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Drodzy Czytelnicy Rynku Informacji,  

Przygotowaliśmy dla Was pierwszy z  cyklu e-booków. „Informacja biznesowa” w większości 

zawiera artykuły już publikowane na naszym portalu. Zgromadziliśmy je w jednym miejscu, 

układając w grupach tematycznych ułatwiających dostrzeganie związków pomiędzy 

opisywanymi zagadnieniami.  

Dodatkowo przygotowaliśmy specjalnie dla Was nowe, dotąd niepublikowane treści. 

Znajdziecie wśród nich głównie artykuły scalające grupy tematyczne i wyjaśniające ich 

znaczenie w biznesie.  

Mam nadzieję, że z przyjemnością będziecie czytać i polecać naszą publikację.  

Z życzeniami owocnej lektury,  

Justyna Trzeciakowska 
Redaktor wydania 
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INFORMACJA BIZNESOWA 

Marcin Osman 

Informacja jest kluczem do zdobycia klienta 

 
Dlaczego informacja i jej zgromadzenie ma znaczenie nie tylko w biznesie 

informacyjnym, ale w każdej innej branży? W jaki sposób umiejętność sprawnego 

poruszania się po źródłach informacji może przełożyć się na wyniki sprzedażowe 

przedsiębiorstwa?  Wreszcie, czym w zasadzie zajmują się handlowcy, a czym 

mogliby się zajmować, by osiągać lepsze rezultaty? 

 
Sprzedawca vs. klient 

Klient jest osobą mającą potrzeby, które 
potencjalnie możecie zaspokajać, 
odpowiadać na nie. Z mojej perspektywy 
najczęstszym błędem popełnianym przez 
osoby sprzedające swoje usługi czy 
produkty, jest założenie, że oni jako 
dostawcy i producenci wiedzą, czego 
dokładnie chce klient. 
 

Moim zdaniem jest to błędne założenie, 
ponieważ jeżeli stawiamy sobie 
ograniczenia co do naszych usług, które 
przedstawiamy potencjalnemu klientowi, to 

nigdy nie ma pewności, że oni 
rzeczywiście tego potrzebują. Czym różni 
się mój sposób sprzedawania od sposobu 
konkurencji z mojej branży?  
 

Zauważyłem to w momencie, kiedy w 
swojej firmie zatrudniłem sprzedawcę, 
który był pozyskany z firmy 
konkurencyjnej, dzięki czemu mogłem 
dokładnie zobaczyć ich proces sprzedaży i 
porównać z moim. Jakie były różnice? 
Klasyczna sprzedaż wygląda w ten 
sposób, że ludzie poświęcają ogromną 
ilość czasu na tworzenie ofert czy dużych 
opracowań. 
 

 

 

 

 

Dochodzimy wtedy do paradoksu, w 

którym sprzedawca staje się przede 
wszystkim twórcą ofert, jego główną  
 

 

kompetencją jest obsługa Worda czy 
Power Pointa, a nie komunikacja z 

klientem. Według mnie to nie oferta 
pozyskuje klienta, ale sprzedawca, więc 
automatycznie, jeżeli sprzedawca zajmuje 
się tworzeniem ofert, ma mniej czasu na 
pozyskiwanie klienta. 

 

Gdy idę do nowego klienta, to mój proces 
rozmowy z nim jest kilkuetapowy; nasza 

rozmowa rozpoczyna się nie podczas 
spotkania, ale dużo wcześniej, i w tym 
przypadku słowem – kluczem jest 

słowo research.  

 

W mojej definicji oznacza ono 

dowiedzenie się wszystkiego, co jest 
możliwe i dostępne w darmowych źródłach  
(czasami także źródłach komercyjnych), 
na temat klienta, z którym mam zamiar się 
spotkać i ustalać warunki współpracy. 
Wiele osób o tym wie, ale mało kto stosuje 
te zasady w praktyce. 
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Większości przedsiębiorców szkoda czasu 
na to, żeby dokładnie przekopać się 
przez informacje dotyczące ich 
potencjalnych klientów po to, żeby na 
spotkaniu znać szerokie spektrum klienta, 
wiedzieć dokładnie, kim on jest, zanim 
sam nam to powie, i nie tracić czasu na 
pozyskiwanie informacji, które są 
dostępne w innych miejscach. 
 

Czasami klient już wcześniej komunikuje – 

czy to w Internecie, czy na spotkaniach, 

czy wypowiadając się np. w prasie – 

czego dokładnie potrzebuje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
INFOBROKERSKA 
 
 
INFOBROKERSKA 
 
 

Research jest o wiele lepszym 

rozwiązaniem niż przygotowywanie ofert, 
gdyż daje nam on konkretne informacje o 
tym, kim jest klient, pozwala na 

zbudowanie solidnej podstawy 

pod rozmowę i promuje nasz wizerunek 
jako profesjonalistów. 
 

Opisane kroki to jeszcze nie recepta na 

pewny sukces, ale swego rodzaju plan 

ułatwiający osiągnięcie wyznaczonego 
celu. Z praktyki natomiast wynika, że 
skuteczne i oparte o twarde dane 

zarządzanie firmą wymaga stałego 

monitorowania poczynań konkurencji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFOBROKERSKA 
 
INFOBROKERSKA 
 
INFOBROKERSKA 
 
 

Marcin Karwowski 

http://www.infobrokerska.pl/
http://www.infobrokerska.pl/
http://www.infobrokerska.pl/
http://www.infobrokerska.pl/
http://www.infobrokerska.pl/
http://www.infobrokerska.pl/
http://www.infobrokerska.pl/
http://www.infobrokerska.pl/
http://www.infobrokerska.pl/
http://www.infobrokerska.pl/
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OSINT – czym jest biały wywiad 

 
Biały wywiad jest powszechną praktyką pozyskiwania informacji w biznesie. W 

artykule poznasz etapy przebiegu OSINT (Open-Source Intelligence), 

charakterystykę źródeł białego wywiadu oraz możliwości jego zastosowania w 

biznesie. 

 

Wywiad źródeł jawnych, zwany także 
jawnoźródłowym bądź białym jest 
polegającą na gromadzeniu informacji 
pochodzących z ogólnie dostępnych 
źródeł, formą pracy wywiadowczej. Dla 
jego określenia, zarówno w literaturze 

naukowej jak i zastosowaniach 

biznesowych, często używa się 
angielskiego akronimu OSINT od słów 
Open-Source INTelligence. 

 

W przebiegu białego wywiadu wyróżnia 
się najczęściej cztery etapy, które 
wyjaśniają istotę OSINT: 
Open Source Data (OSD) – w pierwszym 

etapie pozyskiwane są dane w 
stanie surowym ze źródeł informacji 
(najczęściej pierwotnych); w tym 
momencie jest to tylko zbiór 
nieuporządkowanych danych, który nie 
pozwala na wnioskowanie; 

Open Source Information (OSIF) – w 

drugim etapie pozyskane dane zostają 
zebrane w jeden dokument / bazę i 
następuje ich pogrupowanie oraz wstępna 
analiza; 

Open Source Intelligence (OSINT) – 

trzeci etap polega na przekazaniu 

wyselekcjonowanych informacji klientowi 

zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem; 

Validated Open Source Intelligence 

(OSINT-V) – w czwartym etapie następuje 
weryfikacja pozyskanych danych w innych  

 

 

otwartych (jawnych) źródłach bądź w 
skutek ujawnienia tajnych danych. 

Biały wywiad opiera się na jawnych i 
otwartych źródłach informacji: 
- danych rządowych (rejestrach, raportach, 

bazach danych), 

- dokumentacja przedsiębiorstw 
(udostępniana na mocy obowiązujących 
przepisów oraz publikowanych w celach 
marketingowych), 

- publikacjach naukowych, 

popularnonaukowych, poradnikowych, 

- prasie (naukowej, specjalistycznej, 

lokalnej), 

- telewizji (wypowiedziach osób 
publicznych, kanałach informacyjnych) 

- Internecie (serwisach informacyjnych, 

stronach WWW przedsiębiorstw, portalach 
społecznościowych). 

 

Biały wywiad w zastosowaniu biznesowym 
pozwala na monitorowanie środowiska 

zewnętrznego firmy (np. informacji 
dotyczących branży, konkurencji, 
wydarzeń gospodarczych, politycznych i 
społecznych), monitorowanie środowiska 
wewnętrznego firmy (np. zdarzeń i 
informacji bezpośrednio związanych ze 
strategią biznesową firmą) oraz 

monitorowanie informacji dotyczących 
osób (pracowników, kadry kierowniczej. 
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Justyna Trzeciakowska 

Wywiad konkurencyjny – czym w zasadzie 
jest? 

 
Definicji wywiadu konkurencyjnego jest chyba tyle, ile osób wypowiadających się na 

jego temat. Najogólniej można sprowadzić jego istotę do analizy czynników 

zewnętrznych wpływających na przedsiębiorstwo, ze szczególnym uwzględnieniem 

konkurencji. 

 

Co się składa na wywiad konkurencyjny? 
Oto standardowe obszary, koncentrujące 
się na poszczególnych graczach 
rynkowych: 

 analiza oferty produktowej i jej ewolucja, 

 obecność graczy rynkowych na    
poszczególnych rynkach, 

 grupa docelowa klientów, 

 kanały sprzedaży, 

 wyniki finansowe, 

 udział w przetargach, 

 portfel inwestycji, 

 wykorzystywane technologie, 

 strategia inwestycyjna i plany rozwoju firm, 

 strategia marketingowa, 

 obecność w mediach społecznościowych. 
 

Ważne jest też, aby nie zapomnieć o tym, 
że otoczenie konkurencyjne firmy to nie 
jest suma działań poszczególnych graczy. 
Istotne jest także, aby umieć 
zidentyfikować i poprawnie zinterpretować 
także trendy czy uwarunkowania w danym 
sektorze gospodarki. 

 

Na tym teoretycznie można by zamknąć 
ramy projektu i w wielu przypadkach 

będzie to wystarczające. Jeśli jednak 
analiza konkurencji ma być kompletna,  
 

 

 

trzeba także uwzględnić “pośrednich 
konkurentów”. Chodzi o firmy, które w 
danym momencie nie stanowią oczywistej 
konkurencji, ale ich poczynania mogą w 
przyszłości zagrozić pozycji firmy np. 
poprzez wdrożenie produktu, który 
wyeliminuje z rynku naszą ofertę.  
 

Przykład: jeśli w szybkim tempie 
upowszechni się korzystanie z aut 
elektrycznych i zostanie rozbudowana 

infrastruktura dla nich, koncerny paliwowe 

mogą mocno to odczuć. 
 

Czy firmy na co dzień faktycznie analizują 
tę pośrednią konkurencję? Oczywiście! 
Bardzo często chodzi nie tylko o to, by 

inna firma nie zabrała naszego kawałka 
tortu. Taką analizę wykonuje się także w 
celu monitorowania okazji do realizowania 

własnej strategii rozwoju, jak np. 
przejmowanie upadających podmiotów, 
wchodzenie na rynki pokrewnych branż 
czy nawiązywanie współpracy z innymi 
podmiotami. Najskuteczniejszy sposób na 
to, to po prostu pilnowanie, aby przez cały 
czas trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, co 
robią nasi rywale rynkowi. 
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Metody analizy konkurencji 

Każdy projekt można realizować na różne  
sposoby, mniej lub bardziej chałupnicze. 
W przypadku analizy konkurencji nie 

trzeba wyważać otwartych drzwi. Można 
skorzystać z szeregu różnych metod, które 
wykorzystywane są w tego typu 
zadaniach. Poniżej kilka przykładów i ich 
krótkie charakterystyki: 

 

SWOT 

chyba każdy o niej słyszał i każdy widział 
macierz rozpisaną na obszary wewnętrzne 
firmy: Strengths, Weaknesses i 

uwarunkowania zewnętrzne: Opportunities 

oraz Threats.  Metoda stosunkowo prosta, 

ale przez to też łatwo zlekceważyć jej siłę. 
Tymczasem gruntownie i solidnie 

przygotowana może stanowić świetną 
podstawę dla zrozumienia kondycji firmy i 
definiowania jej celów strategicznych 

 

PEST 

to metoda w pełni koncentrująca się na 
zewnętrznym otoczeniu firmy i jego 
wpływie na kondycję i działania podmiotu. 

Skrótowiec pochodzi od nazw 
analizowanych czynników: Politycznych, 

Ekonomicznych, Społeczno-kulturowych 

i Technologicznych. Obszary podlegające 
analizie w tym modelu są nieco mniej 
oczywiste niż w przypadku SWOT, ale ich 
zrozumienie pozwala na wczesną 
identyfikację i zrozumienie trendów, czy 
zagrożeń, które mogłyby pozostać 
niezauważone. 
 

5 sił Portera 

pozwala na badanie atrakcyjności branży, 
w której działa firma. Stosując tę metodę 
dokonuje się oceny sektora pod kątem: 
 

 

 

 

 

 siły oddziaływania dostawców; 

 siły oddziaływania odbiorców; 

 natężenia konkurencji; 

 groźby wejścia na rynek nowych 
producentów; 

 zagrożenia wprowadzeniem na rynek 
substytutu. 

 

Atrakcyjność sektora jest tym mniejsza, im 
większe są analizowane ryzyka, 
konkurencja i siła poszczególnych grup 

graczy. Gruntowne przeprowadzenie tej 

analizy pozwala na ocenę realnej pozycji i 
perspektyw rozwoju danej firmy. 

Niezależnie od wybranej metodyki pracy, 
skuteczna analiza konkurencji wymaga 

wykonania szeregu czynności, począwszy 
od identyfikacji danych koniecznych do 

realizacji projektu, poprzez ich 

zgromadzenie, analizę, interpretację i 
wyciągnięcie wniosków. 
 

Aby projekt analizy konkurencji był 
łatwiejszy w realizacji, a jego produkt 
łatwostrawny dla odbiorcy, coraz częściej 
wykorzystuje się różnego rodzaju 

narzędzia, w tym np. geolokalizacja, 
pozwalającą na stosunkowo łatwą 
wizualizację informacji przestrzennej.  
 

Może to być szczególnie przydatne np. dla 
analiz w sektorze handlu, gdzie 

rozmieszczenie placówek ma znaczenie 
strategiczne. 

 
Oczywiście trzeba przy tym pamiętać, że 
kluczowe jest, aby metody pracy 

dostosować do potrzeb informacyjnych i 
zakresu projektu.
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Justyna Trzeciakowska 

Wywiad konkurencyjny w 5 krokach 
 

Obowiązki managera projektu z zakresu wywiadu konkurencyjnego to suma kilku 

kluczowych obszarów. Począwszy od ustalenia zakresu projektu, poprzez 

koordynowanie pracy wszystkich członków zespołu zaangażowanych w 

przedsięwzięcie, a na dostarczeniu projektu zgodnie z wytycznymi skończywszy. Aby 

odnieść sukces, CI (ang. Competitive Intelligence) manager powinien dobrze 

zorganizować swój projekt. 

 

Oto lista pięciu etapów pracy managera 
wywiadu konkurencyjnego: 

 
Krok 1. Ustalenie źródeł i 
zgromadzenie danych 

Każdy projekt rozpoczyna się od ustalenia 
celów czyli określenia: co, po co i komu 

mamy dostarczyć. Następnie należy 
zdefiniować, jakie źródła danych będą 
kluczowe dla projektu. W tego typu 

przedsięwzięciach dobrze sprawdzają się 
dedykowane narzędzia do wyszukiwania i 
agregowania danych pochodzących z 
różnych źródeł. 
 

Krok 2. Weryfikacja i ocena danych 

Zebranie danych i informacji dotyczących 
analizowanego rynku to tak naprawdę 
dopiero preludium do projektu. Bardzo 

ważna jest ich weryfikacja, ocena 
wiarygodności, wychwycenie niespójności, 
ograniczeń czy braków. O ile w samym 
zebraniu danych można wesprzeć się 
różnego rodzaju narzędziami, o tyle ocena 
jakości tych danych należy już do 
obowiązków CI managera. 
 
