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Szanowni Państwo
Poniżej przedstawiam sprawozdanie zarządu z działalności Grupy 
KRUK w 2019 roku. W mojej ocenie, był to wymagający rok, w którym 
dodatkowo wystąpiło kilka niesprzyjających warunków i zdarzeń 
wpływających na osiągnięte przez Grupę zyski. Zawodowo zawsze 
oczekuję coraz wyższych wyników i nowych rekordów, ale wiem też, 
jak ważne w biznesie jest bezpieczeństwo i długoterminowy horyzont. 
W 2019 roku mocniej skoncentrowaliśmy się na pracy nad 
organizacją i zastanowieniu się nad dotychczasowym sposobem 
działania, tak aby lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania 
i szanse. W 2020 roku będę kontynuował kierunek nastawiony 
na zmiany i ich wdrażanie w całej organizacji. 

Przechodząc do wyników to w 2019 roku wypracowaliśmy zysk 
netto w kwocie 277 mln zł, który był o 16 procent niższy niż 
w 2018 roku. Na spadek wyniku rok do roku wpłynęło kilka 
niekorzystnych czynników, z których najważniejsze to: negatywne 
aktualizacje wartości bilansowej portfela w Hiszpanii, odpis części 
portfela oraz utworzona rezerwa na Słowacji, utworzona rezerwa 
dotycząca Wongi.pl, objęcie odpisem spółki AgeCredit S.r.l., 
czy wreszcie niekorzystny wpływ kursów walut.

277 mln zysku to oczywiście solidny wynik, ale wiem, że oczekiwania 
zarówno moje jak i rynku były wyższe. Równocześnie EBITDA 
gotówkowa wyniosła rekordowe 1,1 mld zł i wzrosła o 12% rok do roku. 

Jest to efekt dobrych spłaty od naszych klientów z portfeli własnych, 
które wyniosły 1,8 mld złotych i były o 13 procent wyższe, niż 
w poprzednim roku.

Szczególnie cieszył nas ostatni kwartał, który wygenerował 
475 milionów, najwięcej w historii działalności KRUKa. Niezmiennie 
czerpaliśmy z rosnącej efektywności operacyjnej. Najwięcej spłat 
pochodziło z Polski - niemal połowa, oraz z Rumunii - jedna trzecia. 
Co raz większe znaczenie w wynikach spłat ma rynek włoski 
ze swoimi blisko 185 milionami złotych oraz hiszpański ze 116 milionami 
złotych spłat. 

W 2019 roku zrealizowaliśmy ważne i dobre inwestycje, które 
będą generowały rosnące spłaty w przyszłości. Nakłady na nowe 
portfele wierzytelności wyniosły ponad 780 mln złotych, 
za które kupiliśmy wierzytelności o wartości nominalnej 8,3 mld 
złotych. Najwięcej tym razem w Polsce – aż 43 procent sumy. 
  Przez cały 2019 rok robiliśmy selektywne zakupy, skupiając się 
na inwestycjach, które według naszych założeń pozwolą na osiągniecie 
atrakcyjnych stóp zwrotu w przyszłości. Sam rynek sprzedaży 
wierzytelności w Polsce, mimo naszych przewidywań, nie zwiększył 
swojej aktywności, szczególnie w sektorze bankowym. W Rumunii 
natomiast nasze inwestycje uplasowały nas jako numer jeden 
w tym kraju, a na nowych rynkach skupiając się na obsłudze portfeli 
wcześniej zakupionych, inwestowaliśmy wybiórczo i ostrożnie. 
Powrót do inwestowania we Włoszech w ostatnim kwartale roku 
był przemyślany i ostrożny. Więcej o otoczeniu inwestycyjnym 
przeczytają Państwo w rozdziale Model Biznesowy. 

Dzięki wszystkim naszym inwestycjom wartość portfela wierzytel- 
ności na bilansie KRUKa wzrosła o 3 procent do 4,2 mld zł, przy 
spodziewanych przyszłych przepływach (ERC) na poziomie 7,6 mld zł. 

W roku 2019 mieliśmy bardzo dobry dostęp do finansowania. 
Dysponowaliśmy liniami kredytowymi o łącznej wartości do 1,85 mld zł 

i wyemitowaliśmy cztery serie obligacji o łącznej wartości 215 mln zł. 
W tym samym czasie wykupiliśmy trzy serie o łącznej wartości 211 mln 
złotych, utrzymując konserwatywne poziomy zadłużenia - wskaźnik 
długo netto do EBITDA gotówkowej na koniec 2019 roku wyniósł 2,3x.

W ubiegłym roku, po wcześniejszym zakończeniu strategii na lata 
2015-2019, rozpoczęliśmy realizację strategii obejmującej kolejne lata 
i sięgającą do 2024 roku. Postawiony cel, zmodyfikowany w trakcie 
2019 roku jest jasny i czytelny – rozwój biznesu poprzez wzrost 
skali działalności oraz wzrost efektywności procesów Grupy 
KRUK, przy utrzymaniu konserwatywnego poziomu zadłużenia 
i, jeśli pozwala na to sytuacja finansowa oraz otoczenie, wypłata 
dywidendy akcjonariuszom firmy. Z całym zarządem deklarujemy 
pełne zaangażowanie w realizację tego celu, a zespół Grupy KRUK jest 
mocno zaangażowany i zmotywowany by go osiągnąć. 

W roku 2019 w dużym stopniu skupiliśmy się na transformacji 
LEAN – poświęcając wiele energii na podnoszenie kompetencji 
pracowników i poprawę efektywności operacyjnej zarówno 
na rynkach dojrzałych, jak i nowych, na których z procesu uczenia 
się wchodzimy w proces doskonalenia. Podjęte działania procentują 
i pozwalają na poprawę wyników nie tylko dziś, ale i w przyszłości. 

W roku ubiegłym w naszym gronie powitaliśmy również firmę z branży 
consumer finance – Wonga.pl, która prowadzi biznes komplementarny do 
KRUKowego, a jednocześnie działa w sposób mocno niezależny. 

Cieszy nas, że KRUK był w 2019 roku 21. najbardziej płynną spółką 
na warszawskiej giełdzie pod względem łącznej wartości obrotu w całym 
roku. Świadczy to o zaufaniu inwestorów do nas i mobilizuje również 
do jeszcze cięższej pracy.

Zachęcam Państwa do wnikliwej lektury tego dokumentu. 
Wierzę, że jest on nie tylko zestawieniem rezultatów finansowych 
KRUKa w ubiegłym roku, ale również opisem naszej codziennej pracy. 
Pracy, którą wykonują każdego dnia nasi pracownicy, dołączający 
do KRUKa na przestrzeni ponad 20 lat działalności. Razem tworzymy 
zgrany zespół ludzi z pasją, którzy ciągle się uczą i dążą do doskonałości. 
Podsumowując miniony rok już patrzę w przyszłość, chcąc być ciągle 
o krok do przodu.
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1 KLUCZOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 
  

1.1 Podstawowe informacje o Spółce 

Forma prawna jednostki dominującej 

Jednostką dominującą w Grupie KRUK jest spółka KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. („Spółka”). 

Spółka rozpoczęła działalność w 1998 roku jako KRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na mocy 
Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.06.2005 roku KRUK Sp. z o.o. została 
przekształcona w spółkę akcyjną KRUK S.A. i w dniu 07.09.2005 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000240829. 

Akcje Spółki oraz prawa do akcji zwykłych na okaziciela zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dniem 5 maja 2011 r. w trybie zwykłym na mocy 
Uchwały nr 586/2011 oraz Uchwały nr 587/2011 Zarządu Giełdy. 

 

Dane teleadresowe jednostki dominującej 

Nazwa: KRUK SPÓŁKA AKCYJNA  

Adres siedziby: Wołowska 8, 51-116 Wrocław  

Telefon: 71 79 02 800  

Fax: 71 79 02 867  

Adres strony internetowej: http://pl.kruk.eu/ 

Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej KRUK został przedstawiony w rozdziale Opis struktury Grupy.  
[G4-1] [G4-3][G4-5][G4-7] 

 

1.2 Podsumowanie danych finansowych za 2019 rok 

Spółka KRUK S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej KRUK. Z uwagi na występujące powiązania 
organizacyjno-biznesowe zarówno wyniki finansowe, jak i operacyjne powinno oceniać się poprzez analizę 
wyników całej Grupy KRUK.  

W grudniu 2019 roku, zatrudnienie FTE* (full-time employment) w Spółce wyniosło 1 645,60 (w 2018 roku było 
to 1 369,06). 

* Zatrudnienie FTE  - liczba odzwierciedlająca etaty z kontraktów umów, w przeliczeniu na tzw. etaty (nie osoby). Wliczono: umowy o 
pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o współpracę, umowy cywilnoprawne. Nie wliczono pracowników nieaktywnych (czyli nie wliczono 
osób przebywających na długotrwałych zwolnieniach, np. urlop macierzyński). 

 

Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć. 

 Rodzaj zatrudnienia Liczba kobiet Liczba mężczyzn RAZEM  
 Praktyki 1 1 2  
 Umowa o pracę 865 625 1490  
 Umowa o współpracę 0 1 1  
 Kontrakt menedżerski 3 2 5  
 Samozatrudnienie 0 0 0  
 RAZEM 869 629 1498  
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Całkowita liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w podziale na typ zatrudnienia i płeć. 

 Rodzaj zatrudnienia Liczba kobiet Liczba mężczyzn RAZEM  
 Umowa o pracę 742 519 1261  
 Umowa o współpracę 4 2 6  
 RAZEM 746 521 1267  
      

Całkowita liczba zatrudnionych w podziale na kierowników i pozostałych pracowników w podziale na płeć. 

 Rodzaj zatrudnienia Liczba kobiet Liczba mężczyzn RAZEM  

 
Menedżerowie, dyrektorzy,  

prezes zarządu  112 84 196  
 Pozostali 758 544 1302  
 RAZEM 870 628 1498  

 

Zarząd KRUK S.A. w podziale na płeć 

Liczba osób Kobiety Mężczyźni 

5 3 2 

Udział procentowy Kobiety Mężczyźni 

100% 60% 40% 

Rada Nadzorcza KRUK S.A. w podziale na płeć 

Liczba osób Kobiety Mężczyźni 

7 2 5 

Udział procentowy Kobiety Mężczyźni 

100% 29% 71% 

Źródło: Spółka  

[G4-10][G4-38] 
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2 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 
 
2.1 Przedmiot działalności i oddziały Spółki 

Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej KRUK. Spółka zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem 
wierzytelnościami, w tym zarządzaniem wierzytelnościami nabytych portfeli wierzytelności prowadzonym na 
własny rachunek oraz obsługą należności prowadzoną w imieniu klientów. 
 
2.2 Powiązania organizacyjne  

Strukturę Grupy Kapitałowej KRUK na dzień 31 grudnia 2019 roku, wraz z wielkością udziału KRUK S.A. w 
poszczególnych spółkach zależnych przedstawiono poniżej. 
 
Struktura Grupy Kapitałowej KRUK 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Spółka 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Grupę Kapitałową tworzyły jednostka dominująca KRUK S.A. oraz 23 jednostki 
zależne. Podmioty zależne zostały zaprezentowane poniżej. 

 

Podmioty zależne wobec KRUK S.A. 

Podmiot zależny Siedziba Podstawowy przedmiot działalności 

Kancelaria Prawna Raven P. Krupa sp. k. Wrocław Kompleksowa obsługa postępowań sądowo-egzekucyjnych na 
potrzeby procesu windykacyjnego Grupy KRUK oraz jej partnerów 
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ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Warszawa Gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji o 
osobach fizycznych i podmiotach gospodarczych 

KRUK Romania S.r.l. Bukareszt Zarządzanie wierzytelnościami nabytymi przez podmioty  
z Grupy KRUK oraz na zlecenie podmiotów zewnętrznych 

Secapital S.a r.l. Luksemburg Spółka sekurytyzacyjna specjalnego przeznaczenia, inwestująca w 
wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami 

Fundusz sekurytyzacyjny Prokura NS FIZ Wrocław Fundusz oparty na profesjonalnych metodach oceny ryzyka i 
zarządzania wierzytelnościami. Posiadaczem certyfikatów 
emitowanych przez fundusz jest w 100% spółka KRUK S.A. 

Secapital Polska sp. z.o.o. Wrocław Zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi 

ERIF Business Solutions sp. z o.o. Wrocław Pośrednictwo finansowe i agencyjne oraz usługi wspomagające dla 
sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

NOVUM FINANCE sp. z o.o.  Wrocław Udzielanie pożyczek konsumenckich 

KRUK Česka a Slovenska republika s.r.o. Hradec 
Kralove 

Zarządzanie wierzytelnościami nabytymi przez podmioty  
z Grupy KRUK oraz na zlecenie podmiotów zewnętrznych 

KRUK Towarzystwo Funduszy  
Inwestycyjnych S.A. 

Wrocław Zarządzanie funduszami Prokura NS FIZ, P.R.E.S.C.O. Investment I 
NS FIZ oraz Bison NS FIZ 

InvestCapital Ltd. Malta Inwestycje w aktywa o charakterze kapitałowym, w tym również w 
udziały w podmiotach z Grupy Kapitałowej KRUK 

RoCapital IFN S.A. Bukareszt Nabywanie i obsługa portfeli zabezpieczonych hipotecznie, a także 
działalność pożyczkowa. 

KRUK Deutschland GmbH Berlin Zarządzanie wierzytelnościami nabytymi przez podmioty  
z Grupy KRUK oraz na zlecenie podmiotów zewnętrznych 

KRUK Italia S.r.l Mediolan Windykacja wierzytelności na zlecenie oraz windykacja pakietów 
wierzytelności nabytych przez podmioty z Grupy Kapitałowej KRUK 
na terenie Włoch i innych krajów europejskich 

ItaCapital S.r.l Mediolan Inwestowanie w wierzytelności lub aktywa związane 
z wierzytelnościami 

KRUK España S.L. Madryt Windykacja wierzytelności na zlecenie oraz windykacja pakietów 
wierzytelności nabytych przez podmioty z Grupy Kapitałowej KRUK 
na terenie Hiszpanii i innych krajów europejskich, a także obrót 
wierzytelnościami 

ProsperoCapital S.a r.l. Luksemburg Spółka sekurytyzacyjna specjalnego przeznaczenia, inwestująca w 
wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami 

Fundusz sekurytyzacyjny P.R.E.S.C.O. 
Investment I NS FIZ 

Wrocław Fundusz oparty na profesjonalnych metodach oceny ryzyka i 
zarządzania wierzytelnościami. Posiadaczem certyfikatów 
emitowanych przez fundusz jest w 100% spółka Presco 
Investments S.a r.l. 

Presco Investments S.a r.l. Luksemburg Spółka sekurytyzacyjna specjalnego przeznaczenia, inwestująca w 
wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami 

Elleffe Capital S.r.l. La Spezia Inwestowanie w wierzytelności lub aktywa związane 
z wierzytelnościami 

Agecredit S.r.l. Cesena Spółka prowadząca działalność w zakresie windykacji 
wierzytelności na zlecenie na terenie Włoch.  
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Bison NS FIZ Wrocław Fundusz oparty na profesjonalnych metodach oceny ryzyka i 
zarządzania wierzytelnościami. Posiadaczem certyfikatów 
emitowanych przez fundusz jest w 100% spółka KRUK S.A. 

Wonga.pl sp. z o.o. Warszawa Spółka prowadząca działalność w zakresie udzielania pożyczek 
konsumenckich. 

Źródło: KRUK S.A. 

 

Spółka posiada dwanaście biur terenowych zlokalizowanych odpowiednio w Warszawie, Gdańsku, Elblągu, 
Toruniu, Katowicach, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Szczecinie,   Szczawnie-Zdroju oraz Pile. 
 
W okresie do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania skład Grupy Kapitałowej KRUK oraz przestawione 
powyżej informacje nt. podmiotów wchodzących w jej skład nie uległy zmianie. [G4-4][G4-6][G4-8][G4-9][G4-17] 
 
2.3 Usługi i produkty świadczone przez Spółkę 

Jednym z obszarów działalności Spółki jest zarządzanie wierzytelnościami.  
Proces odzyskiwania należności uzależniony jest od specyfiki i statusu należności oraz od indywidualnych potrzeb 
partnera biznesowego. Zarzadzanie wierzytelnościami odbywa się: 

• w sposób dopasowany do preferencji i potrzeb partnera biznesowego, 

• zgodnie z najwyższymi standardami i dobrymi praktykami, 

• z pełnym poszanowaniem obowiązujących regulacji prawnych. 

W obszarze serwisu na zlecenie, KRUK S.A.: 

• zarządza wierzytelnościami na zlecenie we wszystkich etapach przeterminowania, z zastosowaniem 
instrumentów adekwatnych do danego pakietu należności (okres obsługi, stosowane narzędzia, proces) 
oraz oczekiwania partnera biznesowego 

• wykorzystuje efektywne metody operacyjne oparte na zaawansowanych technologiach 
informatycznych, czego przykładem jest specjalistyczna platforma informatyczna Delfin, wspierająca 
kompleksowo proces zarządzania wierzytelnościami. 

Usługi prewencyjne 

 

Wywiady detektywistyczne 

Wywiady detektywistyczne prowadzone są głównie w przypadkach planowanego dużego zaangażowania 
finansowego klienta i pozwalają na stworzenie obrazu finansowego oraz wiarygodności badanego podmiotu lub 
osoby fizycznej. Wywiad może również obejmować analizę dokumentacji oraz powiązań pomiędzy spółkami 
wchodzącymi w skład grupy kapitałowej. Wywiady detektywistyczne prowadzone są przez licencjonowanych 
detektywów. Działania mogą być przeprowadzone w sposób jawny lub niejawny dla badanego podmiotu 
gospodarczego. 
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Usługi zarządzania wierzytelnościami 

 

Monitoring windykacyjny 

Monitoring należności to bardzo szybka i wczesna odpowiedź na nieregularności w płatnościach i – nawet 
kilkudniowe – opóźnienia w ich realizacji. Na tym bardzo wczesnym etapie obsługi osoby zadłużonej bardzo 
ważne jest nawiązanie współpracy w zakresie outsourcingu usług monitoringu należności z partnerem, który 
dysponuje odpowiednim know-how oraz gotowymi rozwiązaniami. Monitoring należności korzysta z technologii 
Contact Center. Umożliwia ona systematyczne dostosowanie do potrzeb i profilu Klienta. Głównym celem 
kontaktów jest przywrócenie sprawy do regularności i uniknięcie wypowiedzenia umowy, a także 
zdyscyplinowanie i zapobieżenie pojawianiu się ponownych opóźnień w płatnościach. Dlatego w ramach 
monitoringu należności działania opierają się przede wszystkim na rozmowie w formie kontaktów telefonicznych. 
Bardzo istotny jest tu fakt, że na tym etapie możliwość dotarcia i rozmowy z osobą zadłużoną jest bardzo wysoka. 

 

Obsługa polubowna wierzytelności konsumenckich i gospodarczych 

Celem procesu polubownego jest odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu 
najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności. Proces polubowny obejmuje bardzo szeroki 
zakres działań. Jej procesy są różnorodne i zindywidualizowane. Wykorzystują wiele narzędzi dobranych w 
zależności od specyfiki spraw i potrzeb Klienta. Stąd też przyjmowany do obsługi pakiet wierzytelności 
każdorazowo poddawany jest analizie, a odpowiednie know-how, znajomość specyfiki branży oraz proces 
windykacji dostosowany do rodzaju spraw umożliwia skuteczne zarządzanie należnościami i precyzyjne 
planowanie przyszłych transakcji. KRUK prowadzi również procesy restrukturyzacji, a także proponuje 
porozumienia spłaty ratalnej. W obszarze procesu polubownego kładziemy duży nacisk na dotarcie do osoby 
zadłużonej, nawiązanie z nią kontaktu, ustalenie realnej możliwości spłaty zadłużenia 
 

Doradcy terenowi 

Jednym z elementów procesu zarządzania wierzytelnościami mogą być wizyta doradcy terenowego oraz działania 
detektywistyczne w miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej osoby zadłużonej. W trakcie 
wizyty mogą zostać ustalone warunki spłaty zadłużenia lub ugody, a także dokonany odbiór gotówki lub 
przedmiotu zabezpieczenia. Działania terenowe są także efektywnym narzędziem w przypadku spraw o wysokich 
saldach i o wysokim priorytecie, np. gdy zachodzi podejrzenie ukrywania lub wyzbywania się majątku przez osobę 
zadłużoną.  
 

