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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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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: 
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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
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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. 
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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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