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Wprowadzenie
Niniejsza publikacja stanowi przeglàd dzia∏aƒ
Banku Millennium z zakresu odpowiedzialnego
biznesu i jest pierwszym tego typu sprawozdaniem
w historii spó∏ki. Przedstawiamy w niej, w jaki sposób
Bank stara si´ na co dzieƒ realizowaç swoje
cele biznesowe, post´pujàc jednoczeÊnie
jako dobry obywatel i dobry pracodawca.

Dzia∏ania zgodne z zasadami prowadzenia
odpowiedzialnego biznesu sà efektem zmiany
sposobu myÊlenia o misji i strategii Banku,
w ramach których zmierzamy do zwi´kszania
wartoÊci Banku w sposób zgodny z zasadami
zrównowa˝onego rozwoju.
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List Prezesa Zarzàdu
Banku Millennium

Szanowni Paƒstwo,
Zdajemy sobie spraw´, ˝e jesteÊmy na poczàtku d∏ugiej
drogi, bowiem pe∏na realizacja zasad wynikajàcych ze
standardów stawianych przed firmami realizujàcymi
w praktyce idee odpowiedzialnego biznesu wymaga
zmiany filozofii strategicznego zarzàdzania. W tym
opracowaniu przedstawiamy Paƒstwu zapis dzia∏aƒ
zrealizowanych przez Bank Millennium w roku 2006 przy
wspó∏pracy i na rzecz grup naszych Interesariuszy.
Wdro˝ony w ciàgu ostatnich lat czytelny zbiór zasad
konstytuujàcych kultur´ korporacyjnà, wysoka ÊwiadomoÊç
naszych mened˝erów, ciàg∏e podnoszenie kultury
zarzàdzania, przejrzystoÊç dzia∏aƒ i otwartoÊç na dialog
sprawiajà, ˝e w coraz wi´kszym stopniu Bank Millennium
b´dzie spe∏nia∏ kryteria stawiane przed firmami
prowadzàcymi odpowiedzialny biznes.

Przedstawiamy Paƒstwu pierwszy w historii przeglàd
dzia∏aƒ Banku Millennium zwiàzanych z realizacjà idei
prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Zdajemy sobie
w pe∏ni spraw´, ˝e opracowanie to nie stanowi raportu
w rozumieniu mi´dzynarodowych standardów
przewidzianych dla raportów Spo∏ecznej OdpowiedzialnoÊci
Biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) przyj´tych
przez Global Reporting Initiative (GRI). ZdecydowaliÊmy si´
jednak na przygotowanie tego opracowania, bowiem
podzielamy poglàd, ˝e biznesowy sukces organizacji
nie jest mo˝liwy bez budowania trwa∏ych pozytywnych,
przejrzystych i wzajemnie korzystnych relacji ze wszystkimi
osobami, instytucjami i organizacjami wspó∏pracujàcymi
z Bankiem.
W ciàgu osiemnastu lat, w których z ma∏ego, prywatnego
banku staliÊmy si´ jednà z najwi´kszych grup finansowych
w Polsce, braliÊmy udzia∏ w realizacji niezliczonej iloÊci
projektów biznesowych. W ich realizacje zaanga˝owanych
by∏o tysiàce osób, firm, organizacji samorzàdowych czy
spo∏ecznych. Zwyk∏a rzetelnoÊç kupiecka kaza∏a nam
traktowaç wszystkich w sposób równy i profesjonalny.
DbaliÊmy o to, by nasze wspólne przedsi´wzi´cia przynosi∏y
zyski Bankowi oraz jego akcjonariuszom i jednoczeÊnie
umo˝liwia∏y realizacj´ planów naszych partnerów.
W ten sposób wkroczyliÊmy na drog´ budowania strategii
dzia∏ania, która w sposób racjonalny uwzgl´dnia czynniki
ekonomiczne i spo∏eczne i której zasadniczà cechà jest
sta∏y dialog ze wszystkimi stronami zaanga˝owanymi
w jej realizacj´.

„Inspiruje nas ˝ycie” – to motto towarzyszy na co dzieƒ
naszym dzia∏aniom.
Z powa˝aniem

Bogus∏aw Kott
Prezes Zarzàdu Banku Millennium
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i wartoÊci
Definicja
naszej strategii dzia∏ania
wynika ze strategii
zrównowa˝onego rozwoju
naszego akcjonariusza
– grupy finansowej
Millenniumbcp,
i determinowana jest
przez naszà przynale˝noÊç
do tej ponadnarodowej
grupy posiadajàcej wspólnà
mark´, której wzorce
i wartoÊci opierajà si´
na szacunku dla wszystkich
Interesariuszy.

Wizja
JesteÊmy cz´Êcià grupy finansowej o ponadnarodowej
to˝samoÊci, której dzia∏ania koncentrujà si´ na tworzeniu
wartoÊci w kluczowych obszarach biznesowych
na perspektywicznych rynkach oraz na budowaniu pozycji
na rynku ponadnarodowym i rynkach lokalnych w oparciu
o doskona∏à jakoÊç i innowacyjnoÊç w tworzeniu
oraz dystrybucji produktów i us∏ug finansowych.

Misja
Naszà misjà jest tworzenie wartoÊci dla Klientów przez
oferowanie produktów i us∏ug finansowych o najwy˝szej
jakoÊci, przy jednoczesnym przestrzeganiu wysokich
standardów post´powania i odpowiedzialnoÊci
korporacyjnej, a tak˝e stabilny rozwój zapewniajàcy
Akcjonariuszom sta∏y wzrost wartoÊci kapita∏u.

Nowa marka:
potwierdzenie wartoÊci
Najnowsza historia Banku zwiàzana jest z wprowadzeniem
w marcu 2006 roku nowego wizerunku marki Millennium.
Celem zmiany by∏o wdro˝enie nowych wartoÊci oraz
podkreÊlenie obecnoÊci i wyró˝nialnoÊci Banku Millennium
na polskim rynku, a tak˝e zacieÊnienie wspó∏pracy ze
strategicznym udzia∏owcem Banku – Grupà Millenniumbcp.
Ujednolicenie identyfikacji wizualnej w ca∏ej Grupie
Millenniumbcp jest konsekwencjà programu budowy silnej,
opartej na wspólnych wartoÊciach, ponadnarodowej marki
Millennium.
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Misja i wartoÊci

Wprowadzenie nowej, jednolitej dla wszystkich grup
Klientów identyfikacji wizualnej Banku Millennium by∏o
jednoczeÊnie zapowiedzià szerokiego programu rozwoju.
Jego celem jest zwi´kszenie wygody i komfortu
indywidualnej obs∏ugi oraz dost´pnoÊci oferty Banku dla
wszystkich grup Klientów w ramach jednego oddzia∏u i ca∏ej
sieci sprzeda˝y. Nowa identyfikacja wizualna nie tylko
po∏àczy∏a poprzednie, ró˝ne i autonomiczne to˝samoÊci
marek Millennium, ale sta∏a si´ istotnym czynnikiem
w procesie budowy jakoÊci poprzez wdro˝enie
zintegrowanego programu rozwoju.
W ramach realizacji strategii biznesowej pod nowà markà
ponownie opisano zestaw wartoÊci, którymi kieruje si´
marka Millennium. WartoÊci te podkreÊlajà zaanga˝owanie
Banku w ˝ycie jego Klientów dzi´ki wychodzeniu naprzeciw
ich oczekiwaniom i potrzebom („Otwarcie na Klienta”),
dba∏oÊci o wysokà jakoÊç produktów i Êwiadczonych us∏ug
(„Doskona∏oÊç”), wprowadzaniu nowoczesnych rozwiàzaƒ
(„InnowacyjnoÊç”) oraz przestrzeganiu przez Bank wysokich
norm etycznych („Zaufanie”).
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Inspiruje nas zycie
To nasz plan i sposób dzia∏ania, to nasze zobowiàzanie
wobec obecnych i przysz∏ych Klientów:
• ˚ycie naszych Klientów jest dla nas êród∏em wiedzy
jak pe∏niej zaspokajaç indywidualne potrzeby i wspieraç
realizacj´ zbiorowych projektów i ambicji.
• Potrzeby i satysfakcja ka˝dego Klienta sà uzasadnieniem
i motorem wszelkich naszych dzia∏aƒ, inwestycji
i wprowadzanych innowacji.
• Silne przekonanie, ˝e zawsze mo˝na lepiej, ka˝e nam
stale szukaç nowych dróg i z wyprzedzeniem kszta∏towaç
przysz∏oÊç.
• Naszà ambicjà jest, aby efekty naszej pracy pozytywnie
przek∏ada∏y si´ na jakoÊç ˝ycia osób, które z nich korzystajà.
• Wierzymy, ˝e naszà pozycj´ na rynku wyznacza poczucie
odpowiedzialnoÊci, równowaga, poszanowanie zasad etyki
i prawa. Spokój i zaufanie naszych Klientów jest dla nas
pierwszorz´dnym celem.
Motto „Inspiruje nas ˝ycie” to element ∏àczàcy wymagania
Klientów oraz oczekiwania Spo∏eczeƒstwa i Pracowników,
nawiàzujàcy jednoczeÊnie do historii Banku i programu,
z którym rozpoczà∏ prowadzenie dzia∏alnoÊci operacyjnej
w 1989 roku.
Przyj´cie jednolitej marki Millennium pozwoli∏o
na zwi´kszenie skutecznoÊci dzia∏aƒ komunikacyjnych Banku,
przyczyniajàc si´ do wzrostu znajomoÊci jego wartoÊci
biznesowych, oferty, popularnoÊci oraz wzmocnienia
zaufania Klientów.
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Zespó∏ wspó∏pracowa∏
ze wszystkimi jednostkami,
które odpowiadajà za relacje
z Interesariuszami Banku,
w tym mi´dzy innymi z:
Akcjonariuszami, Klientami,
Pracownikami, Dostawcami,
Partnerami Spo∏ecznymi
i przedstawicielami
Spo∏ecznoÊci Lokalnych.
Opracowane zestawienie
pozwoli∏o na dokonanie oceny
stopnia zaanga˝owania Banku
w realizacj´ idei prowadzenia
odpowiedzialnego biznesu,
a tak˝e wytyczy∏o kierunki
rozwoju tych
dzia∏aƒ w przysz∏oÊci.

Dialog
z Interesariuszami

W drugiej po∏owie
2006 roku Zarzàd
Banku Millennium
powo∏a∏ zespó∏ roboczy,
którego zadaniem by∏o
opracowanie pierwszego
przeglàdu dzia∏aƒ Banku
w zakresie prowadzenia
odpowiedzialnego biznesu.
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resariuszami
Przedsi´biorstwo nie jest
bytem samym w sobie, istnieje
dzi´ki ludziom i dla ludzi. Jego
funkcjonowanie opiera si´ na
wzajemnych zobowiàzaniach,
które sà podstawà sprawnego
dzia∏ania. Dlatego w jego
post´powaniu szczególnie
wa˝na jest odpowiedzialnoÊç
i przejrzystoÊç dzia∏ania
w stosunku do wszystkich
Interesariuszy – otoczenia,
w którym firma funkcjonuje
i na które wp∏ywa.
Przeglàd dzia∏aƒ
Banku Millennium z zakresu
prowadzenia odpowiedzialnego
biznesu obejmuje kluczowe
obszary funkcjonowania Banku,
w tym grupy Interesariuszy,
z którymi – w naszym
rozumieniu – szczególnie
wa˝ne jest odpowiedzialne,
transparentne i etyczne
prowadzenie dialogu.

•

•

•

•

Umiej´tnoÊç dobrego s∏uchania i komunikowania si´
jest niezb´dna do ustanowienia w∏aÊciwych relacji
z otoczeniem, w którym funkcjonuje przedsi´biorstwo,
a przede wszystkimi do budowania i utrzymywania dobrych
relacji ze wszystkimi grupami Interesariuszy bezpoÊrednio
zaanga˝owanymi w dzia∏alnoÊç organizacji. Dotyczy to
szczególnie relacji z:
Klientami – poprzez uczestniczenie w ich ˝yciu, rozumienie
ich oczekiwaƒ i wykraczanie poza nie, a przede wszystkim
poprzez ustanawianie relacji opartych na wzajemnym
zaufaniu.
Pracownikami – postrzeganymi jako najwa˝niejsze aktywa
Banku. Promowanie odpowiedzialnoÊci, rozwój
kompetencji, poszanowanie osobistego i rodzinnego dobra
Pracowników przyczyniajà si´ do realizacji ich celów
˝yciowych i zawodowych.
Partnerami Banku – poprzez ustanowienie d∏ugotrwa∏ych
relacji opartych na zaufaniu, odpowiedzialnoÊci
i wzajemnych korzyÊciach, promocj´ dialogu
i wspó∏pracy przy wprowadzaniu spo∏ecznie
trwa∏ych kryteriów.
Inwestorami – poprzez piel´gnowanie relacji opartych
na równowadze i tworzeniu wspólnej wartoÊci, ocen´
wyników, poszukiwanie nowych szans i trendów rynkowych
oraz pe∏nà przejrzystoÊç w udost´pnianych publicznie
informacjach.
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Dialog z Klientami
Inspiruje nas życie Klientów. Oferowanie us∏ug

i produktów wysokiej jakoÊci, które odpowiadajà
potrzebom Klientów, mo˝liwe jest jedynie wtedy,
gdy ws∏uchamy si´ w ich g∏os i oczekiwania
Badania satysfakcji Klientów

91%

80%
2005

2006

80%
2004

71%

(segment detaliczny)

2003

Wyniki badaƒ wraz z propozycjami zmian przekazywane sà
do wiadomoÊci Zarzàdu Banku oraz osób odpowiadajàcych
za rozwój produktów i popraw´ standardów obs∏ugi. Na
podstawie raportów z badaƒ podejmowane sà decyzje
o powo∏aniu grup roboczych, których zadaniem jest
udoskonalanie obszarów wskazanych przez Klientów.
Wyniki prac nad wprowadzaniem ulepszeƒ sà regularnie
sprawdzane w systematycznych badaniach szczegó∏owych,
które pozwalajà na Êledzenie efektów dokonanych zmian.

