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Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor):

 Wymienia informacje gospodarcze (informacje o d�u�nikach - konsumentach i przedsi�biorcach) pomi�dzy bankami,
 a wszystkimi sektorami gospodarki.

 Prowadzi Rejestr D�u�ników BIG oraz jako jedyny z BIGów w Polsce posiada bezpo�redni dost�p do baz Biura 
Informacji Kredytowej i Zwi�zku Banków Polskich.

 Raporty z BIG InfoMonitor pobieraj�, �rednio co 2 sekundy, banki komercyjne i spó�dzielcze oraz przedsi�biorcy 
z wi�kszo�ci bran� (firmy po�yczkowe, leasingowe, telekomunikacyjne itp.).

 Wysy�a do d�u�nika wezwania do zap�aty, z informacj� o konsekwencjach niesp�acenia d�ugu, a potem wpis 
do Rejestru D�u�ników BIG jest skuteczny.

www.BIG.pl

ODZYSKUJ SWOJE NALE�NO�CI 

Motywacj� d�u�nika do sp�aty zobowi�za� jest �wiadomo�� konsekwencji wpisania do Rejestru D�u�ników 
BIG InfoMonitor. W efekcie d�u�nikowi odmawia si� udzielenia kredytów, po�yczek, przedstawia mniej korzystne 
warunki wspó�pracy.

SPRAWDZAJ SWOICH KONTRAHENTÓW

Zanim podejmiesz wspó�prac� z nowym kontrahentem, sprawd� czy sp�aca on swoje zobowi�zania. Wczesne 
wykrycie nierzetelnych kontrahentów to ograniczenie ryzyka poniesienia strat finansowych.

POTWIERDZAJ SWOJ� WIARYGODNO��

Zdob�d� Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo i do��cz do grona solidnych przedsi�biorców z zasadami.
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WST�P

www.facebook.com/bigpl
www.facebook.com/licencjanazaufanie

J u� po raz 31. przygotowali�my Raport 
InfoD�ug prezentuj�cy problem nieter-
minowo regulowanych zobowi�za� 
Polaków. Celem publikacji jest chara-
kterystyka nadmiernego zad�u�ania 

si� osób prywatnych poza ich realne mo�li-
wo�ci finansowe. Od poprzedniego raportu 
dzieli nas niemal rok. W tym czasie pracowa-
li�my nad now� metodologi� przygotowywania 
analiz co wp�yn��o na zmian� uk�adu i zakresu 
raportu, sprawi�o te�, �e nie porównujemy 
obecnych danych do poprzednich. Dla pe�niej-
szego obrazu prezentowanego problemu 
wzbogacili�my raport � osobno pokazujemy 
zaleg�o�ci w obs�udze zobowi�za� pozakre-
dytowych oraz kredytowych. Szerzej potrakto-
wali�my tak�e charakterystyk� demograficzn� 
niesolidnych d�u�ników. 

BLISKO 2 MLN POLAKÓW NIE RADZI SOBIE 
ZE ZWROTEM 40,4 MLD Z�

Wed�ug nowej metodologii, ��czna kwota zale-
g�ych p�atno�ci osób odnotowanych w Reje-
strze D�u�ników BIG InfoMonitor oraz w Biurze 
Informacji Kredytowej wynios�a na koniec 
sierpnia 2015 r. � 40,39 mld z�. Na sum� t� 
sk�adaj� si� m.in. niesp�acone kredyty hipote-
czne i konsumpcyjne, po�yczki z pozaban-
kowych firm po�yczkowych oraz niezap�acone 
rachunki za us�ugi telekomunikacyjne, telewizj� 
kablow�, pr�d, gaz, czynsz za mieszkanie, 
alimenty, grzywny s�dowe, mandaty za jazd� 
bez biletu. 

Zaleg�e zobowi�zania, przekraczaj�ce 200 z� 
z co najmniej 60-dniowym opó�nieniem, mia-
�o na koniec sierpnia � 1 977 284 Polaków. 

S�AWOMIR GRZELCZAK � Prezes Zarz�du BIG InfoMonitor S.A.

InfoD�ug jest pierwszym w Polsce raportem 
o osobach nieterminowo reguluj�cych 
zobowi�zania wobec banków i innych 
podmiotów. Informuje o niesolidnych 
d�u�nikach znajduj�cych si� w Rejestrze 
D�u�ników Biura Informacji Gospodarczej 
InfoMonitor oraz w bazie Biura Informacji 
Kredytowej. Raport powstaje w oparciu 
o dane okre�lone w Ustawie 
o udost�pnianiu informacji gospodarczych 
i wymianie danych gospodarczych. Mowa 
w nim o d�ugach przeterminowanych 
powy�ej 60 dni, przekraczaj�cych 
200 z�otych: w bankach, u dostawców 
us�ug masowych, w firmach 
po�yczkowych, transportowych oraz 
samorz�dach. Uwzgl�dnione s� równie� 
zaleg�o�ci potwierdzone wyrokiem 
s�dowym i tytu�em wykonawczym, 
a tak�e zg�oszone przez s�dy niezap�acone 
na rzecz wymiaru sprawiedliwo�ci: koszty 
s�dowe, grzywny i nawi�zki.
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Zmniejszaniu si� liczby osób z zaleg�o�ciami 
w bazach BIG InfoMonitor i BIK sprzyjaj�: po-
prawiaj�ca si� sytuacja gospodarcza, spadaj�ce 
bezrobocie i rosn�ce p�ace. Wida� wp�yw tych 
pozytywnych czynników, cho�by w statys-
tykach jako�ci obs�ugi kredytów. Gdy przed 
rokiem problem sp�aty dotyczy� 8 z� na ka�de 
100 z� zad�u�enia kredytowego, teraz jest to 
7,1 z�. Nale�y te� mie� na uwadze, �e cz��� 
przeterminowanych d�ugów mo�e nie by� 
uwzgl�dniana w bazach BIK i BIG InfoMonitor 
po decyzji banków o sprzeda�y portfeli kre-
dytowych do firm windykacyjnych. 

Rola transferu przeterminowanych wierzytel-
no�ci ro�nie. W zesz�ym roku do firm windy-
kacyjnych trafi�o 13,4 mld z�, wobec 9,4 mld z� 
w 2013. Szacuje si�, �e ok. 90 proc. z tych 
wierzytelno�ci pochodzi od banków. Tymcza-
sem nie ka�da firma windykacyjna, która przej-
muje spó�niaj�cych si� ze sp�at� kredytobior-
ców, jako tzw. wierzyciel wtórny, decyduje si� 
od razu na ich wpisanie do bazy BIG Info-
Monitor. Jednocze�nie konsekwencj� sprzeda-
�y jest wycofanie zaleg�o�ci z bazy BIK, cho� 
klientowi pozostaje zapis w historii kredytowej. 

Z drugiej strony liczba osób posiadaj�cych 
zaleg�e p�atno�ci jak i ci���ca na nich kwota 
zaleg�o�ci ro�nie, m.in. w efekcie wzrostu po-
pularno�ci wykorzystania baz BIG i BIK. Coraz 
wiecej firm, w tym zarz�dzaj�cych nierucho-
mo�ciami, dostrzega we wpisywaniu d�u�ni-
ków do Rejestru BIG szansy na zmobilizowanie 
ich do terminowych p�atno�ci. Do baz BIK i BIG 
coraz ch�tniej si�gaj� te� po�yczkodawcy. 
Obecnie ju� korzystaj� z BIK i BIG wszystkie 
licz�ce si� firmy po�yczkowe. 