Odzyskiwanie przedmiotów zabezpieczeń 

Dochodzenie przedmiotów zabezpieczeń następuje w przypadku, gdy wierzytelność jest zabezpieczona 
ruchomością lub nieruchomością. Pełna usługa obejmuje odbiór i transport przedmiotu zabezpieczenia, 
przechowywanie, wycenę oraz sprzedaż przedmiotu. 
 

Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipoteką ustanowioną na nieruchomości 

Dla wierzytelności hipotecznych realizujemy proces obejmujący wszystkie narzędzia, jakimi dysponuje Grupa 
Kapitałowa KRUK w ramach poszczególnych usług. Głównym założeniem jest indywidualne podejście do każdej 
sprawy i ścisłe dostosowanie procesu do specyfiki należności o wysokich saldach, zabezpieczonych ustanowioną 
na nieruchomości hipoteką. Proces jest zaprojektowany w oparciu o niestandardowe rozwiązania, w których 
doradcy telefoniczni KRUK S.A. pełnią jednocześnie funkcję doradcy i wierzyciela. Głównym założeniem w 
przypadku tej usługi jest indywidualne traktowanie każdej zleconej sprawy i na mocy pełnomocnictwa wspieranie 
na polubownym etapie obsługi spraw. Po otrzymaniu sprawy do windykacji poddawana jest ona szczegółowej 
weryfikacji stanu, analizie sytuacji finansowej oraz jakości zabezpieczenia. Następnie, w zależności od ustaleń, 
przeprowadzane są działania mające na celu przywrócenie regularności spłat, doprowadzenie do restrukturyzacji 
kredytu, sprzedaży nieruchomości na wolnym rynku lub w ostateczności doprowadzenie do licytacji i sprzedaży 
nieruchomości w toku egzekucji, ewentualnie jej przejęcia. W ramach odzyskiwania należności zabezpieczonych 
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hipotecznie, prowadzimy także postępowania na etapie sądowo-egzekucyjnym. W ramach usług na zlecenie 
oferujemy również procesy odzyskiwania wierzytelności drogą sądowo-egzekucyjną, które są realizowane przez 
Spółkę z Grupy – Kancelarię Prawną Raven. 

Usługi hybrydowe z wykorzystaniem ERIF Biura Informacji Gospodarczej 

Wykorzystanie ERIF Biura Informacji Gospodarczej w procesie operacyjnym stanowi skuteczne wsparcie działań 
KRUK S.A. Proces obsługi polubownej w połączeniu z sankcją wpisu i przekazaniem danych osoby zadłużonej do 
ERIF stanowi usługę hybrydową, unikalną na polskim rynku. [G4-4] 
 

 
2.4 Zarząd wyróżnia poniższe istotne czynniki ryzyka i sposoby nimi zarządzania: 

Ryzyko Opis ryzyka/skutki Metoda zarządzania 
Ryzyko 
niezrealizowania 
celów strategicznych 

Istnieje ryzyko, że Spółka nie zrealizuje 
wyznaczonych celów strategicznych a wpływ na to 
mogą mieć między innymi następujące czynniki: 
• sytuacja rynkowa, otoczenie gospodarcze, 

działalność podmiotów konkurencyjnych, 
• obniżenie dostępności finansowania 

zewnętrznego, 
• błędna wycena inwestycji, w tym nabywanych 

portfeli wierzytelności, 
• zmiany regulacji prawnych lub ich wykładni, 

działania organów regulacyjnych, 
• niekorzystne decyzje akcjonariuszy Spółki, 
• błędy popełnione przez osoby odpowiedzialne za  

zdefiniowanie oraz realizację strategii, 
• zdarzenia o charakterze siły wyższej 
Rozwój działalności wiąże się z koniecznością 
ponoszenia, w niektórych przypadkach znacznych, 
nakładów finansowych. W sytuacji, gdy  
podejmowane działania okażą się mniej rentowne niż 
zakładano,  lub zostaną osiągnięte później, nakłady 
te mogą nie zostać w pełni pokryte wpływami ze 
realizowanej sprzedaży.  
Opóźnienia w realizacji celów strategicznych lub 
wystąpienie którejkolwiek z powyższych okoliczności 
może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, 
sytuację finansową lub wyniki Spółki oraz Grupy. 
Spółka nie może zapewnić, że uda jej się utrzymać 
lub poprawić historyczne wyniki finansowe, tym 
samym nie powinny być one traktowane jako 
wyznacznik wyników w przyszłości. 

Zarządzanie ryzykiem niezrealizowania celów 
strategicznych opiera się przede wszystkim na 
następujących działaniach: 
• operacjonalizacja strategii długoterminowej na 

plany roczne poszczególnych spółek ze 
sprecyzowaniem celów, metod ich realizacji i 
niezbędnych zasobów 

• cykliczne monitorowanie zarówno wyników 
(stopnia realizacji celów) jak i postępów we 
wdrażaniu zaplanowanych działań na poziomie 
Zarządu  

Spółka podejmuje również działania służące 
zapobieganiu ryzyku błędnego zdefiniowania celów 
strategicznych. W cyklach rocznych, przed 
opracowaniem budżetu na kolejne lata, 
przeprowadzana jest analiza strategiczna 
obejmującą weryfikację szans i zagrożeń 
wynikających z makro otoczenia (np. czynniki 
ekonomiczne polityczne, prawne) i otoczenia 
rynkowego oraz silnych i słabych stron organizacji.  
Na tej podstawie potwierdzana jest zasadność 
kierunków strategicznych lub są one aktualizowane. 

Ryzyko wzrostu 
kosztów działalności  
 

Wpływ na wyniki finansowe Spółki ma szereg 
czynników kosztowych niezależnych lub tylko 
częściowo zależnych od KRUKa. W szczególności do 
tych czynników można zaliczyć: koszty wynagrodzeń, 
koszty podatkowe. W sytuacji, w której wzrostowi 
kosztów nie będzie towarzyszył jednoczesny wzrost 
przychodów Spółki, istnieje ryzyko pogorszenia się jej 
sytuacji finansowej. 

Maksymalny poziom kosztów, jakie Grupa KRUK, w 
tym również KRUK S.A. może zrealizować, jest 
corocznie zatwierdzany w budżecie przez Radę 
Nadzorczą. Każdy z menadżerów ma ściśle 
przydzielony udział w całości budżetu wydatków 
zgodny z jego obszarem odpowiedzialności i zadań. 
Ponadto, istotne koszty, które wykraczają ponad 
budżet, a w przyszłości wpłyną na osiągane korzyści 
ekonomiczne, wymagają każdorazowej akceptacji 
Zarządu (jeśli przekroczenie ma miejsce jedynie w 
konkretnym obszarze odpowiedzialności) lub Rady 
Nadzorczej (jeśli dodatkowy wydatek przyczyni się 
do przekroczenia kosztów założonych w budżecie 
całej Grupy KRUK). 
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Dodatkowo, same koszty jak i wskaźniki pokazujące 
stosunek ponoszonych kosztów do wpłat są stale 
monitorowane przez Zarząd Grupy KRUK. 
Umożliwia to wczesne określenie czynników, 
będących przyczyną spadku efektywności oraz 
podejmowanie odpowiednich działań korygujących, 
przynoszących pożądane rezultaty. 

Ryzyko operacyjne 
związane z 
działalnością Spółki 
 

Spółka narażona jest na ryzyko poniesienia szkody 
lub strat z przyczyn leżących po stronie procedur 
wewnętrznych, personelu, technologii lub 
uwarunkowań zewnętrznych. Do głównych 
czynników ryzyka operacyjnego należą: niewłaściwe 
lub zawodne procedury wewnętrzne, błędy, 
zaniechania lub bezprawne działania pracowników 
lub podmiotów współpracujących, problemy z 
systemami operacyjnymi, zakłócenia w działalności 
operacyjnej (m.in. w wyniku awarii oprogramowania 
lub sprzętu informatycznego lub 
telekomunikacyjnego), szkody w aktywach Spółki, 
zdarzenia oraz czynniki zewnętrzne (m.in. błędy w 
rejestracji zdarzeń gospodarczych, zmiany regulacji 
prawnych), oszustwa i wyłudzenia. Do głównych 
systemów wykorzystywanych przez Grupę należą: 
platforma windykacyjna Delfin, system bilingowy, 
system informacji zarządczej, contact center oraz 
serwis internetowy e-KRUK. 
Nie można wykluczyć powstania sytuacji, w której 
awarii ulegnie część lub cały system informatyczny 
lub sprzęt IT, co może utrudnić prowadzenie 
działalności operacyjnej lub realizację założonych 
celów strategicznych. Bezpieczeństwo systemów 
operacyjnych jest dla Grupy także istotne z punktu 
widzenia ochrony danych osobowych.   

W Spółce, podobnie jak w całej Grupie KRUK 
wdrożona została polityka jakości oraz określone 
procedury działania mające na celu zarządzanie i 
minimalizowanie ryzyka operacyjnego (m.in. 
procedury uzgadniania, dokumentowania i 
monitorowania transakcji, procedury okresowej 
oceny ryzyk operacyjnych, wymóg dotyczący 
raportowania o poniesionych stratach operacyjnych 
i proponowanych środkach zaradczych, rozwój i 
stały nadzór wykorzystywanych technologii 
informatycznych, zgodny z aktualnymi trendami na 
rynku nowych technologii). 

Ryzyko zmian w 
otoczeniu 
zewnętrznym, w tym 
w szczególności 
zmian w prawie i 
otoczeniu 
makroekonomicznym 
 

Ryzyko zmian w otoczeniu zewnętrznym dotyczy 
przede wszystkim zmian w otoczeniu prawnym, ale 
również otoczeniu makroekonomicznym i 
społecznym ( w tym niski stopień edukacji 
finansowej), zmianach w sektorze bankowym i 
finansowym, oraz działalności konkurencji. Przepisy 
prawa oraz regulacje prawne mające zastosowanie 
do działalności Spółki, w szczególności dotyczące 
działalności windykacyjnej, ulegały i mogą ulegać 
zmianom. Spółka nie może wykluczyć, że dokona 
nieprawidłowej wykładni przepisów prawa. W 
konsekwencji na Spółkę mogą być nałożone sankcje 
cywilnoprawne, administracyjne lub karne, oraz 
może nastąpić zmiana praktyk Spółki. Ponadto 
Spółka może być narażona na odpowiedzialność 
odszkodowawczą lub poniesienie 
nieprzewidywalnych kosztów, w szczególności 
związanych z dostosowaniem swojej działalności do 
wymogów prawa, oraz na reorganizację struktury. 
Niski poziom wiedzy społeczeństwa na temat 
finansów może prowadzić do błędnej interpretacji 
przepisów prawa, a co za tym idzie do 
rozpowszechnienia tezy, że zadłużenia nie trzeba 
spłacać. To z kolei może negatywnie wpłynąć na 
postrzeganie profesjonalnych firm zarządzających 
wierzytelnościami, które działają zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i przestrzegają 
norm społecznych. Finalnie może wpływać 
negatywnie na spłacalność zadłużeń.  
Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym wpływają 
bezpośrednio na działalność Spółki, przede 
wszystkim w zakresie kosztów działalności.  

Spółka nie ma wpływu na zmiany w prawie, ale 
opracowała i wdrożyła procedurę monitorowania 
zmian w prawie. Spółka przygotowuje się z 
wyprzedzeniem do przewidywanych zmian, poprzez 
dokładną analizę i wpływu ekonomicznego na 
Spółkę, plan wdrożenia i wprowadzenia 
odpowiednich zmian w działalności.   
Dodatkowo KRUK jest członkiem wielu zrzeszeń i 
organizacji, co daje szansę na możliwość wyrażenia 
opinii o propozycjach zmian na ich forum lub w 
procesie legislacyjnym, a w dalszej kolejności 
możliwość wymiany wiedzy ze spółkami z  branży.  
Aby minimalizować ryzyko niskiej edukacji 
finansowej, KRUK, podobnie jak cała Grupa KRUK 
aktywnie uczestniczy w działaniach mających na 
celu podniesienie poziomu wiedzy finansowej 
społeczeństwa poprzez m.in. publikację artykułów 
poradnikowych oraz prowadzenie kampanii 
informacyjnych w prasie i internecie, udostępnianie 
różnym grupom społecznym materiałów 
edukacyjnych na temat planowania domowego 
budżetu, ścieżki wyjścia z zadłużenia oraz 
współpraca z różnymi niezależnymi ekspertami, 
instytucjami i ośrodkami pomocy społecznej oraz 
organizacjami non-profit. 
Spółka prowadzi bieżącą analizę sytuacji 
makroekonomicznej oraz zmian w sektorze 
bankowym i finansowym, choć nie ma na nie 
bezpośredniego wpływu, dostosowuje swój model 
działania do zmieniających się warunków. Spółka 
prowadzi bieżącą analizę pozycji rynkowej KRUKa 
oraz działalności konkurencji.   
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Zmiany w sektorze bankowym i finansowym 
wpływają m.in. na warunki zaciągania zadłużenia 
przez KRUK, w tym emisję obligacji.  
Działalność konkurencji ma bezpośredni wpływ na 
Spółkę, m.in. na postrzeganie branży przez pryzmat 
działania spółek konkurencyjnych.  

Ryzyko kredytowe 
 

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty 
finansowej w sytuacji, kiedy klient lub druga strona 
instrumentu finansowego nie spełni obowiązków 
wynikających z umowy. Ryzyko kredytowe związane 
jest przede wszystkim z należnościami z tytułu 
świadczonych usług oraz udzielonymi pożyczkami 
przez Spółkę.  
 

Dokonując zakupu portfeli wierzytelności Spółka 
przeprowadza dogłębną analizę uwzględniającą 
możliwości odzyskania zainwestowanego kapitału 
oraz wysokość odpowiadających im kosztów 
zarządzania wierzytelnościami. Ponadto Spółka 
nabywa różnego rodzaju wierzytelności w celu 
rozwodnienia ryzyka niewypłacalności danej grupy 
dłużników. 
Spółka udziela pożyczek podmiotom z Grupy, nad 
którymi sprawuje kontrolę. 

Ryzyko rynkowe 
(walutowe, stóp 
procentowych) 

Ryzyko rynkowe to ryzyko wpływu zmian cen 
rynkowych, takich jak kursy walutowe i stopy 
procentowe na wyniki Spółki czy też na wartość 
posiadanych instrumentów finansowych i 
dokonywanych inwestycji. Grupa identyfikuje 
ekspozycję na ryzyko walutowe wynikającą z 
zagranicznych inwestycji ( zarówno dokonanych jak i 
bieżących) w portfele denominowane w walucie. W 
przypadku braku dostępu do finansowania w danej 
walucie, część tych inwestycji może być finansowana 
długiem zaciąganym w innej walucie, powodując 
brak dopasowania waluty wpływów z inwestycji z 
walutą spłat zadłużenia. W efekcie istnieje ryzyko, że 
Spółka będzie ponosiła dodatkowe koszty finansowe 
związane z przewalutowaniem lub nastąpi 
pogorszenie płynności Spółki z powodu 
niekorzystnych zmian kursów walutowych.  Spółka 
jest również narażona na ryzyko pogorszenia wyniku 
finansowego wynikające z utrzymywania 
niezabezpieczonych pozycji walutowych (powstanie 
ujemnych różnic kursowych). 
Spółka posiada zadłużenie w złotym oraz w euro 
(kredyty oraz obligacje) oparte o zmienne stopy 
procentowe, stąd narażona jest na ryzyko zmian stóp 
procentowych. Spółka identyfikuje ekspozycję na 
ryzyko wzrostu stóp procentowych WIBOR oraz 
EURIBOR. Istnieje ryzyko, że Spółka będzie ponosiła 
dodatkowe koszty finansowe (podwyższone koszty 
obsługi zadłużenia), na skutek podwyższenia się stóp 
procentowych, będących wypadkową zmian na 
rynkach finansowych. 

Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest 
utrzymanie i kontrolowanie stopnia narażenia 
Grupy na ryzyko walutowe i ryzyko stóp 
procentowych w granicach przyjętych parametrów 
tak, aby zapewnić: 
•  utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej  w 
horyzoncie długoterminowym, 
•  ograniczenie ryzyka pogorszenia płynności 
finansowej, 
•   ograniczenie wpływu ryzyka rynkowego na wynik 
finansowy, 
•   ograniczenie ryzyka niedotrzymania wskaźników 
finansowych wynikających z umów kredytowych i 
prospektów emisyjnych obligacji. 
W tym celu Spółka realizuje przyjęte wewnętrznie 
polityki regulujące zasady zarządzania ryzykiem 
walutowym i stopy procentowej oraz okresowo je 
weryfikuje. Spółka korzysta z instrumentów 
finansowych w celu zabezpieczenia przed ryzykiem 
zmian stóp procentowych oraz ryzykiem 
walutowym. 
W procesie zarządzania ryzykiem rynkowym Spółka 
dopasowuje optymalny sposób finansowania dla 
planowanych inwestycji, analizuje trendy 
makroekonomiczne oraz prowadzi monitoring 
kształtowania się najważniejszych kursów wymiany 
walut i stóp procentowych. Spółka cyklicznie 
identyfikuje i monitoruje wartość 
niezabezpieczonych pozycji narażonych na zmiany 
kursów walut i stóp procentowych,  monitoruje  
wpływ tych zmian na wynik finansowy Spółki , oraz 
dokonuje pomiarów ryzyka walutowego i ryzyka 
stóp procentowych. Ponadto na podstawie umów 
ramowych z bankami Spółka może zawrzeć 
kontrakty na instrumenty pochodne 
zabezpieczające ryzyko walutowe oraz ryzyko stóp 
procentowych. Cele zarządzania ryzykiem 
rynkowym są osiągane w wyniku realizacji działań w 
poszczególnych podmiotach z Grupy (polskich i 
zagranicznych) przy koordynacji tych działań przez 
Spółkę, która odpowiada za identyfikację ryzyka 
rynkowego oraz metodologię zarządzania tym 
ryzykiem. 
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Ryzyko płynności 
 

Spółka korzysta i zamierza w przyszłości korzystać z 
kredytów bankowych, obligacji oraz innych 
instrumentów dłużnych dla potrzeb finansowania 
działalności operacyjnej.. Ponadto Spółka finansuje 
inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe za pomocą 
leasingu. Ewentualne istotne pogorszenie się 
płynności Spółki może spowodować, że Spółka może 
nie być w stanie spłacać odsetek i kapitału lub 
wypełniać innych zobowiązań wynikających z 
zawartych umów kredytowych lub emisji 
instrumentów dłużnych. W przypadku niewywiązania 
się przez Spółkę z postanowień zawartych w 
podpisanych umowach kredytowych zadłużenie z 
tytułu kredytów bankowych może zostać częściowo 
lub w całości postawione w stan natychmiastowej 
wymagalności, a w razie braku jego spłaty, instytucje 
finansujące będą uprawnione do skorzystania z 
zabezpieczeń udzielonego finansowania 
ustanowionych na aktywach Spółki. W przypadku 
niewywiązania się przez Spółkę z postanowień 
zawartych w warunkach emisji obligacji Spółka może 
zostać zobowiązana do dokonania przymusowego 
przedterminowego wykupu obligacji. 

Zarządzanie ryzykiem płynności porzez Spółkę 
polega na zapewnianiu, w możliwie najwyższym 
stopniu, aby Spółka posiadała płynność 
wystarczającą do regulowania wymaganych 
zobowiązań bez narażania na niedopuszczalne 
straty lub podważenie reputacji Spółki. 
Do narzędzi zarządzania ryzykiem płynności należą 
m.in.:  
• regularne monitorowanie potrzeb i wydatków 
gotówkowych, 
• elastyczne zarządzanie przepływami gotówki 
pomiędzy podmiotami Grupy, 
• prowadzenie windykacji w sposób ciągły, co 
zapewnia stały dopływ gotówki, 
• działania mające na celu spełnienie warunków 
kredytowych i warunków emisji instrumentów 
dłużnych (kowenantów finansowych), 
• korzystanie z zewnętrznych źródeł 
finansowania w postaci kredytów bankowych lub 
emisji obligacji. 

