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Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstała 27 

października 1999 roku i obecnie skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku 

finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośred-

ników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, 

sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa 

z branży ubezpieczeniowej. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do 

życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek prestiżowej europejskiej 

organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European 

Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, 

reprezentujących ponad 1.200 instytucji finansowych. KPF ma w swoim dorobku badawczym 

kilkaset raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.

PARTNER PUBLIKACJI

Wonga pojawiła się na polskim rynku w kwietniu 2013 r. Od początku działalności koncentruje 

się na konsumentach sprawnie zarządzających swoim budżetem i zachowujących płynność 

finansową. Klienci Wonga wynagradzani są za terminowe spłaty. W 2014 r. Wonga wydłużyła 

ich termin do 60 dni i zaoferowała promocyjną, ale nie „zerową” cenę pożyczki. Jako pierwsza 

firma pożyczkowa na polskim rynku, podpisała umowę z BIK w zakresie wymiany informacji 

na temat rzetelnych płatników. W czerwcu 2015 r. uruchomiła unikatową platformę 

edukacyjną Kapitalni.org, ściśle powiązaną z produktem. W zamian za udział w kursach 

edukacyjnych, konsumenci uzyskują dostęp do tańszego finansowania. W efektywną edukację 

finansową firma chce zaangażować do 2017 r. pół miliona swoich zarejestrowanych klientów.
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SŁOWO WSTĘPU

Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF

Badania dotyczące szeroko rozumianej edukacji finansowej dowodzą, że świado-

mość polskiego konsumenta w zakresie znajomości zagadnień rynku finansowego 

i finansów osobistych jest ograniczona. Jednocześnie, wyniki badań, przeprowadzo-

nych w ostatnim czasie przez Dom Badawczy Maison na zlecenie między innymi 

Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), ujawniają nadto niski poziom 

zaufania do podmiotów z rynku finansowego, co może stanowić istotną barierę dla 

jego rozwoju. Te dwie konstatacje tworzą szerszy kontekst dla wydawnictwa, jakie 

KPF oddaje w Państwa ręce. Jest to jeden ze sposobów realizacji misji naszej 

Organizacji budowania kapitału społecznego. KPF, realizując swoje obowiązki sta-

tutowe, włącza do realizowanych działań również te podejmowane dla upow-

szechniania wiedzy o rynku finansowym. Dlatego inicjujemy różne przedsięwzięcia 

w tym obszarze, wymieniając choćby rozpoczętą w listopadzie 2014 kampanię 

społeczno-edukacyjną KREDYTOBRANIE 2.0. Dobre Praktyki Konsumenta, promu-

jącą zasady odpowiedzialnego zaciągania zobowiązań finansowych.

Niezwykle istotny dla skuteczności działań edukacyjnych jest fakt, iż znaczenie 

edukacji finansowej dla wzrostu kompetencji kredytodawców w tym zakresie oraz 

dla budowy kapitału społecznego coraz powszechniej dostrzegają również insty-

tucje państwowe. W grudniu 2015 roku narodziła się w Ministerstwie Finansów 

inicjatywa „Porozumienie Na Rzecz Edukacji Finansowej”, w którą zaangażowała się 

także Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Cykl warsztatów, które mają doce-

lowo doprowadzić do stworzenia swoistego drogowskazu dla działań edukacyjnych, 

ma być kontynuowany w 2016 roku.

Ogromną wagę do działań edukacyjnych przywiązuje EUROFINAS, europejska 

reprezentacja rynku kredytowego, w której, obok siedemnastu innych związków 

pracodawców sektora finansowego, zrzeszona jest również Konferencja Przed-

siębiorstw Finansowych. Ich wynikiem jest m.in. publikacja „Financial Education”, 

opisująca w skondensowanej formule projekty edukacyjne, prowadzone przez jej 

organizacje członkowskie. KPF zamierza nie tylko czerpać z tych dobrych i spraw-

dzonych doświadczeń, ale również efektywnie wspierać takie działania, między 

innymi poprzez publikację, którą oddajemy w Państwa ręce.  
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WPROWADZENIE

Po co instytucjom finansowym świadomy konsument?

Konsument posiadający podstawową wiedzę na temat matematyki finansowej, 

potrafiący co najmniej policzyć koszty kredytu czy pożyczki, znający nawet 

najbardziej fundamentalne zasady rządzące światem finansów osobistych, mający 

świadomość konsekwencji zaprzestania spłaty zobowiązań, jest ze wszech miar 

pożądanym Partnerem dla instytucji finansowej: banku, pośrednika finansowego, 

firmy pożyczkowej czy zarządzającej wierzytelnościami. W interesie każdego pod-

miotu, funkcjonującego w sektorze finansowym, leży zawieranie umów, wchodzenie 

w relacje z konsumentem świadomym podejmowanych przez siebie decyzji. Z tego 

choćby powodu, że interakcja ze świadomym konsumentem minimalizuje ryzyko po 

stronie instytucji finansowej. Tylko świadomy konsument jest w stanie korzystać 

z innowacji i możliwości, dostarczanych przez nieustannie ewoluujący rynek finan-

sowy. Bez kompetencji finansowych, ale również bez wiedzy o zagrożeniach, 

konsumenci nie będą potrafili wybrać produktu najbardziej dopasowanego do ich 

potrzeb. Nawet przy najlepszej woli dobrania takiego produktu ze strony przedsię-

biorstwa finansowego. 

W związku z powyższym, mając na uwadze wagę zagadnienia edukacji finansowej 

w funkcjonowaniu sektora usług finansowych, Konferencja Przedsiębiorstw Finan-

sowych poprosiła swoje firmy członkowskie o opisanie projektów edukacyjnych, 

które są przez nie realizowane. Większość z nich ma charakter długofalowy i wspól-

ny mianownik: ułatwienie zrozumienia klientom mechanizmów rządzących światem 

finansów. Na apel KPF odpowiedziały podmioty z sektorów zarządzania wierzy-

telnościami, bankowego, pośrednictwa finansowego, pożyczkowego, zarządzania 

informacją gospodarczą oraz oferujące hipotekę odwróconą w modelu sprzedażo-

wym. 

Każdego z Członków KPF zapytaliśmy o charakter projektu, sposób jego realizacji 

oraz o cel i rezultaty, jakie udało się osiągnąć dzięki jego wdrożeniu. Oto lista pytań 

zadanych każdej  firm:

• Prosimy w kilku zdaniach opisać charakter projektu

• Jaki jest powód kreowania projektów, związanych z edukacją finansową?

• Jaki jest cel prowadzonego przez Państwa firmę projektu/projektów?

• Kto i dlaczego jest adresatem realizowanego przez Państwa projektu?

• Jaki jest sposób jego realizacji?

• Jakie są wymierne rezultaty prowadzonego przez Państwa projektu?
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Kampania KREDYTOBRANIE 2.0. Dobre Praktyki Konsumenta zainicjowana została 

przez KPF w listopadzie 2014 r. i adresowana jest do obecnych i potencjalnych kre-

dytobiorców, w tym zarówno klientów banków, instytucji pożyczkowych i SKOK-ów. 

Idea projektu

Zdarza się, że decyzje finansowe są przez kredytobiorców podejmowane w sposób 

mało przemyślany, z niewłaściwą oceną własnych możliwości w zakresie spłaty 

zobowiązań kredytowych. Skala tego zjawiska w odniesieniu do postaw wobec 

zaciągania zobowiązań kredytowych przez gospodarstwa domowe wymaga adek-

watnej reakcji ze strony wszystkich interesariuszy rynku kredytowego w Polsce. 

Istnieje potrzeba nieustannego edukowania i rozszerzania wiedzy finansowej przez 

Konsumentów, zarówno w zakresie zarządzania budżetem domowym, jak i wiedzy 

niezbędnej do realizowania świadomych decyzji zakupowych. Dostrzegamy też 

potrzebę podnoszenia kompetencji etycznych Konsumentów przy zaciąganiu 

zobowiązań. Temu służy kampania społeczna KREDYTOBRANIE 2.0.

KPF, na podstawie ponad 16-letnich doświadczeń ze współpracy ze wszystkimi 

uczestnikami rynku kredytowego, uznaje tylko zintegrowane działania za skuteczne 

i mogące osiągnąć pozytywne efekty dla rozwiązywania problemów nadmiernego 

zadłużenia i niewypłacalności. Potrzebne są działania w odniesieniu do obu stron 

umów kredytowych, tak by relacja zobowiązaniowa dla żadnej z nich nie generowała 

poważnych problemów. 

Sposób realizacji projektu

KREDYTOBRANIE 2.0. przyjmuje formę poradnika, zawierającego rekomendacje 

określonego i racjonalnego działania przy zaciąganiu zobowiązania kredytowego, 

tak by osiągnąć pożyteczne dla gospodarstwa domowego cele, a jednocześnie unik-

nąć poważnych, życiowych problemów. Bardzo praktyczne wskazówki dotyczące 

zasad postępowania uzupełnione zostały o komentarze uzasadniające, dlaczego 

warto się do nich zastosować. 