Po raz pierwszy, dzi�ki rozdzieleniu osób, które 
z powodu nieterminowo regulowanych zobo-
wi�za� znajduj� si� w Rejestrze D�u�ników BIG 
InfoMonitor, od osób z opó�nionymi kredy-
tami w BIK, informujemy jak wygl�da relacja 

zaleg�o�ci nie zwi�zanych z kredytami do zobo-
wi�za� kredytowych. Podajemy tak�e u jakiej 
cz��ci osób problemy z obs�ug� bie��cych 
p�atno�ci nak�adaj� si� na k�opoty z obs�ug� 
kredytów bankowych. 

TYLKO CO SZÓSTA OSOBA MA PROBLEM  
Z KREDYTAMI I RACHUNKAMI 

Niesolidnych d�u�ników w BIG InfoMonitor jest 
ponad 1,05 miliona, a w BIK powy�ej 1,25 
milionów. Z uwagi na obecno�� 327 tys. osób, 
w obu bazach, ��czna liczba jest ni�sza i wynosi 
1 977 284. Co szósty niep�ac�cy terminowo � 
327 tys. � ma problem zarówno z rachunkami, 
po�yczkami, alimentami jak i kredytami.

Je�li chodzi o warto�� zaleg�ych zobowi�za�, 
wi�kszo�� dotyczy kredytów. Z 40,39 mld z� � 
29,2 mld z� przypada na zobowi�zania obs�u-
giwane nieterminowo wobec banków, a 11,18 
mld z� m.in. wobec dostawców us�ug maso-
wych, samorz�dów i s�dów. Co zrozumia�e, 
wy�sza jest te� �rednia kwota zaleg�ego zad�u-
�enia kredytowego (27 741 z�) jednej osoby ni� 
zaleg�o�ci pozakredytowych (8 933 z�). 

CO TRZECIA OSOBA NARA�A WIARYGOD-
NO�� Z POWODU NIEWYSOKICH KWOT 

Niemal 1/3 osób z zaleg�o�ciami ma do odda-
nia co najwy�ej 2 tys. z�. Z pewno�ci� przy 
odrobinie mobilizacji i dyscypliny, dla sporej 
cz��ci s� to pieni�dze mo�liwe do sp�aty. Cho� 
zapewne s� i tacy dla których 2 tys. z� to zna-
cz�ca suma. Mo�na przypuszcza�, �e niektórzy 
bagatelizuj� niewysokie zaleg�o�ci, zapominaj� 
o nich, albo nie maj� �wiadomo�ci ich istnienia. 
Cz�stym b��dem kredytobiorców jest np. sp�ata 
samej raty, podczas gdy przy opó�nianiu, 
pojawiaj� si� te� dodatkowo karne odsetki. 
W przypadku firm telekomunikacyjnych jest to 
np. przej�cie do innego operatora i zerwanie 
trwaj�cej jeszcze umowy z poprzednim, bez 
pe�nego rozliczenia si�. Jaki jednak nie by�by 

tyle może widnieć zobowiązanie 

w rejestrze BIG, jeśli nie zostanie 

spłacone.

10 LAT
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wierzyciel ma na usunięcie 

z Rejestru BIG informacji o dłu-

żniku, jeśli ten spłacił zaległość.

14 DNI

WST�P

powód powstania zaleg�o�ci, trzeba sobie zda-
wa� spraw� z konsekwencji. Obecno�� w bazie 
BIG oraz opó�nienia w sp�acie kredytu w BIK 
mog� spowodowa�, �e zaci�gni�cie kolejnych 
zobowi�za� oka�e si� niemo�liwe. Banki czy 
firmy oferuj�ce towary i us�ugi z odroczonym 
terminem p�atno�ci nie b�d� chcia�y zaufa� 
takiej osobie.   

NAJLEPIEJ RADZ� SOBIE MIESZKA�CY 
PO�UDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI

Raport InfoD�ug po raz kolejny pokazuje rów-
nie� jak Polacy w zale�no�ci od miejsca za-
mieszkania ró�ni� si� �moralno�ci� p�atnicz��. 
Terminowa sp�ata zobowi�za� znacznie gorzej 
idzie mieszka�com Polski pó�nocno-zachod-
niej. Pozytywnie wyró�niaj� si� natomiast 
Polacy ze wschodniej oraz po�udniowo-
wschodniej cz��ci kraju. W woj. podkarpackim, 
podlaskim, lubelskim, ma�opolskim i �wi�to-
krzyskim na 100 doros�ych mieszka�ców przy-
pada od 3,4 do 4,5 osób niesp�acaj�cych zo-
bowi�za� w terminie. W zachodniopomorskim, 
lubuskim, kujawsko-pomorskim jest takich 
osób 8 i wi�cej na ka�de 100. 

Pó�nocno-zachodnia i po�udniowo-wschodnia 
Polska ró�ni� si� równie� sk�onno�ci� do za-
d�u�ania si�. Np. na Lubelszczy�nie przeci�t-
nie kredyty ma 39 osób na 100 doros�ych 
mieszka�ców, a na ziemi lubuskiej ze stolicami 
w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim 
mo�na spotka� 53 kredytobiorców na 100 
doros�ych Polaków. 

Na podej�cie do sp�aty zobowi�za� i zaci�gania 
kredytów przek�adaj� si� spo�eczne i obyczajo-
we ró�nice. Polska po�udniowo-wschodnia jest 
bardziej katolicka i tradycyjna. W pó�nocno-
zachodniej w sprawach obyczajowych i gospo-
darczych przewa�aj� pogl�dy liberalne. Gdy 
na po�udniowym-wschodzie i wschodzie nie 
ma pieni�dzy, pr�dzej ograniczy si� potrzeby 

i zaci�nie pasa lub poprosi si� o pomoc rodzin�. 
Na pó�nocy i zachodzie aspiracje do podno-
szenia poziomu �ycia, nawet poprzez kredyt, 
s� bardziej zauwa�alne i mniej ch�tnie wyci�ga 
si� tu r�k� po po�yczk� do bliskich. 

NAJWI�KSZE K�OPOTY MAJ� OSOBY 
MI�DZY 45 A 54 ROKIEM �YCIA

Szerokie uj�cie demograficzne problemu prze-
terminowanych d�ugów pokaza�o tak�e, �e 
kwestia inaczej wygl�da w ró�nych grupach 
wiekowych. Najliczniejsz� grup�, bo prawie 
co czwart� osob� nieterminowo reguluj�c� 
zobowi�zania � stanowi� 35-44 latkowie. Nato-
miast najbardziej obci��onymi zaleg�o�ciami 
s� 45-54 latkowie. Cho� przeci�tna kwota 
zaleg�o�ci dla wszystkich doros�ych Polaków 
wynosi 20,4 tys. z�, to jednak znacz�co ró�ni si� 
w zale�no�ci od wieku niesolidnego d�u�nika. 
W najmniejszym stopniu k�opoty z przeter-
minowanymi kredytami i p�atno�ciami maj� 
osoby wkraczaj�ce w doros�e �ycie. Potem 
warto�� przeci�tnych zaleg�o�ci systematycznie 
ro�nie wraz z wiekiem i zaczyna spada� dopiero 
u osób po 54 roku �ycia. 

