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Rola spółdzielczego modelu 
w zRównoważonym Rozwoju fiRmy
spółdzielnia podejmuje liczne wyzwania wiążące się z dzia-
łalnością w branży finansowej, a spółdzielczy model funk-
cjonowania pozwala na realizowanie założeń biznesowych 
z poszanowaniem potrzeb i możliwości jednostki, otoczenia 
społecznego i środowiska naturalnego.

model spółdzielni zakłada ciągły dialog i zaangażowanie 
pracowników, które są niezbędnym elementem zrówno-
ważonego rozwoju organizacji. spółdzielnia daje możli-
wość współstanowienia o jej losie, poczucie sprawczości 
i motywację.

demokratyczność spółdzielni daje prawo głosu niezależnie 
od liczby objętych udziałów, w myśl zasady: jeden członek, 
jeden głos. członek respektujący prawa i obowiązki nie 
może być z organizacji wykluczony. z drugiej strony członek 
może wypowiedzieć członkostwo i oczekiwać zwrotu opła-
conych udziałów i wypracowanych zysków – w spółce ka-
pitałowej musi czekać, aż ktoś te udziały od niego odkupi.

spółdzielnie są praktycznie niesprzedawalne – stwarzają 
poczucie bezpieczeństwa, stabilności, pod warunkiem, że 
są dobrze zarządzane. spółdzielnie w naturalny sposób 
realizują idee zawarte w pojemnym csR, w tym lokalnych 
społeczności, środowiska i co najważniejsze – kapitału ludz-
kiego. spółdzielnia to sposób na trwałą i zmotywowaną 
społeczność ludzi wspólnych interesów.

spółdzielnie dobRym sposobem na biznes2

wg raportu „the uK cooperative economy 2012” w 2011 
roku w wielkiej brytanii działało ponad 5900 spółdzielni 

(ich liczba wzrosła pomiędzy 2008 a 2011 rokiem o 23%), 
3,5 miliona członków spółdzielni (pomiędzy 2008 a 2011 
rokiem o 19,7%). obroty spółdzielni w roku 2011 – 35,6 
miliarda funtów (od 2008 r. obroty w sektorze spółdziel-
czym wzrosły o 19,6%, w całej gospodarce brytyjskiej 
spadły). według danych statystycznych cooperative col-
lege jeden na czterech obywateli wielkiej brytanii należy 

KonteKst działalności spółdzielni 
oraz wyzwania dla branży

2.„spółdzielnie dobrym sposobem na biznes” 07.12.2014 http://csr.forbes.pl/spoldzielczosc-jako-alternatywna-forma-biznesu,artykuly,186944,1,2.html 

do spółdzielni. spółdzielczość rozwija 
się w nowych sektorach: energia od-
nawialna, przedsiębiorczość na obsza-
rach wiejskich, telekomunikacja, sport 
(piłkarskie kluby sportowe), edukacja. 
powstają również spółdzielcze szkoły.

z badań prowadzonych przez cecop 
(europejska Konfederacja spółdzielni 
pracy) wynika, że spółdzielczość 
może być dużo bardziej odporna na 
kryzys. w polsce dobrym tego przy-
kładem jest produkująca wodę mu-
szynianka czy spółdzielcza mleczarnia 
„spomlek”.

w polsce mamy ok. 8 mln członków 
funkcjonujących w spółdzielniach 
pracy, socjalnych, mieszkaniowych, 
bankach i wielu innych branżach. okres 
transformacji po 1989 roku nie był ła-
skawy dla ruchu spółdzielczego i sys-
tematycznie zmniejszała się zarówno 
liczba spółdzielni, jak i ich członków.

spółdzielczość wraca do łask. nie 
tylko my w  ang spółdzielni do-
radców Kredytowych uważamy, że 
to świetny sposób na budowanie biz-
nesu, który przynosi zyski, jest demo-
kratyczny i społecznie odpowiedzialny.  
o rosnącej popularności spółdziel-
czośc i  świadczą  l i czn ie  po -

najlepszym dowodem na to, że spółdzielczy model biznesu 
jest potrzebny, jest obecny kryzys ekonomiczny, który dotknął 

gospodarki europejskie. jego skutki społeczne są coraz bardziej 
widoczne. dyskusja, która obecnie się toczy zarówno w pol-
sce, jak i w europie, stawia pod znakiem zapytania słuszność 

wyboru tego rodzaju kapitalizmu, który wybrała m.in. polska na 
początku transformacji. dyskusja ta często toczy się pomiędzy 

dwoma skrajnościami – radykalnie liberalną i radykalnie socjalną. 
tymczasem wiele przedsiębiorstw spółdzielczych działających 

w polsce i w europie pokazuje wyraźnie, że nie chodzi o koniecz-
ność dokonywania wyboru pomiędzy gromadzeniem zysku a re-
alizacją celów społecznych. spółdzielczość jest bowiem mode-
lem biznesu, który z jednej strony jest zdolny do konkurowania 
na rynku, ale z drugiej strony jest w stanie wypełniać społeczne 

potrzeby członków. 