Zasady odpowiedzialnego kredytobrania są rozpowszechniane przez KPF w formie 

plakatów i ulotek za pośrednictwem firm członkowskich, zaangażowanych w kam-

panię. W tym gronie znalazły się Santander Consumer Bank S.A., Ikano Bank AB 

(publ) S.A., Dom Finansowy QS S.A., Fines S.A., Dom Kredytowy Notus S.A., Kruk 

S.A., Rejestr Dłużników ERIF S.A., Mikrokasa S.A. oraz Optima Sp. z o.o. 

Materiały promujące akcję są przesyłane do wykorzystania organizacjom konsu-

menckim i podmiotom związanym z ochroną praw Konsumentów. Bardzo ważny 

w promocji zasad KREDYTOBRANIA jest udział Partnerów Społecznych kampanii 

KPF: Stowarzyszenia Konsumentów Polskich i Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji 

Finansowej.

Kredytobranie 2.0
dobre praktyki konsumenta

KREDYTOBRANIE 2.0. DOBRE PRAKTYKI KONSUMENTA 

Kampania społeczna Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

www.kredytobranie.kpf.pl
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ALEX T. GREAT SP. Z O.O.

Projekt realizowany przez firmę Alex T. Great Doradcy Finansowi począwszy od 

2014 roku ma za cel szeroko rozumianą edukację Polaków w zakresie świadomego 

przekazywania majątku przyszłym pokoleniom. Jednocześnie, projekt zawiera 

w sobie elementy biznesowe, pozwalające na natychmiastowe wdrażanie narzędzi 

sukcesji pozwalających na skuteczne zabezpieczenie majątku klientów Alex T. 

Great. W realizację projektu – oprócz przedstawicieli Alex T. Great – zaangażowana 

jest ściśle kancelaria prawna wyspecjalizowana w tematyce sukcesji majątkowej.

Liczne badania dowodzą, że zdecydowana większość Polaków nie dba należycie 

o zabezpieczenie majątku na wypadek swojej śmierci – mowa tu zarówno o mająt-

ku prywatnym, jak i majątku przedsiębiorstwa. Na dowód przytoczyć można wynik 

badania przeprowadzonego w 2011 roku przez IIBR na próbie 800 dorosłych 

Polaków dla „Newsweek Polska” – zgodnie z nim zaledwie 2 procent badanych 

potwierdziło, że zawczasu sporządziło testament. Jednocześnie, tylko nieliczni mają 

świadomość, że obok odpowiednich zapisów prawnych ważne jest także zabezpie-

czenie majątku z pomocą odpowiednich regulacji i narzędzi finansowych.

www.alextg.pl

Jaki jest powód kreowania 

projektu?
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Mając na uwadze niedostateczną wiedzę Polaków na temat celowości działań 

sukcesyjnych, Alex T. Great przyjął na siebie rolę edukatora społecznego w tym 

zakresie. Za podstawowy cel autorzy projektu przyjęli upowszechnienie wiedzy na 

temat sukcesji, wykorzystując w tym celu zarówno narzędzia własne (konferencje, 

broszury informacyjne, bezpośredni kontakt), jak i mass media o lokalnym i ogólno-

krajowym zasięgu. 

Projekt „Planowanie sukcesji w rodzinie i w firmie” adresowany jest do szerokiego 

grona odbiorców. Realizowany jest dwukierunkowo – pomysłodawcy kierują komu-

nikat do szerokiego grona odbiorców, informując, z pomocą różnorodnych narzędzi, 

o tym, czym jest sukcesja majątkowa i jakie jest jej znaczenie dla przeciętnej 

polskiej rodziny. Jednocześnie, autorzy tego projektu kładą duży nacisk także na 

edukację przedstawicieli grup biznesowych, obracających dużym kapitałem, dla 

których wiedza na temat skutecznych sposobów delegacji majątku oraz uprawnień 

do zarządzania przedsiębiorstwem ma także ogromne znaczenie.

Jaki jest cel prowadzonego 

projektu?

Kto i dlaczego jest adresatem 

projektu?

„Planowanie sukcesji w rodzinie i w firmie” Nazwa projektu

Opis projektu

Jaki jest sposób realizacji 

projektu?

Projekt realizowany jest w sposób ciągły, bez określania ram czasowych. Podsta-

wowym instrumentem wykorzystywanym przez doradców Alex T. Great w celu 

informowania o zaletach sukcesji majątkowej są konferencje. Do tej pory odbyło się 

już 15 konferencji na terenie całego kraju, w których wzięło udział łącznie kilka 

7



Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Edukacja Finansowa. Projekty Członków KPF 

Jakie są wymierne rezultaty 

przedsięwzięcia?

Do rezultatów projektu można zaliczyć:

-  upowszechnienie wiedzy na temat znaczenia sukcesji majątkowej,

-  wzrost zainteresowania tematyką sukcesji wśród przedstawicieli sektora biznesu,

-  kilkadziesiąt przeprowadzonych procesów sukcesji majątkowej w firmach działa-

jących na terenie woj. pomorskiego.

tysięcy osób – przedstawicieli biznesu, grup kapitałowych, organizacji społecznych 

oraz instytucji sektora publicznego. Jednocześnie, w ciągu ostatniego roku odbyło 

się kilkaset spotkań biznesowych, podczas których oddelegowani przedstawiciele 

Alex T. Great przekazywali informacje na temat znaczenia sukcesji dla prawidłowego 

funkcjonowania firm i organizacji ich właścicielom i administratorom. 

Dodatkowo, doradcy Alex T. Great wyspecjalizowani w tematyce sukcesji sukce-

sywnie nawiązują kolejne kontakty z władzami lokalnymi i regionalnymi – przed-

stawicielami gmin, powiatów, organizacji sektora non-profit, co przynosi pozytywny 

skutek w postaci kolejnych zaproszeń i spotkań poświęconych tej tematyce. 

Przykładem może tu być ścisła współpraca Alex T. Great ze Starostwem Gdańskim. 

Informacje na temat projektu przekazywane są zarówno drogą mailową, jak i w for-

mie publikacji – ulotek, broszur, zaproszeń konferencyjnych. W ciągu ostatniego 

roku opracowano też szereg komunikatów i informacji prasowych, kierowanych do 

przedstawicieli mediów – efektem tego jest kilkadziesiąt publikacji poświęconych 

temu zagadnieniu, opublikowanych w mediach elektronicznych i prasie drukowanej.
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ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW 

KREDYTOWYCH           

Są to edukacyjne, autorskie programy warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych 

i gimnazjów, w które zaangażowani są wolontariusze – współpracownicy Grupy 

ANG. 

Warsztaty organizowane są przez Fundację „Będę Kim Zechcę”, której założycielem 

jest Grupa ANG. Statutowym celem Fundacji jest wyrównywanie szans 

edukacyjnych młodych ludzi poprzez program stypendialny i tutoringowy, warsztaty 

edukacyjne oraz promocję wolontariatu pracowniczego. 

Lekcje "Finanse na wesoło" mają na celu edukację finansową młodzieży i uświado-

mienie, skąd się biorą pieniądze, w jaki sposób można je oszczędzać i dlaczego 

warto, czym jest niezależność finansowa. Warsztaty trwają dwie godziny lekcyjne 

(2×45 minut) i prowadzone są przez praktyków związanych od wielu lat z rynkiem 

finansowym.

Zajęcia "Odpowiedzialna Przedsiębiorczość" są poświęcone przedsiębiorczości i 

odpowiedzialności przedsiębiorców wobec otaczającego ich świata. Celem zajęć 

jest pobudzenie kreatywności, pokazanie jak ważne są w życiu marzenia i plany, a 

także możliwość ich realizacji od najmłodszych lat. Zajęcia odbywają się w szkołach 

podstawowych i gimnazjach w formie 5 spotkań po 45 minut. 

Program „Finanse na wesoło” odpowiada na problem, jakim jest niski poziom 

edukacji ekonomiczno-finansowej lub wręcz jej brak wśród młodych ludzi oraz 

zapobieganie wykluczeniu finansowemu. Ponadto zaspokaja ważną potrzebę, czyli 

współdziałanie biznesu z edukacją. Poświęcanie wolnego czasu przez ludzi biznesu 

szkołom i świadome korzystanie przez placówki oświatowe z takiej pomocy nie są 

rozwiązaniami zbyt powszechnie stosowanymi w Polsce. 

Program „Odpowiedzialna przedsiębiorczość” to cykl spotkań poświęconych 

przedsiębiorczości i odpowiedzialności wobec otaczającego świata. Uświadamiamy 

młodym ludziom, dlaczego ważne są wartości firmy. Podczas warsztatów ćwiczą 

ważną umiejętność wcielania swoich pomysłów w życie i przekładania teorii na 

praktykę.

www.angkredyty.pl

„Finanse na wesoło” i „Odpowiedzialna przedsiębiorczość” 

Jaki jest powód kreowania 

projektów?
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Opis projektów

Nazwa projektów
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W roku szkolnym 2014/2015 w programy edukacyjne Fundacji zaangażowanych 

było 20 wolontariuszy, którzy prowadzili zajęcia dla 800 uczniów w 18 szkołach. 

W sumie wolontariusze Fundacji prowadzili 165 godzin zajęć. Plany Fundacji „Będę 

Kim Zechcę” na kolejny rok szkolny obejmują 40 grup, około 1000 dzieci i zaanga-

żowanie 30 wolontariuszy.

