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INFODESK to system oparty o dane rejestrowe zawierający informacje o przedsiębiorcach zarejestrowanych w KRS,  

spółkach cywilnych oraz pozostałych podmiotach – jednostkach sektora publicznego, jednostkach kościelnych, 

wspólnotach mieszkaniowych, fundacjach i stowarzyszeniach nie prowadzących działalności gospodarczej. 

 

Rozpoczynając korzystanie z systemu możemy podjąć decyzję czy wyszukujemy wyłącznie podmioty zarejestrowane 

w KRS, pozostałe czy wszystkie, pole wyboru znajdziemy w pierwszym wierszu systemu: 

 

Jeżeli szukamy wyłącznie aktywnych podmiotów powinniśmy zaznaczyć kolejne kryteria: 

 

Nie pokazuj wykreślonych, nie pokazuj firm z zawieszoną działalnością, nie pokazuj likwidacji i upadłości. 

Teraz powinniśmy precyzyjnie wybrać te podmioty, które nas najbardziej interesują.  

http://www.coig.com.pl/
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Możemy wybrać podmioty, które prowadzą działalność w określonej branży wskazując główne PKD: 

 

Możemy wybrać podmioty o określonej formie prawnej: 

 

i posiadające siedzibę na interesującym nas obszarze: 

 

Możemy szukać po województwie, powiecie, gminie, miejscowości, ulicy, a w największych miastach również 

wyszukiwać firmy, które mają siedzibę w budynkach biurowych: 

 

http://www.coig.com.pl/
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Wyszukując geograficznie w miastach powyżej 25 000 mieszkańców możemy też użyć kryterium 

geomarketingowego. 

Wskazujemy wówczas swoje miasto, ulicę i jej numer oraz promień w ramach, którego zostaną wyszukane firmy : 

 

Jako wynik wyszukiwania otrzymamy listę firm wraz z nadaniem każdej z nich indywidualnej odległości od wybranego 

miejsca: 

 

Wyszukane firmy możemy pobrać do pliku excel wraz z informacją o odległości 

 

Kryterium geomarketingowe  jest szczególnie przydatne, gdy w komunikacji z klientami, których nie znamy chcemy 

wykorzystać w przekazie słowo sąsiad np. Kontaktuję się z Panem po sąsiedzku, gdyż nasz nasze biuro znajduje się 

tylko 200 metrów od Pana firmy, chciałem zaprosić Pana do nas i porozmawiać w jaki sposób za pomocą naszych 

usług możemy  pomóc w rozwoju Pan firmy. 

http://www.coig.com.pl/
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To kryterium jest też szczególnie przydatne dla osób, które umawiają się na spotkania, mogą wówczas umawiać się 

wyłącznie z firmami znajdującymi się w bliskim sąsiedztwie, co zwiększy liczbę spotkań w ciągu dnia, gdyż ograniczy 

konieczność przemieszczania się. 

Wyszukując firmy możemy wskazać wyłącznie te podmioty, które w systemie posiadają kontakt telefoniczny lub 

emailowy: 

 

Wszystkie kryteria dostępne w systemie możemy ze sobą łączyć tak, aby uzyskać jak najlepiej sprofilowaną bazę 

klientów. 

Wyszukiwanie nowych firm 

Do systemu 1 raz w tygodniu dodawane są nowo rejestrowane firmy. Możemy je wybrać korzystając z kryterium daty 

rozpoczęcia działalności. 

 

Data powstania to inne kryterium, które w przypadku bazy KRS oznaczą datę zawarcia aktu założycielskiego spółki, a 

w przypadku innych podmiotów datę wpisania do rejestru lub powstania. 

Jeżeli wyszukujemy nowe firmy w sposób systematyczny powinnyśmy łączyć ze sobą dwa kryteria selekcji: datę 

rozpoczęcia działalności oraz datę dodania do bazy. Data dodania do bazy wskazuje, kiedy dany podmiot został 

dodany do systemu Infodesk. Jeżeli przykładowo wyszukujemy nowe firmy raz w tygodniu to wskazując datę 

rozpoczęcia działalności np. od wczoraj do np. końca roku oraz datę dodania do bazy np. od ostatniego pobrania czyli 

7 dni wcześniej do chwili obecnej, połączone kryteria zapewniają, iż nie powtórzą nam się firmy, które już wcześniej 

pobraliśmy. 

http://www.coig.com.pl/
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Eksport danych. Wszystkie wyszukane firmy możemy pobrać do pliku excel lub csv: 

Przyciskiem eksportuj wszystko lub eksportuj wszystko csv eksportujemu dane  

   

W tym momencie możemy określić też jak nazywać się będzie plik z pobranymi danymi, aby w przyszłości pamiętać 

co już pobraliśmy. 

Po akceptacji uzyskamy komunikat iż plik z danymi będzie można pobrać w zakładce moje eksporty.  

 

Jest to zakładka w prawym górnym rogu systemu. Po jej wyborze, zobaczymy listę plików – obecny i wcześniejsze, w 

tym momencie możemy pobrać plik na własny komputer: 

 

http://www.coig.com.pl/
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Kryteria wyboru ze względu na wielkość podmiotu 

Służy do tego klika kryteriów: możemy wybrać podmioty w oparciu o kryterium zatrudnienia, wysokości kapitału 

  

zakładowego, posiadające jednostki lokalne, możemy wskazać ich liczbę 

 

wybrać firmy zobowiązane do zbadania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (średnie i duże firmy), 

przejmujące w przeszłości inne firmy. 

Kryterium wyboru ze względu na właściciela 

W systemie możemy wybrać podmioty, wskazując na pewne cechy właściciela: 

 

Właścicielem jest osoba lub podmiot z zagranicy, właścicielem jest gmina lub miasto, firmy których udziałowcem jest 

inna firma, w których jeden udziałowiec posiada 100% udziałów, w których udziałowcem jest osoba fizyczna. 

Wyszukiwanie zdarzeń związanych z zakończeniem aktywności 

Łącząc ze sobą kryterium czasu i zakończenie aktywności możemy wyszukiwać te firmy, które są w trakcie 

postępowań likwidacyjnych lub postepowań o rozwiązanie, są w trakcie upadłości, zostały wykreślone z rejestru. 

 

Wyszukiwanie konkretnych firm 

W systemie można szukać konkretnych podmiotów używając takich kryteriów jak numer KRS, numer Regon, numer 

NIP lub nazwa firmy. 
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Wyszukiwanie osób 

W systemie można szukać też osób będących członkami zarządów firm lub właścicielami 

 

 

Wyszukiwanie firm, w których nastąpiły zmiany rejestrowe 

To kryterium dostępne jest wyłącznie dla przedsiębiorstw zarejestrowanych w KRS. Umożliwia w określonym 

przedziale czasu odnalezienie firm, w których nastąpiła zmiana nazwy, adresu, wysokości kapitału, zarządu itp. 
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