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Nowy mBank 
najbardziej
przełomową 
innowacją na świecie
Bankowcy z całego świata są zgodni - nowy serwis transakcyjny mBanku to przełomowa innowacja w światowej bankowości. 
W międzynarodowym konkursie organizacji Efma „Distribution and Marketing Innovation Awards” nowy mBank wyprzedził 
projekty 158 banków z 54 krajów na pięciu kontynentach uzyskując tytuł najlepszego banku mobilnego i on-line „Digital  
and Mobile Excellence”. Otrzymaliśmy również statuetkę dla instytucji, która radykalnie zmienia oblicze globalnej 
bankowości „The Most Disruptive Innovation”.

Dziękujemy!

Odkryj przełomowy serwis transakcyjny mBanku i poczuj różnicę.
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„Niniejsza publikacja ma charakter informacyjno-reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. Oferta mBanku wraz z regulaminami będącymi jej integralną częścią jest dostępna na stronie: www.mbank.pl  
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych materiałów. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wydawcy jest zabronione. Wydawca nie ponosi 
odpowiedzialności za treść publikowanych reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń, które nie dotyczą żadnego z podmiotów z mBanku.”

Witamy w mBanku! 
W chwili, w której czytają Państwo ten numer „Business & More”, zmie-
niają się fasady naszych oddziałów.  Pojawia się na nich nowe, kolorowe 
logo mBanku, które zastępuje te dotychczasowe.
W ostatnich wydaniach naszego magazynu zapowiadaliśmy i szczegó-
łowo omawialiśmy nasz rebranding. Przygotowywaliśmy się do niego 
przez wiele miesięcy i dołożyliśmy starań, aby przyniósł naszym klien-
tom jak najwięcej korzyści, nie będąc przy tym uciążliwym. Jak Pań-
stwo już wiecie, nasze Oddziały Korporacyjne pozostają w tych samych 
znanych Wam miejscach. Nie zmienia się Wasz doradca. Nie ma rów-
nież potrzeby zmiany umów czy podpisywania nowych dokumentów.

Szczególnej uwadze polecam strony „Business & More”, na których 
omawiamy strukturę i sposób poruszania się po nowym serwisie in-
ternetowym Banku. W tym numerze odpowiadamy też na pytania 
klientów zamożnych, obsługiwanych dotąd przez MultiBank oraz BRE 
Private Banking & Wealth Management. Na stronach 22-26 prezentu-
jemy rozwiązanie, z którego jestem niezwykle dumny. Jest to pierwszy 
w Polsce mobilny serwis transakcyjny dedykowany klientom korpora-
cyjnym – mBank CompanyMobile. To rozwiązanie, na które z pewno-
ścią czekało wielu klientów. 
 
Zapraszam do lektury.
 
 

      Przemysław Gdański
    Wiceprezes Zarządu mBanku S.A.  

ds. Bankowości Korporacyjnej  i Inwestycyjnej

Redaktor naczelna: Joanna Latoszek 
Współpraca: Emilia Kasperczak, Krzysztof Olszewski, Piotr Rutkowski

Redakcja, projekt graficzny, reklama:  
Fast Forward Communication
www.ffwcommunication.pl
Redaktor prowadząca: Katarzyna Grochowa 
Sekretarz redakcji: Krzysztof Małecki
Produkcja: Kuman   –Art
Reklama: Content Media
Mariusz Czykier mariusz@contentmedia.pl, tel. (+48) 502 499 456
 
Kontakt: Web: mbank.pl/magazyn-business-and-more
E-mail: businessandmore@mbank.pl

od początku 
04 podsumowanie kwartału 

rebranding 
06 Rebranding – mBank  
mBank działa pod wspólną marką.

08 Rebranding – MultiBank 
Synergia jakości.

10 Krok po kroku 
Nowy portal informacyjny mBanku. 

business
12 Case Study 
POL-Euro – Wypłynąć na szerokie wody.

16 Moim zdaniem 
Subiektywne podsumowanie – powiew optymizmu.

17 Okiem eksperta 
Konsumenci w Europie czekają na ożywienie.

18 Historia sukcesu
Gino Rossi trzyma fason. 

warto wiedzieć
22 Innowacje
mBank CompanyMobile – nowa aplikacja.

26 Poznaj nowy mBank
Silna grupa – wielkie możliwości.

28 Wydarzenia

Od menedżera do właściciela.

Widoczne zmiany już wkrótce.

Forum Ekonomiczne w Krynicy.

Jubileusze – wspólne świętowanie.

po godzinach
32 Psychologia biznesu 
Przekonaj się, że przekonasz innych.

33 Biblioteka 
W wolnej chwili.

36 Lifestyle 
Zrób to sam.

38 Felieton 
Co trzeba mieć w głowie, żeby być bogatym?

Nowy mBank 
najbardziej
przełomową 
innowacją na świecie
Bankowcy z całego świata są zgodni - nowy serwis transakcyjny mBanku to przełomowa innowacja w światowej bankowości. 
W międzynarodowym konkursie organizacji Efma „Distribution and Marketing Innovation Awards” nowy mBank wyprzedził 
projekty 158 banków z 54 krajów na pięciu kontynentach uzyskując tytuł najlepszego banku mobilnego i on-line „Digital  
and Mobile Excellence”. Otrzymaliśmy również statuetkę dla instytucji, która radykalnie zmienia oblicze globalnej 
bankowości „The Most Disruptive Innovation”.

Dziękujemy!

Odkryj przełomowy serwis transakcyjny mBanku i poczuj różnicę.

NAGRODA 210x260.indd   1 04/11/13   13:01



od początku

4    B u s i n e s s & M o r e 

Od stycznia przyszłego roku osoby chcące kupić mieszka-
nie z dofinansowaniem, będą mogły skorzystać z nowego 
programu „Mieszkanie dla młodych”, który jest skiero-
wany do osób w wieku do 35 lat, samotnych lub posiada-
jących rodzinę, kupujących lub budujących pierwsze 
nowe mieszkanie lub dom. Pomoc państwa ma polegać 
na dofinansowaniu wkładu własnego oraz spłacie części 
kredytu. To, na ile dokładnie pieniędzy można liczyć, za-
leżne jest m.in. od powierzchni lokalu, miasta, w którym 
ma być kupiony i tego, czy posiada się dzieci. Do współ-
pracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który prowa-
dzi prace nad uruchomieniem programu, zgłosiło się 12 
banków, za pośrednictwem których będą udzielane kre-
dyty ze wsparciem. Docelowo ma ich być minimum 16. 
„Mieszkanie dla młodych” zacznie działać na początku 
przyszłego roku. 

23 września na GPW pojawił się indeks WIG30, który obejmuje 
30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego 
Rynku GPW. Jest indeksem cenowym – przy obliczaniu jego 
wartości będą brane pod uwagę tylko ceny zawartych transak-
cji. W skład WIG-u wchodzą spółki z 13 branż, wśród nich dwie, 
których nie było w przypadku poprzednika – media i przemysł 
metalowy. WIG30 i WIG20 do końca 2015 roku będą funkcjono-
wały równolegle. Po tym czasie, działający od 1994 roku WIG20 
przejdzie do historii.

W globalnym konkursie organizacji Efma „Distribution and Marke-
ting Innovation Awards”, w którym nagradzane są najlepsze pro-
jekty bankowe na świecie, nowy mBank wyprzedził 158 banków 
z 54 krajów na pięciu kontynentach. Głosujący w plebiscycie ban-
kowcy, reprezentujący organizację zrzeszającą ponad 3,3 tys. glo-
balnych firm, uznali mBank za najlepszy bank on-line i mobilny 

(„Digital and Mobile Excellence"), a także przyznali mu statuetkę 
dla instytucji, która radykalnie zmienia oblicze globalnej bankowo-
ści („The Most Disruptive Innovation”). Co istotne, mBank zdobył 
nagrodę jako jedyny bank z Polski, a do tego był też jedynym lau-
reatem, który w konkursie otrzymał aż dwie statuetki. 

Własne M z pomocą państwa

Nowy mBank  
najbardziej  
przełomową inno-
wacją na świecie

WIG20 
do lamusa
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mBank Polish Corporate Bond Index to nowe 
narzędzie, zaprojektowane do monitorowa-
nia wyników obligacji na podstawie stopy 
całkowitego zwrotu. Indeks jest obliczany 

w oparciu o najbardziej płynne obligacje 
korporacyjne notowane na rynku Catalyst. 
mBank PCBI został stworzony na bazie naj-
lepszych wzorców i rozwiązań stosowanych 

z powodzeniem w międzynarodowych in-
deksach tego typu. – Jestem pewien, że 
nowy indeks stanie się ważnym narzędziem, 
które istotnie wpłynie na postrzeganie rynku 
obligacji korporacyjnych, oraz przyczyni się 
do wzrostu zainteresowania tym rynkiem – 
zarówno ze strony potencjalnych emiten-
tów, jak i inwestorów – mówi Cezary 
Stypułkowski, prezes mBanku.

mBank PCBI
mBank Polish Corporate Bond Index

OFE czy ZUS
Początkowi września towarzyszyła 
gorąca atmosfera związana z ogło-
szeniem przez rząd zmian w refor-
mie emerytalnej. Najważniejszą 
z nich jest zniesienie obowiązku 
oszczędzania w Otwartych Fundu-
szach Emerytalnych w ramach II fi-
laru. Od kwietnia 2014 roku przyszli 
emeryci będą mogli wybrać, czy ich 
składka ma być przekazywana do 
OFE czy do ZUS na specjalne sub-
konto. Pieniądze tych, którzy decy-
zji nie podejmą, będą skierowane 
do ZUS. Wybór nie musi być osta-
teczny, po dwóch latach będzie 
można zmienić decyzję. Reforma 
dotyczy nie tylko emerytów, ale także 
samego OFE. Część obligacyjna zgromadzo-
nych w nich aktywów ma być przekazana do 
ZUS, fundusze nie będą mogły inwestować w obli-
gacje Skarbu Państwa, będą zaś musiały lokować mi-
nimum 75 proc. aktywów w akcje. 
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rebranding – mBank

Właśnie zakończył się proces rebrandingu 
w Grupie BRE – od 25 listopada noszącej 
nazwę mBanku. Marką mBank zastąpiono 
dotychczasowe nazwy BRE Banku i MultiBanku. 
Bez zmian pozostają oferta, model obsługi 
klientów, numery rachunków bankowych,  
a także systemy transakcyjne.

AUTOR: KRZySZTOF OLSZEWSKI

mBank  
działa pod 
wspólną  
marką
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Marka mBanku będzie wykorzystywana 
w całej działalności banku, na wszyst-
kich rynkach. Będzie to też nazwa zareje-
strowana w rejestrze przedsiębiorców. Do 
końca 2013 r. zostanie ona również zasto-
sowana w nazewnictwie spółek zależnych 
Grupy.

Zmiany nie wymagają zaangażowania 
klientów – wizyty w placówce, ani innej 
formy kontaktu z bankiem. Nie zmieniają 
się zapisy w obowiązujących dotychczas 
umowach, nie ma też konieczności podpi-
sywania kolejnych dokumentów. Do dys-
pozycji klientów pozostają eksperci w tych 
samych placówkach banku.

Modyfikacji nie podlega też oferta, a także 
numery rachunków, zasady prowadzenia 
kont oraz warunki umów produktów i usług, 

numery telefonów, adresy oddziałów 
banku, jak również sposób kontaktu z do-
radcą i jego dostępność dla klienta.

Zmiany w serwisach internetowych
Obecnie informacje na temat oferty banku 
– dostępne do tej pory w internecie na 
stronach mBanku, MultiBanku i BRE Banku, 
umieszczone są pod jednym, wspólnym 
adresem: www.mbank.pl.
Dotychczasowe treści ze stron Multi-
Banku będzie można znaleźć na stronie: 
www.mbank.pl/multi. Dla ułatwienia, 
produkty i usługi oferowane wcześniej 
przez MultiBank, zostaną oznaczone logo 
mBanku z dopiskiem „dawny MultiBank”. 
Logowanie do systemu transakcyjnego 
będzie możliwe poprzez stronę mBanku 
lub za pośrednictwem adresu bezpośred-
niego: https://moj.multibank.pl, który nie 

ulegnie zmianie. Zgodnie z założeniem, że 
rebranding powinien być jak najmniej od-
czuwalny dla klientów, w pierwszym etapie 
nie jest planowana migracja klientów Multi-
Banku do nowego serwisu transakcyjnego.

Również dotychczasowa strona inter-
netowa BRE Banku, a także BRE Private 
Banking & Wealth Management, zostanie 
włączona w strukturę serwisu mBanku 
(zakładki: „MSP i Korporacje” lub „Private 
Banking”). Klienci korporacyjni nadal będą 
korzystać ze znanego im serwisu transak-
cyjnego, który zyska nową nazwę – mBank 
CompanyNet (zamiast iBRE).  
Zmianie ulegnie też szata graficzna oraz 
adres strony logowania do systemu na:  
https://www.companynet.mBank.pl.  
Do serwisu będzie można się także zalogo-
wać poprzez stronę internetową mBanku.

Zmiany w sieci oddziałów
Dotychczasowe oddziały MultiBanku i  BRE 
Banku zyskają nowe logo. Zakończenie 
rebrandingu sieci placówek planowane jest 
na koniec I kw. 2014 r. Docelowo placówki 
detaliczne i korporacyjne banku zostaną 
połączone. Proces ten zakończy się w 2018 
r. i dla klientów korporacyjnych oznaczać 
będzie zwiększenie sieci oddziałów.