joanna bRzozowska-wabik
członeK zaRządu,

związeK lustRacyjny spółdzielni pRacy

spółdzielczość 
jest bowiem 

modelem biznesu, 
KtóRy z jednej 

stRony jest zdolny 
do KonKuRowania na 

RynKu, ale z dRugiej 
stRony jest w stanie 

wypełniać społeczne 
potRzeby członKów. 
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wstające kooperatywy spożywcze, np. kooperatywa 
spożywcza dobrze z warszawy, czy też coraz popu-
larniejsze spółdzielnie socjalne albo spółdzielnie pracy 
działające w formie przedsiębiorstw ekonomii spo-
łecznej, np. spółdzielnia socjalna inicjatywa.

ostatnie lata przyniosły nowe spółdzielnie pracy i spół-
dzielnie interesów powstające w nietypowych dla siebie 
branżach – finanse, nieruchomości, energia odnawialna 
(spółdzielnie energetyczne). ponad 1300 powstałych 
w ostatnich kilku latach spółdzielni socjalnych w polsce 
aktywizuje nie tylko ludzi zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, ale i młodych ludzi, którzy traktują taką 
formę działalności jako alternatywę dla korporacji, np. 
spółdzielnia opoka w Kluczach czy artystyczna spół-
dzielnia panato z wrocławia. ciekawym obszarem są 
spółdzielnie energetyczne (w europie działa 12 tys. 
spółdzielni zajmujących się odnawialnymi źródłami 
energii) – w polsce np. spółdzielnia nasza energia.

służebna Rola instytucji finansowych 
w społeczeństwie
ani banki, ani towarzystwa ubezpieczeniowe, ani do-
radcy finansowi nie wzbudzają zaufania polaków – 
mimo że formalnie zaliczają się do instytucji zaufania 
publicznego. niestety, jak pokazują wyniki badania 
przeprowadzonego w 2014 roku przez dom badawczy 
„maison”3 na zlecenie ang spółdzielni doradców Kre-
dytowych oraz Konferencji przedsiębiorstw finan-
sowych w ramach projektu „nienieodpowiedzialni”, 
raptem kilkanaście procent ma do nich zaufanie.
3/4 polaków uważa, że instytucje te kierują się wy-
łącznie swoim interesem, a zapominają o korzyściach 

dla klientów lub wręcz działają na ich szkodę. badani 
piętnują instytucje finansowe m.in. za bezwzględne wy-
korzystywanie swojej przewagi wynikającej z większej 
wiedzy o usłudze oraz za sprzedaż klientom niepotrzeb-
nych im produktów. jak wyjaśnia jeden z respondentów 
badania, jego zaufanie podważa nieuzasadniona zmiana 
oprocentowania i dodawanie dodatkowych ubezpieczeń 
przy podpisywaniu umowy albo konieczność wyrażania 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. przytła-
czająca większość ankietowanych uważa, że instytucje 
finansowe koncentrują się na własnych korzyściach: 77 
proc. twierdzi, że banki skupiają się tylko na zyskach, 
a 80 proc. myśli tak o towarzystwach ubezpieczeniowych 
i doradcach finansowych. – wiem, że bank jest instytucją 
ukierunkowaną na zysk, ale chcę mieć poczucie, że nie są 
zachłanni – mówi uczestnik badania. 

trzeba w tym kontekście podkreślić, że odpowiedzial-
ność społeczna sektora finansowego, rozumiana jako 
zaangażowanie w projekty społeczne, jest dla polaków 
mniej istotna niż idea etycznego postępowania wobec 
klienta. Źródeł takich postaw można się doszukiwać m.in. 
w ogólnoświatowym kryzysie finansowym, który wybuchł 
w 2008 roku. choć w naszym kraju nie był on tak do-
tkliwie odczuwalny jak w innych europejskich państwach, 
to z pewnością miał wpływ na dystans, z jakim polacy 
zaczęli traktować instytucje finansowe.

ludzie są nieufni wobec podmiotów finansowych.
„KoRzystam z banKów, ale bezgR anicznie 
ufam tylKo swoim dzieciom i synowej, ni-

