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Nowoczesność wielowymiarowa
W ciągu ostatnich trzech lat liczba użytkowników bankowości mobilnej wzro-
sła trzykrotnie – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie mBanku przez 
instytut Homo Homini. Ponad 720 tys. użytkowników rozwiązań mobilnych na 
polskim rynku stanowią klienci mBanku – to o 300 tys. więcej, niż zgromadził 
kolejny bank w zestawieniu. Rynkowy trend postępującej smartfonizacji na-
biera rozpędu, a w obszarze bankowości mBank jest jego niekwestionowanym 
liderem. Nowoczesne rozwiązania, jak mBank CompanyMobile – funkcjonalna 
i przyjazna aplikacja dla właścicieli firm, pozwalająca na pełną kontrolę finan-
sów przedsiębiorstwa z poziomu smartfona czy tabletu, wyznaczają trendy 
w mobilnym bankowaniu. O  tych nowoczesnych rozwiązaniach przeczytają 
Państwo w letnim numerze „Business&More”, który mamy przyjemność oddać 
w Wasze ręce.

W najnowszym numerze magazynu nie zabraknie również analiz gospodar-
czych. mBank Indeks Nastrojów Konsumenckich to badanie zapoczątkowane 
przez nas w pierwszym kwartale 2014 r. Z jego pierwszej edycji będą Państwo 
mogli dowiedzieć się o nie najlepszej ocenie sytuacji gospodarczej w perspek-
tywie najbliższego kwartału i nieco lepszych nastrojach związanych z rynkiem 
pracy i sytuacją finansową gospodarstw domowych. Polecamy również komen-
tarz gospodarczy głównego ekonomisty mBanku, Ernesta Pytlarczyka, a także 
artykuł Pawła Ławeckiego, dyrektora w The Boston Consulting Group na temat 
roli nowoczesnych technologii w rozwoju firm. 

Historia sukcesu dwóch świetnie prosperujących przedsiębiorstw to kolejne in-
spirujące przykłady współpracy przedsiębiorstw z mBankiem. W tym numerze 
przeczytają Państwo między innymi o VIVE Group i jej charyzmatycznym preze-
sie Bertusie Sevaasie, który ponad 20 lat temu zdecydował się otworzyć biznes 
w Polsce i dziś zatrudnia ponad 1200 osób.

Zachęcając do lektury, życzę udanych wakacji.

    Przemysław Gdański
    Wiceprezes Zarządu mBanku S.A.  

ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
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Siła złotego

Niewielu  
chętnych do OFE

Lepszy start dla  
młodego biznesu

Najwyższe wyniki kwartalne 
mBanku w historii

337,8 mln zł
Zysk netto wypracowany przez Grupę 
mBanku w pierwszym kwartale 2014 roku 
wyniósł 337,8 mln zł i był najwyższym po-
wtarzalnym wynikiem odnotowanym przez 
bank od początku jego istnienia. – Pomimo 
środowiska niskich stóp procentowych, 
które tradycyjnie nie sprzyja rekordowym 
wynikom w sektorze bankowym, z każdym 
kolejnym kwartałem udaje nam się pozy-
tywnie zaskakiwać rynek – mówi Cezary 
Stypułkowski, prezes mBanku. Poprawa 
wyniku odsetkowego była możliwa dzięki 
znacznemu obniżeniu kosztów pozyski-
wania depozytów. Po raz kolejny poprawie 
uległ również wynik z tytułu opłat i prowizji.

Nawet 60 tys. zł pożyczki na preferencyj-
nych warunkach na założenie pierwszej 
firmy może otrzymać bezrobotny absol-
went lub student ostatniego roku w ramach 
programu „Pierwszy biznes. Wsparcie 
w starcie” – wspólnego przedsięwzięcia 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.  
Oprocentowanie pożyczki to 0,69 proc. 
w skali roku, okres spłaty – siedem lat 
z możliwością 12-miesięcznej karencji. Jeśli 
młody przedsiębiorca w swojej nowej firmie 
stworzy miejsce pracy dla bezrobotnej 
osoby, może dostać kolejne 20 tys. zł. Pula 
pieniędzy, którą MPiPS i BGK przeznaczają 
na tegoroczne pożyczki wynosi 60 mln zł. 

Przełom maja i czerwca był niezwykle dobrym okresem 
dla polskiej waluty – w tym czasie złoty umocnił się do 
najwyższego w tym roku poziomu. Najbardziej zdrożał 
wobec euro. 2 czerwca kurs europejskiej waluty wynosił 
4,1354 – to najniższy jej poziom od 27 grudnia 2013. 
Umocnienie widać było też wobec dolara amerykańskiego 
i franka szwajcarskiego – kursy z 2 czerwca wyniosły  
odpowiednio 3,0304 (spadek najniżej od 13 maja)  
i 3,3856 (spadek najniżej od 18 lutego).

Do początku czerwca – czyli w połowie okresu, w któ-
rym ubezpieczeni powinni wybrać ZUS lub OFE – chęć 
dalszego powierzania części swoich pieniędzy ze 
składek emerytalnych otwartym funduszom zadekla-
rowało niespełna 150 tys. osób. Biorąc pod uwagę, że 
przyszłych emerytów jest 14 mln – to niewiele. Ponad 
połowa złożyła deklarację za pośrednictwem poczty, 
ok. 40 proc. w oddziale ZUS, poniżej 9 proc. przez 
internet. Zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach 
emerytalnych z grudnia ubiegłego roku na decyzję 
o przekazywaniu składek częściowo do OFE i ZUS lub 
w całości na subkonto w ZUS, Polacy mają czas do 
31 lipca. Szacuje się, że jeśli tempo składania dekla-
racji nie przyspieszy, w OFE zostanie tylko ok. 300 tys. 
osób, czyli 2 proc. ubezpieczonych. Kolejne czteromie-
sięczne „okienko transferowe” na ewentualną zmianę 
decyzji otworzy się w 2016 roku. 

od początku
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Trzy lata temu, w pierwszej połowie 
2011 roku, IBRiS Homo Homini na zlece-
nie mBanku po raz pierwszy zapytał Pola-
ków, jak definiują bankowość mobilną i czy 
korzystają z tego sposobu komunikowania 
się z bankiem. Z badań wynikało, że zale-
dwie 3,5 proc. Polaków (ok. 850 tys. osób) 
to użytkownicy bankowości w komórce. 

Obecnie, według najnowszych analiz,  
jest to aż 11,2 proc, czyli 2,7 mln osób.

Wciąż dokładnie nie wiemy, czym  
jest bankowość mobilna 
Przez ostatnie trzy lata nie wzrosła  
jednak znacząco wiedza na temat tego,  
czym w ogóle jest bankowość mobilna. 

