
Zostań Partnerem 
Fundacji Rozwoju 

Rynku Finansowego



O NAS 

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego zrzesza instytucje pożyczkowe oraz 
podmioty związane z rynkiem finansowym.

Wspieramy naszych partnerów w dialogu z instytucjami nadzoru, 
administracją publiczną oraz mediami i konsumentami. Reprezentujemy interesy 
firm członkowskich w procesach legislacyjnych na szczeblu krajowym i europejskim. 
Zabiegamy o rozwiązania prawne korzystne dla dalszego rozwoju sektora pożyczek 
pozabankowych, a jednocześnie podnoszące poziom bezpieczeństwa 
konsumentów. 

Angażujemy się w inicjatywy branżowe kształtujące polski rynek finansowy 
i determinujące jego dalszy zrównoważony rozwój, m.in. uczestniczymy w pracach 
Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) działającego przy 
KNF. Współpracujemy z wieloma organizacjami reprezentującymi interesy 
konsumentów i kreującymi wysokie standardy etyki biznesowej. 



CZŁONKOSTWO

Jesteśmy organizacją otwartą dla podmiotów związanych z rynkiem finansowym, 
które w swojej działalności odznaczają się profesjonalizmem i wysokimi standardami 
etycznymi w relacjach z interesariuszami i klientami, a także identyfikują się z naszą 
misją i wspólnie z nami chcą troszczyć się o odpowiedzialny rozwój biznesu. 

Kto może zostać Partnerem FRRF?



WARUNKI PARTNERSTWA

Do Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego może dołączyć firma, która:

▪ znajduje się w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych prowadzonym przez KNF –
jeśli prowadzi działalność polegającą na udzielaniu kredytów konsumenckich; 

▪ nie znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych KNF, liście ostrzeżeń 
konsumenckich UOKiK lub innych listach ostrzeżeń przewidzianych prawem;

▪ utożsamia się z misją Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, popiera jej cele 
statutowe, sposób ich realizacji i finansowania;

▪ zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu etycznego FRRF tj. Zasad Dobrych 
Praktyk i promowania praktyk biznesowych zawartych w ww. dokumencie;

▪ dąży do polubownego i pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;

▪ w swojej działalności odznacza się profesjonalizmem i wysokimi standardami 
etycznymi w relacjach z interesariuszami i klientami firmy;

▪ prowadzi swoją działalność w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. 



KORZYŚCI Z PARTNERSTWA  

Legislacja 

▪ Wpływ na kształt regulacji prawnych 
dotyczących rynku pożyczkowego

▪ Dostęp do bieżącego monitoringu 
i alertów regulacyjnych na szczeblu 
krajowym i europejskim

▪ Współudział w opracowywaniu 
stanowisk i opinii wykorzystywanych 
w procesie legislacyjnym i dialogu 
z regulatorem

Wiedza

▪ Indywidualne doradztwo regulacyjne 
i compliance

▪ Dostęp do fachowej wiedzy, raportów 
i ekspertyz przygotowywanych przez 
FRRF

▪ Dostęp do badań i analiz realizowanych 
na zlecenie FRRF 

▪ Udział w spotkaniach i warsztatach 
inicjowanych przez FRRF

Etyka w biznesie

▪ Potwierdzenie wysokich standardów 
etycznych firmy poprzez spełnianie 
wymogów Zasad Dobrych Praktyk 

▪ Potwierdzenie proklienckiej postawy 
firmy

▪ Uczestnictwo w projektach 
samoregulacyjnych branży 
pożyczkowej

Edukacja finansowa

▪ Udział w projektach FRRF mających na celu 
podnoszenie świadomości finansowej 
konsumentów 

▪ Możliwość realizacji autorskich projektów 
edukacyjnych we współpracy z FRRF 

▪ Kształtowanie kierunków edukacji 
finansowej wśród różnych grup 
konsumentów 

Komunikacja

▪ Współtworzenie wizerunku sektora pożyczek 
pozabankowych i rynku finansowego

▪ Wpływ na zakres i tematykę działań 
komunikacyjnych FRRF

▪ Udział w organizowanych przez FRRF 
wydarzeniach medialnych 

▪ Promocja firmy i jej ekspertów w ramach działań 
PR podejmowanych przez FRRF 



JAK DOŁĄCZYĆ DO FRRF?

▪ Zapoznaj się ze statutem i strategią 
Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego 

▪ Wypełnij deklarację dostępną pod tym linkiem i wyślij ją na 
adres kontakt@frrf.pl

▪ Czekaj na e-mail lub telefon ze strony przedstawiciela FRRF, 
który przedstawi szczegółowe informacje lub zaproponuje 
spotkanie w celu omówienia zakresu współpracy. 

https://frrf.pl/deklaracja-partnerstwa-frrf/
mailto:kontakt@frrf.pl


Skontaktuj się z nami:

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego 
ul. Piękna 15/16
00-549 Warszawa
kontakt@frrf.pl
tel. 22 55 99 496

mailto:kontakt@frrf.pl

