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1. Wprowadzenie
Jednym z najbardziej popularnych w Polsce systemów
realizacji przedsiÚwziÚcia budowlanego jest generalne
wykonawstwo. W systemie tym generalny wykonawca
zobowiÈzuje siÚ wobec inwestora do wykonania caïoĂci powierzonych mu robót. W przypadku ograniczonych zdolnoĂci produkcyjnych lub np. koniecznoĂci
realizacji robót specjalistycznych generalny wykonawca moĝe zleciÊ wykonanie czÚĂci lub teĝ caïoĂci robót
podwykonawcom. PowierzajÈc wykonanie prac podwykonawcy, generalny wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnoĂÊ za wïaĂciwe ich wykonanie. Szczególnego
znaczenia nabiera zatem wybór wïaĂciwego podwykonawcy. BïÚdnie podjÚta decyzja moĝe prowadziÊ m.in.
do przekroczenia planowanych kosztów, obniĝenia jakoĂci czy niedotrzymania terminów.
Generalnemu wykonawcy do wïaĂciwej i peïnej oceny
niezbÚdne sÈ szczegóïowe informacje odnoĂnie kondycji podwykonawcy. Podstawowym ěródïem informacji
sÈ tutaj dane od samego podwykonawcy. CzÚsto jednak informacje te nie sÈ kompletne, a oceniajÈcy moĝe
nie mieÊ pewnoĂci, czy sÈ one w peïni prawdziwe. Czy
to bezpoĂrednio od podwykonawcy, czy poĂrednio
przez Ărodki przekazu czy inne instytucje, wykonawca
ma moĝliwoĂÊ oceny ryzyka zwiÈzanego z zatrudnieniem konkretnego podwykonawcy i kaĝdorazowo z takiej moĝliwoĂÊ powinien korzystaÊ.
W artykule scharakteryzowane zostanie jedno z moĝliwych do uĝycia w tym zakresie ěródeï informacji, tj. wywiadownie gospodarcze. Przedstawione zostanie równieĝ porównanie wybranych polskich wywiadowni pod
kÈtem proponowanych przez nie usïug. W krajach zachodnich podpisanie prawie kaĝdego kontraktu jest
poprzedzone badaniem wiarygodnoĂci firmy wïaĂnie
przez wywiadowniÚ handlowÈ [14]. Równieĝ w Polsce
jest to coraz czÚĂciej wybierane ěródïo informacji. Poparte jest to wieloma czynnikami, które zostanÈ omówione w dalszej treĂci artykuïu.

2. Ocena podwykonawcy
Zatrudnianie firm podwykonawczych jest popularne
w wielu krajach. PrzeciÚtnie od 80% do 90% wszystkich robót budowlanych jest powierzanych podwyko-
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nawcom [5]. Wielu autorów uwaĝa takĝe, ĝe od wyboru wïaĂciwych podwykonawców jak i dobrych relacji
z podwykonawcami zaleĝy pomyĂlne zakoñczenie realizacji inwestycji [1–7].
Generalni wykonawcy stosujÈ róĝne metody, wybierajÈc
podwykonawców. Moĝna do nich zaliczyÊ m.in. wybór
z grona zaprzyjaěnionych przedsiÚbiorstw, procedurÚ
przetargowÈ, negocjacje, przetarg wstÚpny, kwalifikacje, polecenie innych firm budowlanych [3].
WybierajÈc podwykonawcÚ i dokonujÈc jego oceny generalny wykonawca powinien dokonaÊ zarówno oceny
podmiotowej, odnoszÈcej siÚ do wïaĂciwoĂci samego
podwykonawcy, jak i przedmiotowej odnoszÈcej siÚ
do przedmiotu zamówienia. Oceny przedmiotowej moĝna dokonaÊ, bazujÈc na informacjach od samego podwykonawcy dotyczÈcych proponowanej ceny, terminów
itp. ZasadniczÈ jednak kwestiÈ jest wczeĂniejsze ustalenie wiarygodnoĂci podwykonawcy, bo od tego zaleĝy,
czy podwykonawca dotrzyma warunków umowy.
Ocena podmiotowa jest duĝo bardziej skomplikowana
i zïoĝona, a oceniajÈcy moĝe tu korzystaÊ z róĝnych
ěródeï informacji. W ocenie tej generalny wykonawca
powinien uwzglÚdniÊ przede wszystkim wiedzÚ i doĂwiadczenie, kondycjÚ finansowÈ, potencjaï techniczny i kadrowy podwykonawcy.

