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mam przyjemność przedstawić Wam drugi raport zinte-
growany, podsumowujący to, co wydarzyło się w naszej 
Spółdzielni w 2014 roku.

Powołując w 2010 roku do życia naszą Spółdzielnię, jej 
założyciele kierowali się myślą, że warto budować orga-
nizacje, które nie tylko będą spełniać nowe, wynikające ze 
zmiany świata, oczekiwania swoich interesariuszy, ale będą 
też inspirować innych do tego, by czynili świat lepszym. 
Lepszym, czyli takim, w którym przedsiębiorcy ograniczają 
swój negatywny wpływ na otoczenie, działając przy tym 
efektywnie i osiągając ekonomiczny sukces.

Nasza Spółdzielnia powstała po to, by stworzyć doradcom 
finansowym wyjątkowe środowisko pracy, by mogli osiągać 
sukcesy finansowe i zawodowe, będąc jednocześnie od-
powiedzialnymi partnerami instytucji finansowych, dostar-
czając klientom dobre i potrzebne im usługi finansowe. 

Spółdzielnia powstała też po to, by osiągnąć ekonomiczny 
sukces, stając się jedną z największych firm na rynku, nie 
zapominając o tym, co jest ważne.

Odpowiedzialność społeczna biznesu, jego zrównoważony 
rozwój, zaangażowanie społeczne, służebność firmy wobec 
jej klientów stały się ważnymi pojęciami, które zdetermino-
wały sposób rozwoju naszej Spółdzielni.

Odpowiedzialność społeczna ma szczególne znaczenie 
w branży finansowej, w której działamy. Branży, która, 

jak niewiele innych, ma tak olbrzymi wpływ na świat. Za-
równo ten negatywny, jeżeli mowa o nieodpowiedzialnej 
sprzedaży, jak i ten pozytywny, jeżeli będzie prowadzony 
ze świadomością służebnej roli banków, towarzystw 
ubezpieczeniowych i pośredników finansowych wobec 
ich klientów. 

„Spółdzielnie budują lepszy świat” – głosi ważne hasło 
ruchu spółdzielczego na świecie. Ruchu, który zrzesza mi-
liony ludzi, tworzy wyjątkowe organizacje i daje ludziom 
zupełnie nowe możliwości, np. oferuje zrównoważone 
modele biznesowe dla młodych, umożliwia awans spo-
łeczny, poprawia warunki życia i wzmacnia gospodarkę, 
równoważąc społeczne i gospodarcze potrzeby. Mam 
wrażenie, że ruch spółdzielczy w Polsce przeżywa drugą 
młodość, znakomicie wpisuje się w potrzeby dzisiejszych 
czasów, szczególnie w potrzeby ludzi szukających modeli 
organizacji, które sprzyjają budowie kapitału ludzkiego 
i społecznego. Takich organizacji, dla których społeczna 
odpowiedzialność biznesu jest ważna, a zaangażowanie 
społeczne niezbędne.

Oddajemy w Wasze ręce raport, który podsumowuje 
trudny dla nas rok 2014. Osiągnęliśmy wiele i odnieśliśmy 
kilka porażek. To pierwszy rok realizacji naszej nowej, przy-
jętej przez Walne Zgromadzenie Członków strategii na lata 
2014-2016, nazwanej przez nas „Strategią Radości”. Obj-
muje ona cztery obszary naszej działalności – biznes, ka-
pitał ludzki, kapitał społeczny i środowisko. Na jej sukces 
składa się kilkadziesiąt zadań, a każde z nich ma przypisaną  

punktową wagę sukcesu – ich suma 
to trzysta punktów. Tylko realizacja 
planów we wszystkich czterech ob-
szarach będzie oznaczała sukces 
Spółdzielni. 

W 2014 roku zrealizowaliśmy „Stra-
tegię Radości” w 76% – osiągnęliśmy 
229 punktów na 300 możliwych naszej 
strategii, co z jednej strony oznacza 
dobry wynik, z drugiej – niespełnienie 
naszych oczekiwań. 

Chcemy, by rok 2015 przyniósł nam 
stuprocentową realizację założeń stra-
tegii, i tego nam życzcie. 

Mam nadzieję, że niniejszy raport 
spełni Wasze oczekiwania i da od-
powiedzi na pytania: „kim jesteśmy 
i dokąd zmierzamy”.

Pozdrawiam, 
Artur NowAk-GocłAwski

 KOChaNi WSPółPRaCOWNiCy, SZaNOWNi PaRTNeRZy, 
dROdZy iNTeReSaRiuSZe NaSZej SPółdZieLNi, 



4

List PrEZEsA                                                                         3
DZiEń Z życiA sPółDZiELcy wG MichAłA krutuLskiEGo                 5
słowNicZEk                                                                          6
01  o rAPorciE                                                                       7

CO ZNajduje Się W RaPORCie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

dLa KOgO jeST RaPORT.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

dLaCZegO PReZeNTujeMy WyNiKi W SPOSóB ZiNTegROWaNy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

jaK POWSTaWał RaPORT.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

ZMiaNy W STOSuNKu dO POPRZedNiegO RaPORTu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

SPółdZieLNia W LiCZBaCh .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

PReZeNTaCja TReśCi W RaPORCie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

KONTaKT W SPRaWie RaPORTu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

02  koNtEkst DZiAłALNości sPółDZiELNi orAZ wyZwANiA DLA brANży    12
ROLa SPółdZieLCZegO MOdeLu W ZRóWNOWażONyM ROZWOju fiRMy . . . . . . . . . . . 13

SPółdZieLNie dOBRyM SPOSOBeM Na BiZNeS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

SłużeBNa ROLa iNSTyTuCji fiNaNSOWyCh W SPOłeCZeńSTWie . . . . . . . . . . . . . . . .14

WyZWaNia dLa BRaNży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

03  o sPółDZiELNi                                                                  21
MOdeL BiZNeSOWy SPółdZieLNi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

NaSZa defiNiCja POśRedNiCTWa KRedyTOWegO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

POdMiOTy WChOdZąCe W SKład gRuPy aNg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

iNTeReSaRiuSZe SPółdZieLNi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

OfeRTa i PaRTNeRZy BiZNeSOWi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

NaSZe ZaaNgażOWaNie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

WyZWaNia dLa aNg SPółdZieLNi dORadCóW KRedyTOWyCh.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31

04  EtykA w ZArZąDZANiu sPółDZiELNią i w PrAcy DorADcy       32
ład SPółdZieLNiaNy, KOdeKS eTyKi i KOMiSja eTyKi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

BiZNeS OPaRTy Na WaRTOśCiaCh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

OdPOWiedZiaLNi i ZaaNgażOWaNi PRZyWódCy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

05  EfEktywNy biZNEs                                                          39
„STRaTegia RadOśCi” – STRaTegia BiZNeSOWa Na LaTa 2014–2016  . . . . . . . . . . . . . . 40

ZagROżeNia dLa ReaLiZaCji „STRaTegii RadOśCi”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

SPRaWOZdaNie fiNaNSOWe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42

06  kLiENci                                                                          50
jaK OCeNiają NaS KLieNCi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52

jaK uLePSZaMy PROCeS OBSługi KLieNTa i BudujeMy długOTRWałe ReLaCje. .  .  .  .  .  52

BeZPieCZeńSTWO daNyCh .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  54

SKaRgi i ReKLaMaCje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

07  kAPitAł LuDZki                                                                55
ChCeMy STWORZyć duży ZeSPół .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56

STRuKTuRa i WaRuNKi ZaTRudNieNia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

dBaMy O ROZWój i uTRZyMaNie WySOKiCh STaNdaRdóW PRaCy . . . . . . . . . . . . . . 60

STaWiaMy Na efeKTyWNą KOMuNiKaCję i diaLOg Ze WSPółPRaCOWNiKaMi .  .  .  .  .  .  .  .61

dBaMy O ROZWój OSOBiSTy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63

08  kAPitAł sPołEcZNy                                                          64
NajWażNiejSZe iNiCjaTyWy fuNdaCji „Będę KiM ZeChCę‚”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66

WOLONTaRiaT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

POdSuMOWaNie BudżeTu fuNdaCji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

09  śroDowisko                                                                   69
łańCuCh dOSTaW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

PoDZiękowANiA                                                                   72
iNDEks Gri                                                                           73
koNtAkt                                                                             79

spis treści



55

dzień z życia spółdzielcy
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do klientów lub 
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za skorzystanie 
z moich usług
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słowNiczeK

csr – czyli społeczna odpowiedzial-
ność biznesu – (ang. Corporate So-
cial Responsibility) według definicji 
zawartej w normie iSO 26 000 jest 
to „odpowiedzialność organizacji za 
wpływ jej decyzji i działań na społe-
czeństwo i środowisko, poprzez przej-
rzyste i etyczne postępowanie które:
•	 przyczynia się do zrównoważo-

nego rozwoju, w tym dobrobytu 
i zdrowia społeczeństwa;

•	 uwzględnia oczekiwania 
interesariuszy;

•	 jest zgodne z  obowiązującym 
prawem i spójne z międzynarodo-
wymi normami postępowania;

•	 jest zintegrowane z działaniami 
organizacji i praktykowane w jej 
relacjach”.

doradca Kredytowy – osoba zaj-
mująca się zawodowo sprzedażą pro-
duktów finansowych, której celem jest 
dobranie oferty najlepiej dopasowanej 
do potrzeb klienta poprzez kierowanie 
się standardami etycznymi i zasadami 
odpowiedzialnej sprzedaży. doradca 
kredytowy pośredniczy w sprzedaży 
produktów finansowych między ban-
kiem a klientem, pobierając prowizję 
od tego pierwszego.

FuNdacja „Będę Kim zechcę” – fundacja powołana 
do życia w 2013 roku przez grupę aNg. jej celem jest wy-
równywanie szans edukacyjnych młodych ludzi poprzez 
realizowane programy stypendialne i edukacyjne oraz pro-
mocja wolontariatu pracowniczego wśród pracowników, 
współpracowników i przyjaciół grupy aNg.

gloBal compact – największa na świecie inicjatywa na 
rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego 
rozwoju, zachęcająca przedsiębiorstwa, aby w swojej dzia-
łalności kierowały się 10 fundamentalnymi zasadami z za-
kresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środo-
wiska i przeciwdziałania korupcji. do inicjatywy przystąpiło 
już ponad 12 000 członków ze 145 krajów, w tym 76 firm 
z Polski.

gri – czyli międzynarodowe wytyczne do raportowania 
kwestii zrównoważonego rozwoju (ang. global Reporting 
initiative), które tworzą ramy dla raportowania ekonomicz-
nych, środowiskowych oraz społecznych aspektów funk-
cjonowania organizacji; www globalreporting org

iNteresariusze – organizacje, grupy (społeczności, in-
stytucje, firmy, urzędy) lub jednostki, na które firma bez-
pośrednio lub pośrednio wpływa i które wpływają na nią.

misselliNg – zwany również nieodpowiedzialną sprze-
dażą – to działanie, którego celem jest świadome wpro-
wadzenie klienta w błąd, sprzedanie produktu, któ-
rego klient nie potrzebuje lub nie rozumie zasady jego 
działania.

„NieNieodpowiedzialNi” – projekt realizowany przez 
aNg Spółdzielnię doradców Kredytowych, którego 
celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju rynku 
finansowego, odpowiedzialnej sprzedaży oraz zaangażo-
wania społecznego; www nienieodpowiedzialni pl 

raport społeczNy  –  rapor t przedstawia jący 
w sposób całościowy strategię firmy, uwzględniający eko-
nomiczne, społeczne oraz środowiskowe aspekty działań 
firmy.

współpracowNicy spółdzielNi – spółdzielcy, do-
radcy, współpracownicy i pracownicy centrali aNg Spół-
dzielni doradców Kredytowych.

ziNtegrowaNy raport społeczNy – raport poka-
zujący, jak strategia przedsiębiorstwa, ład korporacyjny 
i wyniki, w odniesieniu do kontekstu otoczenia zewnętrz-
nego, pozwalają tworzyć wartość w czasie. daje możli-
wość oceny całokształtu zaangażowania firmy w kwestie 
zrównoważonego rozwoju.

zrówNoważoNy rozwój – „proces mający na celu 
zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, 
w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń 
następnym pokoleniom”. definicja ta pochodzi z Raportu 
światowej Komisji środowiska i Rozwoju z 1987 roku i do-
tyczy ludzi, zwierząt, roślin, zasobów naturalnych oraz 
największych wyzwań dla społeczeństwa, takich jak 
walka z ubóstwem, równość płci, prawa człowieka, edu-
kacja dla wszystkich, zdrowie i dialog międzykulturowy.
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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 

o raporcie
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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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02
KoNteKst 

działalNości 
spółdzielNi 

oraz wyzwaNia 
dla BraNży

 · ROLa SPółdZieLCZegO 
MOdeLu W ZRóWNOWażONyM 
ROZWOju fiRMy

 · SPółdZieLNie dOBRyM 
SPOSOBeM Na BiZNeS

 · SłużeBNa ROLa iNSTyTuCji 
fiNaNSOWyCh W SPOłeCZeńSTWie

 · WyZWaNia dLa BRaNży
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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 ow i e d ź  s p ó ł d z i e l n 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. 
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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 ow i e d ź  s p ó ł d z i e l n i  n a  t o 
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 ow i e d ź  s p ó ł d z i e l n i  n a  t o 
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 ajach 7:
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 · MOdeL BiZNeSOWy SPółdZieLNi 
 · NaSZa defiNiCja POśRedNiCTWa 

KRedyTOWegO
 · POdMiOTy WChOdZąCe W SKład 

gRuPy aNg
 · iNTeReSaRiuSZe SPółdZieLNi
 · OfeRTa i PaRTNeRZy BiZNeSOWi
 · NaSZe ZaaNgażOWaNie
 · WyZWaNia dLa aNg SPółdZieLNi 

dORadCóW KRedyTOWyCh
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współpracę ze spółdzielnią poleciłoby innym 
doradcom kredytowym 95% spółdzielców i 88% 
doradców.8

według współpracowników spółdzielni naszą 
mocną stroną jest terminowość rozliczeń, kul-
tura organizacyjna, stawki prowizyjne i oferta 
produktowa.

słowa, które według naszych współpracowników 
najlepiej opisują spółdzielnię, to przyjazna, zaan-
gażowana i otwarta na dialog.

MoDEL biZNEsowy sPółDZiELNi
aNg Spółdzielnia doradców Kredytowych powstała 
w 2010 roku. jej celem jest kreowanie przyjaznego 
środowiska pracy dla doświadczonych i niezależnych 
pośredników f inansowych – doradców, którzy dla 
efektywnej pracy potrzebują dostępu do dużego asor-
tymentu produktów, cenią uczciwe i terminowe roz-
liczenia prowizji od sprzedanych produktów finanso-
wych, chcą mieć stały dostęp do wiedzy i przynależeć 
do grupy profesjonalistów, z którymi mogą się wymie-
niać doświadczeniem i dzielić te same wartości. 

Bardzo ważnym celem przyświecającym stworzeniu 
Spółdzielni było uporządkowanie rynku pośredników 
finansowych – na członków Spółdzielni jest nałożony 
statutowy zakaz konkurencji – oraz poprawienie wi-
zerunku branży, dlatego od naszych doradców wy-
magamy m.in. doświadczenia, nienagannej reputacji 
i przestrzegania norm Spółdzielni, w tym standardów 
etycznych.

jak działamy?
•	 jesteśmy pośrednikami f inansowymi, nie mamy 

swoich produktów – sprzedajemy produkty f i -
nansowe banków i staramy się robić to w sposób 
odpowiedzialny;

•	 pośredniczymy w  kontaktach między bankami 
a klientami;

•	 za sprzedane produkty finansowe nie pobieramy pro-
wizji od klientów, wynagrodzenie otrzymujemy od 
banków;

•	 nie mamy celów sprzedażowych, nie wywieramy presji 
na naszych doradców;

•	 nowych klientów pozyskujemy głównie poprzez 
rekomendacje;

•	 jesteśmy niezależni w swoich wyborach, nie jesteśmy 
powiązani kapitałowo ani organizacyjnie z żadną firmą 
z sektora finansów;

•	 jako jedna z nielicznych firm w branży posiadamy sta-
tutowy zakaz konkurencji dla naszych Spółdzielców;

•	 mamy dostęp do wszystkich najlepszych produktów 
kredytowych ponad 20 banków, dzięki czemu mo-
żemy dobrze dopasować ofertę do potrzeb naszych 
klientów.

o spółdzielNi

8. Badanie satysfakcji spółdzielców i doradców aNg Spółdzielni doradców Kredytowych maj/czerwiec 2015.
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Współpraca ze Spół-
dzielnią w pełni 
mnie satysfak-
cjonuje. jasno 

ustalone warunki 
współpracy, 

czytelnie skon-
struowana tabela 
prowizyjna oraz 

proste zasady finansowania bieżącej 
działalności nie powodują na tych 

polach żadnych nieporozumień. Naj-
większy plus w porównaniu z firmami 

konkurencyjnymi – nie funkcjonują żad-
ne plany sprzedażowe, dzięki czemu 

słabszy miesiąc nie skutkuje „rozmową 
wychowawczą” lub innymi konsekwen-
cjami. Co ważne, brak jest jakichkolwiek 
nacisków na sprzedaż określonych pro-
duktów. Nie ma także żadnych wskazań 
na określone banki itp. Powyższe dają 
możliwość znalezienia optymalnego 

rozwiązania dla klienta. 

W firmie bardzo sobie cenię relacje 
personalne, zarówno z kierownic-

twem, jak i innymi Członkami Spół-
dzielni. Możliwość bezpośredniej 
rozmowy z prezesem, członkami 

zarządu oraz innymi spółdzielcami po-
maga w rozwiązaniu kryzysowych czy 
też nietypowych sytuacji. Co ciekawe, 

podczas takich kontaktów zawsze 
wyczuwa się z ich strony sympatię, za-
angażowanie oraz chęć pomocy. Takie 
sytuacje budują między nami bardzo 

dobre relacje, a świadomość życzliwo-
ści innych doradców oraz możliwości 
oparcia w Centrali zwiększają komfort 

codziennej pracy. 

wojciech sochacKi
SPóŁdZIELCA, 

ANG SPóŁdZIELNIA dORAdCóW 
kREdYTOWYCh
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model BizNesow y – jaK tworzymy wartość?
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ZAANGAżOWANIE

EdukACjA

ZRóWNOWażONy ROZWój

OTOCZENIE:

konkurencja,
interesariusze

wyzwania branży,
szanse i ryzyka

organizacje branżowe, 
sektor finansowy

środowisko
naturalne

przekazują 
dalej 
innym

wyniki finansowe,
zrównoważony 
rozwój Spółdzielni

zadowolony klient

zadowolony 
spółdzielca, 
doradca

lokalne 
społeczności,
beneficjenci
projektu, 
fundacje,
NGO-sy

zmiana rynku

kapitał społeczny

spółdzielcy, 
doradcy

banki, 
partnerzy
biznesowi

klienci,
zasoby 

finansowe

fundacja

kLIENT WRACA – BudOWANIE dŁuGOTERmINOWYCh RELACjI

ProfEsjoNALiZM
DoskoNALENiE

 Etos PrAcy
techNologia, 
SŁużEBNOŚć

strAtEGiA rADości
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NAsZA 
DEfiNicjA 
PośrEDNictwA 
krEDytowEGo 
Z formalnego punktu widzenia do-
radca jest pośrednikiem między 
klientem a podmiotem finansowym, 
np. bankiem udzielającym kredytu. 
Nasza praca to więcej niż tylko 

sprzedaż. To branie 
odpowiedzialności za 

klientów i przedkła-
danie ich szeroko 
pojętego dobra 
nad cele sprze-
dażowe, kiero-
wa n i e  s i ę  n i e 
tylko wskaźni-
kami sprzedażo-
wymi, ale przede 
w s z y s t k i m 
s t a n d a r d a m i 
et ycznymi .  To 

przekazywanie 
m e r y t o r y c z n e j 

wiedzy w  prosty 
i zrozumiały sposób, 

to  za u f a n i e ,  j a k i m 
darzy nas klient, który, 

p o d e jm u j ą c  zo b owi ą -
zanie finansowe na długie 

lata, chce wierzyć, że otrzymuje 
od nas najlepszą możliwą ofertę.  

W pracy doradcy najważniejsza jest odpowiedzialność za 
polecany produkt finansowy – doradca powinien zapro-
ponować klientowi produkty najbardziej dopasowane do 
jego potrzeb i możliwości finansowych. Każdy nasz do-
radca jest zobowiązany do stosowania się do zasad za-
wartych w dokumentach wewnętrznych i zewnętrznych 
obowiązujących w Spółdzielni. Ponadto jako Spółdzielnia 
angażujemy się w działania antymissellingowe – zarówno 
w naszej organizacji, jak i na rynku w ramach projektu 
„Nienieodpowiedzialni”.

PoDMioty wchoDZącE w skłAD GruPy ANG
aNg Spółdzielnia doradców Kredytowych jest częścią 
grupy aNg, w której skład wchodzą firmy realizujące pro-
jekty związane z finansami, inwestycjami, ubezpieczeniami 
i nowymi technologiami, uzupełniające nawzajem swoją 
działalność. Skład grupy aNg (nazywanej przez nas nie-
oficjalnie g’aNgiem) to:
•	 aNg Spółdzielnia doradców Kredytowych,
•	 aNg Spółdzielnia Pośredników ubezpieczeniowych,
•	 aNg inwestycje i ubezpieczenia sp. z o.o.,
•	 aNg Biznes Sa,
•	 Black Rose finance sp. z o.o.,
•	 fundacja „Będę Kim Zechcę”.

Pod koniec 2014 roku nastąpiło wydzielenie ze Spółdzielni 
działalności związanej z obsługą klientów korporacyj-
nych – powstała spółka akcyjna aNg Biznes Sa. działanie 
to zostało podyktowane odmiennym procesem obsługi 
klienta biznesowego oraz pobieraniem opłat od klientów 
w ramach umów brokerskich, a także potrzebą stworzenia 
odrębnego wykwalifikowanego zespołu wsparcia dla 
doradców. 

oczeKiwaNie iNteresariuszy: 
„dORadCy fiNaNSOWi POWiNNi dOSTaRCZać 

KLieNTOWi dORadZTWO, Nie SKuPiająC 

Się TyLKO Na SPRZedaży PROduKTóW 

fiNaNSOWyCh. Nie POWiNNi uTOżSaMiać 

dORadZTWa fiNaNSOWegO Z aKWiZyCją”.
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iNtErEsAriusZE sPółDZiELNi
dialog z interesariuszami to podstawowa praktyka spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Pozwala on poznać 
opinię interesariuszy o nas, naszych usługach, działaniach 
i inicjatywach oraz przekazać im informację zwrotną na 
temat zgłoszonych przez nich oczekiwań. Z tego względu 

od początku istnienia aNg Spółdzielni doradców Kredyto-
wych prowadziliśmy nieformalny dialog z osobami i organi-
zacjami, na które mamy wpływ i które mają wpływ na nas.

W 2014 roku zorganizowaliśmy dwie sesje dialogowe 
z  interesariuszami wewnętrznymi i   zewnętrznymi 

(zgodnie ze standardami prowadzenia 
dialogu aa1000), które zostały pod-
sumowane raportem z dialogu – od-
powiedziami Spółdzielni na zgłoszone 
oczekiwania.

