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O raporcie Idea Banku

Grupa Kapitałowa Idea Bank powstała w 2010 roku, aby 

wspierać przedsiębiorców poprzez oferowanie im narzędzi 

pomocnych w zakładaniu oraz rozwijaniu firm. Nasi doradcy 

budują bliskie relacje z klientami, co w połączeniu z duchem 

innowacji silnie obecnym w Grupie Idea Bank, pozwala 

proponować współpracującym z nami przedsiębiorcom

najlepsze rozwiązania finansowe wspierające rozwój biznesu. 

Niniejsza publikacja jest krótkim podsumowaniem pierwszego 

raportu społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej 

Idea Bank za 2017 rok. Pełen raport jest dostępny na naszej 

stronie internetowej pod adresem: www.relacje.ideabank.pl. 

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej. 
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Grupa Kapitałowa
Idea Bank

Idea Bank, działając na polskim rynku usług finansowych 

od 2010 roku, stopniowo skupia wokół siebie stale 

rozwijającą się Grupę Kapitałową Idea Bank.

Grupa opiera swój model biznesowy na dobrej znajomości 

przedsiębiorców oraz ich oczekiwań względem 

dopasowania produktów i usług do ich działalności. 

Proponowany przez nas unikalny model współpracy

z klientami płynie z bardzo dobrej znajomości ich potrzeb 

na każdym etapie budowania własnej firmy – od pomysłu, 

przez pomoc w rozpoczęciu działalności, po wsparcie

w zakresie konsultacji biznesowych czy finansowania. 

Naszym założeniem jest być nie tylko dostawcą 

produktów i usług finansowych, ale przede wszystkim 

merytorycznym doradcą wspierającym klienta i jego 

biznes. Chcemy być miejscem, w którym przedsiębiorcy 

znajdą kompleksową pomoc w prowadzeniu własnego 

biznesu.
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W 2017 roku Grupa Idea 
Bank oferowała swoje 
produkty i usługi za 
pośrednictwem 92 placówek 
w całej Polsce: 55 placówek 
Idea Banku oraz 37 biur
Tax Care.

Idea Bank – działalność banków

Oferta skierowana do klientów indywidualnych obejmuje produkty depozytowe, konta osobiste, produkty 

ubezpieczeniowe o charakterze inwestycyjnym oraz dostęp do bankomatów i wpłatomatów. Oferta 

skierowana do klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw to produkty kredytowe, produkty 

depozytowe, rachunki bieżące i usługi transakcyjne. Działalność skarbowa obejmuje operacje na rynku 

międzybankowym i zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe. Oferta bankowości prywatnej obejmuje 

konta, produkty inwestycyjne i oszczędnościowe, pośrednictwo w zakresie inwestowania w nieruchomości 

i inne usługi specjalistyczne świadczone pod marką Lion’s Bank.

Idea Money – działalność faktoringowa

Oferta skierowana do mikro-, małych i średnich firm obejmuje wszystkie podstawowe produkty faktoringowe, 

tj. faktoring pełny, niepełny i odwrotny. Z oferty mogą korzystać zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne,

jak i handlowe oraz usługowe.

Tax Care – usługi wspierające

Oferta usług doradztwa księgowego skierowana jest głównie do podmiotów prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą. Dostępne jest także doradztwo podatkowe, prawne oraz z zakresu kadr i płac

przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej.



Odpowiedzialna
i uczciwa organizacja

Społeczna odpowiedzialność od początku działalności 

wpisana jest w naszą wizję prowadzenia biznesu,

bo dla nas samych jako przedsiębiorców jest to

– obok przestrzegania przepisów prawa – fundament 

współczesnej przedsiębiorczości. W 2017 roku podjęliśmy 

zobowiązanie do realizacji Celów Zrównoważonego 

Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals).

Na początku 2018 roku została przyjęta Polityka CSR

i zrównoważonego rozwoju Grupy Idea Bank, określająca 

kierunki odpowiedzialnego biznesu w grupie.
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84% pracowników Idea Banku 
przeszło szkolenia z etyki 
w formie e-learningu 
w 2017 roku.

Cele i wyzwania:

– zwiększanie świadomości pracowników w kwestiach etycznych,

– przeciwdziałanie korupcji i wysokie standardy prowadzenia działalności zgodnie z przyjętymi kodeksami,

– współpraca z dostawcami spełniającymi ustalone standardy Idea Banku,

– przejrzystość działania i otwarta komunikacja z interesariuszami.

Odpowiedzialna sprzedaż w Idea Banku:

– nie odwołujemy się do danych lub informacji nieprawdziwych lub nieudokumentowanych,

– nie sugerujemy, że produkt / usługa jest korzystniejszy/a niż w rzeczywistości,

– nie kreujemy negatywnego wizerunku innych podmiotów działających na rynku finansowym,

– nie wywieramy presji na kliencie.



Wdrożenie produktów,
zapewnienie ich 
bezpieczeństwa
i jakości oraz stały 
monitoring 

Na koniec 2017 roku w Idea 
Banku było 246 161 klientów 
instytucjonalnych i 281 315 
klientów indywidualnych.

