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Polskie wywiadownie gospodarcze

– ród o informacji o podwykonawcach
Mgr in . Patrycja Karci ska, dr hab. in . Edyta Plebankiewicz, Politechnika Krakowska

1. Wprowadzenie

Jednym z najbardziej popularnych w Polsce systemów 

realizacji przedsi wzi cia budowlanego jest generalne 

wykonawstwo. W systemie tym generalny wykonawca 

zobowi zuje si  wobec inwestora do wykonania ca o-

ci powierzonych mu robót. W przypadku ograniczo-

nych zdolno ci produkcyjnych lub np. konieczno ci 

realizacji robót specjalistycznych generalny wykonaw-

ca mo e zleci  wykonanie cz ci lub te  ca o ci robót 

podwykonawcom. Powierzaj c wykonanie prac podwy-

konawcy, generalny wykonawca bierze na siebie odpo-

wiedzialno  za w a ciwe ich wykonanie. Szczególnego 

znaczenia nabiera zatem wybór w a ciwego podwyko-

nawcy. B dnie podj ta decyzja mo e prowadzi  m.in. 

do przekroczenia planowanych kosztów, obni enia ja-

ko ci czy niedotrzymania terminów.

Generalnemu wykonawcy do w a ciwej i pe nej oceny 

niezb dne s  szczegó owe informacje odno nie kon-

dycji podwykonawcy. Podstawowym ród em informacji 

s  tutaj dane od samego podwykonawcy. Cz sto jed-

nak informacje te nie s  kompletne, a oceniaj cy mo e 

nie mie  pewno ci, czy s  one w pe ni prawdziwe. Czy 

to bezpo rednio od podwykonawcy, czy po rednio 

przez rodki przekazu czy inne instytucje, wykonawca 

ma mo liwo  oceny ryzyka zwi zanego z zatrudnie-

niem konkretnego podwykonawcy i ka dorazowo z ta-

kiej mo liwo  powinien korzysta .

W artykule scharakteryzowane zostanie jedno z mo li-

wych do u ycia w tym zakresie róde  informacji, tj. wy-

wiadownie gospodarcze. Przedstawione zostanie rów-

nie  porównanie wybranych polskich wywiadowni pod 

k tem proponowanych przez nie us ug. W krajach za-

chodnich podpisanie prawie ka dego kontraktu jest 

poprzedzone badaniem wiarygodno ci firmy w a nie 

przez wywiadowni  handlow  [14]. Równie  w Polsce 

jest to coraz cz ciej wybierane ród o informacji. Po-

parte jest to wieloma czynnikami, które zostan  omó-

wione w dalszej tre ci artyku u.

2. Ocena podwykonawcy

Zatrudnianie firm podwykonawczych jest popularne 

w wielu krajach. Przeci tnie od 80% do 90% wszyst-

kich robót budowlanych jest powierzanych podwyko-

nawcom [5]. Wielu autorów uwa a tak e, e od wybo-

ru w a ciwych podwykonawców jak i dobrych relacji 

z podwykonawcami zale y pomy lne zako czenie re-

alizacji inwestycji [1–7].

Generalni wykonawcy stosuj  ró ne metody, wybieraj c 

podwykonawców. Mo na do nich zaliczy  m.in. wybór 

z grona zaprzyja nionych przedsi biorstw, procedur  

przetargow , negocjacje, przetarg wst pny, kwalifika-

cje, polecenie innych firm budowlanych [3].

Wybieraj c podwykonawc  i dokonuj c jego oceny ge-

neralny wykonawca powinien dokona  zarówno oceny 

podmiotowej, odnosz cej si  do w a ciwo ci samego 

podwykonawcy, jak i przedmiotowej odnosz cej si  

do przedmiotu zamówienia. Oceny przedmiotowej mo -

na dokona , bazuj c na informacjach od samego pod-

wykonawcy dotycz cych proponowanej ceny, terminów 

itp. Zasadnicz  jednak kwesti  jest wcze niejsze ustale-

nie wiarygodno ci podwykonawcy, bo od tego zale y, 

czy podwykonawca dotrzyma warunków umowy.

Ocena podmiotowa jest du o bardziej skomplikowana 

i z o ona, a oceniaj cy mo e tu korzysta  z ró nych 

róde  informacji. W ocenie tej generalny wykonawca 

powinien uwzgl dni  przede wszystkim wiedz  i do-

wiadczenie, kondycj  finansow , potencja  technicz-

ny i kadrowy podwykonawcy.

