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współpraCownikami

 · dbamy o rozwój osobisty
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Nasza wizja: zbudujemy kapitał ludzki – człowiek w orga-
nizacji jest naszym największym kapitałem, najważniejszą 
wartością. Widzimy spółdzielców, doradców, współpra-
cowników, którzy się identyfikują z wartościami naszej 
firmy, naszą misją i wizją, traktują pracę jako źródło roz-
woju osobistego, spełnienia zawodowego i radości.

ChCemy stworzyć duży zespół

współpracownikami spółdzielni są:
•	 spółdzielcy – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają 

pełną zdolność do czynności prawnych, wykażą się co 
najmniej 12-miesięczną praktykę w świadczeniu usług do-
radztwa finansowego w zakresie bankowych produktów 
kredytowych, nie zostały skazane prawomocnym wy-
rokiem sądu za przestępstwa przeciwko dokumentom, 
mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi 
i papierami wartościowymi lub osoby prawne, które pro-
wadzą działalność w zakresie doradztwa i pośrednictwa 
finansowego w sprzedaży bankowych produktów kredy-
towych albo których przynajmniej jeden członek zarządu 
spełnia wymagania dla członków – osób fizycznych; 

•	 doradcy – osoby świadczące usługi pośrednictwa fi-
nansowego w zakresie bankowych produktów kredyto-
wych. spółdzielcy mogą być doradcami, ale nie muszą. 
mogą zatrudniać doradców jako współpracowników;

•	 współpracownicy centrali – osoby zatrudnione w cen-
trali spółdzielni w warszawie, oferujące wsparcie bizne-
sowe (marketing, produkty, komunikacja, hr, it, Csr), 
spółdzielcom i doradcom.

Nasze zoboWiązaNie
„ str ategia r adości” 2015 –2016

zwiększyć zespół spółdzielCów do 220 
osób w 2015 roku, do 270 osób w 2016 

roku.

zwiększyć zespół doradCów do do 580 
osób w 2015 roku, do 680 osób w 2016 

roku.

Korzyści dla doradców ze współpracy z spółdzielnią:
•	 jedne z najlepszych stawek prowizyjnych na rynku i ter-

minowe rozliczenia;
•	 dostęp do oferty wielu instytucji finansowych, wsparcie 

organizacyjne i  marketingowe ze strony centrali 
spółdzielni;

•	 wysoka kultura organizacyjna oparta na etycznej i odpo-
wiedzialnej sprzedaży;

•	 dostęp do wiedzy zawodowej, dzielenie się wiedzą z in-
nymi doradcami;

•	 możliwość realizacji własnych zainteresowań czy angażo-
wania się w społeczne inicjatywy ze wsparciem ze strony 
spółdzielni.

oto przykładowe opinie naszych 
klientów.

pan radosław pomógł mi 
w uzyskaniu kredytu na 

bu dowę dom u.  dzięk i  j ego 
wiedzy, znajomośCiom w ban-
kaCh proCedura trwała 2 ty-
godnie. doradCa pomógł mi 
wybrać optymalną ofertę, do-
datkowo nadzorował nego-
CjaCje, dzięki Czemu marżę mam 
niższą niż ta standardowa. pan 
radosław CeChuje się wysoką 
kulturą osobistą oraz pełnym 
profesjonalizmem. poleCam 
serdeCznie tego faChowCa. za-
dowolony klient.

tomasz o.

bardzo profesjonalny 
d o r a d C a .  z awsze p o -

moCny i dostępny, wyChodzi 
zdeCydowanie ponad oCzeki-
wania klientów. pomaga nie 
tylko przy wypełnianiu wszel-
k iCh wn iosków, ale tak że 
w sprawaCh poboCznyCh. za-
wsze rzetelny i punktualny. 
współpr aCa u kł adał a s ię 
bardzo sprawnie, a efekty były 
zdeCydowanie zaskakująCo 
korzystne. 

ewa gruszka

Kapitał ludzKi 

podsumoWaNie działań
„strategia radości” 2014

zwiększamy zespół spółdzielCów 
do 180 osób.

