
Być albo nie być 
spółdzielcą…

fenomen tradycyjnej spółdzielni



. . . 

Jestem 
spółdzielcą
Tworzę własną emeryturę,  

mam udziały w firmach  
i nieruchomościach, podróżuję po 

świecie, pracuję dla spółdzielni.

Artur Bojsza
(członek spółdzielni od 2009 r.)



Milan Kaľavský i Stanislava Šteflová
(członkowie spółdzielni od 2013 r.)

. . . 

Jesteśmy 
spółdzielcami

Historia ludzkości jest historią zwykłych 
ludzi, którzy pokonali swój strach i 

dokonali rzeczy niezwykłych

Brian Tracy



Mam szczęście
. . . 

Jestem  
spółdzielcą

Martina Ciganekova
(członek spółdzielni od 2001 r.)



Jestem członkiem
Naszej Spółdzielni  
Finansowej - NFD

Kreatywnych spółdzielców 
na Słowacji, w Czechach i w Polsce

od 2001 roku

TYSIĄCE



...dlatego jestem  
nagradzany

za każdą płatność 
przez BonoPay™

Jestem spółdzielcą ... 



... więc 
podróżuję  
po świecie

DAE
system wymiany destynacji

———

Spółdzielcze apartamenty, w których mam udziały
(Marina d’Or - Hiszpania, Kukučka - Wysokie Tatry)

Jestem spółdzielcą… 
Zuzana Lukáčová
(geolog, członek spółdzielni od 2007 r.)

DZIEDZICZNY 
UDZIAŁ

LasVegasFloryda

Alpy



C R E D I T PAY

VERNOSTNÝ PRODUKT TRADIČNÉHO DRUŽSTVAJestem 
spółdzielcą ...

…dokonuję płatności 
przez spółdzielczy, 

internetowy portfel 
Creditpay, tworząc 

przez to własną
emeryturę.



…i pracuję  
dla 

spółdzielni

Jak dbasz,  
tak masz

przysłowie polskie

MAM UDZIAŁ  
W ZYSKACH



Jesteśmy 
spółdzielcami ...

…mamy również
udziały w firmach
i tak korzystamy  

z emerytury

DZIEDZICZNY 
UDZIAŁ

i w wielu innych…



Poprawa ekonomicznych  
i socjalnych warunków życia

Refundacja  
wydatków:   

Spółdzielcza 
„emerytura”

Spółdzielczy
program  

podróżowania po 
całym świecie

Spółdzielcze 
udziały  

w firmach

Spółdzielcze  
wynagrodzenie  

za aktywną  
współpracę

CZŁONEK
SPÓŁDZIELNI



Schemat spółdzielni 
rok 2019
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W NFD PROGRAM VACATION

DOCHÓD
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Credit Pay



Deklaracja  
Naszej Spółdzielni Finansowej — NFD  

Jesteśmy konsumentami  
i właścicielami równocześnie.

Wierzymy w ideę równości 
głosów i udziałów. Spółdzielnia i 

zarządzanie nią jest  
w naszych rękach.

Członkowie spółdzielni
Stará Ľubovňa 2001

Naszym celem jest poprawa 
ekonomicznych i socjalnych 

warunków życia
— NAS, CZŁONKÓW  

SPÓŁDZIELNI

Podstawową ideą naszej 
spółdzielni jest wzajemna  

pomoc i współpraca. 
Wszyscy robimy to,  

co ustalimy.



Ty też zostań członkiem  
(współwłaścicielem)



Historia  
tradycyjnej 
spółdzielni 

www.nfd.sk