3. Wywiadownie gospodarcze jako rzetelne 
ród o informacji o podwykonawcach

W krajach zachodnich podpisanie prawie ka dego kon-

traktu jest poprzedzone badaniem wiarygodno ci firmy 

przez tzw. wywiadowni  handlow  czy te  gospodarcz  

[14]. Jest to wyspecjalizowana instytucja, która zajmu-

je si  odp atnie pozyskiwaniem informacji dotycz cych 

sytuacji gospodarczej przedsi biorstw, sprawdzaniem 

ich wiarygodno ci i wyp acalno ci jako partnera w inte-

resach. Tego typu instytucje stanowi  wi c wa ne ród o 

informacji mo liwe do wykorzystania przez generalnego 

wykonawc  oceniaj cego podwykonawców, zw aszcza 

je eli planuje z nimi d u sz  wspó prac . Wywiadownia 

po zebraniu wszelkich informacji zwi zanych z wszech-

stronn  ocen  wskazanego kontrahenta lub rynku prze-

kszta ca je w cenne dla klientów dane, dzi ki którym mog  

budowa  stabilne i pewne kontakty handlowe.

Wywiadownia gospodarcza na zlecenie przygotowuje 

tzw. raporty gospodarcze, których g ównym celem jest 
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zminimalizowanie ryzyka zwi zanego ze wspó prac  

z niesolidnym przedsi biorc . Takie raporty mog  za-

wiera  równie  analiz  firmy na tle bran y, powi zania 

danej firmy z innymi podmiotami lub osobami, a tak-

e wska nik prawdopodobie stwa upadku, czy indeks 

zdolno ci p atniczej. Jest to uzale nione od oferty wy-

wiadowni, która taki raport wykonuje. Jest jednak do  

powszechne podsumowywanie raportu ocen  badanej 

firmy, która mo e przybiera  form  indeksu, rekomen-

dacji czy wska nika.

Wywiadownia gospodarcza pozyskuje dane stosuj c 

zwykle „bia y wywiad” – czyli wywiad róde  jawnych 

i ogólnodost pnych. Nale y przez to rozumie  dzia a-

nia zmierzaj ce do uzyskania informacji o innych pod-

miotach gospodarczych zgodnie z prawem. W celu po-

zyskania danych o firmach wykorzystuje si  [8–13]:

publikacje – m.in. KRS, monitory s dowe i gospo- –

darcze, ewidencje dzia alno ci gospodarczej, media: 

internet, prasa;

bazy danych – w asne bazy danych o podmiotach go- –

spodarczych z Polski i zagranicy, bazy danych o d u -

nikach, zestawienia upad o ci firm, unikalne informacje 

o ryzyku handlowym w poszczególnych firmach itp.;

wywiady telefoniczne – m.in. z firm  badan , z part- –

nerami i kontrahentami firmy badanej;

wizyty – m.in. w firmie badanej, w s dach, w urz - –

dach administracji publicznej.

Wszystkie wymienione ród a charakteryzuj  si  tym, 

e ka dy mo e do nich dotrze  i z nich skorzysta . 

Wynika z tego, e informacje zawarte w takim raporcie 

handlowym mo na zdoby  indywidualnie. Pojawia si  

w zwi zku z tym pytanie: dlaczego korzysta  z p atnych 

us ug wywiadowni?

4. Korzy ci p yn ce z us ug wywiadowni

W dzisiejszych realiach konkurencyjno ci rynku bu-

dowlanego stosowanie narz dzi pozwalaj cych z wy-

przedzeniem i w sposób ci g y ocenia  rzetelno  

partnerów handlowych, sta o si  wielce istotne na ka -

dym etapie relacji biznesowych. Us ugi wiadczone 

przez wywiadownie gospodarcze pozwalaj  na kon-

trol  i ograniczanie ryzyka transakcji handlowych, któ-

re nawi zywane s  pomi dzy generalnym wykonawc  

a podwykonawcami.

Jako podstawowe korzy ci wynikaj ce ze wspó pracy 

z wywiadowni  mo na poda  [14]:

niewspó miernie niski koszt w stosunku do efek- –

tów podj cia wspó pracy z niewiarygodnym kontra-

hentem;

szybko  – nie sposób uzyska  w tak krótkim cza- –

sie tak szczegó owych informacji, wykorzystuj c jedy-

nie w asne zasoby;

profesjonalizm – zlecenie zdobywania informacji  –

w wyspecjalizowanej instytucji;

oszcz dno  czasu przeznaczonego na samodziel- –

ne pozyskiwanie informacji.

W zale no ci od tego, w jakiej sytuacji pod k tem cza-

su i kosztu, a tak e ju  dost pnych informacji znajduje 

si  wykonawca, rozwa enie i skorzystanie z us ug wy-

wiadowni mo e przynie  wiele przysz ych korzy ci. 