Udzia∏ Klientów zadowolonych i bardzo zadowolonych z us∏ug
i produktów Banku Millennium

64%

Badania ankietowe nie tylko s∏u˝à do monitorowania
poziomu zadowolenia Klientów z oferty Banku i jakoÊci
obs∏ugi, ale przede wszystkim umo˝liwiajà wskazanie
obszarów wymagajàcych wprowadzenia ulepszeƒ, zmian
bàdê naprawy.

W 2006 roku Bank Millennium zapyta∏ o opini´ na temat
jakoÊci oferowanych us∏ug i produktów w sumie ponad
100 000 Klientów.

2002

Od 2002 roku regularnie badamy opinie Klientów
na temat naszych produktów i standardów obs∏ugi. Badania
przeprowadza specjalna jednostka Banku, odpowiedzialna
jednoczeÊnie za wyznaczanie wskaêników jakoÊciowych
i zarzàdzanie procesem innowacji.

Badania jakoÊci obs∏ugi
Chcàc zapewniç Klientom jak najwy˝szà jakoÊç obs∏ugi, Bank
Millennium zdecydowa∏ si´ na cykliczne badania standardów
obs∏ugi w swoich placówkach. Badanie typu „Tajemniczy
Klient” (Mystery Shopper) pozwala spojrzeç na nasze
placówki oczami przeci´tnego Klienta. W trakcie badania
sprawdzamy wiedz´ i kultur´ osobistà Pracowników
oddzia∏ów, a tak˝e ich zdolnoÊç do nawiàzywania
pozytywnych relacji z Klientem.
Aby zagwarantowaç pe∏nà poufnoÊç i obiektywnoÊç
wyników, przeprowadzanie badaƒ zleciliÊmy renomowanej
firmie, która dysponuje du˝ym zespo∏em specjalnie
przeszkolonych do tego zadania ankieterów. Po zakoƒczeniu
badania „Tajemniczy Klienci” informujà nas o elementach obs∏ugi
i oferty, które sk∏oni∏yby ich do za∏o˝enia rachunku w Banku
Millennium i przekazujà nam ogólne wra˝enia z wizyty.
Wszystkie wyniki sà przedstawiane i omawiane w szczegó∏owym
raporcie. Raport przekazywany jest Zarzàdowi Banku.
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Zarzàdzanie reklamacjami

Produkty spo∏ecznie zaanga˝owane

Oprócz mo˝liwoÊci wyra˝ania opinii na temat us∏ug
bankowych w przeprowadzanych przez Bank badaniach
satysfakcji Klienci mogà zg∏aszaç uwagi dotyczàce jakoÊci
obs∏ugi w formie reklamacji. Bank przyjmuje reklamacje
przesy∏ane listownie, sk∏adane w placówkach Banku, za
pomocà systemu bankowoÊci internetowej oraz
u konsultanta telefonicznej linii informacyjnej.

Bank Millennium oferuje swoim Klientom uniwersalnà
struktur´ produktów i us∏ug bankowych przez ogólnopolskà
sieç dystrybucji. Zgodnie z mottem swego dzia∏ania
– „Inspiruje nas ˝ycie” – rozwijajàc ofert´ Bank bierze pod
uwag´ potrzeby swoich Klientów starajàc si´, by struktura
przedmiotowa oraz cenowa oferty zaspokaja∏a
ich najistotniejsze potrzeby. Bank stale poszukuje nowych
rozwiàzaƒ i udoskonala struktur´ produktów, podà˝ajàc
za oczekiwaniami poszczególnych segmentów odbiorców
(Klienci indywidualni, ma∏e i Êrednie firmy, du˝e
przedsi´biorstwa, Klienci samorzàdowi). Bank prowadzi
otwartà i aktywnà polityk´ informacyjnà adresowanà
do nich oraz dba o wysoki poziom obs∏ugi.

Wszystkie reklamacje rejestrowane sà w scentralizowanej
bazie danych, a ich rozpatrywaniem zajmuje si´ specjalna
jednostka. Bank standardowo rozpatruje reklamacje w ciàgu
14 dni. W uzasadnionych przypadkach, zw∏aszcza gdy
konieczne jest uzyskanie informacji od podmiotów
zewn´trznych, czas ten mo˝e si´ wyd∏u˝yç. O przed∏u˝eniu
procedury Bank ka˝dorazowo powiadamia Klientów
listownie.
Pracownicy Banku na bie˝àco analizujà treÊç reklamacji,
wyciàgajàc wnioski dotyczàce mo˝liwoÊci wdro˝enia
usprawnieƒ w istniejàcych procesach i poprawy standardów
obs∏ugi Klienta. Rezultaty analiz przekazywane sà
jednostkom odpowiadajàcym za obs∏ug´ Klientów i jakoÊç
oferowanych produktów.
Bank Millennium dok∏ada wszelkich staraƒ, by jak najwi´ksza
liczba reklamacji rozpatrzona by∏a na korzyÊç Klienta.
Co miesiàc Cz∏onkowie Zarzàdu zapoznajà si´ ze
szczegó∏owym raportem na temat reklamacji. Zawiera on
informacje na temat liczby reklamacji, ich charakteru
i przyczyn.

JednoczeÊnie, dzia∏ajàc w skali masowej na rynku detalicznym,
Bank analizuje procesy ekonomiczne i spo∏eczne, by jego
oferta by∏a dost´pna i umo˝liwia∏a rozwiàzywanie
najwa˝niejszych problemów Klientów. W wyniku powstania
sprzyjajàcych warunków ekonomicznych z jednej strony
i oczekiwaƒ spo∏ecznych z drugiej, Bank zmodernizowa∏
i usprawni∏ swojà ofert´ w zakresie kredytów hipotecznych,
umo˝liwiajàc znacznej grupie swoich Klientów zakup
mieszkania. Odpowiadajàc na rosnàce aspiracje i potrzeby
potencjalnych Klientów, w tym z mniejszych oÊrodków,
Bank zdecydowa∏ si´ te˝ w roku 2006 na szybki rozwój sieci
placówek, poprawiajàc tym samym dost´pnoÊç do swoich
produktów i us∏ug. Bank usprawni∏ te˝ dost´p do oferty
przez alternatywne kana∏y dystrybucji, takie jak bankowoÊç
telefoniczna i bankowoÊç internetowa oraz bankomaty.
Bank jest przygotowany intelektualnie, proceduralnie
i finansowo na pe∏nienie roli doradcy swoich Klientów,
w tym na przygotowanie dla nich specjalnych ofert.
Bank Millennium stara si´ wprowadzaç do swojej oferty,
szczególnie do oferty dla firm, rozwiàzania wspierajàce
i umo˝liwiajàce rozwój jego Klientów. Dzia∏ania Banku
wynikajà z przekonania o koniecznoÊci wsparcia inicjatyw,
w których zaspokajanie bie˝àcych potrzeb spo∏ecznych oraz
potrzeb przysz∏ych pokoleƒ traktowane jest równoprawnie.
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Dialog z Klientami

Bank Millennium wspó∏pracuje z Europejskim Funduszem
Rozwoju Wsi Polskiej w zakresie udzielania kredytów
z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury obszarów
wiejskich. Kredyty udzielane sà przede wszystkim
jednostkom samorzàdu terytorialnego, a tak˝e spó∏kom
handlowym, osobom fizycznym prowadzàcym dzia∏alnoÊç
gospodarczà oraz innym jednostkom organizacyjnym
posiadajàcym zdolnoÊç prawnà.
Obszar kredytowania obejmuje:
• inwestycje w zakresie wiejsko-gminnych szkó∏
podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkó∏
rolniczych,
• inwestycje w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg
publicznych, gminnych i powiatowych na terenach wiejskich,
• inwestycje w zakresie zbiorowego odprowadzania
i oczyszczania Êcieków komunalnych na terenach wiejskich,
• inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury spo∏eczeƒstwa
informacyjnego na terenach wiejskich.
Dzi´ki udzia∏owi w tym programie kredytowym Bank bierze
udzia∏ w rozwoju infrastruktury technicznej i spo∏ecznej
obszarów wiejskich, wspomaga przedsi´biorczoÊç
pozarolniczà na tych terenach oraz dzia∏ania
na rzecz ochrony Êrodowiska.
Z myÊlà o rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego Bank
promuje w szczególnoÊci projekty majàce na celu
zwi´kszenie dost´pnoÊci Internetu na terenach wiejskich.
Bank Millennium wspó∏pracuje równie˝ z Agencjà
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wspierajàc rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez udzielanie:
• kredytów inwestycyjnych na przedsi´wzi´cia w rolnictwie,
przetwórstwie rolno-spo˝ywczym, us∏ugach dla rolnictwa
oraz dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej,
• kredytów kl´skowych inwestycyjnych i obrotowych na
wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia∏ach
specjalnych produkcji rolnej znajdujàcych si´ na obszarach
dotkni´tych kl´skami ˝ywio∏owymi.

Bank wspó∏pracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
w zakresie udzielania kredytów na przedsi´wzi´cia
termomodernizacyjne obj´te wyp∏atà premii z Funduszu
Termomodernizacji. W ten sposób Bank przyczynia si´ do
zmniejszenia zapotrzebowania na energi´ zu˝ywanà przy
ogrzewaniu oraz podgrzewaniu wody u˝ytkowej,
zmniejszenia rocznych strat energii oraz zamiany
konwencjonalnych êróde∏ energii na êród∏a
niekonwencjonalne.
Kredytowanie w ramach trzech wy˝ej opisanych
programów odbywa si´ na zasadach preferencyjnych.
W przypadku wspó∏pracy z Europejskim Funduszem
Rozwoju Wsi Polskiej preferencje dla kredytobiorców majà
form´ korzystniejszych warunków cenowych, w ramach
wspó∏pracy z Agencjà Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Bank zobowiàza∏ si´ udzielaç kredytów wed∏ug
atrakcyjnej dla Klientów stawki oprocentowania, natomiast
kredyty obj´te wyp∏atà premii z Funduszu
Termomodernizacji sp∏acane sà cz´Êciowo przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.
Bank Millennium, majàc na wzgl´dzie potrzeby instytucji
samorzàdowych, posiada w swej ofercie szerokà gam´
produktów dostosowanych do specyfiki tego rodzaju
Klientów. Z Bankiem wspó∏pracujà urz´dy takich miast jak:
Gdaƒsk, Sopot, Toruƒ, Olsztyn, Opole, Jelenia Góra,
Szczytno i Lidzbark Warmiƒski. Bank, poza Êwiadczeniem
wyspecjalizowanych us∏ug finansowych, jest te˝ partnerem
i doradcà w∏adz samorzàdowych w budowaniu programów
i rozwiàzywaniu bie˝àcych problemów lokalnych Êrodowisk.
Bank stara si´ anga˝owaç w ˝ycie lokalnych spo∏eczeƒstw,
z którymi wspó∏pracuje – czego przyk∏adem jest mi´dzy
innymi wieloletnia wspó∏praca z w∏adzami Szczytna
w ramach „Dni i nocy Szczytna” czy wieloletnia wspó∏praca
z w∏adzami Gdaƒska i Sopotu, która przynios∏a Bankowi
tytu∏y Mecenasa Kultury Gdaƒska i Mecenasa Kultury
Sopotu.
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Produkty i us∏ugi wyró˝nione
ze wzgl´du na wysokà jakoÊç
Produkty i us∏ugi Banku Millennium sà nagradzane
i wyró˝niane przez niezale˝nych ekspertów.
W 2006 roku, po raz drugi z rz´du, system bankowoÊci
internetowej Banku Millennium dla Klientów indywidualnych
(Millenet) zosta∏ uznany za najlepszy w Polsce
w dorocznym Êwiatowym konkursie „World’s Best Internet
Banks” organizowanym przez niezale˝ny mi´dzynarodowy
magazyn finansowy „Global Finance”.
Oferta Banku Millennium dla ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw zaj´∏a pierwsze miejsce w rankingu „Bank
dla Ciebie i Twojej Firmy” opracowywanym co roku przez
miesi´cznik „Forbes” we wspó∏pracy z niezale˝nà firmà
badawczà. Bank Millennium awansowa∏ na pierwszà pozycj´
z trzeciego miejsca zdobytego rankingu w 2005 roku.
Oferta Banku by∏a bezkonkurencyjna w kategorii „koszty
prowadzenia rachunku – niskie koszty i bezprowizyjne
prowadzenie rachunku”. Bardzo wysoko oceniono równie˝
ofert´ kredytowà i jej dost´pnoÊç.
Dziennik „Rzeczpospolita” w niezale˝nym rankingu uzna∏
ofert´ kredytów hipotecznych Banku Millennium za
najbardziej atrakcyjnà na polskim rynku. Wszystkie banki
porównano w trzech g∏ównych kategoriach: „po˝ycza
najtaniej”, „po˝ycza najch´tniej” oraz „wyró˝niony przez
doradców”.

