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dami ubezpieczeń. Mamy tutaj do czynienia z relacjami 
określanymi bancassurance [4, s. 5].

Bancassuranceprzyjmuje różne formy – od porozumie-
nia między bankiem a zakładem ubezpieczeń w obszarze 
wspólnej dystrybucji i marketingu usług do struktur hol-
dingowych z krzyżowymi udziałami kapitałowymi. Taki 
model współpracy jest odpowiedzią na trendy w sektorze 
instytucji finansowych zakładający: 

•	 dostosowanie struktury instytucji finansowych do 
oferowanych klientom usług i produktów; 

•	 wchodzenie na rynek usług finansowych instytucji 
pozabankowych; 

•	 dążenie do świadczenia wszystkich usług przez jedną 
instytucję; 

•	 rozwój bezpośrednich kanałów dystrybucji usług fi-
nansowych.

Instytucje rynku finansowego w szerokim zakresie 
wykorzystują możliwości synergii powstające pomiędzy 
bankami i ubezpieczycielami [1, s. 94]. Jest to zauważalne 
zwłaszcza w segmencie ubezpieczeń na życie, które stano-
wiąc z jednej strony uzupełnienie systemu zabezpieczenia 
społecznego, z drugiej zaś mechanizm ograniczenia ryzyka 
działalności sektora bankowego, są w szerokim kręgu za-
interesowania ze strony banków i zakładów ubezpieczeń 
jako produkty, które mogą być oferowane przez obydwa te 
rodzaje instytucji finansowych. Na ile jest to skuteczny ka-
nał dystrybucji ubezpieczeń życiowych wystarczy spojrzeć 
na dane dotyczące akwizycji – wykres 1. Jak wskazują dane 
liderami w zakresie wykorzystania tego modelu dystrybu-
cji ubezpieczeń na życie są Włochy (71,9 %) oraz Hiszpania 
(71,4 %). Polski rynek bancassurance (38,9 %) na ich tle ma 
jeszcze wiele do zrobienia, chociaż w porównaniu z bardzo 
dobrze rozwiniętym rynkiem niemieckim (18,0 %) osiągnął 
znaczącą pozycję wykorzystując posiadany potencjał i moż-
liwości w tym segmencie dystrybucji ubezpieczeń na życie.

Bancassurance jest odzwierciedleniem trendów obserwo-
wanych na rynkach finansowych, czyli rosnącej konkurencji, 
dążenia do rozszerzenia sieci sprzedaży poprzez wzajemną 

Współczesna gospodarka światowa charakteryzuje się 
głębokimi zmianami strukturalnymi i rynkowymi. Na 
rynkach pojawiają się nowe produkty i usługi, związane z 
postępem technologicznym, zachodzącymi procesami glo-
balizacyjnymi oraz nowymi formami realizacji cyklu pro-
dukcyjnego przez działające na rynku przedsiębiorstwa, 
dla których mechanizmy kooperacji i realizacji wspólnych 
przedsięwzięć nabierają szczególnego znaczenia, gdyż po-
zwalają na wejście na nowe obszary biznesowe. Związki in-
tegracyjne mogą być zatem efektywnym sposobem poprawy 
wyników i zwiększenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa, 
pod warunkiem, że umożliwiają osiąganie i maksymalizo-
wanie efektów synergicznych między partnerami [3, s. 183].

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa integrację należy 
rozpatrywać jako ciąg procesów zachodzących wewnątrz 
podmiotu jak też oddziałujących na niego z zewnątrz, w 
związkach z innymi podmiotami, ukierunkowanych na uzy-
skanie dodatkowych korzyści konkurencyjnych. Przekładają 
się one na wielopłaszczyznowe mechanizmy kooperacji, któ-
re można kwantyfikować w wielu wymiarach. J. Lichtarski [4, 
s. 422] wyodrębnił trzy poziomy kooperacji przedsiębiorstw:

•	 pierwszy stopień współpracy – uczestnicy transakcji 
rynkowych przestają być anonimowi i pojawia się pewna 
regularność transakcji, oferta dostawcy zaczyna być dosto-
sowywana do potrzeb i wymagań odbiorcy;

•	 drugi stopień współpracy – wcześniejsze uzgadnianie 
przedmiotu współpracy, które wraz z innymi warunkami 
staje się przedmiotem umowy, które mogą dotyczyć zarów-
no transakcji handlowych, współpracy produkcyjnej, jak 
też innych form współpracy, np. wspólnych przedsięwzięć, 
leasingu, dzierżawy, tworzenia konsorcjum czy kartelu;

•	 trzeci stopień współpracy – sprowadza się do powo-
łania ośrodków koordynacyjno-dystrybucyjnych o różnych 
formach strukturalnych np. syndykatu, zrzeszeń.