W dzisiejszym wachlarzu mo liwo ci wywiadownie s  

kolejn , któr  wykonawca mo e wybra .

Produkty dostarczane klientom przez wywiadownie go-

spodarcze pe ni  ponadto dwie funkcje: informacyjn  

oraz wspomagaj c  zarz dzanie ryzykiem w przedsi -

biorstwie. Pierwsza z tych funkcji pozwala klientom za-

oszcz dzi  czas zwi zany z ich samodzielnym pozy-

skiwaniem, druga natomiast pomaga podj  w a ciw  

decyzj  zwi zan  z zawarciem wspó pracy z klientem.

Weryfikacja podwykonawcy jest zalecana nie tylko przed 

zawarciem pierwszej umowy, ale powinna by  tak e pro-

cesem ci g ym. W stale zmieniaj cej si  rzeczywisto ci 

gospodarczej sytuacja finansowa podwykonawcy mo e 

ulec gwa townej zmianie. Generalny wykonawca mo e 

pozyska  informacje z wywiadowni na ró nym etapie 

wspó pracy z podwykonawc , tzn.:

1. przed jej podj ciem:

jako element wspomagaj cy negocjacje, –

w celu rozpoznania sytuacji nowego podwykonaw- –

cy,

w celu weryfikacji danych organizacyjno-prawnych  –

przed podpisaniem kontraktu;

2. lub w trakcie jej trwania:

jako element nadzoru nad kontraktami obarczonymi  –

du ym ryzykiem,

przy rozwa aniu decyzji o zwi kszeniu zakresu wspó - –

pracy.

Podstawow  warto ci  raportu handlowego jest reko-

mendacja wspó pracy z danym podwykonawc . W przy-

padku negatywnej rekomendacji, przedsi biorca po-

winien zastanowi  si , czy takie ryzyko jest dla niego 

op acalne.

Us ugi informacyjne wi kszo ci wywiadowni gospodar-

czych maj  zastosowanie w trzech obszarach [8–13]:

1. Weryfikacja wiarygodno ci partnerów handlowych 

i kontrola ryzyka transakcji:

raport handlowy o firmie polskiej lub zagranicznej, –

monitoring kontrahenta, –

wizytacja w firmie badanej, –

raport o nieruchomo ci, –

dane rejestrowe; –

2. Analiza rynku i konkurencji oraz wspieranie strate-

gicznych decyzji w przedsi biorstwach: 

analiza bran owa; –

3. Identyfikacja oraz pozyskiwanie nowych klientów, 

a tak e dzia ania marketingowo-sprzeda owe: 

marketingowa baza najbardziej aktywnych firm; –

bazy danych o firmach przygotowywane na indywi- –

dualne zamówienie. 

Zakres informacji zawartych w raporcie handlowym do-

stosowywany jest ka dorazowo do potrzeb i wymaga  

klienta. Poza aktualnymi danymi rejestrowymi oraz fi-

nansowymi firmy raport mo e zawiera  dane o impor-
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cie, eksporcie, inwestycjach, g ównych odbiorcach i do-

stawcach, ocen  zdolno ci kredytowej i wyp acalno ci 

firmy, zalecany poziom kredytu kupieckiego, analiz  

wska nikow , powi zania kapita owe czy histori  dzia-

alno ci firmy.

5. Zestawienie wybranych wywiadowni 
handlowych

Obecnie na polskim rynku dzia a kilka firm wyspecjalizo-

wanych w wywiadzie gospodarczym. W tabeli 1 przed-

stawiono losowo wybrane wywiadownie gospodarcze 

wraz z miejscem i rokiem ich za o enia.

Firm  Dan&Bradstreet nale y uzna  za najstarsz  ofi-

cjaln  wywiadowni . Od 2003 roku firma nale y do Gru-

py Bisnode – czo owego dostarczyciela informacji cyfro-

wej w Europie [8]. Mi dzynarodowa firma Creditreform, 

która zosta a za o ona w Mainz, to obecnie jedna z naj-

starszych i najwi kszych organizacji w Europie[10]. In-

foCredit to pierwsza polska wywiadownia gospodar-

cza, która powsta a w 1990 roku [13]. Coface Poland 

to obecnie jedna z najwi kszych wywiadowni w Polsce 

[9]. Crif – mi dzynarodowa grupa za o ona w Bolonii. 

W 2007 roku w sk ad grupy kapita owej CRIF wesz a pol-

ska spó ka InfoData, za o ona w 1990 roku – pierwotnie 

jako wydzia  Krajowej Izby Gospodarczej [11].