PLAtforMA 
koMuNikAcji 

wEwNętrZNEj 
i ZEwNętrZNEj 

EruDioN

koNtAkty 
osobistE

bADANiE 
sAtysfAkcji

wEbiNAriA, 
sZkoLENiA

MEDiA
sPołEcZNościowE, 

bLoG

wsPóLNE AkcjE 
i iNicjAtywy 

NA rZEcZ brANży

sPotkANiA 
iNtEGrAcyjNE

sPółDZiELcy, DorADcy 
i wsPółPrAcowNicy

PArtNErZy biZNEsowi 
(iNstytucjE fiNANsowE)

kLiENci

GruPA ANG,
fuNDAcjA „bęDę kiM ZEchcę”

koNkurENcjA

PArtNErZy sPołEcZNi 
i sPołEcZNości LokALNE

w yBr aNe sposoBy KomuNiK ac ji  i  aNgażowaNia Naszych główNych iNteresariuszy: 



26

ofErtA i PArtNErZy biZNEsowi
Współpracujemy z 22 instytucjami finansowymi, dzięki 
czemu mamy w ofercie bogaty wybór produktów, co 
pozwala współpracownikom Spółdzielni zaproponować 
klientom produkty najlepiej spełniające ich potrzeby.

korzyści dla banków ze współpracy z pośrednikami finan-
sowymi – zewnętrznymi doradcami kredytowymi:
•	 pozyskanie nowych klientów – w 2014 roku kredyty 

hipoteczne sprzedane przez pośredników stanowiły 
około 40% wszystkich kredytów hipotecznych udzielo-
nych przez banki;

•	 nowe kanały dotarcia do klientów niezależne od sieci 
własnych banków; 

•	 niższy w stosunku do sieci własnej koszt pozyskania no-
wych klientów; 

•	 możliwość elastycznego zarządzania wielkością biznesu 

banków w zakresie produktów oferowanych przez 
pośredników. 

oczekiwania banków wobec spółdzielni:
•	 znajomość oferty i procesu oraz monitorowanie zmian 

w ofercie,
•	 aktywne pozyskiwanie klientów,
•	 rzetelne informowanie klientów o cechach oferowanych 

produktów,
•	 rzetelna weryfikacja danych oraz informacji na temat 

klientów przekazywanych do banków,
•	 dbanie o kompletność wniosków kredytowych klientów,
•	 dbanie o interesy i wizerunek banku,
•	 aktywne i rzetelne pośrednictwo w komunikacji po-

między bankiem i klientem.
oczekiwania spółdzielni wobec banków:
•	 spójna oferta dla klientów w każdym kanale sprzedaży 

(zarówno w oddziałach własnych 
banku, jak i u pośredników),

•	 równe traktowanie klientów od 
pośrednika i klienta własnego,

•	 bieżące przekazywanie informacji 
o zmianach w ofercie,

•	 dostarczanie szkoleń 
produktowych,

•	 pełna i szybka komunikacja w za-
kresie informacji na temat proce-
sowanych wniosków,

•	 uczciwe wynagradzanie za sprze-
dawane produkty,

•	 rzetelne i terminowe rozliczenia na-
leżnej prowizji.

średnia wartość uruchomionego kredytu hipotecznego w 2013 r. wynosiła 238 264 zł., w 2014 r. 229 592 zł.

proceNtow y udział produK tów
w sprzedaży spółdzielNi liczBa sprzedaNych produK tów

2013 2014 2013 2014

krEDyty hiPotEcZNE 89,51% 93,34% 3664 3944

ProDukty firMowE (krEDyty 
firMowE, fAktoriNG, LEAsiNG)

7,82% 3,32% 273 179

krEDyty GotówkowE (krEDyty 
GotówkowE, krEDyty 

sAMochoDowE iNDywiDuALNE 
orAZ kArty krEDytowE)

2,67% 3,34% 561 768
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Partnerzy biznesowi ANG spół-
dzielni Doradców kredytowych, któ-
rych produkty znajdują się w ofercie 
spółdzielni: 
1. alior Bank Sa,
2. Bank PeKaO Sa,
3. Bank Zachodni WBK Sa, 
4. BZ WBK faktor sp. z o.o., 
5. BZ WBK Leasing Sa, 
6. Bgż BNP Paribas Sa, 
7. BOś Sa, 
8. BiBBy financial Services sp. z o.o., 
9. deutche Bank Polska Sa, 
10. euro Bank Sa, 
11. fM Bank Sa,
12. fundusz hipoteczny familia Sa, 
13. grenkeleasing sp. z o.o., 
14. iNg Bank śląski Sa, 
15. Meritum Bank iCB Sa, 
16. Bank Millennium Sa
17. mBank Sa, 
18. mBank hipoteczny Sa, 
19. Pekao Bank hipoteczny Sa, 
20. PKO Bank Polski Sa, 
21. Bank Pocztowy Sa, 
22. Raiffeisen Bank Polska Sa.

W 2014 roku w ofercie Spółdzielni 
znajdowały się produkty finansowe 
zarówno dla osób fizycznych (pro-
dukty gotówkowe i hipoteczne), jak 
i przedsiębiorstw. Oto najważniejsze 
z nich:

Produkty hipoteczne dla osób fizycznych:
•	 kredyty mieszkaniowe – przeznaczone na zakup, bu-

dowę, remont, wykończenie lub modernizację nierucho-
mości mieszkalnych oraz zakup działek budowlanych; 

•	 hipoteczne kredyty konsolidacyjne – przeznaczone na 
spłatę posiadanych zobowiązań; 

•	 pożyczki hipoteczne – przeznaczone na dowolny cel 
niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą 
lub rolną.
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aNg Spółdzielnia doradców kredytowych 
to firma, która poprzez wiele różnorod-
nych inicjatyw wyróżnia się na tle innych 
firm pośrednictwa finansowego. firma, 
która swoimi działaniami daje dowód na 

to, że można prowadzić dobry biznes 
przy jednoczesnym zachowaniu wrażli-

wości i zaangażowania społecznego. aNg 
dostrzega potrzebę budowania poczucia 

odpowiedzialności wśród instytucji finansowych  
i poczucia bezpieczeństwa klientom poszukującym  

rozwiązań kredytowych.

Cenię sobie współpracę ze Spółdzielnią doradców kredy-
towych aNg. Wzajemne relacje opierają się na konkretnej, 

rzeczowej dyskusji, zrozumieniu biznesu i szybkości działania. 
W relacjach pracownicy Spółdzielni kierują się najważniejszy-
mi założeniami CSR, budując dialog i porozumienie, a swoich 

klientów traktują jak najważniejszych partnerów.

uczestnictwo we wspólnych inicjatywach na rzecz budowa-
nia zrównoważonego rynku finansowego przynosi korzyść 

firmom, które zyskują poczucie społecznej odpowiedzialno-
ści w biznesie, ale także klientom poprzez budowanie wia-

rygodności instytucji finansowych. dzięki takiemu podejściu 
nie ma przegranych – zyskuje klient, zyskuje firma, zyskuje 

rynek.

sylwester gorzeń 
dYREkTOR dEPARTAmENTu 

SPRZEdAżY I WSPóŁPRACY Z POŚREdNIkAmI,
ING BANk ŚLąSkI SA

Patrząc na dotychczasowe realia rynku, z punktu widzenia 
banku bardzo istotne jest, aby partner, z którym współpracuje-
my, szanował zbiór wartości dla nas ważnych. Oprócz mierzal-
nych wyników równie ważna jest etyka i odpowiedzialność, co 

w sposób oczywisty buduje zaufanie wszystkich interesariuszy.

Przyglądając się obecnej sytuacji na rynku, można śmiało po-
wiedzieć, iż obszar współpracy banku z pośrednikami dostar-
cza nieustannie nowych wyzwań. Na takim rynku wzajemne 

zaufanie wszystkich uczestniczących w nim graczy, wskazana 
wcześniej odpowiedzialność, etyka działania oraz rzetelna 

i uczciwa informacja będą odgrywały kluczową rolę. Te wza-
jemne relacje oraz działania będą nakreślać kierunek, w którym 
będziemy podążać, a który będzie zależny nie tylko od warto-
ści generowanych dla poszczególnych grup interesariuszy, ale 

także od poziomu wzajemnej akceptacji tych wartości.

grzegorz jaNasiK
dyReKTOR ZaRZądZająCy,

BaNK PeKaO Sa

RóWNie WażNa 
jeST eTyKa 
i OdPOWiedZiaLNOść, 
CO W SPOSóB 
OCZyWiSTy Buduje 
ZaufaNie WSZySTKiCh 
iNTeReSaRiuSZy.
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Produkty gotówkowe dla osób fizycznych:
•	 pożyczki gotówkowe na dowolny cel;
•	 kredyty na zakup pojazdów;
•	 kredyty konsolidacyjne – przeznaczone na spłatę innych 

zobowiązań finansowych.

Produkty dla przedsiębiorstw:
•	 kredyty obrotowe (ratalne oraz w rachunku bieżącym) 

– również zabezpieczone hipoteką;
•	 kredyty inwestycyjne – również zabezpieczone 

hipoteką;
•	 kredyty samochodowe;
•	 leasing;
•	 faktoring;
•	 gwarancje bankowe;
•	 konta firmowe wraz z dopuszczalnym saldem 

debetowym.

podsumowaNie dział ań
„ str ategia r adości” 2014

ZOBOWiąZaLiśMy Się dO PRZyłąCZeNia 
Się dO M.iN. dWóCh NOWyCh iNiCjaTyW 

W 2014 ROKu i ZaaNgażOWaNia Się 
W Te iNiCjaTyWy W LaTaCh 2014–

2016 ORaZ uRuChOMieNia PORTaLu 
NieNieOdPOWiedZiaLNi.PL

cELE tE ZostAły ZrEALiZowANE 

NAsZE ZAANGAżowANiE
angażujemy się, inspirujemy innych i poszukujemy możli-
wości zrównoważonego rozwoju branży. Chcemy być ini-
cjatorem zmian. angażujemy się w liczne inicjatywy, któ-

rych celem jest poszukiwanie możliwości zrównoważonego 
rozwoju branży. jesteśmy członkami branżowych i między-
narodowych inicjatyw promujących odpowiedzialne po-
dejście do prowadzenia biznesu, budujących świadomość 
odpowiedzialności, jaką każda organizacja ponosi wobec 
swojego otoczenia i interesariuszy. Szukamy sprzymie-
rzeńców, którzy razem z nami zaangażują się w działania 
na rzecz poprawy wizerunku sektora finansów.

Działania na rzecz promowania zrównoważonego roz-
woju, stowarzyszenia branżowe:
projekt „Nienieodpowiedzialni” 
Zainicjowany przez Spółdzielnię i fundację „Będę Kim Ze-
chcę” – jest reakcją na poważne wyzwanie branży, jakim 
jest niskie zaufanie do sektora usług finansowych w Polsce. 
„Nienieodpowiedzialni” to promocja odpowiedzialnego 
i zrównoważonego rozwoju branży realizowana poprzez: 
•	 portal www.nienieodpowiedzialni.pl, na którym znajdują 

się wywiady z ekspertami i przedstawicielami branży, 
informacje o istotnych wydarzeniach oraz prezentacja 
dobrych praktyk przedsiębiorstw finansowych, także 
firm z innych branż, których doświadczenia i rozwią-
zania mogą być wykorzystane przez sektor finansowy;

•	 cyklicznie prowadzoną konferencję; organizowana 
w 2014 roku druga edycja konferencji nosiła tytuł „Wy-
bory liderów: wskaźniki czy wartości?” i przyciągnęła 
blisko 150 osób;

•	 gazetę „Nienieodpowiedzialni”, podsumowującą kon-
ferencję i prezentującą wypowiedzi dotyczące zrów-
noważonego rozwoju branży finansowej. Projekt Nie-
nieodpowiedzialni otrzymał wyróżnienie w raporcie 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce. dobre praktyki 2014” 
publikowanym przez forum Odpowiedzialnego Biznesu.
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dla mnie aNg Spół-
dzielnia doradców 

Kredytowych 
to Kasia, artur, 

Michał i wszyscy 
spółdzielcy. Bank 
Bgż BNP Paribas 

i aNg są partnerami 
biznesowymi od lat. 

Rozmawiamy, planujemy i zawsze do-
trzymujemy danego słowa. To wszystko 
sprawia, że sprzedaż produktów finan-

sowych jest nie tylko efektywna, ale 
oparta na odpowiedzialności i relacjach 

z klientem.
aNg Spółdzielnia doradców Kredyto-
wych to nie tylko dystrybucja produk-

tów finansowych, ale przede wszystkim 
wysokie standardy etyczne oraz dzia-

łalność społeczna i edukacyjna. Misją tej 
firmy jest przybliżenie świata finansów 
w sposób bardziej zrozumiały i przyja-
zny dla klientów. Te wartości są bliskie 
filozofii i wartościom naszego banku, 
dlatego jestem przekonany, że współ-
praca naszych firm będzie się dobrze 

rozwijać. Najkrócej o aNg – profesjonal-
ni „Nienieodpowiedzialni” ludzie z wizją 

i pasją w działaniu.

maciej chleBowsKi
dYREkTOR dEPARTAmENTu
ZARZądZANIA SPRZEdAżą,

BGż BNP PARIBAS SA
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Konferencja przedsiębiorstw Finansowych w polsce (KpF)
Spółdzielnia jest jej aktywnym członkiem od 2012 roku. KPf 
wyznacza wysokie standardy postępowania w działalności 
gospodarczej oraz egzekwuje ich stosowanie w przed-
siębiorstwach finansowych. Spółdzielnia wspólnie z KPf 
angażuje się w inicjatywy mające na celu zwiększenie za-
ufania do sektora usług finansowych, m.in.:
•	 współtworzyliśmy „Zasady dobrych praktyk pośred-

nictwa finansowego”, które są wiążące dla wszyst-
kich Członków KPf oraz „deklarację pośredników 
finansowych” KPf, będącą dobrowolną deklaracją, 
do której KPf zachęca nie tylko swoich członków, 
ale także inne podmioty zarówno z sektora pośred-
nictwa, jak i inne przedsiębiorstwa działające na rynku 
finansowym.

•	 bierzemy udział w pracach Komisji etyki KPf, podpisa-
liśmy się pod apelem o zachowanie standardów etycz-
nych pośrednictwa finansowego – po serii nieetycznych 
zachowań podmiotów na rynku;

•	 bierzemy udział w pracach Komisji Stałej Sektora Po-
średnictwa Kredytowego, której zadaniem jest wypra-
cowanie wizji rozwoju sektora, upowszechnianie zasad 
społecznej odpowiedzialności biznesu, rekomendo-
wanie koncepcji i dokonywanie ustaleń co do wspólnych 
działań pod auspicjami KPf;

•	 już po raz drugi współorganizowaliśmy konferencję 
w ramach projektu „Nienieodpowiedzialni”; 

mieszkanicznik
jesteśmy partnerem Stowarzyszenia Właścicieli Nierucho-
mości na Wynajem, promującego etyczne standardy najmu 
lokali mieszkalnych.

ranking odpowiedzialnych Firm 
Zadebiutowaliśmy w Rankingu Odpowiedzialnych firm 
2015, największym rankingu tego typu w Polsce, pro-
wadzonym przez firmę PwC oraz akademię Leona 
Koźmińskiego, publikowanym w  „dzienniku gazecie 
Prawnej”, który dotyczył działań podjętych w 2014 roku. 
Oceniane i audytowane przez zewnętrzną firmę było po-
dejście Spółdzielni do zarządzania w pięciu obszarach: od-
powiedzialne przywództwo, zaangażowanie społeczne, 
komunikacja z interesariuszami, innowacyjność społeczna, 
odpowiedzialne zarządzanie. W ogólnym zestawieniu za-
jęliśmy 37. miejsce na 74 sklasyfikowane przedsiębiorstwa. 
W rankingu branżowym (bankowość, sektor finansowy 
i ubezpieczeniowy) zajęliśmy 7. miejsce, wyprzedzając takie 
organizacje jak: PZu Sa, PKO Bank Polski, Crédit agricole.
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Branża doradztwa 
finansowego 
stanowi dużą 

i liczącą się część 
polskiego rynku 
finansowego. 

Nasza rosnąca 
rola zobowiązuje 

do połączenia sił na 
rzecz zwiększania odpowiedzialności 

całej branży. Poprzez oferowane usługi 
wpływamy na funkcjonowanie różnych 
podmiotów, w szczególności klientów. 
dlatego działania, które prowadzimy, 

powinny być przejrzyste i podejmowa-
ne ze świadomością potrzeb i oczeki-

wań innych. 

Budowa odpowiedzialności branży 
to nie zadanie dla jednej, dwóch, czy 

nawet trzech firm. Tutaj wypracowane 
standardy i kierunki działań powinny 
być akceptowane i wdrażane przez 
wszystkie podmioty. Potrzebujemy 

zaangażowania wielu firm i wspólnego 
wypracowania jednolitych norm dla 

całej branży. Możemy to zrobić,
jedynie łącząc siły.

 
Choć w grupie siła, to tutaj ważniejsze 
są nasza wspólna wiedza i doświad-
czenie. Biorąc pod uwagę dojrzałość 

branży, jesteśmy już gotowi, aby 
razem podejmować inicjatywy na 

rzecz zwiększenia odpowiedzialno-
ści doradztwa finansowego. Takie 

inicjatywy są podejmowane na forum 
Konferencji Przedsiębiorstw finanso-
wych w Polsce, a także Związku firm 
doradztwa finansowego. To poka-
zuje, że możemy i chcemy wspólnie 

działać.

artur siKora 
 CZŁONEk RAdY NAdZORCZEj, 
NOTuS dORAdCY FINANSOWI

ZauWażaLNe jeST 
KONCeNTROWaNie 
uWagi Na TWORZeNiu 
PRZyjaZNegO 
śROdOWiSKa PRaCy 
i dOBRej aTMOSfeRy. 

Z mojej perspektywy współpraca z aNg Spółdzielnią doradców 
Kredytowych układa się wzorowo. Metody zarządzania, przyjęta 

strategia oraz kompetencje doradców pozytywnie wyróżniają 
firmę na tle konkurencji. Zauważalne jest koncentrowanie uwagi 
na tworzeniu przyjaznego środowiska pracy i dobrej atmosfery. 

aNg wyznacza standardy w branży brokerów finansowych, które 
przy zachowaniu wysokiej kultury osobistej doradców gwarantują 

profesjonalną i kompleksową obsługę klientów

łuKasz moleNda
dyReKTOR, OBSZaR SegMeNTu KLieNTa iNdyWiduaLNegO,

BaNK ZaChOdNi WBK Sa



30

raport „odpowiedzialny biznes w polsce. dobre 
praktyki 2014”
7 dobrych praktyk Spółdzielni zostało opisanych w wy-
dawanym co roku raporcie forum Odpowiedzialnego Biz-
nesu. Wyróżnione zostały następujące działania: dialog 
z interesariuszami, wydanie raportu społecznego, wspie-
ranie konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne 
roku, projekt „Nienieodpowiedzialni”, dzielenie się wiedzą 
z zakresu CSR z innymi spółdzielcami, proekologiczna 
polityka marketingowa, działania fundacji „Będę Kim Ze-
chcę”. W tekście naszego raportu społecznego zaznaczy-
liśmy, które dobre praktyki zostały wyróżnione.

Promowanie idei spółdzielczości oraz ekonomii 
społecznej
dzieliliśmy się wiedzą nt. społecznej odpowiedzialności 
biznesu podczas: 
•	 warsztatów w ramach ii Kongresu Spółdzielczości 

uczniowskiej (którego byliśmy partnerem); 
•	 warsztatów z okazji dnia Młodych Przedsiębiorców 

Spółdzielczych – poszukiwaliśmy odpowiedzi na py-
tania: jakie bariery napotykają młodzi ludzie, którzy 
chcą założyć spółdzielnię, dlaczego spółdzielczość 
nie ma dobrej prasy, skąd wziąć pieniądze na początek 
działalności;

•	 szkolenia organizowanego przez Związek Lustracyjny 
Spółdzielni Pracy w Krakowie, w którym udział wzięli 
spółdzielcy z całej Polski;

•	 viii Ogólnopolskich Spotkań ekonomii Społecznej. 
W sesji panelowej poświęconej wartościom wziął 
udział artur Nowak-gocławski, który opowiadał 
o Spółdzielni i o wartościach, jakimi kierujemy się na 
co dzień.

już po raz drugi wspieraliśmy merytorycznie Konkurs na 
Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku organizowany 
przez fundację inicjatyw Społeczno-ekonomicznych – 
sześciu spółdzielców w ramach wolontariatu oceniało od 
strony ekonomicznej nadesłane wnioski konkursowe. 

działania te zostały wyróżnione jako 
dobra praktyka w raporcie „Odpowie-
dzialny biznes w Polsce. dobre praktyki 
2014” publikowanego corocznie przez 
forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Międzynarodowe inicjatywy
jako jedna z 79 firm z Polski zobo-
wiązaliśmy się do promowania i prze-
strzegania w naszej działalności 10 
zasad united Nations global Compact 
– największej na świecie dobrowolnej 
inicjatywy obywatelstwa korporacyj-
nego z zakresu przestrzegania praw 
człowieka, standardów pracy, środo-
wiska naturalnego i przeciwdziałania 
korupcji.

Zasady uN Global compact:
1. Popieranie i przestrzeganie praw 

człowieka przyjętych przez spo-
łeczność międzynarodową.

2. eliminowanie wszelkich przy-
padków łamania praw człowieka 
przez firmę.

3. Poszanowanie wolności stowa-
rzyszania się.

4. eliminowanie wszelkich form 
pracy przymusowej.

5. Popieranie zniesienia pracy 
dzieci.

6. efektywne przeciwdziałanie dys-
kryminacji w sferze zatrudnienia.

istotą działalności finansowej, a przede wszystkim bankowej, jest 
zaufanie. To nam klienci powierzają swoje środki, dzięki nam speł-

niają często marzenia i realizują swoje plany. dzięki produktom 
finansowym udostępnionym nie tylko przez nasze oddziały, ale 

i pośredników finansowych, budujemy relacje z klientem i dbamy 
o realizację jego potrzeb. Budowanie przejrzystych, uczciwych 

relacji opartych na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi 
uczestnikami rynku jest podstawą zdrowego obrotu finansowego. 

Naszą pozycję na rynku wyznacza poczucie odpowiedzialności 
i poszanowanie zasad etyki oraz prawa. Zaufanie naszych klien-
tów jest dla nas nadrzędnym celem. dlatego też wszystkie inicja-
tywy, jak te proponowane przez aNg, związanie z budowaniem 
zrównoważonego rynku finansowego uważamy za potrzebne 

i popieramy wdrażanie ich w życie, a także proponujemy swoje 
inicjatywy. Bank Millennium Sa jest uczestnikiem ReSPeCT index, 
a także laureatem konkursu „etyczna firma 2014”, otrzymał rów-

nież wyróżnienie w rankingu Odpowiedzialnych firm 2014.

iwoNa ruBaNowicz
dePaRTaMeNT OPTyMaLiZaCji SieCi SPRZedaży 

BaNK MiLLeNNiuM Sa

BudOWaNie 
PRZejRZySTyCh, 

uCZCiWyCh 
ReLaCji OPaRTyCh Na 

WZajeMNyM ZaufaNiu 
MiędZy WSZySTKiMi 

uCZeSTNiKaMi RyNKu 
jeST POdSTaWą 

ZdROWegO OBROTu 
fiNaNSOWegO. 