W 2011 roku poprawnie potrafiło ją zdefi-
niować 18 proc. Polaków, natomiast obec-
nie jest to niecałe 20 proc. (choć 33 proc. 
deklaruje, że wie, co oznacza ten termin). 
Zwiększyła się natomiast liczba klientów, 
którzy o bankowości mobilnej słyszeli,  
ale nie potrafią jej poprawnie zdefiniować  
– z 26 do 43 proc.

Deklarowana znajomość tego pojęcia 
różni się zatem od posiadanych faktycz-
nie informacji dotyczących bankowości 
mobilnej i jej wyróżników. Wnioski te do-
tyczą zarówno klientów indywidulanych, 
jak i firmowych. Przytaczając badania 
przeprowadzone w listopadzie 2013 r. 
przez GfK Polonia szacujące zaintereso-
wanie firm bankowością mobilną, stwier-
dzić można analogiczną zależność. Ponad 
połowa przedstawicieli badanych firm 
twierdziła wtedy, że ma dostęp do banku 
w komórce. W rzeczywistości (po analizie 
danych z metryczki, gdzie respondenci 
wskazywali, w jakim banku/bankach 
posiadają rachunek) odsetek ten wynosił 
tylko 23 proc., ponieważ jedynie dwa 
banki oferowały w tym czasie podobne 
usługi. Zarówno przedstawiciele firm, jak 
i klienci indywidualni wciąż nie znają 
więc dobrze bankowości mobilnej i nie 
mają na jej temat rozległej wiedzy. 

Kto raz skorzysta z bankowości mobil-
nej, pozostaje jej wierny
Choć wiedza dotycząca samego pojęcia 
bankowości mobilnej nadal nie jest duża, 
prognozy okazują się zadowalające. Obec-
nie ponad połowa badanych (55 proc.) 
uważa, że w przyszłości mobilna banko-
wość zastąpi internetową, a więc będzie 
najczęściej wykorzystywanym zdalnym 
kanałem realizacji operacji bankowych. 
Optymizm dotyczący dalszego rozwoju 
bankowości mobilnej nie słabnie od kilku 
lat – dla porównania, trzy lata temu  
podobny pogląd wyrażało aż 48 proc.  
respondentów.

Z badań wynika również, że osoby, które 
już korzystają z internetu w telefonie lub 
tablecie, przeważnie używają go często. 
Znacząca większość (72 proc.) korzysta 
z niego częściej niż kilka razy w tygodniu, 
a prawie połowa z nich (46 proc.) łączy się 

z internetem codziennie. Z tendencji tej 
wywnioskować można, że osoby, które 
przekonały się do mobilnego internetu, już 
są lub w przyszłości mogą się stać aktyw-
nymi użytkownikami mobilnej bankowo-
ści. Tezę tę popierają także wyniki badań 
klientów firmowych. Zgodnie z nimi odse-
tek osób, dla których bankowość mobilna 
jest ważnym składnikiem oferty banku, 
gwałtownie wzrasta wśród osób, które już 
zetknęły się z tą usługą.

– Trzykrotny wzrost użytkowników banko-
wości mobilnej w zaledwie trzy lata oraz 
codzienne korzystanie z internetu mobil-
nego przez prawie połowę klientów banków 
pokazuje, że rozwój technologii mobilnych 
w bankowości przestaje być ciekawym 
dodatkiem, a staje się kluczowym elemen-
tem strategii firm z sektora finansowego 
– mówi Cezary Kocik, wiceprezes mBanku 
ds. bankowości detalicznej.  

Mobilna bankowość 
jest przyszłością
autor: Marta rutkowska

2014 2011

56%
33%

26%

43%
18%24%

Jak wynika z kwietniowego badania Instytutu Homo Homini przeprowadzonego na zlecenie 
mBanku, aż 2,7 mln klientów banków korzysta ze swojego rachunku przez komórkę. Oznacza 
to trzykrotny wzrost popularności tego kanału na przestrzeni ostatnich trzech lat. Zwiększyła 
się również deklarowana wiedza dotycząca tego, czym jest bankowość mobilna, jednak wciąż 
większość respondentów ma problem z prawidłowym zdefiniowaniem tego pojęcia.

Nie słyszałem/-łam  
o bankowości mobilnej

Tak, ale nie wiem,
co to dokładnie jest

Tak – wiem  
co to jest

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

– Przed bankowcami wciąż jednak wiele 
pracy w zakresie edukacji klientów i poka-
zywania im zalet korzystania z technologii 
mobilnych. Wierzę, że kolejne lata będą 
w tej sferze bardzo intensywne – dodaje. 

Oczekiwania i plany z 2011 r. zbieżne 
z obecnymi rzeczywistymi potrzebami
Obecny kształt bankowości mobilnej 
i jej funkcje odzwierciedlają oczekiwania 
klientów sprzed kilku lat. Analiza Homo 
Homini z 2011 r. pokazała, że klienci 
banków chcieliby w ramach bankowości 
w komórce realizować te same podsta-
wowe operacje i zlecenia, co w przypadku 
standardowej bankowości internetowej. 
Mowa o sprawdzaniu salda rachunku i jego 
historii, wykonywaniu przelewów i dołado-
wywaniu telefonów. Tegoroczne badania 
potwierdzają, że właśnie te funkcje są 
obecnie najchętniej wykorzystywane przez 
klientów. 

Użytkownicy smartfonów za pośrednic-
twem bankowości mobilnej najczęściej  

(80 proc. wskazań) sprawdzają stan swo-
jego konta (15,5 proc. robi to codziennie, 
a kolejne 14 proc. kilka razy w tygodniu). 
Z kolei 66,5 proc. badanych sprawdza  
w telefonie historię operacji. Blisko 
trzy czwarte respondentów dokonuje zaś 
przelewów do zdefiniowanego odbiorcy 
komórką. Mniej chętnie robimy przelewy 
do nowych odbiorców (60 proc. wskazań) 
czy takie dokonywane na numer telefonu 
lub przez Facebooka (14,1 proc. odpowie-
dzi). Dość popularne jest natomiast doła-
dowywanie telefonu komórkowego przez 
aplikację mobilną banku – przynajmniej 
raz zrobiło tak 45 proc. badanych. 

Choć użytkownicy bankowości mobilnej 
korzystają teraz z podobnych funkcjo-
nalności jak w przypadku standardowej 
bankowości elektronicznej, kanał ten 
w przyszłości ma duże szanse dalszego roz-
woju i ciągłej odpowiedzi na oczekiwania 
użytkowników. – Klienci banków stają się 
coraz bardziej mobilni, a smartfon i tablet 
są przedmiotami codziennego użytku. 