W roku 2006 Bank Millennium po raz kolejny
uhonorowany zosta∏ wyró˝nieniem „JPMorgan Chase
MT202 Elite Quality Recognition Award”, przyznawanym
mi´dzynarodowym korespondentom i klientom w uznaniu
najwy˝szej jakoÊci dolarowych p∏atnoÊci mi´dzybankowych
realizowanych za poÊrednictwem JPMorgan Chase.
Podstawowym warunkiem otrzymania wyró˝nienia by∏o –
podobnie jak w latach poprzednich – utrzymanie straight
through processing rate na poziomie minimum 99,7% ca∏oÊci
wolumenu przekazywanych zleceƒ p∏atniczych. Kryterium to
spe∏ni∏o mniej ni˝ jeden procent spoÊród ponad 4 000
korespondentów JPMorgan na ca∏ym Êwiecie, wÊród nich –
Bank Millennium.
W 2006 roku Bank Millennium zosta∏ uhonorowany
przez amerykaƒski kwartalnik bran˝owy „Global Custodian
Magazine” presti˝owym tytu∏em „Top Rated” dla
najlepszego Banku oferujàcego us∏ugi powiernicze w Polsce
w roku 2006. Status „Top Rated”, najwy˝szy z mo˝liwych
dla banku powierniczego, Êwiadczy o wysokiej jakoÊci us∏ug
powierniczych oferowanych przez Bank Millennium,
a tak˝e potwierdza jego pozycj´ w tym segmencie rynku.
Bank Millennium otrzyma∏ tytu∏ „Top Rated” po raz trzeci
z rz´du.
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Dialog z Inwestorami
Utrzymywanie w∏aÊciwych relacji z Inwestorami pozwala,
przez budowanie dobrych kontaktów z tym Êrodowiskiem,
na ciàg∏y i transparentny przep∏yw informacji mi´dzy spó∏kà
a jej Akcjonariuszami. Wymiana informacji odbywa si´
w obydwu kierunkach, umo˝liwiajàc Zarzàdowi poznawanie
na bie˝àco reakcji Akcjonariuszy Banku na przyj´tà strategi´
i jej realizacj´. Dobre relacje inwestorskie przek∏adajà si´
na lepszà d∏ugookresowà wycen´ akcji spó∏ki, generujàc
wy˝szà wartoÊç dla Akcjonariuszy i zapewniajàc
mo˝liwoÊç jej stabilnego wzrostu.
Bank Millennium by∏ pierwszym Bankiem notowanym
na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie
(od 1992 roku) i ju˝ od 1999 roku posiada Departament
Relacji z Inwestorami. Do jego zadaƒ nale˝y kompleksowe
zarzàdzanie kontaktami ze wszystkimi uczestnikami rynku
kapita∏owego: obecnymi akcjonariuszami, potencjalnymi
inwestorami, analitykami rynku, agencjami ratingowymi,
Gie∏dà Papierów WartoÊciowych, a tak˝e z innymi
organizacjami dzia∏ajàcymi na polskim rynku kapita∏owym.
Departament ten zarzàdza przede wszystkim przep∏ywem
informacji dotyczàcych finansów i bie˝àcej strategii rozwoju
spó∏ki, tak aby przekaz we w∏aÊciwy sposób dotar∏ do jak
najwi´kszej liczby obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy.
W dziedzinie relacji inwestorskich Bank kieruje si´ zasadami
przejrzystoÊci i równego dost´pu do informacji wszystkich
uczestników rynku, wype∏niajàc tym samym zasady ¸adu
Korporacyjnego przyj´te w tym zakresie.

•
•
•
•
•
•
•

Powy˝sze dzia∏ania realizowane sà przez Bank
z wykorzystaniem licznych kana∏ów komunikacji, takich jak:
regularne konferencje, na których przedstawiane sà wyniki
kwartalne Banku,
indywidualne i grupowe spotkania z analitykami
i inwestorami w siedzibie spó∏ki,
udzia∏ w konferencjach i organizowanie spotkaƒ dla
inwestorów („road-shows”) w kraju i za granicà,
gie∏dowe komunikaty bie˝àce i informacje prasowe,
stale aktualizowana podstrona w portalu internetowym
Banku poÊwi´cona relacjom inwestorskim,
promocja udzia∏u w corocznych Walnych Zgromadzeniach
Akcjonariuszy,
bie˝àce kontakty (za poÊrednictwem poczty elektonicznej,
telefoniczne) z uczestnikami rynku.
Co kwarta∏ organizowane sà konferencje dla analityków
i inwestorów, podczas których omawiana jest sytuacja
finansowa i strategia Banku. W ich trakcie osoby
zainteresowane mogà zadawaç pytania Zarzàdowi Banku.
Konferencje te cieszà si´ zainteresowaniem analityków
równie˝ dlatego, ˝e Bank Millennium zwykle jako pierwszy
– znacznie wczeÊniej ni˝ inne banki notowane na GPW
w Warszawie – podaje swoje wyniki do publicznej
wiadomoÊci.
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Chcàc zapewniç równy dost´p do informacji wszystkim
uczestnikom rynku kapita∏owego, od trzeciego kwarta∏u
2006 roku, Bank organizuje konferencje prezentujàce wyniki
kwartalne transmitowane na ˝ywo przez Internet (webcast).
Podczas konferencji Inwestorzy korzystajàcy z transmisji
internetowej majà mo˝liwoÊç bezpoÊredniego zadawania
pytaƒ. Zapis przebiegu konferencji jest umieszczany na
stronie internetowej, dzi´ki czemu zainteresowani
u˝ytkownicy mogà odtworzyç go w dowolnym czasie.
Poza organizowanymi przez nas konferencjami, co roku
uczestniczymy tak˝e w konferencjach dla Inwestorów, które
przygotowywane sà przez domy maklerskie lub inne
wyspecjalizowane firmy poÊredniczàce w kontaktach
z inwestorami (w roku 2006 zorganizowano ich dziewi´ç).
W czasie tych konferencji odbywa si´ szereg
indywidualnych spotkaƒ z udzia∏em cz∏onków Zarzàdu
Banku i zainteresowanych naszà spó∏kà Inwestorów. Grono
zainteresowanych Inwestorów stale roÊnie – w samym
2006 roku odby∏o si´ ponad 100 spotkaƒ, zarówno
podczas konferencji, jak i w siedzibie Banku, w których
uczestniczy∏o ponad 200 inwestorów i analityków.
Wa˝nym kana∏em umo˝liwiajàcym dotarcie z informacjami
do spo∏ecznoÊci inwestorskiej sà analizy na temat Banku
przygotowywane przez wyspecjalizowane zespo∏y domów
maklerskich. Obecnie raporty na temat Banku Millennium
sporzàdzajà analitycy nast´pujàcych instytucji: CAIB
Securities SA, Dom Inwestycyjny BRE BANKU S.A.,
BZ WBK, ING Securities S.A., Bankowy Dom Maklerski
PKO BP, CDM Pekao SA oraz Wood&Company.
Oceny Banku na potrzeby osób inwestujàcych zarówno
w akcje, jak i instrumenty d∏u˝ne emitowane przez Bank
dokonujà równie˝ agencje ratingowe. Bank utrzymuje sta∏y
kontakt z agencjami ratingowymi Moody’s Investor Services Ltd,
Standard & Poors, Fitch Polska oraz Capital Intelligence.
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Nasze wysi∏ki zmierzajàce do zachowania przejrzystoÊci
i dost´pnoÊci przekazywanych informacji zosta∏y docenione
w ocenie zasad ∏adu korporacyjnego. W trzeciej edycji
rankingu Polskiego Instytutu Dyrektorów Bank Millennium
uzyska∏ tytu∏ „Spó∏ka Godna Zaufania”, otrzymujàc najwy˝sze
noty (5 gwiazdek) za standardy ∏adu korporacyjnego.
Kapitu∏a Inwestorów Instytucjonalnych dzia∏ajàca przy Polskim
Instytucie Dyrektorów zebra∏a oceny reprezentujàce opinie
82% krajowego rynku inwestorów instytucjonalnych.
Oceniano 65 spó∏ek publicznych, a tytu∏ „Spó∏ki Godnej
Zaufania 2006” przyznano 10 firmom (w tym dwóm bankom:
Millennium i Pekao S.A.). To dla nas ogromny zaszczyt.
Bank Millennium w 2006 roku zajà∏ pierwsze miejsce
w kategorii „Finanse” w rankingu „Per∏y Polskiej Gie∏dy”,
przeprowadzonym przez Gazet´ Gie∏dy „Parkiet”.
Nagroda jest wyró˝nieniem dla firm, które w 2005 roku
odnios∏y najwi´kszy sukces finansowy, rynkowy i gie∏dowy.
W rankingu wzi´to pod uwag´ wzrost przychodów
ze sprzeda˝y, bardzo dobre wyniki finansowe oraz
wysokoÊç dywidendy.
Swoje indywidualne doÊwiadczenia wynikajàce z wieloletniej
obecnoÊci na rynku kapita∏owym Bank ch´tnie przekazuje
na forum Stowarzyszenia Emitentów Gie∏dowych, którego
jest za∏o˝ycielem (1993 rok). Podstawowym celem
Stowarzyszenia jest przekazywanie regulatorom rynku
oczekiwaƒ emitentów dotyczàcych poprawy
funkcjonowania rynku papierów wartoÊciowych, a tak˝e
formu∏owanie propozycji zmian regulacji prawnych
zwi´kszajàcych atrakcyjnoÊç gie∏dy jako miejsca
pozyskiwania kapita∏u przez podmioty gospodarcze.
Celem dzia∏aƒ Banku w obszarze relacji inwestorskich jest
budowanie zaufania do spó∏ki. Wierzymy, ˝e wp∏ywajà one
korzystnie na jej wizerunek oraz zapewniajà jak najlepsze
warunki do jej pe∏nej i wiarygodnej oceny, s∏u˝àc tym
samym podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
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Dialog z Partnerami
Dzia∏ajàc na rynku w skali masowej, Bank jest odbiorcà
ró˝nego rodzaju produktów i us∏ug dostarczanych przez
firmy z ró˝norodnych segmentów. Sà to zarówno towary,
jak i us∏ugi serwisowe czy doradcze. Bank traktuje firmy
i organizacje, z którymi wspó∏pracuje w tym zakresie,
w sposób partnerski i przejrzysty starajàc si´, by zasady
zamówieƒ i wspó∏pracy by∏y znane, równe i transparentne.

Bank opracowa∏ i wprowadzi∏ regulacje wewn´trzne
formalizujàce proces wyboru dostawców wszelkich dóbr
i us∏ug, z których korzysta. Regulacje te opisujà organizacj´
procesu wyboru – obowiàzki jednostek organizacyjnych
Banku – oraz narzucajà równe traktowanie oferentów.
Jednostkà Banku uprawnionà do przeprowadzania
post´powaƒ przetargowych, i tym samym rekomendowania
wyboru dostawców, jest Departament Zakupów
Centralnych (DZC). Ka˝dy przetarg koƒczy si´
rekomendacjà przedstawianà przez DZC odpowiednio
na posiedzeniu Komitetu Inwestycyjnego lub Zarzàdu
Banku, co stanowi wyraz zaanga˝owania najwy˝szych w∏adz
Banku w obiektywizacj´ procesu wyboru.

Ponadto DZC – jeÊli jest to mo˝liwe i uzasadnione
– umo˝liwia Pracownikom Grupy Banku korzystanie
z warunków niektórych umów, jakie zawar∏ Bank. Dzi´ki
temu Pracownicy mogà skorzystaç z warunków handlowych
wynegocjowanych przez Bank na zasadach, jakich rynek
nie oferuje klientom indywidualnym.
Ju˝ obecnie Pracownicy mogà korzystaç z upustów
cenowych na us∏ugi hotelowe, bilety lotnicze i zakup
samochodów. W przygotowaniu jest oferta telefonów
komórkowych, us∏ug telefonicznych, zakupu komputerów,
monitorów, notebooków oraz innego sprz´tu
informatycznego. Finalizacja tego przedsi´wzi´cia
jest przewidziana w drugim kwartale 2007 roku.

Dodatkowo, aby zagwarantowaç obiektywnoÊç decyzji
i zapewniç równe traktowanie podmiotów bioràcych udzia∏
w przetargach, oceny merytoryczna i komercyjna ofert
sà od siebie oddzielone i dokonywane przez niezale˝ne
jednostki organizacyjne.
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Dialog z Pracownikami
Pracownicy zawsze stanowili najwi´kszy kapita∏ Banku, a dialog
z nimi jest cz´Êcià naszej kultury korporacyjnej. Komunikacja
z Pracownikami nie mo˝e ograniczaç si´ wy∏àcznie do przekazu
informacyjnego p∏ynàcego z góry, jest to sta∏y dialog, dzi´ki
któremu poznajemy ich opinie i oczekiwania.
Dzia∏ania naszych Pracowników, ich inicjatywa
do tworzenia jeszcze lepszych warunków pracy.

inspiruje nas

Komunikacja wewn´trzna
W∏aÊciwe zarzàdzanie informacjà oraz zwiàzek mi´dzy
wewn´trznà i zewn´trznà komunikacjà stajà si´ coraz
istotniejsze we wspó∏czesnym miejscu pracy, wp∏ywajà
nie tylko na Pracowników firmy, ale równie˝ na sposób jej
postrzegania. Wiedza Pracowników na temat strategii
i planów spó∏ki przek∏ada si´ na poziom ich realizacji.
Nie mamy wàtpliwoÊci, ˝e rzetelne, przekazywane
na bie˝àco informacje pozytywnie wp∏ywajà na skutecznoÊç
programów motywacyjnych i tworzenie kultury
korporacyjnej. Dlatego sprawna komunikacja wewn´trzna
od zawsze by∏a postrzegana przez nas jako jeden
z fundamentów rozwoju Banku. Od poczàtku naszej
dzia∏alnoÊci – od 1989 roku – Bank posiada w strukturze
Departament Public Relations, za którego poÊrednictwem
systematycznie informujemy naszych Pracowników
o wszystkich kwestiach, dotyczàcych bezpoÊrednio ich oraz
instytucji, w której pracujà.

Konsekwentnie budujàc dobre relacje z Pracownikami, Bank
rozwija ró˝norodne, wzajemnie uzupe∏niajàce si´ narz´dzia
komunikacji, zapewniajàce p∏ynny i efektywny dialog
wewnàtrz organizacji, w tym m.in.:
• Millenniumnet – serwis intranetowy b´dàcy podstawowym
narz´dziem komunikacji z Pracownikami, êród∏em wiedzy,
a tak˝e kana∏em dost´pu do wszelkich aplikacji s∏u˝àcych do
obs∏ugi Klienta oraz innych niezb´dnych do pracy w danym
obszarze biznesowym. Portal dost´pny jest na ka˝dym
stanowisku pracy. Codziennie publikowane sà w nim
wszelkie informacje dotyczàce funkcjonowania Banku,
aktualne informacje biznesowe, nowoÊci rynkowe oraz
komunikaty dotyczàce spraw pracowniczych i wydarzeƒ
socjalnych. Witryna intranetowa sk∏ada si´ z trzech sekcji:
• ogólnej, o charakterze informacyjnym,
• przeznaczonej dla Pracowników obs∏ugujàcych Klientów
indywidualnych,
• przeznaczonej dla Pracowników obs∏ugujàcych Klientów
korporacyjnych.
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Dialog z Pracownikami

• miesi´cznik „Âwiat Millennium” – ukazuje si´
nieprzerwanie od 1992 roku (wczeÊniej pod nazwà „BIG
News”, a od 1997 roku jako „Monitor”). Na jego ∏amach
opisywane sà wszelkie istotne wydarzenia zarówno majàce
miejsce w Banku, jak i go dotyczàce. Oprócz sta∏ych rubryk
w ka˝dym numerze przedstawiane sà aktualnie realizowane
projekty, wdra˝ane innowacje, produkty i osiàgni´cia
zespo∏ów. Cz´Êç wydawnictwa poÊwi´cona jest tak˝e
wydarzeniom pracowniczym, spotkaniom i wyjazdom
integracyjnym. Pismo posiada sta∏à redakcj´, niemniej
bardzo cz´sto publikowane sà w nim teksty w∏asne
Pracowników. Magazyn ukazuje si´ w wersji drukowanej
i elektronicznej, która zamieszczana jest w intranecie.
• „Narada Kadry Zarzàdzajàcej” – doroczne spotkania
Pracowników Banku kierujàcych jego jednostkami
organizacyjnymi, s∏u˝àce podsumowaniu minionego roku
i omówieniu celów na kolejny rok. Stanowià one okazj´
do przekazania informacji o strategicznych celach Banku,
najwa˝niejszych nowych projektach i zmianach, a tak˝e
do nagrodzenia Pracowników osiàgajàcych najlepsze wyniki
w pracy oraz do wymiany opinii.