Rebranding w skrócie
Rebranding w Grupie mBanku ma na celu 
lepsze wykorzystanie jej potencjału oraz 
optymalizację kosztów.

Wybór marki mBank podyktowany był jej 
wartością, wysoką rozpoznawalnością i po-
tencjałem wzrostu. mBank został wprowa-
dzony na rynek polski w 2000 r., a od sześciu 
lat z powodzeniem funkcjonuje w Czechach 
i na Słowacji (rebranding w tych krajach pla-
nowany jest na początku 2014 r.). 

Proces rebrandingu w Grupie BRE rozpoczął 
się w czerwcu tego roku, kiedy to mBank zy-
skał nowy logotyp oraz innowacyjny system 
transakcyjny (określany mianem „nowego 
mBanku”) oraz odmieniony serwis informa-
cyjny.

mBank synonimem innowacji
Warto dodać, że mBank jest liderem in-
nowacji. W październiku 2013 r. w global-
nym konkursie Efma „Distribution and 
Marketing Innovation Awards”, w którym 
nagradzane są najlepsze projekty bankowe 
na świecie, mBank wyprzedził 158 ban-
ków z 54 krajów na pięciu kontynentach. 
Głosujący w plebiscycie bankowcy, repre-
zentujący organizację zrzeszającą ponad 
3,3 tys. globalnych firm, uznali go za naj-
lepszy bank on-line i mobilny („Digital and 
Mobile Excellence”), a także przyznali mu 
statuetkę dla instytucji, która radykalnie 
zmienia oblicze globalnej bankowości („The 
Most Disruptive Innovation”).
To nie pierwsze wyróżnienie dla flagowej 
innowacji mBanku – nowego serwisu trans-
akcyjnego. Projekt doceniono w tym roku 
na konferencjach Finovate w Londynie 
i Nowym Jorku, gdzie dwukrotnie przy-
znano bankowi statuetkę „Best of Show”.Dotychczasowe oddziały 

MultiBanku i  BRE Banku 
zyskają nowe logo. Zakoń-
czenie rebrandingu sieci 
placówek planowane jest 
na koniec I kw. 2014 r. 

Po zmianie marki, bez zmian pozostają:
 
• numery rachunków bankowych,
 
• zasady prowadzenia kont oraz warunki 
 umów produktów i usług,
 
• sposób działania i wszystkie funkcje
 systemów transakcyjnych,
 
• numery telefonów i adresy oddziałów,
 
• sposób kontaktu z doradcą oraz jego 
 dostępność dla klienta,
 
• wszystkie ustalenia zawarte 
 w podpisanych dotychczas przez  
 BRE Bank umowach (nie ma  
 konieczności podpisywania  
 kolejnych dokumentów).
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Dlaczego zrezygnowaliście z marki  
MultiBank?
MultiBank to marka, która po 12 latach 
funkcjonowania na polskim rynku stała 
się synonimem najwyższych standardów 
obsługi klientów. Potwierdzają to nagrody, 
które regularnie otrzymujemy, m.in. tytuł 
„Przyjaznego Banku Newsweeka” oraz 
Godło Jakości Obsługi. Zmieniamy nazwę, 
nie rezygnując z wypracowanego poziomu 
obsługi naszych klientów. Kilkanaście lat 
temu, kiedy uruchamialiśmy mBank, za-
łożyliśmy, że nie każdy zdecyduje się na 
konto w pierwszym w pełni internetowym 

banku bez oddziałów. Dlatego równolegle 
rozwijaliśmy MultiBank jako markę dla 
osób, które poza zdalnym dostępem do 
swoich pieniędzy, cenią sobie także kontakt 
z doradcą w tradycyjnej placówce. Czasy 
się jednak zmieniły i dziś podział na ban-
kowość internetową oraz tradycyjną stracił 
na znaczeniu. Dlatego zdecydowaliśmy 
się połączyć nasze trzy marki pod szyldem 
mBanku. 

Dlaczego właśnie mBanku?
To najbardziej rozpoznawalny z naszych 
„brandów” z rzeszą ponad 3,5 mln klientów 

w Polsce, Czechach i na Słowacji. W jednym 
z badań jakościowych mBank zyskał naj-
wyższą notę wśród marek finansowych, wy-
przedzając przy tym takie marki, jak Tyskie 
czy Play. Stąd decyzja, aby to właśnie pod 
tym szyldem rozwijać naszą ofertę.  

Pragnę jednak uspokoić naszych klientów. 
Placówki i doradcy nie znikną, a bank 
w nowym kształcie będzie czerpać z najlep-
szych wzorców MultiBanku. Zmiany w Gru-
pie mBanku to również okazja, by markę 
mBank zdefiniować na nowo i udowodnić, 
że świetnie pasuje także do wymagają-

O tym, jakich zmian rebrandingowych 
mogą się spodziewać klienci MultiBanku 
opowiada Cezary Kocik, Wiceprezes Zarządu 
mBanku S.A. ds. Bankowości Detalicznej.

ROZMAWIAł: PIOTR RUTKOWSKI

Synergia  
jakości 

rebranding – MultiBank
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cych klientów dawnego MultiBanku. Już 
kilka miesięcy temu zaprezentowaliśmy 
odświeżony logotyp, który dla ułatwienia 
przyjmuje odrębne kolory w zależności od 
segmentu oferty (inną identyfikację mają 
produkty bankowości dla zamożnych, inną 
korporacyjne itd.). Stworzyliśmy też ofertę 
Premium w mBanku pod dobrze znaną 
nazwą Aquarius, która w MultiBanku firmo-
wała sztandarowe produkty dla wymagają-
cych klientów.

Czy więc od teraz oferty dla dotychcza-
sowych klientów mBanku i MultiBanku 
będą takie same?
Gdybyśmy wcześniej przyjrzeli się ofer-
tom obu marek, dostrzeglibyśmy podo-
bieństwa. Na przykład unikalny na rynku 
kredyt mBanku na dowolny cel, udzielany 
on-line, był oferowany także w Multi-
Banku. Dalsze ujednolicanie oferty będzie 

przeprowadzane stopniowo. Chcemy, by 
klienci mieli wystarczająco dużo czasu na 
zaadaptowanie się do zmian. Zależy nam 
też na tym, aby klienci nie tylko zachowali 
dotychczasowe produkty i usługi, ale wręcz 
zyskali na zmianach, otrzymując łatwy do-
stęp do oferty całej Grupy mBanku. Mamy 
jeden z największych detalicznych domów 
maklerskich, spółkę leasingową i fakto-
ringową. Trzeba też pamiętać, że od teraz 
mBank to również marka korporacyjna dla 
firm i największych korporacji. 

Czy dotychczasowi klienci MultiBanku 
będą mieli dostęp do nowego serwisu 
transakcyjnego mBanku?

Tak, będziemy go stopniowo udostępniać 
wszystkim klientom detalicznym. Klienci 
MultiBanku, dzięki połączeniu marek, 
zyskają więc dostęp do prawdopodobnie 
najnowocześniejszego bankowego serwisu 
transakcyjnego na świecie. System działa 
dopiero od kilku miesięcy, a już otrzymał 
szereg prestiżowych, międzynarodowych 
nagród, w tym nagrody Efma, przyzna-
wane bankowcom przez bankowców, oraz 
wyróżnienia „Best of Show” na najważniej-
szych konferencjach poświęconych inno-
wacjom w finansach – Finovate.

Jakie zmiany czekają sieć oddziałów?
Nie planujemy znaczących zmian w sieci 
ponad 130 placówek detalicznych. Stop-
niowo będą one przybierać inny, nowo-
cześniejszy wygląd, lecz nie ma mowy 
o gwałtownych zmianach – poza wymianą 
szyldów. Docelowo, także część oddziałów 
korporacyjnych obecnego BRE Banku zo- 
stanie przekształcona w placówki uni-
wersalne. Ponadto, po udostępnieniu 
nowego serwisu transakcyjnego, klienci 
dzisiejszego MultiBanku zyskają możli-
wość korzystania z wirtualnego oddziału 
bankowego, czyli usługi Ekspert Online. 
Dzięki niej wiele czynności, które do 
tej pory trzeba było załatwiać w pla-
cówce, można zlecić online, dzięki audio 
i wideopołączeniu. Niewykluczone, że 
w przyszłości tak właśnie będą wyglądać 
placówki bankowe. 

Co zmieni się w zakresie obsługi klien-
tów dotychczasowego BRE Private Ban-
king & Wealth Management?
Doskonale wiemy, jak istotna dla tej 
grupy klientów jest dyskretna obsługa na 
najwyższym poziomie. Nasza bankowość 
prywatna od lat wyznacza standardy na 
tym rynku, dlatego poza wprowadzeniem 
nowej nazwy, nie przewidujemy innych 
zmian. Do dyspozycji najzamożniejszych 
klientów „nowego” mBanku pozostaną 
dotychczasowe oddziały, najlepsi doradcy 
oraz szerokie spektrum produktów i usług, 
które z pewnością będzie się zwiększać, 
dzięki synergii w całej Grupie mBank.

Małgorzata Anczewska,  

DyREKTOR DEPARTAMENTU KLIENTóW  
PRyWATNyCH mBanku S.A., PREZES  
mWEALTH MANAGEMENT S.A.

Zmiana nazwy i połączenie dotychcza-
sowych marek BRE Banku pod szyldem 
mBanku jest doskonałą okazją, by 
na nowo zaprezentować naszą pełną 
ofertę – od kompleksowego zarządzania 
majątkiem i doradztwa inwestycyjnego 
po inne usługi oferowane w Grupie 
mBanku.

To także moment, w którym chcemy 
przypomnieć, że dotychczasowy sposób 
obsługi klientów bankowości prywatnej 
nie zmieni się. Jedyna modyfikacja to 
nowy logotyp na wizytówce osobistego 
doradcy i odmieniony szyld w placówce.
Segment Private Banking & Wealth 
Management od lat jest częścią jednej 
z największych i najbardziej doświad-
czonych grup finansowych w Polsce. 
Daje nam to przewagę nad konkurencją 
w zakresie różnorodności produktów 
i proponowanej jakości obsługi. Jestem 
przekonana, że w wyniku synergii 
w Grupie mBanku, ta przewaga stanie 
się dla naszych klientów jeszcze wyraź-
niejsza. Private Banking pod szyldem 
mBanku pozostanie wzorem jakości 
obsługi i usług.

Nie planujemy znaczących 
zmian w sieci ponad  
130 placówek detalicz-
nych. Stopniowo będą one 
przybierać inny, nowocze-
śniejszy wygląd, lecz nie 
ma mowy o gwałtownych 
zmianach – poza wymianą 
szyldów. 



1 0    B u s i n e s s & M o r e 

Od 25 listopada dotychczasowi klienci 
BRE Banku korzystają z nowego portalu 
informacyjnego dostępnego pod adresem 
www.mbank.pl
Strona na tle innych bankowych serwisów 
informacyjnych wyróżnia się innowacyjną 
formułą komunikacji opartej głównie na obra-
zie. Dzięki temu świat produktów bankowych 
zyskuje zupełnie inny wymiar, nieobecny do 
tej pory w Polsce w takim zakresie.

Obraz jako element komunikacji stał się 
wyraźnym trendem w serwisach inter-
netowych i jest naturalnym etapem ich 
rozwoju. Współczesny człowiek otoczony 
wszechobecną informacją, potrzebuje swego 
rodzaju narracji obrazem, która jak przewod-
nik w zatłoczonym mieście doprowadzi go do 
celu. Emocjonalne zaangażowanie użytkow-
nika w kontakt z obrazem sprawia, że dużo 
szybciej zapamiętuje informacje i je porząd-
kuje niż lektura nawet najlepiej napisanego 
tekstu. Dzięki temu korzystanie z serwisu 
staje się nie tylko wygodniejsze, ale po prostu 
sprawia przyjemność.

Twórcy portalu starali się, aby dotych-
czasowi klienci BRE z łatwością znaleźli 
przeznaczone dla nich informacje. Spe-
cjalnie dla nich została stworzona zakładka 
MSP i Korporacje dostępna z każdego miejsca 
serwisu. Logowanie do serwisu transakcyj-
nego mBank CompanyNet (wcześniej iBRE) 
będzie odbywało się poprzez wybranie zie-

lonego przycisku „Zaloguj” znajdującego się 
w prawym górnym rogu serwisu. Elementy 
takie jak aktualności, wyszukiwarki placówek 
czy też formularze kontaktowe zostały oparte 
na najlepszych doświadczeniach lidera ban-
kowości internetowej – mBanku, który od 
13 lat jest liderem komunikacji z klientami 
w internecie. 

Proces rebrandingu to nie tylko zmiana marki, to również zmiana i rozwinięcie elementów 
funkcjonalnych banku. Jak korzystać z nowych rozwiązań? Poniżej przedstawiamy najistotniejsze 
z punktu widzenia użytkownika informacje.

Nowy portal  
informacyjny mBanku

AUTOR: TOMASZ LIPIńSKI

1.
Strona główna serwisu po wybraniu przyci-
sku „Zaloguj”. Klient ma możliwość wybrania 
serwisu transakcyjnego, do którego chce się 
zalogować.

krok po kroku
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5.
Formularz kontaktowy dla klientów MSP i Korporacyjnych dostępny 
ze stron produktowych.

2.
Strona główna serwisu www.mbank.pl, który zastąpi m.in.  
serwis www.brebank.pl. Klient na tej stronie może wybrać zakładkę  
„MSP i Korporacje” i przenieść się do części serwisu poświęconej  
tym klientom.

