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DLACZEGO NALEŻY SPRAWDZAĆ KONTRAHENTA? 

         Problem z odzyskaniem należności od kontrahenta może zachwiać 

stabilnością nawet najprężniej działającej firmy. Dotyczy to przede wszyst-

kim małych przedsiębiorców, którzy często nie dysponują żadnymi rezer-

wami finansowymi i regulują swoje zobowiązania z bieżących środków, ja-

kie napływają z opłacanych faktur. Według Głównego Urzędu Statystycz-

nego takich mikroprzedsiębiorstw jest w Polsce prawie 2,5 mln, a ponad 

90% z nich prowadzonych jest przez osoby fizyczne (źródło: https://

stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-

finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-o-

liczbie-pracujacych-do-9-osob-w-2016-roku,21,5.html). W ich przypadku 

często już jedna niezapłacona faktura może oznaczać kłopoty z zachowa-

niem płynności finansowej. 

Chociaż sytuacja z wypłacalnością kontrahentów poprawiła się w ciągu 

ostatnich 10 lat, to jednak nadal: 

 

• przeciętny okres oczekiwania na zapłatę wynosi co najmniej 3 miesiące; 

• ponad 46% przedsiębiorców ma problem z uzyskaniem zapłaty za   

sprzedane towary i usługi; 

• odsetek przeterminowanych należności od kontrahentów kształtuje się 

na poziomie ponad 22%; 

• na każde 1000 zł wystawione na fakturze nie wpływa 223 zł na konto 

wystawcy; 

• 15% firm nie otrzymuje nawet 50% należności w terminie; 

• 30% przedsiębiorców deklaruje, że nie może płacić kontrahentom, po-

nieważ sami nie otrzymali zapłaty; 

• z powodu zatorów płatniczych ponad 28% firm wstrzymuje się z inwe-

stycjami. 

(źródło: https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2018/Zatory-platnicze--wirus-sie-roznosi).  

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-o-liczbie-pracujacych-do-9-osob-w-2016-roku,21,5.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-o-liczbie-pracujacych-do-9-osob-w-2016-roku,21,5.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-o-liczbie-pracujacych-do-9-osob-w-2016-roku,21,5.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-o-liczbie-pracujacych-do-9-osob-w-2016-roku,21,5.html
https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2018/Zatory-platnicze--wirus-sie-roznosi
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Tymczasem: 

 

• prawie 46% firm z sektora MŚP nie sprawdza wypłacalności kontrahen-

tów przed rozpoczęciem z nimi współpracy; 

• ponad 33% przedsiębiorców sprawdza tylko nowych kontrahentów; 

• blisko 8% firm sprawdza kontrahentów, gdy w grę wchodzi zlecenie o 

dużej wartości; 

• zaledwie 3% mikrofirm sprawdza wiarygodność swoich kontrahentów; 

• 24% mikroprzedsiębiorców sprawdza nowych kontrahentów; 

• tylko 37% mikrofirm ma przygotowany scenariusz postępowania na wy-

padek braku płatności od klienta. 

(źródło: https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2018/Dwa-miliony-polskich-firm-prosi-

sie-o-klopoty). 

 

Te dane pokazują niefrasobliwość niektórych przedsiębiorców w zabezpie-

czaniu własnych biznesów i tłumaczą przynajmniej po części wyżej przyto-

czone problemy z nieterminowymi płatnościami. Można się jednak sku-

tecznie bronić przed takimi kłopotami. Kluczem jest rzetelne sprawdzenie 

wypłacalności kontrahenta.  

 

Dlaczego należy sprawdzać kontrahenta? Powodów jest co najmniej kilka: 

 

• Windykacja jest często kosztowna i nie zawsze jest skuteczna – lepiej 

być mądrym przed szkodą. 

• Weryfikacja kontrahenta obniża ryzyko, że przedsiębiorca nie otrzyma 

należności. 

• Mniejsze ryzyko to większy spokój w prowadzeniu biznesu. 

• Unikanie problemów z odzyskaniem należności chroni firmę przed kło-

potami finansowymi (np. utrata płynności finansowej). 

• Weryfikacja kontrahenta chroni przed współpracą z oszustem. 
 

Niniejszy poradnik podpowie, w jaki sposób skutecznie sprawdzić wypła-

calność kontrahenta. Zapraszam do lektury! 

https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2018/Dwa-miliony-polskich-firm-prosi-sie-o-klopoty
https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2018/Dwa-miliony-polskich-firm-prosi-sie-o-klopoty


  
WSTĘPNE METODY WERYFIKACJI 

Na początek przedstawiamy metody weryfikacji kontrahenta, z których 

można skorzystać samodzielnie. Należy podkreślić, że te metody nie są 

szczególnie trudne. 

 

Na początek warto zweryfikować dane kontrahenta. Można do tego użyć 

darmowych narzędzi, które dostępne są online. 

 

Jeśli nasz kontrahent jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospo-

darczą, wtedy musi być wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można to za darmo sprawdzić w tym 

rejestrze, wchodząc na stronę CEIDG i korzystając z wyszukiwarki pod lin-

kiem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx 

 

1 

CEIDG i KRS 

Możemy tam wyszukać kontrahenta po numerze NIP, REGON, nazwie fir-

my, imieniu i nazwisku lub adresie. CEIDG dostarczy nam następujących in-

formacji: 

 
• pełna nazwa firmy (łącznie z imieniem i nazwiskiem), pod którą prowadzona jest 

działalność gospodarcza; 

• numer NIP; 

• numer REGON; 

• dokładny adres miejsca, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza; 

• data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 

• dane na temat ewentualnego zawieszenia działalności lub jej zakończenia; 

• PKD – przedmiot wykonywanej działalności; 

• dane o posiadanych koncesjach i zezwoleniach; 

• pełnomocnik/pełnomocnicy; 

• prowadzone postępowania naprawcze, dane na temat upadłości. 

 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
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Gdy jednak jest taka możliwość, warto skorzystać z akt papierowych 

(dostarczają więcej informacji), ale wtedy trzeba pojechać do sądu. 

 

Dzięki aktom KRS poznamy: 

 

• formę prawną kontrahenta; 

• dokładną nazwę firmy; 

• NIP; 

• REGON; 

• adres siedziby kontrahenta; 

• ewentualne adresy oddziałów firmy; 

• udziałowców i wielkość ich udziałów; 

• dane na temat przekształceń, połączeń lub podziałów spółki; 

• PKD; 

• informacje o składanych w KRS dokumentach (np. sprawozdania fi-

nansowe); 

• ewentualne zaległości podatkowe, celne lub w ZUS; 

• informacje o ewentualnych postępowaniach upadłościowych lub na-

prawczych; 

• informacje o ewentualnym powołaniu kuratora (np. przy problemach 

majątkowych); 

• statut spółki, uchwały itp. 