Cel został zrealizowany w 93%.

zwiększamy zespół doradCów 
do 480 osób.

Cel został zrealizowany



57

zmęCzeni, odbijająCy się od 
banku do banku, stra-

Ciwszy już sporo Czasu, trafi-
liśmy na p. aliCję i  jej pełne 
zaangażowanie, wiedzę, żyCzli-
wość i pozytywne nastawienie. 
poleCam! współpraCa była na-
prawdę komfortowa, profe-
sjonalizm, znajomość branży 
(od rynku kredytów indywidu-
alnyCh, od którego zaCzęliśmy 
po rynek kredytów bizneso-
wyCh, na którym „skońCzy-
liśmy”), przepisów, meChani-
zmów i Co jeszCze ważniejsze –  
odpowiedniCh ludzi w bankaCh.  
pani aliCja przez Cały Czas za-
angażowana, nie szCzędząCa 
Czasu, nawet w późnyCh godzi-
naCh wieCzornyCh, udzielająCa 
Cierpliwie wyCzerpująCyCh in-
formaCji. w dodatku bardzo 
m ił a .  m imo dużego str asu 
i  trudnośCi (mieliśmy już b. 
mało Czasu, a bankom się nie 
spieszyło) zawsze trzymająCa 
klasę. pozdrawiam i poleCam! 

agata

pani agnieszka to naj-
lepszy w polsCe doradCa, 

jakiego kiedykolwiek w żyCiu 
spotkałam, wyjątkowa kobieta, 

zawsze pogodna, o każdej porze odbierająCa 
telefon, konkretna profesjonalistka, zaanga-
żowana w pomoC klientowi. kompetenCja i so-
lidność, jaka ją CeChuje, jest na pewno gwa-
ranCją satysfakCji jej wszystkiCh klientów. 
z przyjemnośCią poleCę ją każdemu.

marzanna gądek

jesteśmy niezależnymi doradcami, czyli takimi, którzy nie 
są powiązani kapitałowo ani organizacyjnie z konkretnym 
bankiem ani inną instytucją finansową.

nie inwestujemy w drogie kampanie marketingowe czy luk-
susowe biura. inwestujemy w ludzi i ich umiejętności oraz 
wyznawane wartości. w naszej pracy bazujemy przede 
wszystkim na poleceniach. rekomendacje naszych klientów 
i ich opinie o nas są dla nas najlepszą promocją. nasi klienci 
zamieszczają swoje opinie m.in. na profilach doradców na 
naszej stronie www.angkredyty.pl. na tej stronie można 
również zweryfikować doświadczenie doradców.

wg badania aon hewitt najlepsi praCodawCy 2014, 
przeprowadzonego wśród naszyCh spółdzielCów, 
mamy wiarygodną marKę praCodawCy.

aż 89% z nas uważa, że firmie udaje się przyCią-
gnąć praCowniKów, Którzy są potrzebni do re-
alizaCji jej Celów biznesowyCh (średni wyniK 
w polsKiCh firmaCh to 49%, a najlepsi praCo-
dawCy osiągają 77%). wizeruneK spółdzielni ang 
jest spójny z wizerunKiem firmy jaKo praCodawCy, 
a praCowniKom są oferowane rzetelne warunKi 
współpraCy.

angażuję 
się w wiele 
projektów, 
w któryCh dobro 
głęboko wierzę.

ang to firma inna niż wszystkie. i bynajmniej nie wy-
łącznie ze względu na szczególną formę prawną, ale z uwagi na 

realne możliwości udziału członków spółdzielni w podejmowaniu 
decyzji – o jej kształcie, zasadach funkcjonowania i kierunkach 

rozwoju. otwartość zarządu spółdzielni na problemy spółdziel-
ców również wyróżnia tę organizację. jednak najbardziej charak-

terystyczną jej cechą jest odpowiedzialność społeczna.

