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Kolejny raz przygotowujemy zintegrowany raport 
społeczny Spółdzielni, bo zależy nam na przej-
rzystym prezentowaniu wyników oraz pokazaniu, 
jak nasz model biznesowy generuje wartość nie 
tylko dla spółdzielców i doradców, ale również 
dla klientów, partnerów biznesowych i lokalnych 
społeczności oraz całego otoczenia, w którym 
funkcjonujemy.

zintegrowany raport społeczny za 2014 rok jest drugim ra-
portem ang spółdzielni doradców kredytowych.
raport ten opracowaliśmy, mając na uwadze oczekiwania 
naszych spółdzielców, doradców, parterów biznesowych, 
dostawców, klientów, partnerów społecznych, których wy-
słuchaliśmy podczas spotkań dialogowych.

jako jedyna firma na rynku doradztwa finansowego 
w polsce publikujemy dane finansowe oraz pozafinansowe, 
mimo że nie jest to obligatoryjne.

Co znajduje się w raporCie
•	 podsumowanie działań podjętych w 2014 roku oraz ich 

porównanie z poprzednim rokiem;
•	 prezentacja naszej strategii wraz z planami na kolejne lata;
•	 odpowiedzi na wybrane oczekiwania interesariuszy 

sformułowane w trakcie sesji dialogowej;
•	 dobre praktyki;
•	 tożsamość spółdzielni, jej podejście do działalności 

biznesowej.

dla kogo jest raport
•	 dla wszystkich naszych obecnych spółdzielców 

i doradców;

•	 dla nowych współpracowników, 
jako wprowadzenie do świata na-
szej spółdzielni;

•	 dla partnerów biznesowych, gdyż 
znajdą tu nasze wyniki f inan-
sowe i pozafinansowe, opis wy-
zwań branżowych oraz wspólnych 
projektów;

•	 dla wszystkich interesariuszy 
spółdzielni, którzy chcą nas lepiej 
poznać;

•	 dla naszych konkurentów, którym 
otwarcie prezentujemy, jak dzia-
łamy, i zachęcamy do włączenia się 
w podejmowane przez nas inicja-
tywy na rzecz całej branży.

dlaCzego prezentujemy 
wyniki w sposób 
zintegrowany
połączenie w jednym raporcie analizy 
finansowej z analizą kontekstu spo-
łecznego, środowiskowego i ekono-
micznego, pokazanie otoczenia i wa-
runków, w jakich nasza organizacja 
funkcjonuje, wyzwań w realizacji stra-
tegii pozwala nam na spojrzenie na 
spółdzielnię w szerszym i długotermi-
nowym kontekście zrównoważonego 
rozwoju. dzięki temu lepiej widać rów-
nież wartość dodaną, która powstaje 
w wyniku realizacji wybranego przez 
nas modelu biznesowego. ponieważ 
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powoli, acz systematycznie, rośnie w pol-
sce fala narzekania na nieetyczność 
i nieodpowiedzialność banków oraz 

innych instytucji finansowych. kwestio-
nuje się procedury i produkty, sposób 
traktowania klientów i podejście do 
pracowników, nadmiarowe reklamy 

i sponsorowane teksty pisane przez 
wciąż tych samych lobbystów, zbyt dużą 

rozpiętość wynagrodzeń i ukryte opłaty dla użytkowników. 
jednocześnie okazuje się, że nieodpowiedzialność wobec 
klientów, pracowników i partnerów wcale nie przeszkadza 
w prowadzenia biznesu i osiąganiu sukcesu finansowego.

większość instytucji finansowych, nie tylko w polsce, ale 
i na świecie, podejmuje rutynowe działania na rzecz wzmac-
niania wizerunku instytucji zaufania publicznego, lecz chyba 

nawet osoby odpowiedzialne za te kampanie nie wierzą 
w ich skuteczność. właściwie wszyscy czekają na to, co się 
zdarzyć może. katastrofiści – na ostateczny krach systemu 

finansowego. Hipsterzy – na upowszechnienie społecz-
nościowych modeli finansowania, które wygrają na rynku 

przyszłości. idealiści marzą o świecie walut alternatywnych. 
aktywiści społeczni eksperymentują ze zmianami systemo-

wymi na poziomie własności. 