1 
Jeśli nasz kontrahent to spółka kapitałowa lub osobowa, konieczne będzie 

skorzystanie z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Dostępna jest wersja 

elektroniczna pod linkiem: https://ems.ms.gov.pl/ 
 

https://ems.ms.gov.pl/


  
WSTĘPNE METODY WERYFIKACJI 1 

 WERYFIKACJA OSOBY REPREZENTUJĄCEJ KONTRAHENTA 

Warto zwrócić uwagę na pełnomocnictwo osoby, która będzie podpisywała 

umowy i inne dokumenty w imieniu kontrahenta. Musimy mieć pewność, że 

ta osoba jest rzeczywiście upoważniona do reprezentowania kontrahenta, a 

jej funkcja pokrywa się z danymi zamieszczonymi w KRS. Może się również 

zdarzyć, że dana osoba nie jest uprawniona do samodzielnego reprezento-

wania spółki, tylko potrzeba do tego na przykład wszystkich wspólników 

idp. Co się stanie, gdy kontrakt zostanie podpisany przez nieupoważnioną 

osobę? Art. 103 Kodeksu cywilnego stwierdza w § 1, że ważność takiej umo-

wy zależy od tego, czy zostanie potwierdzona przez osobę, w imieniu któ-

rej kontrakt został podpisany. Może się więc zdarzyć, że umowa nie zosta-

nie potwierdzona, a przedsiębiorca będzie miał problem z wyegzekwowa-

niem należności za sprzedane towary lub usługi. Jak się przed tym uchro-

nić? Znowu należy zajrzeć do KRS, gdzie znajdziemy informacje o organie 

uprawnionym do reprezentowania danej spółki, a także o osobach, które 

wchodzą w jego skład i mają prawo reprezentować firmę.  

 REFERENCJE 

Kolejnym krokiem powinna być prośba o przedstawienie przez kontrahenta 

rekomendacji i referencji wystawionych przez innych przedsiębiorców, któ-

rzy współpracowali z daną firmą. Należy zwrócić uwagę, aby nie były to re-

komendacje wystawione dawno temu. Najlepiej, jeśli nie są starsze niż 

sprzed 6 miesięcy. To jednak nie wszystko. Po otrzymaniu takich referencji 

trzeba jeszcze je zweryfikować i potwierdzić ich autentyczność. W tym celu 

należy skontaktować się z przedsiębiorcami, którzy wystawili takie referen-

cje i zapytać, czy potwierdzają bezproblemową współpracę z danym kon-

trahentem Przedsiębiorcy chętnie dzielą się takimi informacjami, szczegól-

nie gdy współpraca nie była bezproblemowa.  
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 OPINIE W INTERNECIE 

Nie można zapomnieć o tak bogatym źródle informacji, jakim jest internet. 

Warto poszukać w sieci opinii na temat kontrahenta. W tym celu należy 

przejrzeć media społecznościowe (głównie Facebook, LinkedIn, Twitter), ta-

kie portale jak na przykład GoldenLine.pl czy GoWork. Dobrym źródłem in-

formacji są także różnego rodzaju fora internetowe, a nawet branżowe blo-

gi i serwisy. Najłatwiej wpisać w wyszukiwarce Google takie frazy jak „firma 

X opinie”, „wypłacalność firmy X” itp.  
 

Dobrym sposobem na weryfikacje kontrahenta jest sprawdzanie informacji 
na jego temat w Google.  Ilość informacji zaindeksowanych przez wyszuki-
warki Google jest olbrzymia. Może się to okazać cennym źródłem informa-
cji dla osób szukających informacji na temat swoich kontrahentów. 
 
 
Jak szukać? 
 
• Szukamy opinii na temat kontrahenta najlepsze sposoby na znalezienie: 

„nazwa działalności” + „ ewentualnie miasto” +”opinie” 
• Szukamy informacji na temat dłużnika „nazwa działalności” + „ ewentual-

nie miasto” +”dłużnik” lub „długi” lub „windykacja” 
• Szukamy ogólnych informacji na temat firmy—wpisujemy w wyszukiwar-

kę Google „numer NIP” 
• Można też poszukać informacji na temat np. upłynnianego majątku.  

Dobrze jest sprawdzić kontrahenta również po numerze telefonu lub ad-
resie email. Najlepiej jeszcze umieścić w cudzysłowie email lub telefon w 
formacie „111-222-333” lub „111222333”. Wprowadzając w różny sposób 
możemy uzyskać różne wyniki. Działa to zwłaszcza w przypadku nowych 
firm. Często możemy się dowiedzieć  z ogłoszeń że ktoś np. upłynnia 
swój majątek. Możemy się w ten sposób też dowiedzieć o innych jego-
działalnościach. 
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 ZAŚWIADCZENIE Z ZUS I US 

Jeśli chcemy się upewnić, czy kontrahent nie ma jakichś problemów z regu-

lowaniem swoich należności, najlepiej sprawdzić, jak wywiązuje się ze swo-

ich obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skar-

bowego. Często kłopoty finansowe firm przekładają się na zaległości wobec 

ZUS i US. Z tego powodu najlepiej poprosić kontrahenta o dostarczenie za-

świadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS i wywiązywaniu się z obo-

wiązku podatkowego w US. Możemy także sami wystąpić o takie informacje 

do urzędów, ale potrzebujemy do tego pisemnej zgody kontrahenta. Ła-

twiej zatem poprosić o zaświadczenia przedsiębiorcę.  

 

 SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

Jeśli planujemy z danym kontrahentem długofalową współpracę i to na wy-

sokie sumy, warto dokładniej przyjrzeć się jego sytuacji finansowej. W przy-

padku spółek jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że te mają obowiązek skła-

dania sprawozdania finansowego, podobnie jak te podmioty, które wybrały 

pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania. Ustawa o rachun-

kowości w art. 69 ust. 1 nakazuje składanie do KRS rocznego sprawozdania 

finansowego, uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowe-

go, opinię biegłego rewidenta i sprawozdania z działalności. Firma ma na 

to 15 dni od dnia przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego. Wystarczy 

zatem zapoznać się z aktami KRS, aby poznać sprawozdanie. 

 

Warto dodać, że jeśli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu 

badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 64 i art. 69 Ustawy o ra-

chunkowości, wtedy musi zostać także ogłoszone w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym.  
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Takie sprawozdanie można sprawdzić pod linkiem: https://ems.ms.gov.pl/

msig/przegladaniemonitorow 

 

W tym rejestrze znajdziemy wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

bilans, rachunek zysków i strat, ewentualne zmiany w kapitale własnym, ra-

chunek przepływów pieniężnych, odpis postanowienia o zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego i opinię biegłego rewidenta. 

 ELEKTRONICZNY REJESTR KSIĄG WIECZYSTYCH 

Na koniec tego rozdziału porada dla przedsiębiorców chcący podpisać z 

kontrahentem kontrakt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka umowna na 

przedmiotowej nieruchomości. Zanim taka umowa zostanie podpisana, na-

leży bezwzględnie sprawdzić stan prawny tej nieruchomości. Najwygodniej 

zrobimy to, korzystając z Elektronicznego Rejestru Ksiąg Wieczystych. Znaj-

dziemy go pod linkiem: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do 

 

Należy tam zwrócić przede wszystkim uwagę, czy dana nieruchomość nale-

ży rzeczywiście do kontrahenta (może być również więcej niż jeden właści-

ciel) i czy jej hipoteka nie została już obciążona. 