31

7. Prewencyjne podejście do śro-
dowiska naturalnego.

8. Podejmowanie inicjatyw mają-
cych na celu promowanie postaw 
odpowiedzialności ekologicznej.

9. Stosowanie i rozpowszech-
nianie przyjaznych środowisku 
technologii.

10. Przeciwdziałanie korupcji we 
wszystkich formach, w tym wy-
muszeniom i łapówkarstwu.

jesteśmy przekonani, że różnorod-
ność przyczynia się do rozwoju or-
ganizacji, dlatego przyłączyliśmy się 
do inicjatywy ue karta różnorod-
ności mającej na celu przeciwdzia-
łanie dyskryminacji w miejscu pracy.

wyZwANiA DLA ANG 
sPółDZiELNi DorADców 
krEDytowych
Rozwijamy się i pracujemy nad tym, 
aby Spółdzielnia spełniała oczeki-
wania naszych interesariuszy. je-
steśmy świadomi stojących przed 
nami wyzwań. Należą do nich przede 
wszystkim:
•	 budowa rozpoznawalności marki,
•	 rozszerzenie działań marketingowych 

wspierających pracę doradców,
•	 pogłębienie zaangażowania spół-

dzielców w sprawy wspólne,

•	 nieustanne podkreślanie wagi odpowiedzialnej sprze-
daży i przestrzeganie standardów etycznych w pracy 
doradcy,

•	 spójnie rozumienie i stosowanie się do zasad i wartości 
Spółdzielni,

•	 lojalność spółdzielców wobec Spółdzielni oraz doradców 
wobec spółdzielców,

•	 zrozumienie służebnej roli instytucji finansowych,
•	 zachęcanie innych firm i organizacji do promowania od-

powiedzialnej sprzedaży oraz zrównoważonego rozwoju 
branży.
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Można powiedzieć, że znaczenie społecz-
nej odpowiedzialności najlepiej widać 

tam, gdzie samej odpowiedzialności jest 
najwięcej. 

dlatego bardzo ważne jest, aby o spo-
łecznej odpowiedzialności myśleć nie 

tylko w kategoriach organizacji, ale rów-
nież z perspektywy poszczególnych osób, 

szczególnie tych, które zarządzają organizacją i ponoszą od-
powiedzialność za jej losy. jest to niezwykle ważne również 
z innego powodu – tworzenia pozytywnego wizerunku lide-
rów i przywódców biznesowych jako osób odpowiedzialnych 
społecznie. Taki wizerunek liderów biznesu jest niezbędny do 
budowy autorytetów wywodzących się także ze środowiska 

biznesu.

Koalicja prezesi – Wolontariusze 2011 tym wyzwaniom służy. 
Pomaga budować przekonanie, że można być przywódcą 

społecznie odpowiedzialnym w polskich realiach i w polskim 
biznesie i że jest to potrzebne. Koalicja propaguje postawy 
i zachowania prospołeczne – przede wszystkim poprzez 

pokazywanie pozytywnych przykładów prezesów i członków 
zarządów, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, 

wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich. 
Koalicja ma także bardzo ważne przesłanie – łączenia dwóch 
światów: tych, którzy osiągnęli sukces, i tych, którzy dopiero 

aspirują do bycia przywódcami w biznesie. Realizacji tego 
celu sprzyjają metody działania Koalicji – mentoring, co-

aching, patronowanie różnym przedsięwzięciom z zakresu 
przedsiębiorczości i ekonomii społecznej. Różnorodne dzia-

łania o charakterze obywatelskim i włączanie się poprzez wo-
lontariat w świat tych działań jest również niezwykle ważne.

Na tym tle bardzo pozytywnie przejawia się aktywność firmy 
aNg, a szczególnie jej prezesa artura Nowaka-gocławskiego, 

członka Koalicji Prezesi – Wolontariusze 2011, intensywnie 
uczestniczącego w pracach nie tylko całej Koalicji, ale także 
Prezydium Koalicji. artur Nowak-gocławski jest współtwór-
cą nowej sztandarowej formuły programowej Koalicji, czyli 

programu „Wiedza i doświadczenie”.

paweł łuKasiaK
PREZES ZARZądu, AkAdEmIA ROZWOju 

FILANTROPII W POLSCE

NaSZyM 
WSPóLNyM CeLeM 
jeST STWORZeNie 
WaRuNKóW dO 
WZMaCNiaNia 
PRZedSięBiORSTW 
SPOłeCZNyCh Na 
RyNKu.

fiSe od pięciu lat realizuje konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo 
Społeczne Roku im. jacka Kuronia, w ramach którego nagradza-
my najlepsze przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. działania te 

realizujemy we współpracy z naszymi partnerami strategicznymi, 
wpierającymi nas finansowo – przyznają oni nagrody finansowe 

firmom społecznym i merytorycznie pomagają wyłonić laureatów 
konkursu. Zainicjowana w 2013 roku współpraca ze Spółdziel-
nią ma jeszcze dodatkowy wymiar – to wspólne poszukiwanie 

nowych, innowacyjnych rozwiązań, wspierających rozwój ekono-
mii społecznej w Polsce, sieciowanie ludzi, dzielenie się wiedzą 

i doświadczeniem przy założeniu, że naszym wspólnym celem jest 
stworzenie warunków do wzmacniania przedsiębiorstw społecz-

nych na rynku.

magdaleNa Klaus 
PReZeS ZaRZądu, fuNdaCja iNiCjaTyW 

SPOłeCZNO-eKONOMiCZNyCh 
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04
etyKa 

w zarządzaNiu 
spółdzielNią 

i w pracy 
doradcy 

 · ład SPółdZieLNiaNy, KOdeKS  
eTyKi i KOMiSja eTyKi

 · BiZNeS OPaRTy Na WaRTOśCiaCh
 · OdPOWiedZiaLNi i ZaaNgażOWaNi 

PRZyWódCy
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działalność spółdzielni opiera się 
na przepisach prawa, standardach 
postępowania instytucji pośred-
nictwa finansowego oraz na we-
wnętrznych regulacjach.

łAD sPółDZiELNiANy, koDEks 
Etyki i koMisjA Etyki
ład Spółdzielniany to dla nas narzędzie 
wspierające funkcjonowanie Spółdzielni 
jako organizacji, która dba o zapew-
nienie równowagi pomiędzy interesami 
różnych podmiotów: współpracow-
ników, członków zarządu i rady nadzor-
czej, partnerów biznesowych, klientów 
i dostawców, oraz dążenie do minimali-
zacji ryzyka naruszeń obowiązującego 
prawa i przepisów wewnętrznych przez 
współpracowników Spółdzielni.

etyKa w zarządzaNiu
spółdzielNią i w pracy doradcy

W swojej działalności kierujemy się zasadami opisanymi 
w Kodeksie etycznym, które wynikają z naszej tożsamości, 
przekonań, wartości i sposobu, w jaki prowadzimy biznes.

ład spółdzielniany reguluje działania w następujących 
obszarach:
•	 standardy pracy doradców,
•	 rekrutacja i wynagrodzenia,
•	 poszanowanie różnorodności w miejscu pracy,
•	 bezpieczeństwo i higiena pracy,
•	 compliance,
•	 wykorzystanie informacji poufnych, ochrona da-

nych osobowych i przeciwdziałanie praniu brudnych 
pieniędzy,

•	 uczciwa reklama i komunikacja marketingowa,
•	 przyjmowanie i oferowanie prezentów,
•	 odpowiedzialne zakupy i zarządzanie łańcuchem 

dostaw,
•	 relacje z konkurencją.

oczeKiwaNie iNteresariuszy: 
„dORadCa fiNaNSOWy MuSi PRZeSTRZegać 

ZaSad eTyKi i Mieć Na uWadZe dOBRO 
KLieNTa”.

podsumowaNie działań 
„str ategia r adości”

2014
OPRaCOWaNie ładu 
SPółdZieLNiaNegO 

uWZgLędNiająCegO 
WSZySTKie NajWażNiejSZe 

iNfORMaCje POTRZeBNe 
W PRaCy dORadCy 

i CZłONKa

cEL ZrEALiZowANy

podsumowaNie dział ań
„ str ategia r adości” 2014

OPRaCOWaNie i WdROżeNie KOdeKSu 
eTyCZNegO, POWOłaNie KOMiSji eTyKi

cELE ZrEALiZowANE

PRZePROWadZeNie SZKOLeNia Z eTyKi

cEL NiEZrEALiZowANy
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dostępne na rynku badania dotyczące za-
ufania klientów do instytucji finansowych 
w Polsce wyglądają źle, a w stosunku do 

pośredników kredytowych – najgorzej 
ze wszystkich kategorii. Myślę, że branża 
może podziękować za taką opinię samej 
sobie, bowiem od lat zarówno media, jak 

i obiegowa opinia społeczna podkreślają 
częste przypadki naruszania norm etycznych 

przez pośredników wynikające, jak sądzę, z bezkrytycznej po-
goni za zyskiem. Na tle branży sytuacja aNg Spółdzielnie do-
radców Kredytowych wyróżnia się pozytywnie. Spółdzielniany 
ład korporacyjny i uwzględniające odpowiedzialność społeczną 

zasady postępowania pokazują innym podmiotom na rynku, 
że można się rozwijać i osiągać sukcesy, nie rezygnując z CSR. 
uważam, że kierowanie się zasadami CSR w Spółdzielni jest 
wielką wartością, której waga będzie rosła w czasie. Powinni-

śmy się trzymać ustalonych wewnętrznie zasad i pod ich kątem 
weryfikować kandydatury nowych członków Spółdzielni, ocze-

kując od nich, że dostosują się do kultury panującej u nas.

Naturalnie nie możemy zapominać o tym, że wszyscy jesteśmy 
tu po to, aby zarabiać pieniądze, ale nie za wszelką cenę. Pod-

stawą szczęścia w życiu człowieka jest stan równowagi i jestem 
przekonany, że Spółdzielnia jest na dobrej drodze, aby stan 

równowagi pomiędzy dążeniem do zysków, a odpowiedzialno-
ścią społeczną osiągnąć. Mam również nadzieję, że podziała to 
jako pozytywny przykład dla branży i znajdą się naśladowcy, 
dzięki którym zaufanie do doradców jako grupy zawodowej 

wzrośnie, a rynek zacznie bardziej przypominać Skandynawię 
niż niektóre byłe republiki radzieckie.

KrzysztoF gajór
PRZEWOdNICZąCY RAdY NAdZORCZEj,

ANG SPóŁdZIELNI dORAdCóW kREdYTOWYCh
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firmy pośrednictwa finansowego 
działające w  imieniu banków i  to-
warzystw ubezpieczeniowych po-
winny być instytucjami zaufania pu-
blicznego. uważamy, że drogą do 
zaufania publicznego jest wzięcie 
odpowiedzialności za skutki swoich 
działań biznesowych. Z tego względu 
Spółdzielnia realizuje zintegrowaną 
strategię biznesową, angażuje się 
w działania organizacji branżowej, 
jaką jest Konferencja Przedsiębiorstw 
finansowych i prowadzi m.in. projekt 
„Nienieodpowiedzialni”, organizując 
konferencję na temat etyki i odpowie-
dzialności branży finansowej, wydając 
gazetę towarzyszącą wydarzeniu. Po-
przez fundację „Będę Kim Zechcę” 
angażuje się w edukację ekonomiczną 
dzieci i młodzieży, prowadzi program 
tutoringowy.

W  2014 roku przyjęliśmy Kodeks 
etyczny. Zawarte w nim zasady wy-
nikają z naszych przekonań, war-
tości i sposobu, w jaki prowadzimy 
biznes. Kodeks etyczny obowiązuje 
wszystkich pracowników i współ-
pracowników aNg Spółdzielni do-
radców Kredytowych. ich stosowanie 
jest bezwarunkowe – jesteśmy orga-
nizacją zrównoważonego rozwoju, 
zbudowaną na fundamencie odpo-

Co roku, jako członek Konferencji Przedsiębiorstw finan-
sowych, przechodzimy audyt etyczny, który stwierdza, 
czy jesteśmy firmą w pełni realizującą zobowiązania wy-
nikające z „Zasad dobrych praktyk” KPf. Od pierwszego 
badania w 2013 roku otrzymujemy pozytywny wynik tego 
audytu.

Zasady kodeksu etycznego ANG spółdzielni Doradców 
kredytowych:
1. darzymy się szacunkiem i zaufaniem, uczciwie i lojalnie 

podchodzimy do wzajemnych relacji. Współpracujemy 
ze sobą i dzielimy się wiedzą.

2. Tworzymy odpowiedzialne, sprawiedliwe i przyjazne 
miejsce pracy.

3. Ważne są dla nas rozwój i edukacja – dzięki nim mo-
żemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie;

4. Przestrzegamy przepisów prawa oraz postanowień za-
wartych umów.

5. Stosujemy zasady odpowiedzialnej sprzedaży;
6. unikamy konfliktu interesów.
7. dbamy o uczciwą i przejrzystą komunikację;
8. Budujemy partnerskie i długoterminowe relacje z klien-

tami i partnerami biznesowymi.
9. Przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji.
10. Wystrzegamy się wszystkich przejawów dyskryminacji. 

dbamy o różnorodność w miejscu pracy.
11. angażujemy się w działania na rzecz społeczeństwa.
12. Ograniczamy nasz negatywny wpływ na środowisko.

Szczegółowe zapisy Kodeksu etycznego Spółdzielni znaj-
dują się na stronie www angkredyty pl.

wiedzialności i szacunku wobec siebie samych i naszych 
interesariuszy. 

Na straży przestrzegania zasad zapisanych w Kodeksie 
etycznym stoi dziewięcioosobowa Komisja etyki, której 
skład jest ustalany raz w roku przez Walne Zgromadzenie 
Członków. 

aNg Spółdzielnia doradców Kredytowych to miejsce, w którym 
mogę być takim doradcą, jakim zawsze chciałam być. Takim, dla 
którego najważniejszy jest klient i jego dobro, jego historia i jego 
potrzeby. To w tej organizacji w sposób wolny i odpowiedzialny 

wybieram najlepszą ofertę dla klienta. Towarzyszę mu na każdym 
etapie pozyskania kredytu, wyjaśniając niejasności i godnie 

reprezentując jego interesy w banku. Takie działanie oznacza 
dla mnie odpowiedzialne doradztwo, które jest zgodne z misją 

Spółdzielni. 

W życiu prywatnym podejmuję radości i trudy bycia żoną mary-
narza i mamą dwójki wspaniałych dzieci. uwielbiam bieganie, któ-

re trenuję od niespełna czterech lat. To ono wprowadza w moje 
życie równowagę, siłę i ogromną radość. W Spółdzielni spotykam 

wielu podobnych do mnie, wspaniałych ludzi, z którymi w bar-
wach Spółdzielni mogę startować w zawodach charytatywnych 
oraz angażować się w prace społeczne. Wiem, że zawsze mogę 

na nich liczyć.

agNieszKa szuBa
SPółdZieLCa, aNg SPółdZieLNia dORadCóW 

KRedyTOWyCh

TO W Tej 
ORgaNiZaCji 

W SPOSóB WOLNy 
i OdPOWiedZiaLNy 

WyBieRaM 
NajLePSZą OfeRTę 

dLa KLieNTa
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biZNEs oPArty NA wArtościAch

Nasza misja

Tworzyć najlepsze środowisko pracy dla dobrych doradców kredytowych i dostarczać naszym 
klientom doskonałe usługi finansowe – będąc przy tym odpowiedzialnym partnerem dla 

współpracujących z nami instytucji finansowych.

Nasze wartości

ludzie
Chcemy pracować z najlepszymi, stwarzając im dobre warunki do pracy i rozwoju. 

Tworzymy środowisko ludzi pracujących w zespole, wspierających się nawzajem, dzielących 
się swoją wiedzą i doświadczeniem, środowisko ludzi angażujących się, odpowiedzialnych 

i wrażliwych społecznie. Rozmawiamy z naszymi współpracownikami, partnerami 
finansowymi i klientami szczerze i otwarcie, chwalimy się naszymi sukcesami i nie chowamy 

głowy w piasek, gdy jest trudno.

eduK ac ja
Bez kształcenia zawodowego i humanistycznego zatrzymujemy się w miejscu – tylko ludzie, którzy 

się kształcą, mogą zmieniać świat, rozumieć go i szanować innych ludzi. Tempo zmiany naszego 
otoczenia wymaga od nas nieustannej edukacji, bo tylko dzięki temu będziemy mogli być najlepsi 

w tym co robimy oraz odnajdziemy w życiu spełnienie i radość.

rówNowaga
Chcemy rozwijać się w sposób zrównoważony, ponosząc odpowiedzialność społeczną za 

naszych współpracowników, partnerów, klientów i środowisko. Oznacza to dla nas podejmowanie 
zarówno decyzji strategicznych, jak i bieżących, operacyjnych. Kierujemy się przy tym interesem 
wszystkich grup interesariuszy oraz wierzymy, że przedsiębiorcy mają do odegrania szczególną 

rolę wobec świata.

Nasze zoBowiązaNie 2015 –2016
„ str ategia r adości”

COROCZNy audyT PRZeSTRZegaNia 
W SPółdZieLNi ZaPiSóW KOdeKSu 

eTyCZNegO.

OPRaCOWaNie SZKOLeNia Z eTyKi 
(e-LeaRNiNg), OBOWiąZKOWegO dLa 

KażdegO WSPółPRaCOWNiKa SPółdZieLNi.

POdPiSaNe deKLaRaCji PRZeZ KażdegO 
WSPółPRaCOWNiKa SPółdZieLNi dOT. 

ZaPOZNaNia Się Z KOdeKSeM eTyCZNyM

Rolą Komisji etyki jest monitorowanie działań podejmowanych przez 
współpracowników Spółdzielni pod kątem zgodności z Kodeksem 
etyki oraz jej wartościami. Przestrzeganie standardów etycznych 

w firmach takich jak nasza jest kwestią kluczową. Po roku działania 
Komisji etyki widzę, że jej stworzenie było bardzo ważne z punktu 
widzenia zrozumienia złożoności problemów, które się pojawiają
oraz edukacji naszych współpracowników. Wierzę, że dzięki dzia-
łaniom podejmowanym przez Spółdzielnię uda się nam utrzymać 

wysoki standard świadczenia usług i wyróżnić się na rynku – z cza-
sem klienci to docenią. 

tomasz szlachta
SPółdZieLCa, aNg SPółdZieLNia dORadCóW 

KRedyTOWyCh, PRZeWOdNiCZąCy KOMiSji eTyKi 2014 R.

 WieRZę, że dZięKi 
dZiałaNiOM 

POdejMOWaNyM 
PRZeZ SPółdZieLNię uda 

Się NaM uTRZyMać WySOKi 
STaNdaRd śWiadCZeNia 

uSług i WyRóżNić Się Na 
RyNKu – Z CZaSeM KLieNCi 

TO dOCeNią.
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et yK a
W naszej codziennej pracy kierujemy się wysokimi standardami etycznymi, a podział na dobro 

i zło ma dla nas znaczenie. dzięki temu budujemy zaufanie wśród naszych klientów oraz 
współpracowników. Wymagamy przede wszystkim od siebie i angażujemy się w tworzenie 

i utrzymanie zasad etycznych w całym sektorze finansowym.

współpr aca
Każdy z nas oddzielnie jest w stanie zrobić wiele dla siebie i innych, jednak dopiero połączona energia 
nas wszystkich wspiera realizację naszej wizji. dlatego wspólnie działamy na rzecz budowy i rozwoju 
kapitału społecznego, który jest podstawą współpracy opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

przedsięBiorczość
To ona zmienia świat. Spółdzielnia jest kooperatywą ludzi z inicjatywą, samodzielnych w myśleniu 

i kreatywnych – to jest właśnie droga do niezależności zawodowej i osobistej.

r adość
Radość to naszym zdaniem jedno z najważniejszych słów świata, to uczucie bez którego nie możemy myśleć 

o szczęściu i spełnieniu. Chcemy, aby dzięki współpracy z nami nasi współpracownicy, klienci, partnerzy 
biznesowi, inni interesariusze czuli się zadowoleni i mieli poczucie, że dostali od nas coś wyjątkowego.

za aNgażowaNie
Chcemy tworzyć zaangażowaną społeczność współpracowników, wspierającą się i podążającą w tym 
samym kierunku, kierującą się tym samym systemem wartości i mającą poczucie współuczestnictwa 

w tej samej rzeczywistości. Chcemy, by członkowie społeczności przede wszystkim stawiali pytanie o to, 
co mogą zrobić dla naszej społeczności, a nie co społeczność może zrobić dla nich. Chcemy stworzyć 

organizację, w której partykularne interesy „ja” zastępuje działanie na rzecz dobra społeczności „my i ja”.

Podstawowym elementem, który wyróżnia 
Spółdzielnię, jest deklaracja popierania stoso-

wania zasad etycznych w biznesie finanso-
wym. jednak w rzeczywistości Spółdzielnia 
nie jest jednolitym zespołem i jej członkowie 
wywodzą się z różnych spółek doradztwa fi-

nansowego, w których obowiązywały zróżni-
cowane zasady i filozofie biznesowe. Sam w tej 

chwili refinansuję kredyt hipoteczny klientowi, 
który umowę podpisał pół roku temu. Mimo że warunki w ban-
kach od tego czasu się nie poprawiły, to zmieniam mu produkt 

na taki, w którym marża jest niższa o prawie 1 punkt procentowy. 
Oczywiście poprzedni doradca z ogólnopolskiej sieci doradztwa 
zarobił na tym kliencie lepiej, ale klient już poniósł część niepo-

trzebnych kosztów. Te przyszłe postaram się mu naprawić, ale to 
smutne, że muszę to robić.

Sprawa etyki w naszym zawodzie jest kluczowa. jako doradca 
finansowy mogę nie używać papieru powtórnie przetworzonego, 
mogę nie startować w biegach przełajowych czy rowerowych, ale 
obowiązuje mnie uczciwość wobec klienta! Co ciekawe, taki model 
biznesowy przynosi bardzo dobre efekty. Zadowolony klient sam 
przyprowadza kolejnych i zaświadcza, że tutaj otrzymał serwis 
na wysokim poziomie. Status zawodowy doradcy finansowego 
ma często złe konotacje. Należy promować i wyróżniać etyczne 

funkcjonowanie w biznesie. ale także wymagać zachowania takich 
standardów w obrębie Spółdzielni.