Jakie są wymierne rezultaty 

przedsięwzięć?
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Poprzez zaangażowanie wolontariuszy, którzy dzielą się na warsztatach swoim 

doświadczeniem i wiedzą z uczniami szkół małych miejscowości, programy eduka-

cyjne Fundacji Będę Kim Zechcę pokazują, jak praktyczna nauka, odpowiednie 

wzorce i przykłady mogą zmienić sposób myślenia i patrzenia na świat. Głównym 

celem warsztatów jest wykształcenie w młodym człowieku pozytywnych nawyków 

finansowych. 

Jaki jest cel prowadzonych 

projektów?
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BEST S.A.

www.best.com.pl

Za pośrednictwem portalu Klienci BEST mogą nie tylko sprawdzić stan swoich 

zobowiązań, ale także wybrać jedno z kilku zaproponowanych rozwiązań swojej 

sytuacji, jak rozłożenie zadłużenia na raty, umorzenie jego części, wstrzymanie 

wciąż rosnących odsetek. 

BEST Online umożliwia również dostęp do szczegółów danej sprawy. Klienci często 

nie wiedzą, skąd wzięło się ich zadłużenie, nie rozumieją mechanizmu naliczania 

odsetek i dodatkowych kosztów – portal stara się to zobrazować i wyjaśnić, 

jednocześnie przekonując, że kontakt z firmą jest gwarancją rozwiązania problemu.

Specjalną sekcją na portalu jest PORADNIK, który ma się stać źródłem wiedzy na 

temat funkcjonowania na rynku finansowym (porady dotyczące kolejnych kredytów 

i oferty banków), ale też w codziennym życiu. Sekcja ta wciąż się rozwija. Poradnik 

ma odpowiadać na realne potrzeby Klientów, pomagać im w podejmowaniu 

z pozoru prostych, codziennych decyzji, pokazywać ciekawe sposoby na 

zarządzanie domowym budżetem. Jest on dodatkowo ściśle powiązany z tym, co 

oferuje bezpośrednio sam portal – tłumaczy i wyjaśnia zasady proponowanych 

przez BEST rozwiązań, pokazuje korzyści z nich płynące.

Wraz z uruchomieniem portalu BEST Online powstał film o charakterze 

edukacyjnym przybliżający współpracę z BEST S.A., a także Niezbędnik dla 

użytkowników portalu – w postaci animacji oraz ulotki. Ulotki trafią do Klientów 

BEST wraz z kierowaną do nich korespondencją, a także elektronicznie na 

zarejestrowane adresy e-mail. Celem filmu jest zdjęcie tabu ze słowa „dług”, obalenie 

stereotypów dotyczących współpracy z firmą windykacyjną i przekonanie Dłużników 

do aktywnego kontaktu. W filmie nie występują aktorzy, ale pracownicy spółki, którzy 

na co dzień stykają się z prawdziwymi historiami Klientów i których misją jest 

przede wszystkim wspólne z Klientem i jak najkorzystniejsze dla niego rozwiązanie 

niekomfortowej sytuacji.

Portal znajduje się pod adresem: online.best.com.pl.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Edukacja Finansowa. Projekty Członków KPF 

Opis projektu

Nazwa projektu Portal BEST ON-LINE
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Adresatami projektu BEST Online są Dłużnicy BEST. Zadłużenie dla wielu osób to 

bardzo trudny i wstydliwy temat, o którym nie chcą rozmawiać np. przez telefon. 

Stąd pomysł na to, aby mogli obsłużyć swoje zobowiązania w portalu internetowym, 

samodzielnie i dyskretnie z pomocą naszych porad i sugestii.

Projekt został zrealizowany przez Zespół Projektowy, składający się z pracowników 

BEST S.A. z takich zespołów, jak: zespół IT, zespół komunikacji, zespół zarządzania 

procesami czy zespół ustalania strategii biznesowej. Do projektu zaangażowano 

także podmioty zewnętrzne, aby wspólnie wypracować rozwiązanie w pełni odpo-

wiadające potrzebom Klientów.

Kto i dlaczego jest adresatem 

projektu?

Jaki jest sposób realizacji 

projektu?

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Edukacja Finansowa. Projekty Członków KPF 

Podstawą działalności BEST S.A. jest przede wszystkim zrozumienie potrzeb i sytu-

acji, w jakiej znajduje się Klient, nastawienie na partnerstwo, współpracę i pomoc. 

BEST S.A. gwarantuje wszystkim swoim Dłużnikom przejrzystość i uczciwość podej-

mowanych działań. Ponadto zapewnia dostęp do rzetelnej informacji oraz bardzo 

dogodne warunki spłaty zadłużenia, a także liczne produkty restrukturyzacyjne, 

dopasowane do ich indywidualnych możliwości. 

Jaki jest cel prowadzonego 

projektu?

W branży zarządzania wierzytelnościami edukacja finansowa jest nie tylko dobrze 

widziana, ale wręcz niezbędna. Nie wolno jednak zapominać, że gospodarka może 

rozwijać się tylko w atmosferze wzajemnego zaufania pomiędzy poszczególnymi 

uczestnikami rynku. Spółka BEST S.A., poprzez ich dyscyplinowanie i swoisty 

arbitraż, stara się atmosferę tę podtrzymywać i wzmacniać.

Jaki jest powód kreowania 

projektu?
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Jaki jest powód kreowania 

projektu?

Kto i dlaczego jest adresatem 

projektu?

Jaki jest cel prowadzonego 

projektu?

REJESTR DŁUŻNIKÓW ERIF BIG S.A.

www.erif.pl

Informacje pozytywne pełnią ważną rolę w życiu społeczno-gospodarczym kraju, 

dostarczając wiedzy o wywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych. Tym samym 

przyczyniają się do wzrostu zaufania między uczestnikami rynku. Informacje 

pozytywne niosą szereg korzyści dla konsumentów i podmiotów dokonujących 

regularnych spłat swoich zobowiązań – przede wszystkim pomagają budować 

wiarygodność w oczach dostawców produktów finansowych czy dostawców usług 

i mediów.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do konsumentów i, w mniejszym stopniu, 

do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które regulują terminowo i su-

miennie swoje zobowiązania. Projekt ma im pomóc zrozumieć ideę i znaczenie 

informacji pozytywnej. Partnerami projektu, którzy wspierają lub mogą go wspierać 

są ponadto duże przedsiębiorstwa i instytucje, sprawdzające w BIG rzetelność 

płatniczą swoich klientów. 

Na najważniejsze cele projektu składają się:

• budowanie świadomości konsumentów na temat biur informacji gospodarczej, 

w tym na temat informacji pozytywnych, które mogą być dopisywane do BIG,

• wskazanie korzyści wynikających z kompleksowego dostępu do informacji gos-

podarczej – zarówno pozytywnej, jak i negatywnej – jako sposób na dokładniej-

szą ocenę ryzyka i weryfikacji wiarygodności płatniczej klientów obsługiwanych 

szczególnie przez instytucje i przedsiębiorstwa świadczące tzw. usługi masowe,

•  krzewienie wśród konsumentów i przedsiębiorców odpowiedzialności finansowej 

i kształtowanie dobrych nawyków w zarządzaniu finansami.

Projekt infoPozytywni.pl powstał w 2012 r. z inicjatywy Rejestru Dłużników ERIF BIG 

S.A. Ideą projektu jest szerzenie wiedzy na temat informacji pozytywnej oraz 

propagowanie wśród konsumentów i przedsiębiorców zasad i korzyści wynikają-

cych z budowania pozytywnej historii płatniczej.

W ramach projektu został utworzony serwis infoPozytywni.pl. Jest to internetowy 

przewodnik, który krok po kroku przeprowadza użytkownika przez zagadnienia 

związane z budowaniem pozytywnej historii płatniczej i odpowiada na wiele pytań 

z nią związanych.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Edukacja Finansowa. Projekty Członków KPF 

Opis projektu

Nazwa projektu infoPozytywni.pl
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Projekt realizowany jest przede wszystkim w formie serwisu internetowego 

infopozytywni.pl, który w całości poświęcony jest informacji pozytywnej, a jego 

grupą docelową są konsumenci. W obrębie witryny, m.in. za pomocą infografiki 

interaktywnej, w prosty i przejrzysty sposób objaśnione zostało, jak działa informa-

cja pozytywna. 

Działania promujące informację pozytywną prowadzone są również w mediach 

społecznościowych za pośrednictwem Facebooka i fanpage’a „Żyję pozytywnie” 

oraz na profilu Google+. Ponadto, na kanale na Youtube Rejestru Dłużników ERIF 

publikowane są m.in. materiały video związane z informacją pozytywną.

W 2015 r. Rejestr Dłużników ERIF zainicjował Dzień Informacji Pozytywnej, który 

przypadać będzie cyklicznie 21 maja. Święto zostało stworzone z myślą o edukacji 

społeczeństwa na temat informacji pozytywnej i w celu propagowania tej idei.

Spółka podjęła ponadto inne liczne działania w ramach projektu, mające na celu 

promocję idei informacji pozytywnej. Wśród nich można wymienić m.in. skecz 

Kabaretu Smile o informacji pozytywnej pt. "Jajowar na raty", kampanię wizerun-

kową Rejestru Dłużników ERIF w formie billboardów sponsorskich, emitowanych 

w różnych stacjach telewizyjnych i w kanele Youtube, artykuły i wywiady prasowe, 

czy konkursy na fanpage'u "Żyję pozytywnie”.