Krok 3. Analiza 

Jest to kluczowy etap projektu, którego 
pominięcie pozbawiłoby całość sensu. Na  
 

 

tym etapie dokonuje się dogłębnej analizy 

danych opisujących rynek, ich  
uzupełnienia o informację o charakterze 
jakościowym i co najważniejsze – 

wyciągnięcia wniosków. Tylko dzięki temu 
CI manager jest w stanie rzetelnie ocenić 
pozycję konkurencyjną firmy w porównaniu 
z innymi graczami na rynku. 

 
Krok 4. Rozpowszechnienie 

Przeprowadzona analiza i wnioski z niej 

powinny trafić (a w zasadzie trafiać 
regularnie) do wszystkich osób 
decyzyjnych w przedsiębiorstwie. 
Rozpowszechnienie tej wiedzy jest 

kluczowe dla pełnego zrozumienia pozycji 
konkurencyjnej firmy i jej oceny z różnych 
perspektyw (finansowej, rozwojowej czy 

sprzedażowej). 
 

Krok 5. Proces decyzyjny 

Naturalną konsekwencją poprzedniego 
kroku jest proces decyzyjny w firmie 

mający na celu określenie czy aktualna 
pozycja konkurencyjna firmy jest 

satysfakcjonująca czy też należy podjąć 
określone działania w celu jej umocnienia. 

Decyzja ta to wypadkowa aktualnej 

kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jego 
strategii rozwoju i możliwości 
inwestycyjnych.
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Justyna Trzeciakowska 

Analiza konkurencji w 5 krokach 

 
Prześwietlenie działań konkurencji może decydować o sukcesie firmy, dlatego trzeba 

świadomie dobrać źródła informacji, na których oprzemy swoją analizę, wnioski, a w 

rezultacie – strategię działania. 

 

Oto zestawienie źródeł informacji, z jakich 

warto korzystać w projekcie z zakresu 
wywiadu konkurencyjnego w wybranych 

obszarach jego realizacji. Źródła te 
przydadzą się zarówno w przypadku 
analizy własnej konkurencji jak i projektu 
przygotowanego dla klienta działającego w 
innej branży. 
 

1. Identyfikacja konkurencji 
Jeśli idzie o dobór źródeł, mamy tu 
całkiem szeroki zakres możliwości. W 
wielu państwach urzędy statystyczne 
dostarczają na zamówienie i za opłatą listy 
przedsiębiorstw działających w konkretnej 
branży. Mogą one posłużyć jako punkt 
wyjścia do zrozumienia sektora, jednak 
trzeba sprawdzić, jaki jest stopień 
aktualność danych w oficjalnym rejestrze. 
W przypadku Polski REGON nie jest 

najszczęśliwszym rozwiązaniem, o czym 
już pisałam. 

 

Bazę firm można budować też 
samodzielnie w oparciu o desk research. 

W zależności od specyfiki branży będzie to 
miało lepszy lub gorszy rezultat, będzie 
mniej lub bardziej czaso- i pracochłonne. 
Jeśli nie chcemy poświęcać czasu, 
ryzykować, że baza będzie niekompletna, 
a przy tym chcielibyśmy od razu mieć np. 
wyniki finansowe podmiotów, to można 
skorzystać z usług komercyjnych 
dostawców. Trzeba się wtedy jednak liczyć 
z kosztami. 

 

2. Oferta produktowa 

Gdy już wiadomo kto działa w 
analizowanej branży, można przystąpić do 
analizy oferty produktowej. Źródła 
informacji w tym obszarze to przede 

wszystkim strona internetowa, katalogi 

produktowe czy – np. w przypadku handlu 

– placówki konkurentów.  Warto także 
subskrybować newslettery konkurencji. 
Analizując ofertę produktową ważne jest, 
by zbadać nie tylko to, CO dana firma 

proponuje swoim klientom, ale też DO 
KOGO swoją ofertę adresuje, jaki jest  
obszar działania przedsiębiorstwa, jego 
polityka cenowa oraz kanały dystrybucji 

produktów i usług. 
 

3. Wyniki finansowe 
W niektórych krajach sprawozdania 
finansowe przedsiębiorstw są dostępne 
bezpłatnie w oficjalnych rejestrach. W 
Polsce jednak nie jest tak dobrze – w sieci 

sprawozdania finansowe dostępne są za 
opłatą, od komercyjnych dostawców. Po 
informację bezpłatną trzeba już osobiście 
pofatygować się do sądu, gdzie można 
zrobić kopie sprawozdań. Wyjątkiem są 
oczywiście spółki giełdowe, które mają 
obowiązek publikacji swoich sprawozdań. 
 

4. Media społecznościowe 

Media społecznościowe stanowią 
poważny element w budowaniu marki, 
relacji z klientem i promocji usług, dlatego 
nie sposób ich pominąć także w analizie 
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konkurencji. Najbardziej oczywisty sposób 
ich monitorowania to śledzenie czy 
lubienie, jednak jest to raczej mało 
produktywna strategia. Warto więc 
skorzystać z narzędzi dedykowanych do 
monitorowania mediów 
społecznościowych. Przydatne mogą być 
także wyszukiwarki dedykowane dla tego 
typu zasobów, jak np. Social Searcher. 

Coraz bardziej liczne i popularne są także 
rozwiązania komercyjne w tym zakresie. 
 

5. Branża 

Nie sposób analizować konkurencję bez 
uwzględnienia kontekstu branży, w której  
firmy działają.  
Punktem wyjścia mogą być publikacje 
urzędów statystycznych czy instytucji 
regulujących wybrany rynek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przydadzą się tutaj także portale i 
czasopisma branżowe, witryny 
stowarzyszeń czy izb związanych z 
określoną działalnością. Śledzenie 
newsów natomiast bardzo ułatwiają 
agregatory RSS, jak np. RSSOwl czy 

FeedReader. Użytkownicy usług Google’a 
mogą także wykorzystać Google Alert. Z 
pomocą w monitoringu Internetu po raz 

kolejny przyjdą z pomocą także serwisy 
komercyjne. 

 

Nie są to oczywiście wszystkie obszary, 
jakie podlegają analizie w wywiadzie 
konkurencyjnym ani też kompletne 
zestawienie źródeł informacji do 
wykorzystania. Niemniej uwzględnienie ich 

w projekcie ułatwi jego sprawną realizację 

 

 

 

http://www.social-searcher.com/
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Patrycja Hrabiec-Hojda 

Kiedy i po co przeprowadzać analizę rynku? 

 
Na postawione w tytule pytanie można odpowiedzieć jednym zdaniem: analizę rynku 

należy wykonać zawsze, gdy planujesz nowy biznes lub ważną zmianę biznesową. 

Teraz pozostaje tylko zastanowić się po co? 

 

Przede wszystkim po to, aby 

zminimalizować ryzyko niepowodzenia. 
Wykonując analizę rynku należy wziąć pod 
uwagę różne czynniki. Zawsze w analizie 
rynku oceniać będziemy naszą 
konkurencję, potencjał klientów, substytutu 
dla naszej usługi lub produktu oraz 
wybrane czynniki zewnętrzne.  
 

Ważne jest, abyśmy umiejętnie określili 
środowisko, w jakim funkcjonować będzie 
nasz biznes. Musimy poznać jego otocze-
nie prawne (przepisy, które wypływają na 
naszą działalność np. Ustawa o handlu 
elektronicznym jest ważnym aktem praw-
nym dla każdego, kto chce prowadzić 
sklep internetowy), społeczne, ekono-
miczne i kulturalne. To pozwoli nam za-

planować odpowiednią strategię działania.  
 

Na przykład, poznając ceny swojej konku-

rencji, możemy stworzyć atrakcyjniejszą 
politykę cenową dla klientów. Znając pro-
dukty konkurencji możemy oferować to-
war/usługę, której u nich brak. Odpowied-
nie oszacowanie potencjału klientów czyli 
ich liczba, wiek, płeć etc. pozwoli stworzyć 
dobry marketing. 

 

Będziecie się zastanawiać ile to kosztuje. 
Tutaj pada odpowiedź: to zależy. Zależy 
od wielkości rynku, jaki chcecie zbadać (a 
ta znów od skali waszego biznesu), skom-
plikowania rynku oraz dostępności da-
nych.  

 

 

Przykład analizy rynku: Załóżmy, że 
chcecie otworzyć osiedlową kawiarnię dla 
mam z dziećmi. 
 

Analizę rynku należy rozpocząć od: 
sprawdzenia, czy na naszych obszarze 

jest jakaś inna kawiarnia lub inne miejsce 
do spotkań dla mam (to jest substytut na-
szej usługi). Jeśli mamy jakieś kawiarnie to 

należy przyjrzeć się temu, jak działają, jak 
prowadzą działania marketingowe, jaki jest 
ich asortyment i poziom cen. Po zaznajo-

mieniu się z konkurencją, przechodzimy 
do oceny potencjału klientów.  
Sprawdzamy, jak duża jest liczba miesz-

kańców dzielnicy, w jakiej będziemy dzia-

łać, jeszcze lepiej jeśli uda się nam do-
trzeć do informacji, ile na tym obszarze 

jest dzieci. To nam da obraz tego, jak du-

ża może być nasza grupa docelo-
wa. Możemy na forach lub grupach face-

bookowych podpytać przyszłe klientki o 
ich oczekiwania względem takiego miej-
sca.  

 

Wykorzystanie zarówno informacji już go-
towych jak i pozyskanie ich u źródła zbu-
duje nam pełen obraz naszej sytuacji ryn-

kowej. Teraz, tylko lub aż, zostaje wycią-
gnąć odpowiednie wnioski.  
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Patrycja Hrabiec-Hojda  

Jak sprawdzić firmę? – podstawowe informacje 
 

 

Nieuczciwi partnerzy biznesowi  są ryzykiem wpisanym w każdą działalność. Internet 

i szybki dostęp do informacji eliminują to ryzyko lub przynajmniej je ograniczają. 

Jakie informacje zatem sprawdzić, zanim nawiążemy współpracę?  

 

Gdzie sprawdzimy status prawny 

firmy? 

Centralna Ewidencja i Informacja o 

Działalności Gospodarczej CEIDG – jest 

to ogólnopolska baza firm prowadzona 
przez Ministerstwo Rozwoju. Do CEIDG 

wpisana jest każda osoba prowadząca 
jednoosobową działalność gospodarcza 
lub spółka cywilna. 
 

Sprawdzimy tu: 

 dane o firmach w zakresie – nazwa, 

imię i nazwisko osoby prowadzącej 
działalność, adres działalności, numer 
NIP, REGON, kody PKD  

 status firmy – aktywny, zawieszony, 

zamknięty 

 informacje o specjalnych pozwoleniach 

Dostęp do bazy jest bezpłatny. 
 

Krajowy Rejestr Sądowy KRS  –  jest to 

baza Ministerstwa Sprawiedliwości. Tu 
szukamy firmy, której nie znaleźliśmy w 
CEIDG. KRS prowadzi rejestr: 

 spółek z o.o. 

 spółek komandytowych 

 organizacjach użyteczności publicznej 
(fundacje, stowarzyszenia) 

Dostęp do bazy jest bezpłatny. 

 

 

 

 

Jeśli firma nie jest notowana ani w CEIDG 
ani w KRS w  bazach, może to znaczyć, 
że podmiot nie jest zarejestrowany w 

Polsce.  

 

Wówczas firmę sprawdzamy w rejestrach 

zagranicznych w analogiczny sposób  
– należy pamiętać, że niektóre kraje 
udostępniają takie rejestry za opłatą.  
Jeśli szukamy informacji bezpłatnej, 
możemy skorzystać na przykład z bazy 

WHOiS. Zanim zaczniemy szukać, 
musimy ustalić poprawną nazwę firmy – 

nie każda nazwa na stronie internetowej, 
ogłoszeniu lub ulotce jest nazwą 
przedsiębiorstwa – czasem to tylko nazwa 

marki.  Jeśli znamy markę, szukamy 
adresu strony www i poprzez ustalenie 

właściciela domeny znaleźć właściciela 
marki. Tu pomocne będą bazy 
typu WHOIS. 

 

WHOIS – są to bazy zawierające 
informacje o domenach internetowych. Do 

sprawdzenia wiarygodności firmy 
przydatna jest informacja o abonencie.  

 

Abonent domeny to właściciel adresu www 
i tym samym właściciel marki. Na stronie 
znajdziemy historię domeny, od kiedy 
działa, na jaki okres została wykupiona.  
 

 

https://prod.ceidg.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/
https://ems.ms.gov.pl/
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Brak informacji o abonencie nie oznacza, 

że firma nie istnieje – brak informacji może 
wynikać z faktu zakupienia domeny przez 

osobę prywatną lub firmę, która zastrzegła 
sobie brak widoczności w rejestrze. 
 

Gdzie sprawdzimy kondycję 
finansową firmy? 

Informację o zadłużeniu firmy możemy 
uzyskać w Biurze Informacji 
Gospodarczej. W Polsce funkcjonują trzy 
takie biura: InfoMonitor, Krajowy Rejestr 

Długów oraz ERIF. Wszystkie te instytucje 
to firmy komercyjne więc informacji 
udzielają odpłatnie.  
 

 

 

Demokracja 
Demokracja 

Demokracja 

Demokracja 

Demokracja 

Demokracja 

Demokracja 

Demokracja 

 

 

 

 

Niestety bazy tych biur nie są połączone. 
Oznacza to, że chcąc rzetelnie sprawdzić 
firmę, należy zaczerpnąć informacji ze 
wszystkich trzech biur. 

Warto również sprawdzić informacje 
prasowe o firmie lub opinie na forach 

internetowych. 

Jeśli rozpoczynamy współpracę z 
partnerem zagranicznym, pomocne w 

weryfikacji firmy będą izby gospodarcze 
lub polskie konsulaty w danym państwie. 
 

 

 

 

 

 

 

Demokracja 
Demokracja 

Demokracja 

Demokracja 

Demokracja 

Demokracja 

Demokracja 

Demokracja 
 

 

 

 

https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?guid=10C91BB1-6E45-4C1C-94F1-BB0C0C615FFC&lang=POL
https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?guid=10C91BB1-6E45-4C1C-94F1-BB0C0C615FFC&lang=POL
https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?guid=10C91BB1-6E45-4C1C-94F1-BB0C0C615FFC&lang=POL
https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?guid=10C91BB1-6E45-4C1C-94F1-BB0C0C615FFC&lang=POL
https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?guid=10C91BB1-6E45-4C1C-94F1-BB0C0C615FFC&lang=POL
https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?guid=10C91BB1-6E45-4C1C-94F1-BB0C0C615FFC&lang=POL
https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?guid=10C91BB1-6E45-4C1C-94F1-BB0C0C615FFC&lang=POL
https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?guid=10C91BB1-6E45-4C1C-94F1-BB0C0C615FFC&lang=POL
https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?guid=10C91BB1-6E45-4C1C-94F1-BB0C0C615FFC&lang=POL
https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?guid=10C91BB1-6E45-4C1C-94F1-BB0C0C615FFC&lang=POL
https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?guid=10C91BB1-6E45-4C1C-94F1-BB0C0C615FFC&lang=POL
https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?guid=10C91BB1-6E45-4C1C-94F1-BB0C0C615FFC&lang=POL
https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?guid=10C91BB1-6E45-4C1C-94F1-BB0C0C615FFC&lang=POL
https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?guid=10C91BB1-6E45-4C1C-94F1-BB0C0C615FFC&lang=POL
https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?guid=10C91BB1-6E45-4C1C-94F1-BB0C0C615FFC&lang=POL
https://krs.g2i.pl/raportKRS_pesel.aspx?guid=10C91BB1-6E45-4C1C-94F1-BB0C0C615FFC&lang=POL


 

 

Justyna Trzeciakowska 

Ile firm jest w Polsce? Kilka słów o bazie 
REGON 

 
Pytanie z gatunku banalnych? Brzmi tak, ale udzielenie rzetelnej odpowiedzi na nie, 

nie jest już tak oczywiste i jednoznaczne. Sprawdźmy w takim razie czy z pomocą 

przyjdzie nam Urząd Statystyczny. 
 