3.
Strona aktualności dedykowana klientom MSP i Korporacyjnym. Jest ona 
częścią ogólnobankowej sekcji prezentującej aktualności.

4.
Przykładowa strona produktu dla klientów MSP  
i Korporacyjnych.
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case study

Pływają do Ameryki Południowej i Chin. Nieobce są im też wody śródziemnomorskie i bałtyckie. 
Wśród zrealizowanych zleceń mają zarówno te handlowe, jak i te z pomocą humanitarną dla Haiti. 
POL-Euro to dynamiczna spółka, która nie boi się podejmowania odważnych decyzji.
Zarządza nią prezes Anna Połomska – jedna z niewielu w Europie kobiet armatorów. 

ROZMAWIAłA: KAROLINA KAMIńSKA

Wypłynąć  
na szerokie wody

POL-Euro powstało w 2002 roku w wy-
niku restrukturyzacji Grupy Polskich 
Linii Oceanicznych. Firma w całości 
należy do Skarbu Państwa, a  jej właści-
cielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu. 
Początkowo przedsiębiorstwo zarządzane 
było przez inną spółkę POL-Levant i dopiero 
po dwóch latach rozpoczęło działalność 
eksploatacyjną na własny rachunek. Bardzo 
szybko okazało się, że była to trafna decy-
zja. Już w trakcie pierwszego roku samo-
dzielnego zarządzania spółka udowodniła, 
że potrafi działać dynamicznie, a w dodatku 
odnosić sukcesy na trudnym rynku, jakim 
niewątpliwie jest logistyka morska. Rok 
2004 zakończył się dla POL-Euro nie tylko 
zyskiem w wysokości 2,5 mln zł, ale, co 
równie ważne, imponującym wynikiem 
logistycznym – spółka przewiozła niemal 
ćwierć miliona ton ładunków, co w porów-
naniu do wyników z 2003 roku stanowiło 
ponadstuprocentowy wzrost. Był to niewąt-
pliwy sukces, szczególnie gdy weźmiemy 
pod uwagę, że na tle branży armatorskiej 
POL-Euro to stosunkowo niewielka firma. 
Pieczę nad jej funkcjonowaniem sprawuje 
obecnie 14 pracowników, a flotę obsługuje 
60-osobowa załoga. 

Biznes na statku
POL-Euro operuje trzema statkami – dwa 
z nich to drobnicowce, jeden to kontenero-
wiec. Wcześniej w ofercie był także statek 
typu ro-ro, który specjalizował się w trans-
porcie pojazdów kołowych m.in. autobusów, 
samochodów, ale i sprzętu wojskowego. 
– Pływał przede wszystkim na linii Stany 
Zjednoczone - Panama, ale mógł realizować 
zlecenia na całym świecie – wspomina 
prezes firmy Anna Połomska. – Obecnie 
nasze drobnicowce wożą m.in. stal i zboża 
i operują głównie na Morzu Śródziemnym, 
Bałtyku i wzdłuż wybrzeży północno-za-
chodniej Afryki – dodaje. 

Jak wygląda działalność w tej branży? 
POL-Euro zajmuje się transportem morskim 
na dwa sposoby. Pierwszy to tramping, 
czyli przewożenie ładunków na własnych 
statkach, drugi to czarter, czyli dzierżawa 
statków innym kontrahentom. Ten drugi 
jest szczególnie wymagającą formą działal-
ności. – Czarterując statki musimy zapew-
nić ich pełną sprawność, dbamy o remonty, 
zatrudniamy marynarzy, na nas spoczywa 
kwestia zaprowiantowania oraz zapewnie-
nia bezpieczeństwa żeglugi – opowiada 

Anna Połomska, prezes POL-Euro. – Nato-
miast to, czy decydujemy się w POL-Euro 
na dzierżawę statków, czy też samodzielnie 
przewozimy ładunki zależy od bieżącej sy-
tuacji na rynku – dodaje.
Bo choć branża morska do najłatwiejszych 
nie należy, zawsze jednak trzeba szukać 
możliwości rozwoju.

Polski kontenerowiec z polskiej stoczni
POL-Euro nie obawia się podejmowania 
ryzykownych decyzji. Ponad 3 lata temu 
firma zdecydowała się na krok zaskaku-
jący dla wielu przedstawicieli branży. Przy 
współpracy z siostrzaną spółką Aranda, na-
leżącą także do ARP, po raz pierwszy od kil-
kunastu lat w stoczni Gryfia wybudowano 
220-metrowy kontenerowiec dla polskiego 
(!) armatora. Jego pojemność wynosi ok. 
3100 TEU. W praktyce oznacza to, że statek 
może pomieścić ponad 3000 20-stopowych 
kontenerów. Jego trzy żurawie pokładowe 
mają unos po 45 ton. 

 – Doglądaliśmy nasze „dziecko” praktycz-
nie od początku – wspomina prezes Anna 
Połomska. – W tym czasie duża część załogi 
mieszkała w Szczecinie, gdzie statek był 
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budowano. Cały proces nadzorowali zatrud-
nieni mechanicy i kapitan, którzy później 
uczestniczyli również w pierwszych próbach 
morskich – dodaje. – To pokazuje jak ważny 
był to projekt dla nas i dla naszej firmy.  

Wszystko wskazuje na to, że to nieostatnia 
tego typu inicjatywa. Firma rozważa wybu-
dowanie brata bliźniaka „Portu Gdynia”, ha-
mulcowym jest jednak kryzys gospodarczy. 
– To już piąty rok spowolnienia, które jest 
dla nas bardzo mocno odczuwalne – mówi 
prezes Połomska. – Najtrudniejszy był 2012 r.,  
gdy stawki frachtowe mocno spadły. Wów-
czas statki pracowały praktycznie na po-
krycie własnych kosztów.
Wszystko wskazuje jednak na to, że gdy 
tylko sytuacja na rynku się ustabilizuje 
POL-Euro podejmie kolejne wyzwanie. Bo 
właśnie na tym polega biznes w tej branży.

Płynąć z duchem czasów
Obecnie rynek żeglugowy bardzo się zmie-
nia, a zmiany te zachodzą na wielu płasz-
czyznach.
– Liczne konferencje dotyczące ekologii, 
poruszane kwestie obszarowe, planowane 
obostrzenia dotyczące stosowania paliwa 
niskosiarkowego na Bałtyku i Morzu Pół-
nocnym to dla nas sygnał, by zmieniać 

politykę firmy i przeprowadzać dywer-
syfikacje – mówi Anna Połomska. Jedną 
z decyzji, która była reakcją na zmieniający 
się rynek było uzyskanie certyfikatu wyda-
wanego przez NATO. Umożliwił on POL-Euro 
startowanie w przetargach na przewóz 
żołnierzy i sprzętu wojskowego. To dlatego 
w 2009 roku firma podpisała roczny kon-

trakt z kanadyjskim MON-em, dystansując 
w ogłoszonym przetargu aż 69 innych firm 
z całego świata. Co ciekawe, w trakcie trwa-
jącego kontraktu POL-Euro miało okazję 
wziąć udział w szczytnym projekcie. Trzy 
lata temu, tuż po trzęsieniu ziemi na Haiti, 
to właśnie na polskim statku Kanadyjczycy 
dostarczyli pomoc poszkodowanym w ka-
taklizmie. – Pomoc humanitarną przywiózł 

statek, na którego kominie dumnie prezen-
towało się nasze logo – wspomina prezes 
spółki.

Odwaga podejmowania decyzji
W ciągu 10 lat funkcjonowania spółka 
kilkakrotnie wymieniała statki. Pomimo 
panującego kryzysu zdecydowała się od-
młodzić flotę o 8 lat, co w tej branży i przy 
ograniczonych możliwościach finansowych 
uznawane jest za spore osiągnięcie. 
Na pewno nie doszłoby do tego, gdyby nie 
doświadczenie, waleczność i morska żyłka 
prezes Anny Połomskiej.
– Mam to w  genach – mówi. – Pochodzę 
z rodziny o wieloletnich tradycjach mor-
skich. Mój dziadek pływał na parowcach, 
był także nurkiem w Marynarce Wojennej. 
Również mój ojciec był marynarzem i wie-
lokrotnie zabierał mnie w rejsy śródziemno-
morskie – dodaje.  

Prezes Połomska wspomina, że jednak 
pomimo wrodzonej pasji, wykształcenia, 
bogatego doświadczenia zawodowego jej 
początki w branży nie były łatwe. – Szalenie 
trudno się przebić, zwłaszcza że żegluga 
morska zdominowana jest przez mężczyzn, 
którzy nie dowierzali na początku, że sobie 
poradzę – opowiada Połomska. 

POL-Euro zajmuje się 
transportem morskim 
na dwa sposoby. Pierwszy 
to tramping, czyli przewo-
żenie ładunków na wła-
snych statkach, drugi to 
czarter, czyli dzierżawa 
statków innym kontrahen-
tom.
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Dziś jednak może się pochwalić dobrą pozy-
cją wśród kontrahentów, którzy wielokrotnie 
zaufali kobiecie armatorowi i wspierali jej 
inicjatywy i pomysły.

Partner wart zaufania
Wiele ze wspomnianych inicjatyw udało 
się zrealizować m.in. dzięki współpracy 
z BRE Bankiem. Zdaniem prezes Połom-
skiej, to doskonały partner dla firm, które 
mają obroty dewizowe. – Poza kosztami 
administracyjnymi, zarabiamy i wydajemy 
w euro i dolarach – mówi prezes. – POL-Euro 
współpracowało z innymi bankami, ale BRE 
Bank wyprzedza je o całą długość – chwali 
współpracę szefowa spółki. Nie tylko oferta 
bankowa jest dopasowana do charakteru 
działalności firmy. Jako duży atut Połomska 
wymienia również elastyczność pracowni-
ków banku – w tym znajomość języka an-
gielskiego na poziomie biznesowym, co jest 
dodatkowym atutem. – Wszystkie faktury 
i dokumenty są po angielsku, a BRE Bank 
jest do tego przygotowany merytorycznie, 
co zwalnia nas z konieczności zatrudnienia 
tłumacza przysięgłego – kontynuuje prezes.

Pomimo wszelakich trudności, jakie spo-
tkały branżę Anna Połomska stanowczo 
twierdzi, że pracy nigdy by nie zamieniła. 

– To zawód dla pasjonatów, a nie osób, które 
szukają zatrudnienia od 7 do 15 – podkre-
śla. Gdy statek wychodzi z portu, pracow-
nicy firmy pełnią dyżury całą dobę, by na 
bieżąco rozwiązywać sytuacje kryzysowe 
w porcie i na morzu. Jesteśmy cały czas 
w pogotowiu. Mamy świadomość, że gdzieś 
na drugim końcu świata jest nasz statek, 
który musi zrealizować zlecenie. Dlatego 
czuwamy nad tym, żeby bezpiecznie dopły-
nął do portu – podkreśla Anna Połomska.

Wyzwanie   
Współpraca na rynkach 
międzynarodowych,  
transakcje walutowe, 
rozliczenia zagraniczne

Rozwiązanie  
Kompleksowa obsługa BRE 
Banku 
 
Efekt  
Sprawne przeprowadzanie 
transakcji

DORADCA KLIENTA DS. DUżyCH PRZEDSIę-
BIORSTW, mBank ODDZIAł KORPORACyJNy 
GDyNIA  

POL-Euro jest przykładem spółki, która 
w skuteczny sposób przełamuje fale cyklu 
koniunkturalnego w branży transportu 
morskiego. Poznaliśmy się w 2005 r. i od 
tamtej pory BRE Bank wspiera inicjatywy 
POL-Euro. Wspólnie przeprowadzamy 
transakcje zakupu i sprzedaży statków, 
co wymaga od nas dyspozycyjności i dy-
namiczności działania. Bank obsługuje 
firmę również w zakresie finansowania 
tych zakupów, co ze względu na specyfikę 
branży jest dużym wyzwaniem. Współ-
praca z POL-Euro to proces ciągłej nauki. 
Poznajemy nie tylko charakter działania 
spółki, ale również jej określony branżowy 
język, wiemy już czym jest time charter 
i bareboat charter, laydays i codziennie 
dowiadujemy się więcej. POL-Euro to 
wymagający partner biznesowy, co w re-
zultacie sprawia, że satysfakcja ze współ-
pracy jest podwójna.

Anna Wojtach-Umińska,
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Doroczne konferencje IMF/Banku Świato-
wego i równoległe konferencje IIF  
i czołowych banków inwestycyjnych  
w Waszyngtonie to już tradycyjnie okazja 
do spotkań inwestorów i przedstawicieli 
sektora publicznego, a więc i wehikuły do 
kształtowania opinii na temat gospodarki 
światowej i rynków finansowych.
Każdego roku konferencje wydają się mieć 
nie tylko tematy przewodnie, ale i  określony 
„nastrój”. I tak w 2009 roku konferencja 
zdominowana była przez kryzys finansowy, 
w 2010 dominował lepszy nastrój i nadzieje na 
ożywienie w krajach rozwijających się, 2011 
to obawy o dekompozycję strefy euro (nastrój 
był jednak o niebo lepszy niż w 2009). W 2012 
roku konferencję zdominowały oczekiwania na 
trwałe odbicie w USA, ale i wołania o odejście 
od twardego kursu fiskalnego w strefie euro. 
W tym roku powiało wyraźnie optymizmem co 
do kontynuacji ożywienia gospodarczego, któ-
rego to optymizmu nie był w stanie przytłumić 
nawet kryzys budżetowy w USA.
Niemal powszechna okazała się wiara inwesto-
rów, że 2014 r. przyniesie kontynuację (albo 
wznowienie) ożywienia w USA, do czego przy-
czyni się łagodniejsza niż wynikająca z sekwe-
stracji w latach 2012-2013 polityka fiskalna, 
ożywienie na rynku nieruchomości, kontynu-
acja rewolucji energetycznej. W 2014 roku, na 
co wskazywało kilku respektowanych ekono-

mistów włączając S. Fishera, wreszcie pojawić 
się mogą sygnały rosnącej presji inflacyjnej. 
Jako że scenariusz taki jest obecnie dyskwali-
fikowany przez tzw. konsensus rynkowy, jego 
choćby ograniczona realizacja skutkowałaby 
istotnym wzrostem rentowności obligacji.