 

Powyższe rozwiązanie nie jest jednak jedyne. Księgę wieczystą możemy 

także prześwietlić w serwisie: https://www.znajdzksiege.pl/ 

 

Portal umożliwia bardzo łatwe i niezwykle intuicyjne wyszukiwanie Księgi 

wieczystej – wystarczy wpisać adres nieruchomości lub numer działki. Dzięki 

temu możemy sprawdzić w KW wpisy komornicze, zbycie majątku, ewentu-

alne nadmierne zadłużenie nieruchomości itd. 

https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow
https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do
https://www.znajdzksiege.pl/
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 ELEKTRONICZNY REJESTR KSIĄG WIECZYSTYCH 

Ministerstwo Finansów udostępniło kolejne narzędzie, które można wyko-

rzystać przy weryfikacji kontrahenta. Mowa tu o sprawdzeniu statusu 

przedsiębiorcy w VAT. W tym celu należy wejść na Portal Podatkowy pod 

poniższym linkiem: https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/ 

 

Wystarczy tam wpisać numer NIP podatnika i sprawdzić jego status. Jeśli 

wszystko jest w porządku, wyświetli nam się komunikat „Podmiot o poda-

nym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT 

czynny”. Gdy jednak kontrahent ma na sumieniu jakieś nieczyste działania 

związane z VAT, również się o tym dowiemy. Skoro oszukuje w kwestiach 

podatkowych, kto zaręczy, że nas również nie oszuka? Czy rzeczywiście 

warto ryzykować i nawiązywać współpracę z takim przedsiębiorcą? 

 

Proszę również pamiętać o tym, że w naszym interesie jest sprawdzenie czy 

kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.  Jeśli nie sprawdzimy kontrahen-

ta, a będzie on działał w karuzeli podatkowej, jeśli wejdziemy z nim we 

współpracę, będziemy posądzeni o współudział.   
 

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/
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       Jeśli kontrahent ma problemy finansowe i jest niewypłacalny, z dużym 

prawdopodobieństwem będziemy mogli go znaleźć w jednym z rejestrów 

dłużników, jakie działają na terenie Polski. W naszym kraju funkcjonują Biura 

Informacji Gospodarczej (BIG) na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospo-

darczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.). To instytucje, które mają za zada-

nie gromadzić i udostępniać dane o nierzetelnych dłużnikach. Wspomniana 

już ustawa określa, że do rejestru BIG może zostać wpisany przedsiębiorca, 

którego dług to co najmniej 500 zł przeterminowany przynajmniej 60 dni 

(dla porównania w przypadku konsumenta wystarczy już dług 200 zł). War-

to wiedzieć, że co najmniej miesiąc przed wpisaniem do rejestru BIG dłuż-

nika należy przesłać do niego wezwanie do zapłaty. Od razu trzeba pod-

kreślić, że nie wszyscy przedsiębiorcy zgłaszają nierzetelnych kontrahentów 

do BIG. Trzeba mieć zatem świadomość, że niefigurowanie w takim reje-

strze nie daje mimo wszystko stuprocentowej pewności o wypłacalności 

przedsiębiorcy. 

 

      W Polsce działa kilka Biur Informacji Gospodarczej. Niestety, funkcjonują 

one samodzielnie, wręcz konkurują ze sobą i brak między nimi przepływu 

informacji. Dlatego jeśli chcemy zwiększyć skuteczność weryfikacji, musimy 

tak naprawdę złożyć zapytanie do wszystkich, a przynajmniej większości 

BIG-ów (niektóre z nich mogą to zrobić w naszym imieniu). Wierzyciel mo-

że zgłosić dłużnika do jednego lub kilku Biur Informacji Gospodarczej. 

 

W naszym kraju działają następujące rejestry BIG: 

 

1. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 

 

Strona www: http://erif.pl/  

Właściciel: Grupa KRUK S.A. 

Siedziba: Warszawa 

http://erif.pl/
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W 2003 roku rozpoczęła działalność firma KSV BIG, którą w 2007 roku 

przejęła Grupa KRUK S.A. W 2009 roku BIG został przekształcony w Rejestr 

Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej. Kolejna zmiana nastąpiła w 

2016, gdy przyjęto nazwę ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 

 

ERIF bardzo dba o aktualność swojej bazy danych. Od 2010 roku co kwartał 

biegły rewident weryfikuje stan rejestru. Warto podkreślić, że w tej bazie 

danych znajdują się zarówno informacje negatywne, jak i pozytywne. 

 

Aby skorzystać z bazy ERIF BIG S.A., należy zarejestrować się na stronie te-

go BIG-u, a także podpisać umowę. ERIF dopasowuje warunki współpracy 

do potrzeb konkretnej firmy. W ERIF BIG S.A. możemy zamówić Raport Jed-

nolity, czyli nawet 5 raportów w jednym, ponieważ informacje o kontrahen-

cie zbierane są ze wszystkich BIG-ów. W tym przypadku wystarczy złożyć 

zapytanie tylko do ERIF BIG S.A., a ten podmiot w naszym imieniu prześle 

zapytania do pozostałych BIG-ów, tworząc w ten sposób kompleksowy ra-

port. To wygodny sposób i tańszy niż składanie zapytań do każdego reje-

stru dłużników z osobna. Możemy także skorzystać z dodatkowych usług 

ERIF BIG S.A. jak na przykład narzędzia wspomagające proces windykacji, 

dostęp do raportów Wywiadowni Gospodarczej Bisnode, certyfikat wiary-

godności Pewny Kontrahent czy materiały edukacyjne.  

 
 

2. Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. 

 

Strona www: https://krd.pl/ 

Właściciel: Karczmarki Group Sp. z o.o. 

Siedziba: Wrocław 

 

To pierwsze Biuro Informacji Gospodarczej, jakie zaczęło działać w Polsce. 

Jego początki sięgają 4 sierpnia 2003 roku, a dziś jest jedną z największych 

platform wymiany informacji gospodarczej. KRD zbiera dane zarówno  

https://krd.pl/
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dużych firm, jak i małych podmiotów gospodarczych. 

 

W Krajowym Rejestrze Długów możemy zamówić Raport+, który jest kom-

pleksową informacją na temat kontrahenta, obejmującą dane z KRD, a także 

z innych źródeł, jak na przykład KRS, CEIDG, KNF. To wygodny sposób na 

zebranie różnych informacji w jednym miejscu. Wystarczy do tego NIP lub 

PESEL kontrahenta. Można także ograniczyć się do sprawdzenia rejestru 

KRD, korzystając z oferty „Sprawdzanie firm”. Krajowy Rejestr Długów udo-

stępnia swoje usługi w formie pakietów abonamentowych o zróżnicowanej 

cenie. Do tego można korzystać z wielu dodatkowych usług (np. uczestnic-

two w programie Rzetelna Firma, monitoring otoczenia gospodarczego, 

pieczęć prewencyjna, wystawienie wezwania do zapłaty itp.). 

 

BIG InfoMonitor S.A. 