Myśląc o rozwoju technologii mobilnych, 
musimy potrafić łączyć usługi bankowe 
z innymi elementami, do których nasi 
klienci wykorzystują swoje urządzenia. 
Bank w komórce ma potencjał o wiele 
większy niż tylko umożliwianie klientom 
sprawdzenia salda, historii operacji czy 
dokonania przelewu – komentuje Michał 
Panowicz, dyrektor banku ds. marketingu 
i rozwoju biznesu bankowości detalicznej 
w mBanku.

Badanie dotyczące mobilności przeprowa-
dził w kwietniu 2014 r. na zlecenie mBanku 
Instytut Badań Rynkowych i Społecznych 
Homo Homini. Badanie zrea lizowano w ra-
mach cyklu mBank Indeks Nastrojów Kon-
sumenckich na reprezen tatywnej grupie 
1600 mieszkańców Polski deklarujących 
posiadanie konta bankowego. Metoda 
pomiaru – telefoniczne standaryzowane 
wywiady kwestionariuszowe wspomagane  
komputerowo (CATI).

Sprawdzanie salda rachunku

Przelew do zdefiniowanego odbiorcy

Sprawdzanie historii operacji

Przelew do nowego odbiorcy

Doładowanie telefonu

Płatności mobilne/mikropłatności

Wyszukiwanie bankomatów

Przelew na numer telefonu/Facebooka

Opłacanie rachunków za pomocą kodu QR/zdjęcia

Zakup ubezpieczenia

Wyszukiwanie rabatów

Założenie/zerwanie lokaty

Zaciągnięcie kredytu

Kupno/sprzedaży akcji

Kupno/sprzedaż TFI

79

71

66

59

45

22

17

15

14

12

8

6

3,5

1

1

To, że bankowość mobilna zastąpi inter-
netową nie podlega dyskusji. Trzykrotny 
wzrost użytkowników bankowości mobilnej 
w zaledwie trzy lata oraz fakt, że z internetu 
mobilnego codziennie korzysta prawie po-
łowa klientów banków (szczegółowe wyniki 
badania przeprowadzone przez Instytut 
Homo Homini znajdą Państwo na stronie 
nr 7), pokazują, że rozwiązania mobilne 
w segmencie finansowym przestają być 
tylko dodatkiem, a stają się niezbędnym 
elementem oferty. mBank to pierwszy 
prawdziwie internetowy bank w Polsce od 
lat bezkonkurencyjny w tej kategorii. Teraz 
zamierza zrewolucjonizować także banko-
wość mobilną i stać się jej ikoną. 

Nowa „appka” 
Bank w lutym wprowadził do oferty nową, 
innowacyjną wersję aplikacji mobilnej, 
która w ciągu zaledwie miesiąca od startu 
pobrana została przez ponad 200 tys. 
klientów. Wzrost zaobserwowano nie tylko 
w ilości użytkowników tego rozwiązania, ale 
także w ich aktywności. W styczniu tego 
roku do mBanku z urządzeń mobilnych 
logowano się 3 mln razy, w kwietniu wynik 
ten wynosił już 6,5 mln. Dziś bank ma też 
najwięcej na rynku użytkowników rozwią-
zań mobilnych – ponad 720 tys. i wyprze-
dza następny bank w zestawieniu o około 
300 tys. użytkowników (dane za PRNews.
pl, stan na koniec czwartego kwartału 
2014 r.) Zatem śmiało można już uznać, że 
litera „m” w nazwie banku oznacza również 
„mobilność” i taki właśnie komunikat bank 

promuje podczas wyświetlanej obecnie te-
lewizyjnej kampanii wizerunkowej. Gra słów 
wykorzystywana w reklamie – mBank ikona 
mobilności – nawiązuje do ikon aplikacji 
instalowanych na smartfonach i table-
tach. Kampania to trzy spoty reklamujące 
aplikację mobilną banku, zakupy w sieci 
oraz mobilne eKonto – nowość w ofercie 
mBanku. 

eKonto mobilne
Pod koniec kwietnia mBank wprowadził 
oprocentowany na 4 proc. w skali roku 
i całkowicie bezpłatny rachunek osobisty 
– eKonto mobilne, do którego dodawana 
jest też darmowa karta debetowa. Właśnie 
te dwa parametry odróżniają rachunek od 
pozostałych bezpłatnych kont w ofercie 
banku. To także kolejny dowód na to, że 
mobilność w mBanku to dziś priorytet. 

eKonto mobilne to oferta dla nowych klien-
tów banku. Obecnym mBank zaproponował 
natomiast trzymiesięczną mobilną lokatę 
oprocentowaną na 4 proc. w skali roku. 
Mogą z niej skorzystać wszyscy, którzy 
posiadają już nową wersję aplikacji mo-
bilnej banku lub do 17 czerwca pobiorą ją 
i aktywują. 

Mariaż mBanku z telefonią komórkową
Z rozwojem rynku mobilnego i upowszech-
nieniem smartfonów związana jest także 
kolejna inicjatywa banku – nawiązanie 
współpracy z operatorem telefonii ko-
mórkowej Orange. Jej efektem ma być 
powstanie mobilnego banku detalicznego 
dla użytkowników smartfonów i tabletów. 
Usługi finansowe świadczone będą pod 
marką Orange. Start oferty został zaplano-
wany na drugą połowę 2014 roku.

Mobilna ofensywa
autor: EMILIa KaspErczaK

Kilka dni temu mBank wprowadził do oferty nowy rachunek – eKonto mobilne. Chwilę wcześniej 
poinformował o stworzeniu razem z Orange mobilnego banku detalicznego dla użytkowników 
smartfonów, a teraz w telewizji trwa kampania wizerunkowa mBanku promująca go jako ikonę 
mobilności. Skąd zatem run na mobilność i co ona oznacza dla klientów? 
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Jedna trzecia Polaków uważa, że sytuacja gospodarcza w Polsce pogorszy się w ciągu 
najbliższego kwartału. Nieco lepiej oceniany jest rynek pracy oraz sytuacja finansowa 
gospodarstw domowych. To główne wnioski z pierwszego badania nastrojów 
ekonomicznych, zrealizowanego przez Instytut Homo Homini na zlecenie mBanku. 
mBank Indeks Nastrojów Konsumenckich będzie aktualizowany co kwartał.

mBank Indeks: Polacy patrzą 
w przyszłość bez optymizmu
AUTOR: PIOTR RUTKOWSKI

Począwszy od końca pierwszego kwar-
tału 2014 roku mBank rozpoczyna 
regularne badanie nastrojów Polaków, 
obliczając mBank Indeks Nastrojów 
Konsumenckich (przygotowywany we 
współpracy z Instytutem Badań Rynko-
wych i Społecznych Homo Homini). – Zde-
cydowaliśmy się na cykliczne badanie 
nastrojów ekonomicznych, które zamie-
rzamy prezentować regularnie co kwartał. 
Odpowiedzi respondentów będziemy 
zestawiać z analizą twardych danych 
płynących z gospodarki. W naszej ocenie 
pozwoli to dobrze prognozować rozwój 
sytuacji gospodarczej w kraju i podejmo-
wać wiele istotnych decyzji – mówi Ernest 
Pytlarczyk, główny ekonomista mBanku.