W tabeli 2 przedstawiono zestawienie tych samych wy-

wiadowni gospodarczych. Wszystkie wymienione tutaj 

firmy posiadaj  dost pne w j zyku polskim strony in-

ternetowe, na których mo na uzyska  jeszcze bardziej 

szczegó owe informacje na temat oferowanych produk-

tów i us ug. Zwykle instytucja poza ofert  wywiadow-

ni gospodarczej posiada w zakresie swojej dzia alno-

ci równie  inne us ugi, które równie  zosta y zawarte 

w zestawieniu.

Mo na zauwa y , e wymienione w artykule instytu-

cje oferuj  bardzo cz sto równie  us ugi windykacyj-

ne. Wiele wywiadowni w swej ofercie posiada równie  

tzw. piecz  prewencyjn , czyli narz dzie do dzia a  

prewencyjnych maj ce za zadanie dyscyplinowanie 

kontrahentów do terminowych p atno ci poprzez de-

monstracj  wspó pracy przedsi biorstwa z firm  wiad-

cz c  us ugi windykacyjne. W sytuacji gdy nawi zana 

wspó praca przyniesie k opoty, w postaci braku wp a-

ty nale no ci ze strony kontrahenta, mo na skorzysta  

z us ug windykacyjnych, które wiadczone s  na ró -

nej drodze – nie tylko s dowej, ale je li jest to mo liwe 

to równie  polubownej. Dodatkowo mo na zabezpie-

czy  si  tak  piecz ci , która w jakim  stopniu powin-

na pomóc chroni  si  przed zaistnieniem takich sytu-

acji w przysz o ci.

Poza us ugami skierowanymi do firm chc cych ci gn  

nale ne im p atno ci np. firma Gredan oferuje us ug  

restrukturyzacji, która jest skierowana do firm b d cych 

czyim  d u nikiem – czyli znajduj cych si  w odwrot-

nej sytuacji – sytuacji niewyp acalno ci. Po wykonaniu 

analizy prawnej i ekonomicznej zad u enia firma po-

maga odzyska  p ynno  finansow  i znale  sposób 

na sp acenie d ugu. Podj cie takich dzia a  i sprawne 

zamkni cie takiej sytuacji nawet na etapie, gdy termin 

p atno ci zosta  przekroczony, mo e pozytywnie wp y-

n  na opinie kontrahenta.

6. Podsumowanie

Generalny wykonawca, zobowi zuj c si  przed inwe-

storem do realizacji przedsi wzi cia budowlanego, bie-

rze na siebie odpowiedzialno  nie tylko za siebie, ale 

za wszystkich uczestników procesu, z których us ug 

skorzysta w trakcie realizacji. Kwestia odpowiedniego 

doboru podwykonawców staje si  jedn  z kluczowych 

kwestii organizacji i rozdzia u robót na etapie ich wykony-

wania. B dna identyfikacja ryzyka – co w tym przypad-

ku sprowadza si  do niew a ciwego wyboru podwyko-

nawcy – nara a generalnego wykonawc  na problemy 

czy trudno ci, które wp ywaj  negatywnie na realiza-

cj  przedsi wzi cia.

Generalny wykonawca przed ostatecznym wyborem pod-

wykonawcy robót powinien zacz  od oceny kontrahen-

ta, z którym móg by rozpocz  wspó prac . Zasobów 

informacji, które pos u  do takiej oceny, wykonawca 

mo e poszuka  m.in. za po rednictwem wywiadowni 

gospodarczych, czyli instytucji, która zajmuje si  pozy-

skiwaniem informacji o firmach. W swoich raportach wy-

wiadownia dostarcza klientowi cennych informacji na te-

mat badanej firmy. Informacje pozyskiwane s  ze róde  

jawnych i ogólnodost pnych, do których dotarcie, mimo 

i  mo liwe dla ka dego, mo e okaza  si  bardzo cza-

soch onne i trudne, zw aszcza dla osoby niedo wiad-

czonej i nie wiadomej, gdzie szuka  informacji. Dlatego 

coraz cz ciej, id c za trendem zachodnioeuropejskim, 

polskie firmy korzystaj  z us ug wywiadowni.

Analizuj c konsekwencje, które wynikaj  z b dnego 

wyboru podwykonawcy, warto skorzysta  z mo liwo ci 

wcze niejszej oceny kontrahenta, która z kolei pozwoli 

podj  decyzje bardziej wiadomie i odpowiedzialnie.