Komu więcej. do uRzędów nie mam zaufania, do 
banKów też. gdyby pRzyszło do jaKiegoKolwieK 

3.na podstawie badania „służba czy biznes. Rola instytucji finansowych w społeczeństwie”. 
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od kiedy pamiętam, 
zawsze szłam 
własną drogą. 
od wczesnych 
lat dzieciństwa 

walczyłam 
o niezależność, 

gorliwie broniąc 
swej autonomii i pra-

wa do wyrażania niczym nieskrępowa-
nych opinii. zdecydowanie bardziej od 
zależności wolę przynależność. dialog 

cenię bardziej aniżeli nieme podpo-
rządkowanie się narzuconym schema-
tom. lubię mówić i być (wy)słuchaną. 
lubię mieć wpływ na to, co się dzieje 
wokół mnie i co kształtuje mnie jako 
człowieka. staram się być aktywna 

społecznie i etyczna w działaniu. lubię 
być częścią zwartej, zaangażowanej 

społeczności, w której człowiek i jego 
potrzeby są wartością nadrzędną. to 

wszystko odnajduję w ang. praca 
w takim środowisku pomaga mi zacho-
wać harmonię między tym, co muszę, 

a tym, co chcę.

magdalena gumińska
SPÓŁDZIELCA,

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW 
KREDYTOWYCH 
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KRyzysu, to się oKaże, ile banKów jest godnych 
zaufania, czyli żaden. ile ludzi stRaciło do tej 
poRy pieniądze? banKi mówią, że to nie ich wina”. 

(mężczyzna, powyżej 50 lat, 
małe miasto w okolicach Krakowa)

zaufanie zaufaniem, ale KontRola musi być.  
tRzeba spRawdzać doKładnie, śledzić hi-

stoRię Konta, analizować wydatKi. jeśli nie wy-
chwycimy sami pomyłKi, może nie zostać wy-
KRyta i człowieK może być stRatny”. 

(mężczyzna, powyżej 50 lat, warszawa)

banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze in-
westycyjne są instytucjami zaufania publicznego 
i powinny pamiętać o swojej misyjnej roli, to znaczy 
dostarczać klientom tylko potrzebne im produkty fi-
nansowe, w sposób odpowiedzialny i zrównoważony 
generować zyski dla swoich akcjonariuszy. instytucje 
te nie powinny tworzyć produktów, których celem są 
wyłącznie profity tych firm. jako doradcy finansowi 
naprawdę doradzajmy klientom; nie sprzedawajmy 
im produktów, których nie rozumieją. tak zaradzimy 
zjawisku nieetycznej sprzedaży, dając szansę ludziom 
wykluczonym na dostęp do produktów finansowych 
i broniąc się przed nadmiernym uproduktowieniem 
pozosta łych .  potwierdzają to wynik i  poniższych 
badań.

wyzwania dla bRanży
bRak zaufania do bRanży i pRóba jego odbu-
dowania. nieodpowiedzialna spRzedaż. zRozu-
mienie służebnej Roli instytucji finansowych.

brak zaufania do całego sektora finansowego wynika 
z braku zrozumienia służebnej roli, jaką powinny od-
grywać instytucje zaufania publicznego.

uwagę na to zwraca john g.taft, autor książki „służebność”4: 
„co wywołało taki wzrost znaczenia firm finansowych 
i sprawiło jednocześnie, że zdolne są generować stopy 
zwrotu na niespotykanym dotychczas poziomie? tak 
wysokie stopy zwrotu jak obecne stały się możliwe 
dzięki temu, że instytucje f inansowe, zwłaszcza te 
większe, przestały pełnić jedynie funkcję pośrednika 
działającego na rzecz swoich klientów, a zaczęły coraz 
częściej występować jako zleceniodawca/mocodawca 
własnych interesów. (.. .) w ten sposób instytucje fi-
nansowe stworzyły kulturę i zbiór wartości zupełnie 
odmienne od kultury i wartości firmy mającej na celu 
pomaganie zleceniodawcom w rozwiązywaniu ich pro-
blemów, realizację zleceń klientów czy zaspokajanie ich 
potrzeb”.

odpowiedź spółdzielni na to wyzwanie:
odpowiedź spółdzielni na to wyzwanie znajduje się 
w cześci raportu dot. naszych wartości, fundacji „będę 
Kim zechcę”, etyki w zarządzaniu spółdzielnią i pracy 
doradcy, inicjatywach, w które się angażujemy.