Ocena sytuacji gospodarczej w Polsce
Zaledwie 12 proc. Polaków przewiduje 
polepszenie sytuacji gospodarczej w kraju, 
31 proc. uważa natomiast, że najbliższy 
kwartał przyniesie pogorszenie. Najwięk-
szymi pesymistami są mieszkańcy woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego  
(43 proc. ocen negatywnych), opolskiego  
(41 proc.) oraz wielkopolskiego (40 proc.). 
Największymi optymistami są natomiast 
mieszkańcy Dolnego Śląska (28 proc. 
pozytywnych wskazań) oraz województwa 
lubuskiego (22 proc.).

Badani pytani byli również, jak w nadcho-
dzącym kwartale zmieniać będzie się sy-
tuacja na rynku pracy. W tym przypadku 
oceny są nieco lepsze. Jedna czwarta 
uznaje, że ten rynek będzie w ciągu naj-
bliższych miesięcy wyglądał lepiej niż 
obecnie. Dokładnie tyle samo osób uważa, 
że sytuacja na nim pogorszy się, a połowa, 
że pozostanie bez zmian. 

Polacy nie spodziewają się zmiany  
własnej sytuacji finansowej
Aż 69 proc. badanych uważa, że sytuacja 
finansowa ich gospodarstwa domowego 
nie zmieni się w ciągu najbliższych trzech 
miesięcy. Po 15 proc. badanych sądzi, że 
się i polepszy, i pogorszy. Największymi 
optymistami w tym zakresie są miesz-

kańcy województwa lubuskiego (33 proc. 
odpowiedzi) oraz kujawsko-pomorskiego 
(23 proc.). Pogorszenia własnej sytuacji 
finansowej spodziewają się najczęściej 
mieszkańcy Podlasia (25 proc. ) oraz  
Wielkopolski (23 proc.). 

Mamy oszczędności, ale nie  
zamierzamy ich ruszać
Według badania IBRiS dla mBanku,  
47 proc. badanych deklaruje, że posiada 
oszczędności. Najczęściej są to osoby po-
między 25. a 44. rokiem życia. Najwięcej 
takich osób jest w województwie opolskim  
(49 proc.), najmniej w województwie  
łódzkim (61 proc. nie ma oszczędności).
Na co respondenci zamierzają przeznaczyć 
swoje oszczędności w najbliższych trzech 
miesiącach? Blisko 19 proc. twierdzi,  
że je po prostu wyda. Natomiast trzy 
czwarte będzie trzymać je w banku:  
na lokacie (26,3 proc.), na zwykłym koncie 
(24,8 proc.) oraz na koncie oszczędnościo-
wym (23,9 proc.). 

mBank Indeks Nastrojów Konsumenc-
kich na minusie
Konstrukcja wskaźnika mBanku opiera 
się na różnicy pomiędzy odpowiedziami 
pozytywnymi (połączone odpowiedzi „zde-
cydowanie się poprawi” i „poprawi się”) 
oraz odpowiedziami negatywnymi („zde-
cydowanie się pogorszy” i „pogorszy się”). 
Może on przyjmować wartość od –100 do 
100. mIndeks powstał z połączenia trzech 
wskaźników oceny sytuacji gospodarczej 
i rynku pracy oraz podzielenia powstałej 
wartości przez liczbę wskaźników. Jego 
pierwszy odczyt na podstawie kwietnio-
wego badania wynosi – 7.

Badanie przeprowadził w kwietniu 2014 r. 
na zlecenie mBanku Instytut Badań 
Rynkowych i Społecznych Homo Homini. 
Badanie zrealizowano na reprezentatywnej 
grupie 1600 mieszkańców Polski deklaru-
jących posiadanie konta bankowego. 

analizy

31.3%

56.8%

11.9%

poprawi się

pozostanie bez zmian

pogorszy się

Czy Pana/Pani zdaniem sytuacja gospodarcza w Polsce  
w najbliższych trzech miesiącach...
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case study

Granulat, autoklaw, karkas, odzysk stali z opasania. Dla większości te pojęcia to 
czarna magia. Firmie ATB TRUCK kojarzą się jednoznacznie – z oponami. O ich rynku, 
bieżnikowaniu, sprzedaży, serwisowaniu i recyklingu firma wie wszystko. Właśnie 
ta wiedza, lata doświadczenia, najwyższa jakość produktów oraz znane na całym 
świecie marki i nowe technologie zapewniły jej jedno z czołowych miejsc na polskim 
rynku ogumienia. 

Biznes oponą  
się toczy

AUTOR: ANNA MARGO

Lipiec to dla ATB TRUCK czas obcho-
dzenia urodzin. I to nie byle jakich, bo 
podwójnych. Po raz pierwszy firma naro-
dziła się bowiem 8 lipca 1994 roku, czyli 
dokładnie 20 lat temu. Wtedy jednak nie 
zajmowała się jeszcze oponami, ale sprze-
dażą i serwisem samochodów marki Volvo 
oraz handlem częściami do nich. Po sied-
miu latach właściciel spółki – grupa Pekaes 
– zdecydował się sprzedać tę działalność 
i rozpocząć nową, związaną z bieżnikowa-
niem i sprzedażą opon do samochodów cię-
żarowych i autobusów. 30 lipca 2002 roku 
spółka powstała niejako po raz drugi. 
Przebranżowienie okazało się strzałem 
w dziesiątkę. – Dziś zajmujemy się zarówno 
dystrybucją opon nowych, których na 
stanie mamy stale ponad dwa tysiące, jak 
i produkcją oraz usługowym bieżnikowa-
niem, które zapewniają ogumieniu drugie 
życie. Co ważne, od czerwca 2011 roku 

posiadamy zakład recyklingu, co spowodo-
wało, że jesteśmy jedyną firmą w Polsce, 
która zajmuje się wszystkimi cyklami życia 
opony. Nasze produkty spełniają wymogi 
najbardziej rygorystycznych systemów 
jakości stosowanych w branży. Mamy  
500 większych i mniejszych klientów  
i – jeśli chodzi o bieżnikowanie – obejmuje - 
my niemal 20 proc. polskiego rynku – mówi 
prezes ATB TRUCK, Piotr Mądzielewski. 