odpowiedzialność społeczna biznesu spółdzielni przejawia się 
w zachowywaniu równowagi na wszelkich polach działalności, do-
strzeganie otoczenia i zwykła uczciwość, polegająca na przedkła-
daniu szeroko pojętego dobra interesariuszy, zwłaszcza klientów, 

ponad cele ekonomiczne. to również projekty społeczne i charyta-
tywne, zaangażowanie w działalność fundacji „będę kim zechcę”.

jestem multispółdzielcą, co oznacza, że prowadzę wraz ze wspólni-
kami duży oddział spółdzielni. jesteśmy w niej niemalże od począt-

ku jej istnienia, a ta współpraca pozwoliła nam się rozwinąć z mi-
krodziałalności skupiającej garstkę doradców do firmy posiadającej 
renomę i skupiającej ponad 20 najlepszych doradców z warszawy.

prywatnie interesuje mnie socjologiczny wymiar naszego istnienia, 
więc działalność spółdzielni związana z Csr pozwala mi się rozwi-
jać również na tym polu. jestem typem społecznika z ogromnym 

poczuciem obowiązku wprowadzania uczciwości społecznej w ży-
ciu i biznesie. angażuję się w wiele projektów, w których dobro 

głęboko wierzę.

alicja KarpińsKa 
spółdzielCa, ang spółdzielnia

doradCów kredytowyCh
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bardzo wysoko oceniamy też stabil-
ność spółdzielni ang – nasz wynik to 
80% (średni wynik w polskich firmach 
to 48%, a najlepsi pracodawcy osiągają 
75%). zgadzamy się ze stwierdzeniem, 
że spółdzielnia ang koncentruje się na 
długofalowej strategii działania i zwraca 
szczególną uwagę na nawiązywane re-
lacje z zewnętrznymi partnerami oraz 
dba o odpowiednią liczbę pracowników 
z odpowiednimi kompetencjami i umie-
jętnościami, by zapewnić osiąganie 
wysokich wyników biznesowych teraz 
i w przyszłości.

badanie pokazało, że w spółdzielni 
mamy bardzo wysoki wskaźnik za-
angażowania. nasz wynik to aż 83% 
(średni wynik w polskich firmach to 51%, 
a najlepsi pracodawcy osiągają 77%). 
oznacza to, że pracownicy pozytywnie 
wypowiadają się na temat pracodawcy, 
czują się z nim związani i czują się moty-
wowani przez firmę do dawania z siebie 
więcej, by osiągnąć jeszcze lepsze wyniki 
biznesowe.

otrzymaliśmy certyfikat zatrudnienie 
fair play przyznawany przez fundację 
instytut badań nad demokracją i przed-
siębiorstwem prywatnym (zgodny ze 
standardem zfp-2007), poprzedzony 
audytem zewnętrznym naszych pro-

cedur i polityk dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, 
który poświadcza, że w spółdzielni funkcjonują odpowiednie 
procesy i procedury zapewniające profesjonalne zarządzanie 
i rozwój kapitału ludzkiego.

struKtura i warunKi zatrudnienia
w 2014 roku w spółdzielni było zatrudnionych 491 osób, 
z czego 166 to członkowie spółdzielni.

podstawową formą współpracy członków spółdzielni ze spół-
dzielnią jest działalność gospodarcza, przy jednoczesnym za-
trudnieniu doradców kredytowych na niepełnym etacie na 
podstawie umowy o pracę. ta łączona forma zatrudnienia wy-
nika z wymogów współpracy z bankami i zasad outsourcingu 
czynności bankowych. 

w centrali spółdzielni jest zatrudnionych 14 osób, w tym 4 na 
etatach oraz 10 na kontraktach.

w spółdzielni nie ma związków zawodowych. specyfika wy-
konywanej pracy nie niesie za sobą ryzyka chorób czy wy-
padków z nią związanych, niemniej wszyscy nasi pracownicy 
przechodzą wymagane przez prawo wstępne i okresowe szko-
lenia bhp. wszyscy współpracownicy podlegają regularnym 
ocenom jakości pracy.

współpracownicy mają dostęp do prywatnej opieki medycznej 
medicover oraz karty multisport. mogą otrzymać również do-
finansowanie studiów podyplomowych w wysokości 10% lub 
15% na wybranych uczelniach biznesowych.
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spółdzielcy
część etatu

 – Wszyscy WspółpracoWNicy 
spółdzielNi

pełeN etat – ceNtr al a

2013 r.  2014 r. 2013 r. 2014 r. 2013 r. 2014 r.

