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 MARIUSZ WYŻYCKI  —  kilka słów o francuskim sektorze 

  spółdzielczym  

 —  potencjał polskiej spółdzielczości 

 

 JEAN-BERNARD MAS – Senior Country Officer  

    Crédit Agricole Polska 

 —  kilka słów o historii Crédit Agricole  

 — zasady funkcjonowania grupy  

 — rola udziałowców w Banku CA  
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Francuskie spółdzielnie 

Crédit Agricole: 10 mln 

udziałowców w 2018 —

spółdzielnia nr 1 we 

Francji i na świecie* 

*) Światowy ranking spółdzielni według wielkości 

   przychodów. World Co-operative Monitor 2017  

JEDEN FRANCUZ NA TRZECH 

 JEST CZŁONKIEM SPÓŁDZIELNI  
22 500 

przedsiębiorstw 

317 miliardów 
euro przychodu łącznie 

1,3 mln= 5,5% 
  zatrudnienia ogółem  

27,5 milionów 
spółdzielców 

Spółdzielnie posiadają 320 marek i znaków towarowych 

w następujących sektorach: rolno-spożywczy, bankowość,  

dystrybucja, handel detaliczny  itd. 

Francuzi dobrze postrzegają i oceniają spółdzielczość 

jest gotowych nabywać 
więcej produktów  
pochodzących ze 

spółdzielni  

podziela wartości 
   ruchu spółdzielczego    

    ma dobry wizerunek    
przedsiębiorstw 
spółdzielczych 
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Kluczowe liczby — ponad 27 mln spółdzielców 

 Crédit Agricole : na 24 mln klientów indywidualnych 10 mln udziałowców (6 mln w 

2007 r.), 31 tys. wybieranych administratorów kas lokalnych i 450 kas regionalnych. 

Minimalny udział «pomiędzy 10 a 60 euro», zależnie od uchwały lokalnej kasy. 

 Crédit Mutuel : 7,8 mln udziałowców w sumie. 4,6 mln w grupie bankowej Alliance 

Fédérale wyliczającej, że reprezentuje 81% aktywności całej grupy Credit Mutuel. 

Minimalny udział (część A) wynosi 15 euro. 

 Caisse d’Epargne : 5 mln udziałowców i 3.350 wybieranych administratorów na 

około 20 mln klientów indywidualnych. Min. udział w lokalnej kasie oszczędności 

(SLE) wynosi 20 euro. 

 Banque Populaire : 4,3  mln udziałowców, na 9,2 mln klientów ogółem. 

 

© cbanque.com / Benoît Lety / Janvier 2019 

En savoir plus sur  https://www.cbanque.com/banque/actualites/72128/banque-etre-societaire-a-quoi-ca-sert#aEtIMm7XbQPDtqs7.99 
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141-tysięczna 

załoga grupy  
Crédit Agricole 

—  banki oraz 

specjalistyczne 

usługi finansowe  

17.09.2019 
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Grupa Crédit Agricole w liczbach 

I ORGANIZACJA FINANSUJĄCA 

GOSPODARKĘ FRANCUSKĄ 

I INSTYTUCJA 

BANCASSURANCE 

W EUROPIE 

I GRUPA W EUROPIE 

POD WZGLĘDEM KWOTY 

ZARZĄDZANYCH AKTYWÓW 

51 mln 
klientów 

141 000 
pracowników 

Obecność w 

47 krajach 
10,1 mln 
udziałowców 

JEDEN NA TRZECH KLIENTÓW 
INDYWIDUALNYCH JEST CZŁONKIEM 

SPÓŁDZIELNI CREDIT AGRICOLE 

31 500 
 

CZŁONKÓW RAD ADMINISTRATORÓW 
REPREZENTUJE OCZEKIWANIA 

SPÓŁDZIELCÓW W STRUKTURACH GRUPY 

1,1 mln 
 

INDYWIDUALNYCH  
AKCJONARIUSZY 

17.09.2019 7 
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Fundamentalne wartości spółdzielcze 