Najwięksi z największych
Tę silną pozycję firmie ATB TRUCK udało się 
osiągnąć w dużej mierze dzięki współpracy 
z największymi markami branży ogumienia 
na świecie. – W 2002 roku podpisaliśmy 
kontrakt z Marangoni, dostawcą materia-
łów do bieżnikowania. To produkty bardzo 
wysokiej jakości, sprawdzone na bardzo 
wymagających rynkach, głównie niemiec-
kim. Umowa trwa do dziś i w tym przypadku 

możemy już mówić wręcz o partnerstwie 
– opowiada prezes. To nie jedyna tak dobrze 
układająca się współpraca. – Fima pracuje 
na bazie kontraktów zawartych z koncer-
nami Goodyear Dunlop i Continental oraz 
Pirelli – opowiada prezes. – Dzięki nim ATB 
TRUCK jest jedyną w Polsce autoryzowaną 
bieżnikownią, która może produkować 
opony bieżnikowane dla ciężarówek z uży-
ciem materiałów i pod markami należącymi 
do tych światowych gigantów. W latach 
90. na zasadach franczyzy prowadziliśmy 
bieżnikowanie w technologii firmy Michelin, 
przez trzy lata od 2004 roku z Bridgestone. 
Mamy więc na koncie współpracę z każdą 
z firm tzw. wielkiej piątki branży oponiar-
skiej. To one wybierają na swoich partnerów 
tylko najlepszych. Nie ma w Polsce innej 
działającej w naszym segmencie spółki, 
która mogłaby się czymś takim pochwalić  
– uśmiecha się Piotr Mądzielewski. 
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więc wypracować takie rozwiązania,  
by nie ulec konkurencji – tłumaczy.  
Kolejne wyzwanie to konsolidacja produ-
centów. Mówiąc wprost – przejmowanie 
udziałów od mniejszych i słabnących firm 
i budowanie dzięki temu jeszcze silniejszej 
pozycji na rynku. Swoje miejsce w ofercie 
ma również umocnić najmłodsze dziecko 
ATB TRUCK, czyli opona bieżnikowana na 
gorąco. – Została wprowadzona w kwietniu 
ubiegłego roku, przez osiem miesięcy 
osiągnęła pięcioprocentowy udział w rynku. 
Od początku tego roku, czyli przez zaledwie 
cztery, pięć miesięcy, ma już 8-10 proc. 
Gołym okiem widać więc, że popularność 
tego produktu rośnie, staje się modny.  
Tę właśnie modę chcemy wykorzystać  
– przekonuje Mądzielewski.

Do wykorzystania jest też potencjał 
otwartego w 2011 roku zakładu recyklingu 
zużytych opon. Dzięki zaawansowanej 
technologii opartej na mechanicznym 
cięciu i rozdrabnianiu w procesie przetwa-
rzania powstają granulat gumowy, strzępki 
tekstylne i drut stalowy. Jak mówi prezes, 
jednym z celów jest bardziej efektywne 
zagospodarowanie tych produktów, a także 
sprawienie, by zakład zaczął przynosić ade-
kwatne do nakładów wyniki. Ze zużytych 

opon ATB TRUCK rozpoczyna produkcję 
paliw alternatywnych. 
Cele bez wątpienia są ambitne. Nic jednak 
nie wskazuje na to, by coś miało stanąć na 
przeszkodzie w ich realizacji. Prezes Piotr 
Mądzielewski mocno w to wierzy: – Z pew-
nością pomoże nam w tym mBank. Jest 
naszym stałym partnerem finansowym 
i biznesowym i jako taki sprawdził się już 
nieraz. Mamy nadzieję, że tak będzie rów-
nież w przyszłości. 

Z zimna na gorąco
Współpraca z tak znanymi markami na 
pewno miała i wciąż ma niebagatelny 
wpływ na rozwój firmy. Dla prezesa ATB 
TRUCK momentem najważniejszym w hi-
storii i jednocześnie niezwykle istotnym 
dla przyszłości jest jednak ubiegłoroczna 

zmiana właściciela. W styczniu 2013 roku 
spółka została odkupiona od grupy Pekaes 
przez RuLa Sp. z o.o., należącą do niemiec-
kiej grupy RuLa BRW. 
– Staliśmy się członkiem jednej z najwięk-
szych, jeśli nie największej, grupy produ-
centów opon bieżnikowanych na świecie, 
która w swoich trzech zakładach wytwarza 
150 tys. opon rocznie. Dzięki temu prze-
jęciu zostaliśmy także jedynym w Polsce 
dystrybutorem opon bieżnikowanych 
Berliner – opowiada prezes. – To opona 
odnawiana w całości, trudna do odróżnienia 

od nowej. Technologia produkcji jest w tym 
przypadku niezwykle skomplikowana. Wej-
ście do grupy RuLa sprawiło, że otrzymując 
gotowy produkt, mogliśmy pominąć po-
czątkowy, niemożliwy do uniknięcia w in-
nych warunkach etap „nauki na własnych 
błędach” Do tej pory produkowaliśmy tylko 
opony bieżnikowane tzw. na zimno. To, 
że mamy do dyspozycji wysokiej jakości 
oponę wykonaną w technologii na gorąco 
w niemieckich zakładach naszej grupy,  
daje nam naprawdę dużą przewagę na 
rynku – dodaje. 

Elastyczne partnerstwo
Transakcja przejęcia ATB TRUCK przez RuLa 
mogła dojść do skutku w dużej mierze 
dzięki udziałowi mBanku – została ona 
sfinansowana dzięki środkom, które zapew-
nił bank. Dodatkowo mBank pomógł przy 
zakupie obiektów i linii produkcyjnych. 
Kredyty długoterminowe to jednak nie 
jedyne produkty banku, które wykorzystuje 
ATB TRUCK. 
– Choć jesteśmy firmą średniej wielkości, to 
jednak korzystamy z szeregu usług. Wśród 
nich jest zarówno obsługa kont i transakcji 
terminowych, jak i produkty mFactoringu, 
a także wspomniane kredyty – długotermi-
nowe i w bieżących rachunkach – wylicza 

Piotr Mądzielewski. Jak mówi, na wybór 
akurat tego banku na partnera finansowego 
największy wpływ miało przede wszystkim 
jego elastyczne podejście do współpracy. 
– Nie ukrywamy, że szukając ofert, po-
równujemy także te w konkurencyjnych 
bankach. mBank jednak błyskawicznie na 
nie reaguje, proponując nam inne, korzyst-
niejsze warunki czy rozwiązania. I zawsze 
wygrywa – przekonuje prezes. W trwającej 
od ponad roku współpracy ceni sobie także 
to, że na wszystkich polach jego firma może 
współpracować tylko z jednym bankiem, 
w którym doświadczeni specjaliści- 
-opiekunowie, perfekcyjnie znający pro-
dukty mBanku oraz naszą spółkę, wiedzą, 
czego ta potrzebuje, potrafią dostosować 
się z ofertą do każdych, nawet zmiennych 
okoliczności.