 

Strona www: https://www.big.pl/ 

Właściciel: Grupa BIK S.A., Związek Banków Polskich 

Siedziba: Warszawa 

 

BIG InfoMonitor S.A. powstał w 2003 roku. Wśród jego założycieli byli bank 

PKO BP, PZU, KGHM, Polkomtel, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, 

Krajowa Izba Gospodarcza, Biuro Informacji Kredytowej(BIK) i Związek Ban-

ków Polskich (ZBP). Od 2011 roku większościowym właścicielem tego reje-

stru dłużników jest BIK, a mniejszościowym – ZBP. BIG InfoMonitor S.A. jako 

jedyny z BIG-ów ma dostęp do bazy Biura Informacji Gospodarczej i do re-

jestru Związku Banku Polskich, czyli przy okazji jest platformą, która służy 

wymianie informacji między sektorem bankowym a innymi gałęziami go-

spodarki. Ten BIG korzysta także z danych Internetowej Giełdy Długów dlu-

gi.info. 

 

W BIG InfoMonitor S.A. znajdują się zarówno negatywne, jak i pozytywne 

informacje.  

https://www.big.pl/
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To ogromna baza danych o ponad 25 mln podmiotów. Możemy tutaj po-

brać pojedynczy raport na temat interesującego nas kontrahenta, jak i wy-

kupić specjalny abonament (cena ustalana indywidualnie), w którym otrzy-

mujemy m.in. dostęp do 25 raportów na temat przedsiębiorców. Raport 

Przedsiębiorcy obejmuje informacje o firmie i jej zobowiązaniach oraz mo-

że zawierać informacje z BIK i ZBP, ale wtedy trzeba mieć upoważnienie 

kontrahenta.  

 

4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 

 

Strona www: http://www.kbig.pl/ 

Właściciel: Grupa Deltavista International AG 

Siedziba: Kraków 

 

Biuro rozpoczęło formalnie działalność w 2004 roku pod nazwą InFoScore 

BIG, a 2 lata później zostało przejęte przez międzynarodową Grupę Del-

tavista. W 2012 roku zmieniono nazwę na Krajowe Biuro Informacji Gospo-

darczej S.A. 

 

Dużą zaletą tego biura jest to, że prowadzi międzynarodową wymianę da-

nych gospodarczych, współpracując z innymi oddziałami rejestrów gospo-

darczych należących do Deltavista w Szwajcarii, Niemczech i Austrii. Bez 

problemu zweryfikujemy tutaj kontrahenta po numerze NIP lub PESEL. Mo-

żemy zamówić Wniosek Jednolity, który obejmie dane pozyskane ze 

wszystkich Biur Informacji Gospodarczej działających w Polsce lub pojedyn-

czy raport z bazy Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. 

http://www.kbig.pl/
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5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. 

 

Strona www: http://www.kidt.pl/ 

Właściciel: KIDT BIG S.A. 

Siedziba: Kielce 

 

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. to najmłodsze i 

najmniej znane Biuro Informacji Gospodarczej. Jego działanie jest podobne 

do innych BIG-ów, ale kielecki rejestr koncentruje się głównie na branży te-

lekomunikacyjnej. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. 

chwali się, że dysponuje najnowocześniejszym systemem informatycznym 

wśród wszystkich BIG-ów. Aby skorzystać z zasobów tego rejestru, trzeba 

podpisać umowę z KIDT BIG S.A. Potem możemy wygenerować raport na 

temat przedsiębiorcy lub operatora telekomunikacyjnego. Na razie Krajowa 

Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. stawia pierwsze kroki w 

sektorze BIG, ale ma duże ambicje i być może wyrośnie na ważną instytucję 

w przyszłości. 

 

Ile zapłacimy z weryfikację kontrahenta w BIG? Oto zestawienie cenników: 

 

BIG Opłata za raport 
ERIF BIG S.A. 40 zł 

 
KRD BIG S.A. od 14 do 24 zł (w zależności od wy-

kupionego pakietu) 
BIG InfoMonitor S.A. 29 zł 

 
Krajowe Biuro Informacji Gospo-

darczej S.A. 

od 4 do 6 zł (w zależności od wyku-

pionego pakietu) 

KIDT BIG S.A. dostępne tylko w cenie abonamentu 

(od 49 do 99 zł) 

http://www.kidt.pl/
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BIG-y to nie jedyne źródła informacji o ewentualnym problemie z regulo-

waniem długów przez kontrahenta. Warto także skorzystać z Rejestru Dłuż-

ników Niewypłacalnych (RDN) pod linkiem: 

 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniedluznika 

 

To część Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie znajdziemy firmy, ale rów-

nież osoby fizyczne, które z różnych powodów są niewypłacalne. Niestety, 

problem polega na tym, że korzystanie z tego rejestru jest nie tylko płatne 

(30 zł), ale także niewygodne. Aby znaleźć kontrahenta w RDN, trzeba znać 

numer, pod którym dłużnik został wpisany do rejestru. Zdobycie takiego 

numeru wiąże się ze złożeniem wniosku w oddziale Centralnej Informacji 

(trzeba tam podać NIP firmy, PESEL, nazwę firmy lub nazwisko), gdzie 

otrzymamy specjalne zaświadczenie z numerami RDN odnoszącymi się do 

danego dłużnika. Między innymi ze względu na tę małą intuicyjność reje-

stru zdecydowano, że będzie on funkcjonował tylko do końca stycznia 2019 

roku - ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Reje-

strze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398). W miejsce 

tego rejestru zostanie utworzony Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upa-

dłości (CRRU), który przejmie nie tylko dane z RDN, ale dodatkowo będzie 

zawierał również na przykład dane o prowadzonych postępowaniach re-

strukturyzacyjnych i upadłościowych czy informacje o orzeczeniach wyda-

nych przez sąd wobec określonej firmy. To jednak projekt przyszłości, póki 

co można korzystać z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. 

 

Jeśli sami nie chcemy lub nie mamy czasu zajmować się prześwietlaniem 

naszego kontrahenta, możemy skorzystać z usług profesjonalnych firm i 

agencji. O tym jest właśnie następny rozdział. 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniedluznika
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Kolejnym sposobem na skuteczne zweryfikowanie wypłacalności kontra-

henta jest skorzystanie z usług wywiadowni gospodarczych. To wyspecjali-

zowane, profesjonalne agencje, które odpłatnie pozyskują informacje na te-

mat sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Pierwsze tego typu podmioty 

pojawiły się w XIX wieku we Francji, a pod koniec tego samego wieku zawi-

tały również w Polsce.  

 

Na temat wywiadowni gospodarczych narosło wiele nieporozumień i mitów, 

które warto od razu wyjaśnić. Wiele osób sądzi, że takie podmioty zajmują 

się szpiegostwem gospodarczym czy pozyskiwaniem jakichś poufnych da-

nych. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Pracownicy takich wywia-

downi dostarczają tylko informacje, które są ogólnodostępne bez narusza-

nia prawa. Wywiadownie gospodarcze korzystają z takich źródeł jak: 

 

 

• Krajowy Rejestr Sądowy (KRS); 

• Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG); 

• izby gospodarcze; 

• prasa i inne media; 

• internet; 

• monitory sądowe i gospodarcze; 

• sprawozdania finansowe; 

• własne bazy danych; 

• wywiady z zarządzającymi daną firmą (głównie w formie ankiet). 