Ten aspekt zaleg�o�ci szerzej omawia w za-
mieszczonym na ko�cu publikacji komentarzu, 
psycholog spo�eczny Roman Pomianowski. 
Jako praktyk w problematyce nadmiernego 
zad�u�enia, prezes Stowarzyszenia Program 
Wsparcia Zad�u�onych, wskazuje na liczne 
gospodarcze, spo�eczne i psychologiczne 
konsekwencje tego zjawiska. Zwraca równie� 
uwag� na zbyt surow� ocen� spo�eczn� jakiej 
poddawane s� w Polsce osoby nieradz�ce sobie 
z terminowym regulowaniem zobowi�za�.
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INFOD�UG W LICZBACH

40,39 mld zł tyle wynosi ��czna kwota zaleg�ych zobowi�za� osób niereguluj�cych terminowo zobowi�za�  

1 977 284 liczba osób niereguluj�cych terminowo zobowi�za�

6,3% udzia� osób posiadaj�cych zaleg�e zobowi�zania w�ród doros�ych Polaków

20 428 zł to warto�� zaleg�ego zobowi�zania przypadaj�ca na osob� niereguluj�c� terminowo zobowi�za�

31% osób ma zaleg�o�ci nieprzekraczaj�ce 2 tys. z�

53% osób ma zaleg�o�ci nieprzekraczaj�ce 5 tys. z�

60,5% to udzia� m��czyzn w�ród osób posiadaj�cych zaleg�e zobowi�zania

11,18 mld zł to ��czna kwota zaleg�ych zobowi�za� pozakredytowych

1 251 181 liczba osób niereguluj�cych terminowo zobowi�za� pozakredytowych

8 933 zł
to �rednia kwota zaleg�ego zobowi�zania pozakredytowego przypadaj�ca na osob�, która nie reguluje terminowo 
zobowi�za� pozakredytowych

63,6% to udzia� m��czyzn w�ród osób posiadaj�cych zaleg�e zobowi�zania pozakredytowe

29,21 mld zł to ��czna kwota zaleg�ych zobowi�za� kredytowych

1 053 125 liczba osób posiadaj�cych zaleg�e zobowi�zania kredytowe

27 741 zł to �rednia kwota zaleg�ego zobowi�zania kredytowego przypadaj�ca na osob� posiadaj�c� zaleg�e zobowi�zania kredytowe

55,6% to udzia� m��czyzn w�ród osób posiadaj�cych zaleg�e zobowi�zania kredytowe

kolor odpowiadający zaległym 
zobowiązaniom pozakredytowym

kolor odpowiadający zaległym 
zobowiązaniom kredytowym

kolor odpowiadający łącznej kwocie 
zaległych zobowiązań
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��CZNA KWOTA ORAZ RODZAJ ZALEG�YCH ZOBOWI�ZA�

� �czna kwota zaleg�ych zobowi�za� 
(pozakredytowych i kredytowych) 
odnotowanych w Rejestrze D�u�ników 
prowadzonym przez BIG InfoMonitor 

oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec 
sierpnia 2015 r. wynios�a ��cznie:

40,39 miliarda złotych

z czego:

11,18 mld zł to zaleg�e zobowi�zania pozakredytowe

29,21 mld zł to zaleg�e zobowi�zania kredytowe

Udział zaległych zobowiązań 
kredytowych i pozakredytowych

�ród�o: BIG InfoMonitor

28%

72%

zaległe zobowiązania pozakredytowe

zaległe zobowiązania kredytowe

informacji o zaległościach i ter-

minowo spłacanych zobowią-

zaniach widnieje w bazie BIG 

InfoMonitor.

15 mln
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��CZNA KWOTA ORAZ RODZAJ ZALEG�YCH ZOBOWI�ZA�

osób z 1 977 284 niesolidnych 

dłużników ma zaległe zobowiąza-

nia w obu bazach: BIG i BIK, 

stąd ostateczna liczba osób 

z problemami nie jest sumą 

posiadających zobowiązania 

pozakredytowe i kredytowe.

327 022

1 251 181 liczba osób z zaleg�ym zobowi�zaniem pozakredytowym

1 053 125 liczba osób z zaleg�ym zobowi�zaniem kredytowym

LICZBA OSÓB NIEREGULUJ�CYCH TERMINOWO ZOBOWI�ZA�

Procentowy udział osób posiadających zaległe zobowiązania 
w liczbie dorosłych Polaków

�ród�o: BIG InfoMonitor

1 977 284 liczba osób posiadaj�cych zaleg�e zobowi�zanie

4,0% 3,3%6,3%

pozakredytowe

kredytowe

pozakredytowe i kredytowe łącznie
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��CZNA KWOTA ORAZ RODZAJ ZALEG�YCH ZOBOWI�ZA�

�REDNIA WARTO�� ZALEG�EGO ZOBOWI�ZANIA PRZYPADAJ�CA NA OSOB� Z OKRE�LONEGO TYTU�U

to średni czas przez jaki infor-

macja na temat zaległego 

zobowiązania znajduje się 

w Rejestrze BIG InfoMonitor.

11,5 
MIESIĄCA

20 428 zł �rednia warto�� zaleg�ego zobowi�zania

8 933 zł �rednia warto�� zaleg�ego zobowi�zania pozakredytowego

29 418 zł �rednia warto�� niezap�aconych alimentów

5 807 zł �rednia warto�� wierzytelno�ci windykowanej

3 745 zł
�rednia warto�� zaleg�o�ci wynikaj�cej z prawomocnego wyroku s�dowego 
z tytu�em wykonawczym

2 059 zł �rednia warto�� niezap�aconych rachunków telekomunikacyjnych

761 zł �rednia warto�� niezap�aconych kar za jazd� bez biletu

27 741 zł �rednia warto�� zaleg�ego zobowi�zania kredytowego

224 820 zł �rednia warto�� zaleg�ego kredytu mieszkaniowego 

20 753 zł �rednia warto�� zaleg�ego kredytu konsumpcyjnego

6 590 zł �rednia warto�� zaleg�eg�o�ci w karcie kredytowej, koncie osobistym
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KOBIETY I M��CZY�NI

dłużników spłaca zaległe zadłu-

żenie po otrzymaniu wezwania 

do zapłaty z informacją, że jeśli 

tego nie zrobi trafi do bazy BIG 

InfoMonitor.

35%

W �ród osób posiadaj�cych za-
leg�e zobowi�zania kredyto-
we i pozakredytowe dominu-
j� m��czy�ni. Jest ich ponad 
1 196 tys. (60,5 proc.). Kobiet, 

które nie reguluj� terminowo zobowi�za� jest 

blisko 781 tys. (39,5 proc.). Jeszcze wi�kszy 
udzia� m��czy�ni maj� w ��cznej kwocie zale-
g�o�ci na rzecz dostawców us�ug masowych, 
samorz�dów, firm po�yczkowych, s�dów i ban-
ków � 66,3proc. (26,8 mld z�). Na kobiety przy-
pada � 33,7 proc. (13,6 mld z�).