Wynikiem projektu i promujących go kampanii jest wzrost świadomości i wiedzy 

konsumentów na temat informacji pozytywnej. Można stwierdzić, że w wyniku 

podjętych działań odnotowano zdecydowany wzrost rejestracji w systemie ERIF, 

a także wzrost liczby wpisów pozytywnych w bazie Rejestru Dłużników ERIF BIG 

S.A. Spółka odnotowuje stale rosnącą liczbę fanów na fanpage’ach akcji na 

Facebooku i Google+. Projekt jest również pozytywnie odbierany przez przedsię-

biorstwa i instytucje świadczące tzw. usługi masowe.

Jaki jest sposób realizacji 

projektu?

Jakie są wymierne rezultaty 

przedsięwzięcia?
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Jaki jest powód kreowania 

projektu?

EURO BANK S.A.

www.eurobank.pl

Edukacja finansowa konsumentów jest istotną częścią działań eurobanku w ramach 

społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach projektu spółka dzieli się wiedzą, 

ułatwiając odpowiedzialne korzystanie z produktów finansowych. Konsekwentnie 

poszerza zakres działań o nowe obszary, takie jak budowanie świadomości bez-

piecznego korzystania z usług bankowych m.in. poprzez treści publikowane na 

stronie internetowej banku.

Program edukacyjny realizowany nieprzerwanie od 2007 roku z udziałem kilkunastu 

ekspertów banku. Składa się między innymi z:

• serwisu internetowego „Twoje finanse”, prowadzonego wspólnie z portalem 

Money.pl pod adresem http://www.money.pl/eurobank. Platforma jest bazą 

prawie 250 artykułów, zawiera słownik pojęć finansowych, przydatne dokumenty 

i kalkulatory. Eksperci banku i portalu Money.pl dzielą się wiedzą, ułatwiając w ten 

sposób Polakom rozważne i świadome korzystanie z usług bankowych,

•  serwisu internetowego „Finanse na co dzień”,

• komentarzy i wypowiedzi ekspertów banku udzielanych mediom; mają one na 

celu zwiększanie wiedzy i świadomości konsumenckiej w zakresie rynku usług 

finansowych.

Bank angażuje się też w inne przedsięwzięcia w obszarze edukacji finansowej:

• wspierał prowadzoną przez Związek Banków Polskich kampanię informacyjną 

Systemu „Dokumenty Zastrzeżone”, chroniącą osoby, które utraciły swoje 

dokumenty tożsamości. Od lipca 2013 roku umożliwia zastrzeganie utraconych 

dokumentów tożsamości wszystkim konsumentom. Dzięki temu każdy Polak 

może w eurobanku zastrzec swoje dokumenty,

• jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce udostępnił klientom bezpłatnie 

dodatkowe oprogramowanie zwiększające bezpieczeństwo korzystania z banko-
®wości internetowej – IBM Security Trusteer Rapport™,

• w 2015 roku był partnerem konferencji „Źródła wartości firm branży finansowej”, 

stanowiącej część projektu NIENIEODPOWIEDZIALNI, realizowanego przez ANG 

Spółdzielnię Doradców Kredytowych i Fundację Będę Kim Zechcę. Inicjatywa 

miała na celu zwrócenie uwagi branży finansowej na konieczność nowego 

spojrzenia na jej rolę oraz potrzebę kreowania odpowiedzialnych postaw 

społecznych.

• udostępnił w swoich placówkach materiały edukacyjne dla dzieci, powstałe we 

współpracy z Bazgroszyt.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem 

Android mogą także pobrać aplikację „eurobank dla dzieci”.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Edukacja Finansowa. Projekty Członków KPF 15

Opis projektu

Nazwa projektu Domowy budżet z eurobankiem



Adresatami projektu "Domowy budżet z eurobankiem" są konsumenci usług 

finansowych. Projekt powinien być dostępny dla jak najszerszej grupy odbiorców, nie 

tylko klientów eurobanku, ale również wszystkich osób, które korzystają z usług 

finansowych. Dzięki tak szeroko określonemu odbiorcy, działania banku mogą skute-

czniej przyczyniać się do zwiększania świadomości rynkowej i odpowiedzialności 

Polaków w korzystaniu z produktów finansowych. Jest to ważne w dobie cyfryzacji 

i rosnącego znaczenia kanałów zdalnych, takich jak bankowość internetowa i banko-

wość mobilna.  

Realizacja projektu w dużej mierze odbywa się poprzez współpracę ekspertów 

banku z dziennikarzami finansowymi. Ambicją banku jest połączenie doświadczeń 

oraz wiedzy tych dwóch grup i tworzenie materiałów, które pomogą w podejmowa-

niu najlepszych decyzji związanych z finansami.

Stale rosnąca liczba czytelników serwisów eurobanku potwierdza sens edukowania 

konsumentów przez praktyków biznesu. Poszerzamy dzięki temu wiedzę ekono-

miczną Polaków, wyjaśniając zmieniający się świat usług finansowych. Dzięki niej 

konsumenci mogą wybrać najkorzystniejsze dla siebie produkty finansowe, a także 

dowiedzieć się o trendach rynkowych.

Edukacja finansowa, wsparcie kampanii Dokumenty Zastrzeżone czy wprowadzanie 

jak najlepszych standardów dotyczących odpowiedzialnego i świadomego zarzą-

dzania ryzykiem (w tym responsible lending) to przykłady brania odpowiedzialności 

za naszą działalność poprzez realizację celów ważnych społecznie i na tej podsta-

wie budowanie zaufania do sektora finansowego. 

Kto i dlaczego jest adresatem 

projektu?

Jaki jest sposób realizacji 

projektu?

Jakie są wymierne rezultaty 

przedsięwzięcia?

Jaki jest cel prowadzonego 

projektu?

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Edukacja Finansowa. Projekty Członków KPF 

Zaangażowanie eurobanku w edukację finansową wynika nie tylko z realizacji 

strategicznych założeń polityki CSR banku. Firmie zależy również na utrwalaniu 

wizerunku banku działającego w sposób odpowiedzialny, tym samym budującego 

zaufanie konsumentów do sektora finansowego.
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Jaki jest cel prowadzonego 

projektu?

FERRATUM BANK P.L.C.

www.ferratum.pl

Ferratum Bank stworzył projekt mający na celu objaśnianie skomplikowanego 

tematu finansów. Osoby młode, pracujący, bezrobotni, seniorzy – wątek pieniędzy 

przewija się w życiu każdego z nich, jednak sposób wyjaśniania zagadnień ze świata 

bankowości i pieniędzy powinien być zindywidualizowany. W związku z tym 

Ferratum Bank buduje jasny i jednocześnie atrakcyjny przekaz dotyczący finansów.

Trzy inicjatywy i trzy różne sposoby przedstawienia tematyki finansowej pod jednym 

hasłem: Ferratum jasno o finansach. Ferratum Bank w ostatnich miesiącach wcielił 

w życie idee opierające się na edukacji osób, chcących zdobyć wiedzę na bieżące 

tematy dotyczące finansów, bankowości, wydatków i zarządzania domowym 

budżetem. Projekty Pożyczanie bez tajemnic, Kasa na obcasach i Finanse 

dlastudenta.pl są dostępne dla każdego, co stanowi mocną stronę projektów 

Ferratum Banku. Opracowane materiały są konsultowane z ekspertami, Ferratum 

publikuje interesujące wywiady, wypowiedzi specjalistów, a także zwykłych ludzi 

chcących podzielić się swoimi doświadczeniami. Treść dostosowana została do 

różnych grup odbiorców, dostosowując przekaz do ich oczekiwań, aby możliwie 

najlepiej doradzić i odpowiedzieć na ewentualne pytania każdej osoby. Każdy projekt 

jest rozwijany – firma reaguje na bieżące potrzeby edukacyjne w tym zakresie. 

Pożyczanie bez tajemnic to poradnik, z którego może skorzystać każdy użytkownik 

internetu. Główną ideą poradnika jest podpowiedź, jak zadłużać się z rozwagą i jak 

poradzić sobie z ewentualnymi problemami przy spłacie zaciągniętych zobowiązań. 

Kasa na obcasach jest portalem stworzonym z myślą o kobietach – publikowane 

tam treści dotyczą domowego budżetu, wydatków, pomysłów dotyczących 

zarządzania finansami. 

Finanse dlastudenta.pl to rezultat współpracy z jednym z najbardziej znanych 

serwisów stworzonych z myślą o studentach. Eksperci Ferratum Banku 

przygotowują dla użytkowników portalu porady z zakresu zarządzania budżetem 

młodych ludzi.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Edukacja Finansowa. Projekty Członków KPF 

Opis projektu

Nazwa projektu Ferratum jasno o finansach

Kto i dlaczego jest adresatem 

projektu?