Bliskość Odpowiedzialność Solidarność 

Nastawienie firmy 

na służenie ludziom 

(klienci, udziałowcy, 

pracownicy) 

Zachowania 

oparte zawsze   

na nieskazitelnej 

etyce 

Dążenie do 

długoterminowej 

efektywności 

i solidności 

Powiązanie 

użyteczności dla 

klienta z rozwojem 

regionu 

Przekładają się na działanie przedsiębiorstwa 

17.09.2019 8 
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Historia grupy Crédit Agricole 

1885 

 

1988 

 

1945 

1920 

2001 

 

2016 

 

1894 Ustawa Jules’a Méline 

—  zezwolenie na powołanie 

„Towarzystw Crédit Agricole” 

1899 Ustawa Alberta 

Vigera: prawo łączenia 

banków lokalnych w 

Kasy Regionalne 

1986 Utworzenie Predica 

— ubezpieczenia na życie  

1990 Utworzenie Pacifica  

– ubezpieczenia majątkowe 

1996 Przejęcie Banque Indosuez  

1999 Przejęcie Sofinco 

2003 Przejęcie Crédit Lyonnais (LCL w 2005) i Finaref  

2004 Utworzenie Calyon (CACIB w 2010) 

2005 Utworzenie Caceis  

2006 Przejęcie Cariparma, CA Egypt, Ukraina, Emporiki 

2009 Uruchomienie Bforbank, utworzenie CAA i Amundi 

2010 Utworzenie CACF i CAL&F   

Nowa siedziba w Montrouge 

2011 Przejęcie 172 placówek Intesa 

2013 Emporiki – sprzedaż    

2015 Amundi – oferta publiczna IPO  

2018 Pełna integracja Pioneer Investments,  

3 włoskich banków i Banca Leonardo 

         Porozumienia partnerskie: 

CACF z Bankia oraz Banco BPM;  

CAA z Novo Banco oraz Creval. 

Utworzenie pierwszej 

KASY LOKALNEJ 
w Salins-les-Bains 

Powstanie Krajowego Biura 

Crédit Agricole, które w  1926 r. 

przekształci się w Krajową Kasę 

Crédit Agricole  (CNCA) 

 

94 Kas Regionalnych 
4900 lokalnych banków 

Powstanie  

Krajowej Federacji  

Crédit Agricole (FNCA) 

Prawne przekształcenie 

CNCA w spółdzielnię, 

która uzyska status  

spółki publicznej  

Przekształcenie 

CNCA w Crédit Agricole S.A. 

debiut giełdowy 14.12.2001 

 

39  kas regionalnych  
2400  kas lokalnych 

Uproszczenie struktury Grupy 

oraz prezentacja nowej strategii 

17.09.2019 9 
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Władze oraz organizacja grupy Crédit Agricole  

Struktura bankowa Struktura spółdzielcza 

Udziałowcy 

KASY LOKALNE 

Dyrekcje  wykonawcze  

KASY REGIONALNE  

Rady administratorów 

KASY REGIONALNE 

Placówki 

Klienci 2465  KAS LOKALNYCH 

30,5 tys. członków  

Rad administratorów 

39 KAS REGIONALNYCH  

— banków uniwersalnych 

FNCA – Krajowa Federacja CA  

CASA – spółka publiczna 

17.09.2019 
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Jestem udziałowcem 
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Listopad 2018, liczba spółdzielców 

Crédit Agricole już przekroczyła we 

Francji 10 milionów ; a obecnie co 

godzinę przybywa ich po 250 osób. 

  

Jestem klientem 

i udziałowcem 

mojego banku 

spółdzielczego 

Uczestniczę  
w Walnym Zgromadzeniu 

mojej KASY LOKALNEJ 

przedstawicieli mej 

KASY LOKALNEJ 

WYBIERAM 

Administratorzy KASY LOKALNEJ 

są takimi klientami jak ja,  

pracują niedaleko mnie  

i mieszkają w mojej gminie 

Moja KASA LOKALNA 
jest spółdzielnią zrzeszającą  

wszystkich udziałowców  

w mojej okolicy 

Robione przeze mnie zakupy  

oraz moje oszczędności  

pozwalają  KASIE REGIONALNEJ 

Pożytecznie 

działać na rzecz  

mojego REGIONU 

z dedykowanych usług: 

książeczka oszczędnościowa,  

bankowa karta udziałowca, itp. 