3.na podstawie badania „służba czy biznes. Rola instytucji finansowych w społeczeństwie”. 4.służebność. utracone dziedzictwo wall street, john g. taft, wyd. Kurhaus, warszawa 2014.

oczeKiwanie interesariuszy: 
„fiRmy z bRanży pośRednictwa 

finansowego powinny wpisać etyKę 
w swoją stRategię. banKi powinny mówić 
o swoich standaRdach, taKże etycznych, 

i wymagać ich pRzestRzegania pRzez 
doRadców finansowych spRzedających 

ich pRoduKty”.

czy polacy ufają 
instytucjom finansowym? 

(SKALA ZAufANIA 0-100)

36,6%

BANKI  

DORADCY fINANSOWI

28%

TOWARZYSTWA uBEZPIECZENIOWE 

24,8%

co wg Klientów buduje zaufanie?

1. W WIęKSZYm STOPNIu DORADZANIE, 
A NIE SPRZEDAWANIE; uPRZEjmI 

I POmOCNI PRACOWNICY;

2. WIARYGODNOść I STABILNOść 
ROZumIANE jAKO POZYTYWNA 

OPINIA INNYCH OSÓB, WIELOLETNIE 
DOśWIADCZENIE, POLSKI KAPITAŁ;

 
3. ZAANGAżOWANIE NA RZECZ 

ETYKI I ETYCZNEGO POSTęPOWANIA, 
WIEDZA, żE INSTYTuCjA ANGAżujE 

SIę W PROjEKTY SPOŁECZNE.
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sposób konkuRencji w bRanży
branża pośredników finansowych jest 
mocno podzielona, brak jest współ-
działania wszystkich przedsiębiorstw 
w  celu wykluczenia praktyk nie-
uczciwej konkurencji. przykład takiej 
nieuczciwej praktyki to np. sytuacja, 
w której przedstawiciele danej firmy 
podszywają się pod klientów zainte-
resowanych kupnem nieruchomości 
i wsparciem w uzyskaniu kredytu, 
a następnie bezpodstawnie wskazują 
rzekome błędy doradców firm kon-
kurencyjnych, w celu pozyskania do 
własnej sieci sprzedaży pracowników 
firm konkurencyjnych lub pozyskania 
do niej deweloperów. podobny cel 
mają nierzetelne praktyki, polegające 
na przekazywaniu całkowicie niepraw-
dziwych informacji na temat sytuacji 
konkretnej firmy jej partnerom czy 
kontrahentom. innym nagannym zjawi-
skiem jest konkurowanie o doradców 
finansowych poprzez oferowanie wy-
nagrodzenia niemal na poziomie przy-
chodów firm, co oznacza świadomie 
nierentowne działanie firm tak kon-
kurujących i destabilizację branży. 

współdziałanie w celu promowania 
etycznego i odpowiedzialnego podej-
ścia do prowadzenia biznesu jest ko-
nieczne w celu zachowania i wzmoc-

nienia zaufania, jakim klienci, kontrahenci, w tym głównie 
banki, mogą obdarzać doradców kredytowych.

odpowiedź spółdzielni na to wyzwanie:
•	 jesteśmy aktywnym członkiem Konferencji przedsię-

biorstw finansowych i angażujemy się w różne działania 
na rzecz promowania odpowiedzialnych i etycznych za-
chowań w branży, np. podpisaliśmy się pod „apelem 
o zachowanie standardów etycznych na rynku pośred-
nictwa finansowego”;

•	 szacunek do działań konkurencji jest zapisany w naszym 
ładzie spółdzielnianym.

więcej informacji znajduje się w części raportu „nasze 
zaangażowanie”.

pRzedefiniowanie wynagRodzeń doRadców

idealnym modelem wynagradzania byłaby stała prowizja, 
bez względu na produkt, w obszarze tego samego rodzaju 
produktów. jednak możliwość takiego podejścia jest uza-
leżniona od działania i wynagradzania firm pośrednictwa 
przez instytucje finansowe. obecnie wynagrodzenia są 
różne w zależności od produktu i oferującej go instytucji 
finansowej.

odpowiedź spółdzielni na to wyzwanie:
•	 dbamy o to, aby nasi współpracownicy rozumieli, czym 

jest służebna rola instytucji finansowych i odpowie-
dzialna sprzedaż;

•	 jasno przedstawiamy warunki współpracy, które są opi-
sane w instrukcji wynagradzania;

•	 kwestia kierowania się dobrem klienta, a nie własnym 
wynagrodzeniem w procesie odpowiedzialnej sprze-
daży przez doradców jest poruszana podczas szkoleń, 
jest także elementem ładu spółdzielnianego;

•	 jesteśmy otwarci na dyskusję dotyczącą sposobu wy-
nagradzania, podejmiemy ten temat w ramach projektu 
„nienieodpowiedzialni”.

tRanspaRentność

oczeKiwanie interesariuszy: 
„oczeKiwana jest jaK najwięKsza 
tRanspaRentność, ale czy fiRmy 

z bRanży mogą i powinny mówić, na czym 
zaRabiają?”.