Ryzyko związane z 
przetwarzaniem 
przez Spółkę danych 
osobowych na 
znaczną skalę 
 

Działalność Spółki wymaga przetwarzania danych 
osobowych, które są przekazywane do obsługi przez 
wierzyciela, który zdecydował się na zlecenie 
wykonywania działań windykacyjnych przez Spółkę. 
Oznacza to, że KRUK zgodnie z regulacjami prawnymi 
otrzymuje dane klientów. Nie można wykluczyć, że 
dane te są w pełni poprawne. W wyniku przekazania 
błędnych danych może się zdarzyć, że dane te będą 
dotyczyć innej osoby niż faktycznie zadłużona osoba. 
Sytuacja ta może przełożyć się na wzrost liczby 
reklamacji lub skarg do właściwego organu 
sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych 
osobowych. Mimo że Spółka nie ma wpływu na błędy 
danych przekazanych przez podmioty dokonujące 
cesji wierzytelności, należy mieć na uwadze, że taka 
sytuacja może przyczynić się do publikacji 
negatywnych opinii na temat KRUKa i mieć 
niekorzystny wpływ na jej wizerunek. Może się to 
zdarzyć pomimo, że Spółka posiada procedury i 
narzędzia, które mają na celu zminimalizowanie 
takiego ryzyka. 

Spółka opracowała i wdrożyła procedury oraz 
zaimplementowała w systemach informatycznych 
mechanizmy mające na celu ograniczenie ryzyka 
niezgodnego z prawem przetwarzania danych 
osobowych. KRUK pozyskuje dane osobowe 
wyłącznie z legalnych źródeł. Szanujemy regulaminy 
administratorów danych zapisanych w powszechnie 
dostępnych zbiorach. Spółka zapisuje źródło 
pozyskania każdej danej osobowej. Osoby, których 
dane zostały pozyskane, są na bieżąco 
informowane o tym fakcie oraz wypełniane są 
wobec nich obowiązki informacyjne zapisane w 
przepisach dotyczących ochrony danych 
osobowych. Każda informacja o potencjalnym 
błędzie jest weryfikowana a dane są korygowane. 

Ryzyko utraty 
kluczowych 
pracowników 
 

Ludzie stanowią jeden z kluczowych fundamentów 
funkcjonowania Spółki. Utrata kluczowych 
pracowników może generować ryzyko okresowych 
zakłóceń funkcjonowania, pogorszenia jakości 
zarządzania Spółką, oraz negatywnie wpłynąć na 
tempo realizacji jej planów strategicznych. 

W celu zabezpieczenia ryzyka utraty kluczowych 
pracowników regularnie rewidowana jest grupa 
osób i stanowisk uważanych za kluczowe dla 
ciągłości efektywnego funkcjonowania Spółki.  
Spółka w sposób ciągły podejmuje działania 
ukierunkowane zarówno na rozwój kadry 
menadżerskiej, jak i specjalistów różnych obszarów.  
Równolegle do funkcjonującej polityki dotyczącej 
wynagrodzeń Spółka oferuje swoim pracownikom 
zróżnicowany system niefinansowych benefitów, 
wśród których znajdują się: 
• szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne we 
wszystkich spółkach,  
• dofinansowanie do studiów podyplomowych i 
nabywanych uprawnień zawodowych we 
wszystkich spółkach,  
• regularnie rewidowana i uzupełniana oferta 
opieki medycznej,  
• abonamentowe karty sportowe dla 
pracowników, 
• szeroka oferta usług zapewniona w ramach 
kafeterii  



 

Str | 13 Raport niefinansowy KRUK S.A. za 2019 rok 
 

Oferta benefitów niefinansowych dostępna 
pracownikom Spółki jest weryfikowana zarówno 
wewnętrznie (ankieta pracownicza) jak i 
zewnętrznie (benchmark rynkowy). 
Ponadto, w celu utrzymania stabilności 
zatrudnienia, kluczowi menedżerowie objęci zostali 
programem motywacyjnym. 

Ryzyko związane z 
transakcjami z 
podmiotami 
powiązanymi 
 

Spółka oraz Spółki Zależne zawierały i będą w 
przyszłości zawierać transakcje jako podmioty 
powiązane. W opinii Spółki wszystkie takie transakcje 
zostały zawarte na warunkach rynkowych. Nie można 
jednak wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez 
organy podatkowe rynkowego charakteru ww. 
transakcji, co skutkowałoby wzrostem zobowiązań 
podatkowych Spółki oraz Grupy. 

Każda istotna transakcja z podmiotami 
powiązanymi w Grupie jest poprzedzona 
szczegółowymi analizami prawno-podatkowymi w 
celu minimalizacji ryzyka związanego z tymi 
transakcjami. 

Ryzyko związane z 
negatywnym PR 
wobec Spółki 

Charakter działalności Spółki generuje ryzyko 
publikacji fałszywych lub niekorzystnych 
wizerunkowo informacji dotyczących współpracy z 
KRUKiem. Wykreowanie negatywnego PR wobec 
Spółki może wpłynąć na zmniejszenie jego 
wiarygodności w oczach obecnych oraz 
potencjalnych kontrahentów. Tym samym może 
wpłynąć niekorzystnie na jego wyniki finansowe.  
Jako lider na rynku zarządzania wierzytelnościami 
Spółka jest również narażona na ponoszenie 
konsekwencji związanych z nieetyczną działalnością 
innych firm z branży zarządzania wierzytelnościami. 
Związane jest to m.in. z uogólnianiem praktyk całej 
branży i wskazywaniem tych, które są najbardziej 
rozpoznawalne w danej branży.  
Działalność Spółki związana jest z zarządzaniem 
wierzytelnościami osób fizycznych. Dlatego też 
należy mieć na uwadze, że część z nich znajduje się w 
trudnej sytuacji materialnej i życiowej, posiada 
problemy zdrowotne, rodzinne lub zawodowe. 
Wśród osób zadłużonych obsługiwanych przez 
Spółkę zdarzają się osoby, które leczą się 
psychiatrycznie, mają depresję, zdarza się, że 
niektóre osoby zadłużone deklarują zamiar 
popełnienia samobójstwa. Takie sytuacje powodują, 
że istnieje ryzyko publikacji nieprzychylnych 
materiałów na temat działalności Spółki. 

Grupa dopełnia wszelkich starań, aby budować 
pozytywny wizerunek zarówno całej branży, jak i 
samej Spółki. W związku z tym podejmuje działania 
związane z budową pozytywnego wizerunku marki. 
Należą do nich: 
• kampanie informacyjne i medialne skierowane 
do zadłużonych osób i firm, 
• projekty związane z kampaniami edukacyjnymi 
wraz z publikacjami i emisją różnych materiałów 
edukacyjnych w internecie, prasie, radiu i telewizji, 
• cykle edukacyjne na temat strategii 
prougodowej publikowane w prasie poradnikowej 
oraz regionalnej  
• przygotowywanie informacji prasowych, 
artykułów poradnikowych oraz indywidualnych 
wypowiedzi i komentarzy dla mediów, 
• udział w przedsięwzięciach charytatywnych 
mających na celu wspieranie lokalnych 
społeczności, w tym szczególnie osób 
potrzebujących pomocy, np. partnerstwo w Biegu 
Firmowym,  
• szkolenia dla osób zadłużonych dotyczące 
omówienia ścieżki wyjścia z zadłużenia i sposobów 
na kontrolowanie swojego budżetu, 
• współpraca z organizacjami non-profit, 
działającymi na rzecz finansowej edukacji 
społeczeństwa, w tym m.in. z ZPF 
• wdrożenie procedury i zaimplementowanie w 
systemach informatycznych mechanizmów 
mających na celu zminimalizowanie ryzyka 
dotyczącego niezgodnego z prawem przetwarzania 
danych osobowych.    
• monitorowanie mediów pod kątem informacji 
pojawiających się w kontekście branży i samej 
Spółki i podejmowanie reaktywnych działań w 
wymagających tego sytuacjach.    

 
[G4-2] [G4-14] 
 



 
2.5 Skład osobowy, jego zmiany i zasady powoływania członków Zarządu  
 
Organem zarządzającym Spółki jest Zarząd. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Zarząd Spółki 
składał się z pięciu członków.  
Zarząd Spółki składał się z pięciu członków, a jego skład nie ulegał zmianom w ciągu roku obrotowego.  
Skład Zarządu Spółki w 2019 r. prezentuje tabela poniżej 
 
Skład Zarządu KRUK S.A. w 2019 roku 

Imię i nazwisko Stanowisko 

Piotr Krupa Prezes Zarządu 

Agnieszka Kułton Członek Zarządu 

Urszula Okarma Członek Zarządu 

Iwona Słomska Członek Zarządu 

Michał Zasępa Członek Zarządu 

Źródło: Spółka 

Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ich uprawnienia określa Statut Spółki. Zgodnie z 
postanowieniami §7 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd składa się z od 3 do 8 członków, a ich liczba jest 
każdorazowo określana przez Radę Nadzorczą na podstawie wniosku Prezesa Zarządu.   

Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Podobnie dzieje się w przypadku pozostałych członków 
Zarządu, z tym, że następuje to na wniosek Prezesa Zarządu. 

Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną 3-letnią kadencję.  

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.  

 

Udział kobiet i mężczyzn w zarządzie KRUK S.A. w 2019 roku 

 procent ilość 

kobiety 60% 3 

mężczyźni 30% 2 

Źródło: Spółka 

 
2.6 Władze i organy Spółki – Rada Nadzorcza [G4-34] 

Skład osobowy, jego zmiany i zasady powoływania członków Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza składa się z pięciu albo siedmiu członków. Każdorazowo liczbę członków Rady Nadzorczej określa 
Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 
lata. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki składa się z siedmiu członków.  

Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że w przypadku, 
gdy Piotr Krupa posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 8% lub więcej ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo do powoływania i odwoływania:  

• jednego członka w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego; 

• dwóch członków w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego. 

Powyższe uprawnienia przysługujące Piotrowi Krupie wykonywane są poprzez doręczenie Spółce pisemnego 
oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. 
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W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 25 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza KRUK S.A. składała się z 
siedmiu członków i funkcjonowała w następującym składzie: 

Skład Rady Nadzorczej KRUK S.A. w okresie 1.01.2019- 25.06.2019 roku 

Imię i Nazwisko Stanowisko 

Piotr Stępniak Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Katarzyna Beuch Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Bieske Członek Rady Nadzorczej 

Arkadiusz Orlin Jastrzębski Członek Rady Nadzorczej 

Krzysztof Kawalec Członek Rady Nadzorczej 

Robert Koński Członek Rady Nadzorczej 

Józef Wancer Członek Rady Nadzorczej 

Źródło: Spółka 

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, w dniu 25 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie KRUK S.A. powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji, ustalając jej liczebność na siedmiu 
członków. Skład Rady Nadzorczej nowej kadencji przedstawia tabela poniżej: 

Skład Rady Nadzorczej KRUK S.A. od 25.06.2019 roku 

Imię i Nazwisko Stanowisko 

Piotr Stępniak Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Katarzyna Beuch Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Bieske Członek Rady Nadzorczej 

Krzysztof Kawalec Członek Rady Nadzorczej 

Mateusz Melich Członek Rady Nadzorczej 

Ewa Radkowska- Świętoń Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Szczepiórkowski Członek Rady Nadzorczej 

W okresie do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca zmiany w składzie organu 
nadzorującego. 

 

Udział kobiet i mężczyzn w radzie nadzorczej KRUK S.A. w 2019 roku 

 procent ilość 

kobiety 29% 2 

mężczyźni 71% 5 

Źródło: Spółka 
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3 INFORMACJE NIEFINANSOWE 
 
Zamieszone w niniejszym oświadczeniu informacje niefinansowe zostały zestawione w formie oświadczenia 
zgodnie ze Standardami GRI w ramach opcji podstawowej. W oświadczeniu zostały też wykorzystane wybrane 
wskaźniki dodatkowe. To umożliwiło prezentację danych tak, aby można było je porównać z adekwatnymi danymi 
niefinansowymi z minionych lat. 
Oświadczenie obejmuje dane dotyczące KRUK S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i 
stanowi integralną część sprawozdania jednostkowego z działalności KRUK S.A. za 2019 rok. [G4-28] 
Roczne podsumowanie informacji niefinansowych publikowane jest po raz trzeci, a dane niefinansowe będą 
nadal prezentowane prezentować w cyklu rocznym. Raport za rok 2018 został opublikowany 7 marca 2019 roku. 
[G4-22][G4-23][G4-29] [G4-30] 
W raportowanym okresie Spółka nie poddawała weryfikacji zewnętrznej treści informacji niefinansowych 
przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu.[G4-33] 
Osoby do kontaktu w sprawie raportu: Agnieszka Salach, menadżer ds. PR z Działu Public Relations, 
agnieszka.salach@kruksa.pl, Karol Płotek, ekspert ds. analiz w Departamencie Nadzoru Korporacyjnego, 
karol.plotek@kruksa.pl. [G4-31] 
 
Istotne aspekty i wskaźniki 
Podczas kolejnego warsztatu walidacyjnego z udziałem zarządu KRUK S.A. zdefiniowano ostateczną liczbę 
istotnych kategorii aspektów. Zostały one wybrane pod kątem działalności organizacji i jej oddziaływania na 
środowisko, społeczeństwo oraz otoczenie ekonomiczne. Wszystkie zostały umieszczone w niniejszym 
oświadczeniu. Są one w dużej mierze wynikiem dialogu Spółki z różnymi interesariuszami, z którymi Spółka się 
kontaktujem.in. za pomocą bezpośrednich ankiet satysfakcji klientów, badań społecznych, o przeprowadzenie 
których prosimy zewnętrzne agencje badawcze, a także podczas bezpośrednich spotkań z akcjonariuszami KRUKa 
lub dziennikarzami.   
 
W dniach 15-18 marca 2019 roku KRUK S.A. przeprowadziła badanie na panelu Ariadna, na ogólnopolskiej próbie 
liczącej N=1079 Polaków w wieku 18+, metodologią CAWI, czyli formularza internetowego, aby dowiedzieć się, 
w jakie działania społeczne – zdaniem ankietowanych osób – powinna angażować się firma z branży 
windykacyjnej taka, jak na przykład KRUK S.A.  
Zdecydowana większość ankietowanych wybrała działania edukacyjne zmierzające do poprawy świadomości 
finansowej. Dowodzi to, że Spółka obrała słuszny kierunek realizacji działań edukacyjnych w ramach społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Na kolejnych miejscach znalazły się: działalność charytatywna na rzecz osób ubogich 
i chorych, a także rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy czy działania dotyczące ochrony środowiska. Poniżej 
wyniki badania. 
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W jakie działania powinna angażować się/wspierać firma z branży windykacyjnej, jak na przykład KRUK S.A.?  
 

 
 
W 2019 roku Zarząd KRUK S.A. podjął decyzję o przystąpieniu spółki KRUK S.A. do United Nations Global Compact. 
W wyniku tej decyzji w minionym roku, zarówno w KRUK S.A. jak i w całej Grupie KRUK poza działaniami 
edukacyjnymi były też realizowane działania na rzecz wzmocnienia świadomości zarówno społeczeństwa jak i 
biznesu w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Kwestie te dotyczą wszystkich interesariuszy Spółki 
– zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, dlatego też Spółka zaangażowała się w te działania.  
 
Do istotnych aspektów wybranych przez Spółkę należy zaliczyć: 
- w ramach wskaźników ekonomicznych: 

• wyniki ekonomiczne, 
• obecność na rynku, 
• pośredni wpływ ekonomiczny, 
• praktyki zakupowe; 

- w ramach wskaźników środowiskowych:  
• materiały, 
• zużycie energii, 
• emisje; 

- w ramach wskaźników społecznych: 
• zatrudnienie, 
• bezpieczeństwo i higiena pracy, 
• szkolenia i edukacja, 
• różnorodność i równość szans, 
• niedyskryminowanie, 
• mechanizmy skargowe dotyczące praw człowieka, 
• zapobieganie korupcji, 
• zgodność z regulacjami, 
• znakowanie produktów i usług, 
• komunikacja marketingowa, 
• zgodność z regulacjami dotyczącymi komunikacji marketingowej. 

[G4-18][G4-19] [G4-21]  
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wspierać rozwój gospodarki i firm
przekazywać środki na ochronę środowiska
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Istotni interesariusze  
Na podstawie dotychczasowej działalności zostały wyodrębnione kluczowe grupy interesariuszy wewnętrznych i 
zewnętrznych KRUK S.A. Zarówno z perspektywy realizacji strategii biznesowej Spółki, jak i odpowiedzialności 
społecznej – grupy te mogą na siebie oddziaływać. Na potrzeby „Oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych KRUK S.A. za rok 2019” zidentyfikowane zostały istotne aspekty ekonomiczne, środowiskowe i 
społeczne. Aby to zrobić, zorganizowano spotkania z wewnętrznymi interesariuszami. Byli to: pracownicy, kadra 
kierownicza oraz zarząd KRUK S.A. 
  
W efekcie rozpoznano kluczowych interesariuszy zewnętrznych, takich jak:  

• klienci (czyli osoby zadłużone),  
• partnerzy biznesowi, 
• instytucje nadzorujące, 
• stowarzyszenia branżowe, 
• NGO’s, 
• akcjonariusze, 
• dostawcy, 
• firmy konkurencyjne,  
• instytucje finansowe, 
• organizacje społeczne, 
• regulatorzy rynku, 
• media. 

[G4-24] 
 
Istotność grup interesariuszy zweryfikowaliśmy m.in. na podstawie:  

• badań społecznych, które są przeprowadzane przynajmniej raz w roku, 
• badań satysfakcji klientów indywidualnych, które są przeprowadzane na bieżąco, 
• badań satysfakcji partnerów biznesowych, które są przeprowadzane raz w roku. 

[G4-20] 
 
Do kluczowych interesariuszy KRUK S.A. należą następujące grupy, z którymi Spółka utrzymuje różne formy 
dialogu – w zależności od potrzeb.  
 

Interesariusze Formy dialogu Powtarzalność 
Regulatorzy i 
stowarzyszenia 
branżowe  

Udział w opiniowaniu nowych regulacji, ustaw (w ramach 
powoływanych w miarę potrzeb grup roboczych) 

Proces ciągły  

Firmy konkurencyjne 
z sektora zarządzania 
wierzytelnościami   

Udział w rozmowach na temat poprawy wizerunku całej branży 
zarządzania wierzytelnościami w Polsce (w ramach grupy roboczej 
stworzonej przez ZPF). Udział w różnych eventach dedykowanych 
branży, w których uczestniczą również nasi konkurenci.  

Proces ciągły 

Organizacje non 
profit 

Zaangażowanie w wydarzenia związane z edukacją finansową, a także 
udział w akcjach charytatywnych. Od 2019 roku zaangażowanie w 
działania na rzecz podnoszenia świadomości biznesu i społeczeństwa z 
zakresu nadmiernego konsumpcjonizmu i zmian klimatycznych, które 
dotyczą wszystkich (tu przede wszystkim za pośrednictwem UNGC).   

Zależnie od potrzeb 
 

Ogół społeczeństwa Badania społeczne dotyczące wiedzy finansowej, planowania budżetu, 
zachowań finansowych i konsumpcyjnych Polaków, podejścia do 
zadłużenia, oszczędzania.  

Minimum raz w 
roku 

Warsztaty i szkolenia Zależnie od potrzeb 
Materiały prasowe, kampanie reklamowe, radiowe i telewizyjne. Zgodnie z 

planowaną strategią 
komunikacyjną 

Partnerzy biznesowi Badanie satysfakcji partnerów biznesowych Raz w roku 
Klienci  – w tym 
osoby zadłużone 

Badanie satysfakcji klientów Proces ciągły 
Platforma e-kruk.pl Proces ciągły 
Rozmowy bezpośrednie i telefoniczne z naszymi doradcami Proces ciągły  
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Dostawcy Bezpośrednie rozmowy w czasie spotkań, rozmowy telefoniczne, 
korespondencja e-mail 

Zależnie od potrzeb 

Pracownicy System Sugestii Pracowniczych, poprzez który pracownicy mogą 
składać wnioski z pomysłami m.in. na udogodnienia w miejscu pracy.  

Proces ciągły   

Forum Pracownicze, które pracownicy Grupy wybierają w tajnym 
głosowaniu spośród zgłoszonych kandydatów.  

4 spotkania w ciągu 
roku 
kalendarzowego  

Ankiety pracownicze, w tym ankiety badania satysfakcji z udziału w 
eventach, które organizujemy.    

Zależnie od potrzeb 

Komunikacja wewnętrzna, w tym konkursy wewnętrzne, zaproszenie 
do udziału w różnych akcjach pracowniczych i akcjach charytatywnych, 
np. „Szlachetna paczka”, akcje zaprzyjaźnionych fundacji „Koncert 
Nadziei”, „Fundacji „Zobacz mnie”. Komunikacja wzmacniająca 
świadomość ekologiczną. 