Największą grupę klientów 
stanowią tzw. mikrofirmy, 
czyli m.in. jednoosobowe 
działalności gospodarcze. 

Blisko 35% spośród 
wszystkich klientów stanowią 
przedstawiciele z sektora 
handlu (21%) i budownictwa 
(13,1%).

Niemal 70% klientów jest
z nami powyżej 2 lat.

Jesteśmy dla klientów

Idea Bank jako priorytet stawia partnerskie relacje

z interesariuszami – dba o jakość oferowanych 

produktów, relacje z klientami oraz działa w ich interesie. 

Swoją ofertę dostosowujemy do potrzeb klientów, 

zapewniamy im innowacyjne rozwiązania, dbamy

o jak najwyższą jakość obsługi, jednocześnie promując

i sprzedając produkty w sposób etyczny. Przejrzyście 

informujemy o  produktach i usługach, tak aby każdy

z klientów mógł świadomie podejmować decyzje

o swoich finansach. Jednocześnie zapewniamy 

bezpieczeństwo powierzonych przez klientów środków.

Z myślą o osobach, które nie chcą lub nie mogą udać się 

do stacjonarnego oddziału, uruchomiliśmy Wirtualny 

Oddział, który daje możliwość skontaktowania się

z naszymi doradcami przy pomocy trzech kanałów: 

rozmowy wideo, rozmowy audio i czatu.
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Cele i wyzwania:

– wsparcie klientów w rozwoju ich biznesu,

– dbanie o satysfakcję klientów i stałe zwiększanie

poziomu zadowolenia,

– dbanie o najwyższe standardy obsługi

i odpowiedzialnej sprzedaży,

– rozwój innowacyjnych i atrakcyjnych narzędzi

dla klientów.

Korzystanie przez 
klientów z dostępnych 
produktów i usług,
w tym takich jak: 
wpłatomaty, Idea Hub, 
szkolenia

Wybór produktów
i korzystanie z usług 
dzięki narzędziom 
oferowanym przez bank 
(internet, aplikacja 
mobilna)

Odpowiedzialna sprzedaż 
produktów i usług w oparciu
o najwyższe standardy 
obsługi i wiedzę 
merytoryczną pracowników

Projektowanie produktów
i usług z myślą o potrzebach 
klientów

Badania satysfakcji, badania 
opinii klientów pozwalające
na dostosowanie nowych
oraz obecnych produktów
i usług do ich potrzeb.

Model działania Idea Banku 
– od projektowania 

produktów do rozwoju 
razem z naszymi klientami



Wśród naszych placówek 
jest 8 oddziałów Idea Hub 
w całej Polsce.

Wspieranie 
przedsiębiorczości

Nasza odpowiedzialność wobec społeczności lokalnej

to aktywności, dzięki którym każda firma może zrobić 

postęp, szlifować swoje kompetencje, realizować 

działalność na szerszą skalę oraz zwiększać zatrudnienie. 

Naszą rolą w budowaniu i wspieraniu społeczności jest 

pomoc w rozwoju i edukacja klientów.
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Cele i wyzwania:

– wspieranie społeczności w budowaniu większej świadomości finansowej,

– wspieranie przedsiębiorczości start-upów, mikro-, małych i średnich firm,

– tworzenie przestrzeni do pracy i networkingu dla klientów Idea Banku.
Idea Hub

W naszych hubach znajdziesz:

– bezpłatne miejsce do pracy,

– sprzęt biurowy,

– aktualną prasę i książki,

– gorącą kawę,

– bezpośredni dostęp do usług banku.

Jak Idea Bank wspiera przedsiębiorców 

Wykorzystując merytoryczną wiedzę przekazywaną przez pracowników

oraz wsparcie w kapitale finansowym pozwalającym na rozpoczęcie

i rozwój biznesu, Idea Bank stawia na:

– promocję firmy i jej usług dzięki projektom banku,

– społeczność przedsiębiorców, wymianę doświadczeń,

– coworking – udostępnienie miejsca do pracy i spotkań biznesowych,

– usługi dostosowane do potrzeb firmy – narzędzia i produkty.



315 383 – tylu użytkowników 
korzystało z Idea Cloud. 
53 839 - tylu użytkowników 
korzystało z aplikacji mobilnej 
Idea Cloud.

Projekt trwał 38 dni, 
a pociąg w tym czasie 
odbył 76 przejazdów. 
Klienci Idea Banku 
otrzymali 334 vouchery 
na przejazdy pociągiem.
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Idea Cloud

Idea Cloud – platforma bankowości elektronicznej 

pozwalająca na zarządzanie finansami przez internet

i aplikację mobilną.

Idea Hub Express

Wiosną 2017 roku uruchomiliśmy oddział na torach, czyli 

wagon PKP Intercity przystosowany do pracy biurowej. 

Podróżni mieli do dyspozycji sprzęt biurowy, ładowarki

do telefonów i niezbędne łącza, a także ekspres do kawy

i świeżą prasę.



221 przeprowadzonych 
warsztatów i prawie 2800 
uczestników!