Pożyczanie bez tajemnic jest poradnikiem w formie e-booka. To z niego pożyczko-

biorcy mogą dowiedzieć się o podstawowych zasadach zaciągania zobowiązań, 

rozsądnym zarządzaniu finansami, czy korzyściach wynikających z rzetelności 

w spłacie zobowiązań wobec instytucji finansowych. Pożyczanie bez tajemnic 

stanowi ukłon w stronę osób ceniących czas i swobodnie poruszających się 

w świecie online. Na portalu Kasa na obcasach z kolei publikowane są informacje 

ze świata finansów, nowinki, które mogą być przedmiotem zainteresowania kobiet,
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porady dotyczące wydatków, zarządzania kobiecym i domowym portfelem, a także 

informacje o warsztatach. W przypadku Finansów dlastudenta.pl realizowane 

są porady dla młodych ludzi, którzy często nie mają czasu na zgłębianie wiedzy 

z zakresu finansów i instrumentów płatniczych. W serwisie można przeczytać 

o finansowych nowościach, znaleźć poradę dotyczącą ofert bankowych. Publiko-

wane artykuły dotyczą również wskazówek odnośnie wynajmu mieszkań czy 

oszczędnego trybu życia.

Pożyczanie bez tajemnic jest poradnikiem, przygotowanym w wygodnej postaci 

e-booka. Projekt Kasa na obcasach Ferratum Bank realizuje w ramach portalu 

kasanaobcasach.com.pl. W przypadku porad dla osób studiujących – Finanse dla 

studenta firma uruchomiła cykl porad zamieszczanych na portalu dlastudenta.pl.

Ferratum Bank tłumaczy, edukuje, informuje i wywołuje ciekawość pod jednym 

hasłem: Ferratum jasno o finansach. Reagując na potrzeby ludzi, doradzając im 

i przedstawiając ciekawe treści, firma przedstawia finanse i zarządzanie domowym 

budżetem niezależnie od wieku odbiorcy, biorąc jednak pod uwagę konieczność 

odpowiednio dostosowanego sposobu przekazu. 

Jaki jest sposób realizacji 

projektu?

Jakie są wymierne rezultaty 

przedsięwzięcia?

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Edukacja Finansowa. Projekty Członków KPF 18



Jaki jest powód kreowania 

projektu?

Jaki jest cel prowadzonego 

projektu?

FUNDUSZ HIPOTECZNY FAMILIA S.A. 

www.familiasa.pl

Edukacja finansowa i prawna wśród osób starszych staje się priorytetowym 

działaniem w obliczu procesu starzenia się społeczeństwa. W Polsce obecnie jest 

6 mln osób w wieku emerytalnym. Prognozy demograficzne przewidują, że w 2035 

roku co czwarty Polak będzie emerytem, a w 2050 r. co trzeci. Już obecnie 

emerytury są niskie i będą coraz niższe. Osoby starsze powinny mieć możliwość 

uzyskania merytorycznej wiedzy na temat możliwości uzyskania dodatkowego 

finansowania do emerytury. Naszym celem jest dostarczenie rzetelnej wiedzy, infor-

mowanie o różnego rodzaju możliwościach finansowych, specjalnie dostosowanych 

do potrzeb osób starszych. 

Celem  gazety „Kurier dla Seniora. Dozwolone od lat 65" jest szerzenie wiedzy z za-

kresu prawa i finansów wśród osób starszych w przystępny sposób. Osoby starsze 

powinny mieć szanse uzyskania rzetelnych informacji, które pozwolą na podjęcie 

świadomych decyzji. 

Począwszy od marca 2013 r., firma wydaje bezpłatną gazetę „Kurier dla Seniora. 

Dozwolone od lat 65”. Jest ona dedykowana osobom, które ukończyły 65 rok życia. 

Kwartalnik powstał, by poruszać rzeczy ważne w różnych sferach życia osób 

starszych. Różnorodność tematyki sprawia, że gazeta cieszy się dużą popular-

nością. Kluczową rolę pełni sekcja Prawo i Finanse, w której publikowane są 

artykuły z zakresu finansów i prawa, a co za tym idzie – tematy ważne z punktu 

widzenia Seniora. 

„Kurier dla seniora. Dozwolone od lat 65” doradza, jak zaplanować domowy budżet. 

Uświadamia, na co trzeba uważać przed podpisywaniem umów, informuje o bieżą-

cych procesach legislacyjnych, w tym ustawach dotyczących odwróconego kredytu 

hipotecznego i renty dożywotniej. Pokazuje, czym różnią się od siebie dwa modele 

odwróconej hipoteki. Publikuje wywiady z osobami, które skorzystały z rozwiązań 

finansowych podnoszących komfort życia na emeryturze.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Edukacja Finansowa. Projekty Członków KPF 

Opis projektu

„Kurier dla Seniora. Dozwolone od lat 65"Nazwa projektu
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Gazeta wydawana jest co kwartał i wysyłana do wciąż rosnącej bazy prenume-

ratorów. Ponadto każde jej wydanie kolportowane jest w miejscach, w których 

znajdują się seniorzy (przychodnie specjalistyczne, wybrane apteki itp.) w głównych 

miastach w kraju – Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie.

Gazeta spotyka się z bardzo dobrym odbiorem przez seniorów. Od samego począ-

tku do redakcji wpływają listy z podziękowaniami. Najczęściej czytelnicy chwalą 

poruszane tematy i dziękują, że „wreszcie ktoś o nich pomyślał”. 

Jaki jest sposób realizacji 

projektu?

Jakie są wymierne rezultaty 

przedsięwzięcia?

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Edukacja Finansowa. Projekty Członków KPF 

Kto i dlaczego jest adresatem 

projektu?

„Kurier dla Seniora. Dozwolone od lat 65" skierowany jest do osób starszych 

w wieku emerytalnym 65+. Obecnie gazeta prenumerowana jest przez ponad 

półtora tysiąca seniorów i ponad 500 instytucji, w tym m.in. uniwersytety trzeciego 

wieku, domy pomocy społecznej, sanatoria i ośrodki wypoczynkowe.

20



GETBACK S.A.

www.getbacksa.pl

Partner Projektu – Fundacja Instytut Wolności (IW), „think tank nowej generacji”, 

z którą przy organizacji projektu edukacyjnego współpracuje GetBack S.A., podjął 

prace nad pakietem działań, wspierających kształtowanie postaw przedsiębiorczych 

w szkołach. Wdrożenia pilotażowe w szkołach publicznych i niepublicznych mają 

mieć miejsce w roku szkolnym 2015/16. 

Program zawiera:

• wprowadzenie, przeznaczone dla dyrektorów szkół, diagnozujące obecny sposób 

kształtowania w szkołach postaw przedsiębiorczych oraz postulaty IW w tym 

zakresie,

• wyciągi z dotychczas wytworzonych przez IW opracowań, które pomogą 

ukierunkować nauczanie przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych,

• scenariusze działań dla poszczególnych klas szkół podstawowych, gimnazjów 

i liceów, które można wdrażać w szkole, i na które składać się będą m.in.:

-  akcentujące przedsiębiorczość sposoby realizacji tradycyjnych szkolnych 

przedsięwzięć (wycieczki, projekty, sklepik, festiwale itp.),

-  scenariusze zajęć w ramach godzin wychowawczych, lub konkretnych 

przedmiotów dla nauczycieli,

-  inne działania.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Edukacja Finansowa. Projekty Członków KPF 

Opis projektu

Kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów i liceów

Nazwa projektu

Na szczególną uwagę zasługują projekty kierowane do młodych odbiorców, w wie-

ku szkolnym. W Polsce nie przykłada się należytej wagi do edukacji finansowej. 

W większości polskich gimnazjów i liceów nie ma oddzielnego przedmiotu, z którego 

młodzież mogłaby czerpać wiedzę o przedsiębiorczości. By polska gospodarka 

rozwijała się intensywnie, musimy uczyć młodych Polaków przedsiębiorczości na 

jak najwcześniejszym etapie, już od szkoły podstawowej. Właśnie temu celowi służy 

przekazywanie wiedzy finansowej oraz wspieranie kreatywności i innowacyjnych 

pomysłów. 

Jaki jest powód kreowania 

projektu?

Celem jest wzmocnienie ducha przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży oraz 

wsparcie w postaci fachowej wiedzy, przydatnej w przyszłości, przy zakładaniu 

działalności gospodarczej. 

Jaki jest cel prowadzonego 

projektu?
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Jaki jest sposób realizacji 

projektu?

Jakie są wymierne rezultaty 

przedsięwzięcia?

Za opracowanie programu byli dotychczas odpowiedzialni: doświadczeni nauczycie-

le i metodycy szkolni, dyrektorzy szkół, ekonomiści i praktycy zarządzania oraz 

profesjonalny zespół projektowy, koordynowany przez firmę 4CF, specjalizującą się 

w projektowaniu i realizacji strategii zmian dla instytucji publicznych i pozarzą-

dowych (m.in. UNESCO, UNDP, WHO i Instytut Wolności). 

Zebrane zostały grupy robocze, angażujące szerokie spektrum ekspertów edukacyj-

nych, ekonomicznych i biznesowych. Przygotowano także recenzje podręczników do 

przedsiębiorczości i programów nauczania. Rozpoczyna się wdrażanie projektu jako 

pilotażu w grupie szkół. Następnym krokiem będzie wyciagnięcie wniosków z pilota-

żu i realizacja projektu jako ogólnopolskiego w dużej liczbie szkół. 
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Adresatami projektu są dzieci i młodzież, którym brakuje wiedzy o przedsiębior-

czości. Autorzy projektu brali pod uwagę niski poziom przedsiębiorczości w Polsce, 

a także wskazywany w badaniach (Dobrołowicz, 1995) spadek zdolności twórczych  

w miarę kształcenia szkolnego. Problemem jest także ograniczenie formalnego 

nauczania przedsiębiorczości wyłącznie do wiedzy ekonomicznej wykładanej 

w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Kto i dlaczego jest adresatem 

projektu?
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KREDYT INKASO S.A.

www.kredytinkaso.pl

Program ZARADNI

Uczestnicy Programu Zaradni, realizowanego we współpracy z instytucjami samo-

rządowymi podczas warsztatów dowiadują się, jak efektywniej zarządzać własnymi 

pieniędzmi i jakie są możliwości wyjścia z pętli nadmiernego zadłużenia. Kluczowym 

elementem programu jest wsparcie psychologiczne i budowa motywacji do walki 

z długami.