„instytucje doRadztwa finansowego 
powinny publiKować doKładne wyniKi 

finansowe co KwaRtał”.

odpowiedź spółdzielni na to wyzwanie:
•	 ze względu na tajemnicę handlową ang spółdzielnia 

doradców Kredytowych nie może samodzielnie zreali-
zować tego oczekiwania. taka zmiana wymagałaby re-
gulacji prawnej, która objęłaby całą branżę. w ramach 
prac nad implementacją nowej dyrektywy w sprawie 
kredytów hipotecznych (opisywanej w punkcie „nowe 
regulacje unijne”) pojawiają się sugestie dotyczące 
wprowadzenia przepisów nakładających na firmy po-
średnictwa większą przejrzystość, w tym konieczność 
ujawniania wynagrodzeń otrzymywanych od partnerów 

oczeKiwanie interesariuszy: 
„potRzebna jest dysKusja nt. zmiany 
sposobu wynagRadzania doRadcy”.
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finansowych; nasi współpracownicy co do zasady in-
formują swoich klientów, że usługa dla klienta jest bez-
płatna, a wynagrodzenie spółdzielni to prowizja od in-
stytucji finansowych;

•	 spółdzielnia publikuje swoje wyniki na stronie interne-
towej www.angkredyty.pl dwa razy w roku, sprawoz-
danie finansowe znajduje się również w zintegrowanym 
raporcie społecznym.

edukacja ekonomiczna społeczeństwa. walka 
z wykluczeniem finansowym

oczeKiwanie interesariuszy: 
„bRanża doRadztwa finansowego 

powinna działać na Rzecz eduKacji 
eKonomicznej społeczeństwa”. 

wykluczenie finansowe wiąże się z trudnością w dostępie 
do podstawowych usług i produktów bankowych – do-
tyczy to przede wszystkim osób bezrobotnych, o niskich 
zarobkach, zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych 
lub w szarej strefie, osób starszych czy niepełnosprawnych, 
mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości, niemających 
dostępu lub niepotrafiących korzystać z komputera czy 
internetu. duży wpływ na wykluczenie finansowe ma niski 
poziom edukacji ekonomicznej, która jest właściwie nie-
obecna w szkołach. polska charakteryzuje się relatywnie 
niskim poziomem wiedzy i edukacji konsumentów. z badań 
firmy pentor wynika, że jedynie co dziesiąty polak deklaruje 
wysoki poziom znajomości zagadnień finansowych.
z wykluczeniem finansowym wiąże się duży sukces firm 
zajmujących się szybkimi pożyczkami bez zabezpieczeń” 
– „chwilówkami”5.

odpowiedź spółdzielni na to wyzwanie:
•	 spółdzielnia zgadza się z oczekiwaniem wyrażonym 

przez interesariuszy i wspiera edukację ekonomiczną. 
powołana przez grupę ang fundacja „będę Kim 
zechcę” realizuje projekty edukacji finansowej dla 
najmłodszych;

•	 pracujemy nad nową odsłoną projektu „Kredyty za-
ufania”, poprzez który będziemy się dzielić wiedzą nt. 
finansów; 

•	 przedstawiciele spółdzielni występują w ogólnopolskich 
i lokalnych mediach, dzieląc się swoją ekspercką wiedzą.

Regulacja zawodu doRadcy kRedytowego/po-
śRednika finansowego 
zawód doradcy finansowego, w przeciwieństwie do za-
wodu doradcy inwestycyjnego, maklera papierów war-
tościowych czy brokera ubezpieczeniowego nie jest ure-
gulowany, brak jest bezpośredniego nadzoru ze strony 
regulatorów, takich jak np. Knf. obecnie trwają prace nad 
implementacją dyrektywy w sprawie kredytów hipotecz-
nych, która obejmie również kwestie certyfikacji zawodu 
doradcy. ponieważ dotychczas nie ma regulacji zewnętrz-
nych branży pośredników, ważne są działania samoregu-
lacyjne z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu 
podejmowane przez firmy, w ramach których firmy wpro-
wadzają wewnętrzne standardy związane z wdrażaniem 
zasad etycznych, podnoszeniem jakości pracy, promowa-
niem zasad odpowiedzialnej sprzedaży.