• „Dzieƒ Millennium” – spotkanie wszystkich Pracowników
Grupy Banku Millennium s∏u˝àce prezentacji strategii, celów,
zadaƒ biznesowych oraz przekazaniu bie˝àcych informacji,
a tak˝e integracji. Odbywa si´ raz w roku. Na cz´Êç
nieoficjalnà spotkania zapraszani sà Klienci i partnerzy Banku.
• „Piknik Pracowniczy” – doroczny tematyczny piknik
dla wszystkich Pracowników Grupy Banku Millennium,
b´dàcy spotkaniem o charakterze wy∏àcznie integracyjnym,
odbywajàcy si´ zawsze na Êwie˝ym powietrzu
i w nieformalnej atmosferze. Piknik zapewnia wiele atrakcji
zawierajàcych elementy team buildingu
i dobrà zabaw´. Pierwszy Piknik Bank zorganizowa∏
w 1999 roku z okazji 10-lecia swojej dzia∏alnoÊci.
Pikniki sà okazjà do bli˝szego poznania si´ Pracowników
i bezpoÊredniego spotkania z Cz∏onkami Zarzàdu oraz
do wymiany informacji i opinii w nieformalnej atmosferze.
• dodatkowà, choç nie mniej wa˝nà formà komunikacji
mi´dzy Pracownikami poszczególnych obszarów
biznesowych sà biuletyny elektroniczne informujàce
o nowoÊciach, celach biznesowych i osiàgni´ciach w ramach
poszczególnych struktur.
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Pracownicy Banku Millennium majà równie˝ sta∏y dost´p
do aktualnych informacji dotyczàcych mi´dzynarodowej
dzia∏alnoÊci Grupy Millenniumbcp poprzez:
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• „Magazyn” – miesi´cznik Millenniumbcp – g∏ównego
akcjonariusza Banku, tworzony z myÊlà o wszystkich
krajowych rynkach Millenniumbcp. Dociera do wszystkich
Pracowników Grupy Banku Millennium. Jest wydawany
w dwóch j´zykach – po portugalsku i po angielsku.
Za jego poÊrednictwem Pracownikom przybli˝ane sà
wydarzenia i projekty realizowane w ca∏ej Grupie
Millenniumbcp oraz funkcjonowanie jednostek Grupy
na poszczególnych rynkach; pomaga on tak˝e Pracownikom
w identyfikowaniu si´ z ponadnarodowà markà.

• „About us” – elektroniczny biuletyn informacyjny
przygotowywany i dystrybuowany przez central´
Millenniumbcp – strategicznego akcjonariusza Banku
Millennium. Jest on adresowany do wszystkich
Pracowników Grupy Millennium i poÊwi´cony najnowszym
wydarzeniom w grupie Millennium na Êwiecie.
W Polsce, publikowany w intranecie, cieszy si´ du˝ym
zainteresowaniem Pracowników. Pozwala przybli˝aç
Pracownikom sprawy korporacyjne i pomaga im
identyfikowaç si´ z ponadnarodowà Grupà i markà.
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Dialog z Pracownikami

Badania opinii Pracowników
S∏uchamy tego, co nasi Pracownicy majà do powiedzenia.
Opinie Pracowników na temat funkcjonowania Banku
sà dla nas wa˝nymi wskazówkami wyznaczajàcymi rozwój
firmy i wp∏ywajà na dzia∏ania podejmowane przez Zarzàd
Banku. Dlatego od 2002 roku regularnie pytamy naszych
Pracowników o opini´ i wyciàgamy wnioski
z przekazywanych uwag.

Wyniki ostatnich badaƒ przekona∏y nas mi´dzy innymi
o du˝ym zaanga˝owaniu Pracowników w sukces organizacji,
dla której pracujà. Ponad 85% z nich oÊwiadczy∏o, i˝ ch´tnie
zarekomendowa∏oby produkty i us∏ugi Banku Millennium
cz∏onkom swojej rodziny lub znajomym.
Ch´ç polecenia produktów i us∏ug Banku Millennium wyra˝ona
przez Pracowników w Badaniu Satysfakcji w roku 2006

36%

50%

Odpowiedzi na badanie
Brak odpowiedzi
na badanie

Procent odpowiedzi
na Badanie Satysfakcji Pracowników
w 2006 roku

Badania, w których z roku na rok uczestniczy coraz wi´cej
Pracowników, przeprowadzane sà w formie anonimowych
ankiet. Kwestionariusze zawierajà szczegó∏owe pytania
dotyczàce oceny pracy w jednostce, wspó∏pracy
z prze∏o˝onym, komunikacji wewn´trznej, kariery
i mo˝liwoÊci rozwoju zawodowego. Ankiety umo˝liwiajà
tak˝e wypowiedzenie si´ na temat ogólnego zadowolenia
z pracy i warunków zatrudnienia, intencji pozostania
Pracownikiem Banku oraz wystawienie oceny Bankowi jako
Pracodawcy i dostawcy us∏ug finansowych.

zdecydowanie TAK
raczej TAK

Badania przeprowadzane sà przez Zespó∏ JakoÊci
i Innowacji (ten sam, który bada poziom satysfakcji z us∏ug
oraz produktów Banku wÊród Klientów). Wyniki badaƒ
wraz z zaleceniami o charakterze strategicznym
przedstawiane sà Zarzàdowi Banku. Szczegó∏owe wyniki
(w podziale na ankietowane jednostki/obszary)
przekazywane sà równie˝ kierownictwu wraz ze
wskazaniem tych aspektów zarzàdzania, które nale˝y
utrzymaç na niezmienionym poziomie lub poprawiç.
Wyniki badaƒ i przygotowywane na ich podstawie
rekomendacje przek∏adajà si´ na konkretne dzia∏ania,
mi´dzy innymi zgodnie z sugestiami Pracowników
wprowadzono ogólnodost´pnà opiek´ medycznà,
programy rozwojowe i szkoleniowe.
Obok corocznych badaƒ satysfakcji Pracowników regularnie
przeprowadzane sà ankiety dotyczàce szczególnych
aspektów pracy w Banku, takie jak: ocena jakoÊci
wspó∏pracy sieci sprzeda˝y z jednostkami wsparcia, ocena
jakoÊci pracy audytu wewn´trznego lub ocena jakoÊci
regulacji wewn´trznych.
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Centrum Innowacji
Do zadaƒ Centrum Innowacji (CI) nale˝y promowanie
kreatywnoÊci wÊród Pracowników poprzez gromadzenie
pomys∏ów na wzbogacenie oferty produktowej Banku
i usprawnienie procesów obs∏ugi Klienta. Umiej´tnoÊci
poszukiwania nowych rozwiàzaƒ rozwijane sà poprzez
organizowane Treningi KreatywnoÊci, których twórcza
atmosfera zach´ca Pracowników do swobodnego
wypowiadania si´. W ten sposób zastanawiamy si´ nad
usprawnieniami, które majà na celu popraw´ obs∏ugi Klienta
poprzez, na przyk∏ad, uproszczenie codziennych
obowiàzków Pracowników. Na treningach wypracowujemy
równie˝ koncepcje nowych produktów, które prezentujemy
na spotkaniach z osobami odpowiedzialnymi za rozwój
oferty produktowej w Banku.

KreatywnoÊç Pracowników
(wg liczby zg∏oszonych pomys∏ów na jednego Pracownika)
1 pomys∏
2 pomys∏y
3-4 pomys∏y
5-10 pomys∏ów

Wszystkie pomys∏y, równie˝ te zebrane w trakcie
kreatywnych sesji, sà udost´pniane Pracownikom
w specjalnie przygotowanej sekcji w intranecie. Jej wyglàd
i uk∏ad danych pozwalajà na szybki dost´p do pomys∏ów,
co pozytywnie przek∏ada si´ na dzielenie si´ wiedzà wÊród
Pracowników. Ka˝da osoba, która nades∏a∏a pomys∏ do CI,
mo˝e zachowaç anonimowoÊç. Wówczas jej propozycja
podpisana jest na stronie jako „Innowator”, a eksperci
oceniajàcy pomys∏y nie majà wglàdu do danych
Pracowników. Wszystkie opinie ekspertów umieszczane sà
przy pomyÊle. Takie podejÊcie sprzyja szczerej wymianie
poglàdów i pomys∏ów, nawet w kwestiach spornych.

powy˝ej 10 pomys∏ów

W ramach Centrum Innowacji funkcjonuje Biblioteka, dzi´ki
której Pracownicy mogà pog∏´biaç swojà wiedz´
o innowacjach, wypo˝yczaç ksià˝ki, majà te˝ dost´p do
specjalistycznych artyku∏ów. Nasz ksi´gozbiór obejmuje
pozycje z dziedziny zarzàdzania, marketingu i wdra˝ania
innowacji w organizacjach. Ksià˝ki i opiniotwórcze
czasopisma pozwalajà Pracownikom zaznajamiaç si´
z najnowszymi trendami w biznesie. Tak zorganizowany
portal wiedzy i pomys∏ów sprzyja aktywnej wymianie
poglàdów i pomys∏ów mi´dzy Pracownikami Banku.
Jednym z przyk∏adów innowacji zg∏oszonych przez
Pracowników by∏o wprowadzenie Wewn´trznej Gie∏dy
Pracy, o której szerzej piszemy w nast´pnym rozdziale.
Wdra˝anie pomys∏ów Pracowników zach´ca ich do
aktywnego anga˝owania si´ w ˝ycie Banku oraz pozwala
rozwijaç idee najbardziej wartoÊciowe dla naszych Klientów.
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miejsce pracy
Podstawà sukcesu firmy sà
zmotywowani, zadowoleni
Pracownicy, którzy czujà si´ jej
cz´Êcià i sà przeÊwiadczeni
o swoim udziale w jej sukcesie
rynkowym. Tacy, którzy nie
tylko rekomendujà produkty
i us∏ugi firmy, ale tak˝e samà
firm´ jako dobre miejsce pracy,
których to miejsce pracy
do rozwoju
zawodowego i osobistego.

inspiruje

Bank od kilku lat
systematycznie zwi´ksza
poziom motywacji
Pracowników, uatrakcyjniajàc
systemy wynagrodzeƒ
i umo˝liwiajàc rozwój
kompetencji zawodowych,
a tak˝e oferujàc szerokie
pakiety socjalne i zaj´cia
integracyjne.

Dzia∏ania Banku i zaanga˝owanie Pracowników znajdujà
odzwierciedlenie w realizacji i budowaniu wewn´trznej
Kultury Korporacyjnej, której podstawowymi wartoÊciami sà:

Orientacja na wyniki
Stawiamy sobie ambitne wyzwania i poszukujemy
najlepszych rozwiàzaƒ, aby staç si´ jednym z wiodàcych
banków w Polsce. Profesjonalizm i zaanga˝owanie sà
podstawà realizacji naszych celów. Ka˝dy sukces jest dla nas
motywacjà do dalszej pracy, a ka˝da pora˝ka êród∏em
cennych doÊwiadczeƒ. JesteÊmy nagradzani i promowani
za osiàgane przez nas wyniki.

Satysfakcja Klienta
JesteÊmy Êwiadomi, ˝e przysz∏oÊç naszego Banku
zale˝y od zadowolenia naszych Klientów. Potrzeby
i oczekiwania Klientów wyznaczajà kierunki naszych dzia∏aƒ.
Zapewniamy Klientom produkty i us∏ugi, które zaspokajajà
ich potrzeby. Najlepsze standardy obs∏ugi Klienta stosujemy
tak˝e wobec wszystkich, z którymi wspó∏pracujemy
w ramach struktur Banku, a wi´c wobec tzw. Klientów
Wewn´trznych.

Rozwój Pracowników
Ludzie sà najwa˝niejszym kapita∏em Banku Millennium,
dlatego inwestujemy w rozwój Pracowników i pozyskiwanie
nowych talentów. Ka˝dy z nas zas∏uguje na sprawiedliwoÊç,
szacunek i zaufanie. Rozwijamy si´ i podnosimy swoje
kompetencje poprzez szkolenia oraz okresowà zmian´
stanowisk i funkcji. Nasi liderzy sà dla nas wzorem.
Wspierajà nasz rozwój, tak byÊmy w pe∏ni mogli
wykorzystywaç swoje mo˝liwoÊci

Praca zespo∏owa
¸àczà nas wspólne misja, wartoÊci i cele. Dà˝ymy do tego,
by tworzyç zgrany i silny zespó∏. Wiemy, ˝e pracujàc
jako zespó∏, jesteÊmy w stanie osiàgaç znacznie wi´cej.
Wzajemnie si´ wspieramy i wspólnie uczymy, dà˝àc
do doskona∏oÊci we wszystkim, co robimy.
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Rozwój kadr
Ka˝dy Pracownik, bez wzgl´du na zajmowane stanowisko,
mo˝e rozwijaç swoje kompetencje zawodowe. Zadaniem Banku
jest wspieranie Pracowników w realizacji tych zamierzeƒ.
Programy rozwojowe
StworzyliÊmy w Banku transparentny, spójny system
zarzàdzania kompetencjami, w którym uwzgl´dniliÊmy tak˝e
rozwój umiej´tnoÊci Pracowników na stanowiskach innych
ni˝ tylko mened˝erskie.
Celem prowadzonych przez Bank Programów
Rozwojowych jest przyspieszenie tempa rozwoju
Pracowników, którzy dzi´ki swojemu zaanga˝owaniu,
motywacji i ch´ci rozwoju w ramach organizacji, b´dà
mogli w przysz∏oÊci zajàç stanowiska liderów projektów,
kierowników zespo∏ów, szefów wydzia∏ówi departamentów.
Pracownicy mogà korzystaç ze specjalnie dobranego
programu szkoleƒ. W ramach programów oferowany
jest im tzw. mentoring, czyli opieka Cz∏onka Zarzàdu nad
rozwojem podlegajàcych mu Pracowników, oraz coaching,
czyli pomoc bezpoÊrednich prze∏o˝onych, którzy wspierajà
rozwój Pracowników uczestniczàcych w programie.