na szczęście są też na rynku tacy, którzy, łącząc doświad-
czenia z przeszłości z pozytywną wizją podmiotowości 
człowieka i odpowiedzialności, dają już świadectwo. Że 

można. Że inny model instytucji finansowej jest możliwy. Że 
ważne jest współprzywództwo w ramach formy spółdziel-
czej. z wielką radością przyglądam się spółdzielni ang, bo 

chciałbym, aby mniej było tych, którzy narzekają i prote-
stują na ulicach, a więcej tych, którzy sami wprowadzają 
najlepsze rozwiązania w życie. bo inny świat jest możliwy 

– nawet w sektorze finansowym, czas zaś sprzyja temu, by 
w końcu brać biznes w swoje ręce.

prof. bolesław rok
Centrum etyki Biznesu

 i innowaCji społeCznyCh,  
akademia Leona koźmińskiego
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społeczna odpowiedzialność oraz 
zrównoważony rozwój są podstawą 
funkcjonowania spółdzielni, zintegro-
wany raport jest dla nas naturalnym 
wyborem.

jak powstawał raport
raportowanie danych finansowych 
i pozafinansowych to proces, który 
zobowiązaliśmy się przeprowadzać 
co roku. podczas pracy nad raportem 
korzystaliśmy z międzynarodowych 
zasad raportowania oraz prowadzenia 
dialogu z interesariuszami:
•	 standardu raportowania kwestii 

zrównoważonego rozwoju global 
reporting initiative – gri g4 (po-
ziom zgodności „podstawowy”),

•	 standardu raportowania zintegro-
wanego danych finansowych i po-
zafinansowych iirC (international 
integrated reporting Council),

•	 serii standardów aa1000 zaanga-
żowania interesariuszy.

informacje zawarte w raporcie dotyczą 
okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 
roku i opisują stan na koniec roku, chyba 
że w treści raportu zaznaczono inaczej. 
raport dotyczy ang spółdzielni do-
radców kredytowych z siedzibą w war-
szawie, przy ulicy konstancińskiej 2. 
raport nie został poddany weryfikacji 
zewnętrznego audytora.

treści raportu zostały przygotowane z uwzględnieniem 
zasady włączania kluczowych interesariuszy oraz zasady 
istotności, czyli znaczenia danego tematu dla spółdzielni, 
oraz dla wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

definiowanie treści raportu rozpoczęliśmy podczas 
sesji dialogowej zgodnie z wytycznymi serii standardów 
aa1000, na które zaprosiliśmy naszych zewnętrznych i we-
wnętrznych interesariuszy – partnerów biznesowych i spo-
łecznych, przedstawicieli organizacji branżowych, spół-
dzielczych i pozarządowych, przedstawicieli środowiska 
akademickiego, przedstawicieli organów nadzorczych 
oraz spółdzielców i pracowników centrali ang spółdzielni 
doradców kredytowych. w procesie wspierała nas firma 
doradcza pwC, która moderowała spotkania. podczas sesji 
pytaliśmy o:
•	 oczekiwania dotyczące odpowiedzialności branży po-

średnictwa i doradztwa finansowego;
•	 odpowiedzialność spółdzielni wobec pracowników; 

spółdzielców i doradców;
•	 możliwości i sposoby ich angażowania w działania 

spółdzielni;
•	 oczekiwania dotyczące zawartości naszego zintegrowa-

nego raportu społecznego. 

owocem tych spotkań jest „raport z dialogu”, w którym 
odpowiedzieliśmy na wszystkie zgłoszone przez interesa-
riuszy oczekiwania, oraz niniejszy zintegrowany raport spo-
łeczny, który zawiera zagadnienia o szczególnym znaczeniu 
dla spółdzielni i jej otoczenia.