Co do Starego Kontynentu dominował po-
gląd, że region znalazł się obecnie w punk-
cie zwrotnym, a zmniejszenie restrykcyjności 
polityki fiskalnej w strefie euro, czy dostoso-
wania płac i cen na poziomie lokalnym prowa-
dzić będą do przyspieszenia wzrostu w 2014 
roku. Nowe ramy regulacyjne i ograniczenie 
skutków fiskalnych na wypadek ewentual-
nego dokapitalizowania europejskich banków 
przez ESM, czy rządy mogą okazać się istotną 
zmianą zasad gry dla strefy euro, ograniczając 
zacieśnienie fiskalne. Dokonujące się od kilku 
lat delewarowanie może wreszcie postrzegane 
być jako przyczynek do cyklicznego odbicia 
aktywności gospodarczej. Wskazywano na 
istotne, pozytywne, względem scenariuszy IMF, 
zaskoczenia dynamiką wzrostu gospodarczego 
nie tylko w Hiszpanii czy Irlandii, ale nawet 
w Grecji i na Cyprze. O problemach strefy euro 
tym razem mówiono na marginesie.

W stosunku do krajów rozwijających się 
wskazywano na nieuchronność wzrostu 
znaczenia tej grupy, a więc konieczność 

zwiększenia alokacji w aktywa tych krajów. 
Rekomendacje krótkoterminowe nie były 
jednak już tak jednoznaczne. Tym razem pod-
kreślano silniej niż w ubiegłych latach różnice 
poszczególnych regionów uniwersum EM. 
Wobec szeregu nierównowag, które spiętrzyły 
się w krajach EM w ostatnich latach prosperity, 
kluczowe ponownie okaże się, czy nierówno-
wagi te zostaną zatuszowane przez ożywienie 
gospodarcze. Premiowane będą zatem te kraje, 
w których w stopniu największym dojdzie do 
absorpcji pozytywnych impulsów z krajów 
rozwiniętych. Jako faworyci jawią się tutaj 
gospodarki naszego regionu. Tu ożywienie 
wspierane będzie w największym stopniu 
odrodzeniem wzrostu w strefie euro oraz trady-
cyjnie już ekspansją gospodarki niemieckiej. 
Czarnym koniem mogą okazać się gospodarki, 
które przeszły już delewarowanie, jak Węgry 
i, ale dopiero w odległej przyszłości, Ukraina, 
Kazachstan.

Znacząco natomiast spadł optymizm co do 
krajów Ameryki łacińskiej – dotychczasowego 
pupilka inwestorów. Poza spowolnieniem, 
będącym po części wynikiem chłodzenia ko-
niunktury w Chinach, w większości tych krajów 
odbędą się wybory, których wynikiem okazać 
mogą się rządy populistów i opóźnianie reform 
strukturalnych. 

Powiew optymizmu, czyli  
subiektywne podsumowanie 
Ernest Pytlarczyk

Doktor nauk ekonomicznych, ma tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). 
W maju 2011 roku, wraz z Marcinem Mazurkiem, zdobył nagrodę dla najlep-
szego analityka makroekonomicznego w konkursie Narodowego Banku Pol-
skiego. W przeszłości pracował jako analityk rynków finansowych w Banku 
Handlowym, jako researcher w Instytucie Cykli Koniunkturalnych na Uniwer-
sytecie w Hamburgu oraz w Banku Centralnym Niemiec we Frankfurcie. Jest 
jednym z najbardziej cenionych specjalistów na polskim rynku. 

GłóWNy EKONOMISTA mBanku S.A.

moim zdaniem
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Konsumenci w Europie  
czekają na ożywienie

Franciszek Hutten-Czapski  

PARTNER I DyREKTOR ZARZąDZAJąCy  
W THE BOSTON CONSULTING GROUP

Pozytywne emocje mają dla gospodarki rów-
nie wielkie znaczenie, co wskaźniki ekono-
miczne. U europejskich konsumentów pojawiają 
się pierwsze symptomy optymizmu, a firmy, 
które będą potrafiły je właściwie odczytać, mają 
szansę wyprzedzić koniunkturę.

Eksperci The Boston Consulting Group co roku 
przeprowadzają badanie „Consumer Senti-
ment”, które stanowi barometr nastrojów 
panujących wśród konsumentów. W ostatnim 
uczestniczyło 23 tys. osób z 9 bogatych krajów: 
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Au-
stralii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch 
i Hiszpanii. Wprawdzie Polska nie znalazła się 
w gronie analizowanych krajów, ale badane 
rynki – w szczególności rynek niemiecki – mają 
ogromne znaczenie dla naszej gospodarki.  

Okazuje się, że 5 lat po upadku Lehman Brothers 
wciąż dominują minorowe nastroje. Konsumenci 
martwią się sytuacją na rynku pracy, topnieją-
cymi oszczędnościami i tym, że nie będą w sta-
nie zapewnić sobie finansowego bezpieczeństwa 
na starość. 43 proc. konsumentów twierdzi, że 
nie mają poczucia stabilności finansowej, a 59 
proc. martwi się o przyszłość. Blisko połowa 
zamierza w nadchodzącym roku ograniczyć 
wydatki i zrezygnować z jedzenia poza domem 
i kupowania luksusowych produktów (przede 
wszystkim torebek, biżuterii czy zegarków). 

Ale jednocześnie pojawia się coraz więcej opty-
mistycznych sygnałów. Po pierwsze, większość 
konsumentów jest zmęczona ciągłym zaciska-
niem pasa. żeby nie rezygnować z dotychcza-
sowego poziomu życia, 54 proc. wybiera tańsze 
produkty po to, by było ich stać na więcej. 
Jednocześnie 17 proc. deklaruje, że są gotowi 
w nadchodzącym roku wydać więcej na podróże, 
mieszkania i produkty dla dzieci.

Kryzys nie podważył też podstaw filozofii 
życiowej konsumentów – 65 proc. osób, które 
uczestniczyły w badaniu „Consumer Sentiment” 
ma bardzo pozytywny stosunek do zakupów 
i wydawania pieniędzy. Sami lubią robić zakupy 
i są przekonani, że konsumpcja jest korzystna 
dla społeczeństwa i całej gospodarki.

Co powinny zrobić firmy, żeby najlepiej odpowie-
dzieć na panujące wśród konsumentów nastroje? 
Dostosowywać swoje produkty i kampanie mar-
ketingowe do oczekiwań, potrzeb i możliwości 
finansowych swoich klientów. A tutaj zaobserwo-
waliśmy kilka ważnych trendów: 

• Liczy się jakość, nie marka – w ostatnich  
 latach klienci wybierają towary, które dają  
 im najlepszą jakość przy danej cenie.  
 W efekcie umacnia się pozycja produktów  
 sprzedawanych pod markami własnymi  
 supermarketów i dyskontów: wybiera je  
 70 proc. konsumentów o niższych dochodach.  

 W przypadku dóbr luksusowych nabywcy  
 również kierują się głównie jakością  
 produktów, a sam prestiż marki przestał być 
 podstawowym motywatorem.  

• Luksus mniej istotny niż „znaczenie" – już  
 nie prestiż marki, ale wartość, która stoi za  
 kupnem droższego produktu jest z perspek- 
 tywy konsumenta kluczowa (przykładowo  
 droższe, zdrowsze jedzenie ekologiczne),  
 ochrona środowiska, czy społeczne zaanga-
 żowanie danej marki. 

• Luksus to nie produkt, tylko doświadczenie  
 – wg konsumentów to „przygoda" i „do-
 świadczenie" są warte większych pieniędzy.  
 Podróże nabierają większego znaczenia niż  
 luksusowe gadżety. 

Jednocześnie motorem napędzającym kon-
sumpcję na świecie będzie rosnąca klasa średnia 
gospodarek wschodzących, takich jak Chiny, 
Indie czy Brazylia. Eksperci BCG szacują, że do 
2015 r. do klasy średniej awansuje ok. 125 mln 
gospodarstw domowych. Jednak styl ich kon-
sumpcji będzie zasadniczo różnił się od tego, 
który uważamy za typowy dla Europejczyków 
czy Amerykanów z klasy średniej. Na przykład 
Chińczycy będą znacznie bardziej zaintereso-
wani sprzętem elektronicznym, natomiast w In-
diach członkowie klasy średniej będą inwestować 
proporcjonalnie więcej w edukację.

okiem eksperta
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W roku 1992 r. grupa włoskich obuw-
ników przyjechała do Polski. Szybko 
spostrzegli, że po latach polityczno-go-
spodarczej zapaści, kraj budzi się do życia, 
ale wciąż jedna branża czeka na rozkwit 
– branża obuwnicza. Postanowili przenieść 
na polski grunt włoski styl, pokazując, 
że but to nie tylko dodatek do ubioru – 
to jeden z jego kluczowych elementów. 
Nazwę firmie dał jeden z założycieli, pan 
Gino Rossi. – Wcześniej w Polsce praktycz-
nie nie było firmy, która specjalizowałaby 
się w produkcji butów nie tylko komforto-
wych, ale też ładnych, modnych, czasem 
odważnych. Wynikało to z tego, że jeszcze 
pod koniec lat 80. Polacy nie przywiązy-
wali do tego takiej wagi. Wychodzili z za-
łożenia, że but to tylko dodatek, który ma 
chronić nogę i być w miarę wygodny. Gino 
Rossi było jedną z pierwszych marek, które 
postawiły na odważne wzornictwo i mate-
riały wysokiej jakości. Nasza firma miała 
też własną sieć dystrybucji, co wówczas 
także było rzadkością. Byliśmy pewni, że 
Polacy to docenią, choć powiem szczerze, 
że raczej nikt nie zakładał, że w ciągu 
zaledwie kilku lat uda się doprowadzić 

firmę do pozycji jednej z najbardziej roz-
poznawalnych marek modowych w kraju 
– opowiada Tomasz Malicki, obecny prezes 
Zarządu Gino Rossi.

But na drogę do elegancji
Dziś Gino Rossi to lider w segmencie obu-
wia ze średniej i wysokiej półki. Sieć sprze-

daży liczy ponad 70 salonów firmowych 
w kraju i za granicą. Do grupy modowej 
Gino Rossi należą nie tylko marka o tej 
samej nazwie, ale od 2007 r. także Simple 

Creative Products – producent luksusowej 
odzieży damskiej oferujący swoje pro-
dukty w 45 salonach firmowych. W ubieg-
łym roku Grupa Gino Rossi zanotowała 

przychody w wysokości 209 mln złotych. 
Dla Gino Rossi ostatnie 20 lat to nie tylko 
czas rozwoju biznesu, ale i obserwowania 
oraz odpowiadania na zmieniające się 
potrzeby konsumentów. – Startowaliśmy, 
specjalizując się w produkcji najwyższej 
jakości obuwia męskiego. Było to obuwie 
eleganckie, doskonale zaprojektowane, 
łączące w sobie wyszukane wzornictwo 
z wysokim komfortem użytkowania. Z cza-

Szyk i elegancja butów Gino Rossi zachwycają od ponad 20 lat. Gino Rossi to 
jedna z marek modowych, których nikomu nie trzeba przedstawiać. Ale czy 
wszyscy wiemy, że początki firmy to dowód na to, że słoneczna Italia leży  
bliżej Polski niż się wydaje?

GINO ROSSI  
trzyma fason
AUTOR: PIOTR KOWALSKI

Wcześniej w Polsce prak-
tycznie nie było firmy, 
która specjalizowałaby 
się w produkcji butów nie 
tylko komfortowych, ale 
też ładnych, modnych, 
czasem odważnych. Wy-
nikało to z tego, że jeszcze 
pod koniec lat 80. Polacy 
nie przywiązywali do tego 
takiej wagi.

Gino Rossi było jedną 
z pierwszych marek, które 
postawiły na odważne 
wzornictwo i mate-
riały wysokiej jakości. 
Nasza firma miała też 
własną sieć dystrybucji, co 
wówczas także było rzad-
kością. 
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sem do kolekcji butów wizytowych dołą-
czyły casualowe oraz codzienne, a także 
obuwie damskie oraz ostatnio obuwie 
dziecięce. Tym, co się nie zmieniało, była 
polityka cenowa. Nie zależało nam na 
tym, aby produkować obuwie masowe. But 
Gino Rossi miał być synonimem elegancji 
i prestiżu, klasy samej w sobie. Do dziś 
naszym klientem jest przede wszystkim 
osoba odważna, dynamiczna, przebojowa, 
pewna siebie i ceniąca wygodę, ale i kła-
dąca nacisk na szeroko pojęty lifestyle. 
Co prawda w roku 2008, na fali globalnej 
stagnacji gospodarczej, eksperymentalnie 
zeszliśmy z dotychczasowej półki cenowej, 
ale szybko się przekonaliśmy, że nie jest 
to właściwy kierunek. Powrót na drogę 
elegancji umocnił nas w słuszności tej 
decyzji – Gino Rossi jest dziś postrzegany 
jako marka premium i tu już chcemy zo-
stać – mówi Tomasz Malicki. 
 
