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STAN I DYNAMIKA ZATRUDNIENIA 

Silny związek wielkości zatrudnienia z wielkością aktywów i liczbą placówek.  

Wysoka feminizacja zatrudnienia od 70% do 95% załogi (średnio 83%). 

Udział zatrudnionych z wykształceniem wyższym od 21% do 96% (średnio 69%) 

Relatywnie duża stabilność zatrudnienia. 

Istotne zróżnicowanie BS w zakresie dynamiki zatrudnienia. 

Duża różnorodność zadań wykonywanych przez pracowników. 

Rosnący popyt na usługi zewnętrznych podmiotów. 



REKRUTACJA I SELEKCJA 

Rekrutacja stanowisko front office około miesiąca; na stanowisko kierownicze od 1 do 3 
miesięcy 

Poziom kompetencji zatrudnianych spełnia wymagania stanowiska dla 85% bs-ów 

„Tradycyjne” techniki rekrutacji i selekcji  

Im większa konkurencja, tym bardziej intensywne poszukiwania kandydatów 

Częste zatrudnianie pracowników z doświadczeniem w bankach komercyjnych (>75% 
dla stanowisk front office i >50% dla stanowisk kierowniczych) 

30% badanych BS posiada programy adaptacji nowo zatrudnionych 



SZKOLENIA 
 Co czwarty pracownik banku 

spółdzielczego nie uczestniczył w 
szkoleniu w 2016 r.  

 Spośród szkolonych osób 55% 
poświęciło na podnoszenie 
kompetencji więcej niż 2 dni 

 Wiedza zdobyta w trakcie szkoleń 
jest często wykorzystywana w 
pracy 

 Efekty szkoleń oceniane głównie 
przez pryzmat zadowolenia 
uczestników 

Odsetek pracowników uczestniczących 
w szkoleniach w 2016 r. 
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SZKOLENIA – OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW 
 Wielu pracowników ma bardzo 
sprecyzowane oczekiwania 
dotyczące tematyki szkoleń 

  

 Niektóre szkolenia mogą być 
realizowane siłami wew. banku 

  

 Oczekiwania pracowników w 
zakresie liczby szkoleń NIE 
pokrywają się z planami 
zarządów BS 
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CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH -  
NARZĘDZIE POPRAWY JAKOŚCI OBSŁUGI I RELACJI Z KLIENTAMI  

Stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) 

dedykowany dla pracowników bezpośredniej obsługi klientów i sprzedaży 

usług bankowych w placówkach bankowych oraz poza bankiem (Internet, 

telefon).  
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WSPARCIE PROCESU SZKOLENIOWO-EGZAMINACYJNEGO 

- BODIE dla bs-ów  zrzeszonych w SGB 

- Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej dla bs-ów 

zrzeszonych w BPS 

- inne szkoły bankowe współpracujące z bs-ami 



ROZWÓJ PRACOWNIKÓW (POZA SZKOLENIAMI) Z POMOCĄ PRZEŁOŻONEGO  
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Rozwój pracowników poprzez 
bezpośrednią pomoc przełożonych 
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Rozwój pracowników poprzez powierzanie 
zróżnicowanych zadań 



INICJATYWA PRACOWNIKÓW I INNOWACYJNOŚĆ BS-U 

 
Przykładowo:  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE tzw. BMR (czyli w skrócie indeksy 

stosowane jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych) 

wymagać będzie odpowiednich działań dotyczących opracowania alternatywnych  

wskaźników referencyjnych.  

 

Działania w sferze rozwoju pracowników można odpowiednio zintegrować 

z unowocześnianiem metod zarządzania wynikiem odsetkowym, stanowiącym dominujący 

element dochodowości bs-ów, z uwzględnieniem aspektu stabilizacji wyniku odsetkowego  
 

 



WYNAGRODZENIA ZASADNICZE 
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WYNAGRODZENIA ZMIENNE 
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Suma premii i nagród wypłaconych w 2016 r. 
Prawie 50% pracowników 
otrzymujących zmienne 
składniki wynagrodzeń uważa, 
że są one nieodczuwalne 

 

Występuje pewna 
substytucyjność między 
wykorzystywaniem 
wynagrodzeń zmiennych a 
świadczeń pozapłacowych 
(benefitów)  

 



OCENIANIE 
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Stosowanie formalnych kryteriów 
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JAKOŚĆ OCEN I PARTYCYPACJA PRACOWNIKÓW 
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1. 50% pracowników dostrzega związek 

między swymi wynikami pracy a 

własnym rozwojem i wynagrodzeniem 

2. 40% pracowników odczuwa trudności 

w godzeniu pracy zawodowej z 

życiem prywatnym 

3. > 50% pracowników ma swobodę w 

organizacji pracy na stanowisku  

Poczucie sprawiedliwości oceniania 



POSTAWY PRACOWNIKÓW 
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ZMIANA POSTAW 
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GŁÓWNE POWODY DO ZADOWOLENIA 

 BS starają się budować długotrwałe relacje ze swoimi 
pracownikami.  

 Badane BS nie mają problemów ze znalezieniem odpowiednich 
kandydatów do pracy w rozsądnym czasie. 

 Wiedza zdobyta w trakcie szkoleń jest często wykorzystywana 
w pracy. 

 Ponad połowa pracowników odczuwa swobodę w organizacji 
pracy na stanowisku. 

 Wysoki poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników 

 



KLUCZOWE PROBLEMY 

Wysokokosztowe 

Co czwarty pracownik bs-u nie 
uczestniczył w szkoleniu w 2016 r. 

Niewykorzystany potencjał motywacyjny 
zmiennych składników wynagrodzeń 
(premii lub nagród) 

Konieczność wprowadzenia zmian w 
systemach oceniania – powiązanie 
wyników pracy z wynagrodzeniem i 
rozwoje 

 Ryzyko utraty pracowników, zwłaszcza w 
niektórych grupach stanowisk 

 

Niskosztowe  

 Poprawa komunikacji pomiędzy zarządem i 
pracownikami w zakresie oczekiwań 
dotyczących warunków pracy 

 Partycypacja w podejmowaniu decyzji to szansa 
na poprawę stosunku opinii o banku i wzrost 
lojalności. 

 Koncentracja na normach i regulacjach 
prowadzi do erozji spółdzielczego charakteru 
działania banku. 

 Wielu pracowników czuje się niesprawiedliwie 
oceniana 

  

  

  