Płeć a zaległe zadłużenie

�ród�o: BIG InfoMonitor

60,5%60,5%60,5%

26,8 26,8 
mld złmld zł

66,3%66,3%

26,8 
mld zł

66,3%

39,5%39,5%39,5%

13,6  13,6  
mld złmld zł

33,7%33,7%

13,6  
mld zł

33,7%

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
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PROFIL NIESOLIDNEGO D�U�NIKA

osób oddaje zaległości tuż po 

tym jak wpisano je do Rejestru 

Dłużników BIG InfoMonitor.

25%

S tatystycznie niesolidny d�u�nik to 
m��czyzna w wieku od 35 do 44 
lat, mieszkaniec �l�ska lub Mazo-
wsza. W�a�nie z tych dwóch woje-
wództw pochodzi ponad ¼ osób 

nieterminowo reguluj�cych zobowi�zania. �re-
dnie zaleg�e zad�u�enie takiego statystyczne-
go Polaka � 35-44 latka z woj. �l�skiego wynosi 

26 132 z�. Osoba ta cz��ciej ma problem ze 
sp�at� rachunków i alimentów ni� kredytów. 
Kredyty znajduj� si� na dalszym planie, cho� 
równie� odgrywaj� znacz�c� rol�. W zaleg�o�-
ciach kredytowych osobom w wieku 35-44 lat 
dorównuj� Polacy, którzy uko�czyli 65 rok 
�ycia.

Profil niesolidnego dłużnika

�ród�o: BIG InfoMonitor

ŚredniaŚrednia
kwota zaległości:kwota zaległości:

26 132 zł26 132 zł

Średnia
kwota zaległości:

26 132 zł
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ROZK�AD KWOT ZALEG�EGO ZAD�U�ENIA

proc. osób ma ��czn� warto�� 
zaleg�ych zobowi�za� nieprze-
kraczaj�c� 2 tys. z�, kolejnych 
22 proc. nierzetelnych d�u�ni-
ków nie jest w stanie zwróci� 

kwot mi�dzy 2  a 5 tys. z�. Oznacza to, �e ponad 
po�owa osób ma zaleg�o�ci nie wy�sze ni� 5 tys. 
z�. Najwy�ej ustawiony przez nas próg 10 tys. z� 

zaleg�o�ci przekracza jedna trzecia (32 proc.). 
Stosunkowo du�a grupa posiadaj�cych zale-
g�o�ci poni�ej 2 tys. z� pokazuje, �e spora cz��� 
niesolidnych d�u�ników przy zwi�kszonym 
wysi�ku i dyscyplinie finansowej mog�aby da� 
sobie rad� z problemem. 

osób od stycznia do paździer-

nika 2015 r. sprawdziło w BIG 

InfoMonitor czy nie znajdują się 

w Rejestrze Dłużników.

20 tys.

31
Podział osób według wartości posiadanych zaległości

�ród�o: BIG InfoMonitor

zaległe zobowiązania pozakredytowe

zaległe zobowiązania kredytowe

zaległe zobowiązania
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40%
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STRUKTURA WIEKOWA

WARTO�� ZALEG�YCH ZOBOWI�ZA� W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH

N ajwi�ksza cz��� kwoty zaleg-
�ych zobowi�za� przypada na 
osoby w wieku 35-44 lata. To 
do nich nale�y ponad 30 proc. 
z blisko 40,4 mld z� sumy za-

leg�o�ci Polaków. Jest to te� grupa wiekow�, 
która najcz��ciej ma k�opot z nieop�acanymi 
na czas rachunkami i ratami kredytów. Niemal 
co czwarta osoba z zaleg�ymi p�atno�ciami 

to 35-44 latek. �rednio ma on do oddania 
26,1 tys. z�. Z najwi�kszym obci��eniem na 
osob� zmaga si� jednak starsze pokolenie � 
osoby mi�dzy 45 a 54 rokiem �ycia. Ich 
przeci�tna zaleg�o�� przekracza 27,5 tys. z�. 
Najni�sz� �redni� kwot� zaleg�ego zobo-
wi�zania maj� osoby w wieku 18-24 lata, jest 
to 4,8 tys. z�.

Wiek a zaległe zadłużenie

�ród�o: BIG InfoMonitor

25 – 34 lat

35 – 44 lat

45 – 54 lat

55 – 64 lat

od 65 lat

18 – 24 lat

Jaka część ogółu zaległości 
przypada na: 18-24 latków, 

25-34 latków, itd.

16%

24%

18%

10%

31%

1%

Ile osób (w tys.) posiadających 
zaległości ma lat: 18-24, 25-34, itd. 

22%

18%

16%

14%

24%

6%

119,8
442,1

474,2355,8

265,6

318,6

PRZECIĘTNA 
ZALEGŁOŚĆ
W RÓŻNYCH 
GRUPACH 
WIEKOWYCH [zł]

18-24

4 
79

2

25-34

14
 3

47

35-44

26
 1

32

45-54

27
 5

74

55-64

22
 5

85

65+

15
 2

96

40,4 mld zł 1 977 284
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STRUKTURA WIEKOWA

raportów sprawdzających osoby 

prywatne i firmy pobrali klienci 

BIG InfoMonitor od stycznia do 

listopada 2015 r.  

14,7 mln

G dy we�miemy pod uwag� ile 
przeci�tnie osób na 100 doro-
s�ych Polaków ma k�opot z za-
leg�ymi zobowi�zaniami, to �re-
dnia wypada na poziomie 6,3 

proc. (63 osoby na 1000 maj� niezap�acone 
na czas zobowi�zania). Powy�ej tej przeci�tnej 

wypadaj� osoby od 35 do 54 roku �ycia. 
Przy czym, najwi�ksze prawdopodobie�stwo 
spotkania osoby niep�ac�cej terminowo wys-
t�puje wsród 35-44 latków. Niesolidnych 
d�u�ników najmniej jest w�ród osób m�odych 
i najstarszych. 

Udział osób z zaległymi zobowiązaniami 
w danej grupie wiekowej

�ród�o: BIG InfoMonitor

25–34 35–44 45–54 55–6418–24 65+

3,
4%

7,
0%

8,
5%

7,
2%

5,
7%

4,
7%

6,3%
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UJ�CIE GEOGRAFICZNE

osób z najwyższymi zaległościami 

w spłacie rachunków, alimentów 

i kredytów to mieszkańcy 

Mazowsza.

4 NA 10

N ajwi�cej � 14,3 proc. osób po-
siadaj�cych zaleg�e zobowi�-
zania mieszka w województwie 
�l�skim oraz w mazowieckim � 
12,3 proc. W nast�pnych woje-

wództwach nierzetelnych d�u�ników jest mniej 
ni� 10 proc. z prezentowanej w raporcie liczby 
blisko 1,98 mln. Najmniej pochodzi z woje-
wództwa podlaskiego (2,1 proc.), opolskiego 
(2,2 proc.) oraz �wi�tokrzyskiego (2,3 proc.).

