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Getin Noble Bank to bank, który powstał z połączenia 

kilku instytucji o różnej specyfice działania. Nasze 

produkty i usługi, adresowane są do różnych grup 

Klientów i funkcjonują na różnych rynkach. Pomimo 

różnic w specyfice działalności poszczególnych 

zespołów posiadamy WSPÓLNE WARTOŚCI, 

którymi kierujemy się w naszej pracy i w relacjach 

z Klientami, Akcjonariuszami i Kontrahentami. 

MÓJ BANK, w którym:
stawiamy na przedsiębiorczość,

tworząc jeden zaangażowany zespół, 
dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, 

szanując ludzi i zasady.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

WSPÓŁPRACA
PORZĄDEK

SZACUNEK
Stanowią one podstawę wszystkich działań 

podejmowanych przez Pracowników Getin Noble 

Banku w stosunku do  Współpracowników, Klientów, 

Akcjonariuszy, Kontrahentów i samego Banku.



PRZEDSIĘBIOR-
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Marcin Morawski 
OBSZAR IT

NASZE WARTOŚCI

Dobre rozwiązania to dla nas za mało. 
Aktywnie poszukujemy najlepszych 
sposobów na realizację ambitnych 
celów, które sobie stawiamy. Mamy 
świadomość kierunku, w którym 
zmierzamy i szukamy najlepszych 
dróg, aby dojść do celu. 

Przejawiamy INICJATYWĘ, szukając nowych 

pomysłów w celu sprawnej realizacji zadań 

i elastycznego dostosowania się do szybko 

zmieniającej się sytuacji rynkowej. Nie obawiamy 

się podejmowania wyzwań, czy realizacji 

niestandardowych zadań. Działamy wtedy 

elastycznie i aktywnie poszukujemy najlepszych 

rozwiązań.

Posiadamy zdolność DYNAMICZNEGO reagowania 

na zmiany zarówno w realizowanych projektach, 

jak i w sytuacji na rynku finansowym: 

dostosowujemy ofertę do potrzeb Klientów, 

rozwijamy nowoczesne kanały dystrybucji, 

wprowadzamy unikalne i nowoczesne produkty, 

wyznaczamy trendy. Sprawnie i zarazem rozważnie 

podejmujemy decyzje. 

Dbamy o EFEKTYWNOŚĆ naszej pracy i optymalnie 

wykorzystujemy zasoby. Systematycznie dążymy 

do realizacji założonych celów, na bieżąco 

monitorując status ich realizacji. Nieustannie 

optymalizujemy działania i procesy oraz rzetelnie 

rozliczamy się z ich rezultatów. 

Bank traktujemy jak własną firmę, dlatego naszą 

pracę wykonujemy biorąc ODPOWIEDZIALNOŚĆ za 

wizerunek Banku, jego wyniki i pozycję na rynku. 

Mamy świadomość zaufania, którym obdarzyli 

nas Klienci oraz odpowiedzialności, która z tego 

wynika. Realizując powierzone nam zadania 

pamiętamy, że działamy nie tylko w imieniu 

swoim, ale przede wszystkim w imieniu Banku. 

Dlatego dbamy o profesjonalizm, 

a  powierzone zadania wykonujemy wykorzystując 

w pełni swoją wiedzę i doświadczenie.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
NASZE WARTOŚCI



WSPÓŁPRACA
WSPÓŁPRACA
NASZE WARTOŚCI

Relacje między sobą oraz 
z Klientami i Kontrahentami 
opieramy na wzajemnym zaufaniu, 
życzliwości oraz szacunku. 
W rozmowach i korespondencji 
prezentujemy  wysoką kulturę 
osobistą i wyczucie, pozwalające 
na zbudowanie partnerskich 
relacji.

WSPÓŁPRACUJEMY. Mamy wspólne cele, 

wspieramy się więc wzajemnie w ich realizacji. 

Chętnie oferujemy pomoc, dzielimy się wiedzą 

i wspieramy Współpracowników, kiedy tego 

potrzebują. Cenimy wyjątkowość  wkładu każdej 

osoby w pracę całego zespołu.

Relacje w zespołach opieramy na ZAUFANIU. 

Wiemy, że możemy polegać na wiedzy naszych 

Współpracowników i liczyć na ich wsparcie 

w trudnych sytuacjach. 

Jesteśmy AKTYWNI - wychodzimy z inicjatywą, 

sami oferujemy wsparcie i dostrzegamy 

płaszczyzny, na których możemy współpracować 

łącząc wiedzę i doświadczenie zespołów 

i specjalistów o zróżnicowanych kompetencjach.

Jesteśmy PRACOWICI - powierzone nam zadania 

wykonujemy uczciwie, sumiennie i według 

najlepszej wiedzy. Nie ograniczamy się do 

wykonywania jedynie tego, co wyznaczone jest 

zakresem naszych obowiązków, ale idziemy 

o krok dalej. Szanujemy czas swój i innych, 

będąc punktualnym i przestrzegając ustalonych 

terminów.

WSPÓŁPRACA
NASZE WARTOŚCI

Ewa Hantulik 
OBSZAR HUMAN RESOURCES



PORZĄDEK
PORZĄDEK
NASZE WARTOŚCI

Jesteśmy profesjonalistami – 
zawsze systematycznie planujemy 
i organizujemy swoją pracę, dbamy 
o terminowe wykonywanie zadań 
i zachowanie ładu we wszelkich 
dokumentach. To pozwala nam na 
wywiązywanie się ze zobowiązań 
i dotrzymywanie słowa, dzięki 
czemu zasługujemy na zaufanie 
naszych Klientów, Kontrahentów 
i Współpracowników. 