Zależnie od potrzeb 

Whistleblowing, czyli procedura zgłaszania nieprawidłowości za 
pośrednictwem anonimowego formularza na stronie internetowej. 

Zależnie od potrzeb 

Możliwość zgłoszenia nieprawidłowości do Zespołu Konsultacyjno-
Mediacyjnego.  

Zależnie od potrzeb 

Wewnętrzne wydarzenia dla pracowników.  Minimum raz w 
roku 

Program Wsparcia Pracowników w trudnych sytuacjach przy 
zachowaniu zasady pełnej poufności. 

Zależnie od potrzeb 
pracownika 

Bezpośrednie spotkania z kadrą zarządzającą. Zależnie od potrzeb  
 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego celem jest  pomoc 

pracownikom w trudnych sytuacjach przy zachowaniu zasady pełnej 
poufności. 

Zależnie od potrzeb 

Media Bezpośrednie spotkania, korespondencja e-mailowa, rozmowy 
telefoniczne. 

Proces ciągły 

Źródło: Spółka  
[G4-25] [G4-26] [G4-27] 
 
Wartości organizacji 
W 2019 roku misja KRUK S.A.  nie zmieniła się i była następująca:  
 

Naszymi klientami są osoby i firmy zmagające się z problemem nadmiernego zadłużenia. 
Budujemy pozytywne relacje i pomagamy w odzyskaniu wiarygodności finansowej. 

Stoimy na straży norm społecznych i prawnych nakazujących regulowanie zaciągniętych zobowiązań. 
 
Niezmiennie, tak jak w całej Grupie KRUK, działalność KRUK S.A. jest oparta na obowiązujących przepisach prawa, 
standardach branżowych (m.in. Zasadach Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce), 
normach społecznych (m.in. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka) oraz wewnętrznych regulaminach, 
instrukcjach i procedurach.  
Każdy pracownik KRUKa bez względu na rodzaj zatrudnienia i zajmowane stanowisko ma obowiązek przestrzegać 
wszystkich tych przepisów i regulacji, z którymi jest zapoznawany podczas szkoleń wdrożeniowych i stanowisko-
wych oraz za pomocą wewnętrznych akcji komunikacyjnych.  
Do najważniejszych wartości Grupy KRUK, a zatem i samej Spółki. zarówno w odniesieniu do współpracowników, 
jak i zewnętrznych interesariuszy Spółki należy zaliczyć: wzajemny szacunek, współpracę,  uczciwość, 
odpowiedzialność i transparentność. Są to również osobiste wartości Piotra Krupy, prezesa zarządu KRUK S.A.  
Każdy nasz pracownik ma dostęp do regulaminów, instrukcji, procedur postępowania, które są opublikowane w 
wewnętrznym „Niezbędniku” (intranecie), do którego dostęp ma każdy pracownik Grupy, w tym również KRUK 
S.A. 
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Dział Compliance wspiera wszystkie działy i zespoły pracujące w Spółce m.in. w interpretacji prawa i we wdrażaniu 
zmian w naszych procesach czy usługach tak, aby były one zgodne z zasadami etyki oraz regulacjami prawnymi. 
Od 2018 roku działa również Komitet Compliance, który jest odpowiedzialny za kompleksową ocenę ryzyk 
nowych produktów i procesów lub zmian, jakie są wprowadzane do tych już obowiązujących.     
 
Dokumenty, które pomagają dbać o wartości w KRUK S.A. 
Aby wyeliminować naruszenie wartości KRUKa, w Spółce obowiązują następujące dokumenty:  

• Polityka Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności – weszła w życie w 2019 r., określa podstawowe zasady 
badania, kontroli, miarkowania i monitorowania ryzyka zgodności w KRUK S.A. Polityka określa również 
zakres uprawnień i obowiązków jednostek organizacyjnych spółek w stosunku do Działu Compliance.  
Aktami wykonawczymi do Polityki są instrukcje wewnętrzne obowiązujące w Spółce. 

• Wewnętrzna Polityka Mediacyjna – wspiera pozytywne relacje pomiędzy pracownikami, przeciwdziała 
powstawaniu konfliktów, mobbingowi i dyskryminacji. Każdy pracownik może zgłosić do Zespołu 
Konsultacyjno-Mediacyjnego wniosek o wszczęcie postępowania w jego sprawie. Zespół może również 
działać z własnej inicjatywy. W 2019 roku polityka funkcjonowała na zasadach nowelizacji wcześniejszego 
dokumentu z 2018 roku. W zaktualizowanej polityce rozszerzono ochronę pracowników w zakresie 
zachowań dyskryminujących, w tym molestowania i molestowania seksualnego. 

• Regulamin Komitetu Compliance. Zapewnia zasady spójnego i zorganizowanego funkcjonowanie ciała 
kolegialnego odpowiedzialnego za wydawanie zbiorczej opinii o ryzyku w wieloobszarowych, najbardziej 
złożonych bądź newralgicznych kwestiach wzbudzających podejrzenie istnienia poważnego ryzyka dla 
Spółki.  

• Instrukcja rekomendacji Compliance. Reguluje sposób wydawania dla danych jednostek organizacyjnych 
rekomendacji Działu Compliance odnośnie stosowania prawa oraz poprawności określonych praktyk 
biznesowych. 

• Instrukcja postępowania na wypadek kontroli regulatora lub czynności w zakresie postępowania karnego. 
Reguluje zasady postępowania pracowników KRUK S.A. na wypadek kontroli organu regulacyjnego 
(UOKiK, KNF, PUODO). Znajdują się w niej informacje o  określonych kompetencjach pełnomocników, a 
także zakres zadań, jakie poszczególni pracownicy wykonać, aby kontrola odbyła się zgodnie z przepisami 
prawa, bez utrudnień. 

• Instrukcja zarządzania zmianami w przepisach prawa oraz wytycznymi regulatorów. Opisuje proces 
monitorowania, ogłaszania i implementowania przez Dział Compliance w KRUK S.A. zmian w przepisach 
prawa, stanowiskach regulatorów oraz przepisy wynikające z linii orzeczniczych. 

• Instrukcja przeprowadzania kontroli zgodności. Została wprowadzona w 2019 roku przez Dział Compliance. 
Określa ona sposób badania zgodności procesów zachodzących w KRUK S.A. z przepisami prawa, 
wytycznymi regulatorów oraz obowiązującymi liniami orzeczniczymi. W oparciu o niniejszą instrukcję, 
która jest aktem wykonawczym w stosunku do wspomnianej wcześniej Polityki Zarządzania Ryzykiem 
Braku Zgodności, przeprowadzone były już w 2019 roku kontrole procesów lub ich wycinków wskazane 
w rocznym planie audytowym. 

• Dział Compliance przejął w 2019 roku proces nadzoru nad konfliktem interesów. Przygotowany został 
projekt nowej, zaktualizowanej Polityki zarządzania konfliktem interesów oraz Polityki prezentowej, które 
są bardziej szczegółowe i jeszcze lepiej zabezpieczą organizację przed niepożądanymi zjawiskami. 

• Polityka Antykorupcyjna, która pomaga zapobiegać korupcji i nadużyciom w KRUK S.A. Była ona wdrożona 
w latach wcześniejszych i nadal obowiązuje.  
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Podstawowe zasady etyki i wartości w KRUK S.A. 
Klient Partner biznesowy Akcjonariusz Pracownicy 
Osoby zadłużone traktujemy 
z szacunkiem.  
Pomagamy im wydostać się z 
pętli zadłużenia.  
Dbamy o bezpieczeństwo 
danych osobowych.  
Upraszczamy często 
skomplikowany i 
niezrozumiały język 
prawniczy tak, aby rozumieli 
go wszyscy nasi klienci. 
 

Nie składamy obietnic bez 
pokrycia.  
Indywidualnie podchodzimy do 
potrzeb naszych partnerów 
biznesowych.  
Szanujemy naszych 
konkurentów.  
Zachowujemy poufność 
informacji.  
Unikamy konfliktu interesów.  
Pracujemy według przejrzystych  
i uczciwych zasad.  
Budujemy  długoterminowe i 
trwałe relacje.  

W komunikacji z 
akcjonariuszami ważne są dla 
nas: 

• prawda,  
• kompleksowość 

informacji,  
• ciągłość komunikacji,  
• szybkość działania, 
• zrozumiała komunikacja, 
• transparentność. 

 

Szanujemy poglądy 
wszystkich pracowników.  
Wspólnie dbamy o reputację 
firmy.  
Dbamy o dobre relacje 
wewnątrz Grupy i słuchamy 
wszystkich opinii naszych 
pracowników.  
Pomagamy sobie wzajemnie.  
Jesteśmy tolerancyjni.  
Relacje opieramy na 
wzajemnym szacunku i 
partnerstwie.  
Umożliwiamy naszym 
pracownikom podnoszenie 
kwalifikacji.  

Źródło: Spółka 

[G4-56] 

 
Kultura organizacyjna w KRUK S.A. 

Z uwagi na to, że KRUK S.A. jest spółką-matką w Grupie KRUK, to kultura organizacyjna tej spółki jest duplikowana 
w innych spółkach. W związku z tym w KRUKu istnieje duża świadomość wagi kultury organizacyjnej w budowaniu 
zaangażowania pracowników i kształtowania pożądanych postaw i zachowań.  
Od 2016 roku metodologia badania kultury organizacyjnej korzysta z wymiarów kulturowych Geerta Hofstede. 
Badanie zgodnie z założeniami wewnętrznymi spółki KRUK jest przeprowadzane cyklicznie - nie częściej jednak 
niż raz na dwa lata.  
Kultura organizacyjna dotycząca KRUKa jest silna, wyrazista, mocno identyfikuje naszych pracowników z 
organizacją i jest wspólna bez względu na zajmowane stanowiska czy kraj działania.  
Obecna kultura organizacyjna w KRUK S.A. jest najsilniej wyrażana przez: 
 

 

 

 

 

                     

PARTNERSTWO 
(mały dystans władzy) 

WSPÓŁRACĘ 
(dawniej kobiecość) 

WOLNOŚĆ WYRAŻANIA EMOCJI 
(niski formalizm) 

  
W praktyce i życiu codziennym organizacji oznacza to, że pracownicy Spółki: 

• budują partnerskie relacje bez względu na to, jakie mają stanowisko i pozycję w firmie – co 
pozwala im prowadzić otwarte dyskusje, cieszyć się zaufaniem współpracowników i efektywnie z 
nimi współpracować;   

• lubią ze sobą współpracować i wzajemnie się wspierają – wynik zespołu jest równie ważny jak 
indywidualny sukces; 

• cenią przyjazną atmosferę pracy; 

• szanują emocje i opinie innych – pozwalają im otwarcie je wyrażać, odnoszą się do nich ze 
zrozumieniem, dbają o relacje międzyludzkie. 
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W 2019 roku pracownicy nadal korzystali z systemu sugestii pracowniczych, w którym zgłaszają swoje pomysły i 
sugestie, jak optymalizować i polepszać komfort pracy w KRUK S.A. Poniższa tabela przedstawia liczbę wniosków 
zgłoszonych i zrealizowanych w ramach systemu sugestii pracowniczych w 2019 roku w porównaniu do roku 
2018. Odsetek zrealizowanych sugestii w porównaniu do liczby ich zgłoszeń wyniósł w 2018 roku 16%, a w 2019 
roku prawie 11%.  
 
Liczba zgłoszonych przez pracowników samej spółki KRUK S.A. sugestii dotyczących optymalizacji w miejscu pracy 

KRUK S.A. 2018 2019 

Liczba zgłoszonych sugestii 1291 855 

Liczba zrealizowanych sugestii 208 90 

 
Normy prawne i społeczne 
Dział Compliance monitoruje na bieżąco zmiany w prawie, stanowiskach regulatorów rynku oraz orzecznictwie 
sądów krajowych i unijnych. W związku z tym Dział Compliance udziela informacji prawnych i regulacyjnych KRUK 
S.A., konsultuje również wdrażanie zmian w procesach Spółki.  
W 2019 roku było wiele zmian w przepisach prawa, o których pisaliśmy szerzej w punkcie 2.2.5. 
 
Ponadto w KRUK S.A. monitorowano na bieżąco działalność regulatorów ogólnych i sektorowych rynku usług 
finansowych: 

• Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
• Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
• Komisji Nadzoru Finansowego 
• Rzecznika Finansowego  
• Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. 

 
KRUK S.A., jako podmiot dominujący Grupy, jest członkiem organizacji zrzeszających, za pośrednictwem których 
przedstawia swoje stanowiska dotyczące projektów aktów prawnych.   
Spółka jest członkiem takich organizacji, jak: 

• PKPP Lewiatan;  
• Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (w skrócie: ZPF, a dawniej KPF); 
• Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych;  
• United Nations Global Compact.  

[G4-16] 
 
Przystępując do ZPF, KRUK S.A. zobowiązała się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, które są kodeksem 
etycznym ZPF. Dokument ten stawia wysokie wymagania członkom zrzeszonym w tej organizacji zarówno w 
zakresie kontaktów z innymi przedsiębiorcami, jak i – w szczególności – z konsumentami. Przedstawiciele Spółki 
brali w roku 2019 czynny udział w nowelizacji Zasad Dobrych Praktyk w celu zapewnienia wyższych standardów 
ochrony konsumenta. Tekst jednolity Zasady Dobrych Praktyk ZPF został zamieszczony pod adresem  
 https://zpf.pl/pliki/etyka/ZPF_zasady_dobrych_praktyk_12.2019.pdf 
Jest on również dostępny w na stronie kruk.pl pod adresem https://pl.kruk.eu/partnerzy-biznesowi/o-nas 
 
Z uwagi na to, że KRUK S.A. notowana jest na GPW w Warszawie Spółka stosuje Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW.  

https://zpf.pl/pliki/etyka/ZPF_zasady_dobrych_praktyk_12.2019.pdf
https://zpf.pl/pliki/etyka/ZPF_zasady_dobrych_praktyk_12.2019.pdf
https://pl.kruk.eu/partnerzy-biznesowi/o-nas
https://pl.kruk.eu/partnerzy-biznesowi/o-nas
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Klienci Spółki zadłużają się z różnych powodów, m.in. w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Gdy 
potrzebują wsparcia psychologicznego, mogą je otrzymać za naszym pośrednictwem KRUK S.A., ponieważ Spółka 
współpracuje z organizacją non profit, która udziela porad i pomocy osobom zadłużonym, zmagającym się z 
depresją lub zgłaszającym myśli samobójcze. W związku z tym w Spółce została wypracowana procedura 
postępowania w zgłaszanych przez klientów sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Jest to podyktowane troską 
o klientów, którzy borykają się z wieloma różnymi problemami związanymi też z kłopotami finansowymi. 
 
3.1 Kategoria ekonomiczna  
KRUK S.A. jest liderem zarządzania wierzytelnościami w Polsce, a Grupa KRUK w Europie Centralnej. W codziennej 
pracy w Spółce bardzo ważni są jej klienci. To właśnie z myślą o nich powstała prougodowa strategia, która 
umożliwia naszym klientom ratalną spłatę długów w sposób dopasowany do ich potrzeb. To pozwala im odzyskać 
wiarygodność finansową i wrócić na rynek obrotu gospodarczego. Właśnie dlatego KRUK S.A. regularnie bada 
potrzeby, oczekiwania i satysfakcję klientów oraz partnerów biznesowych. Dzięki temu produkty Spółki są 
dopasowywane do zmieniającego się otoczenia prawnego i rynkowego.  
 

3.2 Wyniki ekonomiczne 
 

Wyniki ekonomiczne KRUK S.A. za 2018 i 2019 rok 

Wyniki ekonomiczne spółki zostały przedstawione w ujęciu grupowym. 
w mln zł 2018 2019 
Przychody 120 176 
Koszty operacyjne (219) (235) 
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze (123)  (149) 
Płatności na rzecz inwestorów  (169)  (177) 
Płatności na rzecz państwa  (19)  (25) 
Inwestycje społeczne* - - 
Wartość ekonomiczna zatrzymana (287) (261) 

* KRUK S.A.  nie prowadzi ewidencji wydatków związanych z inwestycjami społecznymi. 

Źródło: Spółka 

[G4-EC1] 
 

Wynagrodzenia pracowników 

W spółce KRUK w 2019 roku nadal obowiązywały takie same, jak w latach ubiegłych zasady dotyczące 
wynagrodzeń. Są one dokładnie opisane w Polityce kadrowo-płacowej. Warto zaznaczyć, że regulacje zawarte w 
tej polityce obowiązują wszystkich pracowników bez względu na płeć, wiek, narodowość czy inne aspekty.  
Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach są porównywalne. Ewentualne różnice mogą 
wynikać z odmiennego zakresu wykonywanej pracy.  
W działach, w których zarobki są wyższe, jak IT, pracuje istotnie więcej mężczyzn. Z kolei w działach 
administracyjnych lub Call Center przeważają kobiety.  
 
Wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla w KRUK S.A. w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej 
 

KRUK S.A. 2017 2018 2019 

Kobiety 236% 213% 229% 

Mężczyźni 272% 273% 310% 

 
Źródło: Spółka [G4-EC5] 
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Obecność na rynku  
KRUK S.A. jest spółką dominującą, której standardy i wartości niemal w pełni są kaskadowane na pozostałe spółki 
działające w Grupie KRUK zarówno w Polsce, jak i za granicą. KRUK S.A. działa w Polsce. Główna siedziba firmy 
znajduje się we Wrocławiu. Działają w niej wszystkie centralne obszary Spółki odpowiedzialne za strategię i 
sprawujące nadzór nad działalnością całej organizacji. Są to m.in. obszary operacyjne, administracja, marketing, 
PR, HR, dział odpowiedzialny za relacje inwestorskie czy nadzór korporacyjny. Natomiast w Szczawnie-Zdroju i w 
Pile znajdują się oddziały lokalne, w których znajdują się obszary operacyjne, jak np. Call Center. W Spółce działają 
też biura regionalne, w których działają doradcy terenowi.  
W poszczególnych lokalizacjach pracują osoby, które są mieszkańcami danych miast i ich okolic.  [G4-EC6] 
 

Pośredni wpływ ekonomiczny 

 
Edukacja finansowa nadal ważna 

KRUK S.A. jest inicjatorem wielu akcji edukacyjnych, które wynikają z potrzeb zarówno pracowników, jak i 

interesariuszy zewnętrznych, w tym również społeczeństwa i klientów (osób zadłużonych).  

Jedną z najważniejszych potrzeb społecznych, które Spółka zidentyfikowała, nadal jest edukacja finansowa, co 

potwierdza mini badanie z marca 2019 roku, w jakie działania powinna angażować się taka firma, jak KRUK S.A. 

(wyniki badania przedstawiliśmy w tabeli powyżej, w „Istotnych aspektach i wskaźnikach”).  

Jedną z grup interesariuszy zewnętrznych, którzy przyczyniają się do krzewienia edukacji finansowej, są 

dziennikarze. Jak wynika z różnych badań społecznych, środki masowego przekazu nadal są dla wielu osób 

źródłem wiedzy na temat finansów. Dlatego firmy z branży zarządzania wierzytelnościami, zrzeszone w Związku 

Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (dawniej KPF), w ramach grupy roboczej członków ZPF prowadziły również 

w 2019 roku wspólny projekt „Windykacja? Jasna sprawa”. Ma on na celu edukować społeczeństwo w zakresie 

praw i zmieniających się regulacji związanych z odzyskiwaniem należności w Polsce. Przedstawiciele biura 

prasowego KRUK S.A. w ramach przynależności do grupy roboczej angażują się w prace nad materiałami 

prasowymi, które są  poświęcone zarządzaniu wierzytelnościami w Polsce. Przedstawiciele ZPF jako niezależna 

organizacja wypowiadają się również w mediach na temat wpływu zatorów płatniczych m.in. na rozwój 

gospodarki.  

Jako członek tego projektu razem z innymi firmami Spółka buduje pozytywny wizerunek branży. Ważne jest 

bowiem wyjaśnianie ciągle zmieniających się przepisów prawnych dotyczących działania takich firm jak KRUK. 

Dlatego Spółka we współpracy z ZPF stara się prostować publikowane w mediach informacje, które mogą ich 

odbiorców wprowadzać w błąd.  

ZPF natomiast w imieniu firm uczestniczących w projekcie, ale w ścisłej współpracy z nimi przygotowuje prasowe 

materiały edukacyjne.  

Ten branżowy dialog dowodzi, jak ważne jest, by prowadzić działania edukacyjne na temat finansów i pracy firm, 

które zarządzają wierzytelnościami.  

Strona internetowa projektu to: http://wjs.zpf.pl/.     