3. Wywiadownie gospodarcze jako rzetelne
ěródïo informacji o podwykonawcach
W krajach zachodnich podpisanie prawie kaĝdego kontraktu jest poprzedzone badaniem wiarygodnoĂci firmy
przez tzw. wywiadowniÚ handlowÈ czy teĝ gospodarczÈ
[14]. Jest to wyspecjalizowana instytucja, która zajmuje siÚ odpïatnie pozyskiwaniem informacji dotyczÈcych
sytuacji gospodarczej przedsiÚbiorstw, sprawdzaniem
ich wiarygodnoĂci i wypïacalnoĂci jako partnera w interesach. Tego typu instytucje stanowiÈ wiÚc waĝne ěródïo
informacji moĝliwe do wykorzystania przez generalnego
wykonawcÚ oceniajÈcego podwykonawców, zwïaszcza
jeĝeli planuje z nimi dïuĝszÈ wspóïpracÚ. Wywiadownia
po zebraniu wszelkich informacji zwiÈzanych z wszechstronnÈ ocenÈ wskazanego kontrahenta lub rynku przeksztaïca je w cenne dla klientów dane, dziÚki którym mogÈ
budowaÊ stabilne i pewne kontakty handlowe.
Wywiadownia gospodarcza na zlecenie przygotowuje
tzw. raporty gospodarcze, których gïównym celem jest
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4. KorzyĂci pïynÈce z usïug wywiadowni
W dzisiejszych realiach konkurencyjnoĂci rynku budowlanego stosowanie narzÚdzi pozwalajÈcych z wyprzedzeniem i w sposób ciÈgïy oceniaÊ rzetelnoĂÊ
partnerów handlowych, staïo siÚ wielce istotne na kaĝdym etapie relacji biznesowych. Usïugi Ăwiadczone
przez wywiadownie gospodarcze pozwalajÈ na kontrolÚ i ograniczanie ryzyka transakcji handlowych, które nawiÈzywane sÈ pomiÚdzy generalnym wykonawcÈ
a podwykonawcami.
Jako podstawowe korzyĂci wynikajÈce ze wspóïpracy
z wywiadowniÈ moĝna podaÊ [14]:
– niewspóïmiernie niski koszt w stosunku do efektów podjÚcia wspóïpracy z niewiarygodnym kontrahentem;
– szybkoĂÊ – nie sposób uzyskaÊ w tak krótkim czasie tak szczegóïowych informacji, wykorzystujÈc jedynie wïasne zasoby;
– profesjonalizm – zlecenie zdobywania informacji
w wyspecjalizowanej instytucji;
– oszczÚdnoĂÊ czasu przeznaczonego na samodzielne pozyskiwanie informacji.
P R Z E G Lk D BU DO W LA NY 6/2014