 

 



  
WYWIADOWNIE GOSPODARCZE I RAPORTY HANDLOWE 3 

Raport handlowy, przygotowany przez dobrą wywiadownię gospodarczą, 

najczęściej zawiera: 

 

• dane teleadresowe badanej firmy; 

• dane rejestrowe; 

• krótki rys historyczny na temat firmy; 

• dane na temat przedmiotu działalności zgodnie z PKD; 

• informacje o udziale w rynku; 

• dane na temat klientów i dostawców; 

• informacje o powiązaniach kapitałowych i osobowych; 

• ewentualne informacje na temat importu lub eksportu; 

• wysokość zatrudnienia; 

• dane o kapitale firmy; 

• informacje o posiadanych przez przedsiębiorstwo nieruchomościach; 

• dane o inwestycjach (realizowane i planowane); 

• przejęcia; 

• fuzje; 

• dokładne informacje o sprawozdaniach finansowych firmy; 

• ocena sytuacji finansowej i wypłacalności; 

• informacje o ewentualnych postępowaniach windykacyjnych; 

• ocena zdolności kredytowej; 

• banki obsługujące przedsiębiorstwo; 

• informacje o terminowości regulowania zobowiązań; 

• sytuacja firmy na tle branży, w której podmiot działa (przewaga konku-

rencyjna itp.); 

• wrażliwe punkty; 

• podatność na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne (np. oszustwa, dzia-

łania na niekorzyść firmy itp.). 
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Dobra wywiadownia gospodarcza przygotuje kompleksowy raport na te-

mat kontrahenta, obejmujący tak naprawdę wszystkie aspekty działania ba-

danej firmy – od sytuacji prawnej i finansowej, poprzez strukturę organiza-

cyjną i posiadane zasoby, aż po potencjał rozwojowy i otoczenie bizneso-

we. Dzięki temu będziemy w stanie szybko zidentyfikować potencjalne ry-

zyko związane ze współpracą z danym kontrahentem. 

 

Warto teraz kilka słów poświęcić kwestii wyboru wywiadowni gospodarczej. 

Na co zwracać uwagę? Przede wszystkim najlepiej skorzystać z usług zna-

nej, renomowanej wywiadowni, która cieszy się dobrą opinią, a dzięki temu 

będziemy pewni, że jej raporty są rzetelne i wiarygodne. Nie bez znaczenia 

jest także zasięg działania wybranej wywiadowni gospodarczej. Część z 

tych podmiotów działa lokalnie, inne - na skalę ogólnopolską, a jeszcze in-

ne działają na rynkach międzynarodowych. To trzeba także wziąć pod uwa-

gę. Istotna jest także szybkość przygotowania raportu. Najlepiej, aby nie 

było to dłużej niż kilka dni. Jeśli jednak wywiadownia chwali się, że szczegó-

łowy raport handlowy jest w stanie przygotować w jeden dzień, warto się 

zastanowić nad wiarygodnością takiego dokumentu. Przy okazji należy za-

znaczyć, że za ekspresowe przygotowanie raportu wywiadownie każą sobie 

ekstra dopłacać. Warto także zwrócić uwagę na dodatkowe usługi, jakie 

oferują wywiadownie (np. windykacja). 

 

Gdy zamierzamy regularnie korzystać z usług jakiejś wywiadowni gospo-

darczej, warto na początek zamówić raporty w kilku tego typu podmiotach 

i porównać je z dokumentem przygotowanym przez wybraną przez nas 

wywiadownię. Gdy jej raport nie będzie ustępował pod względem szczegó-

łowości i ilości danych dokumentom konkurencji, możemy spokojnie nadal 

korzystać z usług tej agencji.  
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Najpopularniejsze wywiadownie gospodarcze w Polsce: 

Wywiadownia 

 

Strona www Siedziba Właściciel Cena za raport 

VERIF https://verif.pl/p/
wywiadow-
nia_gospodarcza 

  

Wrocław Grupa KRUK 

S.A. 

od 12 do 230 zł 

(zależy od wer-

sji raportu) 

Coface http://
www.coface.pl/
Nasza-oferta/
Informacja-
gospodarcza 

  

Warszawa Grupa Coface koszt raportu w 

cenie pakietu 

(od 279 do 879 

zł) 

Euler Hermes http://
www.eulerherme
s.pl/Pages/
default.aspx 

Warszawa Grupa Allianz b/d 

Creditreform https://
www.crefo.pl/ 

Warszawa Grupa Credi-

treform 

od 59,70 do 

199 zł (zależy 

od wersji ra-

Bisnode https://
www.bisnode.pl/ 

Warszawa Bisnode AB b/d 

Detecta http://detecta.pl/ Wrocław Detecta Sp. z 

o.o. 

b/d 

https://verif.pl/p/wywiadownia_gospodarcza
https://verif.pl/p/wywiadownia_gospodarcza
https://verif.pl/p/wywiadownia_gospodarcza
http://www.coface.pl/Nasza-oferta/Informacja-gospodarcza
http://www.coface.pl/Nasza-oferta/Informacja-gospodarcza
http://www.coface.pl/Nasza-oferta/Informacja-gospodarcza
http://www.coface.pl/Nasza-oferta/Informacja-gospodarcza
http://www.coface.pl/Nasza-oferta/Informacja-gospodarcza
http://www.eulerhermes.pl/Pages/default.aspx
http://www.eulerhermes.pl/Pages/default.aspx
http://www.eulerhermes.pl/Pages/default.aspx
http://www.eulerhermes.pl/Pages/default.aspx
https://www.crefo.pl/
https://www.crefo.pl/
https://www.bisnode.pl/
https://www.bisnode.pl/
http://detecta.pl/


  
GIEŁDY DŁUGÓW 4 

      Giełdy Długów (wierzytelności) to kolejne narzędzie, które można wy-

korzystać przy weryfikacji kontrahenta. To jak najbardziej legalne rejestry in-

formacji gospodarczej, które działają na podstawie art. 4 Ustawy o udo-

stępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 

2010 roku, a także na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie da-

nych osobowych z 2002 roku. Dodatkowo kwestie przekazania wierzytelno-

ści reguluje Kodeks cywilny w art. 509 i następnych. Zazwyczaj Giełdy Dłu-

gów działają w formie serwisów internetowych, dlatego dostęp do nich jest 

bardzo łatwy i wygodny. Dzięki takim miejscom w sieci wierzyciele mogą 

sprzedać długi i niemal natychmiast odzyskać przynajmniej część pieniędzy. 

Dane z Giełdy Długów są ogólnodostępne (może z nich korzystać każdy) i 

dlatego często skutecznie motywują dłużników do oddania pieniędzy. Poja-

wiają się tam bowiem szczegółowe dane dłużników – nazwa firmy, imię i 

nazwisko, miejscowość i ulica, numer NIP, wartość długu. 

 

Giełdy Długów mogą być również doskonałym i darmowym narzędziem 

weryfikacji kontrahenta. W tym celu warto przejrzeć najpopularniejsze gieł-

dy (ich spis podajemy poniżej). Jeśli w taki rejestrze znajdziemy naszego 

przyszłego kontrahenta, może to być dla nas ostrzeżenie. Taka obecność 

na Giełdzie Długów podważa w zasadzie wiarygodność kontrahenta, jeśli 

chodzi o jego solidność jako płatnika. Należy wtedy dobrze się zastanowić 

nad współpracą lub ewentualnie poprosić o płatność z góry, zanim przeka-

żemy towary lub wykonamy usługę.  