Pracownicy bioràcy udzia∏ w programie majà szans´
uczestniczyç w projektach, a tak˝e, dwa razy w roku, w Forum
Rozwojowym – warsztatach odbywajàcych si´ poza
miejscem pracy. Oprócz roli integracyjnej, Forum pe∏ni
równie˝ rol´ szkoleniowà i jest wykorzystywane jako sposób
zapoznawania uczestników programów z nowymi
inicjatywami podejmowanymi w Banku. W Forach uczestniczà
Cz∏onkowie Zarzàdu i zaproszeni mened˝erowie.
Rozpocz´cie naboru do programów rozwojowych og∏aszane
jest na stronie intranetowej Banku. Do udzia∏u w procesie
rekrutacji mogà si´ zg∏osiç wszyscy zainteresowani
Pracownicy spe∏niajàcy podstawowe warunki dotyczàce
sta˝u i kompetencji. Pracownicy muszà wype∏niç krótki
kwestionariusz, w którym opisujà zakres obowiàzków
i sukcesy, które odnieÊli w naszym przedsi´biorstwie. Wszystkie
nap∏ywajàce zg∏oszenia oceniane sà pod kàtem spe∏niania
wyznaczonych kryteriów. Wybrani kandydaci zapraszani sà
do drugiego etapu rekrutacji, tzw. Assessment Center.

Pracownicy Banku Millennium
wg p∏ci

Pracownicy Banku Millennium
wg wieku

kobiety

<28

m´˝czyêni

28-35
36-46
>46
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Program rozwoju kompetencji – „Grow Fast”
jest programem rozwojowym adresowanym do
Pracowników mogàcych ju˝ pochwaliç si´ osiàgni´ciami
w naszej organizacji, posiadajàcych du˝à motywacj´
i zaanga˝owanych w dalszy rozwój swojej kariery
zawodowej w strukturach Grupy Banku Millennium.
G∏ównym celem Programu „Grow Fast” jest
zintensyfikowanie rozwoju jego uczestników i umo˝liwienie
im wykorzystania w∏asnego potencja∏u. Za∏o˝eniem
programu jest wyposa˝enie jego uczestników
w umiej´tnoÊci i doÊwiadczenie niezb´dne, by staç si´
osiàgajàcym sukcesy mened˝erem lub liderem projektu.

Program rozwoju kompetencji – „Grow Plus”
jest programem rozwojowym adresowanym do
mened˝erów i liderów projektów, których cechujà du˝a
motywacja i zaanga˝owanie w rozwój kariery zawodowej
w ramach Grupy Banku Millennium, elastycznoÊç
i gotowoÊç do zmiany funkcji oraz obszaru dzia∏ania, a tak˝e
potencja∏ do zarzàdzania efektywnym zespo∏em w ró˝nych
obszarach Banku. G∏ównym celem Programu „Grow Plus”
jest zintensyfikowanie rozwoju jego uczestników oraz
wyposa˝enie ich w umiej´tnoÊci i doÊwiadczenie potrzebne
do pe∏nienia funkcji kierowniczych.
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Program Rozwoju
Kompetencji Mened˝erskich „People Grow”
Oprócz Programów Rozwojowych kierowanych do
Pracowników Bank prowadzi tak˝e program przygotowany
dla wyró˝niajàcych si´ studentów i absolwentów. Jego
uczestnicy otrzymujà szans´ na poznanie Grupy Banku
Millennium, wszechstronny rozwój kompetencji, a po
dwóch latach programu – na znalezienie odpowiedniego
dla siebie miejsca w strukturze Grupy. Ka˝dy z uczestników
ma Mentora wybranego spoÊród Cz∏onków Zarzàdu,
co pozwala na indywidualne wsparcie ich kariery
i sukcesów, jakie odnoszà. Program opracowano w taki
sposób, by przynosi∏ on korzyÊci obu stronom
– uczestnikom i Grupie. Uczestnicy rozwijajà swoje
kompetencje, zdobywajà doÊwiadczenie w ró˝nych
obszarach dzia∏ania Grupy Banku Millennium i majà
mo˝liwoÊç sprawdzenia swoich mo˝liwoÊci, dzi´ki czemu
mogà podjàç satysfakcjonujàce ich decyzje odnoÊnie do
przysz∏ej kariery. Bank, rozpoznajàc mocne strony
uczestników, mo˝e w najbardziej efektywny sposób
wykorzystaç ich talenty przy planowaniu dla nich
odpowiednich zadaƒ, zarówno w trakcie, jak i po
zakoƒczeniu Programu. Rotacje uczestników mi´dzy
jednostkami Banku u∏atwiajà spojrzenie na problemy
z ró˝nych perspektyw i sprzyjajà integracji doÊwiadczeƒ.
Ka˝dy z uczestników Programu Rozwoju Kompetencji
Mened˝erskich swojà przygod´ z Grupà Banku Millennium
rozpoczyna od pracy w oddziale detalicznym. W ten
sposób mogà oni poznaç perspektyw´ Klienta, zrozumieç
jego potrzeby i niezale˝nie od miejsca, jakie zajmà
w przysz∏oÊci w strukturze Grupy Banku Millennium, zawsze
proponowaç rozwiàzania uwzgl´dniajàce potrzeby Klientów.
W 2006 roku odby∏a si´ ju˝ piàta edycja programu.
Od powstania programu do chwili obecnej wzi´∏o w nim
udzia∏ 60 osób.

Pracownicy Banku Millennium
wg wykonywanej pracy
sieç sprzeda˝y
departamenty wsparcia
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Rozwój kadr

Rekrutacja
Bank posiada przejrzysty system pozyskiwania nowych
Pracowników. Informacje o wszystkich wakatach i nowo
powstajàcych miejscach pracy zwiàzanych z rozwojem Banku
sà publikowane na stronie internetowej Banku (w sekcji
„Kariera”), w prasie oraz w portalach internetowych.
Procesem rekrutacji nowych Pracowników zajmuje si´ Zespó∏
Rekrutacji, b´dàcy cz´Êcià Departamentu Rekrutacji i Rozwoju
Kadr. Specjalnie stworzony do tego celu system informatyczny
pozwala na sprawny obieg dokumentów wraz z wynikami
rozmów kwalifikacyjnych i testów, poczàwszy od nades∏ania
CV lub aplikacji internetowej, a˝ po ostatecznà akceptacj´
i zatrudnienie kandydata. Informacje zwrotne z wynikami
rekrutacji otrzymujà wszyscy kandydaci zaproszeni
na rozmowy kwalifikacyjne. Aplikacje nades∏ane przez
kandydatów przechowywane sà w bazie danych przez okres
co najmniej 6 miesi´cy.

Program Akademii Millennium obejmuje:
• szkolenia zawodowe – szkolenia merytoryczne dotyczàce
okreÊlonych obszarów kompetencji;
• szkolenia mened˝erskie – szkolenia adresowane do kadry
zarzàdzajàcej;
• programy rozwojowe – szkolenia majàce na celu
przyspieszenie rozwoju i kariery Pracowników o wysokim
potencjale;
• programy trenerskie – szkolenia przeznaczone dla
Pracowników zespo∏ów trenerskich;
• „Mówimy jednym g∏osem” – szkolenie wprowadzajàce
dla nowych Pracowników Banku.
Dodatkowo, aby zwi´kszyç pul´ szkoleƒ dost´pnych dla
Pracowników, Bank Millennium wspó∏pracuje z firmami
oferujàcymi szkolenia dofinansowywane z Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego (EFS).

System szkoleƒ
Bank Millennium traktuje rozwój Pracowników jako jednà
ze swoich podstawowych wartoÊci. W celu lepszego
definiowania potrzeb szkoleniowych Pracowników
i zapewnienia im mo˝liwoÊci ciàg∏ego rozwoju w roku 2006
uruchomiono Akademi´ Millennium, która obejmuje szereg
programów szkoleniowych adresowanych do konkretnych
grup Pracowników. Akademia Millennium ma swojà osobnà
stron´ w intranecie. W ramach Akademii Pracownicy mogà
wyszukaç dla siebie szkolenia, którymi sà zainteresowani,
albo takie, które sà im po prostu niezb´dne
do wykonywania codziennych zadaƒ.
Liczba osób przeszkolonych w 2006 roku wzros∏a
w stosunku do roku poprzedniego o 18,5%. W 2005 roku
we wszystkich szkoleniach udzia∏ wzi´∏o 8 151 uczestników,
a rok póêniej ponad 10 000. Oznacza to, ˝e w 2006 roku
Êrednio jeden Pracownik uczestniczy∏ w dwóch szkoleniach.

W roku 2006 skoncentrowano si´ w du˝ej mierze na
kszta∏ceniu kadry zarzàdzajàcej. Cyklem szkoleƒ z zakresu
przywództwa, zarzàdzania zespo∏em i zarzàdzania projektami
obj´to wszystkich mened˝erów Banku (wy˝szego i Êredniego
szczebla), zarówno w jednostkach sprzeda˝y, jak i w centrali.
W statystykach odnotowano 1 198 uczestników (co stanowi
dwudziestokrotny wzrost w stosunku do 2005 roku).
Wszyscy nowi Pracownicy, niezale˝nie od docelowego
stanowiska i miejsca wykonywania pracy, uczestniczà w szkoleniu
„Mówimy jednym g∏osem”. Szkolenie s∏u˝y przede wszystkim
budowaniu kultury korporacyjnej, ma na celu zapoznanie nowo
przyj´tych Pracowników z Bankiem, Grupà Millennium bcp,
której cz´Êcià jest Bank, strukturami wewn´trznymi, celami
organizacji oraz misjà i wartoÊciami, którymi kierujemy si´
w naszej pracy. Szkolenie obejmuje równie˝ ogólnà wiedz´
z zakresu bankowoÊci i finansów, bezpieczeƒstwa informacji,
BHP oraz kodeksu pracy. Wa˝nà rol´ w szkoleniu odgrywa
cz´Êç dotyczàca etyki i profesjonalnego zachowania, jakoÊci,
innowacji i wartoÊci korporacyjnych. W 2006 roku
zorganizowano 37 grup szkoleniowych.
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Studia
Dynamiczny rozwój sieci sprzeda˝y, który mia∏ miejsce
w 2006 roku, pociàgnà∏ za sobà intensyfikacj´ szkoleƒ
specjalistycznych dla nowo przyj´tych Pracowników
oddzia∏ów. W sumie przeszkolono 760 osób,
co w porównaniu z rokiem 2005 daje pi´ciokrotny wzrost.
Wst´pne szkolenie specjalistyczne obejmuje mi´dzy innymi
zasady obs∏ugi Klienta i techniki sprzeda˝y, przeciwdzia∏anie
praniu brudnych pieni´dzy, obs∏ug´ systemu bankowego,
ofert´ produktowà oraz kilkudniowà praktyk´ w placówce
Banku pod opiekà doÊwiadczonych Pracowników.
Szeroka gama produktów Banku Millennium, jak równie˝
cz´ste zmiany w ofercie produktowej, wp∏yn´∏y na iloÊç
szkoleƒ o tej tematyce. Liczba uczestników szkoleƒ
z zakresu wiedzy o produktach i procedurach wzros∏a
w roku 2006 pi´ciokrotnie w stosunku do roku 2005
(3 891 uczestników).
Szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju kompetencji
zawodowych sà szkolenia komputerowe z zakresu aplikacji
biurowych i szkolenia dotyczàce obszaru informatyki.
W roku 2006 w tym zakresie przeszkoli∏o si´ prawie
trzy razy wi´cej Pracowników ni˝ w roku poprzednim
(256 uczestników).
W 2006 roku Pracownicy równie ch´tnie jak w roku
poprzednim uczestniczyli w szkoleniach zawodowych
z zakresu bankowoÊci, finansów i ryzyka. W porównaniu
z rokiem 2005 szkolenia o tej tematyce odby∏o ponad dwa
razy wi´cej uczestników (436 uczestników).
Warto zaznaczyç, ˝e wi´kszoÊç szkoleƒ rozwijajàcych
kompetencje zawodowe to szkolenia przeprowadzane
przez firmy zewn´trzne.

Kursy j´zyków obcych
Bank Millennium dofinansowuje grupowà i indywidualnà
nauk´ j´zyka angielskiego i portugalskiego na ró˝nych
poziomach zaawansowania. Z kursów j´zyka angielskiego
skorzysta∏o ponad 300 Pracowników, natomiast z j´zyka
portugalskiego 20 Pracowników (g∏ównie uczestników
programów rozwojowych).

Bank wspiera rozwój wiedzy zawodowej i ogólnej swoich
Pracowników, dlatego te˝ dofinansowuje studia MBA oraz
studia podyplomowe. O dofinansowanie mogà ubiegaç si´
osoby wyró˝niajàce si´ dobrymi wynikami pracy. Poziom
dofinansowania waha si´ od 25% do 75%. W 2006 roku
studia podyplomowe ukoƒczy∏o 14 osób.

Wewn´trzna Gie∏da Pracy
Pracownik zainteresowany rotacjà, oprócz zaznaczenia takiej
potrzeby podczas oceny kompetencji, mo˝e skorzystaç
z Wewn´trznej Gie∏dy Pracy, do której równy dost´p majà
wszyscy Pracownicy. Wewn´trzna Gie∏da Pracy opiera si´
na zasadzie, ˝e Pracownicy Banku majà pierwszeƒstwo
w ubieganiu si´ o nowo powstajàce miejsca pracy i wakaty
w Grupie Banku Millennium. Jej celem jest u∏atwienie
Pracownikom rozwoju kompetencji i zaspokojenie bie˝àcych
potrzeb rekrutacyjnych. Gie∏da istnieje w Banku od 2004
roku i jest bezpoÊrednià odpowiedzià na potrzeby wyra˝ane
przez Pracowników. Aktualne og∏oszenia zamieszczane sà
w specjalnej sekcji w Intranecie.
Pomys∏ uruchomienia procesu wewn´trznej rekrutacji zosta∏
nades∏any do Centrum Innowacji przez jednego
z Pracowników Banku. W 2006 roku dzi´ki Gie∏dzie nowe
miejsca pracy w organizacji znalaz∏o 28 Pracowników.