W zaleĝnoĂci od tego, w jakiej sytuacji pod kÈtem czasu i kosztu, a takĝe juĝ dostÚpnych informacji znajduje
siÚ wykonawca, rozwaĝenie i skorzystanie z usïug wywiadowni moĝe przynieĂÊ wiele przyszïych korzyĂci.
W dzisiejszym wachlarzu moĝliwoĂci wywiadownie sÈ
kolejnÈ, którÈ wykonawca moĝe wybraÊ.
Produkty dostarczane klientom przez wywiadownie gospodarcze peïniÈ ponadto dwie funkcje: informacyjnÈ
oraz wspomagajÈcÈ zarzÈdzanie ryzykiem w przedsiÚbiorstwie. Pierwsza z tych funkcji pozwala klientom zaoszczÚdziÊ czas zwiÈzany z ich samodzielnym pozyskiwaniem, druga natomiast pomaga podjÈÊ wïaĂciwÈ
decyzjÚ zwiÈzanÈ z zawarciem wspóïpracy z klientem.
Weryfikacja podwykonawcy jest zalecana nie tylko przed
zawarciem pierwszej umowy, ale powinna byÊ takĝe procesem ciÈgïym. W stale zmieniajÈcej siÚ rzeczywistoĂci
gospodarczej sytuacja finansowa podwykonawcy moĝe
ulec gwaïtownej zmianie. Generalny wykonawca moĝe
pozyskaÊ informacje z wywiadowni na róĝnym etapie
wspóïpracy z podwykonawcÈ, tzn.:
1. przed jej podjÚciem:
– jako element wspomagajÈcy negocjacje,
– w celu rozpoznania sytuacji nowego podwykonawcy,
– w celu weryfikacji danych organizacyjno-prawnych
przed podpisaniem kontraktu;
2. lub w trakcie jej trwania:
– jako element nadzoru nad kontraktami obarczonymi
duĝym ryzykiem,
– przy rozwaĝaniu decyzji o zwiÚkszeniu zakresu wspóïpracy.
PodstawowÈ wartoĂciÈ raportu handlowego jest rekomendacja wspóïpracy z danym podwykonawcÈ. W przypadku negatywnej rekomendacji, przedsiÚbiorca powinien zastanowiÊ siÚ, czy takie ryzyko jest dla niego
opïacalne.
Usïugi informacyjne wiÚkszoĂci wywiadowni gospodarczych majÈ zastosowanie w trzech obszarach [8–13]:
1. Weryfikacja wiarygodnoĂci partnerów handlowych
i kontrola ryzyka transakcji:
– raport handlowy o firmie polskiej lub zagranicznej,
– monitoring kontrahenta,
– wizytacja w firmie badanej,
– raport o nieruchomoĂci,
– dane rejestrowe;
2. Analiza rynku i konkurencji oraz wspieranie strategicznych decyzji w przedsiÚbiorstwach:
– analiza branĝowa;
3. Identyfikacja oraz pozyskiwanie nowych klientów,
a takĝe dziaïania marketingowo-sprzedaĝowe:
– marketingowa baza najbardziej aktywnych firm;
– bazy danych o firmach przygotowywane na indywidualne zamówienie.
Zakres informacji zawartych w raporcie handlowym dostosowywany jest kaĝdorazowo do potrzeb i wymagañ
klienta. Poza aktualnymi danymi rejestrowymi oraz finansowymi firmy raport moĝe zawieraÊ dane o impor-
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zminimalizowanie ryzyka zwiÈzanego ze wspóïpracÈ
z niesolidnym przedsiÚbiorcÈ. Takie raporty mogÈ zawieraÊ równieĝ analizÚ firmy na tle branĝy, powiÈzania
danej firmy z innymi podmiotami lub osobami, a takĝe wskaěnik prawdopodobieñstwa upadku, czy indeks
zdolnoĂci pïatniczej. Jest to uzaleĝnione od oferty wywiadowni, która taki raport wykonuje. Jest jednak doĂÊ
powszechne podsumowywanie raportu ocenÈ badanej
firmy, która moĝe przybieraÊ formÚ indeksu, rekomendacji czy wskaěnika.
Wywiadownia gospodarcza pozyskuje dane stosujÈc
zwykle „biaïy wywiad” – czyli wywiad ěródeï jawnych
i ogólnodostÚpnych. Naleĝy przez to rozumieÊ dziaïania zmierzajÈce do uzyskania informacji o innych podmiotach gospodarczych zgodnie z prawem. W celu pozyskania danych o firmach wykorzystuje siÚ [8–13]:
– publikacje – m.in. KRS, monitory sÈdowe i gospodarcze, ewidencje dziaïalnoĂci gospodarczej, media:
internet, prasa;
– bazy danych – wïasne bazy danych o podmiotach gospodarczych z Polski i zagranicy, bazy danych o dïuĝnikach, zestawienia upadïoĂci firm, unikalne informacje
o ryzyku handlowym w poszczególnych firmach itp.;
– wywiady telefoniczne – m.in. z firmÈ badanÈ, z partnerami i kontrahentami firmy badanej;
– wizyty – m.in. w firmie badanej, w sÈdach, w urzÚdach administracji publicznej.
Wszystkie wymienione ěródïa charakteryzujÈ siÚ tym,
ĝe kaĝdy moĝe do nich dotrzeÊ i z nich skorzystaÊ.
Wynika z tego, ĝe informacje zawarte w takim raporcie
handlowym moĝna zdobyÊ indywidualnie. Pojawia siÚ
w zwiÈzku z tym pytanie: dlaczego korzystaÊ z pïatnych
usïug wywiadowni?
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Tabela 1. Wybrane wywiadownie gospodarcze dziaïajÈce na terenie Polski
Nazwa Þrmy
Rok zaïoĝenia
Miejsce zaïoĝenia
W Polsce od
Polska siedziba