Cieszę się z woli, deklaracji i powołania komisji. To wyróżnia Spół-
dzielnię na rynku. dlatego jednak, że być może kiedyś będziemy 
uważani za jakościowo najlepszą, funkcjonującą na najbardziej 

przejrzystych zasadach sieć doradczą.

jaceK plewa 
SPóŁdZIELCA, ANG SPóŁdZIELNIA 

dORAdCóW kREdYTOWYCh
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oDPowiEDZiALNi 
i ZAANGAżowANi PrZywóDcy
Zarząd Spółdzielni angażuje się w ini-
cjatywy na rzecz promowania spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu.
Wybrane inicjatywy, w które bezpo-
średnio zaangażowani są członkowie 
zarządu: 
•	 wolontariat pracowniczy w Spół-

dzielni oraz wsparcie programów 
fundacji „Będę Kim Zechcę”;

•	 udział w Komisji etyki; 
•	 z istotnym udziałem artura No-

waka-gocławskiego powstały 
„Zasady dobrych praktyk pośred-
nictwa finansowego” i „deklaracja 
Pośredników finansowych KPf”;

•	 udział oraz prowadzenie debat 
i paneli dyskusyjnych nt. zrówno-
ważonego rozwoju branży finan-
sowej (np. podczas kongresu Con-
sumer finance);

•	 zainicjowanie i  rozwijanie pro-
jektu „Nienieodpowiedzialni”, 
promującego zasady etyki, od-
powiedzialnej sprzedaży i zaan-
gażowania społecznego branży 
finansowej;

•	 Rok Odpowiedzialności (inicjatywa 
ośrodka dialogu i analiz ThiNK-
TaNK), w którą artur Nowak-go-
cławski jest zaangażowany jako 
ekspert; w listopadzie 2014 roku 

odbyła się konferencja „25 lat rozwoju odpowiedzial-
nego biznesu w Polsce” inaugurująca Rok Odpowie-
dzialności, w której artur wziął udział w charakterze 
panelisty;

•	 współpraca w roli partnerów merytorycznych przy 
Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne 
Roku;

•	 udział w projekcie Koalicja „Prezesi – Wolontariusze 
2011”, z czym wiąże się uczestnictwo artura Nowaka-
gocławskiego w debacie „25 lat wolności w Polsce. 25 
lat zaangażowania biznesu w budowę społeczeństwa 
obywatelskiego”, która odbyła się we wrześniu 2014 r. 
w Pałacu Prezydenckim. Podczas debaty, w której 
uczestniczyli m.in. janina Ochojska z Pah, andrzej 
Klesyk z PZu, Piotr Pawłowski z fundacji integracja 
oraz przedstawiciele firm zaangażowanych w inicjatywę 
„Prezesi-Wolontariusze 2011”, artur Nowak-gocławski 
mówił m.in. o podejściu Spółdzielni do biznesu i zaanga-
żowania w budowę społeczeństwa obywatelskiego. 

zarząd r ada Nadzorcza

aRTuR NOWaK
-gOCłaWSKi

cZłoNEk ZArZąDu

KaTaRZyNa 
dMOWSKa 

cZłoNEk ZArZąDu

MiChał 
KWaSeK

cZłoNEk ZArZąDu

KRZySZTOf 
gajóR

PrZEwoDNicZący 

aRTuR 
CZyżaK

cZłoNEk rADy NADZorcZEj

MaCiej 
CyBuLSKi

cZłoNEk rADy NADZorcZEj
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Z aNg Spółdzielnią doradców Kredy-
towych współpracujemy niemal od 

początku jej istnienia. Wdrożony 
przez nią, niespotykany wcześniej 

na rynku pośrednictwa, model 
funkcjonowania był dla otoczenia 
finansowego ciekawym ekspery-

mentem. Z perspektywy osiągniętej 
skali działalności okazał się także dużym 

sukcesem. Za jeden z kluczowych elementów składowych 
Spółdzielni uznaje się prowadzenie biznesu odpowie-

dzialnego społecznie. Tak silne umiejscowienie zasad CSR 
w misji, strategii i wartościach firmy było również ewene-

mentem na rynku pośrednictwa finansowego.
 

edukowanie sprzedawców w zakresie odpowiedzialnej 
sprzedaży oraz wysoka jakość obsługi klientów osiągnię-

ta poprzez badanie ich potrzeb, odpowiednie dopaso-
wanie produktów do ich oczekiwań i możliwości jest jak 

najbardziej pożądana we współpracy pomiędzy bankiem 
a innymi instytucjami finansowymi – szczególnie działa-
jącymi w obszarze poszukiwania najlepszych rozwiązań 

produktowych dla klientów.
 

Banki i instytucje finansowe, będąc podmiotami zaufania 
publicznego, mają do wypełnienia specjalną misję wspar-

cia i edukacji finansowej społeczeństwa. dlatego jako 
eurobank z pełnym przekonaniem wspieramy inicjatywy 
na rzecz budowania zrównoważonego rynku finansowe-
go i dostarczamy produkty, które z założenia muszą być 
proste i zrozumiałe dla klientów, z w pełni przejrzystym 

cennikiem i wszelkimi innymi kosztami.

KrystiaN KulczycKi 
 WICEPREZES ZARZądu,

 EuROBANk SA
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•	 artur Nowak-gocławski uczestniczył w warsztatach 
organizowanych przez ThiNKTaNK pod nazwą Re
-WiZje, podczas których uczestnicy wspólnie z eks-
pertami i praktykami zastanawiali się nad tym, w jaki 
sposób trendy, nowe technologie, globalne i lokalne 
zjawiska ukształtują w najbliższej dekadzie pracę, go-
spodarkę, przedsiębiorczość, edukację, styl życia oraz 
relacje państwo – obywatel i miejsce Polski w europie.

angażujący przywódcy wg badania aON hewitt „Naj-
lepsi pracodawcy 2014” przeprowadzonego wśród na-
szych spółdzielców i doradców. Wynik aNg Spółdzielni 
doradców Kredytowych w obszarze „angażujący przy-
wódcy” to aż 89% (średni wynik w polskich firmach to 
48%, a najlepsi pracodawcy osiągają 74%).

Cenię sobie współpracę z aNg, ponieważ 
w przeciwieństwie do poprzedniego „za-
kładu pracy”, wówczas największej firmy 
doradztwa finansowego, Spółdzielnią za-
rządzają ludzie, którzy szukają dialogu. 

Oferują mi wsparcie, a przede wszystkim 
partnerstwo we wzajemnych relacjach. To 

znaczy dla mnie bardzo dużo. Oczywiście 
nie jest to świat idealny, oczywiście są sprawy 

do poprawy, ale w porównaniu z konkurencją mamy do czy-
nienia z przysłowiową przepaścią. Sama formuła Spółdzielni 
nastraja optymistycznie i pomaga w codziennych relacjach.

faktycznie jednym z największych wyzwań dla osób działa-
jących w tym biznesie jest budowanie relacji z klientami, nie-
koniecznie pod kątem stricte sprzedażowym, ale pod kątem 
otrzymywania bezcennych poleceń, które budują wizerunek 

i zaufanie, które pomagają pozyskać kolejnych partnerów 
biznesowych. Nie upatrywałbym tutaj spektakularnego 

sukcesu Spółdzielni w tym obszarze – najwięcej zależy tutaj 
od nas samych, pracujących na co dzień z klientami. Niemniej 
aNg Spółdzielnia doradców Kredytowych oferuje sporo na-
rzędzi, które przy odpowiedniej regulacji będą w zupełności 
wystarczające do długoterminowej, satysfakcjonującej pracy 
z klientami i partnerami. Na pewno pomaga też marka, która 
staje się coraz bardziej rozpoznawalna, budząca pozytywne 

skojarzenia. 

michał woszczeK
SPóŁdZIELCA, ANG SPóŁdZIELNIA 

dORAdCóW kREdYTOWYCh
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05
eFeKtywNy 

BizNes 

 · „STRaTegia RadOśCi” – STRaTegia 
BiZNeSOWa Na LaTa 2014–2016

 · ZagROżeNia dLa ReaLiZaCji 
„STRaTegii RadOśCi”

 · SPRaWOZdaNie fiNaNSOWe
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Nasza wizja: spółdzielnia będzie efektywnym biz-
nesem – budujemy wartość firmy w sposób zrów-
noważony i odpowiedzialny społecznie, łącząc cele 
ekonomiczne z potrzebami kapitału ludzkiego, przy-
jętymi i przestrzeganymi wartościami firmy oraz po-
trzebami społecznymi i środowiskowymi. dzięki ta-
kiemu podejściu możemy zbudować biznes efektywny 
długoterminowo i trwały.

„strAtEGiA rADości” – strAtEGiA biZNEsowA NA 
LAtA 2014–2016 
dlaczego naszą strategię nazwaliśmy „Strategią Radości”? 
Bo radość jest wpisana w nasz system wartości. Sukces 
naszej organizacji nie jest mierzony jedynie wielkością wy-
ników finansowych, ale równie duże znaczenie ma dla nas 
poziom radości oraz zadowolenia naszych współpracow-
ników i interesariuszy. Czyli realizacja celów w pozafinan-
sowych obszarach, które wpływają bezpośrednio na wynik 
finansowy. Strategia jest odpowiedzią na oczekiwania na-
szych interesariuszy, a także najważniejsze wyzwania dla 
rozwoju całej organizacji. 
Należą do nich:
•	 efektywność prowadzonego biznesu;
•	 budowa kapitału ludzkiego;
•	 budowa kapitału społecznego, w tym promowanie 

etycznych zachowań i odpowiedzialnej sprzedaży 
w branży;

•	 pozytywny wpływ na środowisko. 

W ramach „Strategii Radości” postawiliśmy sobie kon-
kretne, wymierne cele, które będziemy mierzyć każdego 
roku zgodnie z przyjętą przez nas metodologią, zakła-
dającą przypisanie każdemu działaniu określonej liczby 

punktów zgodnie z jego wagą dla realizacji strategii. 

W 2014 roku udało się nam zrealizować 229/300 możli-
wych punktów, co stanowi realizację „Strategii Radości” na 
poziomie 76%. 

W latach 2015–2016 w ramach strategii zaplanowaliśmy 
działania, którym przypisaliśmy 346 punków, co będzie wy-
magało jeszcze większego zaangażowania z naszej strony.

Szczegółowe rozliczenie działań podjętych w 2014 roku 
w ramach strategii oraz plany na następne lata prezentu-
jemy w kolejnych rozdziałach raportu.

ZAGrożENiA DLA rEALiZAcji „strAtEGii rADości” 
Największym zagrożeniem dla realizacji celów biznesowych 
Spółdzielni jest zmniejszenie podaży produktów finanso-
wych wynikające z następujących czynników:
•	 nowe przepisy unijne i ich implementacja, które mogą 

negatywnie wpłynąć na działalność pośredników 
finansowych;

•	 zmiany regulacyjne Komisji Nadzoru finansowego skut-
kujące ograniczeniem dostępności produktów w ofercie 
Spółdzielni;

•	 zmiana polityki kredytowej banków zarówno w zakresie 
wymaganym przez Komisję Nadzoru finansowego, jak 
i własnych zasad zarządzania ryzykiem;

•	 zmiana polityki sprzedażowej banków w zakresie do-
stępności produktów w sieciach zewnętrznych;

•	 zmiana polityki banków w zakresie pracy z pośredni-
kami finansowymi w efekcie optymalizacji kosztowej 
modeli biznesowych.

eFeKtywNy BizNes

Kolejnymi istotnymi zagrożeniami dla 
planów Spółdzielni są: zmniejszenie 
popytu na usługi finansowe, głównie 
w wyniku pogorszenia sytuacji ma-
kroekonomicznej oraz działania kon-
kurencji polegające na nieodpowie-
dzialnej rywalizacji cenowej w zakresie 
wynagrodzeń sieci sprzedaży.

jak Spó łdzie ln ia  zarządza tym 
ryzykiem:
•	 angażujemy się w prace Konfe-

rencji Przedsiębiorstw finanso-
wych (KPf);

•	 na bieżąco współpracujemy z ban-
kami, utrzymujemy dobre relacje 
z partnerami biznesowymi;

•	 współpracujemy z konkurencją, 
aby wspólnie działać na rzecz 
branży, działamy na rzecz promocji 
zrównoważonego rozwoju branży;

•	 stawiamy na odpowiedzia lną 
sprzedaż i  wysokie standardy 
pracy.



41

ZbuDujEMy kAPitAł LuDZki
cZy cEL ZostAł 
ZrEALiZowANy?

rEGuLArNE sPotkANiA sPołEcZNości (Z trANsMisją 
oNLiNE) w cELu wyMiANy iNforMAcji, ocENy DZiAłAń itP  
orAZ krótkiE sZkoLENiA wProwADZAjącE DLA Nowych 
cZłoNków sPółDZiELNi i jEj wsPółPrAcowNików

zrealizowaNy 
w 50%

EfEktywNE wykorZystANiE fuNkcjoNALNości EruDioNA 
(NArZęDZiE Do sPołEcZNościowEj koMuNikAcji 
wEwNętrZNEj) 

100%

wDrożENiE stANDArDu PrAcy DorADcy 100%

sPółDZiELNiA bęDZiE tworZyć kAPitAł sPołEcZNy
cZy cEL ZostAł 
ZrEALiZowANy?

oPrAcowANiE ProGrAMu woLoNtAriAtu 
PrAcowNicZEGo, jEGo wDrożENiE i koMuNikAcjA

100%

tworZENiE PArtNErstw orAZ PrZyłącZENiE się Do 
stowArZysZEń brANżowych i ProMujących csr

100%

roZwój ProjEktu „NiENiEoDPowiEDZiALNi”: 
orGANiZAcjA koNfErENcji, wyDANiE GAZEty, 
uruchoMiENiE PortALu NiENiEoDPowiEDZiALNi PL

100%

DZiAłANiA w rAMAch fuNDAcji „bęDę kiM ZEchcę”: 
oPrAcowANiE ZAłożEń ProGrAMu styPENDiALNEGo 
orAZ ProGrAMu tutoriNGu, koNsuLtAcjE, wDrożENiE 
ProGrAMów

100%

PoZytywNiE wPłyNiEMy NA śroDowisko
czy cel został 
zrealizowaNy?

buDowANiE świADoMości Nt  byciA Eko w biurZE, 
EDukAcjA EkoLoGicZNA

Nie

ZAchęcENiE Do korZystANiA Z PAPiEru w 100% 
Z rEcykLiNGu, EDukAcjA sPółDZiELców w tyM ZAkrEsiE

100%

MoNitorowANiE iLości ZużytEGo PAPiEru i oGrANicZENiE 
jEGo ZużyciA  ProMocjA osZcZęDNEGo i roZsąDNEGo 
DrukowANiA

Nie

MoNitorowANiE iLości ZużywANEj ENErGii i woDy orAZ 
oGrANicZENiE jEj ZużyciA

Nie

wProwADZENiE sEGrEGAcji oDPADów jAko stANDArDu 
w kAżDyM biurZE

100% w ceNtrali

MoNitorowANiE łAńcuchA DostAw PoD kątEM 
PrZEstrZEGANiA ZAsAD csr

Nie

podsumowaNie realizac ji  celów w r amach poszczególNych oBszarów „ str ategi i  r adości” :

sPółDZiELNiA bęDZiE EfEktywNyM biZNEsEM
cZy cEL ZostAł 
ZrEALiZowANy?

ZrEALiZowANE ProGNoZowANE wyNiki sPrZEDAżowE 100%

DoDAtNi wyNik brutto
zrealizowaNy 

w 20%

oPrAcowANiE i wDrożENiE koDEksu EtycZNEGo 100%

PrZEProwADZENiE sZkoLENiA Z Etyki Nie

PowołANiE koMisji Etyki 100%

oPrAcowANiE łADu sPółDZiELNiANEGo 100%

oPubLikowANiE ZiNtEGrowANEGo rAPortu rocZNEGo, 
rEGuLArNE PubLikowANiE wyNików fiNANsowych

100%

koMuNikAcjA NAsZych DZiAłAń i stANDArDów 
wEwNątrZ firMy (EDukAcjA, buDowANiE świADoMości) 
orAZ NA ZEwNątrZ (wśróD PArtNErów)

100%

ZbuDujEMy kAPitAł LuDZki
cZy cEL ZostAł 
ZrEALiZowANy?

ZwięksZAMy ZEsPół sPółDZiELców
zrealizowaNy 

w 93%

ZwięksZAMy ZEsPół DorADców 100%

iNtEGrAcjA PoPrZEZ sPort – stworZENiE DrużyNy 
rowErowEj i biEGowEj

100%

wDrożENiE ProGrAMu sZkoLEń – roZwój koMPEtENcji 100%

ProMocjA cZytELNictwA wśróD sPołEcZNości 
sPółDZiELców wDrożENiE ProGrAMu sZkoLEń – 
roZwój koMPEtENcji

zrealizowaNy 
w 80%

sZkoLENiA wstęPNE DLA Nowych NiEDoświADcZoNych 
DorADców

zrealizowaNy 
w 0%

rAZ w roku sPotkANiE iNtEGrAcyjNE 100%
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Rok 2014 pokazał, że 
odpowiedzialne po-

dejście do biznesu 
w perspektywie 
krótkotermino-
wej nie zawsze 
się opłaca. ale 

jesteśmy głęboko 
przekonani o tym, że 

w perspektywie długoterminowej jest 
to jedyny możliwy kierunek rozwoju. 

Nasza decyzja z końca 2013 roku 
dotycząca odpowiedzialnej polityki 
produktowej kosztowała nas blisko 
30% spadek wolumenów sprzedaży 

w pierwszej połowie 2014 roku. dzięki 
zaangażowaniu spółdzielców i ich cięż-
kiej pracy udało nam się powrócić do 

poziomu sprzedaży sprzed roku. 
W roku 2014 dodatkowo, w odpowie-
dzi na silną rynkową, czasem skrajnie 

nieodpowiedzialną rywalizację cenową 
w zakresie wynagrodzeń sieci sprzeda-
ży, zmniejszyliśmy marżę Spółdzielni 
na sprzedaży, wprowadzając zmiany 

w stawkach prowizyjnych dla spółdziel-
ców (formuła spółdzielni daje nam legi-
tymację do zwiększania wynagrodzeń 
bieżących kosztem zysku rocznego). 

Nie wszystkie działania biznesowe, jakie 
podjęliśmy w 2014 roku, okazały się 

efektywne.
To wszystko spowodowało, że nie 

udało nam się zrealizować wyniku fi-
nansowego na zakładanym w „Strategii 

Radości” poziomie.

KatarzyNa dmowsKa
CZŁONEk ZARZądu, 

ANG SPóŁdZIELNIA dORAdCóW 
kREdYTOWYCh

Nasze zoBowią z aNie . 
„ str ateg ia r adości ” 

2015 –2016
ReguLaRNe PuBLiKOWaNie WyNiKóW 

fiNaNSOWyCh.

SKuTeCZNOść SPRZedaży POPaRTa WySOKą 
jaKOśCią OBSługi KLieNTa i WSPółPRaCy 

Z PaRTNeRaMi. 1,45 MLd Zł SPRZedaży 
KRedyTóW deTaLiCZNyCh W 2015 ROKu,

1,8 MLd Zł W 2016 ROKu.

dOdaTNi WyNiK BRuTTO 0,4 MLN Zł W 2015 
ROKu, 0,4 MLN Zł W 2016 ROKu.

sPrAwoZDANiE fiNANsowE
jako Spółdzielnia jesteśmy zobowiązani przynajmniej 
raz na trzy lata poddać się lustracyjnemu badaniu le-
galności, gospodarności i rzetelności całości działania. 
W 2013 roku przeszliśmy pozytywnie proces lustracji, 
dodatkowo zadecydowaliśmy, że przy tej okazji, raz na 
trzy lata, nasze sprawozdanie finansowe będziemy pod-
dawać audytowi przez biegłego rewidenta. Kolejną lu-
strację oraz audyt sprawozdania finansowego planujemy 
na 2017 rok.

podsumowaNie dział ań
– „ str ategia r adości” 2014

ReguLaRNe PuBLiKOWaNie WyNiKóW 
fiNaNSOWyCh.

ZrEALiZowANE

SKuTeCZNOść SPRZedaży POPaRTa WySOKą 
jaKOśCią OBSługi KLieNTa i WSPółPRaCy 

Z PaRTNeRaMi.
1 MLd Zł SPRZedaży KRedyTóW 

deTaLiCZNyCh W 2014 R.

ZrEALiZowANE 

dOdaTNi WyNiK BRuTTO 0,4 MLN  
W 2014 ROKu.

NiErEALiZowANE  

wyNik ZrEALiZowANy NA PoZioMiE 0,1 MLN Zł 

Nasz loKalNy eKoNomiczNy wpływ – wytworzeNie 
i dystryBucja wartości eKoNomiczNej wśród 

iNteresariuszy spółdzielNi:

2013* 2014*

PrZychoDy 22 664,20 22 620,17

kosZty bEZ wyłącZEń

kosZty sPrZEDANych 
usłuG

(19 224,93) (19 507,19)

kosZty sPrZEDAży (140,85) (90,39)

kosZty oGóLNEGo 
ZArZąDu

(825,34) (1 129,96)

kosZty bEZ wyłącZEń (20 191,12) (20 727,55)

wyłącZENiA

wyNAGroDZENiA -1310,57 -1330,26

kosZty oDsEtkowE (39,88) (30,81)

PoDAtki i oPłAty (159,99) (245,15)

iNwEstycjE 
w sPołEcZNości

(39,20) (22,50)

PoDAtEk biEżący (112,97) (43,87)

suMA wyłącZEń -1662,61 -1672,59

suMA kosZtów (21 853,73) (22 400,14)

wArtość EkoNoMicZNA 
ZAtrZyMANA

810,47 220,02

*w tys
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A N G s P ó łDZi E LN iA D o r A D ców k r E Dy tow yc h 
Sprawozdan ie f inansowe sporządzone na dz ień 3 1 - 12-2014 .  dane w PLN

r achuNeK zysKów i  str at 

wiersz w yszczególNieNie roK Bieżący roK uBiegły

a. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – w tym od jednostek 
powiązanych 22 368 296,26 22 366 656,68

i przychody netto ze sprzedaży produktów 22 360 304,21 22 356 707,76

ii zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) – –

iii Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki – – 

iV przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 992,05 9 948,92

B. Koszty działalności operacyjnej 22 326 103,71 21 736 783,13

i  amortyzacja 105 269,02 72 218,46

ii  zużycie materiałów i energii 121 719,08 100 604,49

iii  usługi obce 20 807 294,39 20 186 815,99

iV  podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy 220 710,13 147 333,60

V  wynagrodzenia 758 234,05 836 472,94

Vi  ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 165 287,68 196 702,24

Vii  pozostałe koszty rodzajowe 138 503,98 192 061,28

Viii  wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 085,38 4 574,13

c. zysk (strata) ze sprzedaży (a-B) 42 192,55 629 873,55

d. pozostałe przychody operacyjne 265 281,32 235 345,27

i  zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  –  –

ii  dotacje 79 450,72 5 380,62

iii  inne przychody operacyjne 185 830,60 229 964,65

e. pozostałe koszty operacyjne 225 864,96 51 766,97

i  strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  –  –

ii  aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 19 078,23 12 218,88

iii  inne koszty operacyjne 206 786,73 39 548,09

F. zysk (strata) z działalności operacyjnej (c+d-e) 81 608,91 813 451,85
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wiersz w yszczególNieNie roK Bieżący roK uBiegły

g. przychody finansowe 66 038,35 67 575,39

i dywidendy i udziały w zyskach – w tym od jednostek powiązanych  – – 

ii odsetki – w tym od jednostek powiązanych 66 038,35 67 564,19

ii odsetki – w tym od jednostek powiązanych 66 038,35 67 564,19

iii zysk ze zbycia inwestycji  – – 

iV aktualizacja wartości inwestycji  – – 

V inne – 11,20

h. Koszty finansowe 31 377,55 43 774,53

i odsetki – w tym od jednostek powiązanych 30 813,25 43 755,41

ii strata ze zbycia inwestycji – –

iii aktualizacja wartości inwestycji – –

iV inne 564,30 19,12

i. zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+g-h) 116 269,71 837 252,71

j. wynik zdarzeń nadzwyczajnych (j.i-j.ii.) 0,00 0,00

i zyski nadzwyczajne – –

ii straty nadzwyczajne – –

K. zysk (strata) brutto (i+/-j) 116 269,71 837 252,71

l. podatek dochodowy 38 116,00 120 408,00

m. pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) –  –

N. zysk (strata) netto (K-l-m) 78 153,71 716 844,71

A N G s P ó łDZi E LN iA D o r A D ców k r E Dy tow yc h 
Sprawozdan ie f inansowe sporządzone na dz ień 3 1 - 12-2014 .  dane w PLN

r achuNeK zysKów i  str at 
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wiersz aK t y wa roK Bieżący roK uBiegły

a aKtywa trwałe 1 995 492,55 1 383 442,74

i wartości niematerialne i prawne 1 348 549,42 636 370,69

1  Koszty zakończonych prac rozwojowych  – –

2  wartość firmy – –

3  inne wartości niematerialne i prawne 1 279 936,42 57 378,30

4  zaliczki na wartości niematerialne i prawne 68 613,00 578 992,39

ii rzeczowe aktywa trwałe 105 320,49 174 475,81

1  środki trwałe 105 320,49 174 475,81

  a. grunty  – –

  b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  –  –

  c. urządzenia techniczne i maszyny 36 869,02 53 007,45

  d. środki transportu 61 007,65 110 525,05

  e. inne środki trwałe 7 443,82 10 943,31

2  środki trwałe w budowie  –  –

3  zaliczki na środki trwałe w budowie  –  –

iii Należności długoterminowe 26 388,55 21 600,00

1  od jednostek powiązanych  –  –

2  od pozostałych jednostek 26 388,55 21 600,00

iV inwestycje długoterminowe 494 232,09 541 031,24

1  Nieruchomości –  –

2  wartości niematerialne i prawne  –  –

3  długoterminowe aktywa finansowe 494 232,09 541 031,24

  a. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

  udziały lub akcje  –  –

  inne długoterminowe aktywa finansowe  –  –

A N G s P ó łDZi E LN iA D o r A D ców k r E Dy tow yc h 
Sprawozdan ie f inansowe sporządzone na dz ień 3 1 - 12-2014 .  dane w PLN