Oferta dobrze skrojona
Pytany o plany firmy na kolejne lata, pre-
zes mówi jedynie o koncepcjach czysto 
operacyjnych – w planach jest poszerzenie 
oferty Simple o kolekcje dresscode dla 
kobiet, a także kolekcje odzieży city. Na 
pytania o aspekt finansowy zdradza je-
dynie, że spółka Gino Rossi dążyć będzie 

do min. 5-procentowej rentowności netto 
i marży EBITDA z min. dwucyfrową warto-
ścią. Tajemnicą nie jest natomiast, że aby 

tak się stało, firma potrzebowała solidnego 
partnera biznesowego, który zapewni m.in. 
zewnętrzne finansowanie oraz przeprowa-
dzi operację emisji obligacji na kwotę 35 
mln złotych. Wybór padł na BRE Bank. 

– Emisja obligacji jest jednym z elemen-
tów restrukturyzacji firmy. Została ona 
zrealizowana dwuetapowo – transza A zo-
stała wyemitowana w czerwcu br., transza 
B we wrześniu. Wpływy ze sprzedaży 
pierwszej części zostały przeznaczone na 
spłatę dotychczasowych zobowiązań – 

Tym, co się nie zmieniało,
była polityka cenowa.
Nie zależało nam na tym,
aby produkować obuwie
masowe. But Gino Rossi
miał być synonimem
elegancji i prestiżu, klasy
samej w sobie, a co za tym
idzie produktem eksklu-
zywnym. Do dziś naszym
klientem jest przede
wszystkim osoba odważna, 
dynamiczna, przebojowa,
pewna siebie i ceniąca wy-
godę, ale i kładąca nacisk
na szeroko pojęty lifestyle.
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w tym kredytu zaciągniętego na zakup 
Simple S.A. – natomiast druga część po-
większyła kapitał obrotowy firmy.  
– Emisja obligacji przebiegła sprawnie, 
czego od początku byliśmy pewni – opo-
wiada prezes Malicki. – O wyborze BRE 
Banku do przeprowadzenia tej operacji 
zadecydowała bowiem opinia solidnego 
partnera, o czym sami mogliśmy się prze-
konać. Oczywiście nie ukrywamy, że nie 
bez znaczenia była oferta, ale i tu BRE nas 
mile zaskoczył – dodaje. – Dlatego też już 
planujemy kolejne operacje. Szukamy 
partnera do poprawy struktury finansowa-
nia spółki Simple Creative Products – pod 
uwagę bierzemy linię kredytową oraz 
bankową akredytywę. Tym razem już się 
nie zastanawiamy, kto będzie najwłaściw-
szym partnerem – podsumowuje Tomasz 
Malicki.

Wyzwanie   
Zapewnić finansowanie dla 
bieżącej działalności, spłata 
wcześniejszych zobowiązań 

Rozwiązanie  
Emisja obligacji
 
Efekt  
Przeprowadzona dwueta-
powo emisja obligacji, za 
koordynację której odpowie-
dzialny był BRE Bank, umoż-
liwiła spłatę dotychczas 
zaciągniętych kredytów oraz 
zwiększenie kapitału firmy.

– Co prawda w roku 2008, na fali globalnej stagna-
cji gospodarczej, eksperymentalnie zeszliśmy z do-
tychczasowej półki cenowej, ale szybko się prze-
konaliśmy, że nie jest to nasza ścieżka. Powrót na 
drogę elegancji umocnił nas w słuszności tej decy-
zji – mówi Tomasz Malicki. 
 

Gino Rossi jest Spółką, która wymaga 
szerszego spojrzenia na biznes, a co za 
tym idzie poszukiwania rozwiązań w wielu 
obszarach działalności Banku. Strategia 
i cele, które realizuje zarząd Gino Rossi, są 
również wyzwaniami dla nas. Dlatego też 
tak ważne i istotne jest partnerstwo w re-
lacjach z tym klientem, zrozumienie i za-
angażowanie w prowadzone przez Spółkę 
projekty oraz konsekwencja i wiara w suk-
ces. Współpracę z Gino Rossi rozpoczęliśmy 
w oparciu o produkty BRE Leasing, po 
czym dzięki doskonałej współpracy z De-
partamentem Emisji Papierów Dłużnych 
BRE Banku, doprowadziliśmy do dwóch 
udanych emisji obligacji, wspierając tym 
samym spółkę kapitałem, który umożliwił 
zarządowi skuteczną realizację polityki 
restrukturyzacyjnej oraz zasilenie jej w ka-
pitał pracujący, co powinno zaprocentować 
w najbliższej przyszłości. Warta podkreśle-
nia jest otwartość zarządu Gino Rossi na 
nasze pomysły, co stanowi podstawę do 
działań, związanych z sukcesywnym po-
szerzaniem współpracy.

Dariusz Górski
DORADCA KLIENTA, BIURO KORPORACyJNE,  
mBank SłUPSK
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mBank 
CompanyMobile  
na smartfonach 
i tabletach

Mobilność, a co za tym idzie, szybkość 
reakcji na zmiany zachodzące w oto-
czeniu, to jedna z podstawowych zasad 
działania we współczesnym biznesie. 
Rozumiejąc wyzwania, jakie stoją obecnie 
przed przedsiębiorstwami, mBank wprowa-
dził do swojej oferty dedykowaną aplikację 
na smartfony – mBank CompanyMobile. 
Korporacyjna bankowość mobilna mBanku 
została stworzona z myślą o osobach po-
dejmujących decyzje finansowe w firmach, 
a więc oczekujących szybkiego dostępu do 
danych o rachunkach oraz transakcjach. 
Aplikacja skupia się na najważniejszych 
aspektach prowadzenia działalności gospo-
darczej, czyli szybkim przepływie informa-
cji między bankiem a klientem, elastycznej 
reakcji na wydarzenia w otoczeniu bizne-
sowym, a także mobilności użytkownika. 
Dzięki temu bank jest zawsze tam, gdzie 
klient. mBank CompanyMobile został udo-

stępniony na czterech wiodących platfor-
mach mobilnych: iOS firmy Apple, Android, 
Windows Phone oraz RIM w urządzeniach 
BlackBerry. Użytkownicy aplikacji mają 
możliwość parametryzacji i aktywnego 
korzystania z nowej metody logowania 
w postaci Gestu Mobilnego. Jest to autorski 
sposób logowania, przygotowany w celu 
usprawnienia codziennej pracy z aplikacją 
CompanyMobile. 
Niezmiennie, do realizacji transakcji fi-
nansowych służy token, z którego klienci 
korzystają także podczas pracy w systemie 
bankowości internetowej mBank Compa-
nyNet.
 
Natychmiastowe powiadomienia
Jedną z najważniejszych funkcjonalno-
ści korporacyjnej bankowości mobilnej 
mBanku jest pionierskie zastosowanie 
technologii PUSH w postaci powiadomień 

przychodzących z Banku w czasie rzeczywi-
stym. Ich odbieranie jest zależne tylko od 
możliwości nawiązania aktywnego połącze-
nia z internetem. Klient sam decyduje czy 
chciałby takie powiadomienia otrzymywać 
oraz jakiego typu mają to być dane. Ta 
funkcjonalność zapewnia nie tylko bieżącą 
informację na temat zleceń, ale co najważ-
niejsze, umożliwia szybką reakcję na wszel-

Stały dostęp do konta i podpisywanie zleceń na smartfonach i tabletach niezależnie od 
czasu i miejsca oraz możliwość otrzymywania powiadomień o kursach walut, zmianie salda 
i realizowanych zleceniach – klienci korporacyjni mogą już korzystać z aplikacji mobilnej  
na systemach iOS, Android, Windows Phone oraz BlackBerry.

Korporacyjna bankowość 
mobilna mBanku została 
stworzona z myślą o oso-
bach podejmujących de-
cyzje finansowe w firmach, 
a więc oczekujących szyb-
kiego dostępu do danych 
o rachunkach oraz trans-
akcjach. 

AUTOR: MARCIN GIERLICZ
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kie zmiany zachodzące na rachunkach. 
Aplikacja pozwala na odbieranie powiado-
mień PUSH dotyczących zarówno takich 
zleceń w systemie CompanyNet, które 
wymagają autoryzacji, jak i tych, które nie 
zostały zrealizowane z różnych przyczyn. 
Technologia ta, w odróżnieniu od trady-
cyjnych metod, nie wymaga aktywnego 
przeglądania systemu bankowości inter-
netowej, czyli weryfikacji statusu zleceń 
klienta. Użytkownik, nawet jeśli nie uru-
chomił wcześniej aplikacji, może wybrać 
odpowiednie powiadomienie na urządzeniu 
i dopiero za jego pośrednictwem zalogo-
wać się do CompanyMobile, a następnie 
dokonać wymaganej autoryzacji zlecenia. 
W przypadku zleceń niezrealizowanych 
przez bank, a w szczególności zleceń niewy-
konanych ze względu na brak środków na 
rachunku, klient może za pomocą jednego 
przycisku przywrócić daną płatność do 
realizacji, a następnie dokonać jej autory-
zacji. Warto dodać, że aplikacja daje moż-
liwość definiowania także innych typów 
wiadomości PUSH: informacji o zmianach 
salda na koncie klienta, a także informacji 
o wpływie oczekiwanego zlecenia.
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mBank CompanyMobile
• To bezpieczny i łatwy dostęp do konta   
 niezależnie od czasu i miejsca. 
• Technologia PUSH pozwala klientom na  
 bieżąco śledzić wszelkie zmiany na  
 rachunku i rynku walutowym w postaci  
 powiadomień.
• Jest dostępny na systemach iOS,  
 Android, Windows Phone oraz RIM.
• Aplikacja występuje również  
 w wersjach dedykowanych na iPady   
 oraz tablety Android.

innowacje
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Forex i kursy walut na bieżąco
Bardzo ważnym aspektem prowadzenia 
działalności gospodarczej jest też wiedza na 
temat zmian kursów walut oraz możliwość 
elastycznego reagowania na zdarzenia na 
rynku FOREX. Klienci korporacyjni mBanku 
korzystają w tym celu z modułu mPlat-
forma Walutowa, dostępnego w ramach 
systemu bankowości internetowej Compa-
nyNet. Aplikacja CompanyMobile również 
zawiera tę funkcjonalność. Umieszczono  
w niej dostęp do modułu walutowego, 
czyli możliwość dokonywania transakcji 
wymiany walut za pomocą urządzenia 
mobilnego. mBank zadbał także o klientów, 
którzy nie posiadają w swoim pakiecie 
mPlatformy Walutowej – za pośrednic-
twem funkcjonalności FX Info mają oni 
możliwość obserwacji zmian kursów walut. 
A dodatkowo, dzięki udostępnieniu funkcji 
Alert FX, wszyscy klienci mogą zdefinio-
wać otrzymywanie powiadomień PUSH 
o pojawieniu się na rynku oczekiwanego 
przez nich kursu danej waluty. Dotyczy to 
zarówno podmiotów, które mają możliwość 
zakupu walut przez platformę mobilną, jak 
i tych, które mogą kursy tylko obserwować.
 
Kolejne funkcjonalności już niedługo
Podobnie jak internetowa bankowość 
korporacyjna, aplikacja mBank Company-
Mobile będzie systematycznie rozwijana 
i dostosowywana do potrzeb klientów. 
Planowane jest przede wszystkim udo-
skonalanie jej obecnych funkcjonalności 
oraz stopniowe wprowadzanie kolejnych 
modułów, aktualnie dostępnych tylko dla 
klientów pracujących w systemie Company-
Net. W pierwszej kolejności takimi zmianami 
zostanie objęta mPlatforma Walutowa. Już 
niedługo klienci korzystający z aplikacji 
mobilnej oraz mający dostęp do platformy 
wymiany walut poprzez system bankowości 
internetowej, będą mogli dokonywać zakupu 
walut z wykorzystaniem specjalnej funkcjo-
nalności, jaką jest dialog z dedykowanym 
dealerem. Zyskają oni także dostęp do listy 
transakcji walutowych, opcji oferty kupna lub 
sprzedaży walut oraz realizacji transakcji WTT. 
Kolejną innowacją, która już wkrótce zo-

stanie wprowadzona w aplikacji mBank 
CompanyMobile, będzie prezentacja Hot-
News polegająca na wyświetlaniu skrótów 
najważniejszych informacji widocznych 
w module Informacje Biznesowe. Pozwoli 
ona klientom na bieżące śledzenie inte-
resujących ich wydarzeń, a także natych-
miastowe reagowanie na niespodziewane 
zmiany sytuacji w kraju i na świecie.  

Dodatkowo, dla klientów korporacyjnych 
zostanie udostępniona „lekka” wersja 
strony systemu CompanyNet, będąca 
uzupełnieniem funkcjonalności aplikacji 
mobilnych mBanku. Jest to wersja dostoso-
wana do prezentacji i przeglądania serwisu 
internetowej bankowości korporacyjnej 
mBanku na urządzeniach mobilnych, które 
są wyposażone w inne systemy operacyjne 
niż iOS, Android, Windows Phone oraz RIM. 
Planowana zmiana ma na celu zapewnienie 
dostępu do serwisu tym klientom, którzy 
nie mogą korzystać z aplikacji Company-
Mobile na swoich urządzeniach. 