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów 
gospodarki narodowej REGON 

funkcjonuje od 1995 roku i jest – 

najprościej mówiąc – bazą danych o 
wszystkich podmiotach gospodarki 

narodowej. Jego nazwa oznacza nie tylko 

sam rejestr, ale także numer porządkowy 
przydzielany każdej nowo rejestrowanej 

przez urząd statystyczny firmie. 

 

Dostęp do danych 
Jeśli chcemy wyszukać informacje na 
temat konkretnego przedsiębiorstwa, 
należy skorzystać z wyszukiwarki w 
bazie REGON. Trzeba jednak znać 
przynajmniej jeden z numerów 
rejestrowych firmy (REGON, NIP) bądź jej 
adres. 

 

W przypadku, gdy potrzebujemy statystyk 

zbiorczych na temat polskich 

przedsiębiorstw, ich liczby w ogóle oraz w 
poszczególnych sekcjach PKD, 
powinniśmy udać się do cyklicznej 
publikacji GUS Zmiany strukturalne grup 

podmiotów gospodarki narodowej w 
rejestrze REGON. 

 

Oprócz tego, do naszej dyspozycji 
pozostaje, polecany przeze mnie, Bank 

Danych Lokalnych GUS (BDL). Jest to 

źródło szczególnie wygodne w  
 

 

 

wykorzystaniu, jeśli potrzebujemy na 
danych dokonać transformacji i analiz. 
 
REGON a rzeczywistość 

Zgodnie ze statystykami BDL, na koniec 

2013 roku w Polsce było zarejestrowanych 
4 070 259 przedsiębiorstw. Sprawa 
rozwiązana? Nie do końca. Otóż, każdy 
przedsiębiorca zakładając swoją firmę, ma 
obowiązek zarejestrowania jej w Urzędzie 
Statystycznym czyli w REGONie.  

 

Problem w tym, że w momencie 
zakończenia działalności nie ma 
obowiązku natychmiastowego 
wyrejestrowania firmy. Skutek tego jest 

taki, że przedsiębiorcy bardzo często nie 
zgłaszają faktu zamknięcie firmy, a to z 
kolei powoduje, że dane REGON są 
zawyżone i nie do końca wiarygodne.  
 

Analitycy rynku, chcąc oszacować ile jest 
w Polsce firm aktywnie działających, 
wspomagać się mogą danymi z KRS, 
CEIDG, ZUS i KRUS, które pomogą 
urealnić dane prezentowane przez 
REGON. 

Oczywiście nie chodzi tu o to, by z 
REGONu nie korzystać w ogóle, ale o to, 
by być świadomym jego ograniczeń i tego, 
że mogą one wpłynąć na jakość naszej 
analizy. 

 

 

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-2014-r-,1,15.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-2014-r-,1,15.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-2014-r-,1,15.html
http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks


 

 

Agnieszka Rasała 

Europejski Rejestr Przedsiębiorstw (EBR) 
 

Kontynuując temat weryfikacji firm, prezentujemy kolejne źródło, z którego warto 

skorzystać, chcąc sprawdzić stan finansów danego przedsiębiorstwa. Jest to EBR 

czyli Europejski Rejestr Przedsiębiorstw. 

 

EBR to organizacja integrująca krajowe 
rejestry przedsiębiorstw, mająca na celu 
ułatwienie dostępu do informacji o 
działających na terenie Europy 
podmiotach gospodarczych.  

 

Do sieci EBR należą rejestry działalności 
gospodarczej z 28 państw. Na podstawie 
porozumienia o wymianie informacji kraje 

te zobowiązane są do wzajemnego 
udzielania dostępu do danych 
zgromadzonych w rejestrach działalności 
gospodarczej. 

 

Z EBR mogą korzystać obywatele, 
przedsiębiorcy i organy publiczne. Usługa 
jest jednak w przypadku wielu krajów 
płatna. Niektóre z europejskich krajów 
udostępniają dane rejestrowe bezpłatnie, 
o czym dobrze wiedzieć, by nie ponosić 
dodatkowych kosztów. Wtedy jednak 
zakres udostępnianych danych ogranicza 

się do sprawozdań finansowych i innych 
dokumentów, do których publikowania jest 
zobligowana dana firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardowy wyciąg EBR zawiera 
informacje takie jak: 

 numer rejestru; 

 data wpisu; 

 forma prawna; 

 adres; 

 sektor gospodarki; 

 kapitał; 

 aktualne organy. 

 

Dodatkowo można uzyskać informacje  
o statucie spółki, zapoznać się ze 
sprawozdaniami finansowymi, stanem 

aktywów i bilansem firmy. 
 

EBR daje szybki dostęp do oficjalnych 
danych ponad 20 milionów 
przedsiębiorstw z całej Europy. Ocena 
sytuacji prawnej i finansowej firmy pozwala 

na wykrycie wątpliwej działalności  
i umożliwia bezpieczne nawiązanie 
współpracy pomiędzy sprawdzonymi 
podmiotami gospodarczymi. 

 

http://www.ebr.org/
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Justyna Trzeciakowska 

Jak sprawdzić firmę w Czechach? 

 
Na prośbę jednego z czytelników – podpowiemy Wam, jak sprawdzić firmę 

zarejestrowaną w Czechach: jej dane rejestrowe czy wyniki finansowe. 
 

Jak w wielu innych państwach organem 
odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru 

przedsiębiorstw i udostępniającym dane z 
niego pochodzące jest Ministerstwo 

Sprawiedliwości. Portal ministerstwa 

niestety nie ma strony anglojęzycznej, 
musimy sobie więc radzić z Google 
Translate lub poznać architekturę portalu i 
kilka czeskich wyrażeń, które będą 
przydatne także dla zrozumienia 
sprawozdań finansowych. Przy małym 
treningu i bieżącym notowaniu – prosta 

sprawa. 

 

Veřejný rejstřík to część serwisu, której 
potrzebujemy. Można skorzystać z 
formularza wyszukiwania podstawowego 

dostępnego na stronie głównej lub z opcji 

zaawansowanej. 

 

Firmy możemy wyszukiwać po nazwie, 
numerze rejestrowym, adresie. Wyniki 

wyszukiwania to lista zeskanowanych 

dokumentów takich jak sprawozdania 
finansowe roczne (kwartalne w przypadku 

firm zobowiązanych do ich publikacji 
oddzielnymi przepisami), raporty z audytu, 

pełnomocnictwa i in. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra praktyka: jeśli określone firmy 
monitorujemy na bieżąco i co jakiś czas 
sprawdzamy ich wyniki finansowe, warto 

stworzyć sobie bazę firm, gdzie zapiszemy 
raz znalezione numery rejestrowe. Dzięki 
temu wyszukiwanie będzie szybsze, a my 
będziemy mieć pewność, że sprawdzamy 
odpowiednią firmę. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku podmiotów, które 
mają popularne nazwy. 
 

Rejestr Ministerstwa Sprawiedliwości nie 
jest jedynym miejscem, z którego można 
pozyskać sprawozdania finansowe 
przedsiębiorstw, ale jedynym, które 
udostępnia je nieodpłatnie. Może sposób 
prezentacji tych zasobów nie należy do 
najbardziej przyjaznych dla użytkowników, 
niemniej samo źródło warto znać i warto 
nauczyć się z niego korzystać, by 
samodzielnie móc dotrzeć do 
interesujących nas materiałów. 

 

 

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma
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Jagoda Rycharska 

Ogólnopolska Informacja Gospodarcza 

 
Biura Informacji Gospodarczej to jedyne podmioty w Polsce ustawowo uprawnione 

do udzielania, gromadzenia i aktualizowania informacji gospodarczej. Informacja 

gospodarcza udzielana jest na podstawie osobistego zgłoszenia, wypełnienia 

odpowiedniego formularza wniosku. Ogólnopolską informację gospodarczą uzyskać 

można na chwilę obecną w czterech biurach – Krajowym Rejestrze Długów BIG 

SA, InfoMonitor BIG SA, KBIG SA i ERIF BIG SA. 

 

Informacja gospodarcza nie jest 

informacją biznesową 

Informacją gospodarczą wg Ustawy z dnia 
9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu 
informacji gospodarczych i wymianie 

danych gospodarczych są dane 
dotyczące: 
– podmiotu będącego osobą prawną lub 
jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej w zakresie: nazwy 
albo firmy, siedziby i adresu, numeru 

właściwego rejestru wraz z oznaczeniem 

sądu rejestrowego, numeru identyfikacji 
podatkowej (NIP) lub innego numeru 

identyfikacyjnego), e) numeru 

identyfikacyjnego w krajowym rejestrze 

urzędowym podmiotów gospodarki 
narodowej, zwanego dalej „numerem 
REGON”, imion, nazwisk i numeru 
ewidencyjnego PESEL, głównego 
przedmiotu wykonywanej działalności 
gospodarczej. 

 

– osoby fizycznej w zakresie: imion i 

nazwiska, adresu miejsca zamieszkania 

lub adresu do doręczeń, numeru PESEL, 
serii i numeru dowodu osobistego. 

 

– osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą w zakresie: imion i nazwiska,  
 

 

numeru PESEL, serii i numeru dowodu 

osobistego, firmy, oznaczenia miejsca 

zamieszkania i adresu do doręczeń lub 
adresu, pod którym jest wykonywana 
działalność gospodarcza, numeru 
identyfikacji podatkowej (NIP), numeru 

REGON, jeżeli został nadany, numeru 
właściwej ewidencji wraz z oznaczeniem 
organu ewidencyjnego lub numeru 

właściwego rejestru, imion i nazwisk 
pełnomocników, o ile zostali ustanowieni, 
głównego przedmiotu wykonywanej 
działalności gospodarczej. 
 

– zobowiązania pieniężnego w zakresie: 
tytułu prawnego, kwoty i waluty, kwoty 
zaległości, daty powstania zaległości, 
informacji o postępowaniach dotyczących 
zobowiązania, informacji o 
kwestionowaniu przez dłużnika istnienia 
całości lub części zobowiązania, daty 

wysłania listem poleconym albo 
doręczenia dłużnikowi do rąk własnych 
wezwania do zapłaty, zawierającego 
ostrzeżenie o zamiarze przekazania 
danych do biura informacji gospodarczej, z 

podaniem firmy i adresu siedziby tego 

biura, informacji o zbyciu wierzytelności, 
innych informacji przekazanych w trybie i 

na zasadach określonych w art. 18. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowy_Rejestr_Długów_Biuro_Informacji_Gospodarczej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowy_Rejestr_Długów_Biuro_Informacji_Gospodarczej
https://pl.wikipedia.org/wiki/InfoMonitor
http://www.erif.pl/
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– posłużenia się podrobionym lub cudzym 
dokumentem w zakresie: nazwy 

dokumentu, serii i numeru dokumentu, 

daty wystawienia dokumentu, oznaczenia, 

siedziby i adresu podmiotu wskazanego w 

dokumencie jako jego wystawca, imion i 

nazwiska osoby, której dokument dotyczy, 
okoliczności posłużenia się dokumentem, 
wskazania osoby lub organu, który 
stwierdził, że dokument jest podrobiony 
lub cudzy. 

 

Podsumowując, informacją gospodarczą 
są: dane niepodważalnie identyfikujące 
przedsiębiorcę przekazującego informacje, 
dane bezsprzecznie identyfikujące 
dłużnika oraz precyzyjnie stwierdzające 
rodzaj i wysokość zaległości. Informacją 
gospodarczą są także informacje o 
posłużeniu się cudzym lub sfałszowanym 
dokumentem, jak i informacje określające 
terminowe wywiązywanie się z 
zobowiązań. 
 

Informacja biznesowa w przeciwieństwie 
do informacji gospodarczej nie została 
zdefiniowane ustawowo, choć można 
odnaleźć wiele jej definicji w 
piśmiennictwie fachowym. Przykładowo, w 
książce D.Kaye, Information and business: 

an introduction wskazano, że informacją 
biznesową są wiadomości o dowolnym 
przedmiocie treści wychodzące z zewnątrz 
przedsiębiorstwa. Dodać należy, że 
wskazane treści o dowolnym przedmiocie 

obszernie obejmują treści gospodarcze, 
które służą najczęściej firmom w 
osiągnięciu zysku i realizacji 
wyznaczonych celów. Jak wskazuje portal 
infobrokerska.pl przez informację 
biznesową rozumie się szeroko pojęte 
informacje przydatne do prowadzenia 

działalności gospodarczej. 
Podsumowując, informacją biznesową 
możemy określić informacje o biznesie 
oraz dla biznesu. 

Skąd informacja gospodarcza? – 

Biura Informacji Gospodarczej 

W Polsce informację gospodarczą 
możemy uzyskać jedynie poprzez Biura 
Informacji Gospodarczej. Przedmiotem 

działalności tych bur jest pośrednictwo w 
udostępnianiu informacji gospodarczych, 
polegające na przyjmowaniu informacji 
gospodarczych od wierzycieli, 

przechowywaniu i ujawnianiu tych 

informacji. 

 

BIGi służą do udostępniania informacji 

gospodarczych osobą trzecim, które w 
chwili przekazywania tych danych do 

udostępniania, nie zostały wskazane. 
Biura Informacji Gospodarczej pozyskują 
informację gospodarczą od wymienionych 
ustawowo banków, zakładów 
ubezpieczeń, operatorów lub podmiotów 
udostępniających usługi 
telekomunikacyjne, spółdzielni 
mieszkaniowych, spółdzielni świadczący 
usługi przewozu osób w regularnej 
komunikacji publicznej, operatorów 
telewizji kablowej i satelitarnej – w 

przypadku informacji o zadłużeniu 
konsumenta oraz od przedsiębiorców 
współpracujących ( lub posiadający 
podpisaną umowę) z biurem – w 

przypadku informacji dotyczącej 
zadłużenia przedsiębiorcy. 
 

W zakresie wiarygodności Biur Informacji 
Gospodarczej nadzór sprawuje właściwy 
minister ds. gospodarki. Wykaz biur wraz z 

adresami udostępnione są w Biuletynie 
Informacji Publicznej przez ministra ds. 

gospodarki. 

 

 

Jak następuje udostępnianie 
informacji gospodarczej? 

Proces udostępniania danych przez BIGi 
oparty jest na następujących krokach: 
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 przekazanie informacji przez wierzyciela 
do wszystkich biur, 

 przechowywanie tych informacji przez 
biuro, 

 udzielanie informacji. 

Przedsiębiorca poprzez BIG może 
uzyskać informacje o dowolnym 
przedsiębiorcy, konsumencie (za jego 
pisemną zgodą) oraz o sobie; konsument 
poprzez BIG może uzyskać informację o 
sobie i interesującym go przedsiębiorcy.  
Ze względu na te dwa podmioty 
zainteresowane informacją gospodarczą, 
biura udzielają informacji w ofercie wg 
potrzeb zainteresowanego. Także biura 
dzielą swoją ofertę odrębnie dla 
przedsiębiorców, osób indywidualnych i 
administracji (która także jest podmiotem 
zainteresowanym informacja 

gospodarczą).  
W ofertach biur systematycznie możemy 
spotkać się z: 
– monitoringiem gospodarczym, 

– sprawdzaniem podmiotów, 
– ujawnianiem zobowiązań, 
– informacją o sobie, 
– informacjami pozytywnymi. 

 

Biura ujawniają informacje gospodarcze w 
formach określonych w regulaminach, w 
szczególności w drodze teletransmisji. 
 

Ujawnianie informacji gospodarczych 

przez biura są odpłatne. Wysokość opłat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

określają cenniki uchwalane przez zarządy 
biura. 

 

Należy pamiętać, że każde Biuro 
Informacji Gospodarczej w Polsce działa 
indywidualnie. W celu uzyskania w pełni 
informacji gospodarczej należy 
wystosować wniosek do wszystkich biur. 
Podmiot, który otrzymał informacje 

gospodarcze od biura, jest obowiązany 
usunąć je w terminie 90 dni od dnia ich 
otrzymania. 

 

Co daje informacja gospodarcza 

firmom? 