Dun&
Bradstreet
1841
USA
1992
Warszawa

Coface

Creditreform

Crif

Gredan

InfoCredit

1992
Polska
1992
Warszawa

1879
Niemcy
1992
Katowice

1988
Wïochy
2007
Warszawa

2000
Polska
2000
Tychy

1990
Polska
1990
Warszawa
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ěródïo: [8,9,10,11,12,13]
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cie, eksporcie, inwestycjach, gïównych odbiorcach i dostawcach, ocenÚ zdolnoĂci kredytowej i wypïacalnoĂci
firmy, zalecany poziom kredytu kupieckiego, analizÚ
wskaěnikowÈ, powiÈzania kapitaïowe czy historiÚ dziaïalnoĂci firmy.

5. Zestawienie wybranych wywiadowni
handlowych
Obecnie na polskim rynku dziaïa kilka firm wyspecjalizowanych w wywiadzie gospodarczym. W tabeli 1 przedstawiono losowo wybrane wywiadownie gospodarcze
wraz z miejscem i rokiem ich zaïoĝenia.
FirmÚ Dan&Bradstreet naleĝy uznaÊ za najstarszÈ oficjalnÈ wywiadowniÚ. Od 2003 roku firma naleĝy do Grupy Bisnode – czoïowego dostarczyciela informacji cyfrowej w Europie [8]. MiÚdzynarodowa firma Creditreform,
która zostaïa zaïoĝona w Mainz, to obecnie jedna z najstarszych i najwiÚkszych organizacji w Europie[10]. InfoCredit to pierwsza polska wywiadownia gospodarcza, która powstaïa w 1990 roku [13]. Coface Poland
to obecnie jedna z najwiÚkszych wywiadowni w Polsce
[9]. Crif – miÚdzynarodowa grupa zaïoĝona w Bolonii.
W 2007 roku w skïad grupy kapitaïowej CRIF weszïa polska spóïka InfoData, zaïoĝona w 1990 roku – pierwotnie
jako wydziaï Krajowej Izby Gospodarczej [11].
W tabeli 2 przedstawiono zestawienie tych samych wywiadowni gospodarczych. Wszystkie wymienione tutaj
firmy posiadajÈ dostÚpne w jÚzyku polskim strony internetowe, na których moĝna uzyskaÊ jeszcze bardziej
szczegóïowe informacje na temat oferowanych produktów i usïug. Zwykle instytucja poza ofertÈ wywiadowni gospodarczej posiada w zakresie swojej dziaïalnoĂci równieĝ inne usïugi, które równieĝ zostaïy zawarte
w zestawieniu.
Moĝna zauwaĝyÊ, ĝe wymienione w artykule instytucje oferujÈ bardzo czÚsto równieĝ usïugi windykacyjne. Wiele wywiadowni w swej ofercie posiada równieĝ
tzw. pieczÚÊ prewencyjnÈ, czyli narzÚdzie do dziaïañ
prewencyjnych majÈce za zadanie dyscyplinowanie
kontrahentów do terminowych pïatnoĂci poprzez demonstracjÚ wspóïpracy przedsiÚbiorstwa z firmÈ ĂwiadczÈcÈ usïugi windykacyjne. W sytuacji gdy nawiÈzana
wspóïpraca przyniesie kïopoty, w postaci braku wpïaty naleĝnoĂci ze strony kontrahenta, moĝna skorzystaÊ
z usïug windykacyjnych, które Ăwiadczone sÈ na róĝnej drodze – nie tylko sÈdowej, ale jeĂli jest to moĝliwe
to równieĝ polubownej. Dodatkowo moĝna zabezpie-