B i  l  a N s 
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wiersz aK t y wa roK Bieżący roK uBiegły

  b. w pozostałych jednostkach 494 232,09 541 031,24

  udziały lub akcje  –  –

  inne papiery wartościowe  –  –

  udzielone pożyczki 494 232,09 541 031,24

  inne długoterminowe aktywa finansowe  –  –

4  inne inwestycje długoterminowe  –  –

V długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 002,00 9 965,00

1 aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 002,00 9 965,00

2 inne rozliczenia międzyokresowe  –  –

B. aKtywa oBrotowe 3 155 552,78 2 912 014,11

i zapasy 131 418,26 20 357,32

1  materiały  –  –

2  półprodukty i produkty w toku  –  –

3  produkty gotowe  –  –

4  towary 35 200,03 20 357,32

5  zaliczki na dostawy 96 218,23  

ii Należności krótkoterminowe 302 894,00 217 928,11

1  Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

  a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 0,00 0,00

  do 12 miesięcy  – –

  powyżej 12 miesięcy  – –

  b. inne  – – 

2  Należności od pozostałych jednostek 302 894,00 217 928,11

  a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 187 700,52 180 024,28

  do 12 miesięcy 187 700,52 180 024,28

A N G s P ó łDZi E LN iA D o r A D ców k r E Dy tow yc h 
Sprawozdan ie f inansowe sporządzone na dz ień 3 1 - 12-2014 .  dane w PLN

B i  l  a N s 
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wiersz aK t y wa roK Bieżący roK uBiegły

  powyżej 12 miesięcy  –  –

  b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych 6 170,72 20 712,83

  c. inne 109 022,76 17 191,00

  d. dochodzone na drodze sądowej  –  –

iii inwestycje krótkoterminowe 479 509,37 526 148,21

1  Krótkoterminowe aktywa finansowe 479 509,37 526 148,21

  a. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

  udziały lub akcje  –  –

  inne papiery wartościowe  –  –

  udzielone pożyczki  –  –

  inne krótkoterminowe aktywa finansowe  –  –

  b. w pozostałych jednostkach 478 281,24 380 443,74

  udziały lub akcje  –  –

  inne papiery wartościowe  –  –

  udzielone pożyczki 478 281,24 380 443,74

  inne krótkoterminowe aktywa finansowe  –  –

  c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 228,13 145 704,47

  środki pieniężne w kasie i na rachunkach 766,28 145 475,08

  inne środki pieniężne 461,85 229,39

  inne aktywa pieniężne  –  –

2  inne inwestycje krótkoterminowe  –  –

iV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 241 731,15 2 147 580,47

A N G s P ó łDZi E LN iA D o r A D ców k r E Dy tow yc h 
Sprawozdan ie f inansowe sporządzone na dz ień 3 1 - 12-2014 .  dane w PLN

B i  l  a N s 



48

wiersz aK t y wa roK Bieżący roK uBiegły

 aKtywa razem 5 151 045,33 4 295 456,85

a FuNdusz własNy 1 381 429,83 1 268 515,49

i Fundusz udziałowy 800 518,20 548 417,30

ii Należne wpłaty na fundusz udziałowy -12 000,00 -10 000,00

iii Fundusz zasobowy 555 257,92 50 003,48

iV Należne wpłaty na fundusz zasobowy -40 500,00 -36 750,00

V Fundusz z aktualizacji wyceny  – –

Vi pozostałe fundusze rezerwowe  – – 

Vii zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

Viii zysk (strata) netto 78 153,71 716 844,71

iX odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  – – 

B. zoBowiązaNia i rezerwy Na zoBowiązaNia 3 769 615,50 3 026 941,36

i rezerwy na zobowiązania 18 077,00 13 737,00

1  rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 077,00 12 796,00

2  rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

  – długoterminowa  –  –

  – krótkoterminowa  –  –

3  pozostałe rezerwy 0,00 941,00

  – długoterminowe  –  –

  – krótkoterminowe  – 941,00

ii zobowiązania długoterminowe 94 717,11 20 197,76

1  wobec jednostek powiązanych  –  –

2  wobec pozostałych jednostek 94 717,11 20 197,76

  a. kredyty i pożyczki 85 471,68  –

  b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  –  –

  c. inne zobowiązania finansowe 9 245,43 20 197,76

A N G s P ó łDZi E LN iA D o r A D ców k r E Dy tow yc h 
Sprawozdan ie f inansowe sporządzone na dz ień 3 1 - 12-2014 .  dane w PLN

B i  l  a N s 
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wiersz aK t y wa roK Bieżący roK uBiegły

  d. inne   

iii zobowiązania krótkoterminowe 3 066 295,16 2 792 991,67

1  wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

  a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 0,00 0,00

  – do 12 miesięcy  –  –

  – powyżej 12 miesięcy  –  –

  b. inne  –  –

2  wobec pozostałych jednostek 3 066 295,16 2 792 991,67

  a. kredyty i pożyczki 675 551,27 55 813,78

  b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  –  –

  c. inne zobowiązania finansowe 10 952,33 13 115,87

  d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 2 217 625,71 2 563 663,86

  – do 12 miesięcy 2 213 709,19 2 560 693,57

  – powyżej 12 miesięcy 3 916,52 2 970,29

  e. zaliczki otrzymane na dostawy  –  –

  f. zobowiązania wekslowe  –  –

  g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 78 708,68 140 933,51

  h. z tytułu wynagrodzeń 76 229,76 11 798,05

  i. inne 7 227,41 7 666,60

3  Fundusze specjalne  –  –

iV rozliczeNia międzyoKresowe 590 526,23 200 014,93

1  ujemna wartość firmy  –  –

2  inne rozliczenia międzyokresowe 590 526,23 200 014,93

  – długoterminowe 455 681,03 9 223,92

  – krótkoterminowe 134 845,20 190 791,01

 pasywa razem 5 151 045,33 4 295 456,85

A N G s P ó łDZi E LN iA D o r A D ców k r E Dy tow yc h 
Sprawozdan ie f inansowe sporządzone na dz ień 3 1 - 12-2014 .  dane w PLN

B i  l  a N s 
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06
KlieNci

 · jaK OCeNiają NaS KLieNCi
 · jaK uLePSZaMy PROCeS OBSługi 

KLieNTa i BudujeMy długOTRWałe 
ReLaCje

 · BeZPieCZeńSTWO daNyCh
 · SKaRgi i ReKLaMaCje
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KlieNci 

Klientami spółdzielni są głównie 
osoby prywatne,  za intereso -
wane kredytem hipotecznym. 
dbamy o wysoki standard obsługi 
klientów, a ich rekomendacje są dla 
nas potwierdzeniem jakości naszej 
pracy.

korzyści dla klientów ze współpracy 
z doradcami kredytowymi:
•	 przegląd i   porównanie ofer t 

z rynku;
•	 wstępna analiza tzw. zdolności kre-

dytowej klienta;
•	 przygotowanie oferty dopasowanej 

do potrzeb oraz możliwości klienta;
•	 wyjaśnienie pojęć związanych 

z zaciąganiem kredytu, przetłuma-
czenie ich na język zrozumiały dla 
osób spoza branży bankowej;

•	 pomoc w przygotowaniu wniosku 
kredytowego i skompletowaniu nie-
zbędnych dokumentów;

•	 monitorowanie procesu kredyto-
wego do momentu uruchomienia, 
aktywne pośrednictwo w komuni-
kacji pomiędzy klientem a bankiem.

jakie wyzwania/problemy pojawiają 
się po stronie klientów we współ-
pracy z doradcami kredytowymi:
•	 czy doradca finansowy jest kom-

petentny, ma wiedzę, jest doświad-

czony, zna procesy i procedury bankowe – czy nie za-
przepaści jedynej szansy otrzymania kredytu, jaką ma 
klient, czy przedstawi faktycznie najlepszą ofertę; 

•	 czy jasno wytłumaczy, jak wygląda cały proces, czy po-
może w zbieraniu dokumentów, wyjaśni, jak wypełnić 
dokumenty;

•	 czy jest bezstronny, tzn. kieruje się swoim dobrem czy 
dobrem klienta;

•	 czy ujawniane dane będą bezpieczne, co się dzieje z do-
kumentami klienta (w końcu bankier to zawód zaufania 
publicznego, a pośrednik jest tylko pośrednikiem);

•	 traktowanie doradcy kredytowego jako pośrednika 
(spisze wniosek, zbierze dokumenty, przekaże do banku 
i czeka na prowizję z banku), a nie jako doradcy, który 
występuje w imieniu klienta.

jakie wyzwania/problemy pojawiają się po stronie do-
radców we współpracy z klientami:
•	 czy klient podaje prawdziwe, niezafałszowane infor-

macje; czy nie zataja jakichś informacji, mających wpływ 
na proces kredytowy;

•	 czy jest klientem, który próbuje wyciągnąć od doradcy 
informacje, na których mu zależy, i aby samemu pójść 
do banku, kiedy doradca wykonał całą pracę i rozpo-
czął proces;

•	 czy klient rzetelnie oceni pracę doradcy, gdy bank od-
mówi finansowania z przyczyn niezależnych od do-
radcy, czy klient nie przerzuci odpowiedzialności na 
doradcę;

•	 czy klient w środku procesu nie zrezygnuje z usług do-
radcy na rzecz konkurencji;

•	 czy klient będzie współpracował z doradcą, rzetelnie po-
dawał informacje i gromadził komplet dokumentów.
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Zakup wymarzonego mieszkania lub domu 
oraz wzięcie kredytu hipotecznego jest 

momentem bardzo trudnym dla każ-
dego. jest mnóstwo rzeczy do skoor-
dynowania, obejrzenia, zaplanowania. 
Mają się właśnie ziścić marzenia. już 

urządzany jest pokój dziecka, kuchnia, 
łazienka. Większość decyzji jest podej-

mowana pod wpływem emocji. W całym 
ferworze działań bardzo łatwo popełnić błąd. Błąd, którego 

skutki mogą być odczuwane przez bardzo długi czas.

W całym procesie dobrze, aby znalazła się osoba, która 
obiektywnie będzie mogła ocenić podejmowane działania. 

Zwrócić uwagę na zagrożenia, istniejące ryzyka oraz wskazać 
bezpieczne rozwiązania. Nieocenioną pomocą jest profesjo-
nalny doradca, którego muszą cechować uczciwość i empa-
tia. Najważniejszy w całym procesie nie jest bank, doradca 
czy zbywca, lecz klient. To klient bowiem ponosi największe 

ryzyko, to jego bezpieczeństwo kładziemy na szali transakcji. 

W mojej wieloletniej pracy miałam przyjemność pracować 
przez chwilę lub dłużej z całą rzeszą wspaniałych dorad-

ców – porządnych ludzi. angażują się w ciekawe projekty na 
różnych polach. Mają ciekawe pasje i zainteresowania. Widzę 

w tych doradcach ludzi silnych, niezależnych, odważnych 
i pokornych. Trudno nimi zarządzać, ponieważ mają dużą 

wolę bycia wolnymi i niezależnymi. To dobrze, bo tylko tacy 
ludzie będą oparciem dla swoich klientów.

ewa Koczara 
SPóŁdZIELCA, ANG SPóŁdZIELNIA 

dORAdCóW kREdYTOWYCh
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j a k  w y g l ą d a  p r a c a  d o r a d c y 
z klientem:
•	 dokonanie analizy formalnej i ce-

nowej ofert banków pod kątem 
oczekiwań i możliwości klienta;

•	 przedstawienie klientowi pro-
ponowanych ofer t  w  sposób 
prosty i zrozumiały dla klienta, 
z  uwzględnieniem wszystkich 
kosztów związanych z uzyskaniem 
finansowania; 

•	 pomoc w  procesie kompleto-
wania dokumentacji do wniosku 
kredytowego;

•	 pomoc w wypełnieniu wniosku 
kredytowego i niezbędnych załą- 
czników;

•	 przetłumaczenie umów i procedur 
bankowych na zrozumiały dla 
klienta język;

•	 przedstawienie wszystkich istot-
nych z punktu widzenia klienta 
informacji, które najczęściej klient 
poznaje dopiero przy podpisy-
waniu umowy kredytowej;

•	 podjęcie negocjacji (np. ceno-
wych) z bankiem;

•	 koordynowanie całego procesu 
kredytowego do momentu wy-
płaty kredytu;

•	 pomoc we wsze lk ich zagad-
nieniach związanych z obsługą 
kredytu.

jAk ocENiAją NAs kLiENci
Badanie przeprowadzone przez jednego z naszych part-
nerów biznesowych – deutsche Bank Polska Sa – doty-
czące jakości obsługi klientów pozyskanych z udziałem 
pośredników, potwierdza wysokie kompetencje doradców 
aNg w procesie ubiegania się o kredyt. Badanie zostało 
przeprowadzone dla dwóch grup produktowych: kredytu 
hipotecznego i kredytu gotówkowego.

w skali od 1 (ocena negatywna) do 6 (ocena pozytywna) 
klienci ocenili:
1. Kompetencje doradcy w zakresie prezentacji oferty 

kredytowej partnera biznesowego, znajomość oferty 
kredytu gotówkowego – 5,85 pkt. (średnia ocena zna-
jomości oferty kredytu mieszkaniowego wyniosła 5,58 
pkt.);

2. Zaangażowanie i pomoc doradcy w przygotowaniu 
dokumentacji kredytowej, zaangażowanie doradców 
przy kompletowaniu dokumentacji kredytowej: przy 
kredycie mieszkaniowym – 5,79 pkt., przy kredycie go-
tówkowym – 5,77 pkt.;

3. Zadowolenie z przebiegu całego procesu uzyskania 
kredytu mieszkaniowego/gotówkowego – prawie 90% 
badanych wyraziło zadowolenie z przebiegu procesu 
ubiegania się o kredyt mieszkaniowy, 8,33% było nie-
zadowolonych, a 4,17% miało zastrzeżenia; z przebiegu 
procesu kredytu gotówkowego zadowolonych było 
100% badanych klientów;

4. Wystrój i estetykę wnętrza placówki – respondenci pla-
cówki przyznali wysoką ocenę, która wyniosła 5,22.

W 2014 roku nie prowadziliśmy własnych badań satysfakcji 
klientów.

Nasze zoBowiązaNie
„ str ategia r adości” 2015 –2016

WPROWadZeNie SySTeMu MieRZeNia 

SaTySfaKCji i ZadOWOLeNia KLieNTóW 

ORaZ ZBieRaNia iNfORMaCji ZWROTNej 

O NaSZyCh dZiałaNiaCh.

NAsZyM cELEM jEst 90% sAtysfAkcjA kLiENtów w 2015 

i 95% oD 2016 roku 

jAk uLEPsZAMy ProcEs obsłuGi kLiENtA 
i buDujEMy DłuGotrwAłE rELAcjE 

oczeKiwaNie iNteresariuszy: 
„dORadCa fiNaNSOWy POWiNieN 

NaWiąZyWać długOTRWałe ReLaCje 
Z KLieNTaMi, ZNać jegO hiSTORię, 

WyMagaNia i OCZeKiWaNia”.

„dORadCa fiNaNSOWy POWiNieN POTRafić 
WyTłuMaCZyć KLieNTOWi, jaK dZiała 

PROduKT fiNaNSOWy, KTóRy NaByWa, ORaZ 
CO ZaWieRa uMOWa. dORadCa POWiNieN Się 

uPeWNić, że KLieNT ROZuMie, CO KuPuje”.

Model biznesowy spółdzielni opiera się na rekomendacjach 
klientów, dlatego budowanie długoterminowych relacji jest 
z naszego punktu widzenia kluczowe. W takim modelu nie 
ma miejsca na traktowanie klienta w sposób nieodpowie-
dzialny i nielojalny. aby utrzymać wysoki standard obsługi 
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klientów, zostaną wprowadzone obowiązkowe szkolenia dla 
współpracowników Spółdzielni dot. znajomości ładu, Ko-
deksu etyki oraz standardów pracy doradców. 

ład Spółdzielniany, w tym szczególnie Kodeks etyczny, 
określa zasady komunikacji doradcy z klientem i nakłada 
obowiązek przedstawienia klientowi wyczerpującej infor-
macji na temat nabywanego produktu. Otwarcie infor-
mujemy o warunkach współpracy, procesie kredytowym, 
prowizjach pobieranych od partnerów finansowych.

Zgodnie ze Standardami Pracy doradców w aNg Spółdzielni 
doradców Kredytowych każdy doradca ma obowiązek:
•	 zrozumiale przedstawić klientowi proponowane oferty 

z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych 
z uzyskaniem finansowania;

•	 wyszczególnić w ofercie dla klienta wszystkie koszty 
związanie z uzyskaniem finansowania, w tym marżę 
i prowizję bankową;

•	 przedstawić ofertę klientowi w sposób czytelny i zro-
zumiały, używając zrozumiałego słownictwa, ograni-
czając do minimum żargon bankowy i prawniczy;

•	 przedstawić, o ile jest to możliwe, co najmniej trzy oferty 
w sposób jednolity i porównywalny, argumentując  
swój wybór.

dla potencjalnego klienta terminologia stosowana przez 
banki jest często niezrozumiała. Zadaniem doradcy jest 
wytłumaczenie klientowi, co oznaczają następujące 
określenia:
•	 prowizja,
•	 oprocentowanie kredytu i  jego składniki (marża + 

LiBOR/WiBOR),

•	 oprocentowanie zmienne,
•	 ryzyko kursowe,
•	 rata stała/annuitetowa,
•	 rata malejąca,
•	 wkład własny,
•	 ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
•	 hipoteka,
•	 ubezpieczenie pomostowe/do czasu ustanowienia 

hipoteki.

doradca przedstawia wszystkie istotne z punktu widzenia 
klienta informacje, które zazwyczaj klient poznaje dopiero 
przy podpisywaniu umowy kredytowej:
•	 koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego;
•	 koszt ubezpieczenia pomostowego/do czasu ustano-

wienia hipoteki;
•	 prawne zabezpieczenia kredytu:

•	 ustanowienie hipoteki i jej wysokość,
•	 poddanie się egzekucji i jej wysokość,
•	 możliwość skorzystania z ubezpieczeń: niskiego 

wkładu własnego, ubezpieczenia pomostowego, 
ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia nierucho-
mości od ognia i innych zdarzeń losowych, ubez-
pieczenia od ryzyka niezdolności do pracy, ubez-
pieczenia od ryzyka utraty pracy itp.;

•	 zasady zabezpieczenia wekslowego.

Na kompleksową pomoc doradcy klient może liczyć pod-
czas komplementowania dokumentacji do wniosku kre-
dytowego, negocjacji z bankiem, koordynowania całego 
procesu kredytowego do momentu wypłaty kredytu, 
pomoc we wszelkich zagadnieniach związanych z ob-
sługą kredytu.
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Współpraca z aNg 
Spółdzielnią dorad-

ców Kredytowych 
pozwala mi wy-
konywać zawód 
doradcy finan-

sowego zgodnie 
z wartościami, 

z którymi się identy-
fikuję. W Spółdzielni wartości rzeczy-
wiście mają znaczenie – dobro klienta 
jest na pierwszym miejscu. Patrzę na 
pracę przez pryzmat relacji z ludźmi: 
klientami i współpracownikami. To ich 

zadowolenie i energia sprawiają, że 
moja praca ma sens. 

Spółdzielnia wspiera nas w ustawicz-
nym rozwoju, promując czytelnictwo 
(mamy bibliotekę „przyzakładową”) 

oraz organizując ciekawe szkolenia, nie 
tylko produktowe, ale także z komu-

nikacji, uważności czy motywacji. 
Te szkolenia cenię sobie wyjątkowo. 

Współpracując ze Spółdzielnią, nigdy 
nie wątpiłam, że jestem we właściwym 

miejscu.
Przejawem społecznej odpowiedzial-

ności biznesu jest angażowanie się 
w działania wnoszące wartości do 

świata, który nas otacza. To dzielenie 
się zyskiem, czasem i umiejętnościami 

z tymi, którzy tego potrzebują. To także 
świadomość, że nasze działania mają 

wpływ na to, czy na świecie będzie się 
działo lepiej. działania podejmowane 

przez aNg spełniają te założenia.

aldoNa BaNaszaK
SPóŁdZIELCA, ANG SPóŁdZIELNIA 

dORAdCóW kREdYTOWYCh
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bEZPiEcZEństwo DANych
gromadzimy i przetwarzamy dane 
osobowe tylko w  takim stopniu , 
w jakim jest to niezbędne. Baza da-
nych klientów Spółdzielni jest oficjalnie 
zgłoszona do giOdO. dane osobowe 
to szczególny rodzaj informacji pouf-
nych, które podlegają ochronie usta-
wowej, a my dbamy, by ich właściciele 
mieli zapewnione prawo do informacji 
i sprostowania, jak również prawo do 
wniesienia sprzeciwu, zablokowania 
ich przetwarzania i usunięcia. Szcze-
góły dotyczące zapewnienia bezpie-
czeństwa danych klientów reguluje 
nasz ład Spółdzielniany (rozdział 
o wykorzystywaniu informacji pouf-
nych, ochronie danych osobowych 
i przeciwdziałaniu praniu brudnych 
pieniędzy), z którym każdy doradca 
ma obowiązek się zapoznać.

skArGi i rEkLAMAcjE
Każdy klient ma prawo do złożenia 
skargi na jakość świadczonych przez 
nas usług. Skarga – zgodnie z proce-
durą opisaną na stronie www.ang-
kredyty.pl w zakładce „Skargi i za-
żalenia”– może zostać wysłana do 
zarządu Spółdzielni, rady nadzorczej, 
Komisji etyki lub do Konferencji Przed-
siębiorstw finansowych (KPf), której 
jesteśmy członkiem. KPf nie otrzymał 

żadnych zgłoszeń dotyczących naruszenia zasad przez 
współpracowników Spółdzielni.
W 2014 roku do zarządu Spółdzielni wpłynęła jedna skarga 
dotycząca pracy doradcy: klient zgłosił problem braku 
kontaktu ze strony doradcy po złożeniu wniosków kredy-
towych i informacji na temat swoich dokumentów. doradca 
został upomniany, a klient, dzięki zaangażowaniu innego 
spółdzielcy, otrzymał finansowanie transakcji zakupu 
mieszkania.