Prawidłowe zarządzenie ryzykiem. 
Zweryfikowanie rzetelności naszego 
przyszłego kontrahenta może okazać się 
kluczowe dla prawidłowego 
funkcjonowania naszej firmy. Informacja 

gospodarcza dla firmy jest w tym 

przypadku zasobem strategicznym 

przedsiębiorstwa. Redukowanie poziomu 
niepewności, to kolejny powód to 
pozyskiwania informacji gospodarczej – w 

celu klarownego widoku otaczającej firmy 
rzeczywistości. Do powyższych 
przykładów także można dodać możliwość 
uzyskania przewagi nad konkurentami – 

co prowadzi w dalszej kolejności do 
zwiększenia efektywności i korzyści 
finansowych. 
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Aneta Saleem 

Szwajcaria – źródła informacji biznesowej 
 

W publikowanym corocznie World Competitiveness Yearbook – rankingu 

konkurencyjności państw na świecie,  Szwajcaria zajęła drugie miejsce w 2014 r.   

Dlaczego inwestorzy chcą lokować kapitał w tym kraju? 

 

Powodów jest mnóstwo, ale najważniejsze 
z nich to m.in.: probiznesowe nastawienie 

władz (niski VAT, niskie podatki od firm, 
gwarantowane pożyczki i finansowanie 
szkoleń personelu), rozbudowana 
infrastruktura przemysłowa, 
bezpieczeństwo socjalne, duże możliwości 
badawcze i rozwojowe (z szansą 
uzyskania dofinansowań), innowacyjne 
technologie w sektorach wysokiego 

wzrostu 

 

Podstawowe źródła informacji o 
gospodarce Szwajcarii 

Oto dwa podstawowe źródła oficjalnych 

danych na temat gospodarki kraju, jej 

systemu finansowego, koniunktury, 

demografii: Federalny Urząd Statystyczny 
Szwajcarii oraz Szwajcarski Bank 

Centralny. 

 

Federalny Urząd Statystyczny 

Istnieje możliwość korzystania z tej strony 
w jęz. niemieckim, francuskim, włoskim i 
angielskim, ale tylko niewielka część 
samych publikacji i raportów 
statystycznych jest dostępna w jęz. 
angielskim. 

 

Szwajcarski Bank Narodowy 

Najważniejsze informacje finansowo-

gospodarcze kraju, statystyki, publikacje 
 

Informacja o przedsiębiorstwach: 
ZEFIX Central Business Names Index 

 

Weryfikację warto rozpocząć od ZEFIXa, 

który stanowi odpowiednik polskiego 

Krajowego Rejestru Sądowego. 
Dostarcza on  informacji o istnieniu firmy, 

jej działalności, właścicielu, adresie, 
kapitale, informuje o stanie upadłości. 
Strona jest w pełni bezpłatna i  dostępna w 
czterech językach (niemiecki, francuski, 
włoski i angielski). 
Zefix publikuje również statystyki 
dotyczące liczby zarejestrowanych firm w 
poszczególnych kantonach w danym roku. 
 

FOSC (w wersji niemieckiej - SHAB i 

włoskiej - FUSC) Szwajcarski Dziennik 

Informacji Gospodarczej 

FOSC po raz pierwszy został 
opublikowany w 1988 r i do dziś stanowi 
najważniejsze źródło informacji dla 
przedsiębiorców. Każdego dnia pojawia 
się od 1200 do 1500 ogłoszeń, z których 
90% ma skutek prawny. 

FOSC  publikuje pięć razy w tygodniu 

obowiązkowe ogłoszenia, komunikaty i 
publikacje prawne dotyczące 
zarejestrowanych w Szwajcarii firm, takie 

jak: ogłoszenia bankructwa i upadłości, 
informacje o nowych wpisach do rejestru 

handlowego, informacje o długach, 
nowych znakach towarowych.  Informacje 

niedawno opublikowane w FOSC można 
uzyskać bezpłatnie na stronie 
internetowej. 

Strona oferuje dostęp do publikacji w 
formie pdf-a oraz wyszukiwarkę. 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index.html
http://www.snb.ch/
http://www.zefix.ch/
https://www.shab.ch/
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Moneyhouse (Commercial Register and 

Business Information) 

Komercyjna strona, która umożliwia 
wyszukiwanie informacji na temat firm oraz 

osób prywatnych prowadzących 
działalność gospodarczą. Z 3,2 mln 
użytkowników miesięcznie i ponad 450 
tysięcy zarejestrowanych 
użytkowników, Moneyhouse jest 

największą platformą biznesową w 
Szwajcarii. 

Strona zawiera, przedstawione w 

przystępny sposób, wyciągi z rejestru 
handlowego, publikowanych od 1995 r. 

Większość informacji jest dostępnych 
bezpłatnie. Płatna część serwisu daje 
prawo do rozszerzonej funkcji 

wyszukiwania, monitoringu  firm i osób, 
wyciągu z rejestru dłużników, analizy 
sytuacji finansowej firmy. Strona jest 

dostępna w czterech wersjach językowych 
(niemieckiej, francuskiej, włoskiej i 
angielskiej). 

 

EasyMonitoring oferuje bezpłatny dostęp 
do pełnego tekstu wpisów z rejestru 
handlowego opublikowanych od 2002 r. 

Strona oferuje dostęp w trzech językach: 
niemieckim, francuskim i włoskim. W opcji 
płatnej oferuje usługę monitoringu nowo 
powstałych firm oraz znaków towarowych, 
informacji publikowanych przez FOSC, 

nowo opublikowanych przetargów, ale 
także pomoc przy odzyskiwaniu długów od 
wierzycieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogi firm 

Swissguide to największy i najbardziej 
kompletny katalog firm szwajcarskich. 

Swoje dane opiera na wyciągach z 
rejestru handlowego oraz informacjach 

pochodzących bezpośrednio od 
przedsiębiorców. Obecnie posiada ponad 
milion wpisów firm i produktów. Strona jest 
w pełni bezpłatna i  dostępna w czterech 
językach (niemiecki, francuski, włoski i 
angielski). Bardzo dobre źródło informacji 
teleadresowych w celach biznesowych. 

 

SWISSFIRMS promuje firmy – członków 
Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oraz 

wspiera je w ich codziennej działalności. 
Na stronie znajduje się wyszukiwarka firm 
z około 15tyś. rekordów teleadresowych. 
 

Swissportail to internetowy katalog 

szwajcarskich firm. Strona oferuje 

możliwość wyszukiwania prostego bądź 
przejścia bezpośrednio do tematycznych 
repetytoriów (których jest około 500), 
gromadzących dane teleadresowe z 
podziałem tematycznym. Istnieje jedynie 
francuska i niemiecka wersja językowa 
strony. 

 

Local.ch to nowoczesna, ciekawa strona 

zawierająca najbardziej kompletne wpisy 
telefoniczne (yellow pages), adresy firm i 

osób prywatnych, rekomendacje miejsc i 
firm. Posiadają aplikację na telefon, która 
jest jedną z najbardziej popularnych w 
Szwajcarii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moneyhouse.ch/
http://www.easymonitoring.ch/
http://www.swissguide.ch/
http://www.swissfirms.ch/
http://www.swissportail.ch/
http://www.local.ch/


 

 

Justyna Trzeciakowska 

Wielka Brytania – źródła informacji biznesowej 
 
Wielu Polaków wyjeżdża za granicę, w tym do Wielkiej Brytanii, gdzie podejmują 

pracę i zakładają własne biznesy. Oto zestawienie wybranych, przykładowych źródeł 

danych i informacji nieodzownych w prowadzeniu firmy w tym kraju. 

 

Podstawowe źródła danych 

Zaczynając działalność w danej branży, 
należy dobrze ją rozumieć, ale tez mieć 
świadomość tego, co dzieje się w całej 
gospodarce kraju, w którym działamy. 
 

Urząd Statystyczny to podstawowe źródło 
informacji, zapewniające dostęp do 
oficjalnych danych o stanie gospodarki 

kraju. Aby być na czasie, można 
skorzystać z licznych biuletynów 
statystycznych (niestety poszatkowanych 

wg branż) lub wybrać interesujące nas 
zagadnienie, by łatwo dotrzeć także do 
starszych edycji publikacji. 
 

Bank Centralny z kolei to najpewniejsze 

źródło informacji o rynku finansowym czy 
kursach walut (także archiwalnych). 
Można też znaleźć tam materiały 
wyjaśniające zagadnienia polityki fiskalnej 
i monetarnej. 
Wartościowe źródło to portal rządowy 
Gov.uk zawierający szeroki zakres 
informacji, przydatnych obywatelom i 

mieszkańcom Wielkiej Brytanii. Można tam 
znaleźć m.in. wyjaśnienia regulacji 
prawnych, obowiązków przedsiębiorców 
wobec różnego rodzaju instytucji i 
organów czy zagadnień ważnych dla 
imigrantów. 
 
 

 
 

 

 

Dostępny jest tutaj także rejestr 

podmiotów zbankrutowanych i 
niewypłacalnych oraz rejestr firm 

działających w Wielkiej Brytanii: 

w dotychczasowej wersji oraz nowej, 

jeszcze niegotowej. 

 

Portale biznesowe 
Small business czyli wszystko, co ważne i 
przydatne dla prowadzących mikro i małe 
przedsiębiorstwa. Biznes w skali makro 
czyli sekcja biznesowa Reutersa oraz na 

mniejszą skalę: BBC Business. 
 

Wartościowe są także portale dedykowane 
poszczególnym sektorom gospodarki, 
np. inżynierii, budownictwu, branży 
farmaceutycznej czy FMCG. 
 

Tenders Direct z kolei to punkt ułatwiający 
znajdowanie informacji o przetargach, a 

wartościową alternatywę dla niego stanowi 

wspomniany już rządowy portal Gov.uk 
 

Wsparcie w biznesie 
Istnieje szereg instytucji, organizacji i 

inicjatyw wspierających przedsiębiorców i 
prowadzone przez nich firmy. Są to 
zarówno jednostki rządowe jak i inicjatywy 

oddolne. Oto kilka przykładów, które 
podpowiedzą, gdzie można szukać  
 

 

 

 

http://www.ons.gov.uk/ons/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/publications/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/publications/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/browse-by-theme/index.html
http://www.bankofengland.co.uk/Pages/home.aspx
https://www.gov.uk/
https://www.gov.uk/search-bankruptcy-insolvency-register
https://www.gov.uk/search-bankruptcy-insolvency-register
https://www.gov.uk/search-bankruptcy-insolvency-register
http://wck2.companieshouse.gov.uk/companysearch
https://beta.companieshouse.gov.uk/search?q
http://www.smallbusiness.co.uk/
http://www.greatbusiness.gov.uk/
http://www.bbc.com/news/business
http://www.theengineer.co.uk/
http://www.cnplus.co.uk/
http://www.pharmiweb.com/news/
http://www.pharmiweb.com/news/
http://www.fmcgnews.co.uk/
http://www.tendersdirect.co.uk/
https://www.gov.uk/contracts-finder
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doradztwa w rozwoju biznesu w Wielkiej 

Brytanii: 

Na początek coś dla startup’ów – portal 

wspierający nowe, innowacyjne biznesy, 

jakich powstaje mnóstwo. Można 
skorzystać z pomocy i rady tych, którzy 
drogę rozwoju firmy mają za sobą i 
przeszli przez nią z sukcesem. Pomoże 
wam w tym specjalnie do tego 

przygotowany portal. 

 

Warto także zorientować się czy w naszej 
branży działa już izba bądź 
stowarzyszenie reprezentujące jej 
interesy. Jeśli tak, warto zapoznać się z 
rodzajami oferowanego przez nie 

wsparcia. Oto przykład izby 
wspierającej handlowców. 

 

Do tego jeszcze warto dołożyć znany 
już portal rządowy wyjaśniający m.in.  
 

 

 
 

ŁAZARSKI 
 
 

ŁAZARSKI 
 

ŁAZARSKI 
 

ŁAZARSKI 
 

ŁAZARSKI 
 

ŁAZARSKI 
 

 

ustawodawstwo regulujące eksport 
produktów czy podpowiadający jak 
rozwijać firmę w granicach Wielkiej 
Brytanii. 

 

Katalogi firm 
Infobel czyli książka telefoniczna, która 
stała się także katalogiem firm. Można 
przeszukiwać, przeglądać wg branż czy 
obszarów zainteresowania. 
 

Applegate – portal dedykowany biznesowi. 

Część serwisu ma charakter komercyjny, 
ale niektóre zasoby dostępne są 
bezpłatnie, w tym właśnie katalog firm. 
Korzystając z tego rodzaju źródeł należy 
pamiętać o tym, że nie są to oficjalne 
rejestry, przedsiębiorcy nie mają 
obowiązku tworzenia tam swojego profilu, 
w związku z tym należy zakładać ich 
niekompletność. 
 
 
 
 

ŁAZARSKI 
 
 

ŁAZARSKI 
 

ŁAZARSKI 
 

ŁAZARSKI 
 

ŁAZARSKI 
 

ŁAZARSKI 

 
 

 

http://startups.co.uk/
http://www.mentorsme.co.uk/
http://www.poolechamber.org.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://www.infobel.com/
http://www.applegate.co.uk/
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
http://ckp.lazarski.pl/?utm_source=Rynek_Informacji&utm_medium=reklama_ebook&utm_campaign=reklama_ogolna_ebook_maj_2016
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Patrycja Hrabiec-Hojda 

Francja – źródła informacji biznesowej 
 
Duża liczba polskich przedsiębiorstw prowadzi z powodzeniem biznes nad Sekwaną. 

Jednak język francuski nie należy to łatwych, a sama Francja słynie z braku 

przychylności innym językom. Dlatego warto wiedzieć gdzie szukać informacji aby w 

świecie biznesu się odnaleźć nawet nie znając francuskiego.  Przedstawiamy zestaw 

podstawowych źródeł polsko jak i francuskojęzycznych.  
 

 

Rozpoczynając działalność na nowym 
rynku musimy go poznać. Jednym z 
pierwszych punktów startowych powinna 
być strona Wydziału Promocji i Handlu 

Ambasady Francuskiej. Znajdziemy tutaj 

informacje o funkcjonowaniu biznesu we 

Francji, o stanie gospodarki, ale także o 
ważnych wydarzeniach biznesowych.  
 

Ważnym punktem startowym, który 
pozowali nam na uzyskanie danych 

dotyczących odpowiednich sektorów 
gospodarki lub branż będzie Narodowy 

Instytut Statystyki i Studiów 
Ekonomicznych (http://www.insee.fr/) – 

odpowiednik polskiego GUSu. Znajdziemy 

tutaj zarówno gotowe prezentacje 
dotyczące sektorów gospodarki lub 
poszczególnych regionów Francji. Do 
dyspozycji mamy również bazy danych, 
skąd sami możemy zagregować dane.  

SIREN to odpowiednik polskiego numeru 

NIP. Z jego pomocą możecie 
zweryfikować firmę na stronie 

https://www.infogreffe.fr. To oficjalny 

rejestr firm działających we Francji. 

Portal z ogłoszeniami o pracę, 

prowadzony przez publiczne służby 
zatrudnienia. Dzięki temu poznamy, jak 

funkcjonuje rynek pracy i sprawdzimy jak  

 

 

 

działa nasza konkurencja.  

Ogłoszenia dotyczące naszej oferty 

możemy wystawić np. do Katalogu Pages 

Jaunes 

Narodowy Instytut Własności 
Przemysłowej – odpowiednik naszego 

Urzędu Patentowego. Pozwoli nam 

ochronić nasz produkt na rynku 
francuskim. 

Francuska Agencja Innowacji (ANVAR) 

portal szczególnie przydatny dla firm 
planujących innowacyjne projekty. 
Znajdziemy tu informacje o możliwych 
dofinansowaniach i podmiotach mogących 
pomóc w realizacji projektów.  

Stałe Zgromadzenie Izb Handlu i 
Rzemiosła (APCMA) znajdziemy tu 

informacje między innymi o spotkaniach i 
konferencjach biznesowych. Informacje 

dostępne na stronie pokazują także 
powiązania między Izbami Handlowymi na 
poziomie krajów ale również na poziomie 
międzynarodowym.  
 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
wspiera tworzenie małych biznesów we 
Francji. Ciekawe informacje dla osób 
planujących działalność nad Sekwaną. 
 