Kobiet y 65 68 184 191 4 3

mężczyźNi 81 98 235 300 3 1

r azem 146 166 419 491 7 4

ł ączNa liczba pr acoWNiKóW (spółdzielcy,  dor adcy, Współpr acoWNicy W ceNtr ali) 
Według t ypu zatrudNieNia i  rodzaju umoW y o pr acę W podziale Na płeć .

WsK aźNiK fluK tuac ji WsK aźNiK przyjęć WsK aźNiK zWolNień

2013 r.  2014 r. 2013 r. 2014 r. 2013 r. 2014 r.

Kobiet y 0,52 0,30 0,35 0,17 0,17 0,13

mężczyźNi 0,62 0,39 0,45 0,27 0,17 0,12

r azem 1,14 0,69 0,80 0,44 0,34 0,26

WsK aźNiK fluK tuac ji ,  przyjęć i  zWolNień

<25l at 25 -34 l ata 35 - 44 l ata 44 l ata> r azem

2013 r.  2014 r. 2013 r. 2014 r. 2013 r. 2014 r. 2013 r. 2014 r. 2013 r. 2014 r.

Kobiet y 2 9 55 21 42 29 18 17 117 76

mężczyźNi 6 14 80 56 46 30 17 20 149 120

r azem 8 23 135 77 88 59 35 37 266 196

NoWo zatrudNieNi pr acoWNicy
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dbamy o rozwój i utrzymanie 
wysoKiCh standardów praCy
opracowany w 2014 roku ład spół-
dzielniany opisuje m.in. standardy 
pracy doradców, zasady rekrutacji 
i wynagradzania, zasady związane 
z  poszanowaniem różnorodności 
w miejscu pracy oraz bezpieczeń-
stwo i higienę pracy.

o tym, kto może zostać członkiem 
ang spółdzielni doradców kredy-
towych, stanowi jej statut. stosu-
jemy weryfikację naszych doradców 
k re dy tow ych w  nas tę pu ją cych 
obszarach:
•	 potwierdzenie niekaralności, 
•	 weryfikacja historii zawodowej,
•	 w uzasadnionych przypadkachpo-

twierdzenie nieskazitelności opinii 
w środowisku zawodowym.

weryfikujemy wszystkie niepokojące 
sygnały, jakie do nas docierają. jeżeli 
doradca lub spółdzielca zachowuje 

się niezgodnie z wartościami spółdzielni albo zasadami 
ładu spółdzielnianego, może zostać wykluczony z grona 
współpracowników.

zasady dotyczące wynagrodzeń są przejrzyste, do-
kładnie opisane w „instrukcji wynagradzania”, a w przy-
padku stanowisk o stałym wynagrodzeniu w ogłoszeniu 
rekrutcyjnym podawane są widełki wynagrodzenia.

podsumoWaNie dział ań
„ str ategia r adości” 2014 

opraCowanie założeń programu 
szkoleń i rozwoju kompetenCji oraz 

jego wdrożenie w ii kwartale 2014 roku

Cel zrealizowany

wdrożenie standardu praCy doradCy 
w iii kwartale 2014 roku

Cel zrealizowany

szkolenia wprowadzająCe dla nowyCh 
doradCów

 

oczeKiWaNie iNteresariuszy:
„doradCy i pośredniCy finansowi powinni 

posiadać odpowiednie kompetenCje, 
przygotowanie merytoryCzne oraz dużą 

wiedzę z zakresu finansów i prawa”. 

nasi doradcy uczestniczą w regularnych szkoleniach 
produktowych (przynajmniej raz w miesiącu). organi-

zujemy również szkolenia z rozwoju kompetencji mięk-
kich, np. szkolenie z umiejętności komunikacji czy trening 
uważności.

w 2014 roku odbyło się 16 różnych szkoleń produktowych 
prowadzonych w formie webinariów. łącznie wzięło w nich 
udział 386 osób.

planowane jest szkolenie „zostań doradcą kredytowym”, 
podczas którego nowe osoby, nieposiadające dużego do-
świadczenia w pośrednictwie kredytowym, będą mogły 
zdobyć teoretyczne podstawy, wiedzę produktową i sprze-
dażową od zewnętrznych ekspertów oraz od doświadczo-
nych współpracowników spółdzielni.