 

Najpopularniejsze Giełdy Długów: 

 
• http://www.lista-dlugow.pl/ 

• https://www.dlugi.info/ 

• http://www.gielda-dlugow.com/ 

• https://narodowecentrumdlugow.pl/dluznicy/page/0 

• http://www.wsipolska.com.pl/gielda.html 

• https://marketdlugow.pl/ 

• https://www.kupdlug.pl/ 

http://www.lista-dlugow.pl/
https://www.dlugi.info/
http://www.gielda-dlugow.com/
https://narodowecentrumdlugow.pl/dluznicy/page/0
http://www.wsipolska.com.pl/gielda.html
https://marketdlugow.pl/
https://www.kupdlug.pl/
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Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wśród wielu zalet faktoringu jest także 

to, iż dzięki niemu można również zweryfikować wiarygodność klienta. Za-

nim to opiszemy, warto w kilku słowach wyjaśnić, czym tak naprawdę jest 

faktoring. O jego rosnącej popularności w Polsce najlepiej świadczą liczby: 

 

• już 9 tys. przedsiębiorców korzysta w Polsce z faktoringu – w 2016 roku 

było ich o 14% mniej; 

• w 2017 roku 53 mld zł wierzytelności powierzono faktorom w Polsce – w 

2016 roku tak kwota był o 25% mniejsza; 

• w 2017 roku faktorzy sfinansowali ponad 2,5 mln faktur; 

• w I kwartale 2018 roku z faktoringu najczęściej korzystały firmy działające 

w sektorze produkcji (45,9%) i dystrybucji (36,7%). 

 
(źródło: http://faktoring.pl/2018/04/26/faktoring-skuteczne-antidotum-na-zatory-platnicze/). 

 

Taka rosnąca popularność faktoringu to właśnie pokłosie ciągle dużych pro-

blemów z odzyskiwaniem należności od kontrahentów, o czym napisaliśmy 

już we wstępie do tego poradnika. Mimo to, jak wynika z badania firmy 

analitycznej Keralla Research, nadal ¼ przedsiębiorców nie ma prawie żad-

nej wiedzy na temat faktoringu (źródło: http://www.keralla.pl/res/files/

SYGNALNE/SYGN_06022017_247.pdf ), a do tego funkcjonuje o nim wiele 

mitów. Dlatego warto wyjaśnić mechanizm działania faktoringu. Przedsię-

biorca (faktorant) wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności, a na-

stępnie sprzedaje ją firmie faktoringowej (faktor), otrzymując za to od razu 

nawet 90% jej wartości. Potem dłużnik spłaca wierzytelność, a wtedy faktor 

rozlicza się ostatecznie z faktorantem. Przedsiębiorca nie musi czekać, aż 

kontrahent zapłaci i nie musi martwić się o swoją płynność finansową. 

 

W jaki sposób można jednak wykorzystać faktoring do weryfikacji kontra-

henta? To wynika ze specyfiki faktoringu. Gdy chcemy zaciągnąć kredyt w 

banku, ten sprawdza przede wszystkim zdolność kredytową naszej firmy. W 

faktoringu jest inaczej. Faktora interesuje przede wszystkim kontrahent 

przedsiębiorcy, jego wiarygodność i sytuacja finansowa. Nic zatem  

http://faktoring.pl/2018/04/26/faktoring-skuteczne-antidotum-na-zatory-platnicze/
http://www.keralla.pl/res/files/SYGNALNE/SYGN_06022017_247.pdf
http://www.keralla.pl/res/files/SYGNALNE/SYGN_06022017_247.pdf
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dziwnego, że ten 

kontrahent zostanie 

dokładnie prześwie-

tlony przez faktora. 

Jeśli taki kontrahent 

zostanie zaakcepto-

wany przez firmę 

faktoringową, to sy-

gnał dla nas, że nasz 

partner biznesowy 

jest wiarygodny. 

Warto dodać, że 

niektórzy faktorzy 

proponują nawet 

dodatkowe usługi 

weryfikacji kontra-

henta. Przy okazji 

warto także zastano-

wić się nad skorzy-

staniem z pełnej 

oferty faktora i za-

bezpieczenie się fak-

toringiem przed 

opóźnieniami w 

płatnościach. 

 
 

https://faktoring.biz/
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Dokładne i kompleksowe prześwietlenie kontrahenta to tak naprawdę 

pierwszy etap zabezpieczenia naszych interesów finansowych. Kolejnym 

powinna być odpowiednio skonstruowana umowa. Jeśli kontrahent nie ma 

obecnie problemów z wypłacalnością, to nie oznacza, że w przyszłości 

może ich nie mieć. Dlatego właśnie należy przygotować umowę, która bę-

dzie zabezpieczała odpowiednio nasze interesy. Jednym z jej kluczowych 

elementów jest zawsze wybór metody płatności. To jednak nie wszystko. 

Trzeba jeszcze odpowiednio zabezpieczyć kontrakt. Powinniśmy zadbać o 

mocne gwarancje spełnienia świadczenia i w ten sposób zminimalizować 

ryzyko. Mało tego, trzeba tak zabezpieczyć się przed brakiem zapłaty od 

kontrahenta, aby móc szybko i bez problemów odzyskać zaległe należno-

ści. Oczywiście w grę wchodzą jedynie możliwości prawne, które skutecznie 

zabezpieczą nasz interes majątkowy. Wielu przedsiębiorców sądzi, że wy-

starczy zastosować jedynie dodatkowe klauzule lub wpisanie zastrzeżeń do 

umowy, aby odpowiednio się zabezpieczyć. Ogranicza się to przeważnie 

do kar umownych na wypadek niewykonania zobowiązania. W przypadku 

nierzetelnych płatników może to jednak okazać się za mało. Warto zasto-

sować dodatkowo inne formy zabezpieczenia kontraktów handlowych. Oto 

kilka propozycji: 

 PRZEDPŁATA 

Najlepszym zabezpieczeniem kontraktu jest uzyskanie całkowitej przed-

płaty. Wtedy ryzyko braku otrzymania należności zostaje zupełnie wyeli-

minowane. Ewentualna niewypłacalność kontrahenta lub jego nieuczci-

wość nie uderzy przy przedpłacie w przedsiębiorcę. W przypadku proble-

mów można zatrzymać całość przedpłaty lub jej część (proporcjonalnie 

do wykonanych obowiązków wynikających z umowy). Niestety, przedpłata 

nie należy do popularnych rozwiązań w biznesie i nie zawsze można ją 

uzyskać. 
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Korzystnym rozwiązaniem jest także zabezpieczenie transakcji za pomocą 

zaliczki. Wtedy umowa zaczyna być realizowana dopiero po przelaniu 

określonej części zapłaty. Dodatkowo warto w umowie wpisać obok zaliczki 

także konieczność natychmiastowej zapłaty pozostałej części należności w 

chwili dostawy towaru ( jego wydanie kontrahentowi po przelaniu środ-

ków). Oczywiście im większa zaliczka, tym mniejsze ryzyko. Najlepiej, jeśli 

jej wysokość mogłaby pokryć wydatki w przypadku niewypłacalności kon-

trahenta. 