zmiany w stosunku do poprzedniego raportu
wskaźniki zaprezentowane w raporcie za 2014 rok różnią 

się od tych zaprezentowanych w raporcie za 2013 rok ze 
względu na inny zakres istotnych kwestii, które zostały 
zgłoszone podczas dialogu z interesariuszami. w bardziej 
kompleksowy sposób raportujemy nasze podejście do 
zarządzania etyką w organizacji (g4-56 i g4-58) i odpo-
wiedzialnej sprzedaży produktów finansowych (g4 – pr3, 
pr4). nie raportujemy szczegółowych wskaźników doty-
czących portfolio produktowego (Fs1 – Fs 12d z suple-
mentu sektorowego), gdyż jako pośrednik finansowy nie 
dysponujemy własnymi produktami. 

niestety, nie udało się nam spełnić tych sugestii interesa-
riuszy. ręczne składanie raportu istotnie zwiększa budżet 
jego wydania i podjęliśmy decyzję, że taką formułę bę-
dziemy stosować niesystematycznie.

oczeKiwAnie inteReSARiuSzY:
„Czy moglibyśCie powtórzyć proCes 

ręCznego składania raportu?” 
(komentarz: raport za 2013 rok 

został złoŻony własnoręCznie przez 
interesariuszy podCzas warsztatów; 

kaŻdy egzemplarz miał unikatowy numer 
oraz zdjęCie z warsztatów)
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LiStA iStotnYch K weSti i  z ident YfiKowAnYch w pRoceSie twoRzeniA tReści R ApoRtu.

oczeKiwAniA inteReSARiuSzY RozdziAł w RApoRcie ASpeKtY i wSKAźniKi

model biznesowy, kwestie regulacji i samoregulacji kontekst działalności spółdzielni i wyzwania 
dla branży

 profil organizacyjny (g4-3, g4-17, g4-34)

kontekst działalności

rola modelu spółdzielczego w zrównoważonym rozwoju oraz definicja i realizacja zasad 
zrównoważonego rozwoju

jak działa spółdzielnia, co wyróżnia ją na rynku

strategia i analiza (g4-2), nadzór (g4-35, g4-36)

odpowiedzialność za budowanie marki w modelu spółdzielczym

proces zarządzania ryzykiem profil organizacyjny (g4-14)

zaangażowanie spółdzielni w stowarzyszenia branżowe i inicjatywy biznesowe 
(z uwzględnieniem sukcesów oraz popełnionych błędów) profil organizacyjny (g4-16)

sposób współpracy spółdzielni z bankami i innymi partnerami biznesowymi zaangażowanie interesariuszy (g4-26, g4-27)

etyka w zarządzaniu spółdzielnia i w pracy doradcy etyka i integralność (g4-56, 57, 68)

odpowiedzialna sprzedaż w branży finansowej – definicja i sposób realizacji jak działa spółdzielnia, co ją wyróżnia na rynku etykietowanie produktów i usług

wyniki finansowe spółdzielni
efektywny biznes

wyniki ekonomiczne (eC1)

plany rozwojowe spółdzielni wraz z rozliczeniem się z realizacji „strategii radości” strategia i analiza (g4-2)

Czy i jak spółdzielnia wsłuchuje się w głosy klientów

 klienci
jak spółdzielnia dba o to, by sprzedawać klientom produkty dopasowane do ich potrzeb etykietowanie produktów i usług (g4-pr3)

proces ulepszania obsługi klienta (w tym budowanie długotrwałych relacji) etykietowanie produktów i usług (g4-pr5)

zapewnienie bezpieczeństwa danych klientów poufność informacji klienta (g4-pr8)

korzyści ze współpracy z pośrednikami (korzyści działania w modelu spółdzielczym 
i korzyści ze współpracy z pośrednikami dla interesariuszy)

klienci; jak działa spółdzielnia, co wyróżnia ją 
na rynku

dzień z życia doradcy finansowego rozpoczęcie raportu

struktura i warunki zatrudnienia, szkolenia i sposób zarządzania wiedzą w organizacji

kapitał ludzki

zatrudnienie (La-1), edukacja i szkolenia (g4-La9,La-11) 
różnorodność i równość szans (g4-La12)