Powołana w 2014 roku Komisja etyki otrzymała 4 zgło-
szenia, które nie stanowiły poważnego naruszenia zasad 
etycznych czy odpowiedzialnej sprzedaży.
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07
Kapitał ludzKi 

 · ChCeMy STWORZyć duży ZeSPół
 · STRuKTuRa i WaRuNKi 

ZaTRudNieNia
 · dBaMy O ROZWój i uTRZyMaNie 

WySOKiCh STaNdaRdóW PRaCy
 · STaWiaMy Na efeKTyWNą 

KOMuNiKaCję i diaLOg Ze 
WSPółPRaCOWNiKaMi

 · dBaMy O ROZWój OSOBiSTy
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Nasza wizja: zbudujemy kapitał ludzki – człowiek w orga-
nizacji jest naszym największym kapitałem, najważniejszą 
wartością. widzimy spółdzielców, doradców, współpra-
cowników, którzy się identyfikują z wartościami naszej 
firmy, naszą misją i wizją, traktują pracę jako źródło roz-
woju osobistego, spełnienia zawodowego i radości.

chcEMy stworZyć Duży ZEsPół

współpracownikami spółdzielni są:
•	 spółdzielcy – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają 

pełną zdolność do czynności prawnych, wykażą się co 
najmniej 12-miesięczną praktykę w świadczeniu usług do-
radztwa finansowego w zakresie bankowych produktów 
kredytowych, nie zostały skazane prawomocnym wy-
rokiem sądu za przestępstwa przeciwko dokumentom, 
mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi 
i papierami wartościowymi lub osoby prawne, które pro-
wadzą działalność w zakresie doradztwa i pośrednictwa 
finansowego w sprzedaży bankowych produktów kredy-
towych albo których przynajmniej jeden członek zarządu 
spełnia wymagania dla członków – osób fizycznych; 

•	 doradcy – osoby świadczące usługi pośrednictwa fi-
nansowego w zakresie bankowych produktów kredyto-
wych. Spółdzielcy mogą być doradcami, ale nie muszą. 
Mogą zatrudniać doradców jako współpracowników;

•	 współpracownicy centrali – osoby zatrudnione w cen-
trali Spółdzielni w Warszawie, oferujące wsparcie bizne-
sowe (marketing, produkty, komunikacja, hR, iT, CSR), 
spółdzielcom i doradcom.

Nasze zoBowiązaNie
„ str ategia r adości” 2015 –2016

ZWięKSZyć ZeSPół SPółdZieLCóW dO 220 
OSóB W 2015 ROKu, dO 270 OSóB W 2016 

ROKu.

ZWięKSZyć ZeSPół dORadCóW dO dO 580 
OSóB W 2015 ROKu, dO 680 OSóB W 2016 

ROKu.

korzyści dla doradców ze współpracy z spółdzielnią:
•	 jedne z najlepszych stawek prowizyjnych na rynku i ter-

minowe rozliczenia;
•	 dostęp do oferty wielu instytucji finansowych, wsparcie 

organizacyjne i  marketingowe ze strony centrali 
Spółdzielni;

•	 wysoka kultura organizacyjna oparta na etycznej i odpo-
wiedzialnej sprzedaży;

•	 dostęp do wiedzy zawodowej, dzielenie się wiedzą z in-
nymi doradcami;

•	 możliwość realizacji własnych zainteresowań czy angażo-
wania się w społeczne inicjatywy ze wsparciem ze strony 
Spółdzielni.

oto przykładowe opinie naszych 
klientów 

PaN RadOSłaW POMógł Mi 
W uZySKaNiu KRedyTu Na 

Bu dOWę dOM u.  dZięK i  j egO 
WiedZy, ZNajOMOśCiOM W BaN-
KaCh PROCeduRa TRWała 2 Ty-
gOdNie. dORadCa POMógł Mi 
WyBRać OPTyMaLNą OfeRTę, dO-
daTKOWO NadZOROWał NegO-
CjaCje, dZięKi CZeMu MaRżę MaM 
NiżSZą Niż Ta STaNdaRdOWa. PaN 
RadOSłaW CeChuje Się WySOKą 
KuLTuRą OSOBiSTą ORaZ PełNyM 
PROfeSjONaLiZMeM. POLeCaM 
SeRdeCZNie TegO faChOWCa. Za-
dOWOLONy KLieNT.

Tomasz O.

BaRdZO PROfeSjONaLNy 
d O R a d C a .  Z aWSZe P O -

MOCNy i dOSTęPNy, WyChOdZi 
ZdeCydOWaNie PONad OCZeKi-
WaNia KLieNTóW. POMaga Nie 
TyLKO PRZy WyPełNiaNiu WSZeL-
K iCh WN iOSKóW, aLe TaK że 
W SPRaWaCh POBOCZNyCh. Za-
WSZe RZeTeLNy i PuNKTuaLNy. 
WSPółPR aCa u Kł adał a S ię 
BaRdZO SPRaWNie, a efeKTy Były 
ZdeCydOWaNie ZaSKaKująCO 
KORZySTNe. 

ewa gruszka

Kapitał ludzKi 

podsumowaNie działań
„strategia radości” 2014

ZWięKSZaMy ZeSPół SPółdZieLCóW 
dO 180 OSóB.

cEL ZostAł ZrEALiZowANy w 93% 

ZWięKSZaMy ZeSPół dORadCóW 
dO 480 OSóB.

cEL ZostAł ZrEALiZowANy
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ZMęCZeNi, OdBijająCy Się Od 
BaNKu dO BaNKu, STRa-

CiWSZy już SPORO CZaSu, TRafi-
LiśMy Na P. aLiCję i  jej PełNe 
ZaaNgażOWaNie, WiedZę, żyCZLi-
WOść i POZyTyWNe NaSTaWieNie. 
POLeCaM! WSPółPRaCa Była Na-
PRaWdę KOMfORTOWa, PROfe-
SjONaLiZM, ZNajOMOść BRaNży 
(Od RyNKu KRedyTóW iNdyWidu-
aLNyCh, Od KTóRegO ZaCZęLiśMy 
PO RyNeK KRedyTóW BiZNeSO-
WyCh, Na KTóRyM „SKOńCZy-
LiśMy”), PRZePiSóW, MeChaNi-
ZMóW i CO jeSZCZe WażNiejSZe –  
OdPOWiedNiCh LudZi W BaNKaCh.  
PaNi aLiCja PRZeZ Cały CZaS Za-
aNgażOWaNa, Nie SZCZędZąCa 
CZaSu, NaWeT W PóŹNyCh gOdZi-
NaCh WieCZORNyCh, udZieLająCa 
CieRPLiWie WyCZeRPująCyCh iN-
fORMaCji. W dOdaTKu BaRdZO 
M ił a .  M iMO dużegO STR aSu 
i  TRudNOśCi (MieLiśMy już B. 
MałO CZaSu, a BaNKOM Się Nie 
SPieSZyłO) ZaWSZe TRZyMająCa 
KLaSę. POZdRaWiaM i POLeCaM! 

agata

PaNi agNieSZKa TO Naj-
LePSZy W POLSCe dORadCa, 

jaKiegO KiedyKOLWieK W żyCiu 
SPOTKałaM, WyjąTKOWa KOBieTa, 

ZaWSZe POgOdNa, O Każdej PORZe OdBieRająCa 
TeLefON, KONKReTNa PROfeSjONaLiSTKa, ZaaNga-
żOWaNa W POMOC KLieNTOWi. KOMPeTeNCja i SO-
LidNOść, jaKa ją CeChuje, jeST Na PeWNO gWa-
RaNCją SaTySfaKCji jej WSZySTKiCh KLieNTóW. 
Z PRZyjeMNOśCią POLeCę ją KażdeMu.

Marzanna gądek

jesteśmy niezależnymi doradcami, czyli takimi, którzy nie 
są powiązani kapitałowo ani organizacyjnie z konkretnym 
bankiem ani inną instytucją finansową.

Nie inwestujemy w drogie kampanie marketingowe czy luk-
susowe biura. inwestujemy w ludzi i ich umiejętności oraz 
wyznawane wartości. W naszej pracy bazujemy przede 
wszystkim na poleceniach. Rekomendacje naszych klientów 
i ich opinie o nas są dla nas najlepszą promocją. Nasi klienci 
zamieszczają swoje opinie m.in. na profilach doradców na 
naszej stronie www.angkredyty.pl. Na tej stronie można 
również zweryfikować doświadczenie doradców.

wG bADANiA AoN hEwitt NAjLEPsi PrAcoDAwcy 2014, 
PrZEProwADZoNEGo wśróD NAsZych sPółDZiELców, 
MAMy wiAryGoDNą MArkę PrAcoDAwcy 

Aż 89% Z NAs uwAżA, żE firMiE uDAjE się PrZycią-
GNąć PrAcowNików, którZy są PotrZEbNi Do rE-
ALiZAcji jEj cELów biZNEsowych (śrEDNi wyNik 
w PoLskich firMAch to 49%, A NAjLEPsi PrAco-
DAwcy osiąGAją 77%)  wiZEruNEk sPółDZiELNi ANG 
jEst sPójNy Z wiZEruNkiEM firMy jAko PrAcoDAwcy, 
A PrAcowNikoM są ofErowANE rZEtELNE wAruNki 
wsPółPrAcy 

aNgażuję 
Się W WieLe 
PROjeKTóW, 
W KTóRyCh dOBRO 
głęBOKO WieRZę.

aNg to firma inna niż wszystkie. i bynajmniej nie wy-
łącznie ze względu na szczególną formę prawną, ale z uwagi na 

realne możliwości udziału członków Spółdzielni w podejmowaniu 
decyzji – o jej kształcie, zasadach funkcjonowania i kierunkach 

rozwoju. Otwartość zarządu Spółdzielni na problemy Spółdziel-
ców również wyróżnia tę organizację. jednak najbardziej charak-

terystyczną jej cechą jest odpowiedzialność społeczna.

Odpowiedzialność społeczna biznesu Spółdzielni przejawia się 
w zachowywaniu równowagi na wszelkich polach działalności, do-
strzeganie otoczenia i zwykła uczciwość, polegająca na przedkła-
daniu szeroko pojętego dobra interesariuszy, zwłaszcza klientów, 

ponad cele ekonomiczne. To również projekty społeczne i charyta-
tywne, zaangażowanie w działalność fundacji „Będę Kim Zechcę”.

jestem multispółdzielcą, co oznacza, że prowadzę wraz ze wspólni-
kami duży oddział Spółdzielni. jesteśmy w niej niemalże od począt-

ku jej istnienia, a ta współpraca pozwoliła nam się rozwinąć z mi-
krodziałalności skupiającej garstkę doradców do firmy posiadającej 
renomę i skupiającej ponad 20 najlepszych doradców z Warszawy.

Prywatnie interesuje mnie socjologiczny wymiar naszego istnienia, 
więc działalność Spółdzielni związana z CSR pozwala mi się rozwi-
jać również na tym polu. jestem typem społecznika z ogromnym 

poczuciem obowiązku wprowadzania uczciwości społecznej w ży-
ciu i biznesie. angażuję się w wiele projektów, w których dobro 

głęboko wierzę.

alicja KarpińsKa 
SPółdZieLCa, aNg SPółdZieLNia

dORadCóW KRedyTOWyCh
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bardzo wysoko oceniamy też stabil-
ność spółdzielni ANG – nasz wynik to 
80% (średni wynik w polskich firmach 
to 48%, a najlepsi pracodawcy osiągają 
75%). Zgadzamy się ze stwierdzeniem, 
że Spółdzielnia aNg koncentruje się na 
długofalowej strategii działania i zwraca 
szczególną uwagę na nawiązywane re-
lacje z zewnętrznymi partnerami oraz 
dba o odpowiednią liczbę pracowników 
z odpowiednimi kompetencjami i umie-
jętnościami, by zapewnić osiąganie 
wysokich wyników biznesowych teraz 
i w przyszłości.

Badanie pokazało, że w Spółdzielni 
mamy bardzo wysoki wskaźnik za-
angażowania. Nasz wynik to aż 83% 
(średni wynik w Polskich firmach to 51%, 
a najlepsi pracodawcy osiągają 77%). 
Oznacza to, że pracownicy pozytywnie 
wypowiadają się na temat pracodawcy, 
czują się z nim związani i czują się moty-
wowani przez firmę do dawania z siebie 
więcej, by osiągnąć jeszcze lepsze wyniki 
biznesowe.

Otrzymaliśmy certyfikat Zatrudnienie 
fair Play przyznawany przez fundację 
instytut Badań nad demokracją i Przed-
siębiorstwem Prywatnym (zgodny ze 
standardem ZfP-2007), poprzedzony 
audytem zewnętrznym naszych pro-

cedur i polityk dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, 
który poświadcza, że w Spółdzielni funkcjonują odpowiednie 
procesy i procedury zapewniające profesjonalne zarządzanie 
i rozwój kapitału ludzkiego.

strukturA i wAruNki ZAtruDNiENiA
W 2014 roku w Spółdzielni było zatrudnionych 491 osób, 
z czego 166 to członkowie spółdzielni.

Podstawową formą współpracy członków Spółdzielni ze Spół-
dzielnią jest działalność gospodarcza, przy jednoczesnym za-
trudnieniu doradców kredytowych na niepełnym etacie na 
podstawie umowy o pracę. Ta łączona forma zatrudnienia wy-
nika z wymogów współpracy z bankami i zasad outsourcingu 
czynności bankowych. 

W centrali Spółdzielni jest zatrudnionych 14 osób, w tym 4 na 
etatach oraz 10 na kontraktach.

W Spółdzielni nie ma związków zawodowych. Specyfika wy-
konywanej pracy nie niesie za sobą ryzyka chorób czy wy-
padków z nią związanych, niemniej wszyscy nasi pracownicy 
przechodzą wymagane przez prawo wstępne i okresowe szko-
lenia BhP. Wszyscy współpracownicy podlegają regularnym 
ocenom jakości pracy.

Współpracownicy mają dostęp do prywatnej opieki medycznej 
Medicover oraz karty Multisport. Mogą otrzymać również do-
finansowanie studiów podyplomowych w wysokości 10% lub 
15% na wybranych uczelniach biznesowych.
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spółdzielcy
część etatu

 – wszyscy współpracowNicy 
spółdzielNi

pełeN etat – ceNtr al a

2013 r.  2014 r. 2013 r. 2014 r. 2013 r. 2014 r.

KoBiet y 65 68 184 191 4 3

mężczyźNi 81 98 235 300 3 1

r azem 146 166 419 491 7 4

ł ączNa liczBa pr acowNiKów (spółdzielcy,  dor adcy, współpr acowNicy w ceNtr ali) 
według t ypu zatrudNieNia i  rodzaju umow y o pr acę w podziale Na płeć .

wsK aźNiK FluK tuac ji wsK aźNiK przyjęć wsK aźNiK zwolNień

2013 r.  2014 r. 2013 r. 2014 r. 2013 r. 2014 r.

KoBiet y 0,52 0,30 0,35 0,17 0,17 0,13

mężczyźNi 0,62 0,39 0,45 0,27 0,17 0,12

r azem 1,14 0,69 0,80 0,44 0,34 0,26

wsK aźNiK FluK tuac ji ,  przyjęć i  zwolNień

<25l at 25 -34 l ata 35 - 44 l ata 44 l ata> r azem

2013 r.  2014 r. 2013 r. 2014 r. 2013 r. 2014 r. 2013 r. 2014 r. 2013 r. 2014 r.

KoBiet y 2 9 55 21 42 29 18 17 117 76

mężczyźNi 6 14 80 56 46 30 17 20 149 120

r azem 8 23 135 77 88 59 35 37 266 196

Nowo zatrudNieNi pr acowNicy
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DbAMy o roZwój i utrZyMANiE 
wysokich stANDArDów PrAcy
Opracowany w 2014 roku ład Spół-
dzielniany opisuje m.in. standardy 
pracy doradców, zasady rekrutacji 
i wynagradzania, zasady związane 
z  poszanowaniem różnorodności 
w miejscu pracy oraz bezpieczeń-
stwo i higienę pracy.

O tym, kto może zostać członkiem 
aNg Spółdzielni doradców Kredy-
towych, stanowi jej statut. Stosu-
jemy weryfikację naszych doradców 
k re dy tow ych w  nas tę pu ją cych 
obszarach:
•	 potwierdzenie niekaralności, 
•	 weryfikacja historii zawodowej,
•	 w uzasadnionych przypadkachpo-

twierdzenie nieskazitelności opinii 
w środowisku zawodowym.

Weryfikujemy wszystkie niepokojące 
sygnały, jakie do nas docierają. jeżeli 
doradca lub spółdzielca zachowuje 

się niezgodnie z wartościami Spółdzielni albo zasadami 
ładu Spółdzielnianego, może zostać wykluczony z grona 
współpracowników.

Zasady dotyczące wynagrodzeń są przejrzyste, do-
kładnie opisane w „instrukcji wynagradzania”, a w przy-
padku stanowisk o stałym wynagrodzeniu w ogłoszeniu 
rekrutcyjnym podawane są widełki wynagrodzenia.

podsumowaNie dział ań
„ str ategia r adości” 2014 

OPRaCOWaNie ZałOżeń PROgRaMu 
SZKOLeń i ROZWOju KOMPeTeNCji ORaZ 

jegO WdROżeNie W ii KWaRTaLe 2014 ROKu

cEL ZrEALiZowANy

WdROżeNie STaNdaRdu PRaCy dORadCy 
W iii KWaRTaLe 2014 ROKu

cEL ZrEALiZowANy

SZKOLeNia WPROWadZająCe dLa NOWyCh 
dORadCóW

 

oczeKiwaNie iNteresariuszy:
„dORadCy i POśRedNiCy fiNaNSOWi POWiNNi 

POSiadać OdPOWiedNie KOMPeTeNCje, 
PRZygOTOWaNie MeRyTORyCZNe ORaZ dużą 

WiedZę Z ZaKReSu fiNaNSóW i PRaWa”. 

Nasi doradcy uczestniczą w regularnych szkoleniach 
produktowych (przynajmniej raz w miesiącu). Organi-

zujemy również szkolenia z rozwoju kompetencji mięk-
kich, np. szkolenie z umiejętności komunikacji czy trening 
uważności.

W 2014 roku odbyło się 16 różnych szkoleń produktowych 
prowadzonych w formie webinariów. łącznie wzięło w nich 
udział 386 osób.

Planowane jest szkolenie „Zostań doradcą kredytowym”, 
podczas którego nowe osoby, nieposiadające dużego do-
świadczenia w pośrednictwie kredytowym, będą mogły 
zdobyć teoretyczne podstawy, wiedzę produktową i sprze-
dażową od zewnętrznych ekspertów oraz od doświadczo-
nych współpracowników Spółdzielni.

Nasze zoBowiązaNie
„ str ategia r adości” 2015 –2016

SZKOLeNie WPROWadZająCe dLa NOWyCh 
dORadCóW BędZie ORgaNiZOWaNie CZTeRy 

RaZy W ROKu. 

POWSTaNie „POWiTaLNiK”, KTóRy 
BędZie iNSTRuKCją OBSługi 

SPółdZieLNi, ROZSyłaNą dO NOWyCh 
WSPółPRaCOWNiKóW.

ReaLiZaCja 24 dNi SZKOLeNiOWyCh ROCZNie 
W RaMaCh PROgRaMu ROZWijająCegO 

KOMPeTeNCje.

WPROWadZeNie PROgRaMu SZKOLeń 
„ZOSTań dORadCą KRedyTOWyM” – 2 
RaZy W ROKu. PieRWSZe SZKOLeNie 

ZaPLaNOWaNO Na SieRPień 2015 ROKu.

oczeKiwaNie 
iNteresariuszy:

„POWiNNy ZOSTać 
WPROWadZONe STaNdaRdy 

WeRyfiKaCji hiSTORii 
PRaCy dORadCy, KTóRegO 

fiRMa ZaTRudNia”.
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Spółdzielnia udostępnia swoim doradcom zaawansowane 
autorskie narzędzia iT, takie jak porównywarka kredytowa 
oraz baza niezbędnych dokumentów, system zarządzania 
sprzedażą, czy społecznościowy intranet pozwalający na 
wymianę wiedzy i skuteczną wielokierunkową komunikację 
doradców kredytowych.

stAwiAMy NA EfEktywNą koMuNikAcję i DiALoG 
ZE wsPółPrAcowNikAMi
dialog z naszymi pracownikami jest dla nas bardzo ważny, 
dlatego też staramy się prowadzić otwartą, dwukierunkową 
komunikację i angażować naszych pracowników w klu-
czowe dla Spółdzielni tematy.

Nasze zoBowiązaNie
„ str ategia r adości” 2015 –2016
RuSZy aPLiKaCja BaZa WiedZy, KTóRa 
POMOże dORadCOM W PORóWNyWaNiu 

iNfORMaCji O PROCeduRaCh BaNKOWyCh 
i SZCZegółaCh dOTyCZąCyCh PROduKTóW 

fiNaNSOWyCh.

Z aNg Spółdziel-
nią doradców 
Kredytowych 
jestem związa-
ny od września 
2011 roku. Mam 
przyjemność 

współtworzyć 
multispółdzielnię ra-

zem z kolegą z Piły. Znamy się jeszcze 
z czasów wspólnej pracy w banku. 
Możemy na siebie liczyć w każdej 

sytuacji i to jest jedna z wartości Spół-
dzielni – współpraca z ludźmi. 

jako Spółdzielnia tworzymy zwartą 
grupę ludzi, którzy wiedzą, jak powin-
no się prowadzić taki rodzaj działalno-
ści. Posiadamy wiedzę, umiejętności, 
a przy tym nikt nas do niczego nie 

zmusza. Tak po ludzku wielu z nas robi 
to, co potrafi najlepiej. Sprawia nam to 
frajdę, a przy tym pomagamy ludziom 

zdobywać własne „M”.

W Spółdzielni czuję się jak w domu. 
Mam wsparcie centrali i innych człon-

ków Spółdzielni. życzę każdemu pracy 
w takim zespole.

lechosław seNger
SPóŁdZIELCA, ANG SPóŁdZIELNA 

dORAdCóW kREdYTOWYCh 
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oczeKiwaNie iNteresariuszy:
„dORadCy POWiNNi dOSTaWać 

OdPOWiedNie NaRZędZia, W TyM NP. 
NaRZędZia iNfORMaTyCZNe WSPieRająCe 

dORadCę MeRyTORyCZNie, NP. 
uMOżLiWiająCe PORóWNyWaNie uMóW 

ORaZ PROduKTóW POSZCZegóLNyCh 
POdMiOTóW.”

podsumowaNie dział ań
„ str ategia r adości” 2014

RaZ W ROKu SPOTKaNie iNTegRaCyjNe 
dLa WSZySTKiCh (NP. POdCZaS WaLNegO 
ZgROMadZeNia SPółdZieLCóW) LuB TRZy 

SPOTKaNia RegiONaLNe.

ZrEALiZowANE

KOMuNiKaCja NaSZyCh dZiałań 
i STaNdaRdóW WeWNąTRZ fiRMy 

(eduKaCja, BudOWaNie śWiadOMOśCi) 
ORaZ Na ZeWNąTRZ (WśRód PaRTNeRóW). 

ZrEALiZowANE 

OPuBLiKOWaNie ZiNTegROWaNegO RaPORTu 
ROCZNegO.

ZrEALiZowANE

ReguLaRNie, RaZ Na MieSiąC, SPOTKaNie 
Z CZłONKaMi i dORadCaMi, TRaNSMiSja ON-LiNe.

ZrEALiZowANE w 50%

WiZyTy PRZedSTaWiCieLi ZaRZądu 
W RegiONaCh.

ZrEALiZowANE w 50%
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walne zgromadzenie spółdzielców
Zgodnie ze statutem przynajmniej raz 
do roku organizowane jest walne zgro-
madzenie spółdzielców (WZS), będące 
najwyższym organem Spółdzielni, 
podczas którego podejmowane są 
ważne decyzje dotyczące działalności 
gospodarczej oraz społecznej. Każdy 
członek Spółdzielni ma jeden głos, 
bez względu na liczbę posiadanych 
udziałów.

12 czerwca 2015 roku w Słubicach koło 
Płocka odbyło się v Walne Zgroma-
dzenie Członków aNg Spółdzielni do-
radców Kredytowych, podczas którego 
m.in. przedstawiono sprawozdania za-
rządu oraz sprawozdania rady nadzor-
czej za rok 2014, sprawozdanie z dzia-
łalności Komisji etyki, podsumowanie 
działań fundacji „Będę Kim Zechcę”.

Nasze zoBowiązaNie
„ str ategia r adości” 

2015 –2016
ZWięKSZeNie 

ZaaNgażOWaNia 
W SPRaWy WSPóLNe.

ZWięKSZeNie fReKWeNCji 
dO 75% Na ROCZNyM 

WaLNyM ZgROMadZeNiu 
SPółdZieLCóW W 2015 i 2016 

ROKu.