 

Poziom wiedzy finansowej w społeczeństwie nadal na podstawowym poziomie 

W dalszym ciągu prowadzone przez Spółkę badania społeczne pokazują, że znajomość finansów w 
społeczeństwie jest na podstawowym poziomie. Dlatego też w dalszym ciągu większość naszych aktywności 
związanych z CSR KRUK S.A. koncentruje się na edukacji finansowej.   

http://wjs.zpf.pl/
http://wjs.zpf.pl/
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Badanie „Postawy Polaków wobec zadłużenia”, które przeprowadziła na zlecenie KRUK S.A. firma badawcza IQS 
na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków w wieku 18+ w październiku 2019 roku, kolejny raz pokazało, że wiele 
osób zmagających się z zadłużeniem potrzebuje wiedzy i porad, jak sobie z nim poradzić.  
Z badania wynika, że prawie 60% Polaków nie wie, jak mogłoby sobie poradzić ze spłatą zadłużenia i 
potrzebowałaby w tym zakresie pomocy, a co piętnasty Polak (7%) oczekiwałby wyręczenia go w kwestii 
uregulowania długu. Wśród ankietowanych najwięcej jest osób  w wieku 18-24 (aż 12% z nich deklaruje, że 
oczekiwałoby wsparcia przy spłacie długu).  
Dlatego działania edukacyjne Spółki kierowane są do wielu grup społecznych, m.in. osób zadłużonych, młodzieży, 
partnerów biznesowych, a także instytucji, które bezpośrednio współpracują z osobami zadłużonymi.  
 
Badanie przyczyn zadłużenia Polaków 

Wspomniane badanie z 2019 roku „Postawy Polaków wobec zadłużenia” potwierdza nadal, że zadłużenie może 

przydarzyć się każdemu i nie ma się na to decydującego wpływu. Tak uważa ponad połowa ankietowanych (52%). 

Z drugiej strony ponad 40% twierdzi, że zadłużenie jest konsekwencją niezaradności człowieka.  

 

 
 

Co kredyty i pożyczki mają wspólnego z ochroną środowiska? 

W 2019 roku w KRUK S.A. przeprowadził kampanię „Spłaćmy dług wobec Ziemi”, która nawiązywała do 
nadmiernego konsumpcjonizmu Polaków. W ramach podnoszenia świadomości finansowej, przeprowadzono 
badania, które pokazały, w jaki sposób Polacy planują zaciąganie pożyczek lub kredytów i jakie są ich potrzeby w 
tym zakresie.  W ten sposób Spółka zwróciła uwagę na zależności występujące pomiędzy nadmiernym 
konsumpcjonizmem i zaciąganiem kredytów lub pożyczek a kryzysem klimatycznym, który dotyczy każdego 
człowieka. 
Do zobrazowania tego  Spółka skorzystała z analogii, jakie istnieją pomiędzy długiem finansowym a długiem 
ekonomicznym.  Dlatego też z Dzień Długu Ekologicznego pomógł w zainteresowaniu tym tematem mediów i 
interesariuszy Spółki- pracowników, klientów i ogół społeczeństwa.  
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Poniżej infografiki przygotowane w oparciu o wyniki badania „Konsumpcjonizm i świadomość ekologiczna 
Polaków” z 2019 roku.  

 
 

Więcej o kampanii „Spłaćmy dług wobec Ziemi” można przeczytać w rozdziale poświęconym kategorii 
środowiskowej. 
 

Pomagamy, jak żyć bez długów 

Od 2018 roku Spółka zachęca społeczeństwo do korzystania z bezpłatnego kursu on-line „Żyj bez długów”.  Jest 
on dostępny dla każdego. Został przygotowany go we współpracy z blogerem finansowym Tomaszem Jaroszkiem. 
Kurs znajduje się na www.kurs.kruk.pl. Składa się on z 12 lekcji, z których uczestnicy dowiadują się m.in., od czego 
zacząć spłatę długów, jak prowadzić domowy budżet, jak zacząć oszczędzać i jak zmienić nawyki finansowe. Z 
lekcji mogą skorzystać również osoby niedowidzące lub niedosłyszące, ponieważ można go odsłuchać w formie 
audio lub przeczytać jako transkrypcję. Są w nim dostępne również liczne arkusze kalkulacyjne, ćwiczenia, 
artykuły, kalkulatory poduszki finansowej, domowego budżetu, wydatków na przyjemności itp.  
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W ramach promocji kursu 10 stycznia 2019 r. KRUK wspólnie z Tomaszem Jaroszkiem, prowadzącym kurs ”Żyj bez 
długów”, zorganizował webinar „Jak zmienić swoje nawyki finansowe”. W transmisji na żywo udział wzięło ok. 40 
osób. Do 04.01.2019 r. z kursu skorzystało 374 osób. A do 07.01.2020 r. z kursu skorzystało 890 osób. 
 

Dzień bez Długów  

Jak ważne są kwestie związane z kontrolowaniem swoich finansów, odpowiedzialne planowanie wydatków, a 
także wywiązywanie się z zapłaty za wszystkie swoje zobowiązania ma przypominać co roku Dzień bez Długów. 
Zainicjował go Spółka KRUK, a od ponad 10 lat do tego przedsięwzięcia co roku dołączają również inne firmy, 
szczególnie z branży finansowej. 
W 2019 roku KRUK S.A z okazji Dnia bez Długów na podstawie wspomnianego powyżej badania „Postawy Polaków 
wobec zadłużenia” przygotowała specjalny raport. Pokazuje on, jakie są różnice, a także wspólne spostrzeżenia 
poszczególnych pokoleń w kwestiach związanych z emocjami i innymi problemami, jakie towarzyszą.  
We współpracy z agencją informacyjną Newseria Spółka opublikowała także materiał wraz z komentarzem 
psychologa Romana Pomianowskiego ze Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych. Komentarze i 
informacje prasowe zostały wykorzystane przez media ogólnopolskie i lokalne.  
Były publikowane w prasie i internetowych serwisach informacyjnych, a także Spółka udzieliła komentarzy w 
audycjach radiowych i w programach telewizyjnych. Spółka odnotowała 500 publikacji. Poniżej szczegóły: 
 

Prasa 14 publikacji  

Radio 7 radiostacji  

TV 2 stacje tv 

Internet + social media 477 publikacji  

Oznacza to, że tematyka jest nadal aktualna i ważna.  

 

Sponsoring charytatywny  
Działalność charytatywna w całej Grupie KRUK, a zatem i w KRUK S.A. zajmuje wyjątkowe miejsce. W Spółce 
obowiązuje Polityka sponsoringu charytatywnego – jest w niej dokładnie opisany zakres pomocy i charakter 
wspieranych inicjatyw przez KRUK S.A. W 2019 roku, ze względu na zaangażowanie w działania o charakterze 
ekologicznym, zaktualizowano ww politykę  również zakres działań z tego obszaru.     
Poza inicjatywami edukacyjnymi wśród obszarów, jakie są bardzo ważne dla Spółki jest zdrowie, dobre 
samopoczucie i sprawność fizyczna. Dlatego też KRUK angażuje się w promocję proaktywnego i zdrowego trybu 
życia, wspieramy rozwój młodych osób i dbamy o środowisko.  
W 2019 roku KRUK S.A. już siódmy raz była głównym sponsorem charytatywnego „Biegu Firmowego” we 
Wrocławiu. Fundacja Everest, organizator biegu, dochód z tego przedsięwzięcia przeznaczyła na swoich 
podopiecznych.  
Dla przypomnienia, ideą „Biegu Firmowego”, poza pomocą charytatywną, jest promowanie zdrowej rywalizacji, 
współpracy zespołowej oraz aktywności fizycznej wśród pracowników m.in. dolnośląskich przedsiębiorstw – 
zarówno małych firm, jak i międzynarodowych korporacji.  
Dlatego poza pomocą, bieg traktowany jest przez pracowników jako wydarzenie, które daje możliwość 
zintegrowania się z koleżankami i kolegami z pracy. W ramach pakietu sponsorskiego Spółka opłaciła pakiety 
startowe 150 pracownikom.  
Pracownicy KRUKa chętnie angażują się i inicjują również w pomoc wybranym rodzinom w ramach „Szlachetnej 
paczki”. W 2019 roku uczestniczyli też w świątecznej zbiórce pieniędzy i prezentów dla podopiecznych fundacji 
„Zobacz mnie”.  
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W 2019 roku KRUK S.A. był też jednym ze sponsorów Koncertu Nadziei organizowanego przez Fundację „Na 
ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, z którego dochód został przeznaczony na pomoc pacjentom 
„Przylądka Nadziei”, Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu.   
 

Ponadto w ramach działań charytatywnych jako KRUK S.A.:   

• dofinansowała amatorskie zespoły sportowe w Polsce;  

• aktywnie uczestniczyła w zbiórkach krwi organizowanych we współpracy z regionalnymi Centrami 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.  

[G4-EC7] 

 
Praktyki zakupowe 

KRUK tak, jak cała Grupa w ramach swojej działalności operacyjnej współpracuje z wieloma lokalnymi dostawcami 

towarów i usług. Są one niezbędne do prowadzenia działań wielu obszarów. Do naszych kategorii zakupowych 

należą np. sprzęt, oprogramowanie i usługi IT, zaopatrzenie biur, utrzymanie floty, usługi marketingowe itp. 
 [G4-12] 

 

Postępowania zakupowe i dostawcy 

W 2019 roku w Polsce przeprowadzonych zostało 169 postępowań zakupowych. To 47 postępowań więcej niż w 

2018 roku – większość dotyczyła KRUK S.A.  

Liczba dostawców w Polsce w latach 2017-2019 roku, pokazujący udział procentowy zagranicznych dostawców.  

 
      

Kraj 

Liczba 
dostawców 
ogółem 

Procent dostawców 
zagranicznych  na 
rynku polskim 

Liczba 
dostawców 
ogółem 

Procent dostawców 
zagranicznych  na rynku 
polskim 

Liczba 
dostawców 
ogółem 

Procent dostawców 
zagranicznych  na 
rynku polskim                     

2017 r.  2017 r. 2018 r. 2018 r.  2019r. 2019r. 

Polska 1071 1% 1103 3% 1145 4% 
 

      
KRUK współpracuje głównie z dostawcami lokalnymi, którzy w 2019 r. stanowili 96% ogólnej liczby dostawców Spółki 

 

Współpraca z dostawcami zewnętrznymi 

Schemat  współpracy Spółki z zewnętrznymi dostawcami usług i towarów prezentuje się następująco: 

• wybór dostawcy towaru lub usługi w postępowaniu zakupowym, robimy to w oparciu o: wcześniej 
przygotowaną specyfikację, kryteria i wymagania konieczne, wysłane zapytanie ofertowe, 
porównanie i analizę ofert, negocjacje, wybór najkorzystniejszej oferty i kwalifikację 
rekomendowanego dostawcy,  

• akceptacja zlecenia zakupu wg obowiązujących ścieżek akceptacji wydatków mających: 
odzwierciedlenie w budżecie, 

• podpisanie umowę lub zamówienia, 

• realizacja umowę lub wysyłanie zamówienie do dostawcy,  

• odbiór dostawy,  
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• odbiór faktury, 

• zatwierdzenie płatności, 

• realizacja płatności, 

• wystawienie corocznie oceny  kluczowym dostawcom. 

  

W KRUK S.A. proces zakupowy i reguły współpracy z dostawcami reguluje Polityka zakupowa i Instrukcja realizacji 

polityki zakupowej.  

 

Polityka zakupowa określa zasady, które obowiązują nas w procesie zakupowym.  

Wskazuje, jak zaciągać zobowiązania w imieniu i na rzecz spółki KRUK, jak wybrać najlepszych dostawców i 

zachować najlepszą relację ceny do jakości nabywanych towarów lub usług, a także jak rozliczać umowy – 

pamiętając przy tym, aby nasze działania były spójne z naszymi wartościami, misją, wizją oraz celami 

strategicznymi Spółki.  

 

We współpracy z dostawcami w postępowaniu zakupowym Spółka kieruje się takimi  zasadami, jak: 

• zachowanie poufności biznesowej,  

• współpraca i komunikacja,  

• przeciwdziałanie wszelkim formom korupcji,  

• równe traktowanie, 

• unikanie konfliktu interesów.  

 

Uczciwość i wzajemny szacunek są ważne również we współpracy z dostawcami. Aby zasady te były jasne i 
przejrzyste, w KRUK S.A. obowiązuje Polityka zapobiegania nadużyciom, Polityka zarządzania konfliktem 
interesów i Polityka prezentowa. Dostawcy, którzy biorą udział w postępowaniach zakupowych w Polsce, 
zapoznają się z Zasadami  Etycznego Zachowania się Dostawców w kontaktach z pracownikami Spółki. Są w nich 
spisane wartości KRUK S.A.. Zasady te obowiązują wszystkich dostawców, którzy współpracują i starają się o 
współpracę z KRUK. Obowiązują one także w kontaktach z pracownikami.  
 

Spółka wybiera dostawców: 

• w konkursie ofert, 

• z wolnej ręki, 

• na podstawie renegocjacji umowy,  

• w trybie zamówienia do umowy ramowej. 

Podstawą budowy wiarygodności i zaufania pomiędzy pracownikami Spółki a dostawcami, jest zdecydowany brak 
zgody na jakiekolwiek formy nadużyć, w tym korupcji, dlatego w umowach z dostawcami znajduje się klauzula 
antykorupcyjna.  
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W postępowaniach zakupowych w Polsce o wartości transakcji powyżej 100 tys. zł stosowane jest kryterium CSR 
w formie ankiety. Na podstawie pytań ankiety można ocenić dostawców pod kątem ich etyki środowiskowej, 
społecznej i ekonomicznej. W ten sposób Spółka chce mieć pewność, że również kluczowi dostawcy przestrzegają 
zasad i standardów. W ankiecie znajdują się pytania o dobre praktyki ich firmy w obszarze CSR w odniesieniu do: 

• społeczności lokalnej, 

• pracowników i miejsca pracy, 

• rynku i klientów, 

• środowiska naturalnego. 

 

W 2019 roku ankietę CSR wypełniło 65% dostawców biorących udział w postępowaniach zakupowych.  

W ankiecie CSR dostawcy odpowiadali m.in. że: 

• uczestniczą w dialogu ze społecznością lokalną, prowadzą akcje charytatywne, organizują programy 
stażowe,  

• zatrudniają pracowników w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami, dbają  o zdrowie i 
bezpieczeństwo pracowników, traktują ich godnie, prowadzą dialog z pracownikami i są otwarci na ich 
inicjatywy, umożliwiają pracownikom poszerzanie wiedzy 

• dbają o jakość obsługi swoich klientów, prowadzą działalności zgodnie z prawem i etyką, przestrzegają 
zasad etycznych w relacjach ze swoimi dostawcami i konkurencją, są elastyczni i dostosowują produkty 
i usług do potrzeb grona klientów 

• prowadzą działania mające na celu zmniejszenie zużycia surowców np.  redukcję papierowych 
wydruków, oszczędzanie zużycia energii; prowadzą politykę zarządzania odpadami, ograniczają 
podróże służbowe zamieniając je na telekonferencje.  

[G4-EC9] 

 
Kategoria środowiskowa 

W ramach konsultacji społecznych w dniach od 15 do 18 marca 2019 roku  KRUK S.A. przeprowadziła ankietę 
społeczną na panelu Ariadna metodą badania internetowego. Wzięło w niej udział 1079 osób powyżej 18 roku 
życia z całej Polski. Wyniki zostały przedstawione powyżej w „Istotnych wkaźnikach i apsketach”. 
14% ankietowanych wskazało ochronę środowiska. KRUK S.A. świadczy usługi finansowe, które nie mają 
bezpośredniego wpływu na zanieczyszczenie środowiska, jednak w dobie kryzysu klimatycznego, Spółka uważa, 
że kwestie związane z ochroną środowiska dotyczą wszystkich naszych interesariuszy, w tym pracowników, 
partnerów biznesowych i klientów.  
Dlatego decyzją Zarządu KRUK S.A. przystąpiła w kwietniu 2019 roku do sygnatariuszy United Nations Global 
Compact, angażując się m.in. w działania związane z przestrzeganiem 10. zasad UNGC, czyli praw człowieka, 
standardów pracy, przeciwdziałania korupcji, a także na rzecz ochrony środowiska.  Aby pokazać wpływ 
wzmożonego konsumpcjonizmu na środowisko, w maju 2019 roku Spółka przeprowadziła mini badanie społeczne 
na reprezentatywnej próbie 1106 Polaków „Konsumpcjonizm i świadomość ekologiczna Polaków”. Wyniki tego 
badania były pretekstem do pokazania, jak m.in. nieprzemyślane kredyty lub pożyczki wpływają na nasz domowy 
budżet i przy okazji również na środowisko. Przez analogię długu finansowego i długu ekologicznego, KRUK 
przygotował kampanię społeczną „Spłaćmy dług wobec Ziemi”. Kampania trwała od maja do grudnia 2019 roku. 
Jej kulminacyjnym punktem był Dzień Długu Ekologicznego, który w 2019 roku wypadał 29 lipca. 
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W ramach kampanii zostały przygotowane komunikaty prasowe do mediów ogólnopolskich i lokalnych: „Nie 
trzeba być zadłużonym finansowo, aby mieć dług”, Światowy Dzień Ochrony Środowiska: co kredyty i pożyczki 
mają wspólnego z ochrona środowiska?”, „Międzynarodowy Dzień Długu Ekologicznego coraz wcześniej – jednym 
z powodów nadmierny konsumpcjonizm”.  
Spółka zorganizowała również we współpracy z EkoCentrum z Wrocławia warsztaty dla pracowników – 
wolontariuszy z polskich spółek Grupy KRUK. Warsztaty i wykład dotyczyły ochrony owadów zapylających i 
budowania dla nich specjalnych domków. W Dniu Długu Ekologicznego odbył się wewnętrzny event, podczas 
którego KRUK S.A. zrezygnowała z plastikowych sztućców. Zostały one zastąpione metalowymi sztućcami. Każdy 
pracownik otrzymał swój komplet metalowych sztućców, o które – ze względów bezpieczeństwa i higieny pracy - 
jest zobowiązany dbać samodzielnie. 
Z obliczeń Spółki wynika, że - rezygnując z plastikowych sztućców - w 2019 roku jej roczne zużycie plastiku 
zmniejszy się o ponad 810 kg.  
W Spółce od kilku lat są dystrybutory wody. Aby jednak zachęcić pracowników do picia wody z kranu, zamiast 
wody z plastikowych butelek, Spółka zleciła badanie próbek wody kranowej z polskich oddziałów KRUK S.A. 
Wykonało je laboratorium badań środowiskowych Ekolabos sp. z o.o. z Wrocławia Wyniki badań potwierdziły,  że 
woda z kranu nadaje się do spożycia bez konieczności jej przegotowywania.    
Dodatkowo w ramach kampanii „Spłaćmy dług wobec Ziemi” Spółka przystąpiła do grona Rowerowych 
Pracodawców Fundacji AllForPlanet i zachęcała pracowników aby szczególnie latem dojeżdżali do pracy rowerem. 
Pracownicy mogli skorzystać też z bezpłatnego przeglądu swoich rowerów. Został on zorganizowany w polskich 
spółkach Grupy KRUK.  
W biurach KRUKa w Polsce przeprowadziliśmy zbiórkę zużytych baterii w celu oddania ich do recyklingu. 
Pracownicy mogli je wyrzucić do specjalnych pojemników na baterie, które zawierają szkodliwe dla środowiska 
metale. 
Celem wszystkich tych działań było zwiększenie uwagi zarówno pracowników, jak i społeczeństwa na zagadnienia 
dotyczące kryzysu klimatycznego i długu ekologicznego, a także podobieństw związanych z wpływem długu 
finansowego i ekologicznego na zdrowie i jakość życia człowieka.  
 