To tylko niewielka część zmian, jakim bę-
dzie podlegała aplikacja CompanyMobile. 
O planach dalszego jej udoskonalania 
będziemy informować, a tymczasem 
chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału 
w konkursie dotyczącym bankowości mo-
bilnej mBanku. Więcej informacji na ten 
temat oraz szczegóły dotyczące aplikacji 
mBank CompanyMobile, znajdziecie Pań-
stwo na stronie www.CompanyMobile.pl. 

Warto dodać, że aplikacja 
daje możliwość definio-
wania także innych typów 
wiadomości PUSH: infor-
macji o zmianach salda 
na koncie klienta, a także 
informacji o wpływie ocze-
kiwanego zlecenia.


Zobacz więcej na:

www.companymobile.pl
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Silna grupa – wielkie możliwości

Grupa mBanku stworzyła niezwykle nowoczesną, kompleksową i elastyczną ofertę w dziedzinie bankowości korporacyjnej, 
inwestycyjnej, detalicznej i zarządzania aktywami. 
Jej produkty i usługi dostępne są w Oddziałach i Biurach Korporacyjnych mBanku w całej Polsce.

  Od lat w czołówce polskich firm leasingowych. Zajmuje się leasingiem ruchomych
  środków trwałych, nieruchomości oraz pojazdów. W ofercie ma również usługę
  zarządzania i wynajmu floty samochodowej (CFM).

  Oferta obejmuje faktoring krajowy i eksportowy, z regresem i bez regresu oraz
  gwarancje importowe. Spółka proponuje usługi w oparciu o cenę bazującą na portfelu
  odbiorców klienta, a nie tylko na jego kondycji finansowej. Zapewnia także elastyczne
  i indywidualne podejście do każdej transakcji. Klienci mFaktoring mogą liczyć na
  szybkie finansowanie oparte na aktualnym poziomie sprzedaży, poprawę płynności
  bieżącej i długofalową współpracę.

  Lider pod względem liczby prowadzonych rachunków maklerskich. Oferta skierowana
  jest do wszystkich grup inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych,
  obejmując pełen zakres dostępnych na polskim rynku kapitałowym usług maklerskich.
  Kompetencje i doświadczenie niezbędne do zapewnienia najwyższego poziomu
  profesjonalizmu świadczonych usług potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia.

  Spółka specjalizuje się w doradztwie finansowym obejmującym programy
  restrukturyzacyjne, obsługę transakcji fuzji i przejęć, wspomaganie procesu planowania 
  i rozwoju biznesu oraz pozyskiwanie finansowania. Oferta adresowana jest do różnego  
  typu przedsiębiorstw bez względu na ich formę prawną czy przynależność branżową.

  Pierwszy bank hipoteczny w powojennej Polsce, specjalistyczny kredytodawca
  hipoteczny i ekspert w finansowaniu nieruchomości komercyjnych. Największy
  emitent i lider rynku listów zastawnych. W tym roku spółka obchodzi swoje 15-lecie
  działalności. 

  Spółka deweloperska działa od 2000 roku na pierwotnym rynku nieruchomości   
  realizując projekty mieszkaniowe w największych miastach Polski: Warszawie, Łodzi,  
  Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. Zakres usług spółki obejmuje również  
  zarządzanie nieruchomościami i usługi inżynierskie. 

  Rozwiązania wealth management stanowią integralną część usług private banking.  
  Zapewniają klientom dostęp do wiedzy wysoko wykwalifikowanych specjalistów  
  i analityków oraz kompleksowe zarządzanie majątkiem, w tym doradztwo inwestycyjne 
   i asset management. Fundament budowanych strategii zarządzania majątkiem  
  i zarządzania aktywami stanowią analizy i rekomendacje przygotowywane przez  
  ekspertów zatrudnionych w spółce, jak również w podmiotach współpracujących, 
   takich jak kancelarie prawne, doradcy podatkowi, firmy ubezpieczeniowe i towarzystwa 
   funduszy inwestycyjnych.
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Lider pod względem liczby prowadzonych ra-
chunków maklerskich. Oferta obejmuje pełen 
zakres usług maklerskich dostępnych na 
polskim rynku kapitałowym i skierowana jest 
do wszystkich grup inwestorów, zarówno indy-
widualnych, jak i instytucjonalnych. Kompe-
tencje niezbędne do zapewnienia najwyższego 
poziomu profesjonalizmu świadczonych usług 
potwierdzają doświadczenie i  liczne nagrody 
i wyróżnienia.

Grupa mBanku stworzyła niezwykle nowoczesną, kompleksową i elastyczną ofertę 
w dziedzinie bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej, detalicznej i zarządzania 
aktywami. Jej produkty i usługi dostępne są w Oddziałach i Biurach Korporacyjnych 
mBanku w całej Polsce.

Silna grupa  
– wielkie możliwości

Od lat w czołówce polskich firm leasingowych. 
Zajmuje się leasingiem ruchomych środków 
trwałych, nieruchomości oraz pojazdów. 
W ofercie ma również usługę zarządzania i wy-
najmu floty samochodowej (CFM).

Oferta obejmuje faktoring krajowy i ekspor-
towy, z regresem i bez regresu oraz gwarancje 
importowe. Spółka proponuje usługi w oparciu 
o cenę bazującą na portfelu odbiorców klienta, 
a nie tylko na jego kondycji finansowej. Za-
pewnia także elastyczne i indywidualne podej-
ście do każdej transakcji. Klienci mFaktoring 
mogą liczyć na szybkie finansowanie oparte 
na aktualnym poziomie sprzedaży, poprawę 
płynności bieżącej i długofalową współpracę.
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   i asset management. Fundament budowanych strategii zarządzania majątkiem  
  i zarządzania aktywami stanowią analizy i rekomendacje przygotowywane przez  
  ekspertów zatrudnionych w spółce, jak również w podmiotach współpracujących, 
   takich jak kancelarie prawne, doradcy podatkowi, firmy ubezpieczeniowe i towarzystwa 
   funduszy inwestycyjnych.
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Pierwszy bank w powojennej Polsce specjalizu-
jący się w  kredytowaniu hipotecznym i ekspert 
w finansowaniu nieruchomości komercyjnych. 
Największy emitent i lider na rynku listów za-
stawnych. W tym roku spółka obchodzi 15-lecie 
działalności. 



B u s i n e s s & M o r e  2 7

mFundacja jest wyrazem społecznego zaangażowania 
mBanku. Powstała w 1994 roku jako Fundacja BRE Banku 
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  Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. Zakres usług spółki obejmuje również  
  zarządzanie nieruchomościami i usługi inżynierskie. 
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Spółka specjalizuje się w doradztwie finansowym obejmują-
cym programy restrukturyzacyjne, obsługę transakcji fuzji 
i przejęć, pozyskiwanie finansowania oraz wsparcie procesu 
planowania i rozwoju biznesu. Oferta adresowana jest do róż-
nego typu przedsiębiorstw bez względu na ich formę prawną 
i branżę.

Spółka deweloperska funkcjonuje od 2000 roku i realizuje 
projekty mieszkaniowe na pierwotnym rynku nieruchomości 
w największych miastach Polski: Warszawie, łodzi, Krako-
wie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. Zakres usług spółki 
obejmuje również zarządzanie nieruchomościami i usługi 
inżynierskie. 

Rozwiązania Wealth management stanowią integralną część 
usług private banking. Zapewniają klientom dostęp do wiedzy 
wysoko wykwalifikowanych specjalistów i analityków oraz 
kompleksowe zarządzanie majątkiem, w tym doradztwo inwe-
stycyjne i asset management. Fundament budowanych stra-
tegii zarządzania majątkiem i zarządzania aktywami stanowią 
analizy i rekomendacje przygotowywane zarówno przez eks-
pertów zatrudnionych w spółce, jak również przez specjalistów 
z podmiotów współpracujących, takich jak kancelarie prawne, 
doradcy podatkowi, firmy ubezpieczeniowe i towarzystwa fun-
duszy inwestycyjnych.
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Transakcje typu MBO (Management Buy 
Out), polegające na wykupie przedsię-
biorstwa przez jego menedżerów lub MBI 
(Management Buy In), gdy menedżerowie 
pochodzą spoza spółki są niezwykle popu-
larne na rynkach wysokorozwiniętych. Ich 
rola rośnie również na rynku polskim. 

Zakup przedsiębiorstwa przez kadrę mene-
dżerską to wielkie wyzwanie intelektualne 

i finansowe, a źle przeprowadzona transak-
cja z reguły kończy się porażką. Uczestnicy 
transakcji mają do wykonania wiele zadań, 
począwszy od negocjacji z dotychczaso-
wymi właścicielami, poprzez pozyskanie 
finansowania i organizację procesu wykupu 
aż po samo przeprowadzenie złożonej 
transakcji. Końcowy sukces wymaga cięż-
kiej pracy, cierpliwości oraz odpowiednich 
partnerów. 

Podczas spotkań przedstawiliśmy przy-
kłady zakończonych sukcesem transakcji 
wykupów menedżerskich oraz opowiedzie-
liśmy jak taką transakcję przygotować, jak 
wybrać właściwych partnerów, jak zbudo-
wać strukturę finansowania oraz o kwe-
stiach prawnych i podatkowych, barierach 
i czynnikach sukcesu.

Widoczne zmiany  
już wkrótce
25 listopada rozpoczęła się zmiana 
oznakowania wszystkich placówek 
banku – zarówno BRE Banku, jak 
i MultiBanku. Placówki korporacyjne 
zostaną oznakowane nowym logoty-
pem mBanku, a część dedykowana 
obsłudze klientów korporacyjnych 
zostanie dodatkowo opatrzona na-
pisem „oddział korporacyjny” lub 
„biuro korporacyjne”.

BRE Bank, Enterprise Investors, Kancelaria Gessel oraz Harvard Business Review Polska to 
organizatorzy cyklu śniadań biznesowych zatytułowanych „Od menedżera do właściciela”, które 
odbyły się w okresie od kwietnia do listopada 2013 r. w 6 polskich miastach: Warszawie, Krakowie, 
Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku.

Od menedżera do właściciela
„Zasiadając we wnętrzu
Forda, można poczuć
zapach klasy wyższej”.

Wejdź na ford.pl/fl ota i umów się na spotkanie
z doradcą fl otowym Forda. 

Zużycie paliwa oraz emisja CO2: Ford Mondeo 1.6 Duratec 120 KM; 6,7 l/100 km, 156 g/km (zgodnie z rozporządzeniem WE 715/2007
z późniejszymi zmianami w WE 692/2008, cykl mieszany). Na zdjęciu samochód z wyposażeniem opcjonalnym.

Nagroda specjalna przyznawana przez
    Magazyn Flota i Fleet Managerów dla
      FIRMY PRZYJAZNEJ FLEET MANAGEROM

Ford daje więcej, niż oczekujesz - za mniej, niż sądzisz. Sprawdź ofertę 
Forda Mondeo z nowym pakietem wyposażenia dla Twojej fi rmy.
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, radio z Bluetooth, światła do jazdy dziennej LED, podgrzewana 
przednia szyba, elektrycznie sterowane tylne szyby oraz przednie lampy przeciwmgielne.

Grzegorz Skarbek, autoGALERIA.pl
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W dniach od 3 do 5 września BRE Bank ak-
tywnie uczestniczył w XXIII Forum Ekono-
micznym w Krynicy. Byliśmy gospodarzami 
czterech paneli dyskusyjnych. Nasi eksperci 
wzięli udział w wielu dyskusjach organizo-
wanych przez innych partnerów. W związku 
ze zbliżającą się zmianą nazwy banku pro-
wadziliśmy intensywną kampanię informa-
cyjną. Tematyce rebrandingu poświęciliśmy 
jeden z organizowanych przez nas paneli, 
Tradycyjnie już obrandowaliśmy restaura-
cję „Pod Zieloną Górką”, ulubione i tłumnie 
odwiedzane miejsce spotkań kuluarowych. 
W tym roku wydaliśmy specjalną kartę pre-
paid w systemie private label cards – nowość 
w naszej ofercie. Kartą „BRE Bank zaprasza 
na rydze” można było płacić wyłącznie 
w restauracji „Pod Zieloną Górką", w czasie 
trwania Forum. Karty wzbudziły duże zainte-
resowanie wśród gości i samoistnie stały się 
przedmiotem marketingu szeptanego. 

Forum Ekonomiczne w Krynicy, organi-
zowane corocznie od 1991 r., jest uzna-
nym wydarzeniem w Europie Środkowej 
i Wschodniej. Jego misją jest stworzenie 
korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy 
politycznej i gospodarczej między Unią Eu-
ropejską a krajami sąsiadującymi. Krynica 
to ważny punkt na mapie politycznej świata, 
gdzie na tak dużą skalę Wschód spotyka się 
z Zachodem. Pojawia się tu około 2000 gości 
z 60 krajów. Uczestnicy to grono ekspertów 
i liderów życia politycznego, społecznego, 

gospodarczego oraz kulturalnego z Europy, 
Azji i Ameryki.  

Co roku krynickie Forum gromadzi mię-
dzynarodowe grono ekspertów i liderów 
życia politycznego, społecznego, gospo-
darczego oraz kulturalnego. Bezpośrednia 
wymiana doświadczeń i poglądów ułatwia 
podejmowanie decyzji oraz wspólnych 
działań ważnych dla rozwoju współpracy 
międzynarodowej i międzyregionalnej. Ma 
to szczególne znaczenie dla Europy, której 
projekt integracyjny nabrał nowego zinsty-
tucjonalizowanego kształtu. Więcej o Forum 
Ekonomicznym: www.forum-ekonomiczne.pl 

Tegoroczne Forum Ekonomiczne w Krynicy było dla BRE 
Banku idealnym miejscem, aby informować o zachodzących 
zmianach. Poniżej relacja z tego wydarzenia.