Nasze zoboWiązaNie
„ str ategia r adości” 2015 –2016

szkolenie wprowadzająCe dla nowyCh 
doradCów będzie organizowanie Cztery 

razy w roku. 

powstanie „powitalnik”, który 
będzie instrukCją obsługi 

spółdzielni, rozsyłaną do nowyCh 
współpraCowników.

realizaCja 24 dni szkoleniowyCh roCznie 
w ramaCh programu rozwijająCego 

kompetenCje.

wprowadzenie programu szkoleń 
„zostań doradCą kredytowym” – 2 
razy w roku. pierwsze szkolenie 

zaplanowano na sierpień 2015 roku.

oczeKiWaNie 
iNteresariuszy:

„powinny zostać 
wprowadzone standardy 

weryfikaCji historii 
praCy doradCy, którego 

firma zatrudnia”.
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spółdzielnia udostępnia swoim doradcom zaawansowane 
autorskie narzędzia it, takie jak porównywarka kredytowa 
oraz baza niezbędnych dokumentów, system zarządzania 
sprzedażą, czy społecznościowy intranet pozwalający na 
wymianę wiedzy i skuteczną wielokierunkową komunikację 
doradców kredytowych.

stawiamy na efeKtywną KomuniKaCję i dialog 
ze współpraCowniKami
dialog z naszymi pracownikami jest dla nas bardzo ważny, 
dlatego też staramy się prowadzić otwartą, dwukierunkową 
komunikację i angażować naszych pracowników w klu-
czowe dla spółdzielni tematy.

Nasze zoboWiązaNie
„ str ategia r adości” 2015 –2016
ruszy aplikaCja baza wiedzy, która 
pomoże doradCom w porównywaniu 

informaCji o proCeduraCh bankowyCh 
i szCzegółaCh dotyCząCyCh produktów 

finansowyCh.

z ang spółdziel-
nią doradców 
kredytowych 
jestem związa-
ny od września 
2011 roku. mam 
przyjemność 

współtworzyć 
multispółdzielnię ra-

zem z kolegą z piły. znamy się jeszcze 
z czasów wspólnej pracy w banku. 
możemy na siebie liczyć w każdej 

sytuacji i to jest jedna z wartości spół-
dzielni – współpraca z ludźmi. 

jako spółdzielnia tworzymy zwartą 
grupę ludzi, którzy wiedzą, jak powin-
no się prowadzić taki rodzaj działalno-
ści. posiadamy wiedzę, umiejętności, 
a przy tym nikt nas do niczego nie 

zmusza. tak po ludzku wielu z nas robi 
to, co potrafi najlepiej. sprawia nam to 
frajdę, a przy tym pomagamy ludziom 

zdobywać własne „m”.

w spółdzielni czuję się jak w domu. 
mam wsparcie centrali i innych człon-

ków spółdzielni. życzę każdemu pracy 
w takim zespole.

lechosłaW seNger
spółdzielca, aNG spółdzielNa 

doradców Kredytowych 
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oczeKiWaNie iNteresariuszy:
„doradCy powinni dostawać 

odpowiednie narzędzia, w tym np. 
narzędzia informatyCzne wspierająCe 

doradCę merytoryCznie, np. 
umożliwiająCe porównywanie umów 

oraz produktów poszCzególnyCh 
podmiotów.”

podsumoWaNie dział ań
„ str ategia r adości” 2014

raz w roku spotkanie integraCyjne 
dla wszystkiCh (np. podCzas walnego 
zgromadzenia spółdzielCów) lub trzy 

spotkania regionalne.