odpowiedź spółdzielni na to wyzwanie:
uważamy, że certyfikacja zawodu doradcy jest dobrym 
krokiem w kierunku poprawy jakości pracy doradców, bę-
dziemy wspierać ten kierunek rozwoju branży.

wyłączność pRacy doRadcy 
z jedną fiRmą

oczeKiwanie 
interesariuszy: 
„doRadca powinien 

pRacować na 
wyłączność tylKo 

w jednej fiRmie 
pośRednictwa 
finansowego” 

niezbędnym warunkiem rozwoju 
rynku jest relacja na wyłączność 
między doradcą a  firmą. doradcy 
często pracują dla kilku firm, co nega-
tywnie wpływa na jakość ich pracy 
i brak identyfikacji z wartościami 
jednej firmy.

o d p owie d ź  s p ó ł dz ie ln i  n a  to 
wyzwanie:
•	 w spółdzielni obowiązuje sta-

tutowy zakaz konkurencji . je-
żeli zostanie naruszony – jest 
to podstawa do wykluczenia ze 
spółdzielni;

•	 m a m y  ś w i a d o m o ś ć ,  ż e  n i e 
wszyscy nasi współpracownicy 
są lojalni wobec spółdzielni. jest 
to dla nas duże wyzwanie, nad 
którym będziemy pracować.

5. ocena kompetencji finansowych klientów banków, pentor, 2009. 



18

nowe Regulacje unijne
w europejskim i polskim otoczeniu pośredników finan-
sowych w minionym roku powstało kilka ważnych aktów 
prawnych, które wymagają zdecydowanych działań:
•	 przyjęcie przez parlament europejski dyrektywy 

w sprawie kredytów hipotecznych, którą nasz usta-
wodawca zobowiązany jest wprowadzić do 21 marca 
2016 roku. ten akt prawny, o doniosłym znaczeniu dla 
rynku pośrednictwa kredytowego, prezentuje nowe 
podejście do regulacji działalności banków i instytucji 
pożyczkowych oraz pośredników kredytowych, wpro-
wadzając między innymi obowiązek rejestracji firm 
i potwierdzania kompetencji doradców klienta, a także 
przekazywania kredytobiorcom większego niż dotych-
czas zakresu informacji;

•	 zaimplementowanie 8 lipca 2015r. dyrektywy o alter-
natywnych metodach metodach rozstrzygania sporów 
konsumenckich dającej uczestnikom rynku usług finan-
sowych, w tym pośrednikom kredytowym, większe 
możliwości polubownego rozwiązywania problemów 
powstających w relacjach z klientami, z ewidentną ko-
rzyścią dla wizerunku poszczególnych firm oraz całej 
branży pośrednictwa kredytowego;

•	 dyrektywa ue w sprawie ujawniania informacji nie-
finansowych i informacji dotczących różnorodności 
wprowadza obowiązek raportowania csR na jed-
nostki zainteresowania publicznego, m.in. banki, 
firmy ubezpieczeniowe, spółki giełdowe, które speł-
niają dwa z trzech kryteriów: liczba pracowników 
powyżej 250, suma bilansowa powyżej 20 mln euR, 
przychody netto powyżej 40 mln euR. dyrektywa 
ta będzie miała zapewne również wpływ na małe 
i średnie firmy, które, będąc dostawcami dużych 

przedsiębiorstw, będą się musiały dostosować do 
ich wymagań i raportować dane pozafinansowe. dy-
rektywa ta powinna zostać wdrożona do 6 grudnia 
2016 roku.

demokRatyzacja fiRm
firmy muszą być otwarte na dialog 
z  interesariuszami, ponieważ tylko 
gdy będą uwzględniać ich interesy 
w swoim działaniu, mają szansę na 
długofalowy sukces.

po ko l e n i e  y,  cz y l i  o s o by  u ro -
dzone między 1984 i  1997 rokiem, 
w ciągu najbliższej dekady zdomi-
nuje rynek, stanowiąc 75% poten-
cjalnych pracowników na świecie. 
j e s t  to  d u że  w y z wa n i e  w   za -
r z ą dz a n i u  z a s o b a m i  l u dzk i m i , 
ponieważ pokolenie to cechuje się 
zupełnie innym podejściem do pracy. 
osoby z pokolenia y chcą pracować, 
ale nie całe życie, nie pociąga ich sta-
bilna praca na wiele lat, dlatego często 
są uważane za nielojalnych pracow-
ników. chętnie zakładają własne biz-
nesy, szukają pracy, która nie będzie 
ich ograniczać i pozwoli na łączenie 
życia prywatnego oraz realizowanie 
swoich pasji. wierzymy, że etos pracy 
wygra.