Webinar 2xEKO, czyli jak żyć ekonomicznie i ekologicznie? 
Z badania przeprowadzonego w maju 2019 roku przez KRUK S.A. na reprezentatywnej grupie 1106 Polaków 
powyżej 18 roku życia na panelu Ariadna wynika, że aż 84,3% Polaków dostrzega wpływ odpowiedzialnego 
kupowania na ochronę środowiska naturalnego. Z drugiej strony badanie pokazało, że co piąty ankietowany 
kupuje rzeczy, choć ich nie potrzebuje. Nadmierna konsumpcja wpływa z kolei na coraz szybsze zużycie zasobów 
Ziemi. 
Kredyty i pożyczki to jeden z najczęstszych powodów zadłużenia. Z danych Spółki wynika, że około 56% spraw 
dotyczących zadłużenia wynika z braku opłat rat kredytów lub pożyczek. Z kolei badanie przeprowadzone na 
przełomie lipca i sierpnia 2018 roku, pokazało, że niemal 30% osób zadłużonych ma długi, bo przeszacowało swoje 
możliwości finansowe. Raty były zbyt wysokie i te osoby nie były w stanie ich spłacać. Dlatego Spółka 
przedstawiała w swoich materiałach, że odpowiedzialny konsumpcjonizm i przemyślane zakupy oraz 
niemarnowanie ma wpływ nie tylko na zasoby budżetu domowego, ale też na zasoby Ziemi. Dlatego też KRUK 
zorganizował webinar o tym, jak żyć ekonomicznie, a przy okazji ekologicznie. Do współpracy Spółka zaprosiła 
ekspertów: - Sylwię Majcher, dziennikarkę i blogerkę specjalizująca się w tematyce "zero waste" i Tomasza 
Jaroszka, dziennikarza i blogera finansowego z Doradca.tv. Eksperci Spółki przedstawili, w jaki sposób 
gospodarować swoimi zasobami finansowymi i żywnościowymi, aby chronić swój portfel i także środowisko 
naturalne. 
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Promocja webinaru miała miejsce w różnych kanałach, m.in. w social mediach ekonomicznych i zajmujących się 
tematyką ekologiczną, w tym na fanpage'ach ekspertów na Facebooku, na fanpage'u KRUK S.A. Webinar był 
transmitowany na żywo, a jego nagranie jest zamieszczone na YouTube, na kanale KRUK Polska. Spółka 
przygotowała również na podstawie webinaru serię odcinków "2xEKO, czyli jak żyć ekonomicznie i ekologicznie?", 
które były promowane w serwisie natemat.pl.  
Celem webinaru była: 

• edukacja i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zarówno finansów, jak i ochrony i niemarnowania 
zasobów, a jednocześnie oszczędzania pieniędzy i ochrony środowiska; 

• zwrócenie uwagi społeczeństwa na pojęcie nadmiernego konsumpcjonizmu; 

• wzmocnienie wizerunku Spółki jako firmy troszczącej się o środowisko naturalne. 

Webinar „2xEKO” jest jednym z elementów wzbogacających kurs on-line "Żyj bez długów". KRUK S.A. zamierza 

kontynuować działania edukacyjne dotyczące podnoszenia świadomości finansowej, a także działań 

ekologicznych, które mają wpływ między innymi na budżet, jak i ochronę środowiska naturalnego. 

 

Wpływ Spółki na środowisko 

W działalności operacyjnej Spółki identyfikowane są obszary, które mają negatywny wpływ na środowisko 
naturalne. Są to przede wszystkim: zużycie energii, zużycie papieru oraz emisja spalin wynikająca z korzystania z 
samochodów służbowych. KRUK korzysta z dostaw różnych materiałów – m.in. biurowych, w związku z czym 
przyczyniamy się do dodatkowej emisji CO2 do atmosfery. 
  
W dalszym ciągu jedną z form kontaktu Spółki z klientami jest tradycyjna korespondencja, dlatego KRUK 
monitoruje zużycie papieru. Spółka stara się je ograniczyć, uwzględniając przy tym przepisy prawne, procedury, 
a także potrzeby klientów i zmiany technologiczne. Właśnie dlatego w KRUK S.A. obowiązuje Instrukcja 
procesowa dotyczącą korzystania z e-dokumentów. Dzięki niej pracownicy wymieniają się dokumentami w formie 
elektronicznej.  
Ponadto na potrzeby komunikacji KRUK S.A. z klientami, czyli osobami zadłużonymi, od 2017 roku niezmiennie 
działa platforma internetowa e-KRUK, która umożliwia kontakt z klientem drogą elektroniczną. To pozwala 
ograniczyć wysyłkę korespondencji w formie papierowej. 
 

Zużycie materiałów w KRUK S.A.  

Zużycie papieru w spółce KRUK  

 

Utylizacja makulatury w spółce KRUK  

 

W roku 2019 Spółka zmieniła metodologię liczenia ciężaru utylizowanej makulatury. We wcześniejszych raportach 

waga utylizowanej makulatury była oszacowana na podstawie liczby odebranych kontenerów o pojemności 12m3, 

których waga mogła istotnie różnić się od faktycznego ciężaru makulatury. W raportowanym okresie podana waga 

utylizowanej makulatury została podana zgodnie z danymi przekazywanymi przez odbiorców makulatury. 
[G4-EN1] 

2017 2018 2019 

224,74 tony   151,79 tony 222,09 tony 

2017 2018 2019 

221,76 tony 206,34 tony   37,24 tony  



 

Str | 33 Raport niefinansowy KRUK S.A. za 2019 rok 
 

 
Zużycie energii w KRUK S.A. 

Całkowite zużycie energii elektrycznej w KRUK S.A. 

 

Zużycie w ciągu poszczególnych lat 2017  2018  2019 

CAŁKOWITE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ [MWh] 3962,26 4313,762 3844,21 

Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych 

[MWh] 

 

6937,97 

 

7186,75 7933,16 
 

   

w tym benzyna [MWh] 799,69 774,91 1019,75 

w tym z oleju napędowego [MWh] 6137,53 6408,92 6911,90 

w tym z gazu ziemnego [MWh] 0,75 2,92 1,51 
 

   

Benzyna [m3] 86,16 83,46 109,87 

Olej napędowy [m3] 627,81 655,57 707,02 

Gaz ziemny [m3] 0,08 0,31 0,16 
Źródło: Spółka 

 

W 2019 roku całkowite zużycie energii elektrycznej spadło. Całkowite zużycie energii z surowców 
nieodnawialnych również nadal się zmniejsza, co obrazuje spadek całkowitej emisji CO2 do poziomu 5040,56 ton.  
[G4-EN3] 

 

Emisje 

Podobnie jak w 2018 roku, w 2019 roku na potrzeby działań operacyjnych pracownicy w KRUK S.A. korzystali z 
samochodów służbowych. Poniższa tabela uwzględnia dane dotyczące emisji dwutlenku węgla również przez 
flotę samochodową. 
 
Całkowita emisja CO2 

 

Emisja  CO2 w KRUK  w poszczególnych latach  2017 2018 2019 

Emisje CO2 wynikające z zakupionej na potrzeby budynku energii 
elektrycznej  [ton] 

 
3294,62 tCO2e 

 
3586,89 tCO2e 2940,82 tCO2e 

Emisje CO2 związane z transportem i paliwem spalanym w 
silnikach pojazdów służbowych [ton] 

 
1838,00 tCO2e 

 
1904,72 tCO2e 2099,74 tCO2e 

Całkowita emisja CO2 w organizacji  5132,62 tCO2e 5491,62 tCO2e 5040,56 tCO2e 
Źródło: Spółka 

 [G4-EN15][G4-EN16] 

 
W 2019 roku, tak jak i w poprzednich raportowanych latach Spółka nie otrzymała kar z tytułu nieprzestrzegania 

prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. [G4-EN29] 

 

 

 

 

 



 

Str | 34 Raport niefinansowy KRUK S.A. za 2019 rok 
 

 

 

 

3.3 Kategoria społeczna 
Zatrudnienie w KRUK S.A. 

Całkowita liczba i wskaźnik zatrudnienia nowych pracowników w okresie objętym raportowaniem w podziale na grupy wiekowe, płeć i region   
Płeć Grupa wiekowa  

≤ 30 
 
 
 

2017   2018   2019 

Wskaźnik 
zatrudnienia w 

grupie wiekowej 
≤ 30 

 
2017   2018   2019 

Grupa wiekowa  
≥ 50 

 
 
 

2017   2018   2019 

Wskaźnik 
zatrudnienia w 

grupie wiekowej 
≤ 50 

 
2017   2018   2019 

Grupa wiekowa  
30 – 50 

 
 
 

2017   2018   2019 

Wskaźnik 
zatrudnienia w 

grupie wiekowej 
30 – 50 

 
2017   2018   2019 

RAZEM 
 
 
 
 

2017   2018   2019 

Kobiety 109 63 29 0,07 0,03 0,01 4 1 2 0,00 0,00 0,00 98 78 32 0,06 0,04 0,02 211 142 63 

Mężczyźni 80 45 42 0,05 0,02 0,02 3 4 4 0,00 0,00 0,00 50 36 35 0,03 0,02 0,02 133 85 81 

WSZYSCY 
RAZEM 

189 108 71 1,56 1,4 0,8 7 5 6 0,06 0,06 0,07 148 114 67 1,22 1,48 0,75 344 227 144 

Całkowita liczba i wskaźnik rotacji pracowników w okresie objętym raportowaniem w podziale na grupy wiekowe, płeć i region  

Płeć 

Grupa wiekowa  
≤ 30 

 
 

2017   2018   2019 

Wskaźnik rotacji w 
grupie wiekowej 

≤ 30 
 

2017   2018   2019 

Grupa wiekowa  
≥ 50 

 
 

2017   2018   2019 

Wskaźnik rotacji w 
grupie wiekowej 

≤ 50 
 

2017   2018   2019 

Grupa wiekowa  
30 – 50 

 
 

2017   2018   2019 

Wskaźnik rotacji w 
grupie wiekowej 

30 – 50 
 

2017   2018   2019 

RAZEM 
 
 
 

2017  2018  2019 
Kobiety 75 62 52 0,05 0,03 0,03 10 3 4 0,01 0 0 108 98 58 0,07 0,05 0,03 193 163 114 

Mężczyźni 42 34 32 0,03 0,02 0,02 5 6 2 0,00 0 0 56 46 43 0,03 0,02 0,02 103 86 77 

WSZYSCY 

RAZEM 
117 96 84 0,07 0,05 0,04 15 9 6 0,01 0 0 164 144 101 0,1 0,07 0,05 296 249 191 

Źródło: Spółka 

[G4-LA1] 
 

Spółka dba o rozwój  pracowników, ich zdrowie i bezpieczeństwo. Stara się też tworzyć przyjazne warunki pracy.  

 

Pracownicy w KRUK S.A. mogą: 
• korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym otrzymać pomoc rzeczową, 

bezzwrotną zapomogę w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych lub dofinansowanie do wczasów 
pod gruszą;  

• korzystać z nauki języków obcych – od 1 lipca 2018 roku wszyscy nasi pracownicy mogą samodzielnie 
korzystać z platformy do nauki języka angielskiego; wcześniej naukę języków obcych 
dofinansowywaliśmy, ale tylko tym pracownikom, którzy ściśle współpracują ze spółkami 
zagranicznymi; 

• na atrakcyjnych warunkach korzystać z karty Multisport, która umożliwia udział w zajęciach sportowo-
rekreacyjnych; 

• korzystać z systemu bonusowego My Benefit, który wdrożyliśmy w 2018 roku dla wszystkich 
pracowników naszych polskich spółek;  

• dostać dofinansowanie do zakupu okularów; 

• uczestniczyć w finansowanych przez nas szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, które 
organizujemy, aby podnosić kompetencje i kwalifikacje zawodowe pracowników;    
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• korzystać z opieki medycznej dla nich i członków ich rodzin;  

• korzystać z grupowego ubezpieczenia na życie; 

• korzystać z biblioteki pracowniczej, której księgozbiór co roku aktualizujemy i wzbogacany o nowe 
tytuły; 

• otrzymać dofinansowanie spotkań integracyjnych; 

• korzystać ze specjalnych bonusów – podobnie jak w 2017 roku i w 2018 roku, w 2019 roku  z okazji 
Dnia Dziecka pracownicy, którzy mają dzieci, otrzymali dodatkowy pakiet punktów bonusowych w 
systemie kafeteryjnym MyBenefit, również decyzją większości pracowników w 2019 roku zamiast 
upominków świątecznych każdy pracownik otrzymał taką samą pulę punktów do wykorzystania w 
ramach MyBenefit.  

• korzystać z elastycznego czasu pracy, w tym pracować zdalnie. A zatem mogą: 

o rozpoczynać pracę pomiędzy godziną 6:00 a 11:00 i kończyć ją po przepracowaniu godzin 
wynikających z ich czasu pracy, 

o okazjonalnie pracować poza biurem, zgodnie z ustalonymi wewnętrznie zasadami i warunkami.       

 [G4-LA2]  

 

Spółka wspiera pracujących rodziców. Dlatego wprowadzano udogodnienia, które pozwalają im utrzymać 
równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, a w siedzibie KRUK S.A. we Wrocławiu, przygotowano 
pokój dla matki z dzieckiem.  
Spółka respektuje przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich. 

 

Wskaźniki dotyczące pracowników, którzy skorzystali z urlopu macierzyńskiego / tacierzyńskiego w 2019 roku 
Całkowita liczba pracowników, którzy byli uprawnieni do urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego w podziale na płeć. 

    Liczba kobiet 46 Liczba mężczyzn 6   
Całkowita liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego w podziale na płeć. 

  
Liczba kobiet 48 Liczba mężczyzn 8 

 

Całkowita liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego w podziale na 
płeć. 

  
Liczba kobiet 33 Liczba mężczyzn 5 

 

Całkowita liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim i pozostali zatrudnieni przez 
dwanaście miesięcy po powrocie do pracy, w podziale na płeć. 

  
Liczba kobiet 21 Liczba mężczyzn 7 

 

Wskaźniki powrotu do pracy oraz utrzymania zatrudnienia przez pracowników, którzy skorzystali z urlopu 
macierzyńskiego/tacierzyńskiego, w podziale na płeć w procentach. 

 
Wskaźnik powrotu 
do pracy kobiet 

68,75% 
 

Wskaźnik powrotu 
do pracy mężczyzn 

62,50% 
 

       
 

Wskaźnik utrzymania 
zatrudnienia kobiet 

43,75% 
 

Wskaźnik utrzymania 
zatrudnienia mężczyzn 

87,50% 
 

[G4-LA3] 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W KRUK S.A. działa Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który stanowi organ kontrolny, doradczy i 
opiniodawczy w kwestii bezpieczeństwa pracy. Funkcjonuje również sześcioosobowa Komisja ds. BHP, która 
współpracuje z Zespołem BHP. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele pracowników, przedstawiciele 
pracodawcy oraz lekarz medycyny pracy. Podczas kwartalnych obrad Komisja porusza istotne kwestie związane z 
bezpieczeństwem pracy, wspiera w formułowaniu wniosków w zakresie poprawy warunków pracy oraz 
współdziała w realizacji obowiązków w zakresie BHP.  
 

Źródło: Spółka 

 

System zgłaszania i rejestracji danych dotyczących wypadków w spółce KRUK uwzględnia wszystkie lokalizacje, w 
których prowadzona jest działalność w Polsce. Pracownicy zgłaszają wypadki w pracy osobie odpowiedzialnej za 
BHP oraz swojemu bezpośredniemu przełożonemu. W ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia wypadku sporządzana 
jest dokumentacja wypadkowa, a wszystkie wypadki są wpisywane do prowadzonej księgi rejestru wypadków 
oraz zgłaszane do Urzędu Statystycznego. [G4-LA6] 
 

Pracownicy często zapadający na choroby zawodowe lub szczególnie na nie narażeni 

W latach 2016-2019 pracownicy nie zgłosili chorób zawodowych. Nie było też zgłoszeń ciężkich lub śmiertelnych 
wypadków w pracy. [G4-LA7] 
 

Rodzaje wypadków i urazów w KRUK S.A.  
w 2017 roku 

Rodzaje wypadków i urazów w KRUK S.A.  
w 2018 roku 

Rodzaje wypadków i urazów w KRUK S.A.  
w 2019 roku 

upadek z wysokości – 1 
wypadek komunikacyjny – 1 
upadek na powierzchni płaskiej – 3 
uraz powstały przy wysiadaniu  
z samochodu – 1 
pogryzienie przez psa – 2 
Urazy: kręgosłupa szyjnego, skręcenia stawu 
skokowego, skręcenia barku, naderwanie 
mięśni, rany szarpane spowodowane 
pogryzieniem przez psa. 
Liczba wypadków ogółem – 8,  
w tym: 
kobiety – 1 
mężczyźni – 7  

upadek z wysokości – 5 
wypadek komunikacyjny – 5 
upadek na powierzchni płaskiej – 5 
uraz powstały przy wysiadaniu  
z samochodu – 1 
pogryzienie przez psa – 0 
Urazy: kręgosłupa szyjnego, skręcenia stawu 
skokowego, skręcenia barku, naderwanie 
mięśni, rany szarpane spowodowane 
pogryzieniem przez psa. 
Liczba wypadków ogółem – 16, w tym: 
kobiety – 10  
mężczyźni – 6 
 

wypadek komunikacyjny – 11  
upadek na powierzchni płaskiej – 2  
upadek na schodach – 2  
pogryzienie przez psa – 2  
   
Liczba wypadków ogółem – 17,  
w tym: 
mężczyźni – 6 
kobiety - 11  

Wskaźniki wypadków (wskaźnik uwzględnia 
wszystkie wypadki w pracy w 2017 roku): 
a) wskaźnik ciężkości: 
kobiety – 38 
mężczyźni – 56,14 
b) wskaźnik częstości: 
kobiety – 0,6 
mężczyźni – 4,2  

Wskaźniki wypadków (wskaźnik uwzględnia 
wszystkie wypadki w pracy w 2018 roku): 
a) wskaźnik ciężkości: 
kobiety – 33,31  
mężczyźni – 32 
 
b) wskaźnik częstości: 
kobiety – 5,99 
mężczyźni – 3,64 
 

Wskaźniki wypadków (wskaźnik uwzględnia 
wszystkie wypadki w pracy w 2019 roku): 
a) wskaźnik ciężkości: 
mężczyźni – 6 
kobiety – 39,36  
b) wskaźnik częstości: 
kobiety – 11,39 
mężczyźni – 4,68 
 

Wskaźnik chorób zawodowych: 0 Wskaźnik chorób zawodowych: 0 Wskaźnik chorób zawodowych: 0  
Wskaźnik utraconych dni pracy (czyli liczba 
dni kalendarzowych liczonych od dnia 
otrzymania zwolnienia lekarskiego od 
lekarza): 
kobiety – 38 
mężczyźni – 393  

Wskaźnik utraconych dni pracy (czyli liczba 
dni kalendarzowych liczonych od dnia 
otrzymania zwolnienia lekarskiego od 
lekarza): 
kobiety – 233 
mężczyźni – 192 
 

Wskaźnik utraconych dni pracy,  czyli liczba 
dni kalendarzowych liczonych od dnia 
otrzymania zwolnienia lekarskiego od lekarza: 
kobiety – 433 
mężczyźni - 39 

Liczba wypadków śmiertelnych: 0 Liczba wypadków śmiertelnych: 0 Liczba wypadków śmiertelnych: 0 
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Rozwój i edukacja pracowników 

Rozwój kompetencji każdego członka zespołu Spółki wpływa na rozwój całej organizacji. Dlatego w KRUK S.A. stale 
doskonalone są kompetencje i kwalifikacje  pracowników. To ważna inwestycja w budowę innowacyjnego 
zespołu, który pracuje z pasją. Pracownicy Spółki mogą korzystać z bogatej oferty szkoleń dostarczanych przez 
trenerów wewnętrznych i zewnętrznych. Są one zróżnicowane ze względu na staż zatrudnienia, a także potrzeby 
związane z wykonywanymi obowiązkami. 
Od czerwca 2019 roku w spółce KRUK ruszyła Akademia Trenera. Jej celem jest wymiana wiedzy pomiędzy 
pracownikami. Specjaliści i eksperci w danej dziedzinie czy procesie przygotowują i prowadzą szkolenia dla 
pozostałych pracowników. Zakres tematów jest szeroki od szkoleń prawnych, poprzez agile do LEAN. 
Poniżej dane porównawcze rok do roku. 
 