zrealizowane

komunikaCja naszyCh działań 
i standardów wewnątrz firmy 

(edukaCja, budowanie świadomośCi) 
oraz na zewnątrz (wśród partnerów). 

zrealizowane 

opublikowanie zintegrowanego raportu 
roCznego.

zrealizowane

regularnie, raz na miesiąC, spotkanie 
z Członkami i doradCami, transmisja on-line.

zrealizowane w 50%

wizyty przedstawiCieli zarządu 
w regionaCh.

zrealizowane w 50%
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walne zgromadzenie spółdzielców
zgodnie ze statutem przynajmniej raz 
do roku organizowane jest walne zgro-
madzenie spółdzielców (wzs), będące 
najwyższym organem spółdzielni, 
podczas którego podejmowane są 
ważne decyzje dotyczące działalności 
gospodarczej oraz społecznej. każdy 
członek spółdzielni ma jeden głos, 
bez względu na liczbę posiadanych 
udziałów.

12 czerwca 2015 roku w słubicach koło 
płocka odbyło się V walne zgroma-
dzenie Członków ang spółdzielni do-
radców kredytowych, podczas którego 
m.in. przedstawiono sprawozdania za-
rządu oraz sprawozdania rady nadzor-
czej za rok 2014, sprawozdanie z dzia-
łalności komisji etyki, podsumowanie 
działań fundacji „będę kim zechcę”.

Nasze zoboWiązaNie
„ str ategia r adości” 

2015 –2016
zwiększenie 

zaangażowania 
w sprawy wspólne.

zwiększenie frekwenCji 
do 75% na roCznym 

walnym zgromadzeniu 
spółdzielCów w 2015 i 2016 

roku.

w zgromadzeniu wzięło udział 121 spółdzielców. w ramach 
podjętych uchwał walne zgromadzenie członków:
•	 zatwierdziło sprawozdania zarządu i rady nadzorczej 

i udzieliło absolutorium członkom zarządu i radzie 
nadzorczej;

•	 podjęło decyzję odnośnie przeznaczenia nadwyżki bi-
lansowej na kapitał zasobowy spółdzielni;

•	 ustaliło wysokość wsparcia dla fundacji „będę kim ze-
chcę” w roku 2015 jako kwotę stanowiącą równowartość 
10% nadwyżki bilansowej spółdzielni za rok 2014;

•	 uchwaliło zmiany w planie gospodarczym spółdzielni, 
czyli „strategii radości”;

•	 wybrało nowy skład komisji etyki.

narzędzia komunikacji

podsumoWaNie dział ań
„ str ategi i  r adości” 2014 

efektywne wykorzystanie 
funkCjonalnośCi erudiona. średnio 250 

postów i komentarzy miesięCznie.

zrealizowane

usprawnienie systemu komunikaCji 
i wymiany wiedzy między bankami, 

partnerami a spółdzielCami (regularny 
newsletter, grupy zewnętrzne 

w erudionie).

zrealizowane w CzęśCi

 

Nasze zoboWiązaNie
„ str ategia r adości” 2015 –2016

efektywne wykorzystanie 
funkCjonalnośCi erudiona:

2015 rok: 600 postów i komentarzy 
miesięCznie 

2016 rok: 800 postów i komentarzy 
miesięCznie

korzystamy z narzędzia do komunikacji wewnętrznej 
(erudion), które pozwala na łatwą wymianę informacji 
między doradcami, dzielenie się pomysłami i doświad-
czeniem, szybkie informowanie o zmianach związanych 
z produktami. w 2014 roku pojawiło się łącznie ponad 4 
tys. postów i komentarzy naszych doradców. wyzwa-
niem dla spółdzielni jest edukowanie nt. wielu możliwości 
wykorzystania tego narzędzia oraz zmotywowanie do-
radców do korzystania z niego w swojej codziennej 
pracy.

aktywnie korzystamy z webinariów, czyli możliwości 
transmisji na żywo szkoleń, spotkań i prezentacji. dzięki 
temu nasi doradcy w całej polsce mogą wziąć udział 
w wydarzeniach, które mają miejsce w centrali w war-
szawie, na bieżąco komentować i włączać się w dyskusję.

