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Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni

Szanowni Państwo!
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, podobnie jak w poprzednich latach, zamierza
sporządzić „Ranking najlepszych spółdzielni pracy” za rok 2017. W związku z tym serdecznie
zapraszamy Państwa do udziału w Rankingu i wypełnienia ankiety.
Udostępnienie informacji o wynikach finansowych przez spółdzielnie pracy zrzeszone w ZLSP oraz
nie zrzeszone pozwoli na uaktualnienie bazy danych ZLSP oraz sporządzenie rankingu najlepiej
prosperujących spółdzielni pracy na terenie całej Polski, czyli ocenę sytuacji finansowej przy
równoczesnym uwzględnieniu jej zarządzania i innych czynników.
Obliczenie będzie podstawą do opracowania Rankingu najlepszych spółdzielni pracy.
Ocena działalności i publikowanie ostatecznych wyników Rankingu (miejsce, które
spółdzielnia zajmie w tabeli rankingu) ma za zadanie spełniać pozytywną rolę jako czynnik dający
satysfakcję firmom pracującym najefektywniej i jako element mobilizujący pozostałe firmy do
bardziej racjonalnej i aktywnej działalności.
Jednocześnie informujemy, że dane zamieszczone w ankiecie będą wykorzystane tylko do
opracowania Rankingu i nie zostaną nigdzie ujawnione, natomiast ostateczne wyniki Rankingu
zostaną wykorzystane do celów promujących i reklamujących polską spółdzielczość zarówno w kraju,
jak i zagranicą. Wierzymy, że leży to w interesie nas wszystkich, przyczyni się do ogólnego rozwoju i
promocji idei nowoczesnej spółdzielczości w Polsce. Przedstawiciel zwycięskiej spółdzielni wyjedzie,
na koszt ZLSP, na jedną z konferencji organizacji europejskich. Laureaci uczestniczyli dotychczas, na
koszt ZLSP, w międzynarodowych konferencjach organizowanych w Genewie, Manchesterze,
Brukseli, Rzymie, Singapurze, Sztokholmie, Helsinkach, Tallinie, Kopenhadze, Oslo, Kanadzie, Kuala
Lumpur.
Informacje dotyczące „Rankingu najlepszych spółdzielni pracy” będą dostępne na stronie
internetowej ZLSP (www.zlsp.org.pl) i w siedzibach Delegatur Regionalnych ZLSP.
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Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie zaopatrzonej pieczątką i
podpisem pocztą lub e-mailem w terminie do 31 października 2018r. na adres:
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
ul. Żurawia 47
00-680 Warszawa
e-mail: j.widor@zlsp.org.pl
Tel. 22 628-27-63.
Ankiety nadesłane po wyznaczonych terminie lub wypełnione w sposób nieprawidłowy nie będą brane
pod uwagę przy sporządzaniu Rankingu.
Osoba odpowiedzialna: Joanna Milczarek.

Z poważaniem
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