Starannie organizujemy swoją pracę, dbając 

o realizację celów. PLANUJEMY działania 

długoterminowo, zawsze elastycznie modyfikując 

je w razie pojawiającej się potrzeby. 

SYSTEMATYCZNIE weryfikujemy postępy naszych 

prac by jak najlepiej zrealizować powierzone nam 

zadania. Jesteśmy zorganizowani, konsekwentnie, 

krok po kroku dążymy do realizacji celów krótko- 

i długoterminowych.

Swoje obowiązki wykonujemy STARANNIE, 

uczciwie, bezstronnie, rzetelnie i według 

swojej najlepszej wiedzy. Dokładamy wszelkich 

starań, aby dokumenty Banku były kompletne 

i zrozumiałe. Sumiennie wywiązujemy się 

ze wszelkich obowiązków, dotrzymujemy 

słowa i dostarczamy dokładnie to, do czego 

się zobowiązaliśmy. Dbamy o najwyższy 

poziom merytoryczny realizowanych zadań, 

świadczonych usług i oferowanych produktów 

oraz o przestrzeganie przepisów wewnętrznych, 

standardów i praktyk rynkowych, tak aby nasze 

działania wpływały  pozytywnie na wizerunek 

Banku, jednocześnie realizując jego misję.

Dbamy o przestrzeganie PORZĄDKU w procesach 

i ładu w prowadzonej dokumentacji.  

Przestrzegamy obowiązujących w Polsce 

przepisów prawa i przyjętych przez Bank 

standardów postępowania. Konsekwentnie 

stosujemy przyjęte przez Bank dobre praktyki 

rynkowe. Precyzyjnie, zrozumiale i przejrzyście 

formułujemy umowy, dokumenty bankowe 

i pisma kierowane do Klientów oraz informacje 

o produktach i świadczonych usługach. Uczciwie, 

rzetelnie i terminowo realizujemy obsługę 

posprzedażową.

PORZĄDEK
NASZE WARTOŚCI

Andrzej Turek 
OBSZAR BEZPIECZEŃSTWA



SZACUNEK
SZACUNEK
NASZE WARTOŚCI

Prowadzimy działalność biznesową 
w sposób odpowiedzialny, 
z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup 
interesariuszy. Realizując Strategię Banku, 
obok uwarunkowań ekonomicznych 
kierujemy się również interesami Klientów, 
Pracowników, Kontrahentów, Akcjonariuszy 
i lokalnego otoczenia zewnętrznego. 
Budujemy partnerskie relacje oparte na 
szacunku i zaufaniu. 

Relacje w zespole oparte są o DBAŁOŚĆ O dobro 

WSPÓŁPRACOWNIKA. Dbamy o dobrą atmosferę 

w zespole i komfort pracy. Nie pozwalamy na 

żadne formy niewłaściwego zachowania czy 

formułowania obraźliwych uwag pod adresem 

innych osób. Zapobiegamy dyskryminacji (w tym 

molestowaniu oraz naruszaniu nietykalności 

cielesnej) i mobbingowi, które w oczywisty sposób 

łamią zasady etyki. 

TROSZCZYMY SIĘ O KLIENTA i Jego dobro. Budujemy 

relacje z Klientami oferując odpowiednie produkty, 

dostosowane do Ich potrzeb i oczekiwań. Dbamy 

o zachowanie tajemnic prawnie chronionych oraz 

poufnych informacji o Klientach.

DZIAŁAMY ETYCZNIE. W prowadzonych działaniach 

przestrzegamy poszanowania godności ludzkiej,  

w szczególności w obszarach obsługi Klienta, 

działań promocyjnych i marketingowych oraz 

windykacji należności. Dbamy o przestrzeganie 

prawa i zasad etyki, a w naszych działaniach 

kierujemy się wspólnymi wartościami. Jesteśmy 

Bankiem odpowiedzialnym społecznie i  

angażujemy się w działalność charytatywną na 

rzecz lokalnej społeczności.

SZANUJEMY PRAWO I STOSUJEMY PRZYJĘTE 

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ. Jako 

pracownicy instytucji zaufania publicznego 

przykładamy najwyższą wagę do przestrzegania 

obowiązujących regulacji prawnych. Nie 

tolerujemy żadnych form korupcji. Nie 

przyjmujemy i nie oferujemy niedozwolonych 

korzyści Kontrahentom, Pracownikom i innym 

osobom trzecim. Świadomie i odpowiedzialnie 

postępujemy z prezentami, przeciwdziałamy 

też potencjalnym  konfliktom interesów, dbając 

przede wszystkim o reputację Banku i dobro 

Klientów.

SZACUNEK
NASZE WARTOŚCI

Joanna Niewiadomska 
OBSZAR RELACJI



MÓJ BANK

Nieustannie szukamy innowacyjnych sposobów realizacji 
ambitnych celów, które przed sobą stawiamy, dążymy do 

podnoszenia atrakcyjności naszych produktów i usług 
oraz osiągania najwyższych standardów w zakresie etyki, 

niezawodności i odpowiedzialności.

Kierując się wartościami: przedsiębiorczości, 
współpracy, szacunku i porządku budujemy 

wizerunek Naszego Banku, jako godnej 
zaufania instytucji i odpowiedzialnego 

pracodawcy. 