 

 

https://france.trade.gov.pl/
https://france.trade.gov.pl/
http://www.insee.fr/
https://www.infogreffe.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pagesjaunes.fr/
http://www.pagesjaunes.fr/
http://www.inpi.fr/
http://www.inpi.fr/
http://www.anvar.fr/
http://www.artisanat.fr/
http://www.artisanat.fr/
https://www.afecreation.fr/
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Jagoda Rycharska 

Portal biznesowy – 19 najciekawszych, które 
musisz znać 
 

Jest ich sporo. Można je wyliczać i wyliczać. Są i te bardziej i mniej popularne. Z 

przeróżnymi szatami graficznym natomiast prezentowane na ich łamach treści 

zawsze mają wszystkie atrybuty wiarygodnej informacji. Wykaz źródeł w postaci 

portali internetowych może okazać się przydatny dla naszych czytelników, więc oto 

lista kilkunastu stron krajowych i zagranicznych. 

 

Polskojęzyczne: 

Puls Biznesu – specjalistyczny 

ogólnopolski dziennik ukierunkowany w 
informacje o biznesie i giełdzie. 

Money – portal finansowo-biznesowy, 

który jest częścią grupy Wirtualna Polska. 

Znajdziemy w nim informacje o bankach, 

emeryturach, funduszach, podatkach, 

ubezpieczeniach, prawie czy praktycznych 

aspektach prowadzenia działalności 
gospodarczej itp. 

Bankier.pl – polski portal biznesowy 

działający do 2000 roku. Prezentuje treści 
i udostępnia narzędzia do zarządzania 
pieniędzmi. Oprócz RSS na portalu 
dostępne są alerty na interesujące nas 
kierunki informacyjne. 

Gazeta Prawna – portal wydawnictwa 

INFOR prezentujący artykuły w serwisach 
tematycznych takich jak prawnik.pl, 

telekomunikacja, nowe technologie, 

nieruchomości, finanse osobiste, 
emerytury i renty, rozliczenia podatkowe 

itd. 

 

 

 

 

E-gospodarka – portal informacyjny la 

małych i średnich firm, szczególnie dla 
tych, które chcą zaistnieć w Internecie. 
Jest kompletnym poradnikiem z wieloma 

narzędziami. 

Forbes – miesięcznik dla menadżerów 
średniego i wyższego szczebla. 
Prezentuje informacje gospodarcze oraz 

informacje o rynkach finansowych z 

całego świata. 

E-gospodarka – portal informacyjny dla 

małych i średnich firm, szczególnie dla 
tych, które chcą zaistnieć w Internecie. 
Jest kompletnym poradnikiem z wieloma 

narzędziami. 

Wyborcza.biz – portal grupy AGORA SA 

poświęcony ekonomii i gospodarce. 
Zawiera działy: giełda, zakupy i finanse, 
media i technologie, kursy walut, 

nieruchomości i więcej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pb.pl/
http://www.money.pl/
http://www.bankier.pl/
http://www.gazetaprawna.pl/
http://www.egospodarka.pl/
http://www.forbes.pl/
http://www.egospodarka.pl/
http://wyborcza.biz/biznes/0,0.html
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Anglojęzyczne: 
Business Week – tygodnik biznesowy 

wydawany od 1929 roku. Obecnie 

dostępny w Internecie, prezentując na 
bieżąco interpretowane informacje o 
biznesie z całego świata 

CNN Money – strona z wiadomościami o 
tematyce finansowej podzielona na cztery 

działy: rynek, technologie, biznes i luksus. 

Fool – strona skierowana do inwestorów. 
Portal ma pomagać i przekazywać cenną 
wiedzę dotyczącą wolności finansowej. 
Znajdują się tu nie tylko artykuły, ale także 
nagrania radiowe, audiobooki, podcasty. 

WSJ – amerykańskie czasopismo o 
tematyce gospodarczej. Prezentujące 
informacje ze Stanów Zjednoczonych jak i 
całego świata. 

SeekingAlpha – platforma prezentująca 
badania inwestycyjne, zasięgi aukcyjne, 
klasy aktywów, strategie inwestycyjne i 
fundusze ETF. Posiada 10000 tysięcy 
autorów oraz 280000 przeglądających, 
komentujących i dyskutujących 
użytkowników. 

Google Finance – serwis uruchomiony w 

2006 roku prezentuje najnowsze 

informacje finansowe w postaci informacji 

o firmach ich finansowaniu, decyzjach, 

wysokości kursów aukcji. Każda firma 
posiada na serwisie mini forum. Informacje 

prezentowane są za pomocą wykresów. 

Yahoo Finance – część sieci Yahoo! Jest 
miejscem prezentowania informacji, 

danych i komentarzy biznesowych, ale 

także raportów finansowych, reportaży 
prasowych i notowań giełdowych.  

 

 

 

 

 

Dla użytkowników portalu dostępne są 
również narzędzia do osobistego 
zarządzania finansowego online. 

CNBC – uznany lider informacji 

gospodarczych na świecie. Artykuły na 
portalu publikowane są w działach: 
aktualności, rynki, tech, inwestowanie, 
mały biznes i wideo. 

BusinessInsider – serwis uruchomiony w 

Nowym Jorku w 2009 roku. Jest 

agregatorem newsów. Informacje z portalu 
często cytowane są w “The New York 
Times”. 

MarketWatch – strona internetowa z 

informacjami finansowymi dostarczająca 
analizy danych giełdowych jak i inne 
informacje biznesowe. Aktualizacje 

rynkowe udostępniane są na portalu co 30 
minut w zakładce Radio Network. Na 
stronie występują abonamentowe produkty 
dla inwestorów indywidualnych 
korzystających ze strony 

FT – portal brytyjskiego dziennika 

posiadający charakter elitarny, a zasięg 
międzynarodowy. Zorientowany jest od 
zawsze na tematykę finansową i 
gospodarczą. 

IBTimes.com – to cyfrowe wiadomości 
globalne o tematyce politycznej, 

technologicznej, biznesowej i 

gospodarczej. Miesięcznie z publikacji 
udostępnionych na portalu korzysta 55 
mln osób. 
 

http://www.bloomberg.com/europe
http://money.cnn.com/
http://www.fool.com/
http://www.wsj.com/europe
http://seekingalpha.com/
https://www.google.com/finance
http://finance.yahoo.com/
http://www.cnbc.com/id/100746255?region=world
http://www.businessinsider.com/
http://www.marketwatch.com/
http://www.ft.com/home/uk
http://www.ibtimes.com/
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Aneta Saleem 

Źródła informacji o franczyzie i franchisingu 

 
Franczyza od lat jest popularnym modelem prowadzenia działalności gospodarczej. 

Myśląc o takim biznesie, warto wiedzieć, skąd czerpać informacje o branży, jak 

szukać partnerów do współpracy. Jak wyszukać odpowiedniego franczyzodawcę? 

Skąd czerpać informacje? 

 

Franczyza nie jest przemysłem, nie posia-
da więc jednego przypisanego kodu prze-
mysłu NAICS oraz SIC (systemy amery-
kańskie, ale używane w wielu międzyna-
rodowych bazach danych). Istnieje nato-

miast kategoria franczyzodawcy (franchi-

sor), jako przedsiębiorcy sprzedającego 
licencje na biznes i w takim rozumieniu 

posiada własne kody NAICS i SIC i są to: 
NAICS 533110, SIC 6794 

Wyszukując konkretne przykłady firm 
franczyzowych, w zależności czy jest to na 
przykład gastronomia, klub fitness, hotel 
czy szkoła językowa, wyszukiwać należy 
według sektora gospodarki (branży), a nie 
modelu biznesowego (taka kategoria nie 

istnieje w NAICS/SIC). 

 

Źródła 

Biblioteka Kongresu publikuje katalog 

internetowych źródeł informacji BEOnline, 
a w nim m. in. listę źródeł informacji 
franczyzowej. Wśród kilku propozycji, 
interesującą stroną dla europejskiego 
przedsiębiorcy wydaje się być Franchise 
Direct: 

Franchise Direct została założona już w 
1998 roku, i obecnie jest jednym z 

największych na świecie portali 
poświęconych franczyzie. Posiada bogata 
bazę firm oferujących franczyzę, z  
 

 

 

możliwością bezpośredniego zapytania o 
ofertę współpracy. Znajdziemy tu tez m.in.:  
 

 

top 500 europejskich franczyzodawców, 
dział artykułów (bogata baza artykułów na  
 

temat franczyzy, na przykład o tym, jak 
wybrać licencję), franchise information 
(podstawowe informacje o franczyzie, czyli 

jak się ją definiuje, jej historia i rozwój, jak 
rozpocząć biznes oparty na franczyzie 

itd.), Franchise Focus Business News Blog 

(informacje o branży franczyzowej, porady 
franczyzowych, trendów) 
 

Franchise-info – Blog z informacjami o 

branży franczyzowej. Twórcy bloga 
prowadzą także grupę dyskusyjną na 
Linkedln (Franchise Attorney). 
Ważnym źródłem informacji są strony 
stowarzyszeń i organizacji poświęconych 
franczyzie. Jedno z najbardziej znanych to 

International Franchise Association.  
 

Oprócz międzynarodowej bazy danych, 

podstawowych informacji o systemie 

franczyzy, porad i najnowszych 

wiadomości, możemy tu też znaleźć 
ciekawe raporty, m.in Franchise Business 

Economic Outlook for 2015.  

http://www.loc.gov/rr/business/beonline/subjects.php?SubjectID=39
http://www.loc.gov/rr/business/beonline/subjects.php?SubjectID=39
http://www.franchisedirect.com/
http://www.franchise-info.ca/
http://www.franchise.org/
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Praktyczny jest tez zbiór przepisów 
prawnych w poszczególnych krajach, 

dotyczących umów franczyzowych. 

W Polsce istnieje odpowiednik tego 

stowarzyszenia – Polska Organizacja 

Franczyzodawców. 
 

POF powstała w 2001 roku i od tego 
czasu jako jedyna w Polsce zrzesza firmy 

rozwijające się na zasadach franczyzy. 
Celem POF jest dbanie o działanie zgodne 
z Europejskim Kodeksem Etyki Franczyzy. 

Statutowym zadaniem organizacji jest 

tworzenie najlepszych możliwych 
warunków dla rozwoju franchisingu w 
Polsce. 

 

Ważna publikacja dla każdego 
przedsiębiorcy szukającego 
franczyzodawcy to przygotowywany przez 

POF Ranking dawców licencji  
(z m.in. kwotami przychodów, kosztów 
inwestycji, danymi kontaktowymi). 

 
Polskie portale poświęcone 
franczyzie 

www.franchising.pl 

Najpopularniejsza w Polsce strona 

poświęcona franczyzie. Wydaje 
czasopismo “Własny Biznes 
FRANCHISING”, który przedstawia 
najnowsze wydarzenia na rynku franczyzy 

w Polsce. 

 

Na portalu można znaleźć wszelkie 
informacje o franczyzie – ABC franczyzy, 

porady dla franczyzobiorców, doradztwo 
dla franczyzodawców, katalog franczyz i 
systemów partnerskich w podziale na 

branże, forum dyskusyjne użytkowników 
portalu, opinie i porady ekspertów z 
zakresu prawa i ekonomii, wiadomości z 
rynku franczyzy w Polsce oraz podstronę 
Polskiej Organizacji Franczyzodawców. 
 

 

Franczyza w Polsce – zakres tematyczny 

podobny, jak w przypadku franchising.pl. 

Znajdziemy tutaj także “success stories” 
tych, którym udało się rozwinąć swój 
biznes franczyzowy oraz katalog szkoleń 
przydatnych osobom działającym w 
branży. Strona Handel w Polsce zawiera 

podstronę z katalogiem franczyz w Polsce. 
 
 

Targi Franczyzy 

Bez wątpienia kontakt bezpośredni z 
franczyzodawcą jest najbardziej pomocny, 
jeśli chodzi o podjęcie biznesowej decyzji. 
Taką okazją do spotkania są targi 
franczyzowe, organizowane w kilku 

polskich miastach. 

Największe Targi Franczyzy w Europie 

Środkowo-Wschodniej odbywają się 
corocznie w Warszawie. Goszczą ponad 
stu wystawców i 7 tysięcy kandydatów na 
franczyzobiorców. Swoje oferty 
przedstawiają firmy franczyzowe z 
kilkunastu branż. 
W Poznaniu odbywa się Forum 

Franczyzy – Międzynarodowe Targi 
Systemów Sieciowych, które maja 
charakter targowo-konferencyjny. Forum 

Franczyzy oferuje warsztaty i spotkania z 

liderami rynku. We Wrocławiu 
organizowane są targi Franchising Fair, 
które również są połączeniem konferencji 
oraz targów z przedstawicielami firm 
oferujących model franczyzowy. 

http://www.franchise.org/international-franchising-laws
http://franczyza.org.pl/
http://franczyza.org.pl/
http://franczyza.org.pl/grafy/ranking-dawcow-licencji.pdf
http://franchising.pl/
http://franczyzawpolsce.pl/
http://www.handelwpolsce.pl/franczyza/katalog-franczyz
http://franczyza.pl/
http://www.forumfranczyzy.pl/pl/
http://www.forumfranczyzy.pl/pl/
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Marcin Karwowski 

Wyszukiwanie klientów – katalogi i bazy firm 

 
Poszukiwania klientów warto prowadzić wielotorowo, jednak dla początkujących 

przedsiębiorców pomocne będą bazy i katalogi firm. Baza rządowa jest kompletna, 

ale mało przyjazna do przeszukiwania. Rozwiązania komercyjne zawierają bardziej 

rozbudowane rekordy, jednak liczba podmiotów jest niepełna lub dostępna po 

wniesieniu opłaty. Przeczytaj jak i gdzie szukać klientów! 

 

Najczęstszym powodem zawieszania 
działalności gospodarczej jest brak 
klientów, adresatów produktów i usług, 
które oferuje firma. Warto więc poznać 
kilka baz i katalogów firm, które mogą stać 
się odbiorcami oferty młodego 
przedsiębiorcy. 
 

CEIDG – Centralna Ewidencja i 

Informacja o Działalności 
Gospodarczej 
CEIDG to centralny system rządowy 
ewidencjonujący dane związane z 
prowadzeniem działalność gospodarczej. 
W bazie znajdują się informacje o 
wszystkich przedsiębiorcach – osobach 

fizycznych prowadzących działalność na 

terenie całego kraju, w tym o posiadanych 
przez nich koncesjach, licencjach i 

zezwoleniach. Szukając klientów warto 
skorzystać z pola wyszukiwarki Rodzaj 

działalności (kod PKD). Gdy 

przedsiębiorca np. produkuje opakowania 
styropianowe, to odbiorcą dla jego 

produktów mogą być m.in. firmy 
cateringowe.  

 

Z Wyszukiwarki kodów PKD wynika, że 
działalności cateringowej został 
przyporządkowany kod 56.21.Z. Po 
wpisaniu go w CEIDG i zawężeniu 
wyników do konkretnego obszaru, na  

 

którym działa przedsiębiorca, baza 

wskazuje listę potencjalnych klientów. 
Rekordy często zawierają adres poczty 
elektronicznej i strony internetowej, a w 

przypadku barku tych danych, konieczne 

będzie skorzystanie z wyszukiwarek 
ogólnych. 
 

Krajowy Rejestr Sądowy udostępnia online 
dostęp do informacji o przedsiębiorcach, 
stowarzyszeniach, innych organizacjach 

społecznych lub zawodowych, fundacjach 
albo zakładach opieki zdrowotnej oraz 
pobranie informacji zgodnej z odpisem w 

postaci pliku PDF. Niestety 

opcje Wyszukiwania podmiotu, nie 

sprzyjają odnajdywaniu potencjalnych 
klientów. Brak pól dotyczących 
prowadzonej działalności powoduje, że 
jedynie w rubryce nazwa, użytkownik 
może wpisać interesującą go frazę i mieć 
nadzieję, że potencjalni klienci w sposób 
oczywisty nazwali swoje firmy czy 

organizacje. 