KORZYSTAM 
kas 

lokalnych 
w kraju 
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Rola i zadania administratora 

 Kim są administratorzy KAS LOKALNYCH?  Administratorzy to osoby wybrane  

przez udziałowców podczas walnego zgromadzenia, której również są udziałowcami 

 Jaka jest ich rola?  

• są głosem udziałowców oraz klientów w relacji z różnymi organami Grupy,   

• przyczyniają się do wyników osiąganych przez pracowników placówek bankowych,  

• są "przekaźnikiem” pytań i wniosków z terenu kierowanych do kas regionalnych  

• wspierają rozwój gospodarczy swoich regionów,   

• działają na rzecz lokalnej społeczności.  

 Reprezentują kasy lokalne i budują wiarygodność Crédit Agricole 

17.09.2019 
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Liczba udziałowców 
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Karta udziałowca 
Książeczka 

oszczędnościowa 

Promowanie spółdzielczości 

– 6 zobowiązań wobec udziałowców 

– program lojalnościowy 

– program dla nowych udziałowców 

– nowocześniejsza forma walnych  

zgromadzeń  

– scenariusze nawiązywania relacji  

z klientem 

CRI — 

udziałowcy 

(luty 2019) 

Animacje – 10 mln 

Benefity 
pozabankowe 

Portal WWW 

Liczba udziałowców 
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PROGRAM INTEGRACJI SYSTEMÓW IT 
W GRUPIE CA — PROJEKT „NICE” 

 Migracja 39 kas regionalnych do jednego systemu informatycznego (przejście z 5 na 1 system) 

 Projekt zrealizowany w przeciągu 5 lat (2009-2013)  —  budżet > 350 mln euro 

 Bardzo duży projekt (w końcowej fazie migracja 7 kas regionalnych w 1 weekend) 

 Bardzo duże wsparcie w trakcie zmian – pierwsze zmigrowane kasy regionalne pomagały kolejnym 

 Zasadnicze następstwo zmiany: organizacja scentralizowana, ale angażująca wszystkie kasy 

regionalne odpowiedzialne za zarządzanie projektem: 

 14 obszarów biznesowych – w każdym zaangażowanych ok. dziesięciu kas regionalnych     

 w każdym obszarze zasoby  przydzielone do 1-2 kas regionalnych (400 pracowników), 

podległe strukturze centralnej (około 100 pracowników). 

 Cel: poprawa skuteczności – wspólne procesy dla kas regionalnych, zapewnienie parametryzacji 

systemu celem dostosowanie go do lokalnej specyfiki i uniknięcia niepotrzebnych rozbieżności 

17.09.2019 
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Zalety takiej organizacji 
 Pozwala na połączenie lokalnej odpowiedzialności terytorialnej i sieci oraz wydajności przemysłowej 

dużej grupy z krajowymi „fabrykami" i jednolitą strategią handlową.  

 Pełny wpływ 30 tys. udziałowców na wybór władz spółdzielczych na poziomie lokalnym, regionalnym  

i krajowym.  

 Komplementarność ról i obowiązków struktury spółdzielczej i struktury bankowej, która jest 

wykonywana na wszystkich poziomach. 

 Wynik netto, umożliwiający inwestowanie, zachowany w większości (85 % dla całej grupy Crédit 

Agricole) oraz gwarancja stabilność banku w perspektywie długoterminowej.  

 Niezależność organizacji banku od nacisków politycznych. 

 Stabilność zatrudnienia, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego wyboru najlepszych 

menedżerów na szczeblu regionalnym i centralnym Grupy.  

 Organizacja, polegająca na równym podziale przedstawicieli struktury spółdzielczej i bankowej w 

najwyższych strukturach decyzyjnych grupy i pozwalająca na podejmowanie najważniejszych decyzji 

strategicznych. 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
ORAZ PROSIMY O PYTANIA 


