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• Jesteśmy najstarszą i największą firmą pożyczkową w 

Polsce. Częścią brytyjskiej grupy finansowej International 

Personal Finance notowanej na Londyńskiej Giełdzie 

Papierów Wartościowych.

• Grupa obejmuje 14 rynków, na których prowadzi sprzedaż 

pożyczek online i offline. 

• W sierpniu 2022 obchodzimy 25 lecie działalności.

• Nasz zespół w Polsce to ponad 6 tys. pracowników 

i doradców klienta działających na terenie całego kraju. 

Provident Polska SA 



Wolontariat w PP 

• Program realizowany od 15 lat. Dwie edycje 

w ciągu roku. 400 wolontariuszy 

w każdej edycji.

• Ponad 500 zrealizowanych projektów. 

• Ponad 2 mln przekazane przez firmę 

na pomaganie.

• Dzień wolny na wolontariat.

• Jasne zasady, przejrzysta komunikacja. 



Po 13 marca nic nie było takie jak dawniej

• Wstrzymanie wizyt u klientów 

• Wyzwania legislacyjne 

• Zwolnienia grupowe 

• Praca zdalna 

• Oszczędności 

• Kto „miał głowę” do wolontariatu? 



Wolontariat w czasie pandemii 

• Utrzymanie zainteresowania udziałem w wolontariacie.

• Uproszczenie procesu. 

• Bezpieczeństwo wolontariuszy i beneficjentów: 

• Akcje on-line,

• Wolontariat telefoniczny, 

• Projekty organizowane na świeżym powietrzu.



Mity o wolontariacie
• Nie mam czasu na takie działanie.

• Laurka dla firmy bez pokrycia w rzeczywistości. 

• Nie wyobrażam sobie, że mógłbym pomagać 

w hospicjum, szpitalu czy domu dziecka. 

• Przyjedziemy pomalujemy trawę na zielono 

i … nic się nie zmieni.

• Wolontariusz pracuje, a dyrekcja leży i pachnie.

• Nie mam kwalifikacji do bycia wolontariuszem. 

• Takie akcje są narzucone z góry. Nie ma 

możliwości, żeby wdrożyć swój pomysł. 



Autentyczność i sprawczość!

• Wolontariat kompetencyjny, wolontariat akcyjny. 

• Efekty wolontariatu można zmierzyć np. za pomocą LBG. 

• Czasami wystarczą tylko dobre chęci ale są też wolontariaty, 

które wymagają odpowiedniego przygotowania.

• Volunteering washing

• Długotrwała współpraca z beneficjentem daje spektakularne efekty.

• Przykład idzie z góry.

• Wolontariat to możliwość odkrycia nowych umiejętności. 

• Wolontariusze sami wybierają komu i jak pomogą. 



Jak mówić o wolontariacie, żeby 

pracownicy chcieli się angażować?

• Korzyści płynące z wolontariatu dla firmy, pracowników, 

beneficjentów. 

• Komunikacja uszyta na miarę – konkretne informacje ale bez 

przesytu.

• Bieżące relacje w mediach firmowych oraz zewnętrznych. 

• Docenienie najaktywniejszych wolontariuszy.

• Działania wolontariackie pokazane z lotu ptaka.



Dziękuję za uwagę!

Agnieszka Krajnik

Agnieszka.krajnik@provident.pl