W zgromadzeniu wzięło udział 121 spółdzielców. W ramach 
podjętych uchwał walne zgromadzenie członków:
•	 zatwierdziło sprawozdania zarządu i rady nadzorczej 

i udzieliło absolutorium członkom zarządu i radzie 
nadzorczej;

•	 podjęło decyzję odnośnie przeznaczenia nadwyżki bi-
lansowej na kapitał zasobowy Spółdzielni;

•	 ustaliło wysokość wsparcia dla fundacji „Będę Kim Ze-
chcę” w roku 2015 jako kwotę stanowiącą równowartość 
10% nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2014;

•	 uchwaliło zmiany w planie gospodarczym Spółdzielni, 
czyli „Strategii Radości”;

•	 wybrało nowy skład Komisji etyki.

Narzędzia komunikacji

podsumowaNie dział ań
„ str ategi i  r adości” 2014 

efeKTyWNe WyKORZySTaNie 
fuNKCjONaLNOśCi eRudiONa. śRedNiO 250 

POSTóW i KOMeNTaRZy MieSięCZNie.

ZrEALiZowANE

uSPRaWNieNie SySTeMu KOMuNiKaCji 
i WyMiaNy WiedZy MiędZy BaNKaMi, 

PaRTNeRaMi a SPółdZieLCaMi (ReguLaRNy 
NeWSLeTTeR, gRuPy ZeWNęTRZNe 

W eRudiONie).

ZrEALiZowANE w cZęści

 

Nasze zoBowiązaNie
„ str ategia r adości” 2015 –2016

efeKTyWNe WyKORZySTaNie 
fuNKCjONaLNOśCi eRudiONa:

2015 ROK: 600 POSTóW i KOMeNTaRZy 
MieSięCZNie 

2016 ROK: 800 POSTóW i KOMeNTaRZy 
MieSięCZNie

Korzystamy z narzędzia do komunikacji wewnętrznej 
(erudion), które pozwala na łatwą wymianę informacji 
między doradcami, dzielenie się pomysłami i doświad-
czeniem, szybkie informowanie o zmianach związanych 
z produktami. W 2014 roku pojawiło się łącznie ponad 4 
tys. postów i komentarzy naszych doradców. Wyzwa-
niem dla Spółdzielni jest edukowanie nt. wielu możliwości 
wykorzystania tego narzędzia oraz zmotywowanie do-
radców do korzystania z niego w swojej codziennej 
pracy.

aktywnie korzystamy z webinariów, czyli możliwości 
transmisji na żywo szkoleń, spotkań i prezentacji. dzięki 
temu nasi doradcy w całej Polsce mogą wziąć udział 
w wydarzeniach, które mają miejsce w centrali w War-
szawie, na bieżąco komentować i włączać się w dyskusję.

Nasze zoBowiązaNie
„ str ategia r adości” 2015 –2016

ReguLaRNie RaZ Na MieSiąC
 SPOTKaNie Z CZłONKaMi i dORadCaMi, 

TRaNSMiSja ON-LiNe.
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integrujemy poprzez sport
g’aNg Team powołany w 2014 roku 
ma promować wśród pracowników 
i partnerów biznesowych firm grupy 
aNg zdrowy tryb życia poprzez ak-
tywny udział w  dwóch sekcjach 
sportowych: biegowej i rowerowej. 
W 2014 roku udało nam się wziąć 
udział w firmowej sztafecie biegowej 
w ramach Poland Business Run, jako 
sponsor wystawiliśmy drużynę w wy-
ścigu kolarskim Cyklo gdynia, wzięliśmy 
udział w trzech maratonach rowero-
wych MTB w ramach Poland Bike Ma-
rathon. Członkowie g’aNg Team mogą 
uzyskać dofinansowanie na profesjo-
nalne stroje kolarskie i biegowe.

Raz na miesiąc spółdzielcy i doradcy otrzymują nasz we-
wnętrzny biuletyn, zawierający aktualne informacje z życia 
Spółdzielni oraz zmiany w ofercie i regulaminach produkto-
wych banków.

Każdego roku badamy poziom satysfakcji spółdzielców i do-
radców. W 2014 roku w badaniu wzięło udział 87 spółdzielców 
i 147 doradców. dane z najnowszego badania (przeprowadzo-

Nasze zoBowiązaNie
„ str ategia r adości” 2015 –2016

PROMOCja CZyTeLNiCTWa
1  Do 2015 roku: 500 książEk uDostęPNioNych,  

250 wyPożycZoNych książEk;

2  Do 2016 roku: 1000 książEk uDostęPNioNych, 
500 wyPożycZoNych książEk; 

POPRaWa WaRuNKóW PRaCy i żyCia:
3  ubEZPiEcZENiE NA życiE wsPółfiNANsowANE PrZEZ 

sPółDZiELNię: 2015 rok – 60%, wsPółPrAcowNików 
objętych ubEZPiEcZENiEM, 2016 rok – 90%;

4  PrywAtNA oPiEkA MEDycZNA – ubEZPiEcZENiE Lub 
PAkiEt MEDycZNy – wsPółfiNANsowANE PrZEZ 
sPółDZiELNię: 2015 rok – 40% wsPółPrAcowNików 
korZystAjących, 2016 rok – 70%;

5  ProDukt systEMAtycZNEGo osZcZęDZANiA NA 
EMEryturę wsPółfiNANsowANy PrZEZ sPółDZiELNię: 
2015 rok – 50% wsPółPrAcowNików korZystAjących, 
2016 rok – 70%;

6  iNtEGrAcjA PoPrZEZ sPort – uDZiAł G’ANG tEAM, 
DrużyNy rowErowEj i biEGowEj w co NAjMNiEj 10 
wyDArZENiAch rocZNiE  podsumowaNie dział ań

„ str ategi i  r adości” 2014 
STWORZeNie dRużyNy ROWeROWej 

i BiegOWej ORaZ udZiał W PRZyNajMNiej 
PięCiu WydaRZeNiaCh.

ZrEALiZowANE

200 KSiążeK udOSTęPNiONyCh W MaKTaBie, 
Pięć KSiążeK ROCZNie PRZeCZyTaNyCh 
PRZeZ KażdegO CZłONKa SPółdZieLNi.

ZrEALiZowANE w 80%

nego w czerwcu 2015 roku), w którym udział wzięło 97 spół-
dzielców i 137 doradców, są prezentowane w treści raportu. 

DbAMy o roZwój osobisty
Promujemy czytelnictwo
dzięki specjalnej wirtualnej bibliotece – Maktabie – nasi 
współpracownicy mogą sobie pożyczać książki. W 2014 
roku Spółdzielcy udostępnili sobie nawzajem 205 książek, 
zarejestrowaliśmy 216 wypożyczeń.

Nasze zoBowiązaNie
„ str ategia r adości” 2015 –2016

ReguLaRNe WiZyTy PRZedSTaWiCieLi 
ZaRZądu W RegiONaCh – 4 RaZy W WOj. 
MaZOWieCKiM, KujaWSKO-POMORSKiM, 
POdLaSKiM, WaRMińSKO-MaZuRSKiM, 

WieLKOPOLSKiM, góRNOśLąSKiM, 
MałOPOLSKiM, 1 RaZ W WOj. 

ZaChOdNiOPOMORSKiM, POMORSKiM 
i dOLNOśLąSKiM
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08
Kapitał

społeczNy 

 · fuNdaCja „Będę KiM ZeChCę”
 · NajWażNiejSZe iNiCjaTyWy
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Nasza wizja: spółdzielnia będzie tworzyć kapitał 
społeczny poprzez angażowanie się w inicjatywy na 
rzecz współpracy międzyludzkiej, zarówno wewnątrz 
naszej firmy, jak i społeczności poza firmą; chcemy 
się dzielić naszą wiedzą, doświadczeniem i zasobami, 
budując kapitał społeczny, kapitał zaufania i współ-
pracy, tak aby zmieniać świat na lepszy.

podsumowaNie dział ań
„ str ategia r adości” 2014

OPRaCOWaNie PROgRaMu WOLONTaRiaTu 
PRaCOWNiCZegO, jegO WdROżeNie 

i KOMuNiKaCja. CeL: 400 gOdZ. 
WOLONTaRiaTu PRaCOWNiCZegO.

ZrEALiZowANE

dZiałaNia W RaMaCh fuNdaCji „Będę 
KiM ZeChCę”. CeL: OPRaCOWaNie ZałOżeń 

PROgRaMu STyPeNdiaLNegO ORaZ 
PROgRaMu MeNTORiNgu i TuTORiNgu, iCh 
KONSuLTaCje, WdROżeNie PROgRaMóW.

ZrEALiZowANE

WSPaRCie eduKaCji eKONOMiCZNej 
SPOłeCZeńSTWa – NaWiąZaNie 

WSPółPRaCy Z LOKaLNyMi SZKOłaMi, 
fuNdaCjaMi, STOWaRZySZeNiaMi. CeL: 6 

SPOTKań eduKaCyjNyCh.

ZrEALiZowANE

fuNDAcjA „bęDę kiM ZEchcę”
fundacja „Będę Kim Zechcę” powstała w 2013 roku. jej za-
łożycielem jest grupa aNg. Statutowym celem fundacji jest 

wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi poprzez 
realizowane programy stypendialne i edukacyjne oraz pro-
mocja wolontariatu pracowniczego.

Nasze zoBowiązaNie
„ str ategia r adości” 2015 –2016

PROMOWaNie idei WOLONTaRiaTu, 
aNgażOWaNie WSPółPRaCOWNiKóW.

W 2015 ROKu – 1000 gOdZiN WOLONTaRiaTu.

W 2016 ROKu – 1500 gOdZiN WOLONTaRiaTu.

WSPaRCie eduKaCji eKONOMiCZNej 
SPOłeCZeńSTWa – NaWiąZaNie WSPółPRaCy 

Z LOKaLNyMi SZKOłaMi, fuNdaCjaMi, 
STOWaRZySZeNiaMi.

12 SPOTKań eduKaCyjNyCh W 2015 i 2016 
ROKu. 

działania fundacji (program stypendialny i wolontariat pra-
cowniczy) zostały wyróżnione jako dobra praktyka w ra-
porcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. dobre praktyki 
2014” publikowanym corocznie przez forum Odpowiedzial-
nego Biznesu. 

Więcej informacji znajduje się na stronie
www.bedekimzechce.pl

Misja fundacji
Pomoc młodym ludziom w odnajdywaniu siebie i wska-
zywanie im możliwej drogi rozwoju, przy zapewnieniu 
wsparcia, które pozwoli im być, kim zechcą.

Kapitał społeczNy
dla firmy, która chce 

prowadzić swój 
biznes w sposób 
odpowiedzialny, 
podstawą jest 

dbanie o otacza-
jące nas środo-

wisko, klientów, 
partnerów i współpra-

cowników. dla Spółdzielni oznacza to 
przede wszystkim kontakt z ludźmi. To 
podstawowa różnica naszego modelu 

pracy od jakichkolwiek alternatyw-
nych modeli spotykanych na rynku. 

Wdrożenie jakiejkolwiek strategii czy 
nowego produktu do oferty to dopiero 
początek ciężkiej pracy. do każdej wizji, 
idei czy pomysłu musimy naszych ludzi 
i partnerów przekonać. Nie zawsze i nie 

każdego się da – jesteśmy przecież 
organizacją otwartą na dialog. jednak 
Ci przekonani odnoszą o wiele lepsze 

wyniki a przede wszystkim mają o wiele 
większą satysfakcję ze swojej pracy niż 
osoby, którym coś odgórnie nakazano.

jesteśmy organizacją liberalną, ale jed-
nocześnie trzymamy swoje standardy 

w kwestiach dla nas kluczowych. Pewne 
wartości są niedyskusyjne. Wymaganie 
ich jest jednak możliwe wyłącznie przy 
pełnej przejrzystości podejmowanych 

przez nas jako zarząd decyzji. jesteśmy 
pierwszymi beneficjentami zarówno 

porażek jak i sukcesów naszej organiza-
cji. Tam gdzie możemy dajemy przykład 

naszą własną pracą, postawami czy 
zaangażowaniem. Każdy z członków 

zarządu jest aktywnym wolontariuszem 
fundacji „Będę Kim Zechcę”. 

michał KwaseK
CZŁONEk ZARZądu, 

ANG SPóŁdZIELNIA dORAdCóW 
kREdYTOWYCh 
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NAjwAżNiEjsZE iNicjAtywy fuNDAcji „bęDę kiM 
ZEchcę‚”
•	 Program stypendialny – jego celem jest wyrównywanie 

szans edukacyjnych młodych ludzi, którym środowisko 
i sytuacja materialna nie pozwalają na wykorzystanie 
potencjału;

•	 Program tutoringowy – w ramach którego wolonta-
riusze z grupy aNg i nie tylko obejmują opieką tu-
torską podopiecznych fundacji „Będę Kim Zechcę”;

•	 Programy edukacyjne – realizowane w szkołach 
programy dotyczące finansów i przedsiębior-
czości: „finanse na wesoło” oraz „Odpowiedzialna 
przedsiębiorczość”.

Program stypendialny
Skierowany jest do młodzieży w wieku od 12. do 21. roku 
życia, której status materialny nie pozwala na stworzenie 
odpowiednich warunków kształcenia, rozwoju osobi-
stego, realizowania pasji i spełniania marzeń. Celem 
programu jest stworzenie takiej przestrzeni do rozwoju 
młodych osób, aby w przyszłości mogli być właśnie tym, 
kim zapragną.

Program stypendialny jest cyklicznym programem. Stypen-
dium w maksymalnej wysokości 300 zł/miesiąc może być 
przeznaczone na dofinansowanie różnych form nauki, zain-
teresowań i pasji, a także na zakup pomocy naukowych czy 
dojazdów do szkoły. Każdy stypendysta po zakończeniu 
roku szkolnego może wnioskować o przedłużenie stypen-
dium na kolejny rok. 

W programie stypendysta oprócz wsparcia finansowego 
uzyskuje również opiekę i wsparcie tutora (opiekuna).

wartości fundacji:
•	 pracowitość i przedsiębiorczość – bo przygotowują one 

do samodzielności i umożliwiają swobodny wybór ży-
ciowej drogi;

•	 kształcenie się – bo jest niezbędne w rozwoju zawo-
dowym i osobistym, to dzięki niemu stale się rozwijamy 
i nie zatrzymujemy się w miejscu;

•	 radość – bo towarzyszy nam, gdy wybierzemy właściwą 
dla nas drogę zawodową i osobistą;

•	 zaangażowanie – bo jest podstawą wszelkich działań;
•	 współpraca – bo uczy nas zmiany postawy z „ja” 

na „ja i My”;
•	 wolność – bo dzięki niej możemy być, kim chcemy.

fundacja „Będę Kim 
Zechcę” dopiero 
rozwija skrzydła. 
Od pierwszego 
dnia angażuje 

w działania współ-
pracowników Spół-

dzielni i całej grupy 
aNg. Wiążą się z tym 

liczne wyzwania. Nie możemy pójść do 
sklepu i powiedzieć: „Poproszę jednego 
wolontariusza, dwa litry odpowiedzial-
ności i cztery kilogramy zaangażowa-
nia!”. Co więcej, nie da się powiedzieć: 

„Będziesz wolontariuszem i będziesz się 
angażował”. Zaangażowanie rodzi się 

bardzo powoli. To branie odpowiedzial-
ności za projekty, w których uczestni-

czymy, zgłaszanie się do udziału w nich, 
rezygnowanie z własnych przyjemności 
i z własnego czasu na rzecz tego, aby 

pomóc innym. ale to proces, który 
wymaga czasu.

marta godzisz 
FuNdACjA „Będę kIm ZEChCę”
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Od ponad roku z dużym zainteresowaniem przyglądam się 
działaniom fundacji „Będę Kim Zechcę”. Przyglądam i kibicuję 
im. Kiedy 2014 roku poproszono mnie o pomoc w przygotowa-
niu tutorów-wolontariuszy grupy aNg, którzy mieli rozpocząć 

pracę z młodymi stypendystami fundacji, program stypendialny 
dopiero startował. dzisiaj to już konkretne, wymierne i, jak widać, 
potrzebne przedsięwzięcie, które dynamicznie się rozwija. Coraz 

więcej młodych ludzi korzysta z pomocy finansowej fundacji 
i wsparcia tutorów-wolontariuszy. To dla nich ogromna szansa, 

aby stać się, kim zechcą. uważam, że program stypendialny 
fundacji to bezcenna inicjatywa. Trzymam kciuki za programy 

fundacji i zespół niezwykłych ludzi, który ją tworzy.

jarosław traczyńsKi
PReZeS fuNdaCji KOLegiuM TuTORóW

TRZyMaM KCiuKi 
Za PROgRaMy 

fuNdaCji i ZeSPół 
NieZWyKłyCh 

LudZi, KTóRy ją TWORZy.
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podsumowaNie dział ań FuNdac ji 
„Będę Kim zechcę” 2014 –2015 
i  pl aN 2015 –2016 –  progr am 

st ypeNdialNy
W ROKu SZKOLNyM 2014/2015 OdByła Się 

PiLOTażOWa edyCja PROgRaMu – MaMy 8 
STyPeNdySTóW, KTóRZy Są WSPieRaNi PRZeZ 

8 aKTyWNyCh TuTORóW. 

W KOLejNyM ROKu ChCieLiByśMy OBjąć 
OPieKą fuNdaCji 50 STyPeNdySTóW. OBeCNie 

POSZuKujeMy PaRTNeRóW, Z KTóRyMi 
BędZieMy MOgLi SfiNaNSOWać WSPaRCie 

dLa MłOdyCh i ZdOLNyCh POdOPieCZNyCh 
fuNdaCji.

Program tutoringowy
Kim jest tutor fundacji „Będę Kim Zechcę”?
•	 to osoba wspierająca ucznia w rozwoju od momentu ob-

jęcia go programem stypendialnym fundacji „Będę Kim 
Zechcę”; 

•	 pracująca indywidualnie z podopiecznym przez 10 mie-
sięcy w roku, spotykająca się przynajmniej raz w miesiącu, 
pełniąca również funkcję administratora stypendysty, 
który nadzoruje udział ucznia w programie stypendialnym; 

•	 wspierająca rozwój stypendysty. Pomagająca mu w do-
konywaniu wyborów, które pozwalają na realizację naj-
korzystniejszych dla niego działań, uwzględniając jego 
predyspozycje, zainteresowani i zdolności.

Tutorem może zostać pracownik, współpracownik lub przed-
stawiciel jednego z partnerów grupy aNg. fundacja oferuje 
profesjonalne szkolenie przygotowujące do roli tutora oraz 
wsparcie merytoryczne podczas trwania programu. Nad ja-
kością programu tutoringowego czuwa jarosław Traczyński, 
prezes fundacji Kolegium Tutorów.

podsumowaNie dział ań FuNdac ji 
„Będę Kim zechcę” 2014 –2015 
i  pl aN 2015 –2016 –  progr am 

tutoriNgow y
W ROKu SZKOLNyM 2014/2015 OdByłO Się 

PieRWSZe SZKOLeNie TuTORóW (dWa dNi), 
W KTóRyM udZiał WZięłO 30 OSóB. ZgłOSiłO 

Się OśMiu TuTORóW, KTóRZy aKTyWNie 
SPędZiLi 192 gOdZiNy Z POdOPieCZNyMi 

fuNdaCji. 
NaSZ PLaN Na KOLejNy ROK SZKOLNy TO 

POZySKaNie 30 TuTORóW.

Programy edukacyjne
finanse na wesoło
To edukacyjny, autorski program warsztatów finansowych 
dla dzieci ze szkół podstawowych, którego głównym 
celem jest wykształcenie pozytywnych nawyków finan-
sowych oraz przekazanie w ciekawy, przyjazny i zabawny 
sposób wiedzy z zarządzania finansami osobistymi. 
Na warsztatach poruszamy zagadnienia takie jak:
•	 skąd się biorą pieniądze?
•	 jak można zarobić pieniądze?
•	 co zrobić ze swoim kieszonkowym?
•	 jak pomnażać pieniądze?

odpowiedzialna przedsiębiorczość
To autorski cykl spotkań poświęconych przedsiębior-
czości i odpowiedzialności przedsiębiorców wobec ota-
czającego ich świata. W czasie zajęć uczniowie dowiadują 
się, w jaki sposób prowadzić firmę, jak nią zarządzać i dla-
czego ważne są wartości firmy; wspólnie zastanawiamy 
się też, kto jest ważniejszy w firmie: czy szef, czy pra-
cownik, opowiadamy o różnych modelach biznesowych 
i tworzymy firmy.

Z ogromnym 
zaciekawieniem 
i obawą czekałam 

na rozpoczę-
cie programu 

tutoringowego 
w fundacji „Będę 

Kim Zechcę”. entu-
zjazm był ogromny, 

ponieważ stawałam się świadkiem 
tworzenia czegoś niecodziennego 

w branży pośrednictwa finansowego. 
Miejsca dającego swoim współpra-
cownikom możliwości do działań 
wolontariackich. Pośrednik, do tej 

pory kojarzony zazwyczaj źle, staje się 
tutorem. Przerażona, bo jak w codzien-
nym dniu pełnym wyzwań związanych 
z pozyskaniem i dobrym doradztwem 

klientowi, w otoczeniu ogromnej 
konkurencji, znaleźć na to termin. Ktoś 
kiedyś powiedział, że bezinteresownie 
poświęcony czas innej osobie powo-
duje, że zaczynasz mieć go więcej. 

W moim przypadku to była prawda, 
a problem tkwił jedynie w głowie. Te 

parę godzin spędzonych na wspólnych 
działaniach z moim podopiecznym 
dają mi głęboką satysfakcję bycia 

w pełni. Nie wyobrażam sobie innego 
miejsca, w którym mogłabym być 

merytorycznym doradcą skupionym 
na dobru klienta i jednocześnie uczyć 

się, jak stawać się lepszym, spełnionym 
człowiekiem. Taką możliwość daje mi 

fundacja.

agNieszKa jaKuBczyK
TuTOR, SPóŁdZIELCA, 

ANG SPóŁdZIELNIA dORAdCóW 
kREdYTOWYCh 
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woLoNtAriAt

pl aN 2015 –2016
W NaSTęPNyM ROKu SZKOLNyM ZOSTaNą 

PRZePROWadZONe TRZy WydaRZeNia 
Z ZaKReSu WOLONTaRiaTu aKCyjNegO 

W TRZeCh MiaSTaCh W POLSCe.

Podsumowanie inicjatyw w ramach wolontariatu akcyjnego:
•	 give and gain day. Mecz z dziećmi ze Stowarzyszenia 

Wspólne Podwórko. W akcji wzięło udział 12 wolonta-
riuszy = 48 godzin zaangażowania;

•	 Piknik rodzinny ze stowarzyszeniem SPOZa i przed-
szkolem Radosne Maluchy. W akcji wzięło udział 12 wo-
lontariuszy = 48 godzin zaangażowania;

•	 mecz ze stowarzyszeniem Wspólne Podwórko. W akcji 
wzięło udział 10 osób = 20 godzin zaangażowania;

•	 po raz kolejny zaangażowaliśmy się we wsparcie kon-

kursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 
organizowany przez fundację inicjatyw Społeczno-eko-
nomicznych – sześciu naszych wolontariuszy oceniało 
oceniało nadesłane wnioski pod kątem efektywności 
ekonomicznej zaproponowanych rozwiązań.

PoDsuMowANiE buDżEtu fuNDAcji
W 2014 roku budżet fundacji opierał się na środkach prze-
kazanych przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 
– równowartość 10% nadwyżki bilansowej Spółdzielni. W na-
stępnym roku fundacja planuje pozyskanie nowych źródeł 
finansowania projektów od partnerów zewnętrznych.