Ocena kompetencji i wyników pracy
Bank przeprowadza okresowe oceny kompetencji
pracowniczych, dzi´ki którym Pracownicy majà mo˝liwoÊç
wyraziç opini´ na temat poziomu zadowolenia z pe∏nionych
przez nich funkcji oraz zasygnalizowaç ch´ç rotacji wraz ze
wskazaniem jednostek, w których chcieliby si´ dalej rozwijaç.
Ponadto ocena kompetencji, poprzez okreÊlenie potrzeb
szkoleniowych i rozmow´ rozwojowà przeprowadzonà
z prze∏o˝onym, umo˝liwia opracowanie indywidualnego planu
rozwoju Pracownika na kolejny rok. W trakcie rozmowy
Pracownik otrzymuje równie˝ informacje zwrotne na temat
swojego poziomu kompetencji standardowych (zwiàzanych ze
stanowiskiem) i kompetencji specyficznych (zwiàzanych z funkcjà).
Dzi´ki szerokiej ofercie szkoleƒ dost´pnych w Akademii
Millennium (czytaj w cz´Êci „System szkoleƒ”), Pracownik
mo˝e wybraç te najbardziej po˝àdane na jego stanowisku.
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Rozwój kadr

Exit interviews
W Banku Millennium system oceny wyników pracy jest
ÊciÊle powiàzany z systemem premiowym, perspektywami
rozwoju i zmiany stanowisk, wynagrodzeƒ oraz
z mo˝liwoÊciami wszelkiego rodzaju dofinansowaƒ nauki
j´zyków obcych czy studiów podyplomowych.
W ostatnim czasie wprowadzane sà ulepszenia w istniejàcym
systemie ocen (g∏ównie w obszarze dotyczàcym Pracowników
sieci sprzeda˝y). Wprowadzane sà nowe kryteria oceny
koncentrujàce si´ przede wszystkim na wynikach biznesowych
i zapewniajàce jeszcze lepszà dystrybucj´ premii. Systemy
motywacyjne sà ÊciÊle powiàzane z celami strategicznymi Banku.

Nagrody
Bank Millennium docenia wybitne osiàgni´cia swoich
Pracowników. Coroczna Nagroda Prezesa przyznawana jest
mened˝erom i liderom projektów, którzy wnieÊli znaczàcy
wk∏ad w roczny wynik Banku Millennium w zakresie
wyników sprzeda˝owych, obni˝enia kosztów, pozytywnego
wp∏ywu na satysfakcj´ Klienta, usprawnienia procesów lub
wzrostu produktywnoÊci. Okazjà do jej wr´czenia jest
doroczne Spotkanie Kadry Zarzàdzajàcej. W 2006 roku
laureatami nagrody zosta∏o siedem osób.

„Exit interviews” to cenne narz´dzie polityki personalnej
w Banku Millennium. G∏os i opinie Pracowników sà wa˝ne
dla Banku zarówno w trakcie trwania umowy o prac´, jak
równie˝ w chwili, w której Pracownicy decydujà si´ na
rozstanie z Grupà Banku Millennium. Pracownicy
Departamentu Rekrutacji i Rozwoju Kadr kontaktujà si´
z ka˝dym Pracownikiem podejmujàcym decyzj´ o odejÊciu
z Banku, aby zapytaç o przyczyny, które do tego
doprowadzi∏y. Rozmowy prowadzone z odchodzàcymi
Pracownikami sà dodatkowym êród∏em informacji
pozwalajàcym monitorowaç sytuacj´ Pracowników
we wszystkich jednostkach Grupy i szybko reagowaç
w sytuacjach wymagajàcych zmian. Zebrane informacje
pomagajà w podejmowaniu decyzji odnoÊnie do systemów
zarzàdzania personelem, mogà stanowiç jeden z impulsów
do zmian i wykorzystywane sà w planowaniu nowych
rozwiàzaƒ. O tym, ˝e w Grupie Banku Millennium panuje
atmosfera otwartej komunikacji, Êwiadczy to, i˝ wi´kszoÊç
osób zgadza si´ na rozmow´ i ch´tnie mówi o przyczynach
decyzji o odejÊciu, czynnikach na te przyczyny wp∏ywajàcych
oraz o mo˝liwych rozwiàzaniach w danej sytuacji.

Osiàgni´cia Pracowników Grupy Banku Millennium
doceniane sà równie˝ na poziomie Grupy Millenniumbcp
na ca∏ym Êwiecie. W 2006 roku dziesi´ciu Pracowników
Grupy Banku Millennium zosta∏o wyró˝nionych na
mi´dzynarodowym forum nagrodà „Excellence Award”,
przyznawanà za ca∏okszta∏t pracy lub szczególne osiàgni´cia.
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Dzia∏ania socjalne
Bank stara si´ zapewniaç wszystkim Pracownikom dost´p
do ró˝norodnych form aktywnoÊci, imprez kulturalnych oraz
zaj´ç sportowo-rekreacyjnych. Staramy si´ tak dopasowywaç
ich ofert´, aby ka˝dy z Pracowników móg∏ wybraç dla siebie
odpowiednià form´ rekreacji czy wypoczynku.
Wychodzimy z za∏o˝enia, ˝e sp´dzenie kilku dni w gronie
wspó∏pracowników w ciekawym otoczeniu pomaga
nawiàzywaç relacje kole˝eƒskie i wzmacniaç wi´zy z firmà.
Poprzez uczestnictwo w zaj´ciach sportowych dajemy
mo˝liwoÊç prze∏amywania w∏asnych barier i przekraczania
w∏asnych granic.

MilleKlub
„MilleKlub” jest klubem sportowym Pracowników Banku
Millennium, który powsta∏ w 2003 roku. G∏ównym celem
dzia∏ania klubu jest popularyzacja ró˝nych dziedzin sportu,
które umo˝liwiajà jednoczeÊnie integracj´ Pracowników
i ich rozwój osobisty.
Klub obecnie sk∏ada si´ z 12 sekcji: koszykówki, gry w kr´gle,
badmintona, szachowej, nurkowania, pi∏ki no˝nej, jazdy konnej,
narciarskiej, tanecznej, tenisowej, trekkingowej oraz sekcji
sportów wodnych.

Ka˝da Sekcja jest kierowana przez Pracowników, którzy
w ramach dzia∏alnoÊci spo∏ecznej dbajà o organizacj´
i rozwój sekcji.
Klubowicze wychodzà z inicjatywami organizacji czasu
w ramach klubów, a Bank dofinansowuje ich dzia∏alnoÊç,
w tym udzia∏ w treningach, rozgrywkach, kursach
i wycieczkach.
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Wycieczki integracyjne
Od 2002 roku Bank organizuje dwie edycje wycieczek dla
swoich Pracowników: wiosennà i jesiennà. Proponujemy
zwiedzanie atrakcyjnych miejsc w Polsce i niezbyt odleg∏ych
stolic europejskich. W roku 2006 zaproponowano
Pracownikom 10 ró˝nych programów wycieczek, w których
udzia∏ wzi´∏o ponad 500 uczestników. W wycieczkach
uczestniczy∏y tak˝e osoby towarzyszàce, zatem integracja
odby∏a si´ nie tylko na poziomie Grupy Banku Millennium,
ale rozszerzy∏a si´ o integracj´ z rodzinami i przyjació∏mi
Pracowników.
W ramach dzia∏alnoÊci MilleKlubu organizowane sà mi´dzy
innymi wewn´trzne treningi i wyjazdy sportowo-integracyjne.
Pracownicy majà równie˝ mo˝liwoÊç uczestniczenia
we wszelkich zewn´trznych turniejach, regatach, ligach
sportowych oraz zawodach zewn´trznych.
W roku 2006 Pracownicy Banku Millennium stan´li do
sportowej rywalizacji z pracownikami innych firm i odnieÊli
wiele sukcesów, zdobyli mi´dzy innymi: I miejsce
w II Ogólnopolskim Turnieju Szachowym o puchar Prezesa
Banków Polskich i I miejsce Sopot Sailing Grand Prix.
W 2006 roku liczba cz∏onków MilleKlubu wynosi∏a
1 166 osób.

Wydarzenia okazjonalne
Bank umo˝liwia Pracownikom uczestnictwo w koncertach
znanych grup muzycznych i gwiazd estrady
(np. w koncercie Madonny w Pradze), dofinansowujàc
i organizujàc wyjazdy grupowe.
W 2006 roku w wyjazdach na koncerty udzia∏ wzi´∏o
150 Pracowników.
Oprócz dzia∏alnoÊci kulturalnej Bank wspiera tak˝e udzia∏
w wydarzeniach sportowych. W 2006 roku na Stadionie
w Chorzowie w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy
w Pi∏ce No˝nej w 2008 roku rozgrywany by∏ mecz pi∏ki
no˝nej Polska – Portugalia. Na mecz pojechali zapaleni
kibice pi∏ki no˝nej z Grupy Banku Millennium – Polacy
i Portugalczycy pracujàcy w Banku w Polsce.
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Konkurs plastyczny

Opieka medyczna

W 2006 roku odby∏a si´ trzecia edycja konkursu
plastycznego zaadresowanego do dzieci i wnuków
Pracowników Banku. Celem konkursu jest budowanie
rodzinnych relacji Banku z jego Pracownikami.
Wprowadzenie zmiany identyfikacji wizualnej przez Bank
Millennium sta∏o si´ inspiracjà do stworzenia tegorocznego
has∏a konkursu „Miliony marzeƒ, jedno moje”. Wp∏yn´∏o
240 prac konkursowych, spoÊród których wyró˝niono
i nagrodzono a˝ 19. Prace ocenia∏o „doros∏e” i „powa˝ne”
jury. Oficjalna ceremonia wr´czenia nagród i dyplomów
odby∏a si´ w siedzibie Banku. Pozosta∏e atrakcje czeka∏y, jak
co roku, na ma∏ych Laureatów w centrum rozrywki, gdzie
przez reszt´ dnia oddawali si´ oni beztroskiej zabawie.
Próbowali swoich si∏ podczas turnieju gry w kr´gle, na
Êcianie wspinaczkowej i na wielkim placu zabaw. Wszystkie
dzieci, które wzi´∏y udzia∏ w konkursie, otrzyma∏y nagrody
pocieszenia.

Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom Pracowników, Bank
wprowadzi∏ w 2006 roku program prywatnej opieki
zdrowotnej. Program ten daje wszystkim Pracownikom
dost´p do podstawowych i specjalistycznych us∏ug
medycznych, badaƒ diagnostycznych i wszelkiego rodzaju
dzia∏aƒ profilaktycznych. Od 1 marca 2006 roku wszyscy
Pracownicy Banku Millennium zostali obj´ci profilaktycznà
opiekà medycznà finansowanà przez Bank i uzyskali dost´p
do placówek medycznych w ca∏ej Polsce (360 oÊrodków
medycznych w 120 miastach Polski).
W okresie jesiennym 2006 roku przeprowadzona zosta∏a
ogólnopolska akcja szczepieƒ przeciwko grypie dla
wszystkich Pracowników Banku. Szczepienia by∏y
wykonywane w placówkach medycznych, jak równie˝
bezpoÊrednio w siedzibie centrali Banku w Warszawie
i Gdaƒsku.
W ramach umowy Bank uzyska∏ równie˝ preferencyjne
stawki dla Pracowników. Za dodatkowà, pobieranà
z wynagrodzenia op∏atà opiekà medycznà mo˝na objàç
wspó∏ma∏˝onka lub partnera ˝yciowego oraz dzieci
do 25. roku ˝ycia.

Pomoc i wsparcie socjalne

Rozrywka i sport
Bank umo˝liwia wszystkim Pracownikom aktywny i mi∏y
wypoczynek po pracy. Wybór formy zaj´ç i aktywnoÊci
sportowej odbywa si´ stosownie do preferencji
zainteresowanych. Pracownicy mogà korzystaç z karnetów
do klubów sportowych, na basen i do kina. Program
realizowany jest we wszystkich miastach, w których Bank
prowadzi dzia∏alnoÊç.
Ârednio w ka˝dym kwartale w 2006 roku z basenów
korzysta∏o 552 osoby, z si∏owni i fitness klubów – 406,
a z kin 2 147 osób.

Dla wszystkich Pracowników Banku, którzy w wyniku
zdarzeƒ losowych znaleêli si´ w szczególnie trudnej sytuacji
materialnej, rodzinnej czy ˝yciowej, przewidziana jest
pomoc w postaci Êwiadczenia finansowego.
W ramach pomocy socjalnej Bank oferuje równie˝ nisko
oprocentowane po˝yczki na cele remontowe,
wykoƒczeniowe, zwiàzane z zakupem mieszkania lub
budowà domu. Po˝yczki majà na celu udzielenie pomocy
przede wszystkim tym Pracownikom, którzy kontynuujà
rozpocz´te ju˝ inwestycje mieszkaniowe z w∏asnych
Êrodków lub kredytów bankowych. W sumie udzielono
222 po˝yczek, w tym 182 na remont i 40 na zakup
mieszkania.
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Zaanga˝owanie
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obywatel
Bank Millennium swojà misj´
i odpowiedzialnoÊç spo∏ecznà
realizuje wspierajàc
wartoÊciowe programy
kulturalne i edukacyjne,
nawiàzujàc tym samym
do szczytnych tradycji
prywatnego mecenatu.
Zaanga˝owanie w rozwój
kultury i wspieranie wa˝nych
wydarzeƒ artystycznych
i spo∏ecznych przez Bank
jest odzwierciedleniem
misji Banku –

.

Inspiruje nas zycie.
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Wspieranie kultury
Bank od lat jest mecenasem wydarzeƒ kulturalnych z kr´gu
kultury wysokiej. Szczególne miejsce w tym programie
zajmuje nagroda „Z∏ote Ber∏o”, którà Bank nagradza
wybitnych twórców kultury polskiej, oraz cykl
„Per∏y Millennium”. Zaanga˝owanie spo∏eczne Banku
w rozwój i popularyzacj´ kultury widoczne jest tak˝e
w programach wspierajàcych m∏odych twórców oraz nurt
niezale˝nego, zaanga˝owanego kina i dokumentu filmowego.