Program Młody Manager – pilotaż

Program dla młodzieży  Młody Manager (LSE) skierowany jest do uczniów szkół 

gimnazjalnych i liceów. Edycja pilotażowa pomyślana została jako cykl warsztatów 

dla młodzieży objaśniających, jak racjonalnie zarządzać własnymi finansami i jak 

przygotować się do pierwszych samodzielnych decyzji ekonomicznych.

Akcja społeczna – Miasteczko wolne od długów

„Miasteczko Wolne od Długów” to ogólnopolski program wsparcia osób z nadmier-

nym zadłużeniem. Akcja skierowana jest do osób borykających się z zadłużeniem, 

a jej celem jest wsparcie i edukacja w zakresie rozwiązywania problemu nad-

miernego zadłużenia. W ramach projektu grupa doradców udziela porad osobom 

zgłaszającym się do mobilnych centrów MWOD. 

Konsultanci, którymi są eksperci i prawnicy Fundacji Zaradni, Kredyt Inkaso S.A. 

oraz Kancelarii Prawnej Forum, udzielają bezpłatnie porad prawnych i informacji 

z zakresu windykacji oraz prowadzenia finansów domowych, w tym: informacji 

o umiejętnym i oszczędnym prowadzeniu domowych budżetów i racjonalnym zarzą-

dzaniu własnymi finansami, porad w zakresie tzw. mapy wychodzenia z długu, 

porad prawnych o sposobach prowadzenia rozmów z firmą windykacyjną, infor-

macji o prawach i obowiązkach dłużnika oraz o windykacji sądowej. Dodatkowo 

zainteresowani otrzymują materiały dydaktyczne, poradniki, informatory.

Pierwsza edycja kampanii „Miasteczko Wolne od Długów” objęła trzy tysiące osób 

w ośmiu miastach Polski. Więcej informacji o akcji i kampanii społecznej dostęp-

nych jest na stronie www.zyjebezdlugow.pl 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Edukacja Finansowa. Projekty Członków KPF 

Opis projektów

Program ZARADNI, Program Młody Manager (LSE), Miasteczko 

Wolne od Długów

Nazwa projektów
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Do realizowania projektów społecznych Kredyt Inkaso S.A. powołał Fundację 

Zaradni. Fundacja z udziałem spółki realizuje program wsparcia zadłużonych – 

Program Zaradni oraz Program Młody Manager. Program Młody Manager realizo-

wany jest przy współpracy z Fundacją Edukacyjną ODiTK.

Większość uczestników Programu Zaradni odzyskała wiarę w swoje osobiste możli-

wości do przywrócenia harmonii w budżecie domowym. Dzięki sesjom coachowym 

otrzymali oni narzędzia, które w przyszłości posłużą do ich rozwoju zawodowego 

i osobistego. Niewątpliwie sam program uświadomił im, jak ważny jest kontakt 

z wierzycielem/firmą windykacyjną. W ten sposób Kredyt Inkaso S.A. pokazuje ludz-

kie oblicze windykacji i zachęca do dalszej współpracy i dialogu pomiędzy zadłużo-

nym a wierzycielem. Działania w tym zakresie będą rozwijane w skali ogólnopolskiej.

Celem projektu jest poprawa świadomości Polaków w zakresie odpowiedzialności 

finansowej. 

Są one skierowane do osób, posiadających nadmierne zadłużenie, niepotrafiących 

poradzić sobie z własnymi finansami oraz młodych ludzi, stających w obliczu 

pierwszych podejmowanych samodzielnie decyzji ekonomicznych. W ramach akcji 

Miasteczko Wolne od Długów udzielane są porady dla wszystkich zainteresowanych 

problemem zadłużenia, windykacji.

Jaki jest sposób realizacji 

projektów?

Jakie są wymierne rezultaty 

przedsięwzięć?

Jaki jest cel prowadzonych 

projektów?

Kto i dlaczego jest adresatem 

projektów?
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Jaki jest powód kreowania 

projektów?

Z perspektywy biznesu zarządzania wierzytelnościami, istotnym elementem jest 

edukacja osób posiadających nadmierne zadłużenie. Poprzez działania z zakresu 

społecznej odpowiedzialności biznesu – w tym wypadku powołanie do życia 

Fundacji Zaradni – Kredyt Inkaso S.A. upowszechnia wiedzę w społeczeństwie 

o tym, w jaki sposób budować zdrowy budżet domowy, a jednocześnie bezpieczną 

i stabilną przyszłość finansową.
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KRUK S.A.

www.pl.kruk.eu

KRUK S.A. jest inicjatorem Dnia bez Długów. Prowadzi działania mające na celu 

edukowanie społeczeństwa, jak wyjść z długów i mądrze prowadzić domowy 

budżet. 

W 2015 roku podczas Dnia bez Długów w Urzędzie Pracy w Gdańsku działał punkt 

informacyjny dla bezrobotnych osób zadłużonych. Porad udzielali doradcy KRUKa, 

Rejestru Dłużników ERIF oraz Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. 

Natomiast w Poznaniu odbyła się konferencja „Bezrobocie i zadłużenie – przyczyna 

czy skutek? W poszukiwaniu bardziej skutecznych rozwiązań” dla pracowników 

socjalnych.

W 2014 roku na dworcach PKP w największych miastach podczas Dnia bez Długów 

działały infopunkty, w których doradcy KRUK S.A. i przedstawiciele Stowarzyszenia 

Programu Wsparcia Zadłużonych oraz Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji 

Finansowej udzielali porad finansowych.

Firma cyklicznie przeprowadza badania społeczne dotyczące finansów, m.in. 

edukacji finansowej dzieci, seniorów w świecie finansów, emocji dotyczących 

zadłużenia. KRUK S.A. przygotowuje także materiały edukacyjne dla osób 

zadłużonych:

• poradnik „Jak wyjść z długów. Historie i porady osób zadłużonych” (2014). 

Zawiera prawdziwe historie osób, które wyszły z długów i chciały zainspirować 

innych swoimi doświadczeniami. Jego autorami są przedstawiciele Stowarzy-

szenia Program Wsparcia Zadłużonych. Do poradnika dołączone są również 

materiały do pracy własnej – np. formularze domowego budżetu,

• gazetę z poradami „Kurier Finansowy” –  numer wrześniowy i listopadowy (2015). 

Niewielka objętościowo gazeta naśladująca formą tabloidy i bezpłatne gazety 

codzienne. Zawiera porady dotyczące wychodzenia z zadłużenia i pomysły na 

oszczędzanie. W 2015 roku zostały wydane dwa numery gazety,

• Planer domowego budżetu (2014, 2015, 2016). Planer zawiera artykuły porad-

nikowe oraz formularze do zapisywania poniesionych i planowanych wydatków, 

dochodów, oszczędności i kwot zadłużeń,

• komiksy dla dzieci „Czym jest dług” (2014) i „Jak poradzić sobie z długiem” (2015). 

Oba komiksy są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Zostały wydane 

w ramach projektu „Moje pierwsze pieniądze”, prowadzonego przez Stowarzy-

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Edukacja Finansowa. Projekty Członków KPF 

Opis projektu

Dzień bez DługówNazwa projektu
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Do odbiorców projektu KRUK S.A. dociera za pośrednictwem kilku kanałów: mediów 

poradnikowych, life-style’owych, regionalnych i ogólnopolskich; stron internetowych 

www.kruksa.pl i www.naszedlugi.pl; fanpage’a na Facebooku Domowy Plan Finanso-

wy; materiałów drukowanych wysyłanych do klientów; poprzez współpracę ze Sto-

warzyszeniem Program Wsparcia Zadłużonych oraz Stowarzyszeniem Krzewienia 

Edukacji Finansowej.

Nastąpił wzrost stopnia dotarcia do klientów oraz generalnie osób borykających się 

z problemami finansowymi. Pozytywnym efektem realizowanych projektów są też 

liczne publikacje w mediach i rosnące ich zainteresowanie tą problematyką oraz 

chęć kontynuowania współpracy z KRUK S.A. po stronie stowarzyszeń i innych 

instytucji. 

Celem jest pomoc osobom zadłużonym w spłacie zaległości. Bez odpowiedniej 

wiedzy i świadomości finansowej jest to często niemożliwe lub bardzo trudne. 

Osoba wyedukowana w tym zakresie ma o wiele większą szansę na wyjście 

z tarapatów finansowych, ponieważ lepiej rozumie swoją sytuację i możliwe roz-

wiązania. Jednocześnie działania firmy mają zachęcać do kontaktu z wierzycielem 

i aktywnego zmierzenia się z problemem zadłużenia. 