Przez ostatnie 
miesiące miałem 
przyjemność pro-

wadzić zajęcia 
z przedsiębior-
czości w kilku 

szkołach podsta-
wowych dla dzieci 

w wieku 11–13 lat.
gdybym miał się zastanowić, jakie 
wartości udało nam się przekazać 

przez kilkadziesiąt minut tym młodym 
ludziom, to powiedziałbym, że oprócz 
oczywistych rzeczy, takich jak wiedza 

na temat małej przedsiębiorczości, 
dostarczyliśmy dzieciom impuls do 

podniesienia poczucia własnej warto-
ści oraz zadowolenia z siebie i z życia. 

Co jeszcze ciekawsze, bycie wolon-
tariuszem daje możliwość wykazania 

się w wielu dziedzinach, a przez to 
odczuwania dumy z własnych czynów. 

i teraz najważniejsze pytanie – kto 
wyniósł więcej z tych lekcji? ja, czy 

dzieci?

mirosław gładecKi
WOLONTARIuSZ, SPóŁdZIELCA, 
ANG SPóŁdZIELNIA dORAdCóW 

kREdYTOWYCh 

podsumowaNie dział ań FuNdac ji 
„Będę Kim zechcę” 2014 –2015  
i  pl aN 2015 –2016 –  progr amy 

eduK acyjNe

W ROKu SZKOLNyM 2014/2015 W PROgRaMy 
eduKaCyjNe fuNdaCji ByłO 

ZaaNgażOWaNyCh 15 WOLONTaRiuSZy, 
KTóRZy PROWadZiLi ZajęCia dLa 350 

dZieCi Z 14 gRuP W 7 SZKOłaCh. W SuMie 
WOLONTaRiuSZe fuNdaCji POPROWadZiLi 

165 gOdZiN Zajęć, a Na PRZygOTOWaNie dO 
Zajęć POśWięCiLi 189 gOdZiN.

PLaNy fuNdaCji Na KOLejNy ROK 
SZKOLNy TO 40 gRuP, OK. 1000 dZieCi 
i 30 WOLONTaRiuSZy. ROZPOCZęLiśMy 

POSZuKiWaNia PaRTNeRóW fiNaNSOWyCh 
PROgRaMóW eduKaCyjNyCh.
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2014 r .

Koszt y statutowe 30 3 42 , 5

st ype N dia 11 700

proj e K t „ N ie Nieodp owie dzialNi ” 17835

darowizNy 500

dział alNość prom ująca s p ort 
(u dział w B ieg u) 307,5

Koszt y admiNistacyj N e 42 732 ,13

zuż ycie mate riałów 422,49

us ług i oBce (us ług i Ks ięgowe) 615

p odatKi i  op ł at y (op ł at y BaN Kowe 
i  sądowe) 522, 64

w yNag rodze Nia i  Narzut y Na 
w yNag rodze Nia 35 514
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09
środowisKo

 · łańCuCh dOSTaW
 · dZiałaNia jaKie POdejMujeMy 

W TyM OBSZaRZe
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Nasza wizja: pozytywnie wpły-
niemy na środowisko – wierzymy, 
że każda organizacja wpływa 
w mniejszy lub większy sposób na 
otaczające ją środowisko. chcemy 
nie tylko eliminować swój nega-
tywny wpływ na środowisko, ale 
chcemy również mieć swój udział 
w tym, że następne pokolenia będą 
miały szansę żyć, korzystając z za-
sobów naturalnych w stopniu nie 
mniejszym niż ten, w jakim korzy-
stamy obecnie.

Staramy się neutralizować i ograniczać 
negatywny wpływ działalności naszej 
organizacji na środowisko. jednak 
w tym obszarze naszej strategii mogli-
byśmy i powinniśmy robić więcej. jest 
szereg utrudnień w monitorowaniu 
wpływu Spółdzielni na środowisko, 
które dotyczą przede wszystkim mie-
rzenia zużycia energii i wody, monito-
rowania emisji CO ze względu na różne 
formy rozliczania mediów przyjęte 
przez zarządców budynków, w któ-
rych mieszczą się nasze biura.

Nasza proekologiczna polityka mar-
ketingowa (100% papieru biurowego 
pochodzi z recyklingu, 100% zama-
wianych materiałów marketingowych 
ma certyfikat fSC) została wyróżniona 

jako dobra praktyka długoletnia w „Raporcie Odpowie-
dzialny Biznes w Polsce 2014. dobre praktyki”, publiko-
wanym przez forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Razem z fundacją Partnerstwo dla środowiska przy-

gotowujemy „ekoappkę”, która będzie narzędziem 
do mierzenia i monitorowania wpływu na środowisko 
przez firmy, udostępnionym dla wszystkich na stronie 
www ekozaangazowani pl

środowisKo

podsumowaNie dział ań 
„ str ategia r adości” 2014

KORZySTaNie Z PaPieRu Z ReCyKLiNgu PRZeZ 
CeNTRaLę SPółdZieLNi – 100% ZaMaWiaNegO 

PaPieRu BiuROWegO ORaZ MaTeRiałóW 
MaRKeTiNgOWyCh POChOdZi Z ReCyKLiNgu 

(POSiada CeRTyfiKaT fSC)

cEL ZrEALiZowANy

BudOWaNie śWiadOMOśCi NT. ByCia eKO 
W BiuRZe, eduKaCja eKOLOgiCZNa

NiEZrEALiZowANy

ZaChęCeNie dO KORZySTaNia Z PaPieRu 
Z ReCyKLiNgu, eduKaCja SPółdZieLCóW 

W TyM ZaKReSie dO KOńCa 2014 – 
40% PaPieRu ZaMaWiaNegO PRZeZ 

SPółdZieLCóW

NiEZrEALiZowANy

WPROWadZeNie SySTeMu MONiTOROWaNia 
iLOśCi ZużyTegO PaPieRu, eNeRgii

NiEZrEALiZowANy

WPROWadZeNie SegRegaCji OdPadóW jaKO 
STaNdaRdu W KażdyM BiuRZe

NiEZrEALiZowANy

o eKoappce
eKOaPPKa TO PROSTe NaRZędZie, dZięKi 

KTóReMu MOżeSZ OBLiCZyć PRZyBLiżONy 
WPłyW śROdOWiSKOWy TWOjej fiRMy. 

jaK dział a eKoappK a?
eKOaPPKa LiCZy TWój WPłyW 

śROdOWiSKOWy Na POdSTaWie 
WPROWadZaNyCh PRZeZ CieBie CO MieSiąC 

daNyCh dOTyCZąCyCh ZużyCia M.iN. eNeRgii 
eLeKTRyCZNej CZy PaLiWa. 

dl aczego warto Korzystać 
z eKoappKi?

dZięKi eKOaPPCe MOżeSZ śLedZić 
i KONTROLOWać SWój WPłyW 

śROdOWiSKOWy. PONadTO, dZięKi 
PRZygOTOWaNej PRZeZ NaS BaZie 

WiedZy, dOWieSZ Się, jaK ZMNiejSZać 
WPłyW śROdOWiSKOWy i Być BaRdZiej 

OdPOWiedZiaLNyM PRZedSięBiORCą. 
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łAńcuch DostAw 
jesteśmy organizacją oferującą przede wszystkim 
usługi, dlatego nasz łańcuch dostaw nie jest szczególnie 
rozbudowany. Najważniejszymi partnerami w nim są instytucje 
finansowe, których produkty sprzedajemy, firmy świadczące 
usługi iT, usługi marketingowe oraz dostawcy sprzętu 
biurowego i materiałów biurowych, dostawcy energii i wody.
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Nasze zoBowiązaNie
EkoEDukAcjA wsPółPrAcowNików – 

PAPiEr, ENErGiA, oDPADy  
CeNTRaLa: CeL 2015 – uSTaLeNie POZiOMu 
ZużyCia eNeRgii, CeL 2016 –OgRaNiCZeNie 
ZużyCia O 10%, OddZiały: OPRaCOWaNie 

i WdROżeNie LiSTy ZaLeCeń, dZięKi KTóRyM 
MOżNa OgRaNiCZyć ZużyCie eNeRgii, 

PiSeMNe deKLaRaCje O STOSOWaNiu 50% 
W 2015 i 95% W 2016 ROKu;

korZystANiE Z PAPiEru w 100% 
Z rEcykLiNGu, oGrANicZENiE ZużyciA 

PAPiEru:
 CeNTRaLa: 100% MaTeRiałóW 

MaRKeTiNgOWyCh i PaPieRu POSiada 
CeRTyfiKaT fSC, uSTaLeNie POZiOMu 

ZużyCia PaPieRu, CeL 2016 – OgRaNiCZeNie 
WydRuKóW O 10%; OddZiały: CeL 2016 
– uSTaLeNie POZiOMu ZużyCia PaPieRu 

i OgRaNiCZeNie WydRuKóW O 10%; 
KORZySTaNie Z PaPieRu fSC – CeL 2015 – 20% 

BiuR ; CeL 2016 – 50% BiuR.

sEGrEGAcjA i oGrANicZENiE oDPADów: 
OPRaCOWaNie i WPROWadZeNie 

LiSTy ZaLeCeń, dZięKi KTóRyM MOżNa 
OgRaNiCZyć iLOść OdPadóW, CeNTRaLa: 
WPROWadZeNie SegRegaCji OdPadóW 
W 2015 ROKu; OddZiały: dO KOńCa 2016 

ROKu 50% OddZiałóW Ma WPROWadZONą 
SegRegaCję OdPadóW

Nasze zoBowiązaNie 2015 –2016
„ str ategia r adości”

PRZygOTOWaNie aNKieTy dOTyCZąCej 
PRZeSTRZegaNia ZaSad SPOłeCZNej 

OdPOWiedZiaLNOśCi BiZNeSu
 i PRZeKaZaNie jej dOSTaWCOM. 

CeL 2015 TO BudOWaNie śWiadOMOśCi 
dOSTaWCóW W TyM ZaKReSie, 50% 

dOSTaWCóW SPełNiająCyCh KRyTeRia, 
W 2016 ROKu – 100% dOSTaWCóW 

SPełNiająCyCh KRyTeRia,  
KORZySTaNie Z uSług TyLKO TyCh 

dOSTaWCóW, KTóRZy PRZeSTRZegają ZaSad 
SPOłeCZNej OdPOWiedZiaLNOśCi BiZNeSu.

Całkowita kwota wydatków na 
usługi i produkty oferowane przez 

dostawców

W tym środki z dotacji

W tym prowizje członków 
Spółdzielni

Całkowita kwota wydatków na 
usługi i produkty oferowane przez 

dostawców

W tym środki z dotacji

W tym prowizje członków 
Spółdzielni

19 053 902,34 zł

19 401 144,61 zł

21 251 363,60 zł

22 360 410,43 zł

319 400,72 zł

421 272,06 zł

rozliczeNie 
„ str ategi i  r adości” 2014

MONiTOROWaNie łańCuCha dOSTaW

cEL NiEZrEALiZowANy

2013 r 

2014 r 

w ydatKi Na produK t y i  usługi 
oFerowaNe przez dostawców Od kilku lat współ-

pracuję ze aNg 
Spółdzielnią do-
radców Kredyto-
wych, realizując 
zlecenia galan-

terii papierowej. 
firma jako jedna 

z pierwszych na 
polskim rynku udowodniła, iż można 
swoje materiały oprzeć na papierach 
ekologicznych pochodzących w 100% 
z recyclingu. Moje wcześniejsze do-

świadczenia z papierami CSR (corpo-
rate social responsibility) opierały się 
głównie na współpracy z zachodnimi 

firmami z francji, holandii, Belgii. 
firma aNg pokazała, że w Polsce też 
można używać papierów ekologicz-

nych, i to wcale nie na małą skalę. Bar-
dzo lubię i doceniam tę współpracę, 

choć nie jest to klient łatwy, a kompro-
mis pomiędzy korzystną ceną i wyso-
ką jakością produktów nie zawsze jest 
prosty do osiągnięcia. Przez ten okres 

stworzyliśmy wiele ekologicznych 
papierowych produktów, które są ab-
solutnymi nowościami z zakresie CSR 
i mam nadzieję, że dalsza współpraca 

będzie również udana.

piotr samoraj
dyReKTOR haNdLOWy

dB PRiNT POLSKa SP. Z O.O.
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dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu raportu. 
W szczególności chcielibyśmy podziękować:

współpracownikom spółdzielni
Aldonie banaszak,
tomaszowi bujańskiemu,
Annie cykier,
Ewie fijołek,
krzysztofowi Gajórowi,
Mirosławowi Gładeckiemu,
Marcie Godzisz,
Magdalenie Gumińskiej,
Agnieszce jakubczyk,
Alicji karpińskiej,
Ewie koczarze,
Michałowi krutulskiemu,
Magdalenie Mikityn,
jackowi Plewie,
Elżbiecie rzempale,
Lechosławowi sengerowi,
wojciechowi sochackiemu,
tomaszowi szlachcie,
Agnieszce szubie,
Ewie szul-skjoeldkrona,
Michałowi woszczkowi,

oraz naszym partnerom biznesowym, przedstawicielom 
organizacji pozarządowych i ekspertom zewnętrznym: 
joannie brzozowskiej-wabik 
ze Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy,
Maciejowi chlebowskiemu 
z Bgż BNP Paribas Sa,

podzięKowaNia

Natalii ćwik-obrębowskiej
z go Responsible Consulting,
sylwestrowi Gorzeniowi
z iNg Banku śląskiego Sa,
Grzegorzowi janasikowi
z Banku Pekao Sa,
Magdalenie klaus
z fundacji inicjatyw Społeczno-ekonomicznych,
krystianowi kulczyckiemu
z eurobanku Sa,
Pawłowi łukasiakowi
z akademii Rozwoju filantropii,
łukaszowi Molendzie
z Banku Zachodniego WBK Sa, 
Arturowi sikorze
z Notus doradcy finansowi,
Prof  bolesławowi rokowi
z Centrum etyki Biznesu i innowacji Społecznych, 
akademia Leona Koźmiskiego,
Andrzejowi roterowi
z Konferencji Przedsiębiorstw finansowych,
iwonie rubanowicz
z Banku Millenium Sa,
Piotrowi samorajowi
z dB PRiNT Sp. z o.o.,
Aleksandrze stanek-kowalczyk
z deloitte,
jarosławowi traczyńskiemu
z fundacji Kolegium Tutorów.
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iNdeKs gri 
ws K a źNiKi w y t yczN e Kom e Ntarz

odNie s ie Nie 
w r ap orcie

strategia i aNaliza

g4-1
oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji 
i zaadresowania kwestii zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii

Ten wskaźnik nie był 

raportowany w 2013 r.
3, 33, 42, 65

g4-2 opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans
Ten wskaźnik nie był 

raportowany w 2013 r.
13-19, 22-31

proFil orgaNizacyjNy

g4-3 Nazwa organizacji 9

g4-4 główne produkty/usługi 27, 28

g4-5 lokalizacja siedziby głównej organizacji 79

g4-6 liczba krajów, w których działa organizacja Polska -

g4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji 24

g4-8
obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/
konsumentów i beneficjentów 

24, 25, 51-54

g4-9 skala działalności organizacji 27, 40-49, 56-59

g4-10 łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć 59

g4-11 liczba pracowników objęta układem zbiorowym (odsetek w ogólnej liczbie pracowników)
W Spółdzielni nie 

funkcjonuje układ 

zbiorowy

-

g4-12 opis łańcucha dostaw 27, 79

g4-13 znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności 24

g4-14 zarządzanie ryzykiem w organizacji 32-38

g4-15
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne przyjęte lub popierane 
przez organizację 

28-31

g4-16 lista branżowych stowarzyszeń państwowych lub międzynarodowych 28-31
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ws K a źNiKi w y t yczN e Kom e Ntarz
odNie s ie Nie 
w r ap orcie

ideNtyFiKacja istotNych aspeKtów i ich graNic

g4-17
struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych 
oraz przedsięwzięć typu joint-venture

24

g4-18 proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczania granic istotności aspektu 9

g4-19 lista istotnych kwestii zidentyfikowanych w procesie tworzenia treści raportu
Ten wskaźnik nie był 

raportowany w 2013 r.
10

g4-20 określenie dla każdego aspektu jego zakresu dla organizacji 10

g4-21 dla każdego materialnego aspektu, określenie zakresu aspektu na zewnątrz organizacji
Ten wskaźnik nie był 

raportowany w 2013 r.
10

g4-22
wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem 
powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru 
działalności, metod pomiaru)

brak korekt -

g4-23 znaczne zmiany stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu i zasięgu 9

zaaNgażowaNie iNteresariuszy

g4-24 lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację 24

g4-25 podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy 9, 24

g4-26
podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy 
oraz wskazanie czy miało miejsce specjalne zaangażowanie w procesie przygotowywania raportu

25

g4-27
Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez 
ich raportowanie

10, ramki w tekście 

„Oczekiwania 

interesariuszy”

proFil raportu

g4-28 okres raportowania 9

g4-29 data publikacji ostatniego raportu 2014 -

g4-30 cykl raportowania roczny -

g4-31 osoba kontaktowa 11

g4-32 indeks treści gri 73-78

g4-33 polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu 9

iNdeKs gri 
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ws K a źNiKi w y t yczN e Kom e Ntarz
odNie s ie Nie 
w r ap orcie

Nadzór

g4-34
struktura zarządcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ zarządczy, odpowiedzialnymi 
za poszczególne zadania

37

etyKa i iNtegralNość

g4-56 wartości, zasady, standardy i normy zachowań organizacji takie jak kodeks zachowań lub kodeks etyki 33-38

g4-57 
wewnętrzne i zewnętrzne mechaniznmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach nieetycznych 
prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji

Ten wskaźnik nie był 

raportowany w 2013 r.
33-38

g4-58
„wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy do raportowania zachowań nieetycznych bądź naruszających prawo lub 
naruszających interes firmy”

Ten wskaźnik nie był 

raportowany w 2013 r.
33-38

g4-ec – wsKaźNiKi eKoNomiczNe

wyNiKi eKoNomiczNe

dma podejście zarządcze 42

g4-ec1
Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów 
operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych 
zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytycji państwowych

42

oBecNość Na ryNKu

g4-ec6 odsetek wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach organizacji 100% -

pośredNi wpływ eKoNomiczNy

g4-ec8 znaczący pośredni wpływ ekonomiczny organizacji, wraz z zakresem oddziaływania 19, 65-68

praKtyKi w zaKresie zamówień

dma podejście zarządcze 70-71

g4-ec9 udział wydatków przeznaczonych na produkty i usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji 71

iNdeKs gri 
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ws K a źNiKi w y t yczN e Kom e Ntarz
odNie s ie Nie 
w r ap orcie

g4-eN – wsKaźNiKi środowisKowe

eNergia

dma podejście zarządcze 70-71

g4-eN3 całkowite zużycie energii w organizacji 70-71

g4-eN6 ograniczenie zużycia energii 70-71

produKty i usługi

g4-eN27 inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu 70

oceNa dostawców pod Kątem wpływu Na środowisKo

dma podejście zarządcze 70-71

g4-eN32 odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych 70-71

g4-eN33
istotny, faktyczny i potencjalny, negatywny wpływ na środowisko w łańcuchu dostaw oraz działania podjęte 
w związku z tym

70-71

wsKaźNiKi społeczNe

g4 – la – praKtyKi w zaKresie zatrudNieNia i godNej pracy

zatrudNieNie

dma podejście zarządcze 56

g4-la1
łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik przyjęć i fluktuacji pracowników według 
grupy wiekowej, płci, regionu

59

eduKacja i szKoleNia

g4-la9 średnia liczba godzin szkoleniowych w roku, przypadających na pracownika według płci i struktury zatrudnienia 60

g4-la11
odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej 
według płci

58

różNorodNość i rówNość szaNs

g4-la12
skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do 
mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

37

iNdeKs gri 
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ws K a źNiKi w y t yczN e Kom e Ntarz
odNie s ie Nie 
w r ap orcie

oceNa dostawców pod Kątem praKtyK w zaKresie zatrudNieNia

dma podejście zarządcze 70-71

g4-la14 procent nowych dostawców, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem praktyk w zakresie zatrudnienia 71

g4-la15
istotny, aktualny i potencjalny negatywny wpływ w zakresie zatrudnienia i godnej pracy w łańcuchu dostaw oraz 
działania podjęte w tym kierunku

71

g4 – hr – respeKtowaNie praw człowieKa

NiestosowaNie dysKrymiNacji

dma podejście zarządcze 30-31, 34

g4-hr3 całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz podjęte działania naprawcze nie stwierdzono -

oceNa orgaNizacji pod Kątem respeKtowaNia praw człowieKa

g4-hr9
całkowita liczba i odsetek działań/operacji, które poddane zostały ocenie pod kątem przestrzegania praw 
człowieka lub ocenie wpływu w tym zakresie

100% -

oceNa dostawców pod Kątem respeKtowaNia praw człowieKa

dma podejście zarządcze 70-71

g4-hr10 odsetek nowych dostawców poddanych weryfikacji pod kątem przestrzegania praw człowieka 71

g4 – so – społeczeństwo

społeczNość

dma podejście zarządcze 65

g4-so1
procent działań biznesowych, w których uwzględniana społeczność lokalna, prowadzona jest analiza wpływu na 
społeczność oraz realizowane są programy rozwoju spoleczności 

65-68

Korupcja

dma podejście zarządcze 33

g4-so3
całkowita liczba i odsetek jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją 
oraz główne zidentyfikowane ryzyka

100% -

g4-so4 Komunikacja i szkolenia dotyczące polityki i procedur antykorupcyjnych
Ten wskaźnik nie był 

raportowany w 2013 r.
35

iNdeKs gri 
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ws K a źNiKi w y t yczN e Kom e Ntarz
odNie s ie Nie 
w r ap orcie

g4 – pr – odpowiedzialNość za produKt

etyKietowaNie produKtów i usług

dma podejście do zarządzania 3, 33

g4-pr3
rodzaj informacji wymaganych na mocy wewnętrznych procedur w odniesieniu do oznakowania produktów i usług 
oraz odsetek znaczących kategorii produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym

Ten wskaźnik nie był 

raportowany w 2013 r.
33-34

g4-pr4
całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania 
i informacji o produktach i usługach według ich konsekwencji

Ten wskaźnik nie był 

raportowany w 2013 r.
54

g4-pr5 wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta
Ten wskaźnik nie był 

raportowany w 2013 r.
52

pouFNość iNFormacji KlieNta

g4-pr8 całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta oraz utraty danych
Ten wskaźnik nie był 

raportowany w 2013 r.
54
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Raport wydrukowano
na papierze z certyfikatem

fSC 100% recycling

KoNtaKt

aNg Spółdzielnia doradców Kredytowych 
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa,

tel.: 22 395 50 45 
fax: 22 395 50 46

e-mail: kontakt@angkredyty.pl
 NiP: 525 24 89 115, RegON: 142586599

Wynik z Eko-kalkulatora. źródło:  
EUROPEAN BREE, dane dotyczące  

porównania papieru recycled  
względem papieru  

produkowanego z włókien  
pierwotnych.

Copyright Arjowiggins.

Do produkcji raportu w nakładzie  
250 sztuk wykorzystano papier  

Cyclus Offset 170 g/m2 

oraz
Cyclus Offset 300 g/m2   

z certyfikatem FSC 100% recykling.
Zastosowanie papieru  

recyklingowego pozwoliło  
zredukować negatywny wpływ  

na środowisko naturalne. 

Świadczą o tym poniższe liczby:

155 kg mniej odpadów

65 kg mniej  
wyemitowanych gazów 
cieplarnianych

651 km krótsza podróż 
samochodem średniej  
klasy europejskiej

3584 litrów mniej zużytej  
wody

689 kwh mniej zużytej  
energii

252 kg mniej zużytego  
drewna
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