 
Bazy komercyjne 
Firmą oferującą komercyjne rozwiązanie w 
zakresie poszukiwania klientów 
jest Kompass, a dedykowanym 

rozwiązaniem do tworzenia list firm jest ich 
produkt Target. Każdy użytkownik może 
dokonać wstępnego wyszukiwania, w 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx
http://pl.kompass.com/
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wyniku czego otrzyma liczbę podmiotów 
odpowiadających zapytaniu oraz cenę, za 
którą może otrzymać bazę danych tych 
firm. W ramach bezpłatnej 
usługi Finder, użytkownik sam może 
dokonać wyszukiwania, jednak wyniki są 
dużo skromniejsze (ok. 10% adekwatnego 

zapytania za pośrednictwem Targetu). 

Kolejnym komercyjnym rozwiązaniem jest 
katalog i baza firm Business Navigatora. 

Jak twierdzą twórcy, jest 
to najskuteczniejsza polska wyszukiwarka 

firm w Internecie. Wyróżnia ją łatwość 
wyszukiwania i obszerne opisy 

przedsiębiorstw, które poza podstawowymi 
informacjami, zawierają obszerne opisy 
działalności, słowa kluczowa i 
niejednokrotnie wiele fotografii.  

 

Wyszukiwania klientów można dokonać 
poprzez wybór branży bądź samodzielne 
wpisanie słów kluczowych. Istnieje także 
szereg podobnych narzędzi, 
niejednokrotnie współtworzonych przez 
użytkowników, którzy dodają rekordy 
zawierające dane własnej firmy czy 
organizacji (np. KatalogFirm.pl,  

FirmaCja.pl,  BazaFirm.net). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazy komercyjne od źródeł rządowych 
odróżnia większa liczba danych 
wyświetlanych w profilach firm (opis 

działalności, nazwy marek, adres e-mail, 

strona WWW i numer telefonu), ale i 

znacząco mniejsza liczba rekordów. 
 

Podsumowanie 
Poszukiwania klientów warto prowadzić 
wielotorowo, jednak dla początkujących 
przedsiębiorców pomocne będą bazy i 
katalogi firm. Najbardziej kompletnym 

źródłem jest CEIDG w połączeniu z 
KRSem, niestety niejednokrotnie wpisy nie 

zawierają ani adresu e-mail ani adresu 

strony WWW, co wymaga od użytkownika 
dalszych poszukiwań w wyszukiwarkach 
ogólnych. Bardziej rozbudowane rekordy 

zawierają bazy komercyjne, jednak są to 
katalogi selektywne; obejmują często tylko 
odsetek faktycznie funkcjonujących firm, 
bądź dają dostęp do pełnej bazy tylko 
klientom, którzy zdecydują się za niego 
zapłacić. 
 

 

http://www.baza-firm.com.pl/
http://www.katalogfirm.pl/
http://www.firmacja.pl/
http://www.bazafirm.net/
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Justyna Trzeciakowska 

5 powodów dlaczego warto korzystać z 
międzynarodowych baz danych 
 

Analizując rynek – niezależnie czy to na potrzeby własne czy dla naszego klienta – 

potrzebujemy danych szybko, dużo, a najlepiej jeszcze w łatwej do analizy postaci. Z 

pomocą przychodzą wtedy międzynarodowe bazy danych. Poniżej lista 5 powodów, 

dla których warto te źródła znać i wykorzystywać w pracy.  

 
Zanim jeszcze przejdę do podania tych 
powodów, krótko wyjaśnię, jakie bazy 
mam na myśli. Przede wszystkim chodzi o 
bazy danych statystycznych udostępniane 
przez liczne organizacje międzynarodowe, 
działające np. pod flagą ONZ lub UE bądź 
też jednostkowe jak Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy (MFZ, IMF) lub 

Organizacja Współpracy i Rozwoju 
(OECD). A teraz do rzeczy: 

 

DUŻO 

Międzynarodowe bazy danych (MBD) 

mają to do siebie, że niezależnie od tego, 
czy są wielotematyczne (Eurostat, OECD) 
czy dedykowane jednemu obszarowi 

(WHO, ILO), zawierają ogromne zasoby 
informacyjne. Z jednego źródła informacji 
możemy wygenerować za jednym razem 
dane statystyczne dla wielu krajów i wielu 
zagadnień tematycznych, niekoniecznie 
bliskich sobie. 

 

SZYBKO 

Może nie już od pierwszego kontaktu z 
nową bazą, ale po krótkim zapoznaniu się 
z jej funkcjonalnościami, możemy w kilku 
kliknięciach generować dane. To 
zdecydowanie ułatwia pracę ją znacząco 
przyspiesza. W zaledwie dwie minuty 

możemy zgromadzić sobie dane np. dla 
rynku pracy w 17 wybranych krajach  

 

korzystając z Eurostatu lub 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). 

SPÓJNIE 

W przypadku gdy zależy nam na 
porównaniu statystyk dla wielu krajów, 
korzystanie z zasobów MBD zapewnia 
spójność metodologiczną. Oznacza to, że 
nawet jeśli krajowe urzędy statystyczne 
zbierają dane wg różniących się 
metodologii, to w MBD dane te będą już 
spójne, bo przeliczone wg tych samych 
założeń. 

Daje nam to pewność, że dane te nie będą 
obarczone błędem metodologii już na 
starcie, a my nie będziemy na ich 
podstawiać wyciągać złych wniosków. 

WIĘCEJ 

Zdarza się, że z różnych względów dane 
nie docierają z poszczególnych krajów do 
organizacji międzynarodowych. Bywa, że 
dane nie są akurat zbierane w danym 
kraju albo nikt nie dba o to, by te dane 

opublikować i dostarczyć do MBD. Bardzo 
często statystycy MBD samodzielnie 
estymują brakujące dane i podają je jako 
szacunki. 

 

Przykład: 
Kraj A handluje towarami z krajem B, ale 

tylko B publikuje i przekazuje dane o tej  
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wymianie do bazy UN Comtrade. Gdy 

będziemy analizować, skąd i na jaką skalę 
importuje A, możemy spotkać się z tzw. 
mirror data (statystyki lustrzane). Oznacza 

to że statystycy UN Comtrade na 
podstawie danych o eksporcie kraju B, 

uzupełniają statystyki importu kraju A. 
Wykonują za nas kawał roboty! 

 

GŁĘBIEJ 

Zasoby MBD to deep web w najczystszej 

postaci. Do części treści zawartych w 
Internecie nie możemy dotrzeć, bo są to 
zasoby generowane w czasie 

rzeczywistym. Oznacza to, że nie są na 
stałe opublikowane na www np. Eurostatu, 
lecz każdy z użytkowników bazy, poprzez  

 
 
prezartis 
prezartis 
prezartis 
prezartis 
prezartis 

kilka kliknięć wysyła  do bazy danych 
zapytanie, a system zwraca odpowiedź. 
Na przykład w postaci danych o tym, ile 
osób w ostatnim roku zostało wypisanych 
ze szpitali w Austrii i Holandii (WHO). 

 

To kilka kluczowych zalet korzystania z 

dużych agregatorów danych, jakimi są 
międzynarodowe bazy danych. Warto 
wybrać i zapoznać się choćby z kilkoma z 
nich, które na co dzień będą dla nas 
przydatne. Aby Wam to ułatwić, w dalszej 
części e-booka zamieściliśmy kilka 
artykułów mówiących o zawartości 
przykładowych MBD. 

 

 

 

 

 

 

 

prezartis 
prezartis 
prezartis 
prezartis 
prezartis 

https://www.prezi-presentation.uk/en/
https://www.prezi-presentation.uk/en/
https://www.prezi-presentation.uk/en/
https://www.prezi-presentation.uk/en/
https://www.prezi-presentation.uk/en/
https://www.prezi-presentation.uk/en/
https://www.prezi-presentation.uk/en/
https://www.prezi-presentation.uk/en/
https://www.prezi-presentation.uk/en/
https://www.prezi-presentation.uk/en/
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Jagoda Rycharska 

Zasoby informacyjne Banku Światowego 

 
Nie jest bankiem w ścisłym znaczeniu tego słowa, ale zajmuje miejsce światowego 

lidera pod względem ilości publikowanych otwartych danych. Stanowi wartościowe i 

rozległe źródło danych i informacji z wielu obszarów.  

 

Zasoby informacyjne Banku Światowego 
składają się z materiałów informacyjnych, 
edukacyjnych, prasowych, wyników badań 
realizowanych przez Bank, raportów, 
opinii, przemówień, statystyk, publikacji, 
wiadomości oraz innych dokumentów 

dostępnych m. in. w zbiorze danych Banku 
Światowego czy repozytorium.  
 

Zasoby informacyjne Banku występują w 
postaci baz danych, zestawień, 
multimediów, pojedynczych dokumentów, 
które dotyczą wszystkich aspektów 
niezbędnych do rozwoju państw świata 
wedle misji organizacji. Zasoby dotyczą  
proponowanych rozwiązań i prezentacji 
sytuacji występujących w otaczającym nas 
świecie, a także działań Banku.  
 

Tematyczny podział zasobów Banku 
kształtuje się następująco: 

 Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, 

 Zdrowie, 

 Skuteczność pomocy, 

 Infrastruktura, 

 Zmiana klimatu, 

 Ubóstwo, 

 Gospodarka i rozwój, 

 Sektor prywatny, 

 Edukacja, 

 Sektor publiczny, 

 Energia i górnictwo, 

 Nauka i technologia 

 Środowisko, 

 Rozwój społeczny, 

 Dług zewnętrzny, 

 Ochrona socjalna i Praca, 

 Sektor finansowy, 

 Handel, 

 Urbanizacja. 

Zbiory danych i polityka otwartości 
Banku Światowego   
World Bank Open Access Policy jest grupą 
inicjatyw wprowadzonych wedle chęci 
zrównoważonego rozwoju, 
transparentności organizacji, swobodnej 
komunikacji on-line oraz upowszechniania, 

udostępniania i wymiany wiedzy ku 
rozwiązywaniu największych problemów 
światowych.   
 

W jej skład wchodzi: 
Policy on Access to Information – polityka 

dostępu do informacji. Skupiająca się na 
powiększeniu publicznego dostępu do 
informacji dotyczącej prac Banku np. 
informacje z przygotowań, realizacji 
projektów; informacje o postępowaniach 

Zarządu Banku; informacje w postaci 
protokołów posiedzeń Rady Komisji; 
rocznych sprawozdania Komitetów Rady, 
planów konsultacji zewnętrznych. 
Najnowsza polityka dostępu do informacji 
obowiązuje od 2013 roku. 

Open Data – otwarte dane na temat 

rozwoju w krajach całego świata. Dostęp 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTANDOPERATIONS/EXTINFODISCLOSURE/0,,menuPK:64864911~pagePK:4749265~piPK:4749256~theSitePK:5033734,00.html
http://data/
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do danych możliwy jest według 
wskazanych powyżej w artykule tematów, 
poprzez wskaźniki, poddział danych na 
kraje świata oraz katalog danych i 
mikrodanych. Open Data umożliwia 
przeszukiwanie jednocześnie wszelkich 
baz danych, tabel, zbiorów raportów i 
innych grup zasobów Banku Światowego. 
Otwarte dane zaopatrzone są również w 
różnego typu multimedia i infografiki. Ze 
zbiorem danych Banku Światowego, 
najwygodniej jest się zapoznać za 
pomocą katalogu danych. Dostępny jest 
on poprzez stronę internetową Banku, w 
pliku Excel lub poprzez dostęp 
programistyczny, który umożliwia 
wyszukiwanie danych wraz z powiązanymi 
metadanymi. Wyszukiwanie w katalogu 

zachodzić może podług kryterium 
częstotliwość, tematu, zakresu gospodarki 
i opcji dostępu. Selekcjonować wyszukane 
dane w katalogu można natomiast według 
wykazu alfabetycznego, popularności i 
ostatniej aktualności.  Zbiory danych 

Banku od 2012 roku są objęte polityką 
otwartości. 

Open Financial Data – otwarte dane 

finansowe. Dane znajdujące się na stronie 
tej inicjatywy to materiały dotyczące części 
inwestycji Grupy Banku, aktywów, 
sprawozdań finansowych, raportów 
rocznych. Na stronie mieszczą się także 
narzędzia do: tworzenia własnych 
wizualizacji, dyskusji , oceniania i dzielenia 

się zasobami. 
 

W dokumencie zatwierdzającym i 
opisującym politykę otwartości napisane 
jest, że publikacje Banku Światowego od 
lat 2009-2012 są dostępne wyłącznie na 
licencji Creative Commons Uznanie 

Autorstwa dla ogółu populacji światowej. 
Metadane są równie dostępne i otwarte (w 
formacie Dublin Core). 

 
 

Open Knowledge Repository 

Jest repozytorium otwartej wiedzy Banku 

Światowego. Znajduje się w nim ponad 2 
000 książek, raportów, badań, artykułów, 
które udostępnione są na licencji Creative 

Commons Uznanie Autorstwa (CC BY). 

Poszukiwać w nim można zasoby 
opublikowane od 2009 roku do chwili 

obecnej. 

 

Repozytorium oparte jest na 

oprogramowaniu DSpace, ponieważ wedle 
decydentów jest oprogramowaniem 
elastycznym i zawiera dopasowany do 

społeczności użytkowników standard 

pobierania metadanych. Open Knowledge 

Repository jest zgodne ze standardami 

Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) i 

Open Archives Initiative Protocol for 

Metadata Harvesting (OAI-PMH). Zgodnie 

z protokołem OAI-PMH i wirtualnym 

zasobom Banku repozytorium daje 

możliwość innym repozytoriom 
(posiadające ten sam protokół) pobierania 
pojedynczych publikacji lub pełnych 
zbiorów tematycznych. Trwają prace nad 
tym by materiały z repozytorium były 
indeksowane w repozytorium OpenAIRE. 

 
Microdata Library 

Usługa zapewniająca ułatwiony dostęp do 
mikrodanych dostarczających informacje o 
ludności z krajów rozwijających się, o ich 
otoczeniu, społeczności i gospodarce. 
W Microdata Library zawarte są mikrodane 
autorstwa Banku Światowego (oparte na 
ocenie działań Banku i jego badań w 
zakresie rozwoju), a także autorstwa 
organizacji międzynarodowych, agent i 
organów statystycznych krajów 

uboższych. Źródłami zawartych zbiorów 
mikrodanych są sondaże zebrane z 
gospodarstw domowych, obiektów 
handlowych, spisy rolne itp. 

 

http://datacatalog.worldbank.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
https://openknowledge.worldbank.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
https://openknowledge.worldbank.org/harvesting-the-okr
https://openknowledge.worldbank.org/harvesting-the-okr
http://microdata.worldbank.org/index.php/home
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Mikordane wyszukiwać możemy za 
pomocą gotowych zbiorów lub katalogu 
dostępnego również na podstronie 
internetowej Banku. Zasoby te nie są w 
pełni otwarte dla odbiorców tych zasobów, 
ponieważ mikrodane dostarczane przez 
organy zewnętrzne  nie podlegają polityce 
otwartości Banku. 

Word Bank eLibrary 

Jest płatną cyfrową biblioteką powstałą w 
celu sprostania potrzeb naukowców i 
bibliotekarzy. Na szczęście wszystkie 
zasoby tejże biblioteki dostępne są za 
darmo przez repozytorium wiedzy. 

Niewielka roczna subskrypcja kierowana 

jest do instytucji, które wraz z dostępem 
do biblioteki otrzymują liczną grupę 
narzędzi do pracy z zasobami tejże 
biblioteki m. in. personalizację, 
oprogramowanie do eksportu cytowań, 
oprogramowanie do zapisu rekordów w 
formacie MARC dla bibliotek. 

Kolekcje zasobów Word Bank 

eLibrary podzielone są na trzy kolekcje: 
książki, czasopisma i dokumenty robocze. 
Zasoby biblioteki dostępne są w opcji 
przeglądania według państw świata lub 
tematów. Wyszukiwanie występuje w opcji 
prostej lub zaawansowanej. 

