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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, 


	o RAporcie
	Co znajduje się w raporcie
	Dla kogo jest raport
	Dlaczego prezentujemy wyniki w sposób zintegrowany
	Jak powstawał raport
	Zmiany w stosunku do poprzedniego raportu
	 SPÓŁDZIELNIA W LICZBACH 1
	Prezentacja treści 
	w raporcie:
	Kontakt w sprawie raportu:

	Kontekst działalności spółdzielni oraz wyzwania dla branży
	Rola spółdzielczego modelu w zrównoważonym rozwoju firmy
	Spółdzielnie dobrym sposobem na biznes2
	Służebna rola instytucji finansowych w społeczeństwie
	Sposób konkurencji W BRANŻY

	o Spółdzielni
	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

	Etyka w zarządzaniu Spółdzielnią i w pracy doradcy 
	Ład Spółdzielniany, Kodeks etyki i Komisja Etyki
	Biznes oparty na wartościach
	Odpowiedzialni i zaangażowani przywódcy

	Efektywny biznes 
	„Strategia Radości” – strategia biznesowa na lata 2014–2016 
	Zagrożenia dla realizacji „Strategii Radości” 
	Sprawozdanie finansowe

	Klienci
	Jak oceniają nas klienci
	Jak ulepszamy proces obsługi klienta i budujemy długotrwałe relacje.
	Bezpieczeństwo danych
	Skargi i reklamacje

	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

	Kapitał
	społeczny 
	Najważniejsze inicjatywy Fundacji „Będę Kim Zechcę‚”
	WOLONTARIAT
	Podsumowanie budżetu Fundacji

	Środowisko
	Łańcuch dostaw 