 ZALICZKA 

Dobrym rozwiązaniem może okazać się także blokada środków na ra-

chunku bankowym. Wtedy kontrahent zawiera umowę z bankiem, w wyni-

ku której na jego rachunku zostają zablokowane określone w umowie 

środki. Następnie my otrzymujemy pełnomocnictwo dysponowania tymi 

środkami. Oczywiście musimy najpierw spełnić określone w umowie wa-

runki (np. przekazanie towaru, wykonanie usługi), aby zyskać dostęp do 

tych pieniędzy i przelać je na wybrane przez nas konto bankowe.  

 BLOKADA ŚRODKÓW NA RACHUNKU 

 OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI 

Możemy także zażądać od kontrahenta złożenia oświadczenia w formie 

aktu notarialnego zgodnie z art. 777 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cy-

wilnego. W tym dokumencie nasz partner biznesowy powinien wyrazić 

zgodę na poddanie się przymusowej egzekucji, gdy nie zostanie uregulo-

wana należność zgodnie z podpisywaną właśnie umową. Co daje taki do-

kument? W przypadku braku zapłaty za sprzedaż towarów lub usług, mo-

żemy pominąć etap postępowania sądowego dotyczącego dochodzenia 

należności i od razu wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na 

akt notarialny. 
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Innym sposobem na zabezpieczenie umowy jest wprowadzenie klauzuli 

zastrzeżenia własności towaru. Dzięki niej możemy określić, że prawo wła-

sności towaru, który został zakupiony przez kontrahenta, przejdzie na jego 

własność dopiero wtedy, gdy zostanie uregulowana cała należność wynika-

jąca z zawartej umowy. Gdy jednak minie termin zapłaty, a należność nie 

zostanie uregulowana, będziemy mogli zażądać natychmiastowego zwrotu 

sprzedanego towaru. Prawnicy radzą również, aby w przypadku klauzuli 

zastrzeżenia własności towaru dodatkowo zastosować jeszcze formę daty 

potwierdzonej przez notariusza. Dzięki temu będziemy mogli skutecznie 

powoływać się na tę klauzulę przed innymi wierzycielami niesolidnego 

kontrahenta.  

 KLAUZULA ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI TOWARU 

 WEKSEL IN BLANCO 

Popularne w biznesowej współpracy jest także wystawianie weksla in 

blanco. Chodzi o taki weksel, który zostaje podpisany przez kontrahenta, 

ale bez wpisania kwoty zobowiązania i daty płatności. To najlepsze roz-

wiązanie, gdy chcemy zabezpieczyć przyszłe roszczenia należności, której 

wysokość nie jest jeszcze nam do końca znana w momencie podpisywa-

nia umowy. Do weksla in blanco należy jeszcze dołączyć porozumienie 

wekslowe, w którym obydwie strony dokładnie określą, kiedy można we-

ksla użyć. Co z takim wekslem można zrobić? Przyda się przy postępowa-

niu nakazowym w sądzie. 
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Również hipoteka może być jednym ze sposobów zabezpieczenia należ-

ności, a do tego jest uważana za jedną z najpewniejszych metod zabezpie-

czenia. Przede wszystkim hipoteka obciąża nieruchomość bez względu na 

to, kto jest jej właścicielem w danym momencie. Taka nieruchomość sprze-

dawana jest razem z obciążeniem i możemy zażądać spłaty wierzytelności 

od aktualnego właściciela. Mało tego, takie zabezpieczenie daje pierw-

szeństwo przed innymi wierzycielami kontrahenta (pieniądze ze sprzedaży 

nieruchomości trafiają najpierw do nas). Aby ustanowić hipotekę, trzeba 

podpisać odpowiednią umowę z właścicielem nieruchomości w formie aktu 

notarialnego i wpisać hipotekę do Księgi wieczystej. 

 HIPOTEKA 

 GWARANCJA BANKOWA 

Coraz chętniej stosowaną przez przedsiębiorców formą zabezpieczenia 

wierzytelności jest gwarancja bankowa. W tym przypadku to bank, jako 

gwarant, zobowiązuje się uregulować płatność na rzecz wierzyciela w wy-

sokości określonej w gwarancji. To tzw. suma gwarancyjna, która jest uru-

chamiana, gdy dłużnik nie wywiązuje się lub wywiązuje się nienależycie ze 

swojego zobowiązania wobec wierzyciela. Oczywiście realizacja płatności 

przez bank następuje, gdy wierzyciel spełni warunki określone w umowie 

(np. wykonanie określonej usługi). Warto dodać, że bank pobiera prowizję 

za udzielenie gwarancji, ale powinien ją zapłacić dłużnik. Jej wysokość za-

leży od wysokości sumy gwarancyjnej. 
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      Jeżeli znamy adresy nieruchomości posiadanych przez naszego kon-
trahenta nieruchomości czy też numery działki możemy ustalić numer księ-
gi wieczystej nieruchomości.  Zgodnie z polskim ustawodawstwem oraz 
RODO można mieć zastrzeżenia co do takiego sposobu weryfikacji właści-
ciela nieruchomości ale sygnalizujemy tylko że takie rozwiązania są dostęp-
ne i przeprowadzanie takiej weryfikacji robisz na własną odpowiedzialność. 
Serwis który proponuje tego typu usługi znajduje Seszelach. Zasada wery-
fikacji jest prosta. Właściciel tego serwisu najprawdopodobniej zebrał dane 
wszystkich ksiąg wieczystych w Polsce a następnie je zaindeksował.  
 
      Wyszukiwarka ksiąg wieczystych służy do odnalezienia księgi wieczystej 
dla nieruchomości, jeśli zna się położenie nieruchomości, ale nie zna się 
numeru samej księgi wieczystej.  Mimo jawności danych zawartych w księ-
gach wieczystych przeglądanie treści księgi wieczystej w sądzie lub na por-
talu Ministerstwa Sprawiedliwości https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/
eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?
komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false  wymaga znajo-
mości jej numeru. Dzięki wyszukiwarce można poznać ten numer dla do-
wolnej nieruchomości w Polsce.   
 
      Przeglądanie danych w serwisie jest bezpłatne, natomiast aby pobrać 
numer księgi wieczystej, należy uiścić opłatę w wysokości 29 zł. Dla osób 
dokonujących większej ilości wyszukań możliwe są niższe stawki.  Jak poda-
je właściciel serwisu nie wszystkie księgi wieczyste zostały jeszcze zaindek-
sowane. W tej chwili dostępne są dane z około 80% wszystkich ksiąg wie-
czystych. Ponadto, nie wszystkie księgi wieczyste jeszcze zostały przenie-
sione do systemu Elektronicznej Księgi Wieczystej, co uniemożliwia ich po-
branie. Wiele ksiąg wieczystych posiada także niepoprawne lub niepełne 
dane na temat położenia nieruchomości (np. brak numeru domu, stary po-
dział administracyjny, nazwy ulic przed zmianami, błędy w numerach dzia-
łek itp.). W takiej sytuacji można poszukać księgi wieczystej według numeru 
działki.  