W 2017 roku odbyło się
8 konferencji i 177 szkoleń, 
czyli aż 577 godzin 
szkoleniowych.

W zorganizowanych 
wydarzeniach wzięło udział 
blisko 2500 osób.
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Warsztaty w Idea Hub

Realizujemy działania mające na celu poszerzenie wiedzy 

przedsiębiorców w różnych obszarach związanych

z prowadzeniem biznesu. Klienci uczestniczą

w warsztatach ze znanymi specjalistami.

Tematy spotkań dotyczą formalnych kwestii związanych

z prowadzeniem własnej firmy, marketingu, promocji, 

zarządzania finansami, technologii etc. Wydarzenia 

pozwalają naszym klientom poznawać nowe osoby, 

szukać partnerów biznesowych i kooperować z innymi 

firmami. 

Fundacja Tax Care Inicjatywa
Wspierania Przedsiębiorczości
na rzecz przedsiębiorców

Fundacja Tax Care Inicjatywa Wspierania 

Przedsiębiorczości w swojej działalności również 

koncentruje się na rozwoju przedsiębiorczości.

Fundacja skupia się przede wszystkim na edukacji, 

wsparciu rozwoju początkujących przedsiębiorców

i zwiększaniu poziomu wiedzy i aktywności gospodarczej 

w społeczeństwie. Przedsiębiorców wspiera poprzez 

spotkania z osobami prowadzącymi działalność 

gospodarczą, pomoc w procesie zakładania firmy, 

szkolenia oraz konferencje. 



Liczba pracowników
Grupy Idea Bank w 2017 roku

Idea Bank

Idea Money

Tax Care

41% mężczyźni

59% kobiety

2107

293

964
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Dobre miejsce do pracy,
zaangażowani 
pracownicy 

Dbamy o naszych pracowników i staramy się, aby byli 

zadowoleni z pracy w naszej firmie. Zatrudniamy osoby

o najwyższych na rynku kompetencjach, pasujące

do naszej kultury organizacyjnej.

Różnorodność jest 
ważnym aspektem 
zarządzania kapitałem 
ludzkim w Idea Banku

Na początku 2018 roku została przyjęta Polityka 

różnorodności, określająca kluczowe zasady 

zarządzania różnorodnością wśród pracowników

i kadry zarządzającej.

Zarządzamy różnorodnością poprzez budowanie 

świadomości pracowników i promowanie równego 

traktowania w miejscu pracy.

5

Cele i wyzwania:

– wspieranie społeczności w budowaniu większej 

świadomości finansowej,

– wspieranie przedsiębiorczości start-upów, mikro-, 

małych i średnich firm,

– tworzenie przestrzeni do pracy i networkingu

dla klientów Idea Banku.

Ogromną wagę przywiązujemy do naszej kultury 

organizacyjnej, która stymuluje pracowników do 

samodzielnej, rzetelnej i skutecznej realizacji zadań oraz 

pobudza kreatywność. 

Starannie dobieramy pracowników do naszego zespołu, 

a następnie dajemy im możliwość realnego wpływu na 

budowanie klimatu naszej organizacji.

Stosujemy zasadę „otwartych drzwi” i bezpośredniej 

komunikacji na wszystkich płaszczyznach struktury 

organizacyjnej. 

Pracownicy Grupy Idea Bank
w podziale na kategorie wiekowe

Pracownicy Grupy Idea Bank
w podziale na płeć 

30-50 lat

ponad 50 lat

poniżej 30 lat
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W trosce o środowisko

Zarządzanie wpływem organizacji na środowisko 

naturalne jest dziś jednym z niezbędnych obszarów 

odpowiedzialnego zarządzania firmą. Zgodnie z ideą 

zrównoważonego rozwoju ograniczamy negatywny

wpływ naszej działalności, co przyczynia się

do budowania wartości firmy. 

Więcej informacji na temat społecznej odpowiedzialności Idea Banku można 
znaleźć na stronie internetowej: www.relacje.ideabank.pl oraz w Raporcie 
odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitałowej Idea Bank 2017.

5

Cele i wyzwania:

– edukacja i budowanie świadomości pracowników

w zakresie ochrony środowiska,

– ograniczanie wpływu na środowisko naturalne 

wynikającego z prowadzonej działalności,

– określenie priorytetów w obszarze ochrony 

środowiska i analizowanie wyników wpływu.

W Grupie Idea Bank chcemy w kolejnych latach 

przyczynić się do zmniejszania swojego wpływu na 

otoczenie, promować ekologiczne postawy wśród 

pracowników oraz współpracować na rzecz 

zrównoważonego sektora finansów z pozostałymi 

uczestnikami rynku.

W Idea Banku realizujemy 
działania na rzecz promocji 
ekologicznych postaw wśród 
pracowników oraz klientów, 
zachęcając ich do ogranicza- 
nia zużycia papieru oraz 
wykorzystywania zdalnych 
kanałów kontaktu
z bankiem. 



Idea Bank S.A.

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

www.ideabank.pl • www.relacje.ideabank.pl