Kooperacja przedsiębiorstw ma także miejsce w sekto-
rze finansowym, którego rozwój ma kluczowe znaczenie 
dla gospodarki każdego kraju. Odbywa się ona pomiędzy 
głównymi uczestnikami tego segmentu – bankami i zakła-

Wykres 1 – Kanały dystrybucji ubezpieczeń na życie w wybranych krajach UE (2012 r/)
Uwaga: opracowanie własne na podstawie [5, s. 72].
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sprzedaż usług finansowych oraz zwiększenia wydajności 
i konieczności obniżki kosztów. Pomaga osiągać korzyści 
wszystkim zaangażowanym we współpracę uczestnikom:

•	 klientom – poprzez kompleksową obsługę w jednym 
punkcie, lepsze dostosowanie oferty do potrzeb i potencjal-
ne obniżenie ceny produktu;

•	 zakładom ubezpieczeń – poprzez zwiększenie ob-
rotów i obniżenie kosztów dystrybucji i sprzedaży, niższe 
koszty w stosunku do tradycyjnej sieci agentów;

•	 bankom – poprzez zwiększenie lojalności klientów i 
zmniejszenie ryzyka udzielania kredytów dzięki poręcze-
niu ich spłaty przez polisę ubezpieczeniową, oraz jako do-
datkowe źródło dochodów.

Wszystkie te aspekty są niewątpliwie impulsem do dal-
szego, dynamicznego rozwoju bancassuranceopartego na 
ścisłej współpracy międzysektorowej działających na rynku 
grup kapitałowych w ramach światowych rynków finanso-
wych.
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BENEFITS, COSTS AND BARRIERS  
OF REPORTING INTEGRATED
Remlein М. (Poznan University of Economics & Business, Poznan, 
Poland)

The research problem consists of answering the follo-
wing questions: what are the benefits and the costs of pre-
paring integrated statements?

The purpose of this paper is to identify the benefits, the 
costs and the barriers experienced by entities preparing 
statements containing both financial and non-financial in-
formation. 

According to the Global Reporting Initiative (GRI), su-
stainability reporting is the practice of measuring, disclo-
sing and being accountable to internal and external stake-
holders for organizational performance towards the goal of 
sustainable development [2]. 

In its turn, the International Integrated Reporting 
Council (IIRC) defines integrated reporting as concise 
communication of key financial and non-financial infor-
mation as well as all relationships between these two sets of 
information in the context of determining the overall value 
of an organization [6].

The integrated report should meet the information needs 
of stakeholders while the selection of such information. The 
point is to limit the phenomenon of «overload» the infor-
mation, on the other hand – to provide the information ne-
cessary for evaluation and decision-making [1, p. 3].

The integrated reporting contributes to building a com-
petitive advantage. Publication of well-prepared reports 
allows the company to stand out in the marketplace and 

satisfies the expectations of customers and partners con-
cerned about sustainable development. Integrated repor-
ting makes investors more aware of the need to address 
sustainable development, thus increasing their interest in 
social and environmental matters [3]. Consequently, an in-
tegrated report can contribute to building the image of a 
greater value company.

The benefits of integrated reporting have been highlig-
hted by the IIR Council which finds that joint presentation 
of financial and non-financial information will ensure im-
proved satisfaction of information needs of all stakeholders 
[4, p. 318].

The costs of implementation of an integrated reporting 
system include the cost of the analysis of needs and op-
portunities in the field of data acquisition and the costs of 
creating the system (eg. cost of buying software licenses, 
consulting costs).

On the other hand, already functioning in the enterprise 
system of preparation of the integrated report generates the 
costs on a continuous basis and applies to both the involved 
personnel and equipment used. Examples of costs of the sy-
stem of integrated reporting costs are salaries and employee 
benefits costs, depreciation costs used for this purpose har-
dware, service costs, the costs of supervision and admini-
stration, etc. Preparation of an integrated report is seen as a 
time-consuming and costly for the reporting entity.