Ogół społeczeństwa, w tym przede wszystkim klienci KRUK S.A., czyli osoby 

zadłużone. Firma kieruje też osobne działania do osób starszych i dzieci.

Z przeprowadzonych przez KRUK S.A. badań społecznych wynika, że wiedza 

finansowa Polaków nie jest duża. Z drugiej strony respondenci stwierdzili, że takie 

informacje są bardzo przydatne w codziennym życiu.

Jaki jest sposób realizacji 

projektu?

Jakie są wymierne rezultaty 

przedsięwzięcia?

Jaki jest cel prowadzonego 

projektu?

Kto i dlaczego jest adresatem 

projektu?

Jaki jest powód kreowania 

projektu?
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szenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Na podstawie pierwszego komiksu 

zostały przeprowadzone lekcje, w których łącznie wzięło udział 700 uczniów. 

W roku szkolnym 2015/2016 zostaną przeprowadzone lekcje na podstawie 

drugiego komiksu,

• przeprowadzone zostały też 2 edycje programu DOBRY PLAN. W pierwszej edycji 

(2012/2013) wybrane rodziny współpracowały z coachem z Polskiego Stowarzy-

szenia Coachingu i Rozwoju, który pomógł im rozwiązać problem zadłużenia. 

Druga edycja (2013/2014) była natomiast skierowana do osób, które poradziły 

sobie z problemem zadłużenia i chciały się podzielić swoją historią. Historie te 

trafiły do ww. poradnika. 

Firma prowadzi fanpage na Facebooku – Domowy Plan Finansowy z poradami 

dotyczącymi oszczędzania, zadłużenia, finansów oraz witrynę internetową 

naszedlugi.pl z poradami, a także zapewniającą możliwość kontaktu z ekspertami.
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NOTUS DORADCY FINANSOWI

www.dknotus.pl

Edukacja klientów to ważny aspekt działalności NOTUS Doradcy Finansowi. Część 

działań komunikacyjnych firmy skupia się właśnie na poszerzaniu wiedzy Polaków 

na temat funkcjonowania na rynku finansowym. Pracując na co dzień z klientami, 

którzy zgłaszają się po wsparcie w wyborze produktów finansowych, NOTUS 

dostrzega, że Polacy są coraz bardziej zainteresowani świadomym zarządzaniem 

swoim budżetem domowym. Dlatego firma postanowiła wychodzić do konsumen-

tów z pakietem wiedzy na temat rynku finansów osobistych. Swój cel realizuje 

poprzez wydawanie bezpłatnego magazynu o finansach pod tytułem „CASH 

magazyn finansów osobistych”.

Celem magazynu jest edukowanie klientów w zakresie finansów osobistych. 

Poprzez „CASH” firma upowszechnia wiedzę związaną z rynkiem kredytów hipo-

tecznych, kredytów gotówkowych, produktów inwestycyjnych, oszczędnościowych 

i ubezpieczeń. Jako firma doradztwa finansowego, w obszarze edukacji koncentruje 

się właśnie na pomocy w finansach osobistych. NOTUS Doradcy Finansowi pomaga 

klientom w podejmowaniu odpowiednich i świadomych decyzji finansowych. 

Doradcy dostarczają też na ten temat proponowanych rozwiązań. Widząc ogromną 

potrzebę ze strony klientów, dajemy im co dwa miesiące bezpłatny pakiet wiedzy. 

Projekt jest skierowany do obecnych klientów, którzy skorzystali z usług NOTUS 

Doradcy Finansowi. „CASH” zachęca ich do poszerzania znajomości reguł panu-

jących na rynku finansowym. Jednak jest to pismo ogólnodostępne, każdy chętny 

może zacząć je subskrybować.

Magazyn „CASH” w przystępny sposób pokazuje różne aspekty świata finansów 

osobistych, m.in. analizuje produkty, odnosi się do bieżących zmian na rynku. Pismo 

zajmuje się sprawami związanymi z kredytami, ubezpieczeniami i inwestycjami. 

W piśmie publikują eksperci, związani z NOTUS Doradcy Finansowi. Dzięki ich znajo-

mości rynku, a także problemów konsumentów, prezentowane są treści praktyczne 

i przydatne czytelnikom.

Jaki jest powód kreowania 

projektu?

Jaki jest cel prowadzonego 

projektu?

Kto i dlaczego jest adresatem 

projektu?
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„CASH magazyn finansów osobistych” to wydawany w wersji elektronicznej 

dwumiesięcznik. Pismo dystrybuowane jest do klientów drogą mailową. Dostępne 

jest również poprzez stronę internetową NOTUS Doradcy Finansowi. 

Jaki jest sposób realizacji 

projektu?
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OPTIMA SP. Z O.O.

www.optima.pl

Optimisci.pl to blog przybliżający odbiorcom skomplikowaną dziedzinę finansów. 

Treści na blogu pisane są prostym i przystępnym językiem. Cyklicznie publikowane 

są tam zróżnicowane tematycznie materiały (teksty blogowe, infografiki, e-booki). 

Projekt ma charakter edukacyjny, ale także bawi, uczy i inspiruje, a jego zadaniem 

jest zachęcenie czytelników do odkrywania nowych umiejętności, poprawienia 

swojej sytuacji finansowej i radzenia sobie z codziennymi problemami. 

Blog skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców. Przede wszystkim są to wszys-

cy, którzy czerpią radość z czytania w wolnym czasie ciekawych i inspirujących 

artykułów. Ponadto, autorom projektu zależy, aby trafić do osób, które do tej pory 

miały wątpliwości, czy powinny korzystać z usług finansowych oferowanych przez 

firmy pożyczkowe. Blog ma również za zadanie podnieść ich świadomość nt. 

finansów i przekonać, że w odpowiedzialnym pożyczaniu nie ma nic złego.

Co wyróżnia blog firmy Optima? To Optimama – radosna i zaradna kobieta, 

prawdziwa skarbnica optymalnych rad i pomysłów, czyli brand hero marki.

Od tego, jak gospodarujemy naszymi finansami, zależy jakość naszego życia. 

Badania pokazują, że znaczna część polskiego społeczeństwa wciąż wykazuje się 

niskim poziomem świadomości finansowej. Sektor finansowy powinien wspierać 

edukację w tym zakresie. Dzięki działaniom polegającym na wyjaśnianiu skompliko-

wanego słownictwa czy tłumaczeniu procesów zachodzących w świecie finansów, 

wiedza społeczeństwa na tematy związane z ekonomią będzie rosnąć. Zaowocuje 

to nie tylko bardziej efektywnym gospodarowaniem własnym budżetem domowym, 

ale również umiejętnością odróżnienia wiarygodnej instytucji finansowej od tej, 

której lepiej unikać. 

Celem projektu jest edukacja obecnych i potencjalnych klientów oraz poprawa 

wizerunku firm pożyczkowych. Optima dzięki prowadzeniu bloga buduje koncepcję 

wyrazistej marki, a co najważniejsze – długotrwałe relacje z obecnymi i potencjal-

nymi klientami.

Jaki jest powód kreowania 

projektu?

Jaki jest cel prowadzonego 

projektu?
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Opis projektu
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Jaki jest sposób realizacji 

projektu?

Jakie są wymierne rezultaty 

przedsięwzięcia?

Realizacja projektu odbywa się poprzez blog optimiści.pl oraz fanpage bloga na 

Facebooku. Blog realizuje swoją misję poprzez wartościowe teksty o charakterze 

poradnikowym, nie tylko o tematyce finansowej, ale również nawiązujące do co-

dziennego życia, tematyki rodzinnej, pasji etc. Treści publikowane na blogu cechuje 

krótka forma, wartościowe, klarowne informacje oraz pomysłowe rozwiązanie 

różnych sytuacji. 

W przypadku bloga optimisci.pl oraz Facebooka liczby mówią same za siebie. 

Czytelnicy doceniają zamieszczane tam treści. Blog posiada 10 tysięcy unikalnych 

użytkowników i ponad 16 tysięcy fanów na Facebooku. Dzięki treściom na blogu, 

Optima zyskała średnio 10 publikacji i informacji prasowych w mediach branżowych 

oraz 20 publikacji sponsorowanych na portalach i serwisach dla określonej grupy 

docelowej.
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Dzięki zróżnicowanej tematyce publikacji, każdy może znaleźć w nich coś interesują-

cego dla siebie. Firmie zależy na tym, by blog pomógł przybliżyć sektor usług finan-

sowych tym, którzy aktualnie są lub byli jej klientami oraz tym osobom, które do tej 

pory miały wątpliwości dotyczące usług firm pożyczkowych. Blog optymiści.pl ma 

pełnić funkcję platformy komunikacji, na której każdy znajdzie odpowiedzi na swoje 

pytania i dowie się ciekawych i przydatnych rzeczy.

Kto i dlaczego jest adresatem 

projektu?
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SURAT SP. Z O.O. (KASOMAT)  

www.kasomat.pl

Beneficjentami projektu Rzetelni są klienci i pracownicy kasomat.pl. Ludzie kreują 

swoją historię dokonując nieustannych wyborów, których skutek rodzi kolejną 

indywidualnie podjętą decyzję z następnym skutkiem. Takie pojedyncze historie 

tworzą jakość firmy, od nich zależy jej historia i status. Projekt skierowany jest do 

wszystkich klientów, również do tych regulujących swoje zobowiązania terminowo. 