Nasze zoboWiązaNie
„ str ategia r adości” 2015 –2016

regularnie raz na miesiąC
 spotkanie z Członkami i doradCami, 

transmisja on-line.
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integrujemy poprzez sport
g’ang team powołany w 2014 roku 
ma promować wśród pracowników 
i partnerów biznesowych firm grupy 
ang zdrowy tryb życia poprzez ak-
tywny udział w  dwóch sekcjach 
sportowych: biegowej i rowerowej. 
w 2014 roku udało nam się wziąć 
udział w firmowej sztafecie biegowej 
w ramach poland business run, jako 
sponsor wystawiliśmy drużynę w wy-
ścigu kolarskim Cyklo gdynia, wzięliśmy 
udział w trzech maratonach rowero-
wych mtb w ramach poland bike ma-
rathon. Członkowie g’ang team mogą 
uzyskać dofinansowanie na profesjo-
nalne stroje kolarskie i biegowe.

raz na miesiąc spółdzielcy i doradcy otrzymują nasz we-
wnętrzny biuletyn, zawierający aktualne informacje z życia 
spółdzielni oraz zmiany w ofercie i regulaminach produkto-
wych banków.

każdego roku badamy poziom satysfakcji spółdzielców i do-
radców. w 2014 roku w badaniu wzięło udział 87 spółdzielców 
i 147 doradców. dane z najnowszego badania (przeprowadzo-

Nasze zoboWiązaNie
„ str ategia r adości” 2015 –2016

promoCja CzytelniCtwa
1. do 2015 roKu: 500 KsiążeK udostępnionyCh,  

250 wypożyCzonyCh KsiążeK;

2. do 2016 roKu: 1000 KsiążeK udostępnionyCh, 
500 wypożyCzonyCh KsiążeK; 

poprawa warunków praCy i żyCia:
3. ubezpieCzenie na żyCie współfinansowane przez 

spółdzielnię: 2015 roK – 60%, współpraCowniKów 
objętyCh ubezpieCzeniem, 2016 roK – 90%;

4. prywatna opieKa medyCzna – ubezpieCzenie lub 
paKiet medyCzny – współfinansowane przez 
spółdzielnię: 2015 roK – 40% współpraCowniKów 
KorzystająCyCh, 2016 roK – 70%;

5. produKt systematyCznego oszCzędzania na 
emeryturę współfinansowany przez spółdzielnię: 
2015 roK – 50% współpraCowniKów KorzystająCyCh, 
2016 roK – 70%;

6. integraCja poprzez sport – udział g’ang team, 
drużyny rowerowej i biegowej w Co najmniej 10 
wydarzeniaCh roCznie. podsumoWaNie dział ań

„ str ategi i  r adości” 2014 
stworzenie drużyny rowerowej 

i biegowej oraz udział w przynajmniej 
pięCiu wydarzeniaCh.

zrealizowane

200 książek udostępnionyCh w maktabie, 
pięć książek roCznie przeCzytanyCh 
przez każdego Członka spółdzielni.

zrealizowane w 80%

nego w czerwcu 2015 roku), w którym udział wzięło 97 spół-
dzielców i 137 doradców, są prezentowane w treści raportu. 

dbamy o rozwój osobisty
promujemy czytelnictwo
dzięki specjalnej wirtualnej bibliotece – maktabie – nasi 
współpracownicy mogą sobie pożyczać książki. w 2014 
roku spółdzielcy udostępnili sobie nawzajem 205 książek, 
zarejestrowaliśmy 216 wypożyczeń.

Nasze zoboWiązaNie
„ str ategia r adości” 2015 –2016

regularne wizyty przedstawiCieli 
zarządu w regionaCh – 4 razy w woj. 
mazowieCkim, kujawsko-pomorskim, 
podlaskim, warmińsko-mazurskim, 

wielkopolskim, górnośląskim, 
małopolskim, 1 raz w woj. 

zaChodniopomorskim, pomorskim 
i dolnośląskim
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