O ekonomii i nie tylko
AUTOR: KATARZyNA ADAMCZyK 
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Spotkania dla klientów i partnerów od-
bywały się pod tytułem Theatro BRE’Arte 
i były inspirowane commedią dell'arte, 
ulicznym teatrem z całą jego magią. Wśród 
gości krążyli i wciągali do zabawy mimowie, 
Kolombina, Pierroci.  
 
Przy okazji jubileuszu nie mogło zabraknąć 
podziękowań dla klientów, którzy są z nami 
od wielu lat, jak i wieloletnich pracowników 
jubileuszowych oddziałów. 

Imprezę poprowadziła oraz uświetniła swoim 
aktorskim recitalem Anna Dereszowska.
Do tańca porwał gości zespół It’s Freak.

Wszystkim obchodzącym jubileusze ży-
czymy dalszych sukcesów i kolejnych lat 
ciekawej i inspirującej pracy.

Wspólne świętowanie
AUTOR: KATARZyNA ADAMCZyK 

W tym roku jubileusze obchodziły oddziały korporacyjne 
w Częstochowie, Olsztynie oraz Gdańsku.
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„Jeśli potrafię przekonać, potrafię poruszyć 
wszechświat”. Tak w XIX wieku mawiał Frede-
rick Douglass, czarnoskóry działacz społeczny, 
którego idee miały duży wpływ na zniesienie 
niewolnictwa na Południu Stanów Zjednoczo-
nych. Nie oszukujmy się. W codziennym życiu 
zawodowym nie chodzi o poruszanie wszech-
świata. Ale umiejętność przekonywania innych 
przydaje się w wielu sytuacjach – podczas 
prezentacji, wprowadzania nowych projektów 
i rozwiązań. 

Co jest w tej sztuce najważniejsze? Przede 
wszystkim trzeba zdać sobie sprawę z tego, że 
ludzie dają się przekonać tym, którzy wydają 
im się sympatyczni i budzą zaufanie. 
Spełnienie pierwszego warunku nie jest spe-
cjalnie trudne. Warto po prostu pamiętać 
o tym, by zrobić dobre wrażenie – uśmiechać 
się do słuchaczy, zwracać się do nich bez-
pośrednio i najlepiej po imieniu. Nie należy 
też lekceważyć mowy ciała – trzeba zadbać 
o to, by nie przyjmować postawy zamkniętej, 
podkreślać gestami to, co jest w wypowiedzi 
najważniejsze, okazać zainteresowanie i entu-
zjazm dla tego, o czym się mówi. Takie podej-
ście to pierwszy krok do zbudowania zaufania. 
Jakie są kolejne? Przede wszystkim pokazanie 
słuchaczom własnej pewności siebie i wiary 
w to, do czego chce się ich przekonać. Jeśli 
bowiem ktoś, kto ma zamiar przeforsować jakiś 
pomysł, sam nie do końca się z nim utożsamia, 
właściwie od razu jest skazany na porażkę. 
Polegnie przy pierwszych pytaniach współpra-
cowników – nie wierząc w to, co mówi, będzie 
się plątał, popełniał błędy, a w najgorszym wy-
padku kłamał. Reszta zespołu szybko wyczuje, 

że coś w tym wszystkim nie gra i do całości 
projektu podejdzie nieufnie. 

Pytania współpracowników mogą też bar-
dzo szybko obnażyć niewiedzę i niedosta-
teczną znajomość tematu. Jeśli więc ktoś 
chce wprowadzić nowy projekt, musi o nim 
wiedzieć wszystko. Jeśli nie wie, nie może tego 
ukrywać. Lepiej przyznać od razu, że pewne 
kwestie są na danym etapie niejasne i wyma-
gają doprecyzowania, niż udawać, że ich nie 
ma. I przede wszystkim argumenty. Nie może 
być tak, że ktoś próbuje przeforsować projekt 
na zasadzie „bo tak mi się podoba”. Narzucanie 
racji z reguły powoduje opór, a nie entuzjazm, 
a nie o to chodzi. Trzeba wytłumaczyć, dla-
czego takie a nie inne rozwiązania mają sens, 
co korzystnego może dać dany projekt, dla-
czego jest tak ważny dla zespołu. Oczywiście 
nie można zapominać o minusach. Nie ma 
przecież takiego pomysłu, który wiązałby się 
tylko wyłącznie z nieustającym pasmem suk-
cesów. Trzeba o nich wspomnieć, ale raczej pod 
koniec prezentacji. Znacząca większość ludzi 
zapamiętuje lepiej to, co słyszy na początku 
wypowiedzi. Nie chodzi tu w żadnym wypadku 
o manipulowanie słuchaczami, ale raczej 
o sprawienie, że będą bardziej pozytywnie na-
stawieni. Najpierw więc plusy, potem minusy. 

Nie wszystko w prezentacji może być dla 
słuchaczy jasne. Trzeba się więc spodziewać, 
że współpracownicy będą chcieli doprecyzować 
pewne kwestie lub zgłębić szczegóły. Mają do 
tego święte prawo, więc trzeba im pozwolić na 
zadawanie pytań i jak najbardziej wyczerpu-
jąco na nie odpowiadać. Istotne, by dyskusja 

zachowała kulturalny charakter. Nie wolno więc 
pozwolić sobie na irytację, nawet jeśli to samo 
pytanie pada kolejny raz lub wdać się z kimś 
w kłótnię. 
Dzięki takiemu podejściu słuchacze będą mieli 
pewność, że mają do czynienia z prawdziwym 
profesjonalistą, który wie, czego chce. W kon-
sekwencji łatwiej mu zaufają, a jeśli tak się sta-
nie, można być niemal pewnym, że przekonają 
się do tego, co chce im się przekazać. Czyli cel 
zostanie osiągnięty.

Perswazja to niezwykle cenna umiejętność. Niektórzy się 
z nią rodzą, inni ćwiczą latami. Warto ją posiąść, bo bardzo 
ułatwia życie zawodowe.

Przekonaj się,  
że przekonasz innych
AUTOR: MAłGORZATA MARGO

Izabela Kielczyk 
COACH I PSyCHOLOG BIZNESU  

Czy sztuki perswazji można się na-

uczyć?
Tym, którzy nie mają wrodzonej umie-
jętności przekonywania innych, mogą 
pomóc specjalistyczne kursy. Podczas 
nich przeprowadza się różne ćwiczenia, 
które przede wszystkim mają za zadanie 
wzmocnić pewność siebie. Jest ona nie-
zwykle ważna, bo tylko człowiek, który 
wie, czego chce i zdaje sobie sprawę 
ze swoich umiejętności, będzie umiał 
wpłynąć na innych. Poprzez odpowiednie 
techniki sprawia się więc, by taka osoba 
sięgnęła w głąb siebie, odkryła pokłady 
wewnętrznej mocy. Oprócz tego stosuje 
się także różnego rodzaju techniki, m.in. 
aktorskie, które mają uczyć odpowiedniej 
intonacji głosu, mowy ciała. Wszystko po 
to, by człowiek znalazł swój indywidualny 
styl przekonywania i mógł go potem wy-
korzystywać. 
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Tim Burton – Kolekcja 
Film

Mistrz czarnego 
humoru. Z charakte-
rystycznym, rozpo-
znawalnym stylem. 
W zasadzie Tim 
Burton nie pozosta-
wia widza obojęt-
nym. Specyficzny 
i ekscentryczny 
klimat jego filmów 
albo zjednuje mu fanów, albo sprawia, że nigdy 
więcej nie chce się go oglądać. Przedstawiona 
kolekcja, w której skład wchodzi 8 płyt DVD, za-
wiera największe przeboje filmowe tego reżysera 
– „Batman”, „Powrót Batmana”, „Charlie i fabryka 
czekolady”, „Sweeney Todd Demoniczny Golibroda 
z Fleet Street", „Sok z żuka”, „Marsjanie atakują", 
„Gnijąca Panna Młoda” oraz „Wielka przygoda Pee 
Wee Hermana" (w oryginalnej wersji językowej). To 
jedyny tego typu zbiór twórczości Tima Burto-
na. Dla wielbicieli ekscentrycznego, kolorowego 
klimatu nie lada gratka. Polecamy.

Agnieszka Osiecka, Dzienniki 1945-1950 
Książka

Agnieszka Osiecka pisała o życiu. Prosto, ale unikając banału, intymnie, ale 
w sposób uniwersalny – ogólnoludzki. Potrafiła rozłożyć ludzkie emocje na 
czynniki pierwsze, dobitnie i trafnie 
wskazując na to, co w nas dobre i złe. 
„Dzienniki” są zapisem jej życia – od 
dzieciństwa aż do śmierci. Szczere do 
bólu, prawdziwe. Pierwszy tom, który 
właśnie się ukazał, obejmuje lata 
1945–1950 i otwiera wielotomową 
edycję. To, czego czytelnik może się 
po niej spodziewać to fakty – bez na-
rosłych wokół postaci Poetki mitów, 
bez ocen i opinii, które na jej temat 
funkcjonują. Warto sięgnąć po tę 
niezwykłą książkę. Pobyć z Agnieszką 
Osiecką i spojrzeć na świat jej oczami. 
Najpierw dziecka, potem dojrzałej, 
interesującej kobiety. 

Vine – dla wielbicieli filmowania 
Aplikacje

Idealna aplikacja dla wszystkich wielbicieli serwisów 
społecznościowych i dzielenia się treściami. Jeśli 
lubicie Instagrama, Vine będzie dobrym dopeł-
nieniem. Aplikacja umożliwia nagrywanie bardzo 
krótkich, maksymalnie sześciosekundowych, klipów 
wideo i publikowanie ich na Twitterze. Niewątpliwą 
zaletą Vine jest intuicyjna obsługa i duże możli-
wości kreatywne, w tym kręcenie scen. Nie trzeba 
filmować długich ujęć, wystarczy zrobić pauzę, żeby 
przenieść się do następnej sceny i dokończyć film 
wg ustalonego scenariusza. Vine to dobra zabawa 
i świetne ćwiczenie na kreatywność.

James Arthur – Deluxe Edition 
Muzyka

To pierwszy album 
tego artysty, na który 
czekało wielu – rów-
nież w Polsce. James 
Arthur szturmem 
podbił serca publicz-
ności, występując 
w jednym z popular-
nych programów typu 
talent show w Wiel-
kiej Brytanii. Co go 
wyróżnia wśród masy 
ludzi typowej dla tych 
formatów telewi-
zyjnych? Faktyczny 
talent, pomysł i nie-
samowita zdolność 
interpretacji. James 
Arthur broni się tym, że nie ma w jego twórczości nawet śladu pozerstwa. 
Śpiewane przez niego słowa mają faktyczne znaczenie, a on sam ujmuje swoją 
skromnością i talentem. Warto sprawdzić ten album, bo wszystko wskazuje na 
to, że rodzi się nowa gwiazda światowego formatu.

biblioteka
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HILL PARK APARTMENTS
APARTAMENTY Z WŁASNYM CONCIERGE Dążenie do ideału

Wnętrza stworzone zostały z myślą o wygodzie 
i użyteczności. Dbając o komfort wymagających 
miesz-kańców, wyraźnie wydzielono część pry-
watną apartamentu od tej przeznaczonej dla 
gości. W planach lokali znajdziemy przestronne, 
dobrze oświetlone pokoje dzienne z przylegają-
cymi do nich jadalniami i kuchniami. Położone w 
dalszej części apartamentu sypialnie wyposażo-
ne są we własne garderoby oraz łazienki.

Zielone otoczenie

Nic tak nie relaksuje, jak obcowanie z naturą. 
Dlatego ten wyjątkowy projekt zlokalizowano w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych – 
Lasu Młocińskiego, Parku Młocińskiego i Parku 
Nowa Warszawa. W pobliżu znajdują się także: 
Las Bielański i Park Leśny Bemowo oraz rozle-
gła Puszcza Kampinoska oraz ekskluzywne pola 
golfowe, zbiorniki wodne i niezliczone ścieżki do 
joggingu. Jest to miejsce idealne zarówno dla 
ludzi aktywnych – kochających ruch na świe-
żym powietrzu, jak i tych szukających ukojenia 
w kontakcie z przyrodą.

Inteligentny dom

Hill Park Apartments to nie tylko najwyższej 
jakości apartamenty o wyszukanej architektu-
rze, ale również inteligentne domy wykorzystu-
jące najnowsze technologie – pozwalające na 
zdalne sterowanie ogrzewaniem, alarmem lub 

klimatyzacją, dostępną w standardzie. Dzięki 
tak rozwiniętej technologii mieszkańcy mogą 
zarządzać swoim apartamentem przy użyciu 
komputera, telefonu komórkowego lub tabletu.

Concierge, czyli wartość Twojego czasu

To wyjątkowe osiedle zostało stworzone przede 
wszystkim dla ludzi, którzy cenią swój czas. 
Aby maksymalnie zwiększyć ich komfort, pry-
watny Concierge zapewnia stałą pomoc w co-
dziennych obowiązkach i jest wsparciem w nie-
spodziewanych sytuacjach. Właśnie dbałość o 
najdrobniejsze szczegóły sprawia, że Hill Park 
Apartments to wyjątkowa inwestycja. To też 
jedno z wielu udogodnień, jakie oferuje swoim 
klientom  Marvipol – jeden z warszawskich de-
weloperów znany z wysokiej jakości realizowa-
nych projektów. Zapraszamy do zapoznania się 
z pozostałymi.