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na jedną osobę w podziale na płeć w 2018 i 2019 roku 

  2018 2019 2018 2019 

Podział na płeć udział Liczba godzin na osobę 

Kobiety 63% 63% 18,65 h/os 13,92 h/os 

Mężczyźni 37% 37% 20,95  h/os 17,98 h/os 

 
Realizacja szkoleń i udział w nich pracowników KRUK S.A. w 2019 roku 

Typ szkoleń 
 

Liczba szkoleń 

  

Liczba przeszkolonych osób 

ogółem kobiety mężczyźni 

szkolenia stacjonarne 545 5022 2837 56% 2185 44% 

szkolenie e-learningowe 24 7117 4219 59% 2898 41% 

 

Średnia liczba szkoleń przypadających na osobę 

 

 

 

 

W porównaniu do ubiegłego roku liczba szkoleń w Grupie, ale też w samej spółce KRUK spadła. Dotyczy to 

głównie szkoleń wdrożeniowych – co wynika z mniejsze zatrudnienia. Dodatkowo w roku 2019 zwiększono 

intensywność pracy indywidualnej z pracownikiem zamiast szkoleń grupowych. [G4-LA9] [G4-LA10]  

 

W spółce KRUK pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych i menadżerskich, a każda nowo 
zatrudniona osoba przechodzi przez cykl szkoleń wdrożeniowych, podczas których  poznaje m.in. wartości i 
zasady etyczne.  
W Spółce jest też program rozwoju umiejętności menadżerskich, który wspomaga rozwój kompetencji kadry 
zarządzającej. W połowie sierpnia 2019 wdrożyliśmy program adaptacji nowego menadżera do pracy na 
stanowisku kierowniczym. Program adresowany jest do tych pracowników, którym po raz pierwszy powierzono 
zarządzanie ludźmi. Celem programu jest rozwój kompetencji menadżerskich niezbędnych do zarządzania 
zespołami pracowników. Jest to program indywidualnego wsparcia angażujący trenera wewnętrznego, 
bezpośredniego przełożonego oraz HRBP-a. Jest on zaplanowany na okres pierwszych 100 dni pracy nowego 
menadżera na kierowniczym stanowisku.  
 
Od 2016 roku w Spółce dostępne są również szkolenia e-learningowe, które pozwalają w krótkim czasie 
wzbogacić kompetencje pracowników. 

 Kobiety Mężczyźni Ogółem 

szkolenia stacjonarne 2,4 3,1 2,8 

szkolenie e-learningowe 3,6 4,1 38 
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Na platformie są głównie kursy z zakresu prawa, bezpieczeństwa i ochrony danych, zasad etycznych i dobrych 
praktyk obowiązujących w branży, a także szkolenia produktowe i związane z projektami wdrażanymi w Spółce. 
Platforma e-learningowa zawiera również kursy dla kadry menadżerskiej.  
Jedno ze szkoleń e-learningowych dotyczy oceny pracowniczej, która przebiega zgodnie z obowiązującą w KRUK 
S.A. i całej Grupie  kulturą udzielania współpracownikom informacji zwrotnych. Od 2018 roku ocena pracownicza 
przeprowadzana jest raz w roku (wcześniej odbywała się dwa razy w roku). Polega ona na wzajemnej ocenie 
współpracowników i przełożonych. Jest to też okazja do rozmów o  dalszej ścieżki rozwoju pracownika. 
 

Procent pracowników, którzy regularnie otrzymują oceny swoich wyników oraz informacje na temat rozwoju 
zawodowego z podziałem na płeć i na kategorię pracowników. Dane z 2017, 2018 i 2019  roku: 
 

 Procent pracowników, którzy regularnie otrzymują 
oceny swoich wyników w 2017 roku 

 
Kobiety  

 
Mężczyźni  

KRUK S.A. 99,6 % 59% 41% 
Kadra zarządzająca  12% 58% 42% 
Pozostali pracownicy 88% 60% 40% 

 
 Procent pracowników otrzymujących  

regularne oceny swoich wyników w 2018 roku   
 
Kobiety  

 
Mężczyźni  

KRUK S.A. 93,4 % 60% 40% 
Kadra zarządzająca  12% 58% 42% 
Pozostali pracownicy 88% 60% 40% 

 
 Procent pracowników otrzymujących  

regularne oceny swoich wyników w 2019 roku   
 

Kobiety  

 

Mężczyźni  

KRUK S.A. 93,2 % 61% 39% 

Kadra zarządzająca  12% 58% 42% 

Pozostali pracownicy 81,2% 60% 40% 

 
Źródło: Spółka 

[G4-LA11] 

 
Prawa człowieka 

W KRUK S.A. obowiązują wewnętrzne polityki, które mają za zadanie strzec międzynarodowych praw człowieka, 
których standardy zawarte są m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.  
Polityki te zostały opisane powyżej w podrozdziale Dokumenty, które pomagają dbać o nasze wartości w KRUK 
S.A.. 
W 2019 roku tak jak w roku ubiegłym Spółka poświęciła około 80 godzin, aby przeszkolić pracowników w zakresie 
procedur i regulaminów, które uwzględniają poszanowanie praw człowieka. Wśród zorganizowanych szkoleń 
znalazły się standardowe szkolenia wdrożeniowe dotyczące naszych wartości, oraz szkolenie dotyczące mobbingu 
w miejscy pracy zaprojektowane na platformie elearningowej. W szkoleniu antymobbingowym, 
zaprojektowanym w wersjach dla menadżerów i specjalistów,  zawarte zostały zarówno przepisy i regulaminy, jak 
i zasady współpracy i dobre praktyki. Przeszkolono w tym zakresie wszystkich pracowników zatrudnionych w 2019 
roku, którzy nie znajdowali się na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych lub długotrwałych zwolnieniach 
zdrowotnych (poziom ukończenia 80%).  
Dodatkowo w ramach prawa każdego człowieka do ochrony zdrowia w 2019 roku w polskich oddziałach Grupy 
KRUK, w tym w KRUK S.A. we Wrocławiu, Szczawnie-Zdroju i Pile odbyły się spotkania z pielęgniarką onkologiczną 
w ramach wprowadzonego Programu Profilaktyki Onkologicznej.  
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Program przewiduje szereg działań edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych skierowanych do 
pracowników. Udział w spotkaniach był dobrowolny. [G4-HR2] 

 

Różnorodność i równość szans  
Karta Różnorodności  

KRUK S.A. od 2013 roku należy do grona firm, które podpisały Kartę Różnorodności. KRUK promuje ustalenia 
Karty Różnorodności w pozostałych spółkach Grupy – również tych zlokalizowanych w innych krajach, które 
jeszcze nie partycypują w inicjatywie. 
 

Jak zarządzamy różnorodnością i zapewniamy równość szans? 

W KRUK S.A. podobnie, jak i w całej Grupie KRUK obowiązuje Polityka różnorodności, która została przyjęta 
uchwałą Zarządu Spółki w dniu 8 grudnia 2015 r. Celem przyjętej Polityki różnorodności jest wspieranie 
zróżnicowanego, wielokulturowego miejsca pracy poprzez zapewnienie równego dostępu do organizacji oraz 
zagwarantowanie jednakowych szans awansu oraz rozwoju zawodowego każdemu pracownikowi niezależnie od 
płci, wieku, niepełnosprawności, stanu zdrowia, rasy, narodowości, wyznania, przekonań, orientacji seksualnej, 
statusu rodzinnego, stylu życia czy jakiegokolwiek innego kryterium mogącego wpływać na mniej korzystne 
traktowanie jednostki względem innych osób. 
Obecność Polityki różnorodności w Spółce oznacza, że organizacja dostrzega różnice między ludźmi oraz ich 
fundamentalne znaczenie dla swojego sukcesu. To istotny element strategii biznesowej Spółki i całej Grupy 
Kapitałowej, który ułatwia nam międzynarodowy rozwój oraz wzmacnia naszą innowacyjność i konkurencyjność.  
 
Celem Polityki różnorodności jest wspieranie zróżnicowane, wielokulturowe miejsca pracy poprzez m.in. 
zagwarantowanie jednakowych szans awansu oraz rozwoju zawodowego każdemu pracownikowi niezależnie od 
płci, wieku, niepełnosprawności, stanu zdrowia, rasy, narodowości, wyznania, przekonań, orientacji seksualnej, 
statusu rodzinnego, stylu życia czy jakiegokolwiek innego kryterium. Polityka umożliwia z jednej strony 
wykorzystanie potencjału wszystkich pracowników, z drugiej zaś pomaga zapobiegać jakimkolwiek formom 
dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy. Zgodnie z wprowadzonymi przez politykę zasadami, każdy pracownik 
zobowiązany jest do respektowania prawa do prywatności innych pracowników, nieingerowania w sprawy 
osobiste oraz akceptowania istniejących różnic.  
W KRUK S.A. obowiązuje też Wewnętrzna Polityka Mediacyjna, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji 
i mobbingowi w miejscu pracy. W 2019 roku odbyły się szkolenia z zakresu rozpoznawania i zapobiegania 
mobbingowi w miejscu pracy. 
 
Zapewnienie równości szans rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem procesu rekrutacji, równym traktowaniem 
kandydatów. Wszystko to regulują standardy procesu rekrutacyjnego. 
W KRUK obowiązują ścieżki karier i rozwoju, które są regularne rewidowane i aktualizowane.  
Grupa Kapitałowa działa w kilku krajach, dlatego styl pracy i oczekiwania co do relacji biznesowych 
dostosowywane są do zasad panujących na zagranicznych rynkach. Korzystamy ze wskazówek pracowników z 
zagranicy. Dlatego też m.in. w całej i Grupie, a więc również w Spółce respektowane są święta obchodzone w 
danym kraju. Dodatkowo każdego miesiąca wszyscy pracownicy dostają informacje o dniach, które ich koleżanki 
i koledzy z innych krajów będą mieć wolne od pracy z uwagi na przypadające u nich  święta.  
Wszyscy pracownicy są traktowani tak samo – bez względu na płeć, wyznanie, narodowość, styl życia etc. 
KRUK zapewnia jednakowe ścieżki awansu oraz widełki wynagrodzeń dla każdego pracownika w ramach danego 
obszaru we wszystkich spółkach Grupy KRUK oraz równy dostęp do wiedzy i podnoszenia kwalifikacji poprzez 
oferowanie otwartego katalogu szkoleń oraz jednakowe zasady uczestnictwa w szkoleniach dla wszystkich 
pracowników w ramach poszczególnych stanowisk. KRUK przywiązuje szczególną uwagę do umożliwienia 
pracownikom godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, m.in. poprzez stosowanie 
przejrzystych zasad rozliczania czasu pracy oraz ułatwienie powrotu do pracy po okresie macierzyńskim. 
[G4-15] 
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Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz 
innych wskaźników różnorodności 
 

Procent osób należących do organów nadzoru organizacji z każdej z następujących kategorii różnorodności: płeć; grupa wiekowa: poniżej 
30 lat, od 30 do 50 lat, powyżej 50 lat; 

Płeć Liczba osób 
należących 
do organów 
nadzoru w 

grupie 
wiekowej 

≤ 30 

Procent osób 
należących 
do organów 
nadzoru w 

grupie 
wiekowej 

≤ 30 

Liczba osób 
należących 
do organów 
nadzoru w 

grupie 
wiekowej 

≥ 50 

Procent osób 
należących do 

organów 
nadzoru w 

grupie 
wiekowej 

≥ 50 

Liczba osób 
należących do 

organów 
nadzoru w 

grupie 
wiekowej 

30-50 

Procent osób 
należących do 

organów nadzoru 
w grupie wiekowej 

30-50 

Ogółem 

2017 

Kobiety 0 0% 0 0% 4 33% 4 
Mężczyźni 0 0% 4 33% 4 33% 8 
Razem 0 0% 4 33% 8 66% 12 

2018 

Kobiety 0 0% 0 0% 4 33% 4 
Mężczyźni 0 0% 4 33% 4 33% 8 
Razem 0 0% 4 33% 8 66% 12 

2019 

Kobiety 0 0% 1 8% 4 33% 5 
Mężczyźni 0 0% 3 25% 4 33% 7 
Razem 0 0% 4 33% 8 66% 12         

Procent pracowników w podziale na kategorie pracowników w każdej z następujących kategorii różnorodności: płeć; grupa 
wiekowa: poniżej 30 lat, od 30 do 50 lat, powyżej 50 lat 

Płeć Liczba 
pracowników 

w grupie 
wiekowej 

≤ 30 

Procent 
pracowników 

w grupie 
wiekowej 

≤ 30 

Liczba 
pracowników 

w grupie 
wiekowej 

≥ 50 

Procent 
pracowników 

w grupie 
wiekowej 

≥ 50 

Liczba 
pracowników 

w grupie 
wiekowej 

30-50 

Procent 
pracowników w 
grupie wiekowej 

30-50 

Ogółem 

2017 

Kobiety 246 16,00% 32 2,00% 626 41,00% 904 
Mężczyźni 160 11,00% 53 3,00% 404 27,00% 617 
Razem  406 27,00% 85 5,00% 1030 68,00% 1521 

2018 

Kobiety 219 14% 35 2% 660 43% 914 
Mężczyźni 142 9% 61 4% 415 27% 618 
Razem  361 23% 96 6% 1075 70% 1532 

2019 

Kobiety 164 11% 40 3% 666 44% 870 
Mężczyźni 123 8% 72 5% 433 29% 628 
Razem 287 19% 112 8% 1099 73% 1498 

Źródło: Spółka  
[G4-LA12] 
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Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn 

W spółce KRUK ważne jest równe traktowanie pracowników i adekwatne wynagradzanie ich za wykonaną pracę. 
W związku z tym promowana jest równość wynagrodzeń w ramach określonych grup stanowisk i 
odpowiedzialności. Wysokość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach jest porównywalna.  
Różnica w uśrednionym, ogólnym ujęciu wysokości zarobków w podziale na płeć wynika z różnicy w 
wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach i w różnych obszarach. Specjalistyczne 
umiejętności i dostępność na rynku pracowników warunkuje częściowo poziom zatrudnienia kobiet i mężczyzn w 
poszczególnych obszarach, np. w obszarze IT przeważają mężczyźni a  Call Center czy procesach wspierających są 
przeważnie kobiety. W związku z tym kontekst ten wpływa na średnie dotyczące wynagrodzeń.  
 

 
Stosunek średniego wynagrodzenia w 2017, 2018 i 2019 roku w podziale na płeć i zajmowane stanowisko  

Kierownik / 
pozostali 
pracownicy 

Stosunek średniego 
wynagrodzenia kobiet do 
mężczyzn w 2017 roku  

Stosunek średniego 
wynagrodzenia kobiet do 
mężczyzn w 2018 roku 

Stosunek średniego 
wynagrodzenia kobiet do 
mężczyzn w 2019 roku 

Kierownik 82% 92% 76% 

Pracownik 86% 81% 74% 
    

[G4-LA13] 

 

Niedyskryminowanie 

 
W zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w zatrudnieniu takim, jak mobbing czy dyskryminacja 
utrzymywana jest w KRUK S.A. Wewnętrzna Polityka Mediacyjna.  
Zawiera ona szczegółowe informacje na temat uprawnień pracowników, którzy znaleźli się w konflikcie, bądź 
doświadczyli zjawisk ocenianych przez nich jako uprawdopodabniające stosowanie mobbingu bądź 
dyskryminacji. Dokument określa również zakres kompetencji Zespołu Konsultacyjno-Mediacyjnego, który jest 
powołany do rozpatrywania zgłoszeń pracowników 
Każdy pracownik może złożyć skargę:  

• ustnie jednemu z członków Zespołu Konsultacyjno-Mediacyjnego, 

• pisemnie, gdy wyśle zgłoszenie poprzez anonimową skrzynkę podawczą. 

W 2019 roku łącznie Spółka nie otrzymała żadnej skargi. 
 
W KRUK S.A. działa również Program Wsparcia Pracowników. Został on stworzony w celu udzielenia pomocy 
pracownikom w trudnych sytuacjach. Umożliwia on skorzystanie ze specjalistycznego wsparcia psychologicznego 
w sposób anonimowy. Rozwiązanie to jest szczególnie użyteczne, jeżeli dany pracownik boryka się z problemami 
zawodowymi, o których traktuje Wewnętrzna Polityka Mediacyjna. 
 
W dalszym ciągu we wszystkich spółkach w Polsce, a zatem i w KRUK S.A. działa Program Wsparcia Pracowników. 
Został on stworzony, aby pomagać pracownikom w trudnych sytuacjach. Program polega na umożliwieniu 
pracownikom specjalistycznego wsparcia i doświadczenia psychologów z organizacji non profit, z którą 
współpracuje KRUK Program ten jest też spójny z Polityką personalną i wartościami, na których opiera się Spółka. 
Obowiązują w nim zasady anonimowości i poufności. Każdy pracownik sam może zgłosić potrzebę takiego 
wsparcia. Może zgłosić ją też współpracownik lub przełożony osoby, która jest w kryzysowej sytuacji osobistej. 
Pracownika wspiera nieodpłatnie wspomniana grupa psychologów. [G4-HR3] 
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Mechanizmy skargowe dotyczące praw człowieka  

W zakresie ochrony pracowników KRUK S.A. działa Wewnętrzna Polityka mediacyjna, która poprzez zapobieganie 
problemom środowiska pracy ma za zadanie chronić godności i praw człowieka, a w szczególności dobra osobiste 
pracowników. Zgłoszenie konfliktu, dyskryminacji bądź mobbingu powoduje wszczęcie postępowania 
wyjaśniającego maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych. W Wewnętrznej Polityce Mediacyjnej zostały opisane 
szczegółowo tryby postępowania ze zgłoszonymi sprawami. W pierwszej kolejności dążymy do polubownego 
rozwiązania sporu, jeśli tylko jest ono w danej sprawie możliwe. 
W zakresie ochrony praw klientów KRUK S.A., którymi w są przede wszystkim osoby zadłużone, istnieje 
rozbudowany proces reklamacyjny. Jego standardy wyznaczają przede wszystkim: ustawa o rozpatrywaniu 
reklamacji w podmiotach rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, ustawa o prawach konsumenta, a także 
Zasady Dobrych Praktyk ZPF.  
Reklamacje o złożonym charakterze, zawierające istotne zagadnienia prawne, a także interwencje Rzecznika 
Finansowego i Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, są rozpatrywane z udziałem Działu 
Compliance. 
W KRUK S.A. działa Forum Pracownicze, które rozpatruje zgłoszenia różnorodnych inicjatyw pracowniczych, w 
tym zażalenia związane z zatrudnieniem i warunkami pracy. Poza wspomnianym Forum w Spółce nie działają 
układy zbiorowe. 
 
W raportowanym okresie w KRUK S.A. nie odnotowano skarg związanych z zatrudnieniem.  
 [G4-HR12] [G4-11] 

 
Zapobieganie korupcji  

 
Od 2017 roku w KRUK S.A. obowiązuje Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom oraz Instrukcja postępowania w 
przypadku wystąpienia incydentu korupcyjnego lub jego podejrzenia. Od tamtego momentu cały czas regulacje 
w nich zapisane obowiązują w całej Grupie KRUK.  
W Spółce w roku 2019 nie odnotowaliśmy potwierdzonych przypadków korupcji. 
 
W 2019 roku Zarząd Spółki zatwierdził Politykę sygnalizowania o nieprawidłowościach i ochrony sygnalistów. 
Ogólnodostępny formularz, który znajduje się pod adresem https://pl.kruk.eu/zglos-naduzycie pozwala 
poinformować bezpośrednio członka Rady Nadzorczej, członka Zarządu lub Departament Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym o ewentualnych nadużyciach, nierzetelnościach i ogólnie rozumianej 
nieuczciwości wśród pracowników.  
Każdy pracownik, ale także dowolna osoba trzecia (np. partner biznesowy lub klient), która zauważy jakiekolwiek 
nieprawidłowości, może je zgłosić anonimowo za pomocą specjalnego formularza na https://pl.kruk.eu/zglos-
naduzycie.  
Pracownicy KRUK S.A. dowiedzieli się o tym narzędziu za pośrednictwem komunikacji wewnętrznej.  
[G4-HR12] [G4-SO3] [G4-58] 

 
Bezpieczeństwo danych 

Działalność KRUK S.A. polega m.in. na kontakcie z klientami, czyli osobami zadłużonymi. Zewnętrzni partnerzy 
biznesowi udostępniają Spółce dane na podstawie cesji wierzytelności lub na podstawie umów o współpracy. 
Wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Zagadnienie związane z przetwarzaniem 
danych są szczególnie ważne. Dużą uwagę poświęcają im także pracownicy, a zwłaszcza osoby bezpośrednio 
pracujące z danymi klientów.  

https://pl.kruk.eu/zglos-naduzycie
https://pl.kruk.eu/zglos-naduzycie
https://pl.kruk.eu/zglos-naduzycie
https://pl.kruk.eu/zglos-naduzycie
https://pl.kruk.eu/zglos-naduzycie
https://pl.kruk.eu/zglos-naduzycie
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Każdy pracownik ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu z bezpieczeństwa informacji i danych osobowych oraz 
procesu ochrony i obiegu informacji poufnej w całej Grupie KRUK. Dotyczy to również informacji cenotwórczych 
związanych z obecnością KRUK S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
Pracownicy przechodzą szkolenie na temat poufności takich informacji i bezwzględnego zakazu przekazywania 
jakichkolwiek informacji poufnych w określonych terminach.  
Dodatkowo każdy pracownik przechodzi szkolenie z procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. Ma to zapobiec działaniom niezgodnym z prawem i obowiązującymi regulaminami.  
Zapobieganie korupcji w spółce KRUK wiąże się też z przestrzeganiem zasad Polityki prezentowej.  
 