czyÊ siÚ takÈ pieczÚciÈ, która w jakimĂ stopniu powinna pomóc chroniÊ siÚ przed zaistnieniem takich sytuacji w przyszïoĂci.
Poza usïugami skierowanymi do firm chcÈcych ĂciÈgnÈÊ
naleĝne im pïatnoĂci np. firma Gredan oferuje usïugÚ
restrukturyzacji, która jest skierowana do firm bÚdÈcych
czyimĂ dïuĝnikiem – czyli znajdujÈcych siÚ w odwrotnej sytuacji – sytuacji niewypïacalnoĂci. Po wykonaniu
analizy prawnej i ekonomicznej zadïuĝenia firma pomaga odzyskaÊ pïynnoĂÊ finansowÈ i znaleěÊ sposób
na spïacenie dïugu. PodjÚcie takich dziaïañ i sprawne
zamkniÚcie takiej sytuacji nawet na etapie, gdy termin
pïatnoĂci zostaï przekroczony, moĝe pozytywnie wpïynÈÊ na opinie kontrahenta.

6. Podsumowanie
Generalny wykonawca, zobowiÈzujÈc siÚ przed inwestorem do realizacji przedsiÚwziÚcia budowlanego, bierze na siebie odpowiedzialnoĂÊ nie tylko za siebie, ale
za wszystkich uczestników procesu, z których usïug
skorzysta w trakcie realizacji. Kwestia odpowiedniego
doboru podwykonawców staje siÚ jednÈ z kluczowych
kwestii organizacji i rozdziaïu robót na etapie ich wykonywania. BïÚdna identyfikacja ryzyka – co w tym przypadku sprowadza siÚ do niewïaĂciwego wyboru podwykonawcy – naraĝa generalnego wykonawcÚ na problemy
czy trudnoĂci, które wpïywajÈ negatywnie na realizacjÚ przedsiÚwziÚcia.
Generalny wykonawca przed ostatecznym wyborem podwykonawcy robót powinien zaczÈÊ od oceny kontrahenta, z którym mógïby rozpoczÈÊ wspóïpracÚ. Zasobów
informacji, które posïuĝÈ do takiej oceny, wykonawca
moĝe poszukaÊ m.in. za poĂrednictwem wywiadowni
gospodarczych, czyli instytucji, która zajmuje siÚ pozyskiwaniem informacji o firmach. W swoich raportach wywiadownia dostarcza klientowi cennych informacji na temat badanej firmy. Informacje pozyskiwane sÈ ze ěródeï
jawnych i ogólnodostÚpnych, do których dotarcie, mimo
iĝ moĝliwe dla kaĝdego, moĝe okazaÊ siÚ bardzo czasochïonne i trudne, zwïaszcza dla osoby niedoĂwiadczonej i nieĂwiadomej, gdzie szukaÊ informacji. Dlatego
coraz czÚĂciej, idÈc za trendem zachodnioeuropejskim,
polskie firmy korzystajÈ z usïug wywiadowni.
AnalizujÈc konsekwencje, które wynikajÈ z bïÚdnego
wyboru podwykonawcy, warto skorzystaÊ z moĝliwoĂci
wczeĂniejszej oceny kontrahenta, która z kolei pozwoli
podjÈÊ decyzje bardziej Ăwiadomie i odpowiedzialnie.
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Tabela 2. Oferta wybranych wywiadowni gospodarczych w zakresie oceny podwykonawców
Dun&Bradstreet
ZasiÚg Ăwiatowy
kaĝdy kontynent

Coface
ZasiÚg Ăwiatowy
Europa, Ameryka,
Afryka, Azja

tak

tak

tak

tak

Creditreform
ZasiÚg Ăwiatowy

Crif
ZasiÚg Ăwiatowy
Europa, Ameryka,
Europa, Azja (Chiny)
Afryka, Azja
¥wiadczone usïugi
Baza raportów handlowych on-line
tak
nie
Wykonywanie raportów handlowych na zamówienie
tak
tak
Charakterystyczne cechy raportów handlowych