Ambitne cele
Jakie nowe wyzwania czekają firmę? We-
dług prezesa największym z nich będzie 
poradzenie sobie z nasilającą się konkuren-
cją opony chińskiej. – Jej napływ określa 
się w tej chwili na 120 tys. sztuk rocznie. Na 
rynku, który jest szacowany na 1 mln sztuk, 
te 10-12 proc. to bardzo dużo. W dodatku 
chińskie opony bieżnikowane cenowo 
celują w nasz segment premium. Musimy 

case study

Jak mówi, na wybór akurat 
tego banku na partnera 
finansowego najwięk-
szy wpływ miało przede 
wszystkim jego elastyczne 
podejście do współpracy.

Marcin Malczak

DORADCA KLIENTA KORPORACyJNEGO, 
IV ODDZIAŁ KORPORACyJNy mBanku, 
WARSZAWA

Już sama transakcja zakupu zorgani-
zowanej części przedsiębiorstwa, przy 
której poznaliśmy dokładnie spółkę, 
wskazywała, że aby utrzymać wysoki 
poziom relacji, wymagana będzie ścisła 
współpraca pomiędzy spółką, doradcą 
i analitykiem. 

Nasza relacja rozpoczęła się od udziele-
nia kredytu inwestycyjnego, natomiast 
w chwili obecnej, oprócz typowej obsługi 
bieżącej, spółka posiada również over-
draft, limit factoringowy oraz limit na 
transakcje pochodne. Produkty naszego 
banku zostały dopasowane do potrzeb 
stale rozwijającej się firmy. Staramy się 
sprostać wszystkim wymaganiom, jakie 
stawia przed nami klient i uważam, że 
spełniamy je w 100 proc., zachowując 
przy tym satysfakcję i przyjemność ze 
współpracy. Liczę na kolejne lata wspól-
nego wzrostu.

Wyzwanie  
Rozwój parku maszynowego 
firmy

Rozwiązanie  
Kredyt długoterminowy  
mBanku

Efekt  
Sfinansowanie zakupu nowych 
obiektów i linii produkcyjnych
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Paweł Ławecki  
DyREKTOR W THE BOSTON CONSULTING GROUP

W pierwszym kwartale 2014 r. polska 
gospodarka rosła w najszybszym tem-
pie od ponad dwóch lat. Roczne tempo 
wzrostu PKB wyniosło 3,4 proc. Powodem 
do optymizmu jest jednak nie tylko samo 
ożywienie gospodarcze, ale i jego jakość. 
Rośniemy już nie tylko dzięki popytowi za-
granicznemu. Coraz większą rolę zaczynają 
odgrywać inwestycje prywatne. Kontra-
stuje to z ożywieniem z 2010 r., kiedy to 
gospodarka poderwała się dzięki finanso-
wanym z Unii Europejskiej inwestycjom 
infrastrukturalnym. W pierwszym kwartale 
2014 r. inwestycje prywatne odnotowały 
prawie 11 proc. wzrost r/r. Oczywiście  
jest on po części „dopalany” ciepłą zimą  
i szybkim jej zakończeniem. 
Oznacza to, że drugi kwartał wcale nie 
musi przynieść dalszego przyspieszenia 
wzrostu PKB. Nie przekreśla to jednak 
solidnych podstaw do kontynuacji wzro-
stu. Polskie firmy przez ostatnie pięć lat 
znacznie zwiększyły wykorzystanie mocy 
wytwórczych i zgromadziły wystarczające 
zasoby kapitału, aby wreszcie, niemalże 
podręcznikowo, przygotować się na per-
spektywę wyższego popytu i rozpocząć 
inwestycje w zwiększenie potencjału 

produkcyjnego. Wiąże się to nieodłącznie 
z rosnącym eksportem i – w coraz więk-
szym stopniu – ożywieniem konsumpcji. 
To ostatnie jest naturalną konsekwencją 
spadku niepewności i poprawy sytuacji 
na rynku pracy. Ożywienie konsumpcji 
niesie jednak za sobą nową jakość. Jest 
ono mniej dynamiczne czy też hurraopty-
mistyczne niż w poprzednich epizodach 
spowolnienia. Towarzyszy mu wręcz ro-
snąca stopa oszczędności. Jest to zjawisko 
pożądane, bo dotychczas naszą gospo-
darkę charakteryzował niedostateczny 
poziom oszczędności krajowych i zależność 
od zewnętrznego finansowania. Taki model 
wzrostu inwestorzy powinni wynagrodzić, 
wyceniając mniejszą premię za ryzyko 
w polskich aktywach.
Na pierwszy rzut oka rozpędzająca się 
gospodarka jest trudna do pogodzenia 
z utrzymaniem niskiej inflacji oraz stóp 
procentowych. Jeśli za dobrą monetę 
wzięlibyśmy jednak ostatnie lata, związek 
między inflacją bazową i wzrostem gospo-
darczym uległ rozluźnieniu. Ważna też jest 
struktura samego wzrostu gospodarczego 
oraz faktyczne źródła dezinflacji tkwiące 
w spowolnieniu gospodarek Emerging 

Markets i osłabieniu ich walut. Jednym 
słowem, Polska importuje i będzie nadal 
importować deflację. Z tego powodu  
– nawet bez nadmiernej fantazji odnośnie 
cen żywności i energii – można wskazać 
na relatywnie niską inflację w horyzoncie 
dwóch najbliższych lat. I to pomimo braku 
wewnętrznych presji deflacyjnych. 

