroclaw@cigi.pl
CIG Zielona Góra:
tel. kom. 691 255 292
zielonagora@cigi.pl

Wytnij i zachowaj!

KAMPANIA INFORMACYJNA przeciwko kradzieży tożsamości pozwoli skrócić czas upływający od utraty dokumentu do zgłoszeia tego faktu

Dzięki Systemowi DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

w samorządach można eliminować ryzyko nadużyć
„Dokumenty zastrzeżone” to
ogólnopolski system zastrze-
gania skradzionych i zagubio-
nych dokumentów tożsamo-
ści chroniący przed wyłudze-
niami z ich użyciem. 

System DOKUMENTY ZASTRZE-
ŻONE (DZ) jako narzędzie
prewencyjne chroni zarów-
no osoby fizyczne, które
utraciły dokumenty, jak
i przedsiębiorstwa, gdzie
przestępcy próbują doko-
nać wyłudzenia. System
jest prowadzony przez
Związek Banków Polskich,
we współpracy m.in. z Ko-
mendą Główną Policji.

Ten, kto zgubił dokumen-
ty lub mu je skradziono, za-
strzega je w banku. Informa-
cja jest błyskawicznie prze-
kazywana do pozostałych
banków i innych instytu-
cji. Z danych korzystają
m.in. operatorzy telefonii
komórkowych, Poczta Pol-

ska. Dokumenty mogą
sprawdzać także notariu-
sze, hotele, wypożyczalnie,
agencje wynajmu nieru-
chomości, jak również jed-
nostki samorządu teryto-
rialnego.

Codziennie odnotowuje
się kilkadziesiąt prób po-
służenia się cudzą tożsamo-
ścią. Skalę problemu obra-
zują dane z najnowszego
raportu o dokumentach In-
foDOK. Na przykład w wo-
jewództwie mazowieckim
średnia kwota udaremnio-
nych prób wyłudzeń w II
kwartale 2010 r. wyniosła
32,4 tys. zł (najwyższa
w kraju), w warmińsko-m-
azurskim było to ponad 30,5
tys. zł, najniższą średnią za-
notowano w woj. lubelskim
– około 8,5 tys. zł. Próby wy-
łudzenia często dotyczą bar-
dzo poważnych sum – w II
kwartale 2010 r. w woje-

wództwie śląskim udarem-
niono próbę zaciągnięcia
kredytu na rekordową kwo-
tę w wysokości aż 10 mln zł.

Korzystając z Systemu
DZ, możemy wyelimino-
wać pewien stopień ryzy-
ka. Dzięki dostępowi do ba-
zy, w której znajduje się po-
nad 900 tys. dokumentów,
możemy sprawdzić, czy
ktoś próbuje nas oszukać.
System ogranicza możli-
wość późniejszego wyko-
rzystania dokumentów do
celów przestępczych po-
pełnianych w imieniu i na
szkodę osoby, która je utra-
ciła. Od 2009 r. łącznie
udało się udaremnić ponad
12 tys. prób wyłudzeń na
łączną kwotę ponad 485
mln zł.

Aby poszerzyć w społe-
czeństwie wiedzę o możli-
wościach oraz potrzebie za-
strzegania utraconych do-

kumentów tożsamości, roz-
poczęto działania w ramach
Kampanii Informacyjnej DO-
KUMENTY ZASTRZEŻONE. Kam-
pania obejmuje promocję
Systemu DZ w aspekcie ko-
rzyści i bezpieczeństwa
osób, które utraciły doku-
menty tożsamości. Inicjaty-
wa ma przede wszystkim
uświadomić, że istnieje
możliwość uniknięcia wie-
lu przykrych konsekwencji
mogących powstać w wy-
niku utraty dokumentów. 

Choć nie ma możliwości
zgromadzenia łącznych da-
nych dotyczących strat sa-
morządów z powodu kra-
dzieży tożsamości, wiado-
mo że wachlarz przestępstw
jest ogromny. Oto niektóre
z nich:
n zakładanie fikcyjnej

działalności gospodar-
czej – powoduje ogrom-
ne straty podatkowe,

podnosi ryzyko działal-
ności i szkody finansowe
uczciwych przedsiębior-
ców w regionie,

n wynajem nieruchomości
– zwykle po kilkumie-
sięcznym niepłaceniu
czynszu przestępca znika,

n podawanie cudzych da-
nych kontrolerom i uni-
kanie płacenia manda-
tów za jazdę środkami
komunikacji miejskiej
bez biletu.

Samorządy, mając na uwa-
dze bezpieczeństwo swoich
mieszkańców, aktywnie
włączyły się w Kampanię
Informacyjną. We wszyst-
kich jednostkach samorzą-
du terytorialnego w Polsce
znajdują się materiały infor-
macyjne. Z doświadczenia
wiemy, że jest to jeden z naj-
istotniejszych kanałów dys-
trybucji informacji o Syste-
mie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Trafia on bezpośrednio do
osób zainteresowanych taką
informacją, gdyż w danym
momencie to właśnie ich
dotyczy problem utraty do-
kumentów.

Działania informacyjne
mają na celu maksymalne
skrócenie czasu, jaki upły-
wa od momentu utraty do-
kumentu do zgłoszenia te-
go faktu. Często bowiem
bywa tak, że zanim utra-
cony dokument trafi do
Systemu DZ (po wcze-
śniejszym powiadomieniu
policji i wydziału ewiden-
cji ludności gminy), mija
kilka lub nawet kilkana-
ście tygodni.
EMILIA OŻAROWSKA

GŁÓWNY SPECJALISTA 

DS. MARKETINGU

CENTRUM PRAWA BANKOWEGO

I INFORMACJI SP. Z O.O.

Więcej: 

www.dokumentyzastrzezone.pl