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false
https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false
https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false
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https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false
https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false
https://www.znajdzksiege.pl/?a=116626
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      Coraz więcej przedsiębiorców działa na rynku międzynarodowym. W 

2017 roku polscy eksporterzy sprzedali za granicą towary i usługi o łącznej 

wartości 209 mld 381,8 mln dolarów, czyli o 10,8% więcej niż w 2016 roku 

(źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty

-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-

styczen-grudzien-2017-roku,1,65.html). To oznacza, że prowadzimy interesy 

z coraz większą liczbą zagranicznych kontrahentów. Międzynarodowy han-

del może być bardzo dochodowy, ale również wiąże się z ryzykiem. Dlate-

go tak, jak sprawdzaliśmy partnerów biznesowych z Polski, powinniśmy 

również zweryfikować wypłacalność zagranicznych kontrahentów. Poniżej 

podpowiadamy, jak to zrobić. 

 

Europejski portal e-Sprawiedliwość 

 

Na początek warto sprawdzić, czy nasz zagraniczny kontrahent rzeczywi-

ście figuruje w rejestrze firm danego kraju. W przypadku podmiotu z Unii 

Europejskiej najłatwiej skorzystać z europejskiego portalu e-

Sprawiedliwość, który znajdziemy pod linkiem: 

 

https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-

106-pl.do?clang=pl 

 

Otrzymujemy tam wygodny dostęp do rejestrów w krajach członkowskich. 

Wszystko jest wyczerpująco wyjaśnione, podane są także linki prowadzące 

do poszczególnych rejestrów. 

 

Baza podatników VIES VAT w UE 

 

Przydatna może okazać się także baza podatników VIES VAT, działających 

na terenie Unii Europejskiej. Znajdziemy ją pod linkiem: 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl 

 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-grudzien-2017-roku,1,65.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-grudzien-2017-roku,1,65.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-grudzien-2017-roku,1,65.html
https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-pl.do?clang=pl
https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-pl.do?clang=pl
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl
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      Należy tam wybrać kraj kontrahenta oraz jego numer VAT, a potem 

nasz kraj i nasz numer VAT. Na koniec klikamy przycisk „Weryfikuj”. Dzięki 

temu rejestrowi możemy ustalić poprawność numeru VAT podanego przez 

zagranicznego kontrahenta, a do tego zweryfikować powiązane z nim da-

ne. 

 

Europejski Rejestr Firm 

 

Polski przedsiębiorca ma do dyspozycji również Europejski Rejestr Firm, 

gdzie znajdują się dane rejestrowe firm z obszaru Unii Europejskiej. Może-

my zamówić tam raport na temat kontrahenta, ale trzeba za to zapłacić. 

Tamtejsza baza danych obejmuje ponad 20 mln podmiotów. Znajdziemy ją 

pod linkiem: 

http://www.ebr.org/ 

 

Rejestr Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 

 

Dzięki Rejestrowi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju możemy sprawdzić, czy 

nasz kontrahent zagraniczny ma w Polsce przedstawicielstwo lub oddział. 

Wystarczy wejść na poniższą stronę: 

 

https://miir.bip.gov.pl/rejestry/rejestr-przedstawicielstw-przedsiebiorcow-

zagranicznych.html 

 

Znajdziemy tam takie informacje jak: 

 

• nazwa, siedziba i forma prawna przedsiębiorcy zagranicznego, tworzą-

cego przedstawicielstwo; 

• przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego; 

• imię i nazwisko oraz adres w Polsce osoby upoważnionej w przedstawi-

cielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego; 

• adres siedziby przedstawicielstwa; 

• dane o statusie przedstawicielstwa "wykreślone" lub "aktywne". 

http://www.ebr.org/
https://miir.bip.gov.pl/rejestry/rejestr-przedstawicielstw-przedsiebiorcow-zagranicznych.html
https://miir.bip.gov.pl/rejestry/rejestr-przedstawicielstw-przedsiebiorcow-zagranicznych.html
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5. Polska placówka dyplomatyczna 

 

Dobrym rozwiązaniem może okazać się także kontakt z polską placówką 

dyplomatyczną, która działa w kraju danego kontrahenta. Zazwyczaj dy-

plomaci należą do jednych z najlepiej poinformowanych ludzi, pracujących 

dla Polski za granicą. Przy okazji warto dodać, że Wydziały Promocji Han-

dlu i Inwestycji przy ambasadach zbierają dane na temat różnych firm, któ-

re działają w kraju ich urzędowania, a szczególnie firm, które w przeszłości 

nie wywiązywały się z płatności wobec polskich firm. Taki rejestr znajdziemy 

pod linkiem: 

 

https://www.trade.gov.pl/pl/ 

 

 

6. Międzynarodowa wywiadownia gospodarcza 

 

O wywiadowniach gospodarczych już napisaliśmy w tym poradniku. Nic nie 

stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać ich profesjonalizm i możliwości do 

weryfikacji kontrahenta z zagranicy. Niektóre wywiadownie, działające na 

polskim rynku, są oddziałami międzynarodowych instytucji i bez problemu 

świadczą także usługi poza granicami Polski. Ewentualnie możemy skorzy-

stać również z wywiadowni gospodarczej, która działa tylko w kraju nasze-

go kontrahenta. Przy wyborze takiej wywiadowni możemy skorzystać z po-

mocy polskiej placówki dyplomatycznej. 

https://www.trade.gov.pl/pl/


  

ZAKOŃCZENIE 

Rzetelna weryfikacja nowego kontrahenta to już nie jest 

żadna ekstrawagancja, ale przezorność i tak naprawdę za-

radność biznesowa. Problemy z odzyskaniem należności 

mogą wszak zagrozić stabilności naszej firmy, a nawet spo-

wodować jej niewypłacalność. Dlatego lepiej być mądrym 

przed szkodą i uczyć się na błędach innych, a nie własnych. 

Przytoczone na początku tego poradnika liczby na temat 

problemów z płatnościami powinny być przestrogą dla każ-

dego rozsądnego przedsiębiorcy. Łatwo wpaść w zatory 

płatnicze, a trudno wydostać się z nich. Rozsądek nakazuje 

jednak, żeby co jakiś czas weryfikować także wypłacalność 

kontrahentów, z którymi współpracujemy już od pewnego 

czasu. Dzięki temu w porę się dowiemy, że pogarsza się sy-

tuacja finansowa partnera biznesowego, a to pozwoli nam 

w porę zareagować. 

 

Mamy nadzieję, że ten poradnik pokazał, iż weryfikacja 

kontrahenta nie jest wcale trudna i nie musi być bardzo 

kosztowna. Zachęcamy do takiej weryfikacji wszystkich 

przedsiębiorców, a szczególnie tych, którzy, nie mają dużej 

„poduszki finansowej” i każdy problem z odzyskaniem wie-

rzytelności może zachwiać stabilnością ich firmy. Jeśli chcie-

libyście uzyskać na ten temat więcej informacji lub znaleźć 

pomoc w zabezpieczeniu się przed brakiem należności, za-

chęcamy do kontaktu z nami już teraz. 