Czy to przepis na niskie stopy na dłużej? 
Z pewnością. Do tej diagnozy dołóżmy jesz-
cze możliwe krótkookresowe negatywne 
rozczarowania względem optymistycznego 
scenariusza ekonomicznego obecnego 
w Radzie Polityki Pieniężnej. Proponuję 
również obserwację kursu złotego. Jego 
ewentualnemu nadmiernemu umocnieniu 
musiałaby przeciwstawić się Rada. Moim 
zdaniem powinna się ona również pochylić 
nad solidnym wzrostem realnych stóp pro-
centowych spowodowanych niską inflacją. 
Łatwo tym czynnikom ryzyka przeciwdzia-
łać, np. obniżając stopy procentowe, tym 
bardziej że premia za ryzyko wymagana 
przez inwestorów obniżyła się w całym 
regionie. Potwierdzeniem tego ostatniego 
jest choćby przyzwolenie rynków na głębo-
kie obniżki stóp na Węgrzech.

moim zdaniem okiem eksperta

Technologiczni liderzy 
rosną szybciej

Badania nad tym, jak wykorzystanie 
nowoczesnych technologii wpływa na 
dynamikę rozwoju małych i średnich firm, 
rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Wtedy 
zespół BCG, na zlecenie Microsoft, wziął  
pod lupę przedsiębiorstwa z pięciu rynków  
– Niemiec, USA, Brazylii, Chin i Indii. W tym 
roku badanie przeprowadzone zostało wśród  
500 polskich średnich, małych i mikrofirm.
Skupiliśmy się na sektorze MSP, który  
w Polsce wytwarza ponad połowę PKB i daje 
pracę 68 proc. zatrudnionych. Na potrzeby 
badania wyróżnione zostały trzy typy firm:

•  Technologiczne żółwie posiadające kom-
puter stacjonarny lub laptop, korzystające 
z internetu i podstawowych narzędzi 
wspierających efektywność (jak MS Office).

•  Technologiczne zające (średniaki) 
korzystające z poczty elektronicznej, po-
siadające smartfona i stronę w mediach 
społecznościowych.

•  Technologiczne gepardy (liderzy) posia-
dające portal dla klientów dostosowany 
zarówno do komputerów stacjonarnych, jak 
i urządzeń mobilnych, korzystające z usług 
IT w chmurze.

Wyniki badania okazały się jednoznaczne 
– liderzy (technologiczne gepardy) rosną 
szybciej. Ich przychody rosły w tempie  
26,6 proc. rocznie, a wraz z nimi zwiększało 
się zatrudnienie – średnio o 8 proc. (r/r). Dla 
porównania, żółwie zwiększały przychody 

zaledwie o 5,7 proc. rocznie, a liczba miejsc 
pracy spadała. To dowód na to, że technolo-
gie nie eliminują miejsc pracy, ale przyczy-
niają się do ich powstawania! Jak prezentuje 
się polski biznes od strony technologicznej? 
Badania BCG pokazały, że większość polskich 
firm to technologiczne średniaki. Odsetek 
technologicznych gepardów w sektorze MSP 
jest zbliżony i waha się od 20 do 23 proc. 
Udział technologicznych zajęcy (średniaków) 
rośnie wraz z rozwojem firmy. Udział żółwi 
jest największy wśród mikrofirm i sięga 26 
proc. Tym, co może zaskakiwać, to rela-
tywnie wysoki udział żółwi wśród przedsię-
biorstw małych (zatrudniających od 10 do 
49 pracowników) i średnich (do 250 pracow-
ników). Badanie BCG i Microsoft pokazało, 
że prawie co piąta mała firma i co dziesiąta 
firma średnia korzysta tylko z podstawowych 
rozwiązań IT. Od strony technologicznej sek-
tor MSP w Polsce potrzebuje technologicznej 
gepardyzacji. Na szczęście wiele rozwiązań 
jest dostępnych na wyciągnięcie ręki. Są to:

•  Międzynarodowe platformy sprzedaży, 
w tym eBay, Amazon czy Alibaba, dzięki 
którym firmy mogą zwiększyć sprze-
daż, wychodząc na zagraniczne rynki. 
Platformy te są zwykle zintegrowane z wie-
loma dodatkowymi usługami, takimi jak 
obsługa płatności, narzędzia marketingowe 
i analityczne.

•  Narzędzia do kolaboracji i zarządzania  
projektami jak Gmail, Google Docs czy  

kalendarz Google. Hitem ostatniego roku 
jest Dropbox, czyli system przechowywania 
dokumentów, który umożliwia kilku oso-
bom równoległy dostęp i pracę. 

•  Badania rynkowe i narzędzia anali-
tyczne, dzięki którym nawet małe firmy 
mogą identyfikować trendy i analizować 
zachowania klientów. Przykładowo, Mixpa-
nel.com to internetowa lupa pozwalająca 
na analizę strony internetowej również pod 
kątem efektywność prowadzonych kampa-
nii marketingowych.

•  Systemy testowe – pozwalające na 
ekspery mentowanie w sieci w poszukiwa-
niu efektywnych rozwiązań. W praktyce 
testy przebiegają tak, że większość ruchu 
przechodzi przez standardową stronę,  
a 2-3 proc. jest przekierowywane na  
strony testowe po to, by zobaczyć, jak 
użytkownicy na nie reagują. Przykład?  
Crowdsourcing.com

Skoro nowoczesne technologie tak pozytyw-
nie wpływają na wzrost przychodów firm, po-
stanowiliśmy sprawdzić, jakie mogłoby być 
ich znaczenie dla całej polskiej gospodarki. 
Zrobiliśmy takie założenie: gdyby 15 proc. 
technologicznych żółwi i 30 proc. zajęcy 
dołączyło do grona technologicznych gepar-
dów, to jaki wpływ miałoby to na wysokość 
PKB oraz na rynek pracy? Okazało się, że 
bylibyśmy bogatsi o 5,6 mld zł i co roku po-
wstawałoby 36,5 tys. nowych miejsc pracy. 
Warto o taką stawkę powalczyć.

Wzrost gospodarczy  
i niskie stopy procentowe

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

Ernest Pytlarczyk
GŁóWNy EKONOMISTA mBanku S.A.
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Tym młodym Holendrem był Bertus 
Servaas, dziś charyzmatyczny Prezes 
Zarządu VIVE Group. Główną spółką 
w strukturze VIVE Group jest VIVE Textile 
Recycling zajmująca się importem i eks-
portem, a przede wszystkim sortowaniem 
i ponownym wykorzystaniem tekstyliów. 
Swoje produkty firma eksportuje do ponad 
60 krajów na terenie Europy, Afryki, Azji 
czy Ameryki Południowej. 