Pragnienie wielu dostępne dla wybranych

W wyjątkowym miejscu Warszawy powstał 
niecodzienny projekt łączący wysoki standard 
apartamentowca blisko centrum z urokami spo-
kojnego domu na przedmieściach stolicy.

Wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych ludzi

Inwestycja znajduje się na działce o powierzchni 
blisko 4 hektarów, na której wznosi się 13 bu-

dynków o zróżnicowanych, niepowtarzalnych 
formach. Hill Park Apartments to luksusowe, 
czteroaparta-mentowe domy z drewniano-ka-
mienną elewacją łączoną ze szkłem. W każ-
dym budynku znajdują się przestronne, nowo-
czesne lokale o powierzchniach od 150 do 230 
m². Apartamenty na niskich kondygnacjach 
mają do dyspozycji sąsiadujące ogródki, zaś 
te, położone wyżej – własne, rozłożyste tarasy.
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Adam Słodowy musi być zachwycony. 
Dzierganie, wycinanie, lepienie, skleja-
nie, haftowanie i nanizanie dawno nie 
było aż tak modne. Wszystkie te aktywno-
ści łączy się dziś pod jednym, tajemniczo 
brzmiącym, szyldem: DIy, który jednak po 
rozszyfrowaniu niesie przekaz całkowicie 
znajomy, familijny i przaśny: zrób to sam!

Szał rękodzieła
Wszystkich wątpiących w to, że rękodzieło 

artystyczne przeżywa comeback i to 
w wielkim stylu, odsyłamy na przykład do 
Norwegii. W tamtejszej telewizji przekazano 
ostatnio 5 godzin tzw. prime-time’u na… 
relację z bicia rekordu Guinnessa w szydeł-
kowaniu. W Stanach Zjednoczonych modę 
na kawiarnio-księgarnie wypiera trend na 
sklepy z artykułami do twórczego majster-
kowania. Można w nich zakupić wszystko 
– od bibuły przez koraliki, modelinę czy 
niewielkie elementy drewniane. Z kolei 

w Polsce tzw. warszawskie „Przetwory”, czyli 
dwudniowy festiwal rękodzielniczy każdego 
roku odwiedza około 3 tysięcy osób. 

No dobrze, ale przecież z wykonywania ma-
łych i większych dzieł sztuki domowej ro-
boty od wieków nie zrezygnowaliśmy ani na 
chwilę. Co więc sprawiło, że rękodzieło z do-
mowych pieleszy wyszło na salony, nabrało 
akcentu glamour i zaczęło być traktowane 
w kategoriach nowoczesnego trendu?

Wracamy do korzeni. W drugiej dekadzie XXI wieku „modnie” znaczy 
„chałupniczo”!

Zrób to sam!
AUTOR: LIDIA MACIEJOWSKA
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Skąd ten powrót
Niektórzy początków nowego rękodziel-
niczego szału dopatrują się w zjawisku 
zwanym „guerilla knitting”, co w wolnym 
tłumaczeniu oznacza „szydełkową party-

zantkę”. Tej początek dała 8 lat temu miesz-
kanka Teksasu Magda Sayeg, właścicielka 
sklepu z ubraniami, która wpadła na po-
mysł, by za pomocą zrobionych na drutach 
ozdób dodawać kolorytu zaniedbanym czę-
ściom Houston. Szyjąc włóczkowe wdzianka 
dla zardzewiałych latarni, ławek, hydrantów 
czy stojaków rowerowych. Szybko w jej 
ślady poszła cała Ameryka, a wreszcie cały 
świat (w tym Polska, czego dowodem była 
choćby poznańska wystawa „Miasto dzier-
gane”), który przekonał się, że domorosła 
twórczość też może być trendy. 

Papier, włóczka, europalety
Obecnie jednak moda na rękodzieło trafia 
na podatny grunt, tym bardziej że wśród 
kobiet (które najchętniej się za taką ak-
tywność zabierają) zapanowała moda na 
porzucanie pracy w korporacji i zakładanie 
własnych, niewielkich biznesów. Na rozpo-
czętych niedawno w Warszawie spotkaniach 
dla początkujących bizneswomen, tzw. 
Latających Kręgach, połowa uczestniczek 
rozpoczyna działalność związaną właśnie 
z rękodziełem artystycznym.
Jakie materiały najczęściej idą w Polsce 
w ruch? Ano te najbardziej charaktery-
styczne dla naszej szerokości geograficznej, 
czyli przede wszystkim drewno, papier lub 
tektura, filc, płyty mdf oraz oczywiście 

włóczka. Choć ta ostatnia czasem w wa-
riancie egzotycznym. Na przykład w po-
staci wełny z peruwiańskich merynosów. 
W rękodzielniczym szale XXI wieku ważne 
jest jednak, by tworzywo do artystycznych 
szaleństw było ekologiczne. Jak najbardziej 
w cenie jest więc wykorzystywanie mate-
riałów z recyklingu. Po to, by za ich pomocą 
dokonywać tzw. upcyklingu, czyli po prostu: 
dawać przedmiotom nowe życie. Doskona-
łym przykładem są tu choćby designerskie 
meble wykonane ze zwykłych europalet, 
które idealnie wyglądają w industrialnie 
zaaranżowanych wnętrzach. Przykurzone 
szkatułki czy puste butelki po winie przeży-
wają swoją metamorfozę dzięki miłośnikom 
sztuki decoupage’u. A jedwabne chusty 
nabierają nowego wyrazu po chałupniczym 
pomalowaniu ich według reguł popularnej 
sztuki ebru. Bo też są ku takiemu tworzeniu 
sprzyjające warunki.

Zrobisz, sprzedasz
Internet A.D. 2013 to najlepsze miejsce na 
sprzedaż i promocję swojej twórczości. O ile 
jeszcze kilka lat temu osoby zajmujące się 
rękodziełem wystawiały dorobek na Alle-
gro, o tyle dziś bogactwo internetowych 

serwisów jest tak duże, że zwykłe serwisy 
aukcyjne uznaje się za zbyt prozaiczne, 
niczym zwykłe internetowe targowisko. 
Triumfy święci za to Pinterest – portal 
społecznościowy łączący ze sobą ludzi 
o podobnych zainteresowaniach. A przede 
wszystkim idealne miejsce na prezento-
wanie światu swoich chałupniczych cacek. 
Portal istnieje w sieci od dwóch lat, a już 
przyciągnął do siebie 70 milionów użytkow-

ników. Inną rękodzielniczą mekką w sieci 
jest Etsy – portal aukcyjny sprzedający wy-
łącznie przedmioty wykonane ręcznie. A do 
tego dochodzą, rzecz jasna, tysiące, jeśli nie 
miliony, blogów i fanpage’y kameralnych, 
indywidualnych producentek pasjonatek. 
Z najnowszych: „Wood Wood”, czyli ręko-
dzieło artystyczne (głównie torebki i naszyj-
niki) wykorzystujące elementy drewniane, 
„Moofka” – najurokliwsze w całej sieci 
maskotki – sówki dziergane na drutach czy 
nawet „Artystyczne urny”, czyli ceramiczne 
spojrzenie na sprawy ostateczne.

Rękodzieło na salonach
Trend rękodzielniczy usankcjonowały osta-
tecznie tzw. osoby publiczne. Projektanci, 
artyści lub po prostu celebryci. Chałupni-
cza aktywność, jeśli wierzyć wywiadom, 
relaksuje w wolnych chwilach między 
innymi Madonnę, Winonę Ryder, Sarę 
Jessicę Parker, a nawet… Russela Crowe’a. 
W Polsce projektantka Kasia Kmita zdobyła 
ogólnopolską sławę, gdy kolekcję swoich 
torebek upiękniła łowickimi wycinankami 
z nowoczesnymi motywami. Inna – Basia 
Chrabołowska, cały swój pomysł na biznes 
oparła na włóczce. Na drutach i szydełku 
dzierga zarówno pokrowce na tablety, jak 
i wieczorowe suknie. A dziennikarka Anna 
Wendzikowska ujście pasji twórczej od ja-
kiegoś czasu daje za pomocą swojej kolekcji 
wykonywanych własnoręcznie bransoletek. 
Przy tak pomyślnych wiatrach pecha mają 
tylko jedni – ci pozbawieni talentu. 

Choć nikt nie zabrania im próbować!:)
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W rękodzielniczym sza-
le XXI wieku ważne jest 
jednak, by tworzywo do 
artystycznych szaleństw 
było ekologiczne. Jak naj-
bardziej w cenie jest więc 
wykorzystywanie mate-
riałów z recyklingu. 

Obecnie jednak moda na 
rękodzieło trafia na podat-
ny grunt, tym bardziej że 
wśród kobiet (które naj-
chętniej się za taką aktyw-
ność zabierają) zapano-
wała moda na porzucanie 
pracy w korporacji i zakła-
danie własnych, niewiel-
kich biznesów.
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Co trzeba mieć w głowie, 
żeby być bogatym?

O tym jak osiągnąć sukces i zrobić 
duże (najlepiej w weekend) pieniądze 
napisano już tysiące poradników. Za-
proponowanych strategii jest bez liku, ale 
zastanówmy się kim trzeba być, żeby to się 
udało. Z ekonomicznego punktu widzenia 
najprostsza recepta na sukces zaczyna 
się od tego, że trzeba wydawać mniej niż 
się zarabia, a resztę skutecznie inwesto-
wać. Nie ma mowy o konsumowaniu na 
kredyt, ale jeśli już pożyczamy pieniądze 
to właśnie na inwestycję. Problem w tym, 
że powiedzieć łatwo, zrobić dużo trud-
niej. Szczególnie jeśli zewsząd kuszą nas 
reklamy Naprawdę Bardzo Potrzebnych 
Produktów. Osoba, która jest w stanie iść 
pod ten konsumpcyjny prąd na pewno 
będzie wewnątrzsterowna, czyli taka, która 
samodzielnie kieruje swoim zachowaniem. 
Potrafi podejmować decyzje i brać za nie 
odpowiedzialność. Nie mówi, że jej biznes 
nie wychodzi, bo konkurencja gra nie fair, 
tylko zastanawia się, gdzie popełnia błąd 
i zmienia strategię działania. Kluczowe bę-
dzie tu właśnie poczucie, że jej los jest w jej 
własnych rękach, że to co wydarza się w jej 
życiu zależy właśnie od niej. Przestaje być 

ofiarą swojego życia, a staje się jego twórcą. 
Kolejna rzecz, od której zależy jak radzimy 
sobie w robieniu pieniędzy to postrzeganie 
czasu. Jedni skupiają się głównie na teraź-
niejszości, czyli cieszą się chwilą obecną, 
inni są bardziej świadomi przeszłości i przy-
szłości. Tym pierwszym łatwiej osiągnąć 
radość życia, ale ich sposób prowadzenia 
biznesu będzie polegał na podejmowaniu 
krótkoterminowych decyzji, na wiecznym 
utrzymywaniu się na fali. Ci drudzy dokła- 
dnie zaplanują trasę rejsu, rozkład szalup 
i sprawdzą warunki pogodowe. Tym pierw-
szym przez długi okres może się udawać, 
ale w kryzysowych sytuacjach to ta druga 
strategia będzie skuteczniejsza. I to ona 
pozwala na generowanie oszczędności, 
inwestowanie ich i kupowanie dóbr dopiero 
wtedy, kiedy naprawdę nas na to stać.  
 
Warto też pomyśleć o własnych emo-
cjach. W sprawach finansów najważniejsze 
są chyba te dwie: chciwość i strach. Pierw-
sza z nich popycha nas do celu. Kto widział 
film „Wall Street” na pewno pamięta 
słynne słowa „greed is good”, czyli chciwość 
jest dobra. Bez wątpienia potrzebny jest 

rodzaj takiej motywacji, ale jest jeszcze 
druga strona medalu. Strach nie ma dobrej 
prasy, bo przecież boją się tylko tchórze. 
I takie przekonanie może nas wpędzić 
w poważne kłopoty. Spójrzmy na zwierzęta 
i zobaczymy, że strach to mechanizm 
obronny, swoisty system ostrzegawczy. 
Dzięki niemu wiemy kiedy uciekać, a kiedy 
walczyć. W świecie finansów potrzebna 
jest równowaga pomiędzy chciwością 
i strachem. Filmowy Gordon Gekko prze-
sadził z chciwością, zapomniał o strachu 
i skończył w więzieniu. Z kolei ktoś, kto 
będzie sparaliżowany lękiem nie podej-
mie żadnego ryzyka, a bez niego żaden 
biznes tak naprawdę nie ruszy z miejsca. 
A skoro już mowa o postaciach filmowych, 
to warto wiedzieć, że posiadanie takiego 
pozytywnego wzoru, czy to fikcyjnego, czy 
też realnego bardzo się przydaje. Można 
wyobrazić sobie osobę, która ma te duże 
pieniądze, i przez chwilę zabawić się, że nią 
jesteśmy. Sprawdzić jak się wtedy czujemy, 
poruszamy, mówimy, bo zostać milionerem 
można tylko wtedy, kiedy wewnętrznie już 
się nim jest. 

 

Mateusz Ostrowski
Dziennikarz ekonomiczny i psychoterapeuta. 
Od ponad dziesięciu lat obserwuje i komentuje polski 
świat finansów. Zajmuje się edukacją finansową, a także 
szukaniem połączenia pomiędzy psychologią i ekonomią. 
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego i uczestnik szkolenia dyplomowego w Insty-
tucie Psychologii Procesu. 

felieton
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