o d p owi e d ź  s p ó ł dz i e l n i  n a  to 
wyzwanie:
•	 spółdzielnia to model biznesowy 

promujący przedsiębiorczość, ma-
jący ideę demokratycznej firmy 
u swojej podstawy;

Kiedy kilka lat temu philip Kotler ogłaszał swoją koncep-
cję marketingu 3.0, nie wszyscy rozumieli, co to znaczy, że 
konsumenci w coraz większym stopniu „kierować się będą 
sercem”. w polsce, gdzie cena odgrywała i nadal odgrywa 

kluczową rolę, wszelkie zakupy o charakterze etycznym to eg-
zotyka. czy na pewno? lub inaczej: jak jeszcze długo? nigdy 
100% konsumentów nie zdecyduje się na kupowanie zgodnie 

z kluczem społecznej odpowiedzialności, jednak odsetek tych, 
którzy podążają za kotlerowskim „głosem serca”, rośnie. głos 

ten wybrzmiewa przy tym najwyraźniej w sytuacjach skrajnych 
– takich, które naruszają czyjeś wartości. tak stało się niedaw-
no z markami ciechan czy lpp. bojkoty konsumenckie to nic 
innego jak wyraz przywiązania do wartości – niezależnie od 

tego, czy odnosi się to do komunikacji marki, czy… poglądów 
właściciela. w kontekście branży finansowej może oznaczać 

to zwrot w kierunku tych firm, które stawiają na dobre relacje 
z klientami i które swoją postawą dają świadectwo głoszonych 
wartości. ang spółdzielnia doradców Kredytowych znakomi-

cie się w ten nurt wpisuje.

natalia ćwik-obRębowska
go Responsible consulting

nigdy 100% 
Konsumentów 

nie zdecyduje się 
na Kupowanie zgodnie 
z Kluczem społecznej 

odpowiedzialności, 
jednaK odseteK tych, 
KtóRzy podążają za 

KotleRowsKim „głosem 
seRca”, Rośnie. 
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•	 prowadzimy ciągły dialog z  in-
teresariuszami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi; 

•	 promujemy ideę spółdzielczości 
wśród młodych ludzi, więcej in-
formacji w części o inicjatywach, 
w które się angażujemy

cyfRyzacja usług finansowych 
jak pokazują dane z raportu netb@nk6, 
w ciągu trzech ostatnich miesięcy 2014 
roku liczba klientów indywidualnych 
korzystających z bankowości przez in-
ternet zwiększyła się o ponad 1,1 mln 
użytkowników, co daje w sumie 23,4 
miliona osób korzystających z tego 
typu usług w polsce. w skali roku jest 
to zmiana na poziomie aż 13%. proste 
produkty i usługi finansowo-ubezpie-
czeniowe już przenoszą się do strefy 
on-line. trend ten będzie się dalej 
rozwijał.

o d p owie d ź  s p ó ł dz ie ln i  n a  to 
wyzwanie:
•	 pracujemy nad „marketem ubez-

pieczeniowym”, w ramach którego 
będziemy mogli sprzedawać proste 
produkty ubezpieczeniowe przez 
internet;

•	 ciągle inwestujemy w nowe rozwią-
zania z zakresu it wspomagające 
pracę doradców.

staRzenie się społeczeństwa
Konieczność stworzenia produktów dostosowanych do po-
trzeb osób starszych oraz ich edukacja w zakresie korzy-
stania z produktów finansowych.

odpowiedź spółdzielni na to wyzwanie:
•	 dostosujemy naszą stronę www do potrzeb osób ma-

jących problemy ze wzrokiem;
•	 planujemy szkolenia z zakresu obsługi osób starszych 

i zarządzania wiekiem;
•	 we współpracy z innymi firmami z grupy będziemy ofe-

rować produkty ubezpieczeniowe lepiej dopasowane do 
nowej demografii;

•	 rozważamy wprowadzenie do oferty produktów finan-
sowych przeznaczonych dla osób starszych – hipotekę 
odwróconą czy rentę związaną z nieruchomościami. 