W 2019 roku wpłynęło 11 skarg do PUODO dotyczących KRUK S.A. We wszystkich tych sprawach złożono 
wyjaśnienia. Aktualnie prowadzone jest postępowanie przed PUODO. Po przeanalizowaniu wszystkich tych skarg  
Spółka spodziewa się wydania decyzji odmawiających uwzględnienia skarg.   
 
W KRUK S.A. kompleksowo sprawdzane są czy dokumentacja, procedury i stosowane rozwiązania pod kątem ich 
zgodności z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), i w 2019 zostały wdrożone 
niezbędne zmiany.  
W KRUK S.A. są przeszkolone osoby, które pełnią funkcję inspektora ochrony danych.  
 
Ochrona danych osobowych ma istotne znaczenie w Spółce. Zdarza się jednak, że do obsługi wierzytelności 
trafiają sprawy z błędnymi lub nieaktualnymi danymi osobowymi lub adresowymi. Każdy przypadek żądania lub 
reklamacji, które dotyczą danych osobowych, jest przez KRUK S.A. skrupulatnie analizowany pod kątem 
zasadności roszczeń i możliwości spełnienia oczekiwań zgłaszającego. Nad całością procesu czuwa Inspektor 
Ochrony Danych. 
 
W 2019 roku odnotowano  1247 zgłoszeń dotyczących danych osobowych. 109 (czyli 8,7%) z nich uznano  za w 
pełni lub częściowo uzasadnione. 
W roku 2018 odnotowano 1350 zgłoszeń dotyczących danych osobowych, w tym 106 (czyli 8%) częściowo lub w 
pełni uzasadnionych. 
Wszystkie uzasadnione reklamacje uwzględniono i w ramach indywidualnych uzgodnień z klientami Spółka 
naprawiła szkody, które oni ponieśli.  
Zarówno w KRUK S.A., jak i w całej Grupie KRUK procedury i usługi są tak modyfikowane, aby ich jakość była 
najwyższa. To pozwala też na minimalizowanie takich ryzyk. 
 
Bezpieczeństwo regulacyjne 

W KRUK S.A. jest proces monitorowania, rozpoznawania i wdrażania zmian w przepisach prawa, stanowiskach 
regulatorów oraz orzecznictwie. Mechanizm ten znacząco wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa prawnego 
organizacji. Proces ten jest wykonywany przez Dział Compliance. Jednostka ta opiniuje również zmiany w 
procesach i produktach, wydaje opinie, a także kontroluje ich wykonanie. 
W Spółce działa również Komitet Compliance, który opiniuje każdą istotną zmianę produktu lub procesu, a także 
nowy produkt, który jest na etapie przygotowań. W skład Komitetu wchodzą szefowie następujących komórek: 
Działu Compliance, Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym, Departament Nadzoru 
Korporacyjnego, Departamentu Księgowości i Podatków oraz Działu Wsparcia Prawnego.  
Komitet przede wszystkim: 

• ocenia ryzyko dla nowych produktów i procesów oraz ich istotnych zmian; 

• scala wszystkie kluczowe obszary ryzyka: prawne, regulacyjne, podatkowe, ekonomiczne, ładu 
korporacyjnego, bezpieczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa danych osobowych, operacyjne i 
ciągłości działania oraz wizerunkowe; 
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• wydaje kompleksowe opinie w zakresie ryzyk dla nowych produktów, nowych procesów, istotnych 
zmian w produktach i procesach. 

W celu utrzymania transparentności poziomu wszystkich typów ryzyka, które występują w KRUK S.A., w 2019 
roku została utworzona kompleksowa mapa ryzyk. Odzwierciedla ona aktualny poziom określonych typów ryzyk 
oraz mechanizmy je zabezpieczające i mitygujące.  
W celu ciągłego zwiększania świadomości prawnej pracowników spółki KRUK, a tym samym jej bezpieczeństwa 
prawnego, prowadzone są również wyspecjalizowane szkolenia, które są dedykowane obszarom, które 
najbardziej ich potrzebują. Dział Compliance prowadził również wewnętrzne akcje edukacyjne o tematyce 
prawnej i etycznej, które były skierowane do pracowników Spółki. [G4-SO4] [G4-SO5] [G4-SO8] 
 

Znakowanie produktów i usług  

 
Dialog z klientami i partnerami biznesowymi  

W Dziale Koordynacji i Zarządzania Doświadczeniem Klienta w KRUK S.A. prowadzone są badania satysfakcji 
zarówno klientów (osób zadłużonych) jak i partnerów biznesowych. 
Innowacyjność, wysoka jakość świadczonych usług, a przede wszystkim spełnienie oczekiwań każdego klienta i 
partnera biznesowego są ważnymi elementami naszej codziennej pracy w KRUKu. Dialog z klientami pozwala na 
bieżąco dopasowywać ofertę do potrzeb rynkowych i wdrażać nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest 
strategia prougodowa, która polega na rozkładaniu zadłużenia na raty z uwzględnieniem indywidualnych 
możliwości finansowych danej osoby.  
 

W KRUK-u najważniejszy jest klient  

W KRUK S.A., tak jak w całej Grupie, indywidualnie, z szacunkiem i zrozumieniem podchodzi się do sytuacji 
każdego klienta. Od kilku lat cyklicznie prowadzone są też badania satysfakcji klientów. Pozwalają one spojrzeć 
oczami klientów na jakość obsługi Spółki. Wszystkie oceny i sugestie, jakie przekazują klienci, są w Spółce 
dokładnie analizowane 
Zajmuje się tym Dział Zarządzania Doświadczeniem Klienta KRUKa, który od 2015 roku korzysta ze wskaźnika 
skłonności do rekomendacji, czyli wskaźnika NPS (Net Promoter Score 
Ankiety są zbierane codziennie i dotyczą rozmów z doradcami telefonicznymi, współpracy z doradcami 
terenowymi a, od 2019 roku zbierane są też opinie klientów na temat obsługi po rozmowie z doradcą na live 
czacie.  
Podczas badania klienci przyznają od 0 do 10 punktów badanemu zagadnieniu. Dzięki temu dzielą się oni na trzy 
grupy: tzw. detraktorów (przyznali od 0 do 6 punktów), neutralnych (od 7 do 8 punktów) i promotorów (od 9 do 
10 punktów). Aby wyliczyć wartość wskaźnika NPS, liczbę ankietowanych w tych grupach przeliczana jest na 
procenty i od procenta promotorów odejmujemy procent detraktorów. Wskaźnik przyjmuje wartości od  -100 do 
+100, gdzie wartość +100 oznacza najwyższe oceny.  
W 2019 roku w Polsce wprowadzono do ankiety nowy wskaźnik pozwalający na zbadanie jak dużo wysiłku klient 
włożył w proces zawierania ugody, czyli CES (Customer Effort Score).  
Podczas badania ankietowani przyznają ocenę od 1 do 5 w zależności od tego jak łatwo ich zdaniem było zawrzeć 
porozumienie, gdzie 5 oznacza, że bardzo łatwo a 1, że bardzo trudno. 
W 2019 roku w Polsce w ankiecie telefonicznej uczestniczyło blisko 13 tys. klientów (osób zadłużonych), których 
obsługujemy w KRUK S.A. 
 

Z kolei w ankiecie dotyczącej obsługi przez doradcę na live czacie, swoją opinią podzieliło się blisko 3,5 tys. osób. 

Analiza odpowiedzi wykazała, że Spółka osiągnęła następujące wartości wskaźnika NPS oraz CES: 

• NPS dla współpracy z doradcą terenowym: 95 (w 2018 roku było to 94), 

• NPS dla współpracy z doradcą telefonicznym: 90 (w 2018 roku było to 84), 
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• NPS dla procesu zawarcia ugody: 86 (w 2018 roku było to 83), 

• NPS dla procesu monitorowania uzgodnień: 73 (w 2018 roku było to 70). 

• NPS dla współpracy z doradcą na live czacie: 71 (w 2018 roku było to 66) 

• CES dla procesu zawarcia ugody: 4,85/5 
 

Wysokie wartości tych wskaźników mogą świadczyć o wyjątkowym podejściu Spółki  do obsługi klienta i jego 
zadłużenia.  
Zmiana podejścia i postrzegania długu, którą zainicjowała KRUK S.A. dla niektórych klientów nadal jest czymś 
nadzwyczajnym i nieoczekiwanym.   
KRUK chce utrwalać wśród osób zadłużonych pozytywny wizerunek Spółki, dlatego w 2018 roku wdrożona została 
Polityka Jakości Obsługi Klienta oraz Standardy Jakości Obsługi Klienta. 
 
Standardy Jakości są gwarancją jednolitej, spójnej obsługi, niezależnie od kanału kontaktu oraz sposób na 
zbudowanie spójnego wizerunku Spółki w oczach klientów. 
 

Partnerzy biznesowi a KRUK 

Podobnie, jak w przypadku klientów indywidulanych (osób zadłużonych), Spółce zależy na bardzo dobrym 
kontakcie z partnerami biznesowymi. Dlatego też Spółka prowadzi badania satysfakcji partnerów biznesowych.  
Są one prowadzone za pomocą takich narzędzi i metod, jak: 

• pomiar wskaźnika NPS (Net Promoter Score), czyli skłonności do rekomendacji. Jest on bardzo ważny 
we współpracy z partnerami biznesowymi, ponieważ pokazuje, na ile nasze usługi są godne polecenia 
na rynku; 

• pomiar za pomocą wystandaryzowanego wskaźnika CSI (Customer Satisfaction Index). Jego 
metodologia pozwala systemowo zarządzać relacjami z partnerami biznesowymi. To narzędzie w 
metodyczny sposób wskazuje z jednej strony obszary, które partnerzy biznesowi oceniają najwyżej, z 
drugiej – te, które pilnie wymagają optymalizacji; 

• dialog  – pozwala, poza wystandaryzowanymi wskaźnikami, na bieżąco zbierać i głęboko analizować 
pytania otwarte, w których prosimy, aby nasi partnerzy biznesowi wskazali obszary do poprawy. Na 
podstawie informacji zwrotnych możemy więc określić, jakie działania firmy są szczególnie doceniane i 
warte podtrzymania; 

• badania trackingowe, w których cyklicznie i w ten sam sposób zadajemy te same pytania. Dzięki tej 
powtarzalności możemy obserwować, jak zmienia się postrzeganie nas przez partnerów biznesowych, i 
określać, czy wprowadzane zmiany odnoszą zamierzony rezultat. Tracking to ważny element systemu 
zbierania opinii, ponieważ pozwala ocenić skuteczność naszych działań z obszaru customer experience 
w długim horyzoncie czasowym. 

W 2019 roku w KRUK S.A. osiągnięto NPS 56% (w 2018 roku wyniósł on 73%). Główne elementy, za które Spółkę 
doceniali partnerzy biznesowi to relacje, etyka w działaniach, wiarygodność i bezpieczeństwo. 
 
Partnerzy są skłonni polecać usługi Spółki i współpracę z KRUK S.A. innym firmom i instytucjom.  
[G4-PR5] 
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Komunikacja marketingowa i PR-owa spółki KRUK i jej zgodność z regulacjami 

 

W 2019 roku KRUK S.A. kontynuowała działania marketingowe, edukacyjne oraz komunikacyjne zgodnie z 
przyjętą strategią. Dodatkowo zaczęła zwracać większą uwagę na zagadnienie nadmiernej konsumpcji i jej wpływ 
na środowisko naturalne. W związku z tym Spółka podjęła również szereg działań i aktywności związanych z 
ekologią i kryzysem klimatycznym.    
Niezmiennie celem Spółki jest pomagać klientom zrozumieć aspekty prawne dotyczące odzyskiwania należności, 
ale też wskazywać im, jak mogą wyjść z zadłużenia i odzyskać wiarygodność finansową.  
Komunikaty i działania marketingowe kierowane są do ogółu społeczeństwa. Każda osoba może bowiem znaleźć 
się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej, a tym samym popaść w długi.  
Przez cały 2019 rok KRUK S.A. utrzymywała kontakt z mediami poprzez wysyłkę informacji prasowych. Na ich 
podstawie media udostępniały odbiorcom edukacyjno-informacyjne publikacje. Komentarze i porady ekspertów 
Spółki pojawiały się w mediach regionalnych i krajowych w Polsce. 
Poniżej liczba publikacji w mediach z udziałem Spółki  
 
Polska 2019:  

Internet Prasa Radio Telewizja 

5680 408 51 4 

  RAZEM 6997 

Od lat Spółka przykłada dużą wagę do tego, by przekazy marketingowe i PR-owe emitowane w mediach były 
rzetelne, etyczne, zgodne z prawem oraz obowiązującymi normami współżycia społecznego. Przekazy reklamowe 
są ważnymi elementami komunikacji ze społeczeństwem, w tym z osobami zadłużonymi, dlatego są one 
przygotowywane zgodnie z obowiązującymi zasadami emisji filmów reklamowych i wskazań sponsorskich.  
 
W 2019 roku Spółka nie odnotowała przypadków niezgodności z przepisami prawa i regulacjami, które dotyczą 
dostarczania i użytkowania usług KRUK S.A. Nie otrzymała też żadnych kar z powodu niezgodności z regulacjami 
i kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej – w tym reklam, promocji i sponsoringu.  
[G4-PR7] [G4-PR9] 
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3.4 Indeks GRI 
 

Wskaźnik Opis wskaźnika (pełna wersja w wersji graficznej, dostępnej na stronie 
WWW KRUK S.A.) 

Odniesienie w 
raporcie (nr strony) 

 

Strategia i analiza 
G4-1 Oświadczenie prezesa zarządu na temat znaczenia zrównoważonego 

rozwoju dla organizacji i jej strategii 
2,3  

G4-2 Opis kluczowych wpływów, szans, ryzyk 13  
Profil organizacji  
G4-3 Nazwa organizacji  3  
G4-4 Główne marki, produkty i usługi 7,9  
G4-5 Lokalizacja głównej siedziby organizacji 3  
G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja, oraz ich nazwy   7  
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji  3  
G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, 

obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów oraz 
beneficjentów   

7  

G4-9 Skala działalności  7  
G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju, umowy o 

pracę i regionu w podziale na płeć 
4  

G4-11 Procent pracowników objętych układami zbiorowymi/umowami 
zbiorowymi  

42  

G4-12 Opis łańcucha dostaw 28  
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie, które dotyczą rozmiaru, 

struktury, formy własności lub łańcucha wartości   
Nie dotyczy  

G4-14 Zastosowanie zasady przezorności w Grupie KRUK 13  
G4-15 Zewnętrzne inicjatywy i deklaracje podpisane przez Grupę oraz zasady 

dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych    
39  

G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach, organizacjach krajowych lub 
międzynarodowych  

22  

G4-17 Podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym  4  
G4-18 Proces definiowania treści raportu 17  
G4-19 Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu środowiskowego i społecznego 17  
G4-20 Istotność zidentyfikowanych aspektów wpływu środowiskowego i 

społecznego Grupy KRUK 
18  

G4-21 Ograniczenia raportu w stosunku do istotnych aspektów wpływu 
środowiskowego i społecznego na zewnątrz organizacji 

17  

G4-22 Wpływ wszystkich zmian w informacjach podanych w poprzednich 
raportach  

16  

G4-23 Zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące 
zakresu i granic zaangażowania interesariuszy zewnętrznych  

 16  

Zaangażowanie interesariuszy 
 
G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację 18  
G4-25 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy, których angażuje 

Grupa 
19  

G4-26 Podejście Grupy do angażowania interesariuszy z uwzględnieniem 
częstotliwości ich angażowania według typów i grup interesariuszy  

19  

G4-27 Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszane przez interesariuszy oraz 
odpowiedź na nie Grupy  

19  

G4-28  Okres raportowania  16  
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli był publikowany) 16  
G4-30 Cykl raportowania  16  
G4-31 Osoba do kontaktu 16  
G4-32 Indeks GRI 49  
G4-33 Polityka i praktyka zewnętrznej weryfikacji raportu 16  
Ład korporacyjny 
G4-34 Struktura i skład organu zarządzającego Grupy KRUK i innych komitetów 

najwyższego organu zarządzającego, które podejmują decyzje 
wpływające na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo  

14  

G4-38 Liczba i płeć członków najwyższego organu zarządczego i nadzorczego 4  
Etyka 
G4-56 Wartości Grupy KRUK, jej zasady, standardy i normy zachowań oraz etyki  21  
G4-58 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy zgłaszania naruszeń zasad 

etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji  
42  
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WSKAŹNIKI EKONOMICZNE 
Aspekt: Wyniki ekonomiczne 
G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona  23  
 
Aspekt: Obecność na rynku 
G4-EC5 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale 

na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych 
lokalizacjach prowadzenia działalności 

23  

 
Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny  
G4-EC7 Rozwój oraz wpływ inwestycji na infrastrukturę i usługi 28  
 
Aspekt: Praktyki zakupowe 
G4-EC9  Odsetek wydatków na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach 

prowadzenia działalności 
30  

 
WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE 
 
Aspekt: Materiały  
G4-EN1 Wykorzystywane materiały i (lub) surowce wg masy lub objętości 32  
Aspekt: Zużycie energii 
G4-EN3 Zużycie energii wewnątrz organizacji  33  
G4-EN29  Zgodność z regulacjami  33  
Aspekt: Emisje 
G4-EN15 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 33  
G4-EN16 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych 33  
 
WSKAŹNIKI SPOŁECZNE 
Aspekt: Zatrudnienie 
G4-LA1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz 

rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region 
34  

G4-LA2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie 
przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym 
wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia 
działalności 

35  

G4-LA3 Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie 
macierzyńskim lub ojcowskim w podziale na płeć 

35  

Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy 
G4-LA6 Rodzaj urazów oraz wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni 

straconych, nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych 
związanych z pracą, z podziałem na regiony i płeć 

36  

G4-LA7 Pracownicy często zapadający na choroby zawodowe lub szczególnie 
narażeni na choroby zawodowe 

36  

Aspekt: Szkolenia i edukacja 
G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika 

w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników 
37  

G4-LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia 
ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz 
ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej 

37  

G4-LA11 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników 
oraz informacje na temat rozwoju zawodowego, w podziale na płeć oraz 
kategorię pracowników 

38  

Aspekt: Różnorodność i równość szans 
G4-LA12 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale według płci, 

wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników 
różnorodności 

40  

Aspekt: Równość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn 
G4-LA13 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 

podziale na kategorie pracowników i główne lokalizacje prowadzenia 
działalności 

41  

Aspekt: Niedyskryminowanie 
G4-HR2 Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk 

poszanowania praw człowieka lub procedur uwzględniających aspekty 
praw człowieka, które mają znaczenie dla działalności organizacji, w tym 
również procent przeszkolonych pracowników 

38  
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G4-HR3 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów  
o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych środków naprawczych 

41  

Aspekt: Mechanizmy skargowe dotyczące praw człowieka 
G4-HR12 Liczba skarg dotyczących poszanowania praw człowieka złożonych, 

rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów 
skargowych 

42  

Aspekt: Zapobieganie korupcji  
G4-SO3 Całkowita liczba i procent zakładów ocenionych pod kątem ryzyka 

wystąpienia korupcji oraz zidentyfikowane znaczące ryzyka 
42  

G4-SO4 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom 
antykorupcyjnym 

44  

G4-SO5 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania 44  
Aspekt: Zgodność z regulacjami  
G4-SO8 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z 

powodu niezgodności z prawem i regulacjami 
44  

Aspekt: Znakowanie produktów i usług 
G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klientów 45  
Aspekt: Komunikacja marketingowa  
G4-PR7 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie 

stosowanymi kodeksami, które dotyczą komunikacji marketingowej, w 
tym reklam, promocji i sponsoringu, w podziale na rodzaj skutków 

46  

 
Aspekt: Zgodność z regulacjami dotyczącymi komunikacji marketingowej 
G4-PR9 Kwota istotnych kar z powodu niezgodności z prawem i regulacjami, 

które dotyczą dostarczania i użytkowania produktów i usług 
46  

 

Źródło: Spółka 

[G4-32] 
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