sposób rozumienia oraz realizowania wartości spółdzielni przez pracowników

sposób prowadzenia dialogu z pracownikami/doradcami zaangażowanie interesariuszy (g4-26, 27)

wpływ działalności spółdzielni na otoczenie społeczno-ekonomiczne

kapitał społeczny

pośredni wpływ ekonomiczny (g4-eC8)

działania prowadzone na rzecz promowania odpowiedzialności i edukacji oraz na rzecz 
społeczności lokalnych. działalność Fundacji (wspierane przez nią organizacje i projekty) społeczność (g4-so1), etykietowanie produktów i usług

wpływ spółdzielni na środowisko naturalne, sposób jego monitorowania, zaangażowanie 
spółdzielców w podejmowane działania proekologiczne; plany na przyszłość w zakresie 
monitorowania wpływu na środowisko naturalne

Środowisko

energia (g4 – en3, en-6), produkty i usługi (g4-en27)

odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw
ocena dostawców pod kątem wpływu na środowisko  
(g4-en33, en32); praktyk w zakresie zatrudnienia  
(g4-La14, La-15); praktyki w zakresie zamówień (g4-eC-9)
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1. badanie poziomu satysfakcji spółdzielców i doradców ang spółdzielni doradców kredytowych maj/czerwiec 2015 roku.

4 lata na rynku,

5. Firma na rynku pod względem wielkośCi sprzedaŻy,

22 partnerów FinansowyCH, 

70 miast,

110 biur w Całej polsCe,

166 spółdzielCów, 

491 doradCów,

94% spółdzielCów i 89% doradCów jest zadowolonyCH ze współpraCy ze spółdzielnią1,

pRAwie 4000 uruCHomionyCH wniosków o kredyty, 

20 podjętyCH iniCjatyw na rzeCz zrównowaŻonego rynku Finansowego,

400 godzin wolontariatu,

450 odbiorCów działań FundaCji „będę kim zeCHCę”.

 SpÓłdzieLniA w LiczBAch

dialog z interesariuszami to proces, który pozwala organizacji nie tylko wzmacniać relacje z kluczowymi partnerami, ale też rozwijać się 
w sposób zgodny z celami biznesowymi firmy i oczekiwaniami otoczenia. dzięki temu firma może lepiej zarządzać ryzykami, ale dialog 

jest też cennym źródłem innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. 

spółdzielnia w swoim dialogu poszła krok dalej, zapraszając interesariuszy do dyskusji nie tylko o kwestiach, które są ważne dla niej sa-
mej, ale też na tematy ważne dla całej branży pośredników finansowych. to ciekawy przykład zaangażowania na rzecz interesu wspólne-

go, ale też umiejętnego i skutecznego angażowania innych wokół tematów ważnych dla całej branży.

 aleksandra stanek-kowalCzyk
senior manager,

deloitte sustainability Consulting Central europe

prezentaCja treśCi 
w raporCie:

oczeKiwAniA 
nASzYch inteReSARiuSzY

podSuMowAnie dziAłAŃ
„StRAteGiA RAdości” 2014:

– nasze zoBowiązania,
 – reaLizaCja założonyCh CeLów.

nASze zoBowiĄzAnie 
2015-2016 „StRAteGiA RAdości”:

– zapLanowane działania,
– CeLe do zreaLizowania.

podSuMowAnie dziAłAŃ 
fundAcJi „BĘdĘ KiM zechcĘ” 2014-2015

i pLAn 2015-2016:
 – program stypendiaLny,
– program tutoringowy,
– programy edukaCyjne.

kontakt w sprawie raportu:
wszelkie zapytania i opinie związane 

z raportem ang spółdzielni doradców 
 kredytowych prosimy kierować do  

KAtARzYnY nowAK
katarzyna.nowak@grupaang.pl

„spółdzielnia w swoim dialogu poszła krok dalej, zapraszająC 
interesariuszy do dyskusji nie tylko o kwestiaCH,
które są waŻne dla niej samej, ale teŻ na tematy waŻne dla 
Całej branŻy pośredników FinansowyCH.”
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