• „Z∏ote Ber∏o” to przyznawana od 1999 roku doroczna
nagroda dla wybitnych twórców kultury polskiej. W 2006
roku nagrod´ otrzyma∏ Tadeusz Ró˝ewicz – poeta,
dramaturg i prozaik. Tadeusz Ró˝ewicz by∏ ju˝ ósmym
laureatem nagrody ustanowionej przez Fundacj´ Kultury
Polskiej i Bank Millennium, a przyznawanej za „najpe∏niej
rozumianà twórczoÊç intelektualnà pojedynczego cz∏owieka
lub zbiorowoÊci, grupy twórców, organizacji spo∏ecznej,
instytucji artystycznej, ruchu kulturalnego czy naukowego”.

Laureatami tej nagrody w poprzednich latach byli:
Jerzy Giedroyç, Wojciech Kilar, Stanis∏aw Lem, Roman
Polaƒski, Ewa PodleÊ, S∏awomir Mro˝ek i Janusz Gajos.
Co roku, zgodnie z regulaminem nagrody, wyró˝niony
artysta przyznaje tak˝e tzw. „Ma∏e Ber∏o” – nagrod´ dla
wybitnie uzdolnionego twórcy m∏odego pokolenia.
Nagroda jest jednym z najwa˝niejszych wyró˝nieƒ za
dzia∏alnoÊç kulturalnà w Polsce.
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• Bank Millennium we wspó∏pracy z publicznà Telewizjà
• Bank Millennium jest mecenasem corocznego Âwiatowego
Polskà (TVP) stworzy∏ w 2003 roku program promocyjny
Festiwalu Filmu Dokumentalnego „PLANETE DOC
REVIEW”
„Per∏y Millennium”, którego celem jest prezentacja na
i fundatorem nagrody g∏ównej festiwalu
ogólnopolskiej antenie telewizyjnej wyprodukowanych
„Millennium Award” dla najlepszego, w opinii
przez Bank i TVP premierowych wydarzeƒ artystycznych.
mi´dzynarodowego jury, dokumentu. Festiwal PLANETE
W cyklu „Per∏y Millennium” zaprezentowano10 programów
DOC REVIEW prezentuje najwybitniejsze pe∏nometra˝owe
i widowisk, które zgromadzi∏y miliony widzow. Partnerzy
filmy dokumentalne ostatniego roku na Êwiecie. To filmy,
wspólnie poszukujà dobrych projektów artystycznych
których twórcy ∏àczà ogromnà wra˝liwoÊç z niezwyk∏à
(oryginalnych, premierowych programów artystycznych na
sprawnoÊcià warsztatowà, i obok których nie mo˝na przejÊç
wysokim poziomie ze wszystkich dziedzin sztuki, które
oboj´tnie – ciekawe, zmuszajàce do myÊlenia, wzruszajàce,
mogà byç zaprezentowane na antenie TVP), oceniajà je
cz´sto wstrzàsajàce. Festiwal realizowany jest pod
i decydujà o w∏àczeniu do cyklu. Telewizja zapewnia
patronatem kana∏u telewizyjnego Planete, agendy
mo˝liwoÊci produkcyjne, Bank wspó∏finansowanie
ONZ – UNDP w ramach Êwiatowej koalicji Global
projektów, obaj partnerzy biorà na siebie wspólnie ci´˝ar
Compact na rzecz spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu.
promocji programu.
W 2006 roku filmy festiwalowe podczas tygodniowej
prezentacji obejrza∏o 14 000 widzów. Festiwal jest jednym
z wa˝niejszych wydarzeƒ kulturalnych w Polsce.
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Wspieranie kultury

• Bank Millennium by∏ mecenasem trzech wydarzeƒ
kulturalnych inaugurujàcych „Rok KieÊlowskiego”, zwiàzany
z dziesiàtà rocznicà Êmierci Krzysztofa KieÊlowskiego
(1941-1996). Rocznica Êmierci Artysty sprawi∏a, ˝e powsta∏
projekt przypomnienia jego sylwetki i twórczoÊci w Polsce,
realizowany w trzech wymiarach:
• w Muzeum Kinematografii w ¸odzi odby∏a si´
multimedialna wystawa „KieÊlowski – Êlady i pami´ç”,
na której prezentowane by∏y materia∏y dotyczàce ˝ycia
i twórczoÊci Artysty;
• na rynku wydawniczym pojawi∏a si´ biografia re˝ysera
„KieÊlowski – wa˝ne ˝eby iÊç”, autorstwa Stanis∏awa
ZawiÊliƒskiego;
• w Katowicach odby∏o si´ mi´dzynarodowe sympozjum
„Kino KieÊlowskiego, kino po KieÊlowskim”.

• Mecenat Muzeum Narodowego w Gdaƒsku – program
wspó∏pracy z muzeum s∏u˝y promocji dorobku artystów
wielokulturowego Gdaƒska, jednego z najwa˝niejszych
w Polsce oÊrodków kulturalnych i gospodarczych, oraz
animacji ˝ycia kulturalnego w tym mieÊcie. W latach
ubieg∏ych program ten zwiàzany by∏ z promocjà sztuki
wspó∏czesnej. Po wejÊciu Polski do Unii Europejskiej,
w ramach powrotu do wielonarodowych korzeni miasta,
rozpoczà∏ si´ program prezentacji twórców zwiàzanych
ze „z∏otymi wiekami” Gdaƒska.
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• Mecenat Muzeum NadwiÊlaƒskiego w Kazimierzu
Dolnym nad Wis∏à – program wspó∏pracy z muzeum
s∏u˝y utrwaleniu dorobku jednej z najwa˝niejszych
w Europie kolonii artystycznych dzia∏ajàcej w Kazimierzu
Dolnym nad Wis∏à. W ramach programu prowadzone sà
badania naukowe, przygotowywane publikacje i wystawy
twórców dzia∏ajàcych na przestrzeni ostatnich stu lat
w Kazimierzu.
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• Bank w 2006 roku by∏ tak˝e jednym
z Oficjalnych Sponsorów Organizacji
pierwszej Pielgrzymki Apostolskiej Ojca Âwi´tego
Benedykta XVI do Polski.

• Bank Millennium w pierwszà rocznic´ Êmierci
Papie˝a Jana Paw∏a II by∏ mecenasem koncertu
„Wielka Pani” – widowiska literacko-muzycznego
opartego na m∏odzieƒczej poezji Karo∏a Wojty∏y
i fragmentach „Tryptyku rzymskiego” Jana Paw∏a II.
Wiersze interpretowali wybitni polscy aktorzy,
muzyk´ skomponowa∏ Janusz Strobel, a wykona∏
zespó∏ W∏odzimierza Nahornego. Widowisko
by∏o ho∏dem z∏o˝onym Wielkiemu Papie˝owi
i Wielkiemu Polakowi w rocznic´ Jego Êmierci.
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Wspieranie edukacji
Bank aktywnie uczestniczy w ˝yciu studentów. Programy
realizowane w sferze edukacji umo˝liwiajà zawodowy start
m∏odym, zdolnym twórcom i mened˝erom.
Come and Grow with Us
Bank wspiera polskà edycj´ mi´dzynarodowego
interaktywnego konkursu zarzàdzania przedsi´biorstwem –
„Euromanager Poland”, nagradza wybitnie uzdolnionych
m∏odych naukowców w Konkursie na Najlepszego Studenta
i Najlepsze Ko∏o Naukowe Wybrze˝a o Laur „Czerwonej
Ró˝y”, a tak˝e organizuje wiele autorskich programów
umo˝liwiajàcych studentom zawodowy start.
Na potrzeby doposa˝enia i tworzenia szkolnych pracowni
komputerowych Bank przekazuje szko∏om i gimnazjom
niewykorzystywany sprz´t komputerowy. W 2006 roku
za poÊrednictwem Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci i Fundacji
Kiwanis Polska, Bank przekaza∏ 330 zestawów
komputerowych i pomóg∏ wyposa˝yç kilkanaÊcie pracowni
szkolnych w najubo˝szych regionach Polski. Bank wspiera
równie˝ fundusz stypendialny Uniwersytetu Warszawskiego.

Od pi´ciu lat Bank Millennium wspiera studentów
i absolwentów w ich pierwszych krokach ˝ycia
zawodowego, dajàc im szans´ zdobywania doÊwiadczenia,
rozwijania kompetencji i zainteresowaƒ. W tym celu
stworzony zosta∏ program „Come and Grow with Us”,
poprzez który Bank dociera do studentów, anga˝uje si´
w ˝ycie Êrodowiska akademickiego oraz pozyskuje
ambitnych studentów i absolwentów, oferujàc im
mo˝liwoÊç zdobycia pierwszych doÊwiadczeƒ zawodowych.
Jednym z elementów programu sà organizowane przez
Bank p∏atne praktyki i sta˝e, adresowane do studentów
wszystkich lat i kierunków studiów, oraz konkursy
z cennymi nagrodami. W ramach programu Bank
Millennium uczestniczy tak˝e w najwi´kszym wydarzeniu
targowo-edukacyjnym – „Dniach Kariery”, organizowanym
przez stowarzyszenie studentów AIESEC, oraz
w przygotowywanych we wspó∏pracy z biurami karier
i organizacjà AIESEC „Dniami Banku Millennium”, czyli
jesiennym cyklu spotkaƒ ze studentami na ich macierzystych
uczelniach. W ten sposób Bank dociera ze swojà ofertà
bezpoÊrednio do m∏odych ludzi, a tak˝e – korzystajàc
z obecnoÊci w najwi´kszych oÊrodkach akademickich –
organizuje szkolenia i treningi dla studentów. Podczas
spotkaƒ Bank promuje program „People Grow”, b´dàcy
jednym z Programów Rozwojowych Banku, który jest
kierowany do wyró˝niajàcych si´ studentów V roku
i absolwentów.
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Praktyki i sta˝e
W 2006 roku Bank przyjà∏ na p∏atne praktyki
w Departamentach Centrali i jednostkach sprzeda˝owych
248 studentów, którzy zdobywali doÊwiadczenie pracujàc
pod kierunkiem Opiekunów. Bank przygotowa∏ ofert´
praktyk dla studentów wszystkich lat studiów, pozwalajàc
ju˝ najm∏odszym, ale ambitnym studentom odbyç praktyki
i zdobywaç pierwsze doÊwiadczenia zawodowe. Oferta
praktyk zosta∏a tak przygotowana, by mogli z niej skorzystaç
studenci wszystkich kierunków studiów. Dodatkowà
korzyÊcià p∏ynàcà z praktyk jest mo˝liwoÊç przed∏u˝enia
wspó∏pracy po pomyÊlnym odbyciu i zakoƒczeniu sta˝u.
W ten sposób w 2006 roku 80 praktykantów zosta∏o
zatrudnionych na umow´ o prac´.

Konkursy
Kolejnà inicjatywà skierowanà do studentów sà konkursy.
W 2006 roku Bank zorganizowa∏ trzy konkursy
o ró˝norodnej tematyce tak, by swoim zakresem obj´∏y
jak najwi´kszà liczb´ studentów. Studenci zmagali si´
z zadaniami dotyczàcymi bankowoÊci internetowej, HR,
marketingu produktów, jakoÊci i innowacji, a tak˝e szeroko
rozumianego zarzàdzania. W konkursach udzia∏ wzi´∏o
blisko 250 studentów. Uczestnicy konkursu walczyli
o praktyk´ w Millennium bcp w Lizbonie, praktyki w Banku
Millennium oraz o nagrody rzeczowe. Wielu laureatów
zosta∏o docenionych za wk∏ad, zaanga˝owanie i postaw´
podczas fina∏ów konkursów i zosta∏o zaproszonych
na wakacyjne praktyki w Banku.

Szkolenia dla studentów
To inicjatywa Banku majàca na celu dzielenie si´ wiedzà ze
studentami. W 2006 roku Pracownicy Banku przeprowadzili
w najwi´kszych oÊrodkach akademickich ponad 50 szkoleƒ,
w których ∏àcznie udzia∏ wzi´∏o oko∏o 1100 studentów.
W odpowiedzi na potrzeby studentów Pracownicy Banku
przygotowali i przeprowadzili cykl szkoleƒ z zakresu
przygotowania CV i zachowania podczas rozmowy
rekrutacyjnej, technik kreatywnego myÊlenia i rozwiàzywania
problemów, a tak˝e warsztaty dotyczàce zarzàdzania
jakoÊcià.
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Wspieranie edukacji

Wspó∏praca i wsparcie organizacji
studenckich: AIESEC, CEMS

Global Management Challenge
– Euromanager Poland

Bank Millennium docenia wk∏ad organizacji studenckich
w umo˝liwianie studentom zdobywania pierwszych
doÊwiadczeƒ zawodowych oraz rozwoj ich kompetencji
i zainteresowaƒ. Wysoko oceniajàc wspó∏prac´
i zaanga˝owanie, które równie˝ Bankowi Millennium
umo˝liwia dotarcie do najlepszych studentów, Bank wspiera
finansowo organizacje studenckie, wspierajàc tym samym
realizacj´ ich celów statutowych. W 2006 roku Bank
Millennium wspar∏ dwie organizacje: AIESEC i CEMS.
W ramach wspó∏pracy z organizacjà AIESEC Bank
Millennium zaanga˝owa∏ si´ w projekt „Ambasador”
i wybra∏ w najwi´kszych oÊrodkach akademickich
11 przedstawicieli zwanych Ambasadorami, którzy b´dàc
cz∏onkami organizacji AIESEC pe∏nià wÊród studentów
swoich uczelni funkcj´ reprezentantów programu
„Come and Grow with Us”. W zamian za zaanga˝owanie
i promowanie programu Ambasadorzy otrzymujà szans´
zdobycia doÊwiadczenia we wspó∏pracy z Bankiem oraz
mo˝liwoÊç uczestniczenia w specjalnych szkoleniach
i warsztatach przygotowanych przez Bank.