Województwo
Łączna kwota 

zaległości w zł
Liczba osób posiadających 

zaległe zobowiązanie
Średnia zaległość 

w zł na osobę 

3 616 569 187Dolno�l�skie 192 340 18 803

2 332 429 261Kujawsko-Pomorskie 142 987 16 312

1 366 143 455Lubelskie 80 128 17 050

1 091 917 844Lubuskie 68 127 16 028

2 632 388 631�ódzkie 136 956 19 221

2 771 707 644Ma�opolskie 114 656 24 174

7 106 545 494Mazowieckie 242 243 29 336

801 666 346Opolskie 45 253 17 715

1 136 837 825Podkarpackie 59 052 19 251

771 248 117Podlaskie 41 596 18 541

3 152 501 086Pomorskie 137 969 22 849

5 536 671 675�l�skie 282 850 19 575

718 378 460�wi�tokrzyskie 47 501 15 123

1 317 341 454Warmi�sko-mazurskie 87 026 15 137

3 652 329 280Wielkopolskie 182 803 19 980

2 386 904 228Zachodniopomorskie 115 798 20 613

SUMA: 40 391 579 987 1 977 284
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UJ�CIE GEOGRAFICZNE

B ior�c pod uwag� liczb� osób z za-
leg�ymi zobowi�zaniami w stosu-
nku do ogó�u doros�ych miesz-
ka�ców województwa, najwi�ksze 
prawdopodobie�stwo na spot-

kanie osoby z k�opotami finansowymi wyst�-
puje w województwie kujawsko-pomorskim. 
Na 1000 mieszka�ców tego województwa 
84 maj� zaleg�e zobowi�zania (8,4 proc.). 
Równie wysoki udzia� osób z problemami 
finansowymi mo�na zaobserwowa� w�ród 

mieszka�ców województwa zachodniopo-
morskiego (8,2 proc.), lubuskiego (8,2 proc.) 
oraz dolno�l�skiego (8 proc.). Statystycznie 
najmniej osób z zaleg�ymi zobowi�zaniami 
w populacji doros�ych mieszka�ców wyst�puje 
na Podkarpaciu � 34 osoby na ka�de 1000 
(3,4 proc.). Niewielu jest te� w Ma�opolsce i na 
Podlasiu � 42 na ka�de 1000 doros�ych osób. 
Wyra�nie wida� ró�nice mi�dzy Polsk� pó�no-
cno-zachodni�, a po�udniowo-wschodni�. 

Liczba osób z zaległymi zobowiązaniami na 1000 dorosłych 
mieszkańców danego województwa

�ród�o: BIG InfoMonitor

84

82

82

80

75
74

74

65

66
56

54
45

42

45

42 34

kujawsko-pomorskie

lubuskie

zachodniopomorskie

dolnośląskie

pomorskie

warmińsko-mazurskie

śląskie

łódzkie

wielkopolskie

mazowieckie

opolskie

lubelskie

podlaskie

świętokrzyskie

małopolskie
podkarpackie

to minimalna kwota, za którą 

można osobę prywatną wpisać 

do rejestru dłużników, minimal-

nego pułapu nie ma dla zgłoszeń 

pochodzących z sądów.

200 zł
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UJ�CIE GEOGRAFICZNE

KWOTY ZALEG�YCH ZOBOWI�ZA� W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA

�
rednia warto�� zaleg�ego zobowi�za-
nia na osob� jest najwy�sza w woje-
wództwie mazowieckim � wynosi 
29 336 z�. Z kolei najni�sza warto�� 
�redniego zaleg�ego zobowi�zania 

charakteryzuje mieszka�ców województwa 
�wi�tokrzyskiego � 15 123 z� � jest to niemal 
o po�ow� mniej ni� na Mazowszu. Przeci�tnie 

niewiele ponad 15 000 z� zaleg�o�ci na osob� 
wypada te� w woj. warmi�sko-mazurskim. 
Znacznie mniejsze sumy ni� w woj. mazo-
wieckim czy cho�by ma�opolskim (24 174 z�) 
maj� tak�e do zwrotu mieszka�cy woj. lubu-
skiego i kujawsko-pomorskiego, odpowiednio 
16 028 z� i 16 312 z�. 

Średnia wartość zaległego zobowiązania na osobę
w poszczególnych województwach (w zł)

�ród�o: BIG InfoMonitor

16 312

16 028

20 613

18 803

22 849
15 137

19 575

19 221

19 980

29 336

17 715

17 050

18 541

15 123

24 174
19 251

kujawsko-pomorskie

lubuskie

zachodniopomorskie

dolnośląskie

pomorskie

warmińsko-mazurskie

śląskie

łódzkie

wielkopolskie

mazowieckie

opolskie

lubelskie

podlaskie

świętokrzyskie

małopolskie
podkarpackie

tyle czasu co najmniej musi być 

przeterminowana płatność, aby 

mogła znaleźć się w BIG, 

wyjątek stanowią wyroki są-

dowe z tytułem wykonawczym 

(14 dni od wysłania wezwania) 

oraz płatności na rzecz sądów.

60 DNI
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UJ�CIE GEOGRAFICZNE

REKORDZI�CI W WOJEWÓDZTWACH

Osoba z najwyższymi zaległościami 
w każdym województwie (w zł)

�ród�o: BIG InfoMonitor

DOLNOŚLĄSKIEDOLNOŚLĄSKIEDOLNOŚLĄSKIE

46 214 636
Mężczyzna

54 lat

KUJAWSKO-POMORSKIEKUJAWSKO-POMORSKIEKUJAWSKO-POMORSKIE

14 019 237
Mężczyzna

44 lat

LUBELSKIE LUBELSKIE LUBELSKIE 

58 701 882
Mężczyzna

59 lat

LUBUSKIELUBUSKIELUBUSKIE

2 050 210
Mężczyzna

29 lat

ŁÓDZKIEŁÓDZKIEŁÓDZKIE

24 646 834
Mężczyzna

60 lat

MAŁOPOLSKIEMAŁOPOLSKIEMAŁOPOLSKIE

18 927 099
Mężczyzna

66 lat

MAZOWIECKIEMAZOWIECKIEMAZOWIECKIE

97 778 023
Mężczyzna

65 lat

OPOLSKIEOPOLSKIEOPOLSKIE

10 162 499
Mężczyzna

34 lat

PODKARPACKIEPODKARPACKIEPODKARPACKIE

39 249 914
Mężczyzna

53 lat

PODLASKIEPODLASKIEPODLASKIE

6 389 158
Mężczyzna

55 lat

POMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIE

30 295 923
Mężczyzna

64 lat

ŚLĄSKIEŚLĄSKIEŚLĄSKIE

15 559 694
Mężczyzna

30 lat

ŚWIĘTOKRZYSKIEŚWIĘTOKRZYSKIEŚWIĘTOKRZYSKIE

3 144 761
Mężczyzna

31 lat

WARMIŃSKO-MAZURSKIEWARMIŃSKO-MAZURSKIEWARMIŃSKO-MAZURSKIE

6 432 973
Mężczyzna

44 lat

WIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIE

10 175 296
Mężczyzna

57 lat

ZACHODNIOPOMORSKIEZACHODNIOPOMORSKIEZACHODNIOPOMORSKIE

16 444 858
Mężczyzna

61 lat

przed wpisem dłużnika do re-

jestru, wierzyciel musi wręczyć 

mu wezwanie do zapłaty lub je 

wysłać. Do wpisu do BIG nie jest 

jednak konieczne potwierdzenie 

odbioru wezwania przez dłużnika.