6. http://zbp.pl/raporty/raport-netb-nk
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Realizowany przez członków Kpf obowią-
zek corocznego audytu etycznego po-
maga zweryfikować zgodność praktyk 
biznesowych z zasadami dobrych prak-
tyk wymaganymi do stosowania. takie, 
co najważniejsze, rzetelnie przeprowa-
dzone działanie pozwala na systema-

tyczną ocenę jakości zarządzania relacji 
z bardzo dużą grupą interesariuszy. cieszę 

się, że w tej sprawie ang spółdzielnia doradców Kredyto-
wych wypełnia swoje obowiązki bardzo rzetelnie.(...)

ang podejmuje takie zaangażowanie, dokładając do dobra 
wspólnego członków Kpf i więcej, bo także i rynku finan-
sowego, swoje cegiełki. zaangażowanie ang zasługuje na 
wyróżnienie, bowiem w nim jak w soczewce skupiają się nie 

tylko przekonania zarządu, formalne oświadczenia i do-
kumenty odnoszące się do społecznej odpowiedzialności, 

zrównoważonego rozwoju, ale i charakter konkretnego dzia-
łania, inicjatywa, innowacyjność, wiedza, empatia – wszystko 
to, co nie tylko składa się na zawartość raportu społecznego, 
ale go przekracza. a takie podejście co prawda nie staje się 
w sposób oczywisty i natychmiastowy źródłem sukcesu biz-
nesowego, mierzonego w sposób bardzo tradycyjny i stan-

dardowy. daje jednak dobrą podstawę, stabilną perspektywę 
w dłuższym okresie, zmniejsza ryzyko porażki i zwiększa 
szansę na trwały sukces. i – co z pewnością najważniejsze 
dla świadomych uczestników rynku – daje poczucie sensu 

działania w rynku finansowym firmom i ich interesariuszom. 
a raporty społeczne może zapełnić treścią. nie słowami.

andrzej roter 
DYREKTOR GENERALNY,

KONfERENCjA PRZEDSIęBIORSTW
 fINANSOWYCH W POLSCE
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7. Źródło: europejska federacja doradców finansowych http://www.effp.pl/artykul/598.html

usa

ojczyzna zawodu
(1969 RoK).

Rozbudowany 
system Kształcenia 

doRadców. nadzóR na 
poziomie fedeRalnym 

lub stanowym, 
samoRegulacja bRanży, 

wielość systemów 
ceRtyfiKacyjnych.

 
poziom KoRzystania 

pRzez społeczeństwo 
oK. 30%, doRadztwem 

zajmuje się 180 tys. osób 
(234 tys. do 2022 RoKu).

oK. 50% doRadców 
jest wynagRadzanych 

z dominującym udziałem 
opłaty od Klienta (fee-

only, fee-based).

wiodące znaczenie 
doRadztwa 

inwestycyjnego, 
emeRytalnego.

wielK a bry tania

pieRwszy KRaj poza usa, 
gdzie pojawił się zawód 
doRadcy finansowego 

(1986 RoK).

wielość systemów 
ceRtyfiKujących 

i zRzeszeń doRadców 
finansowych.

duża Rola doRadców 
w dystRybucji 

pRoduKtów 
finansowych (70–80%), 
dominacja doRadztwa 

inwestycyjnego, 
emeRytalnego.

RdR (Retail distRibution 
Review) – liczba 

doRadców zmniejszyła 
się z 40,5 tys. osób w 2011 

RoKu do 31,2 tys. osób 
w 2014 RoKu.

zaKaz pobieRania 
pRowizji od instytucji 

finansowych 
(doRadztwo inwestycje), 

tRanspaRentność 
Relacji doRadca – 

Klient (pośRedniK czy 
doRadca).

niemcy

najwięKsza liczebność 
doRadców finansowych 

w euRopie (318 tys. 
osób), KoRzystanie 

pRzez społeczeństwo 
powyżej 10%, duża Rola 
fiRm Rodzinnych, KilKa 

sieciowych fiRm.

od 1 sieRpnia 2014 R. 
ustawa o honoRaRyjnym 

doRadztwie pRzy 
inwestycjach 
Kapitałowych 

wpRowadziła nową 
KategoRię doRadców 

finansowych 
opłacanych wyłącznie 

pRzez Klientów.

Hol andia

 w 2000 RoKu powstaje 
oRganizacja Kształcąca 

i ceRtyfiKująca 
doRadców banKowych.

od 2013 RoKu zaKaz 
pobieRania pRowizji od 

instytucji finansowych 
(inwestycje, pRoduKty 

ochRonne, KRedyty 
hipoteczne) – liczba 

doRadców zmniejszyła 
się o 20%, wzRosła 

liczba eleKtRonicznych 
platfoRm doRadztwa 

finansowego.

w ybr ane inic jat y w y regul acyjne i  samoregul acyjne 
zawodu dor adcy finansowego w w ybr anycH Kr ajacH7:
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