Projekt ten to swego rodzaju edukacja w praktyce. Głównym elementem każdego 

kontaktu z klientem jest określenie przyczyny zaistnienia niekorzystnej sytuacji, 

splotu wydarzeń, będącego wynikiem dokonywanych wyborów i wreszcie określenie 

sposobu na wyjście z impasu aż jego po realizację. Krótka rozmowa z klientem to 

rodzaj miniszkolenia, zastępująca quizy, testy edukacyjne, na które klienci albo nie 

mają czasu, albo nie chcą w nich uczestniczyć, czując się niejednokrotnie ludźmi 

drugiej kategorii. Z kolei rozmaite oferty specjalne dla klienta „terminowego” 

pozwalają na utrwalenie pozytywnych zachowań. 

W realizacji koncepcji kasomat.pl dużą rolę odgrywa Serwis Obsługi Klienta 

KASOMAT. To wspólne dzieło autorstwa zespołu. Każdy użytkownik systemu, 

analitycy, specjaliści od ryzyka, na bieżąco udzielają wskazówek, dzielą się 

pomysłami wprowadzają nowe funkcjonalności, które następnie przekonwertowane 

na algorytm, minimalizują czas obsługi i granice błędu ludzkiego.

Zasadnicza działalność firmy wymusza odpowiedzialność społeczną na podmio-

tach rynku finansowego. Dlatego celem projektu jest dopasowanie produktowe do 

faktycznych możliwości klientów. Nadmierna skłonność do konsumpcji wiąże się 

z ryzykiem niewypłacalności konsumenckiej i właśnie to zagrożenie skłoniło spółkę 

do wprowadzenia i sukcesywnego doskonalenia tego projektu. 

Gromadząc informacje przekazane przez klientów, przed podjęciem decyzji o udos-

tępnieniu produktów, firma dokonuje analizy kondycji finansowej klienta, określa 

styczne wzajemnych relacji i w ten sposób powstaje produkt „szyty na miarę”. 

Istotne jest określenie osobowości, ale ważne są również czynniki środowiskowe. 

Psychologiczny wymiar wzajemnych relacji jest jednym z najistotniejszych czynni-

ków obsługi klientów. Należy bowiem dokładnie określić, z kim ma się do czynienia, 

by z największą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć przyszłe zachowania 

klientów. Na podstawie doświadczeń współpracy z tzw. stałym klientem powstał 

szkielet proceduralny, który pomaga wybrać optymalne rozwiązania i propozycje dla 

odbiorcy.

Kto i dlaczego jest adresatem 

projektu?

Jaki jest cel prowadzonego 

projektu?

Jaki jest sposób realizacji 

projektu?
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Opis projektu

Projekt ochrony konsumenta – RZETELNINazwa projektu

31



Jakie są wymierne rezultaty 

przedsięwzięcia?

W rezultacie podejmowanych działań powstaje swoisty łańcuch wzrostowy. Popra-

wa kondycji klientów wprost proporcjonalnie wpływa na wzrost kondycji firmy, która 

z kolei dba o rozwój swoich pracowników. 
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WONGA.PL SP. Z O.O.

www.wonga.com

Celem jest optymalizacja modelu biznesowego i zwiększanie możliwości klientów 

na rynku consumer finanse dzięki efektywnej edukacji finansowej i cyfrowej. Eduka-

cja finansowa w postaci powszechnie stosowanej jest mało skuteczna. Jej efekty są 

krótkotrwałe i nie mają wpływu na oddalone w czasie decyzje zakupowe. Jako kieru-

nek wskazuje się edukację finansową w modelu „just in time”, która bezpośrednio 

poprzedza decyzje finansowe klienta.

Wonga przyjęła, że realną zmianę postaw może spowodować edukacja finansowa, 

która spełnia następujące kryteria: jest skierowana na konkretny typ produktu finan-

Projekt łączy w sobie wymiar społeczny, komercyjny i naukowy. Zgodnie z filozofią 

prowadzenia biznesu przez Wonga, CSR nie może być oderwany od produktu, lecz 

powinien z niego wynikać. Założenie jest takie, by model biznesowy firmy, generując 

zyski, rozwiązywał jednocześnie ważne dla społeczności klientów problemy. Wonga 

jest firmą technologiczną działającą w sektorze usług finansowych, dlatego główny 

produkt został w całości oparty na edukacji finansowej i cyfrowej. Klienci angażując 

się w kursy online, zdając testy i budując historię terminowych spłat w BIK, minima-

lizują ryzyko kredytowe. W zamian otrzymują tańszą i szerszą ofertę finansowania. 

Według badań, odpowiedzialne podejście klienta do zarządzania budżetem domo-

wym i pilnowanie terminów spłat pożyczki stanowi bardziej o krańcowym ryzyku 

kredytowym niż kwota zadłużenia lub stabilność dochodu. To klucz do trafnej anali-

zy ryzyka kredytowego. Z komercyjnego punktu widzenia, zaangażowani w edukację 

klienci to portfel pożyczek, który sam poprawia swoją rentowność i dopływ klientów, 

którzy w innym wypadku pozostawaliby poza rynkiem. Współpracując z BIK i dos-

tarczając wiedzę finansową, Wonga poszerza rynek i buduje most pomiędzy firmami 

pożyczkowymi i bankami.

Niski poziom edukacji finansowej to największy problem sektora consumer finance 

w Polsce. Jej deficyt od lat hamuje rozwój rynku, stanowi barierę w dostępie do 

usług finansowych i generuje koszty, w tym społeczne. Brak rozeznania i błędne 

decyzje finansowe narażają konsumentów na wykluczenie finansowe, ponoszenie 

nadmiernych kosztów kredytu, uleganie misselingowi, pokusę wielokrotnego rolowa-

nia pożyczek i wpadanie w spiralę zadłużenia. Znalezienie nowych, skutecznych 

metod edukacji finansowej Wonga traktuje jako branżowy obowiązek, element 

strategii i zadanie do wykonania.

Jaki jest cel prowadzonego 

projektu?

Jaki jest powód kreowania 

projektu?
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Opis projektu
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Jaki jest sposób realizacji 

projektu?

Jakie są wymierne rezultaty 

przedsięwzięcia?

Kto i dlaczego jest adresatem 

projektu?

Kapitalni.org to serwis edukacyjny obejmujący trzy obszary: pożyczanie, oszczę-

dzanie i bezpieczeństwo w sieci. Algorytm podpowiada użytkownikowi jaki multi-

medialny kurs wybrać. Kursom przypisane są z kolei testy wiedzy. Dzięki zdanym 

testom i terminowo spłaconej pożyczce, klient może awansować w ramach 

czterech segmentów. Każdy kolejny segment to realne korzyści finansowe w postaci 

zniżek, które w najwyższym segmencie dochodzą do 42% całkowitego kosztu 

pożyczki. Wymierne korzyści sprawiają, że w edukację angażują się osoby, które 

same nigdy by jej nie podjęły.

W ciągu pół roku od inauguracji projektu dostępne na Kapitalni.org testy wiedzy 

zdało pomyślnie 8 000 konsumentów. 4 500 osób z tego grona, dzięki spłaconej na 

czas pożyczce, zapewniło sobie dostęp do tańszego finansowania w wonga.com. 

Kursy wideo notują 300 odsłon dziennie, a testy zdaje co dzień 45 osób. Plany 

zakładają, by przed końcem 2017 roku projekt objął pół miliona klientów. Wcześniej, 

za pośrednictwem drugiej fali badania naukowego Domu Badawczego Maison, 

dokonana zostanie ewaluacja skuteczności projektu.

Adresatami Kapitalni.org są polscy konsumenci, wyróżniający się w skali Europy 

wyjątkowo niskim poziomem wiedzy i praktycznych umiejętności finansowych oraz 

cyfrowych, a także wysokim wskaźnikiem wykluczenia finansowego. Polacy nie są 

z natury gorsi, poniższe dane świadczą wyłącznie o znacznym potencjale poprawy 

obecnej sytuacji.

• 22% Polaków nie posiada dostępu do podstawowych usług finansowych 

(Eurobarometr),

• Polska ma jeden z najniższych poziomów wiedzy finansowej wg. OECD/INFE 

(wśród 14 krajów),

• Polacy zajmują 17 miejsce w testach numerycznych OECD/PIAAC (spośród 23 

krajów),

• Polacy wypadają najsłabiej pod względem umiejętności cyfrowych (w gronie 20 

państw),

• 12% Polaków pożycza po to, by spłacić inne pożyczki (badanie własne Wonga),

• 14% Polaków nie zależy na ich historii kredytowej (badanie własne Wonga).

sowego (pożyczka konsumencka); dopasowuje się do aktualnej wiedzy i indywidu-

alnego profilu klienta (algorytm Wonga); bezpośrednio poprzedza moment decyzji 

zakupowej (model „just in time”); angażuje do udziału i dostarcza stałej motywacji 

przez wymierne korzyści (finansowe); pozwala budować historię kredytową i otwiera 

dostęp do tańszej i szerszej oferty (BIK); zmniejsza asymetrię informacji między 

klientem i kredytodawcą (świadome decyzje); jest mierzalna i pozwala ocenić, czy 

klient zmienił swoje nawyki (osobne badanie).
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Budujemy kapitał społeczny
w branży finansowej

www.kpf.pl