30 DNI
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REKORDZI�CI 

N a pierwszym miejscu, w�ród 
osób o najwy�szej kwocie zale-
g�ych zobowi�za� znajduje si� 
m��czyzna w wieku 65 lat 
pochodz�cy z województwa 

mazowieckiego. Jego ��czna suma zaleg�ych 
zobowi�za� wynosi 97,8 mln z�. Kwota zale-
g�o�ci drugiej osoby na li�cie, równie� m��-

czyzny w wieku 59 lat pochodz�cego z woje-
wództwa lubelskiego, jest prawie o po�ow� 
ni�sza i wynosi 58,7 mln z�. 

10 osób o najwy�szych warto�ciach zaleg�ych 
zobowi�za� posiadaj� ��cznie 397 mln z� 
zaleg�o�ci. Stanowi to 1 proc. ca�ej sumy zale-
g�ych zobowi�za�.

TOP 10 osób z najwyższymi kwotami 
zaległych zobowiązań (w zł)

�ród�o: BIG InfoMonitor

111
97 778 023

MAZOWIECKIE
Mężczyzna

65 lat

222
58 701 882
LUBELSKIE
Mężczyzna

59 lat

333
46 214 636

DOLNOŚLĄSKIE
Mężczyzna

54 lat

444
39 249 914

PODKARPACKIE
Mężczyzna

53 lat

555
30 295 923
POMORSKIE
Mężczyzna

64 lat

666
28 183 010

DOLNOŚLĄSKIE
Kobieta
61 lat

777
26 988 925

MAZOWIECKIE
Mężczyzna

46 lat

888
24 646 834

ŁÓDZKIE
Mężczyzna

60 lat

999
23 769 970

MAZOWIECKIE
Kobieta
62 lat

101010
21 096 756

MAZOWIECKIE
Mężczyzna

36 lat

Kwota zaległych zobowiązań ogółem: 397 mln zł (1%)

tyle kosztuje wpis do BIG  

InfoMonitor dłużnika alimenta-

cyjnego przez osobę prywatną.

1 zł
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NIESOLIDNI D�U�NICY OKIEM PSYCHOLOGA

P olacy w porównaniu do obywateli 
innych krajów nie s� szczególnie 
mocno zad�u�eni�. Jednak�e oko�o 
2 miliony osób niereguluj�cych 
terminowo swych zobowi�za� 

musi niepokoi�. Wskazuje to na znacz�c� skal� 
tzw. zagro�enia bezpiecze�stwa finansowego 
i socjalnego polskich rodzin. Z drugiej strony 
instytucjom gospodarczym, finansowym oraz 
przedstawicielom administracji pokazuje skal� 
problemu tzw. �ryzykownych klientów� � osób 
rejestrowanych w BIG, jako klientów o ogra-
niczonej mo�liwo�ci zaci�gania nowych zobo-
wi�za� lub wymagaj�cych pomocy.

Szczególnie niepokoi sytuacja pokolenia m�o-
dych oraz �seniorów�. Obie grupy stanowi� ka-
tegori� wyj�tkowego zagro�enia � wchodz�cy 
w doros�o�� ju� na stracie maj� powa�ny balast 
d�ugu i negatywn� histori� kredytow�. Z kolei 
w przypadku osób starszych wiadomo, �e za-
d�u�aj� si� najcz��ciej aby �za�ata�� deficyt 
w bie��cych kosztach utrzymania. Po�yczaj� 
aby mie� na sta�e op�aty � czynsz, energi�, 
�ywno�� oraz na wydatki zwi�zane z lecze-
niem. W dodatku ta ostatnia grupa d�u�ników 
naj�atwiej zaci�ga ma�e zobowi�zania i najpro�-
ciej poddaje si� egzekucji komorniczej poprzez 
automatyczne zaj�cia rent i emerytur, skut-
kuj�ce dramatycznym pogorszeniem sytuacji 
socjalnej.

Szczegó�owa analiza szkód wynikaj�cych z za-
d�u�enia przekracza ramy niniejszego Raportu. 
Warto jednak podkre�li� powszechnie znane, 
cho� bardziej z�o�one ni� na pozór wydaje si�, 
zale�no�ci pomi�dzy problemami finansowymi 
d�u�ników, a innymi problemami osobistymi 
i spo�ecznymi. 

Do najistotniejszych zagro�e� nale��:

utrzymywanie si� i utrwalanie gro�nych 
trendów na polskim rynku pracy. W liczbie 
1 563,5 tys. osób bezrobotnych, a� 897,1 tys. 
stanowi� osoby d�ugotrwale bezrobotne. 
Wi�kszo�� z nich nie jest zainteresowana 
podj�ciem legalnej pracy i to wy��cznie 
z powodów fiskalnych i egzekucyjnych. 
Wed�ug danych GUS w 2013 r. w Polsce 
pracowa�o �na czarno� 1 078 tys. osób. Straty 
PKB z tego powodu szacowane s� na 14,5 
proc. 

 nasilenie si� przemocy ekonomicznej, któ-
rej skal� dopiero uczymy si� okre�la� oraz za-
gro�enia dla trwa�o�ci ma��e�stw i rodzin � 
wed�ug ró�nych szacunków a� 1/3 wszyst-
kich, z 66 132 rozwodów w 2013 r., mia�o t�o 
ekonomiczne;

 zagro�enie stanu zdrowia psychicznego � 
oczywist� konsekwencj� stresu zad�u�enia, 
w szczególno�ci chronicznego, s� zaburzenia 
psychosomatyczne � nadci�nienie t�tnicze, 
choroba wrzodowa itd. Towarzysz�ca nad-
miernemu zad�u�eniu wyuczona bezradno�� 
d�u�nicza sprzyja narastaniu w Polsce epi-
demii depresji. Wed�ug danych Komendy 
G�ównej Policji, w minionym roku samo-
bójstwo pope�ni�o 6165 osób � z czego 35 
proc. z powodów ekonomicznych;

 zagro�enie wykluczeniem ekonomicznym 
� finansowym oraz spo�ecznym znacz�cej 
cz��ci populacji doros�ych obywateli, którzy 
jako �ryzykowni klienci� zostaj� praktycznie 
wyeliminowani z legalnego, regulowanego 
prawem bankowym, rynku us�ug finanso-
wych. Tym samym zdani s� na korzystanie 
z mniej bezpiecznych �róde� po�yczania 
pieni�dzy, opartych o ogólne zasady kodeksu 
cywilnego.

� Diagnoza Spo�eczna J. Czapi�ski i T. Panek 2015

ROMAN POMIANOWSKI

Stowarzyszenie Program 
Wsparcia Zad�u�onych

Psycholog, inicjator Programu 
Wsparcia Zad�u�onych z Poznania. 

Promuje wykorzystanie teorii 
wyuczonej bezradno�ci 

w pomaganiu osobom zad�u�onym 
oraz uzale�nionym.
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NIESOLIDNI D�U�NICY OKIEM PSYCHOLOGA

Z �o�ona natura problemu oraz brak 
do�wiadcze� powoduj�, �e kwe-
stia nadmiernego zad�u�enia do-
piero oczekuje na rzeteln� analiz� 
psychospo�eczn�. Obecnie klimat 

wokó� tematu przeciwdzia�ania zad�u�eniu 
przyjmuje raczej skrajne formy: od ��dania 
radykalnych dzia�a� pomocowych pa�stwa � 
polska odmiana ruchu poszkodowanych przez 
banki, po przeciwie�stwo, �e d�ugi s� prywatn�, 
indywidualn� spraw� zad�u�onego i musi on 
poradzi� sobie z nimi sam. 