Tabela 1. Wybrane wywiadownie gospodarcze dzia aj ce na terenie Polski

Nazwa Þ rmy
Dun&

Bradstreet
Coface Creditreform Crif Gredan InfoCredit

Rok za o enia 1841 1992 1879 1988 2000 1990

Miejsce za o enia USA Polska Niemcy W ochy Polska Polska

W Polsce od 1992 1992 1992 2007 2000 1990

Polska siedziba Warszawa Warszawa Katowice Warszawa Tychy Warszawa

ród o: [8,9,10,11,12,13]
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Zasadnym jest, po zako czonej wspó pracy z podwy-

konawc  dokona  jego oceny w najwa niejszych kry-

teriach. Tworzone wewn trz firm wykonawczych bazy 

danych o dotychczasowej wspó pracy z kontrahen-

tem, równie  s  ród em oceny podwykonawcy – bar-

dzo wiarygodnym, bo przez pryzmat wspólnie wyko-

nanej pracy i mog  mie  wp yw na przysz e decyzje 

o powtórnym nawi zaniu kontaktów s u bowych. Dla-

tego bardzo cz sto udana wspó praca owocuje kolej-

nymi zleceniami.
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Tabela 2. Oferta wybranych wywiadowni gospodarczych w zakresie oceny podwykonawców

Dun&Bradstreet Coface Creditreform Crif Gredan InfoCredit

Zasi g wiatowy Zasi g wiatowy Zasi g wiatowy Zasi g wiatowy Zasi g krajowy Zasi g wiatowy

ka dy kontynent
Europa, Ameryka, 

Afryka, Azja
Europa, Azja (Chiny)

Europa, Ameryka, 
Afryka, Azja

tylko Polska Europa, Ameryka

wiadczone us ugi

Baza raportów handlowych on-line

tak tak tak nie nie tak

Wykonywanie raportów handlowych na zamówienie

tak tak tak tak tak tak

Charakterystyczne cechy raportów handlowych

3 tryby realizacji: stan-
dardowy, ekspresowy, 

superekspresowy; 
w j zyku polskim, an-
gielskim lub niemiec-
kim; rekomendacja 

wiarygodno ci Þ rmy

ocena prawdopodo- 
bie stwa niewyp a-
calno ci w ci gu 12 
miesi cy; dodatkowo 
miesi czny monitoring 

Þ rmy

rekomendacja maksy-
malnego kredytu ku-
pieckiego oraz indeks 
zdolno ci p atniczej

2 tryby realizacji: 
standardowy lub 

ekspresowy; ocena 
ryzyka wspó pracy 

z Þ rm

dost pne w pakiecie 
podstawowym lub 

szczegó owym

szczegó owe raporty 
dostosowane do spe-

cyÞ cznych potrzeb 
ka dego klienta

Inne us ugi w zakresie sprawdzania kontrahenta

analizy bran owe, 
raporty o krajach, listy 
upad o ci i likwidacji,

monitoring ryzyka, 
opinie kredytowe, 
analizy bran owe,

monitoring zmian, 
certyÞ kat wiarygod-

no ci
– –

ogólnopolska baza ra-
portów i sprawozda  
Þ nansowych na DVD

Us ugi dodatkowe

windykacja, audyt 
powi za , monitoring 
nale no ci, zarz dza-
nie danymi, systemy 
ERP – planowanie 
zasobów przedsi -

biorstwa

ubezpieczenie 
nale no ci – krajo-

wych i zagranicznych 
z opcj  Þ nansowania, 
Þ nansowanie rozwoju 
sprzeda y – faktoring 
pe ny (z przej ciem 
ryzyka do 100%) lub 
niepe ny, odzyskiwa-
nie nale no ci – win-
dykacja przeds dowa, 
s dowa, zagraniczna, 
monitoring p atno ci, 
piecz  prewencyjna, 
ustalenia maj tkowe

zarz dzanie nale -
no ciami – piecz  

prewencyjna, 
monitoring p atno ci, 
windykacja indywi-
dualna i masowa; 

produkty bazodanowe 
– marketing adreso-

wy, analiza portfelowa 
i bran owa; szkolenia, 
systemy Creditreform

systemy decyzyjne 
w zakresie: plano-

wania strategicznego 
i rozwoju Þ rmy, 

akwizycji, zarz dzania 
portfelem klienta, 

windykacji

windykacja nale -
no ci, windykacja 
pojazdów, wykup 
wierzytelno ci, 

gie da wierzytelno ci, 
obs uga prawna, 

piecz  prewencyjna, 
restrukturyzacja

badania dla celów 
analitycznych i podat-
kowych, benchmar-
king, specjalistyczne 
bazy danych dosto-

sowane do wymaga  
klienta
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