Od poczàtku istnienia konkursu w Polsce Bank Millennium
jest jednym z jego g∏ównych sponsorów.
Tym samym umo˝liwia dru˝ynom studenckim bezp∏atne
uczestnictwo w tej najwi´kszej grze symulacyjnej.
W 2006 roku Bank sponsorowa∏ udzia∏ 22 dru˝yn
studenckich, z∏o˝onych ∏àcznie z blisko 100 studentów.
Jedna z nich zaj´∏a pierwsze miejsce w finale krajowym.

W 2006 roku Bank Millennium wspar∏ finansowo
przygotowanie wydarzenia o nazwie „CEMS Day”,
organizowanego przez organizacj´ CEMS (Community of
European Management Schools and International
Companies), majàcego na celu promocj´ programu studiów
mened˝erskich oraz samej organizacji.

Nagrody i wyró˝nienia
Inicjatywy podejmowane przez Bank i oferta praktyk,
przygotowywane i dopasowywane co roku do bie˝àcych
potrzeb studentów i Banku, zosta∏y wysoko ocenione przez
studentów i biura karier. Z roku na rok Bank zajmuje coraz
wy˝sze miejsce w presti˝owym badaniu „Pracodawca
Roku”, przygotowywanym przez organizacj´ studenckà
AIESEC i przeprowadzanym wÊród studentów 46 uczelni
paƒstwowych i prywatnych w ca∏ym kraju.
W ogólnokrajowym badaniu typujàcym najlepszego
pracodawc´, przeprowadzonym wÊród pracowników
Biur Karier, Bank zajà∏ 5. miejsce. W rankingu na najbardziej
atrakcyjnego pracodawc´, przeprowadzonym podczas
Dni Kariery w kwietniu 2006 roku w Warszawie, Bank
Millennium zajà∏ 2. miejsce. W tym samym badaniu Bank
zajà∏ pierwsze miejsce w kategoriach: „Najlepsze materia∏y
promocyjne”, „Najlepsze mo˝liwoÊci rozwoju dla
studentów”, „Najatrakcyjniejsza oferta dla studentów”.
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Uwagi koƒcowe
Przedstawione opracowanie jest pierwszà próbà prezentacji dzia∏aƒ
Banku Millennium nawiàzujàcych do zasad prowadzenia odpowiedzialnego
biznesu. Zawiera ono informacje tylko z tych obszarów, w których,
zdaniem Banku, codzienna praktyka jego dzia∏ania osiàgn´∏a lub zbli˝y∏a si´
do standardów przewidzianych dla firm dzia∏ajàcych zgodnie z zasadami
odpowiedzialnego biznesu.
Decyzja o publikacji tego opracowania jest jednoczeÊnie wyraênym
sygna∏em, ˝e Bank zamierza w sposób ewolucyjny, zgodny z przyj´tà
strategià biznesowà i w oparciu o najlepsze praktyki w tym zakresie,
w coraz wi´kszym stopniu wdra˝aç rozwiàzania uznane przez
regulacje mi´dzynarodowe za zgodne ze standardami prowadzenia
odpowiedzialnego biznesu. Standardy te determinujà ju˝ w znacznym stopniu
wspólnà praktyk´ dzia∏ania ponadnarodowej Grupy Millenniumbcp,
której Bank Millennium jest cz∏onkiem.
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S∏ownik poj´ç
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Instytucja
rzàdowa, która powsta∏a w 1994 r. Celem ARiMR jest wspieranie
dzia∏aƒ s∏u˝àcych rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich.
Agencja zajmuje si´ wdra˝aniem instrumentów wspó∏finansowanych
z bud˝etu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze Êrodków
krajowych. Zlecanie zadaƒ ARiMR oraz nadzór nad ich realizacjà
znajduje si´ w gestii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
(www.arimr.gov.pl)
AIESEC Mi´dzynarodowa organizacja studencka, która umo˝liwia
m∏odym ludziom odkrycie w∏asnego potencja∏u i rozwój
interesujàcych ich zagadnieƒ po to, by w przysz∏oÊci mogli
wywieraç wp∏yw na otoczenie. AIESEC promuje pozytywny model
przywództwa oparty na wra˝liwoÊci kulturowej, zdolnoÊci
aktywnego uczenia si´, przedsi´biorczoÊci i odpowiedzialnoÊci
spo∏ecznej. Realizacji tego s∏u˝y Program Rozwoju, w ramach
którego cz∏onkowie Organizacji majà mo˝liwoÊç sprawdzenia si´
w tworzeniu i prowadzeniu projektów oraz mogà zdobyç
doÊwiadczenie na praktyce w jednym z ponad 90 krajów Êwiata.
(www.aiesec.pl)
Assesment Center (AC) Seria çwiczeƒ przygotowanych w taki
sposób, aby w warunkach przypominajàcych warunki pracy
zaobserwowaç u kandydatów, czy posiadajà oni cechy okreÊlone
jako niezb´dne dla danego stanowiska. åwiczenia odbywajà si´
w kilkuosobowych grupach, ka˝dà grup´ obserwuje zespó∏
asesorów (osób specjalnie przeszkolonych do oceniania
uczestników). åwiczenia trwajà zwykle od kilku godzin do kilku dni,
w zale˝noÊci od programu, do którego aplikujà uczestnicy.
Badania Tajemniczy Klient, Mystery Shopping IloÊciowa metoda
badania rynku, która zawiera tak˝e elementy jakoÊciowe. Polega na
obserwacji obs∏ugi Klientów oraz porównanie jej z wyznaczonymi
przez Bank standardami. Badanie przeprowadzane jest przy
pomocy specjalnie wyszkolonych w tym celu ankieterów
z zewn´trznej firmy badawczej. Ankieterzy w trakcie wizyt nie
ujawniajà, ˝e przeprowadzajà badanie, i zachowujà si´ jak zwykli
Klienci. Nabywajà produkty i us∏ugi, a w szczególnoÊci zwracajà
uwag´ na sposób obs∏ugi Klienta, czystoÊç oddzia∏ów oraz
przekazywane informacje. Metoda pozwala na monitorowanie
jakoÊci obs∏ugi w ca∏ej sieci oraz porównanie jej wyników
z bankami konkurencyjnymi.

CSR, Corporate Social Responsibility (Spo∏eczna
OdpowiedzialnoÊç Biznesu) Koncepcja, wed∏ug której
przedsi´biorstwa dobrowolnie uwzgl´dniajà interesy spo∏eczne
i ochron´ Êrodowiska, a tak˝e relacje z rozmaitymi grupami
Interesariuszy. Chodzi tu o inwestycje w zasoby ludzkie, w ochron´
Êrodowiska i relacje ze spo∏eczeƒstwem, oparte na dobrowolnym
zaanga˝owaniu. Spo∏eczna odpowiedzialnoÊç jest procesem,
w ramach którego przedsi´biorstwa zarzàdzajà swoimi relacjami
z podmiotami, które mogà mieç faktyczny wp∏yw na ich
powodzenie w dzia∏alnoÊci gospodarczej. Nale˝y jà traktowaç jako
inwestycj´, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarzàdzania
jakoÊcià. (www.cesar.edu.pl)
CEMS Club (CEMS) Powsta∏ przy programie studiów
mened˝erskich CEMS MIM (Community of European Management
Schools – Master’s in International Management), zrzeszajàcym
17 najlepszych szkó∏ zarzàdzania w Europie oraz blisko 50 firm
mi´dzynarodowych.
CEMS Club skupia aktywnych studentów i absolwentów programu
oraz wszystkich, którzy planujà realizacj´ programu w najbli˝szej
przysz∏oÊci. (www.cemsclub.pl)
Come and Grow with Us Wspólna nazwa dla programu
wszystkich dzia∏aƒ skierowanych do studentów, podj´tych
przez Bank.
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Obecnie cele Funduszu
obejmujà rozwój infrastruktury technicznej i spo∏ecznej obszarów
wiejskich oraz rozwój szeroko rozumianej pozarolniczej ma∏ej
i Êredniej przedsi´biorczoÊci na terenach wiejskich.
(www.efrwp.com.pl)
Europejski Fundusz Spo∏eczny Jeden z Funduszy Strukturalnych,
który powo∏any zosta∏ w celu wspierania wspólnotowej polityki
spo∏ecznej. Finansuje on dzia∏ania paƒstw cz∏onkowskich w zakresie
rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdzia∏ania bezrobociu.
Ze Êrodków funduszu finansowane sà g∏ównie szkolenia
zawodowe, stypendia, praktyki zawodowe, doradztwo
i poÊrednictwo zawodowe, analizy i badania dotyczàce rynku pracy
itp. (www.efs.gov.pl)
Exit interviews Wywiady przeprowadzane z Pracownikami
odchodzàcymi z Banku.
Forum Stowarzyszenia Emitentów Gie∏dowych Organizacja
samorzàdowa spó∏ek notowanych na Gie∏dzie Papierów
WartoÊciowych, do której przynale˝noÊç jest dobrowolna.
Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku
kapita∏owego, przez dzia∏ania edukacyjne, promujàce i lobbingowe.
Dzia∏a na rzecz integracji Êrodowiska emitentów papierów
wartoÊciowych, podejmujàc organizacj´ szkoleƒ, seminariów,
reprezentuje wspólny interes tej grupy podmiotów.
(www.seg.gov.pl)
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Global Management Challange (Euromanager) Nowatorska
i wielowymiarowa forma szkoleniowa ∏àczàca zalety strategicznej
gry biznesowej oraz e-learningu. Projekt skierowany jest do
wszystkich, którzy pragnà przez praktyczne doÊwiadczenia rozwijaç
kompetencje z zakresu zarzàdzania przedsi´biorstwem.
Global Reporting Initiative (GRI) Podj´ta w 1997 r. przez CERES
inicjatywa, której celem jest stworzenie i upowszechnienie
mi´dzynarodowych standardów sporzàdzania raportów
spo∏ecznych dobrowolnie wdra˝anych przez firmy. GRI wspó∏dzia∏a
z Organizacjà Narodów Zjednoczonych.
Interesariusze Banku Wywierajà wp∏yw na funkcjonowanie Banku
lub/i sà pod jego wp∏ywem. Do grona najcz´Êciej wymienianych
Interesariuszy zaliczamy: Akcjonariuszy, Pracowników Banku,
Klientów, Dostawców, Partnerów zwiàzanych bezpoÊrednio
z prowadzonà przez Bank dzia∏alnoÊcià gospodarczà.
Dodatkowo, do grona Interesariuszy mo˝emy zaliczyç opini´
publicznà, instytucje paƒstwowe, rzàd, samorzàdy i spo∏ecznoÊci
lokalne, a tak˝e Êrodowisko naturalne.
Interesariusze to polski odpowiednik angielskiego s∏owa
Stakeholders.
Odpowiedzialny biznes Koncepcja prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej w oparciu o budowanie trwa∏ych, przejrzystych relacji
ze wszystkimi Interesariuszami firmy, uwzgl´dniajàca spo∏eczne,
etyczne i ekologiczne aspekty w dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz
w kontaktach z Interesariuszami (m.in. z Pracownikami, Klientami,
Akcjonariuszami, Dostawcami, spo∏ecznoÊcià lokalnà). To wk∏ad
biznesu w realizacj´ polityki zrównowa˝onego rozwoju
gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym
celem priorytetowym jest osiàgni´cie równowagi mi´dzy jej
efektywnoÊcià i dochodowoÊcià a interesem spo∏ecznym.
(www.fob.org.pl)
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Relacje inwestorskie Dzia∏anie spó∏ki polegajàce na utrzymywaniu
kontaktów z wszystkimi uczestnikami rynku kapita∏owego:
obecnymi akcjonariuszami, potencjalnymi inwestorami, analitykami
rynku, agencjami ratingowymi, gie∏dà papierów wartoÊciowych,
a tak˝e innymi organizacjami dzia∏ajàcymi na rynku kapita∏owym,
w celu przekazywania niezb´dnych informacji o spó∏ce oraz
kszta∏towania jej pozytywnego wizerunku wÊród uczestników
rynków kapita∏owych.
Webcast Konferencje spó∏ki prowadzone za poÊrednictwem
Internetu. Pozwalajà one na przeprowadzenie prezentacji do
szerokiego grona odbiorców, którzy majà mo˝liwoÊç aktywnego
zabrania g∏osu w konferencji.
Zasady ¸adu Korporacyjnego Zbiór szczegó∏owych zasad
zachowania kierowanych zarówno do organów spó∏ek oraz
cz∏onków tych organów, jak i do wi´kszoÊciowych
i mniejszoÊciowych akcjonariuszy, opracowanych przez Komitet
Dobrych Praktyk Forum – Corporate Governance
(www.pfcg.org.pl)
Zrównowa˝ony rozwój Proces obejmujàcy przemiany spo∏eczne
i gospodarcze, w którym – w celu równowa˝enia szans w dost´pie
do Êrodowiska poszczególnych spo∏eczeƒstw i ich obywateli,
zarówno wspó∏czesnego, jak i przysz∏ych pokoleƒ – nast´puje
integrowanie dzia∏aƒ politycznych, gospodarczych i spo∏ecznych
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwa∏oÊci
podstawowych procesów przyrodniczych. (www.fob.org.pl)
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W opracowaniu wykorzystano zdj´cia Pracowników Banku
wykonane w ramach zaj´ç integracyjnych, dzia∏alnoÊci MilleKlubów
bàdê pochodzàce z prywatnych zbiorów Pracowników, udost´pnianych
w formie „Foto Galerii Millennium” / „Galerie Autorskie”
na stronie intranetowej Banku w sekcji „Po godzinach”.
Dzi´kujemy autorom zdj´ç, w tym przede wszystkim:
Paw∏owi Kossowskiemu (zdj´cie na ok∏adce),
Bogdanowi Kiedrowskiemu (zdj´cia „Kamienie” str 7 i 8),
Marcinowi Drozdowskiemu (zdj´cie „Dziecko”, str 12),
Krzysztofowi Szubie (zdj´cie „Cytryny”, str 26),
Krzysztofowi Grabowskiemu (zdj´cie „Rzeêba”, str 36).

Realizacja:

02-134 Warszawa
ul. 1 Sierpnia 25
tel.: (0 22) 868 73 95, 868 73 96
fax: (0 22) 846 46 35
e-mail: biuro@grupacodex.pl
Projekt graficzny:

Marek Wajda
Fotografia Prezesa Zarzàdu:

Julita Kania

Millennium Plaza
Al. Jerozolimskie 123 a,
02-017 Warszawa

www.bankmillennium.pl
TeleMillennium 0 801 331 331