Istotnym czynnikiem tworz�cym raczej nieko-
rzystn� atmosfer� wokó� problemu zad�u�enia 

oraz prób poszukiwania rozwi�za� jest obser-
wowane powszechnie, pokazywane tak�e naj-
cz��ciej przez media, destruktywne zachowa-

nie samych zad�u�onych. Z przeprowadzonych 
przeze mnie bada�� wynika, �e osoby nad-
miernie zad�u�one najcz��ciej przyjmuj� jedn� 
z prezentowanych postaw:

� Zad�u�enie jako problem polityki spo�ecznej. R. Pomianowski /2012/ w Nieobecno�� spo�eczna Z. Galor i B. Bittner /red/ Pozna�.

Postawy osób nadmiernie zadłużonych

�ród�o: BIG InfoMonitor

Racjonalnie poszukujący rozwiązania

Zagubieni, bierni

Ucieczkowi

Tak-Tak

Agresywni, roszczeniowi

29%

9%

24%

37%

1%

Przeciwdziałanie zadłużeniu przyjmuje raczej 
skrajne formy: od żądania radykalnych działań 
pomocowych państwa – polska odmiana ruchu 
poszkodowanych przez banki, po przeciwieństwo, 
że długi są indywidualną, prywatną sprawą 
zadłużonego i musi on poradzić sobie z nimi sam.

(66 proc.) to dominujące 

postawy osób nadmiernie 

zadłużonych, wobec posiadane-

go problemu.

ZAGUBIENIE, 

BIERNOŚĆ 

I UCIECZKA 
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NIESOLIDNI D�U�NICY OKIEM PSYCHOLOGA

N iestety dominuj�ce nieefekty-
wne strategie dzia�ania nad-
miernie zad�u�onych nie daj� 
szans na konstruktywne roz-
wi�zania problemu, pog��biaj� 

tylko szkody, uruchamiaj�c pe�ny cykl spirali 
zad�u�enia. Skutkiem ubocznym takich zacho-
wa� jest negatywne postrzeganie przez spo-
�ecze�stwo osób zad�u�onych � utrwalaj�ce 

stereotyp d�u�nika jako osoby: leniwej, nie-
ch�tnej, pozbawionej ambicji, s�abej i biernej. 
W badaniach przeprowadzonych jednocze�nie 
w�ród osób zad�u�onych, pracowników pomo-
cy spo�ecznej oraz terapeutów uzale�nie� 
wynika, �e opinie przedstawicieli o�rodków 
pomocy spo�ecznej na temat d�u�ników s� 
skrajnie niekorzystne i bardzo mocno odbie-
gaj� od tego co my�l� o sobie sami zad�u�eni.  

Wizerunek � stereotyp dłużnika, ustalony w opraciu 
o metodę dyferencjału semantycznego, wykres 

pokazuje % odpowiedzi negatywnych cech dłużnika

�ród�o: BIG InfoMonitor

20%0% 40% 60% 80% 100%

Pracowity - Leniwy:

Chętny - Niechętny:

Ambitny - Pozbawiony ambicji:

Mocny - Słaby:

Aktywny - Bierny:

Osoby zadłużone Pracownicy Pomocy społecznej Terapeuci uzależnień

Rosn�ca �wiadomo�� skali i z�o�ono�ci pro-
blemu powoduje, �e w wielu �rodowiskach 
podejmowane s� próby budowania systemo-
wych rozwi�za� w zakresie wspierania osób 
zad�u�onych w procesie odzyskiwania zdol-
no�ci do obs�ugi swych zobowi�za��. Sprzyja 
temu wiele czynników:

 Istotna zmiana nastawienia wierzycieli, którzy 
coraz cz��ciej preferuj� prougodowe strate-
gie rozwi�zywania sporu z d�u�nikami.

 Zmiany prawa, w szczególno�ci w zakresie 
upad�o�ci konsumenckiej, dziedziczenia d�u-

gów, Bankowego Tytu�u Egzekucyjnego, itd.

Upowszechnienie si� darmowej pomocy 
prawnej � od 1.01.2016 r. powstanie ponad 
1500 punktów w ca�ym kraju.

Wzmocnienie pozas�dowych strategii roz-
wi�zywania sporów poprzez docenienie 
i cz�stsze wykorzystywanie profesjonalnych 
mediacji.

Upowszechnianie si� konstruktywnych form 
samopomocy osób zad�u�onych, np. Wspól-
noty D�u�ników Anonimowych.

� Np. Program Wsparcia Zad�u�onych w Poznaniu: www.programwsparcia.com 

osoby ogłosiły upadłość konsu-

mencką od stycznia do września 

2015 r.

1334
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O RAPORCIE INFOD�UG

R aport InfoD�ug to pierwsze 
w Polsce tego typu opracowanie 
traktuj�ce o osobach nietermino-
wo reguluj�cych zobowi�zania 
oraz o warto�ciach ich zaleg�o�ci. 

Pokazuje problem w podziale na województwa, 
wiek i p�e� d�u�ników. Powstaje w oparciu 
o bazy Biura Informacji Gospodarczej Info-
Monitor oraz Biura Informacji Kredytowej. Od 
tego wydania wy��czyli�my z analiz d�u�ników 
pochodz�cych z Bankowego Rejestru Zwi�zku 
Banków Polskich. Tym samym, obecny raport 
zawiera wy��cznie dane spe�niaj�ce definicj� 
informacji gospodarczych (IG), wed�ug Ustawy 
o udost�pnianiu informacji gospodarczych 
i wymianie danych gospodarczych. Oznacza to, 
�e w przypadku osób prywatnych zaleg�o�ci 
przekraczaj� 200 z� i s� przeterminowane 
powy�ej 60 dni. Obok nich s� równie� infor-
macje o zaleg�o�ciach potwierdzonych wyro-
kiem s�dowym i tytu�em wykonawczym, a tak-
�e zg�oszone przez wymiar sprawiedliwo�ci za-
leg�o�ci wobec s�dów z tytu�u kosztów s�do-
wych, zas�dzonych grzywien oraz nawi�zek na 
rzecz pa�stwa. 

Nowa metodologia bezpo�rednio wp�yn��a na 
g�ówne liczby prezentowane w publikacji, dla-
tego te� w aktualnej edycji nie odwo�ujemy si� 
wprost do wcze�niejszych warto�ci.

Raport po raz pierwszy ukaza� si� w sierpniu 
2007 roku. 

Jak pokazuj� dane bankowe a� 91 proc. 
Polaków sp�aca zobowi�zania terminowo, 
buduj�c swoj� pozytywn� histori� kredytow� 
oraz wiarygodno�� finansow�. Istnieje jednak 
w�ród konsumentów grupa klientów, która 
na czas nie wywi�zuje si� ze swoich zobo-
wi�za�. Nale�y jednak podkre�li� ró�nic� po-
mi�dzy osobami, które cz�sto nie z w�asnej 
winy znalaz�y si� czasowo w trudnym po�o-

�eniu, a osobami, które ju� zaci�gaj�c zobo-
wi�zanie wiedzia�y, �e nie b�d� mog�y si� 
z niego wywi�za�.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. 
zbiera i udost�pnia dane o wiarygodno�ci 
finansowej konsumentów i przedsi�biorców. 