Podsumowując, widzimy, że spora cześć 
zasobów Banku Światowego, a 
szczególnie ta cześć najbardziej istotna 
dla analityków informacji, jest w pełni 
otwarta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku mikorodanych trzeba zwrócić 
uwagę na możliwe występujące 
ograniczenia dostępności, natomiast 
chcąc skorzystać z biblioteki cyfrowej 
uzyskujemy dwa warianty dostępności – 

bezpłatnie poprzez repozytorium wiedzy 
lub musimy dołączyć do grona 
subskrybentów. 
 

Bank Światowy otworzył się także w 
kierunku programistów, o czym możemy 
poczytać pod linkiem: 

http://data.worldbank.org/node/9 

 

Bank Światowy jest uznany za lidera w 
kwestii otwartości danych wśród 
organizacji międzynarodowych, co także 
wpływa na fakt ogromnego zastosowania, 
pobierania, odwoływania się i 
powoływania się na zasobach danych 
Banku Światowego. 

  

 

http://elibrary.worldbank.org/
http://elibrary.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/node/9
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Jagoda Rycharska 

Baza danych statystycznych FAOSTAT 

 
FAOSTAT jest komponentem misji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw 

Wyżywienia i Rolnictwa. FAO w zbieraniu, opracowywaniu i rozpowszechnianiu 

danych dotyczących produkcji, dystrybucji, konsumpcji produktów żywieniowych, 

walki z niedożywieniem i głodem, stanu i rozwoju w branżach takich jak: rolnictwo, 

leśnictwo, rybołówstwo i hodowla zwierząt. 

 

Wydział statystyczny FAO odpowiedzialny 
za bazę danych FAOSTAT oferuje 
bezpłatny i łatwy dostęp do bazy z 245 

krajów i 35 obszarów regionalnych, w 
języku: angielskim, francuskim, 
hiszpańskim. Od 2012 roku dane 
udostępniane są za pomocą nowej 
platformy bazowej, która nie wymaga 
rejestracji i nie posiada ograniczeń 
ilościowych w poborze danych. Szata 
graficzna dorównuje standardom 
współczesnych interfejsów, jest bardziej 
przejrzysta i zapewnia swobodę w 
poruszaniu się po bazie.  

 

Baza wyposażona jest w szereg nowych 
narzędzi m. in. do analizy regresji 
liniowych i jednowymiarowych statystyk, 

do filtracji w procesie wyszukiwawczym 

czy do wizualizacji danych. Dostęp do 
starej bazy jest nadal możliwy, natomiast 
nie zawiera ona aktualnych danych od  

października 2014. 
 

Zawartość bazy FAOSTAT 

Szeregi czasowe danych sięgają 1961 
roku, kończą się oczywiście na chwili 

obecnej. Platforma składa się z ponad 40 
baz danych FAO.  

Zasoby w FAOSTAT pogrupowane są na 
14 głównych kategorii (produkcja, handel,  
 

 

populacja, leśnictwo, inwestycje, emisje, 
wskaźniki, zasoby, ceny, bilanse 
żywnościowe, bezpieczeństwo żywności, 
itd.) Poszczególne kategorie rozgałęziają 
się na bardziej zawężone grupy zasobów.  
 

Przykładowo: 
Kategoria – grupy zasobów w danej 
kategorii: 

Produkcja – uprawy, uprawy 

przetwarzane, hodowla, hodowla 

przetworzona, żywe zwierzęta, wskaźniki 
produkcyjne; 

Leśnictwo – produkcja i handel; 

Inwestycje – kapitały zakładowe, maszyny, 
wydatki rządów; 
Zasoby – nawozy, handel nawozami, 

stosowane pestycydy, handel 

pestycydami, ziemia. 

 

Pobieranie danych 

Browse Data, Download Data, Compare 

Data i Analysis to podstrony z 

dyspozycjami ściągania danych na dysk 
własnego komputera. Najczęściej 
występują dwa warianty pobierania 
danych – w postaci zestawień wizualizacji 
danych i zestawień tabelarycznych. 
Dostępne formaty poboru danych to plik 
Excel i CSV, a w postaci graficznej: PNG, 

JPG, PDF i SVG. 
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Indywidualna filtracja danych prowadzi 

użytkownika do skonkretyzowanych 
zasobów odpowiadających na jego 
potrzeby.  Baza nie prezentuje gotowych 

zestawień tabelarycznych, natomiast 
umożliwia pobieranie danych zawężanych 
wedle podstawowych i najczęściej 
występujących filtrów w tego typu bazach 
(kategoria, podgrupy, kraje, pozycje, 

elementy, przedział czasowy).  
 

Dodatkowym rozwiązaniem dla wygody 
użytkownika jest możliwość konfiguracji 
tabeli (układu kolumn, wierszy i 
subwierszy). 

 

Analiza danych 

FAOSTAT uruchomił moduł ułatwiający 
analizę danych. Jest to narzędzie, które 
szczególnie przyda się analitykom 
potrzebującym wykonywać na danych 
różnego rodzaju transformacje i 
obliczenia. Aktualnie ta część bazy 
umożliwia wyliczenie regresji czy 

pozyskanie podstawowych wartości dla 
danego szeregu czasowego, takich jak: 

średnia, mediana, odchylenie 
standardowe czy kwantyle. Na tym etapie 

nie są to więc bardzo zaawansowane 
możliwości, niemniej dają obiecujące 
rokowania na przyszłość. 
 

Metodologia i standardy 

To część bazy FAOSTAT opisująca 
wybrane wskaźniki, metodologie i 
klasyfikacje podziału danych. Zawarte są 
w niej dokładne opisy kategorii, produktów  
rolnych jak i wybranych metod 

gromadzenia, przekształcania,  
 

 

 

 

 

 

oszacowywania i prezentacji danych 

(odrębne dla poszczególnych kategorii 
zasobów). Do tego zapoznać się można z 
opisem kolekcji danych, okresami 

referencyjnymi i szczegółowymi 
informacjami o dostarczanych danych – z 

jakich źródeł pochodzą lub od jakich 
krajów, instytucji etc. zostały uzyskane. 

Wszelkie uwagi dotyczące np. różnic 
liczbowych także mają swoje miejsce w tej 
części bazy FAOSTATU.  
 

Dość często, lecz nie w każdym przypadku 
kategorii obok uwag możemy znaleźć 
informacje o dokładnych beneficjentach 
danych, jakości informacji, typie danych, 

ostatniej aktualizacji czy zasięgu 
geograficznym otrzymanych danych. 

Dodatkowo znajdziemy tutaj słowniczek 
zawierający dokładne definicja fraz i pojęć 
występujących w bazie oraz wykaz 
skrótów. 
 

Inne zasoby dot. rolnictwa 

Dość często do skompletowania danych 

dotyczących rolnictwa analitycy rynku 
obok zasobów FAOSTATU pobierają dane 
z WDI Banku Światowego. Choć zasoby 
Banku Światowego dotyczące rolnictwa 
skupiają się na danych w kierunku – 

rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, 
okazać się mogą one trafnym 

dopełnieniem pozyskiwanych zasobów z 
bazy FAOSTAT. Warto także pamiętać o 
danych z zasobów krajowych urzędów 
statystycznych bądź w skali europejskiej z 
EUROSTATU. 
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Jagoda Rycharska 

Zasoby informacyjne Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 

 
Organizacja zrzeszająca trzydzieści cztery demokratyczne państwa z wysokim 

Human Development Index jest forum zapewniającym platformę do porównywania 

doświadczeń, udzielania porad, ustalenia dobrych praktyk oraz do poszukiwań 

odpowiedzi na wspólne problemy w zakresie koordynacji polityk krajowych i 

międzynarodowych członków organizacji. Jednocześnie OECD wypracowuje zasady 

międzynarodowych stosunków gospodarczych, generuje, mierzy, analizuje i 

porównuje dane. 

 

Zakres działalności OECD obejmuje 
obszary polityk rządów państw 
członkowskich. Obszarami tymi są m. in. 
administracja publiczna, przegląd 
gospodarczy, rynki finansowe, handel 

międzynarodowy, ochrona konkurencji i 
konsumenta, zaludnienie, rolnictwo, 

rybołówstwo, edukacja, zdrowie, energia, 
technologie informacyjne, inwestycje, 

innowacje, czy polityki takie jak: polityka 

ekonomiczna, terytorialna, ekologiczna, 

konsumencka, naukowa i technologiczna. 

Jej zasoby informacyjne składające się z 
wielu komponentów odpowiadają 
zakresowi działalności organizacji. 

 

Znajdziemy tu: wszelkie normy, raporty, 

opracowania, analizy, statystyki, 

komunikaty, wiadomości, a także dorobek 
prawny w postaci umów, rezolucji, 
deklaracji oraz dokumentów 
programowych OECD. Spora część 
zasobów OECD jest dostępna po 
wykupieniu abonamentu lub zalogowaniu. 

 

 

 

 

 

Kopiowanie i pobieranie zasobów OECD 
jest dozwolone na użytek własny z  
warunkiem oznaczenia ich źródła oraz 
wskazania organizacji jako właściciela 
praw autorskich. 

 

Rozmieszczenie zasobów informacyjnych 
za pomocą dwóch menu głównej strony 
internetowej, dostarcza zasoby w dwóch 
odmiennych zestawach. Daje to możliwość 
doboru zasobów w postaci: jednego typu 
danych, jak np. publikacje, baza danych 

lub zespołu wielu typów danych 
wyselekcjonowanych pod względem kraju 
bądź tematyki nas interesującej. 
 

OECD iLibrary 

OECD iLibrary jest serwisem 

zintegrowanym oferującym dostęp do 
wszelkich elektronicznych publikacji 

(publikowanych od 1998 roku) w postaci 

książek, roczników, raportów, periodyków, 
dokumentów roboczych i baz danych 
takich jak np. baz IEA, NEA, OECD  
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Development Centre, PISA, ITF. OECD 

iLibrary to platforma w pełni dostępna po 
wykupieniu abonamentu aczkolwiek wiele 

obszarów treści dostępnych jest 
swobodnie dla każdego użytkownika.  
 

OECD Factbook, OECD Yearbook i OECD 

Observer są przykładami publikacji 
upowszechnionych bez subskrypcji. 

OECD Factbook – roczniki statystyczne 

zawierające dominujące wskaźniki 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 
Wydawane w postaci książki tradycyjnej i 
elektronicznej oraz aplikacji na iPhone. 

OECD Yearbook – roczniki poświęcone 
co rocznie innym zagadnieniom 

gospodarczym i społecznym. Wychodzące 
od 2011 roku, składające się z artykułów, 
które są częścią subskrypcji OECD. 
 

Observer. 

OECD Observer – magazyn prezentujący 
miarodajne i zwięzłe analizy globalnych 

problemów gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych. 
 

W Polsce subskrybentami są 
poszczególne uczelnie wyższe, a dla 
ogółu społeczeństwa dostęp do iLibrary 
umożliwia Oddział Gromadzenia i 
Uzupełniani Zbiorów Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Materiały 
zawarte w iLibrary prezentowane są m. in. 
w formacie pdf, xls, ActiveChart, a 

wielojęzyczne streszczenia publikacji w 
również w formacie ePub. OECD iLibrary  

jest w pełni indeksowana przez Discovery 
Services: WorldCat Discovery i Summon. 

 

Kiedy korzystać?  
Zasoby biblioteki OECD są szczególnie 
przydatne gdy potrzebujemy nie tylko 

samych twardych danych statystycznych 

odnośnie określonego zagadnienia, ale 
także komentarza wskazującego na 

trendy, analizującego statystyki i 
wyjaśniającego je. 

OECD Data 

OECD Data jest miejscem do 

wyszukiwania i porównywania danych 
OECD. Oprócz prostego wyszukiwania z 
dwoma filtrami: tematu i kraju, OECD data 

dostarcza listę wszystkich baz danych 
organizacji oraz prezentuje ostatnie 

wiadomości i polecane wykresy danych. 

OECD Data zapewnia także dostęp do 
zasobów statystycznych w postaci 
przekierowań do hurtowni danych OECD. 
Stat Extracts oraz Data Lab – galerii 

infografik. Aktualnie standardem przy 

zbiorach danych światowych organizacji 
jest występowanie infografik. W przypadku 

OECD istnieją interaktywne wizualizacje 
informacji, które można modyfikować 
zgodnie ze swoimi potrzebami. 

 

OECD Statistics 

Jest to baza statystyk, z pozoru 

wyglądająca dość niepozornie z racji 
swojej architektury i sposobu 

zorganizowania danych, jednak 

mieszcząca w sobie ogromne zasoby. 
Najwygodniej jest przeglądać bazę wg 
tematów w lewym panelu, a po wybraniu 
interesującego zagadnienia mamy 
możliwość doprecyzowania szeregu 
filtrów: wskaźnik, zasięg geograficzny, 
zakres chronologiczny itd. 

 

Zasoby OECD 

Dzięki bazie uzyskujemy w jednej chwili 
porównywalne dane dla wielu krajów, co 
jest szczególnie ważne, gdy zestawiamy 
ze sobą kraje z UE z tymi spoza wspólnoty 
(nie możemy skorzystać z wyłącznie z 
Eurostatu). To znacznie ułatwia zadanie. 
Niestety dostępność danych dla 
poszczególnych krajów nie jest taka sama 
we wszystkich obszarach tematycznych, 

np. statystyki rynku pracy dostępne są dla 
25 do 28 krajów, w zależności od 
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wskaźnika, a analizując rynek ochrony 
zdrowia można liczyć na dane dla 41 

krajów raportujących do OECD (niektóre 
nie należą do organizacji). Mimo tego, że 
członkowie OECD mają obowiązek 
raportowania, w praktyce wygląda to 
różnie, wskutek tego niekiedy spotkamy 
się ze sporymi brakami w danych. 
 

OLIS 

Oprócz wymienionych sekcji istnieje 

kolejny zbiór zasobów OECD – serwis 

informacyjny OECD’s Online Information 
Service OLIS w postaci Intranetu. Jest 

serwisem Gateway skierowanym do 

jednostek rządowych. Dostępny po 
zalogowaniu umożliwia bezpośredni  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dostęp do: banków danych dokumentacji 
wewnętrznej i danych statystycznych o  
państwach członkowskich, strony 
internetowej OECD, poszczególnych 
publikacji jaki i poczty elektronicznej. 

Podsumowując, są to wybrane zasoby 
OECD, które mogą być dużą pomocą w 
pracy infobrokera czy analityka rynku.  

 

Może baza statystyk nie należy do 
najprzyjaźniejszych w pierwszym 
kontakcie, ale warto się jej nauczyć, 
później praca z nią idzie już jak po maśle. 
Pozostałe sekcje w znacznym stopniu 
przypominają rozwiązania znane nam już 

z innych organizacji międzynarodowych. 
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Jagoda Rycharska 

Zasoby informacyjne Światowej Organizacji 
Handlu (WTO) 

 
Głównym zadaniem Światowej Organizacji Handlu jest zniesienie barier handlowych 

na rynku światowym i rozwijanie stabilnych reguł sprzedaży. WTO monitoruje 

zachodzące tendencje i kierunki zmian w handlu internacjonalnym, i gospodarce 

światowej. Jest wydawcą corocznych światowych raportów handlowych oraz 

prowadzi szeroką aktywną działalność informacyjną zgodnie z wyznaczonymi celami 

organizacji. 

 

W ramach działalności informacyjnej 
kierowanej do państw członkowskich, 
WTO za pomocą witryn internetowych, baz 
danych, biblioteki i narzędzi 
interaktywnych, udostępnia nieodpłatnie 
zasoby informacyjne w postaci 

wiadomości, dokumentów, tekstów 
prawnych, statystyk, raportów, analiz, 
publikacji, modułów szkoleniowych i 
multimediów. 
 

Zasoby informacyjne Światowej 
Organizacji Handlu zajmują pierwsze 
miejsce w rejestrach zasobów danych 
ekonomiczno-handlowych. Są one 
nieporównywalne pod względem 
różnorodności  kierunków zagadnień 
handlowych i ich skali terytorialnej do 

większości zasobów informacyjnych 
innych organizacji, funduszy bądź banków 
międzynarodowych. 
 

