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Naszą misją jest troska o zrównoważony rozwój
sektora finansowego przy jednoczesnym
podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa
konsumentów. 

Inicjujemy dialog z instytucjami publicznymi, organami nadzoru oraz
organizacjami konsumenckimi na rzecz tworzenia regulacji prawnych
eliminujących nieprawidłowości rynkowe, sprzyjających odpowiedzialnemu
rozwojowi biznesu i zapewniających ochronę klienta na rynku finansowym. 

Systematycznie monitorujemy zmiany zachodzące na rynku pożyczek
pozabankowych oraz opracowujemy analizy i raporty branżowe stanowiące
rzetelne źródło wiedzy nt. rynku kredytów konsumenckich w Polsce. 

Angażujemy się w inicjatywy na rzecz edukacji finansowej konsumentów.
Promujemy najlepsze praktyki biznesowe oraz wysokie standardy 
etyczne sektora pożyczkowego w relacjach z interesariuszami. Agnieszka Wachnicka  Prezes Zarządu
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KLUCZOWE AKTYWNOŚCI 
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Reprezentujemy interesy naszych partnerów,
aktywnie uczestnicząc w procesach legislacyjnych
na szczeblu krajowym i europejskim, mających 
wpływ na kształt polskiego rynku kredytów
konsumenckich i sektora pożyczek
pozabankowych. 

Wydajemy stanowiska i opinie w zakresie procedowanych zmian prawnych
oraz dostarczamy fachową ekspertyzę nt. potencjalnego wpływu nowych
regulacji na sytuację przedsiębiorców i klientów.

Zabiegamy u regulatorów o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w obszarach,
które są biznesowo ważne dla naszych firm członkowskich i warunkują
dalszy rozwój rynku pożyczek pozabankowych. Wspieramy instytucje
partnerskie w obszarze wdrażania regulacji i zgodności z przepisami. 

LEGISLACJA I COMPLIANCE
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Prowadzimy dialog z interesariuszami rynku
finansowego w celu promowania zrównoważonego
rozwoju sektora pożyczkowego. Utrzymujemy
stałą współpracę z regulatorami rynku, organami
nadzorującymi praktyki rynkowe, organizacjami
branżowymi, a także stroną konsumencką 
i mediami.  

Jesteśmy źródłem ekspertyzy nt. rynku pożyczek pozabankowych 
i wiarygodnym partnerem do rozmów dla decydentów i kręgów
opiniotwórczych. Dążymy do wprowadzania optymalnych rozwiązań
prawnych, które gwarantują bezpieczeństwo konsumentów, a jednocześnie
są przyjazne dla przedsiębiorców.

DIALOG Z INTERESARIUSZAMI
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Systematycznie monitorujemy zmiany zachodzące
na rynku kredytów konsumenckich w Polsce 
i Europie. Analizujemy udział sektora pożyczek
pozabankowych w rynku finansowym, a także
produkty i zachowania klientów na tym rynku. 

Opracowywane przez nas analizy i raporty stanowią kompendium wiedzy
makroekonomicznej i branżowej w zakresie trendów i zmian zachodzących 
na rynku pożyczkowym. Regularnie wydawane, autorskie publikacje 
i komentarze eksperckie wykorzystujemy w dialogu z decydentami,
administracją publiczną, mediami oraz pozostałymi interesariuszami rynku. 

MONITORING RYNKU
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Silnie koncentrujemy się na obszarze etyki biznesu.
Promujemy najwyższe standardy etyczne w branży
pożyczkowej oraz monitorujemy praktyki
biznesowe naszych partnerów w zakresie relacji 
z interesariuszami oraz społecznej
odpowiedzialności biznesu. 
 
Współpracujemy tylko z tymi podmiotami, które dają gwarancję
profesjonalnego prowadzenia działalności z uwzględnieniem najwyższych
standardów etycznych we wszystkich aspektach biznesowych. 

Inicjujemy projekty samoregulacji i włączamy się we wszelkie programy
etyczne, których założeniem jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk
rynkowych oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony interesów
konsumentów. 

PROMOWANIE STANDARDÓW ETYCZNYCH
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Inicjujemy i angażujemy się w szereg działań
edukacyjnych mających na celu podnoszenie
świadomości finansowej konsumentów. 
 
Badamy poziom wiedzy finansowej Polek i Polaków i kierujemy do nich liczne
kampanie, których założeniem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu
zarządzania finansami osobistymi oraz zwiększanie zainteresowanie tą
tematyką. 

Nasze działania kierujemy do różnych grup odbiorców – dzieci i młodzieży
szkolnej, studentów, osób dorosłych oraz seniorów, dopasowując przekaz 
i narzędzia komunikacji do potrzeb adresatów.  

EDUKACJA FINANSOWA
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Prowadzimy regularną komunikację 
z dziennikarzami. Opracowujemy liczne
komentarze eksperckie, analizy, raporty i materiały
poradnicze. Na bieżąco reagujemy na wydarzenia
rynkowe stanowiące przedmiot dyskusji publicznej
i odpowiadamy na potrzeby informacyjne mediów. 
 
Priorytetem dla podejmowanych przez nas aktywności komunikacyjnych jest
docieranie do opinii publicznej z przekazem o faktycznym stanie i kondycji
sektora pożyczek pozabankowych w Polsce. Jako głos biznesu sygnalizujemy
najważniejsze problemy branży i zmiany, jakie zachodzą na tym rynku.

KOMUNIKACJA
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Podejmujemy szereg działań edukacyjnych 
i komunikacyjnych, promujących kulturę
świadomego i odpowiedzialnego pożyczania. 

Zwracamy uwagę konsumentów na najważniejsze kwestie związane 
z zaciąganiem kredytów i pożyczek. Radzimy, jak efektywnie zarządzać
domowym budżetem oraz jak bezpiecznie korzystać z poszczególnych
instrumentów finansowych. 

Wiedzę nt. finansów staramy się przekazywać w prosty i zrozumiały sposób,
wykorzystując do tego angażujące formaty, aby przekazywane przez nas
informacje były ciekawe i łatwo zapamiętywane przez odbiorców w różnym
wieku.  

ODPOWIEDZIALNE POŻYCZANIE



  
Dbamy o odpowiedzialny rozwój biznesu



  

kontakt@frrf.pl 

www.frrf.pl

twitter.com/Fundacja_RRF

pl.linkedin.com/company/fundacja-rozwoju-rynku-finansowego

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego

http://www.frrf.pl/
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