Informacje o zachowaniach p�atniczych wspie-
raj� banki i przedsi�biorców w minimalizo-
waniu ryzyka biznesowego i odzyskiwaniu 
zaleg�ych nale�no�ci poprzez prowadzenie 
Rejestru D�u�ników BIG oraz oferowanie dos-
t�pu do baz danych zawieraj�cych informacje 
gospodarcze na temat sumienno�ci p�atniczej 
konsumentów i przedsi�biorców. Korzystanie 
z tych informacji daje przedsi�biorcom i kon-
sumentom mo�liwo�� minimalizowania ryzy-
ka zwi�zanego z podejmowaniem wspó�pracy 
z nowymi partnerami przy sprzeda�y us�ug 
i produktów z wyd�u�onym terminem p�atno-
�ci, czyli ochron� przed niewyp�acalnymi 
i nieuczciwymi kontrahentami.

Wspó�praca przedsi�biorcy z Biurem Informacji 
Gospodarczej umo�liwia tak�e uzyskanie 
przewagi nad konkurencj� w danej bran�y 
poprzez unikanie wspó�pracy z nierzetelnymi 
kooperantami. Zapewnia równie� najta�sz�, 
skuteczn� form� odzyskiwania nale�no�ci 
od kontrahentów zalegaj�cych ze sp�at� zobo-
wi�za�.

Raport powstał w oparciu o dane określone 
zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji 
gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych. W przypadku informacji 
przekazanych przez kredytodawców 
lub dostawców usług masowych są to długi 
przekraczające 200 złotych i przeterminowane 
powyżej 60 dni.

PARTNER MERYTORYCZNY

Ka�dorazowe wykorzystanie i cytowanie 
danych zawartych w niniejszym raporcie 
wymaga podania �ród�a  oraz  wiod�cego  
autora  raportu  �  Biuro  Informacji  
Gospodarczej  InfoMonitor  S.A.

AUTOR:  BIG  InfoMonitor  S.A.
ul.  Z.  Modzelewskiego  77
02-679  Warszawa

Raport  jest  opracowywany  przez  
zespó�  w  sk�adzie: 

BIG InfoMonitor:  Halina Kochalska, 
Diana Borowiecka, S�awomir 
Grzelczak, Mariusz Hildebrand, 
Marek Jag�a

BIK:  Waldemar Rogowski, S�awomir 
Grzybek, Alina Stahl

Grafika:  Gravity Edyta Zipser-Hejduk 
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S�OWNIK POJ��

Osoba niereguluj�ca terminowo zobowi�za� 
� Polka lub Polak, który posiada zaleg�e 
zobowi�zanie.

Zaleg�e zobowi�zanie � zobowi�zanie powy�ej 
200 z� o terminie zaleg�o�ci powy�ej 60 dni 
zarejestrowane w Rejestrze D�u�ników BIG 
InfoMonitor lub w bazie BIK.

Zaleg�e zobowi�zanie pozakredytowe � 
zobowi�zanie z ró�nych tytu�ów, np. us�ug 
telekomunikacyjnych, p�atno�ci za energi� ele-
ktryczn�, gaz, wod�, �cieki, p�atno�ci alimenta-
cyjnych, windykowanych zobowi�za� finanso-
wych powy�ej 200 z� o terminie zaleg�o�ci 
powy�ej 60 dni zarejestrowane w Rejestrze 
D�u�ników BIG InfoMonitor. 

Zaleg�e zobowi�zanie kredytowe � zobo-
wi�zanie z tytu�u zaci�gni�tych w bankach 
i SKOK-ach kredytów bankowych oraz zaci�gni�-
tych po�yczek w firmach po�yczkowych powy�ej 
200 z� o terminie zaleg�o�ci powy�ej 60 dni 
zarejestrowane w bazie BIK.

Indeks zaleg�o�ci � relacja procentowego udzia-
�u danego województwa w ��cznej kwocie za-
leg�ych zobowi�za� do procentowego udzia�u 
ludno�ci zamieszka�ej w danym województwie 
do liczby doros�ych Polaków; im indeks jest 
wy�szy tym mieszka�cy danego województwa 
mniej rzetelnie sp�acaj� swoje zobowi�zania.

D�u�nik � ka�da osoba posiadaj�ca zobowi�-
zanie finansowe wobec banku, firmy teleko-
munikacyjnej lub jakiegokolwiek innego pod-
miotu gospodarczego lub instytucji � równie� 
osoba sp�acaj�ca zobowi�zania w terminie.

Wierzyciel � firma, instytucja lub osoba fizyczna, 
uprawniona z mocy zobowi�zania (podatkowe-
go, cywilnoprawnego, kredytowego b�d� ubez-
pieczeniowego) do otrzymania �wiadczenia pie-
ni��nego od d�u�nika. 

Zaleg�e zad�u�enie (ew. zaleg�e p�atno�ci; nie-
sp�acane zad�u�enie) � ��czna kwota zobowi�-
za� zg�oszonych do Rejestru D�u�ników BIG 
InfoMonitor oraz notowanych w BIK � wy�szych 
ni� 200 z� niesp�acanych przez okres d�u�szy ni� 
60 dni.

Rejestr D�u�ników BIG � baza danych stworzona 
przez BIG InfoMonitor S.A., w której gromadzone 
s� dane na temat d�u�ników niesp�acaj�cych 
terminowo swoich zobowi�za�, które nast�pnie 
udost�pniane s� w formie raportów.

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) � insty-
tucja gromadz�ca dane o nierzetelnych d�u�ni-
kach, np.: InfoMonitor. BIGi dzia�aj� w oparciu 
o Ustaw� o udost�pnianiu informacji gospodar-
czej i wymianie danych gospodarczych z dnia 
9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 14 maja 2010 r).

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) � instytucja, 
która gromadzi i integruje dane dotycz�ce zobo-
wi�za� kredytowych klientów banków. Dzia�a 
zgodnie z Ustaw� o ochronie danych osobowych 
i gwarantuje ka�demu mo�liwo�� sprawdzenia 
raz na 6 miesi�cy swoich danych przekazywanych 
do BIK przez banki oraz SKOKi.

Informacja gospodarcza � szczegó�owe infor-
macje na temat zobowi�zania pieni��nego pod-
miotu gospodarczego b�d� osoby fizycznej, sta-
nu post�powa� dotycz�cych jego egzekwowa-
nia oraz kwestionowaniu przez d�u�nika istnienia 
zobowi�zania.

Obrót informacj� gospodarcz� � system stwo-
rzony, aby zmniejszy� ryzyko niewyp�acalno�ci 
w kontaktach biznesowych. Informacje gospo-
darcze s� przekazywane do BIGów m.in. przez 
przedsi�biorców, samorz�dy, instytucje finanso-
we oraz spó�dzielnie mieszkaniowe, a nast�pnie 
udost�pniane uczestnikom obrotu gospodarcze-
go w formie raportów. 