Jedynymi dorównującymi pod tymi 
względami zasobami są dane Banku 
Światowego, a w skali Europy, zasoby 

Eurostatu.  

 

Gros dany udostępnianych przez inne 
organizacje są równie cennymi zasobami 
lecz jednokierunkowymi tematycznie np.  

 

 

dotyczącymi tylko inwestycji, walut lub 
rynku pracy. 

 

Bazy danych i Portal Trade 

Intelligence I-TIP 
W postaci bazy danych WTO udostępnia 
m. in. dokumenty wewnętrzne, dane 
statystyczne, założenia regionalnych 
umów handlowych, informacje o 
zobowiązaniach akcesyjnych członków 
WTO, regulacje w zakresie handlu na 

warunkach preferencyjnych, informację o 
kodach taryfowych i analizy taryfy celnych. 

Najczęściej bazy dane roczne, rzadziej 
kwartalne i miesięczne.  
 

Bazy danych posiadają filtry 
ograniczające, pozwalające na selekcje 
wyszukiwanych zasobów do okresu lat, 
krajów i innych zawężeń. Pozyskane 
zasoby baz można pobrać najczęściej w 

formacie Excel i PDF. Bazy danych WTO 

posiadają przyjemne, przejrzyste interfejsy 
ora są proste i intuicyjne w użytkowaniu. 
 

Światowa Organizacja Handlu umożliwia 
dostęp do baz danych także dzięki 
powstałej odrębnej podstronie w postaci 
portalu Portal Trade Intelligence I-TIP.  

 

Portal ten jest zintegrowanym punktem 

informacyjnym zawierającym ponad 
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25.000 informacji na temat środków 
polityki handlowej.   

 

Za pomocą portalu trafimy do 
następujących baz danych: 
I-TIP Services – baza danych powstała w 
wyniku współpracy WTO z Bankiem 
Światowym; składająca się z informacji o 
handlu usługami, statystyk usług oraz 
porozumień handlowych 

 

I-TIP Goods – informacje o stosowanych 

środkach pozataryfowych w handlu 

towarami 

 

Tariff Analysis Online Facility and Tariff 

Download Facility – szczegółowe analizy 
taryf celnych, kodów taryfowych i 

informacje o imporcie 

 

Trade Monitoring Database – działania 
handlowe podejmowane przez członków 
WTO oraz kraje obserwujące, 
 

RTA database i PTA database – 

regionalne umowy handlowe (RTA) i 

preferencyjne uzgodnienia handlowe 

(PTA) 

 

Accession Commitments Database – 

baza danych uruchomiona od 2012 roku; 

dostarczająca informacje o 
zobowiązaniach akcesyjnych w obrębie 
WTO. 

 

WTO DOCUMENTS ONLINE 
Baza zwierająca ponad 100 000 
oficjalnych dokumentów komitetów, rad, 
grup roboczych, dotyczących prac WTO. 
Udostępnione w niej materiały dostępne 
są w trzech językach (angielskim, 
francuskim, hiszpańskim), w formacie PDF 
i Word wraz z możliwością pobrania. Baza 
od początku istnienia organizacji jest 
codziennie aktualizowana. 

 

Baza WTO documents online zawiera 

sześć interfejsów wyszukiwawczych, z 
osobnymi filtrami zawężającymi zapytania 
wyszukiwawcze. 

Recent documents  – ostatnio dodane 

dokumenty 

Commonly-consulted – powszechnie 

wyszukiwane dokumenty 

Documents for meetings – dokumenty ze 

spotkań 

By topic – według tematów 

Notifications – dokumenty zgłoszeniowe i 
powiadamiające 

Advanced search- wyszukiwanie 

zaawansowane 

 

Statistics database 
Baza zawierająca dane statystyczne z 
możliwością pobrania wyników 

wyszukiwania w formacie Excel, Exe oraz 

HTML. Kroki wyszukiwawcze w bazie 

opierają się na wyborze kategorii, a 
następnie wyborze interesujących nas 
krajów. Podział materiałów zawartych w 
bazie podzielony został na następujące 
kategorie: 

Trade profiles -informacja na temat 

sytuacji handlowej, 

Tariff profiles – informacje na temat 

sytuacji rynkowych, 

Services profiles – informacje na temat 

usług infrastrukturalnych, 
Time series section – informacje na temat 

handlu międzynarodowego. 
 

International Trade and Market 

Access Data 
Jest narzędziem do wizualizacji danych 
dotyczących międzynarodowego handlu i 
dostępu do rynku. Umożliwia tworzenie 
infografik dotyczących handlu, trendów w 
sprzedaży oraz taryf celnych. Do 
stworzenia wizualizacji zawierającej 
informacje najbardziej pożądane, 
narzędzie oferuje filtry ograniczające (kraj, 
rok, produkt, towar, sektor, wskaźnik, obrót 
handlu, rodzaj handlu).  

 

Podczas doboru zakresów danych, 
narzędzie automatycznie przekształca 
dane na infografice. Wizualizacja składa 
się z dwóch elementów: mapy świata i 
wykresu. 
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Infografiki mają charakter dynamiczny, 
dlatego niemożliwe jest ich pobranie na 
własny dysk. Interaktywność narzędzia 
opiera się na płynnym podglądzie danych, 
po przesunięciu myszki na interesujący 
obszar mapy bądź wykresu. Z kolei 

kliknięcie na zajmujący użytkownika 
obszar, przenosi go do zestawień 
tabelarycznych. 

 

Pozostałe zasoby informacyjne 
WTO 
Pozostałe zasoby informacyjne Światowej 
Organizacji Handlu są równie 
absorbujące. Strona internetowa WTO jest 
codziennie uzupełniana o handlowe 
wydarzenia światowe oraz informacje o 
spotkaniach, konferencjach i imprezach. 

Zasoby multimedialne to natomiast setki 

zdjęć, filmów a także podcastów. 
Bezpłatnie udostępniona jest również 
szeroka pula publikacji o parametrach i 

osiągnięciach działalności handlowych na 
świecie. 
 

Przydatność baz WTO w pracy 
infobrokera i analityka rynku 
Zasoby informacyjne WTO stanowią 
istotne źródło informacji na potrzeby 
analizy rynku handlu; zarówno w skali 
międzynarodowej jak i dla poszczególnych 
krajów.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przede wszystkim dotyczy to informacji 

prawnej dotyczącej wymiany handlowej, 
taryf, porozumień międzynarodowych, unii 
celnych itp.  Dla wstępnego rozpoznania 

rynku, przeanalizowania podstawowych 

wskaźników czy porównania ich pomiędzy 

krajami przydatne mogą być raporty 
zbiorcze WTO. 

 

Jeśli jednak potrzebujemy danych 
statystycznych, które będą możliwie jak 
najświeższe a szeregi czasowe będą 
wystarczająco długie, by przeprowadzić 
ich zaawansowaną analizę, wtedy lepiej 
się zdecydować na korzystanie z zasobów 

lokalnych urzędów statystycznych czy 

instytucji odpowiedzialnych za obszar 

handlu w danym kraju.  

 

Dla danych dotyczących handlu 
międzynarodowego alternatywne źródło 
mogą stanowić np. Comext (dla państw 
UE) czy  UN Comtrade (ONZ). Ta ostatnia 

baza przyda się w szczególności wtedy, 
gdy mamy do czynienia z krajami bardziej 

egzotycznymi, gdzie bariera językowa 
może znacznie utrudnić pozyskanie 
danych z lokalnych źródeł. 
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Jagoda Rycharska 

Międzynarodowa Organizacja Pracy ILO – 

zasoby informacyjne 

 
TRAVALI, NATLEX, EPLex, LEGOSH, ILOSTAT, LABORSTA to przykłady baz 

danych Międzynarodowej Organizacji Pracy. Do korzystania zarówno z baz, jak i 

innych zasobów informacyjnych organizacja zaprasza w przejrzysty sposób poprzez 

Library ILO. 

 

Zasoby danych znajdujące się w źródłach 
informacji ILO odzwierciedlają kierunki 
działań i prób organizacji, podejmowane 
ku rozwiązywaniu problemów dotyczących 
zagadnień pracy (ochrona praw 
pracowników, warunki pracy, bhp, 

ubezpieczenia społeczne, zapobieganie 
bezrobociu, tworzenie miejsc pracy, 

zwiększanie szans zatrudnienia itd.) 
Zasoby Międzynarodowej Organizacji 
Pracy dostępne są dla ogółu światowej 
społeczności. Zapewne najszerszymi 
grupami odbiorców danych są krajowe 

organy i ministerstwa do spraw pracy, 

przedsiębiorstwa, pracodawcy i analitycy 
rynków pracy. 
 

Wykorzystanie zasobów ILO jest możliwe 
zgodnie z wolą organizacji po podaniu 
źródła informacji i wskazaniu organizacji 
jako autora treści. 
 

Library ILO 

Ze strony biblioteki ILO dotrzemy do 

wszystkich zasobów informacyjnych 
organizacji, czyli: 

 katalogów bibliotecznych 
(LABORDOC), 

 baz danych , 

 informacji prawnych, 

 kolekcji ILO, 

 zbiorów historycznych, 

 statystyk pracy, 

 przepisów krajowych, 

 listy nowych publikacji. 

 

LABORDOC uznany jest przez ILO za 

największy zasób wiedzy poświęconej 
tematyce pracy. Katalogi biblioteczne 

umożliwiają dostęp do wszystkich 
dokumentów ILO, nawet tych najstarszych 

(rok założenia organizacji 1919). Katalogi 
LABORDOC w ostatnich latach zostały 
oparte o system informacyjno-

wyszukiwawczy SUMMON, dzięki czemu 
powstał LABORDOC Plus – 

multiwyszukiwarka, poprzez którą 
dotrzemy do wszystkich zasobów: tych w 
postaci książek, czasopism jak i 
sprawozdań, statystyk oraz dokumentów 
ustawodawczych. LABORDOC Plus 

proponuje wyszukiwanie proste i 

zaawansowane. 

Biblioteka także wspomaga nowicjuszy w 
wyszukiwaniu wszelkich danych. Dostępny 
Tezaurus ILO składający się z terminów 
odnoszących się do świata pracy, 
zapoznaje z terminologią zagadnień pracy 
i jest przydatny do tworzenia fraz 

wyszukiwawczych.  

http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/lang--en/index.htm
http://ilo.summon.serialssolutions.com/#!/
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Na stronie biblioteki ILO znajdziemy 

również wprowadzoną i 
zastosowaną taksonomię. 

 

Bazy danych 

ILOSTAT – jest centralna baza statystyk 

rynków pracy zawierjąca ponad 100 
wskaźników, obejmując ponad 230 krajów 
i gospodarek. Dane statystyczne w bazie 

możemy przeglądać według krajów, 
tematów i wskaźników. W bazie w 
podstronie Help znajdziemy przewodnik 

użytkowania bazy ILOSTAT oraz katalog 
instytucji statystycznych, który jest 
przydatny przy wyszukiwaniu innych 

źródeł i zasobów odrębnych organizacji, 
instytucji np. szerszych i/lub (w niektórych 
przypadkach) aktualniejszych danych 

statystycznych. 

 

LABORSTA – baza statystyczna, 

przodowniczka przed bazą ILOSTAT. 
Obecnie baza LABORSTA nie jest 

aktualizowana i stopniowo dane z niej 

przechodzą w skład bazy ILOSTAT. 
 

NORMLEX  jest systemem informacyjnym 

zawierającym dane dotyczące 
międzynarodowych standardów pracy, 
krajowych praw pracy i ubezpieczeń 
społecznych. W jego skład chodzi baza 
NATLEX. 

 

NATLEX  jest bazą danych zawierającą 
pełne teksty, streszczenia i cytowania 
prawodawstw krajowych dotyczących 
pracy, ubezpieczeń społecznych i 
zagadnień dotyczących praw człowieka. 
Wyszukiwanie zasobów w danej bazie 
odbywa się według interesującego nas 
kraju bądź tematu. 
 

LEGOSH – zawiera dane w postaci 

dokumentów prezentujących ramy 
regulacji krajowych o bezpieczeństwie i 
higienie pracy. Obok oryginalnych aktów 

prawnych, znajdują się tu tłumaczenia na 
język angielski. Baza umożliwia 
porównywanie danych tematycznych kilku 
państw bądź regionów jednocześnie. W 
bazie zastosowano dwie opcje 

wyszukiwania: poprzez okienko 

wyszukiwawcze wraz z dodatkowymi 

filtrami i przeszukiwanie wg kraju oparte 

na mapie świata. 
 

TRAVAIL – baza obejmująca dane o 
warunkach pracy. Minimalne płace, czas 
pracy, ochrona macierzyństwa – 

informacje z ponad 100 krajów. 
Wyszukiwanie możliwe z operatorami 
logicznymi. W bazie możliwe jest także 
przeszukiwanie danych wg kategorii lub 

kraju. TRAVAIL to kolejna baza ILO 

posiadająca poradnik użytkowania bazy. 

 

Bardziej mobilnie 

Oczywiście powstałe dotychczas aplikacje 

organizacji nie zapewnią nam tak 
szerokiego dostępu do jej zasobów jak 
powyżej przedstawione bazy, natomiast 
mogą się okazać przydatnym, podręcznym 
i szybszym sposobem dostępu do 
wybranych pakietów informacji. Obecnie 
mamy możliwość korzystania z ILO 

InfoStories oraz ILOSTAT Country 

Profiles. 

 

ILO InfoStories – prezentuje kluczowe 

zagadnienia związane z pracą. Źródło 
informacji ujmujące w bardzo więzły 
sposób dane. W aplikacji zajdziemy 
interaktywne wizualizacje, wykresy 3D i 

case study. Dostępna dla iOS. 

ILOSTAT Country Profiles – źródło 
informacji o rynkach pracy 

zaprezentowane wedle wskaźników takich 
jak bezrobocie, zarobki, zatrudnienie 

młodzieży etc. W aplikacji dostępne są 
dane z ponad 200 krajowych rynków 
pracy. Dostępna w języku francuski, 
angielskim, hiszpańskim na urządzenia z 

http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/terminology/taxonomy/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/help_page?_adf.ctrl-state=zwcdyps5l_1007&_afrLoop=824720356779400
http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.howtouse?p_lang=en
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systemem Android i iOS. 

Przez ILO upowszechniona została 
również seria aplikacji – z punktami 

kontrolnymi do „tworzenia” lepszych miejsc 
pracy.  

 

Przeznaczone są one przede wszystkim 
dla przedsiębiorstw, pracodawców, 
przełożonych, pracowników, inspektorów, 
menadżerów organizacji, związków 
zawodowych, pracowników kadrowych, 
trenerów, inżynierów, praktyków 
bezpieczeństwa etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inspirmed 
inspirmed 
inspirmed 
inspirmed 
inspirmed 
inspirmed 
 

 

 

 

Są to cyfrowe narzędzia, serie punktów 
kontrolnych, które mają zapewnić większe 
bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w 
miejscu wykonywania pracy. Aplikacje 

skupiają się na prezentacji opisów 
punktów kontrolnych z ilustracjami, 
prezentowaniu najlepszych rozwiązań 
wdrożeń i działań efektywnych 

usprawnień. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inspirmed 
 

inspirmed 
inspirmed 
inspirmed 
inspirmed 
inspirmed 

http://www.inspirmed.com/
http://www.inspirmed.com/
http://www.inspirmed.com/
http://www.inspirmed.com/
http://www.inspirmed.com/
http://www.inspirmed.com/
http://www.inspirmed.com/
http://www.inspirmed.com/
http://www.inspirmed.com/
http://www.inspirmed.com/
http://www.inspirmed.com/
http://www.inspirmed.com/
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TO JUŻ KONIEC 
 
 
 

Czytaj nas regularnie na 
www.rynekinformacji.pl 

 
znajdziesz tam wartościowe treści o szukaniu w  

google, social mediach, technologiach,  
weryfikacji informacji, wyszukiwarkach 

 i innych narzędziach dla biznesu 
 
 

masz pomysł na artykuł lub 
chcesz współtworzyć z nami najlepszy  

portal o informacji w biznesie? 
 

napisz do nas 
redakcja@rynekinformacji.pl 