Gredan
ZasiÚg krajowy

InfoCredit
ZasiÚg Ăwiatowy

tylko Polska

Europa, Ameryka

nie

tak

tak

tak
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3 tryby realizacji: stanocena prawdopododardowy, ekspresowy,
2 tryby realizacji:
bieñstwa niewypïa- rekomendacja maksyszczegóïowe raporty
superekspresowy;
standardowy lub
dostÚpne w pakiecie
calnoĂci w ciÈgu 12 malnego kredytu kudostosowane do spew jÚzyku polskim, anekspresowy; ocena
podstawowym lub
miesiÚcy; dodatkowo pieckiego oraz indeks
cyÞcznych potrzeb
gielskim lub niemiecryzyka wspóïpracy
szczegóïowym
miesiÚczny monitoring zdolnoĂci pïatniczej
kaĝdego klienta
kim; rekomendacja
z ÞrmÈ
Þrmy
wiarygodnoĂci Þrmy
Inne usïugi w zakresie sprawdzania kontrahenta
analizy branĝowe,
monitoring ryzyka,
monitoring zmian,
ogólnopolska baza raraporty o krajach, listy
opinie kredytowe,
certyÞkat wiarygod–
–
portów i sprawozdañ
upadïoĂci i likwidacji,
analizy branĝowe,
noĂci
Þnansowych na DVD
Usïugi dodatkowe
ubezpieczenie
naleĝnoĂci – krajowych i zagranicznych
zarzÈdzanie naleĝz opcjÈ Þnansowania, noĂciami – pieczÚÊ
windykacja naleĝwindykacja, audyt
Þnansowanie rozwoju
prewencyjna,
systemy decyzyjne
badania dla celów
noĂci, windykacja
powiÈzañ, monitoring sprzedaĝy – faktoring monitoring pïatnoĂci,
w zakresie: planoanalitycznych i podatpojazdów, wykup
naleĝnoĂci, zarzÈdza- peïny (z przejÚciem
windykacja indywiwania strategicznego
kowych, benchmarwierzytelnoĂci,
nie danymi, systemy ryzyka do 100%) lub
dualna i masowa;
i rozwoju Þrmy,
king, specjalistyczne
gieïda wierzytelnoĂci,
ERP – planowanie
niepeïny, odzyskiwa- produkty bazodanowe akwizycji, zarzÈdzania
bazy danych dostoobsïuga prawna,
zasobów przedsiÚnie naleĝnoĂci – win- – marketing adresoportfelem klienta,
sowane do wymagañ
pieczÚÊ prewencyjna,
biorstwa
dykacja przedsÈdowa, wy, analiza portfelowa
windykacji
klienta
restrukturyzacja
sÈdowa, zagraniczna, i branĝowa; szkolenia,
monitoring pïatnoĂci, systemy Creditreform
pieczÚÊ prewencyjna,
ustalenia majÈtkowe
ěródïo: [8,9,10,11,12,13]

Zasadnym jest, po zakoñczonej wspóïpracy z podwykonawcÈ dokonaÊ jego oceny w najwaĝniejszych kryteriach. Tworzone wewnÈtrz firm wykonawczych bazy
danych o dotychczasowej wspóïpracy z kontrahentem, równieĝ sÈ ěródïem oceny podwykonawcy – bardzo wiarygodnym, bo przez pryzmat wspólnie wykonanej pracy i mogÈ mieÊ wpïyw na przyszïe decyzje
o powtórnym nawiÈzaniu kontaktów sïuĝbowych. Dlatego bardzo czÚsto udana wspóïpraca owocuje kolejnymi zleceniami.

[3] Garbaczewska P., Plebankiewicz E., Sources of information on
subcontractors, ITCRES 2013, Bratysïawa,
[4] Kozik R., LeĂniak A., Plebankiewicz E., Problemy wyboru i zawierania umów z firmami podwykonawczym, Zeszyty Naukowe WSOWL
[5] Kumaraswamy M., Matthews., 2000. Improved Subcontractor
Selection Employing Partnering Principles. Journal of Management in
Engineering. 2009, vol. 16, p. 47–58.
[6] Ng S., Luu C., Chu A., 2008. Delineating Criteria for Subcontractors Registration Considering Divergence in Skill Base and Scales.
International Journal of Project Management. 2008, vol. 26, p. 448–456.
[7] Tserng H., Lin P., 2002. An Accelerated Subcontracting
and Procuring Model for Construction Projects. Automation in
Construction. 2002, vol. 11, p. 105–125.
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