Nadając życie rzeczom
Każdego dnia, na w pełni zautomatyzowa-
nych liniach do sortowania odzieży, znaj-
dujących się w kieleckim zakładzie VIVE 
Textile Recycling, przetwarzanych jest 
ponad 330 ton surowca z 700 grup produk-
towych! Liczby te imponują tym bardziej, 

że droga firmy do dzisiejszej pozycji nie 
była usłana różami. – Firma powstała na 
początku lat 90. z połączenia pasji i cieka-
wości świata – mojej oraz kolegi, z którym 
ją założyłem, a następnie rozwijałem. Od 
początku zakładaliśmy, że będziemy się 
zajmowali importem i eksportem odzieży 
używanej, widząc w tej właśnie branży 
spory potencjał. Na początku planowali-
śmy przenieść firmę na Węgry, ale – na 
skutek kilku nieodpowiedzialnych decyzji 
naszych ówczesnych wspólników – oddział 
szybko upadł, a my musieliśmy zastano-
wić się nad nieco innym modelem bizne-
sowym. Wybór padł na Polskę. Dlaczego? 
Cóż, spojrzeliśmy na mapę i widząc napis 
„Polen” pomyślałem, że tutaj musi się 
udać. Kraj był właśnie w trakcie transfor-

macji, to był idealny czas ma otwieranie 
i rozwijanie biznesu. W 1991 r. nabyliśmy 
więc 25 proc. udziałów w niewielkiej hur-
towni odzieży używanej, mieszczącej się 
w Górkach Szczukowskich pod Kielcami, 
i tak się zaczęła, trwająca do dziś, polska 
przygoda. Niestety, wkrótce po przeniesie-
niu się do Polski mój kolega i wspólnik  
zarazem zginął w wypadku i stanąłem 
przed dylematem, co dalej. Stwierdziłem, 
że za dużo wysiłku nas to kosztowało, za 
daleko już zaszło, by się poddać. Poza 
tym… mnie zawsze fascynowało i do dziś 
fascynuje to, iż w pewnym sensie my 
odzieży używanej dajemy zupełnie nowe 
życie – tłumaczy Bertus Servaas. Nieba-
wem iskierka nowego życia była potrzebna 
także samej firmie.

Pod koniec lat 80. pewien młody Holender zatrudnił się w urzędzie 
skarbowym w Amsterdamie. Szybko jednak zrozumiał, że wyszukiwanie 
potknięć przedsiębiorców to nie jest coś, czym chciałby się zajmować. Wręcz 
przeciwnie: chciał być jednym z nich. Tak narodził się pomysł na firmę, 
która ponad 20 lat od powstania zatrudnia 1200 osób i jest liderem na rynku 
recyklingu tekstyliów. 

Polen? Tutaj 
musi się udać! 
autor: Piotr KowalsKi
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Niczym feniks
Pod koniec trzeciego kwartału 2002 roku, 
po trwającym kilka lat paśmie sukcesów, 
dynamicznego rozwoju i ekspansji na 
kolejne rynki, prezes VIVE Group otrzymał 
bolesną, choć cenną lekcję, która po raz ko-
lejny pokazała, że najważniejsi w biznesie 
są ludzie. Bertus Servaas nie kryje, że to 
jeden z najważniejszych filarów firmy.  
– Pamiętam bardzo dokładnie. To było 
w nocy z 7 na 8 października 2002 r. Wła-
śnie jechałem do Holandii, gdy zadzwonił 
telefon. Okazało się, że był pożar i nasz 
cały zakład spłonął. Nie powiem, że zosta-
łem z niczym, bo miałem doświadczenie, 
wiedzę, a przede wszystkim zespół niesa-
mowitych i niezwykle oddanych ludzi, na 
których wsparcie zawsze mogłem liczyć. 
Otrzymaliśmy również pomoc od przedsię-
biorców z Klubu Stu zrzeszającego firmy 
z regionu świętokrzyskiego. Dzięki nim, 
a przede wszystkim ogromnej determinacji 
pracowników, którzy traktowali firmę jak 
własną, nie dość, że w krótkim czasie udało 
się firmę odbudować, to jeszcze wkrótce 
osiągnęliśmy rekordowo wysokie obroty. 
Od tego momentu, mimo iż nie każdy z po-
mysłów okazał się strzałem w przysłowiową 
dziesiątkę, wciąż idziemy do przodu.  
Zatrudniamy 1200 pracowników.  

Firma stale się rozwija, realizujemy kolejne 
projekty, a VIVE Textile Recycling to dziś 
część grupy VIVE, w skład której aktualnie 
wchodzi dziewięć wyspecjalizowanych 
spółek. Obiektywnie, na ile to możliwie, 
myślę sobie, że jest naprawdę dobrze. To 
jest dokładnie to miejsce, w którym przed 
laty chciałem się znaleźć – ocenia prezes 
VIVE Group. 

Głównym kierunkiem rozwoju firmy jest 
obecnie stałe poszukiwanie nowych źródeł 
surowca, powiększanie bazy dostawców, 
pozyskiwanie nowych rynków zbytu, ale 
także rozwój technologii własnych. Firma 
dąży bowiem do modelu, w którym dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych technologii 
i innowacyjnych rozwiązań, wykorzysty-

wane będzie 100 proc. surowca, z którego 
wytwarzane będą nowe produkty. Pamięta-
jąc o najważniejszym filarze, czyli zespole, 
VIVE inwestuje także w rozwój, bezpieczeń-
stwo, stabilność zatrudnienia i komfort 
pracy pracowników.

Od serca dla Serca
Od kilku lat firma prowadzi także Fundację 
VIVE Serce Dzieciom. – Jako mieszkaniec 
regionu świętokrzyskiego pragnę pomagać 
przede wszystkim najmłodszym mieszkań-
com województwa. Pamiętam, jak cenną 
pomoc otrzymałem w trudnych chwilach 
i doskonale wiem, że nieważne, ile posia-
dam, ważne, bym potrafił się tym dzielić 
z potrzebującymi. Staramy się nie tylko 
pomagać finansowo dzieciom, poprzez sty-
pendia naukowe czy środki na leczenie, ale 
także chcemy dać im dobry przykład i prze-
kazać najważniejsze wartości, które ułatwią 
im dorosłe życie. Od wielu lat angażujemy 
się również w działania związane z promo-
cją sportu w regionie oraz wspieramy dzia-
łalność świętokrzyskich szpitali i oddziałów 
dziecięcych – mówi Bertus Servaas.

Partner? Już go mamy!
Jak każda firma, grupa VIVE także od czasu 
do czasu potrzebuje wsparcia umożliwiają-

historia sukcesu

Dzięki ogromnej determi-
nacji pracowników, którzy 
traktowali firmę jak wła-
sną, nie dość, że w krótkim 
czasie udało się firmę od-
budować, to jeszcze wkrót-
ce osiągnęliśmy rekordo-
wo wysokie obroty.

cego zapoczątkowanie nowych inwestycji. 
W 2011 roku jedna z należących do grupy 
spółek stanęła przed wyzwaniem, ale 
i koniecznością zmierzenia się ze sporym 
obciążeniem finansowym, jakim była 
konieczność zakupu i modernizacji nieru-
chomości. Z prośbą o wsparcie finansowe 
zwróciła się więc do mBanku. – Sam proces, 
niełatwy przecież, został przeprowadzony 
na bardzo wysokim poziomie. Wiedzieli-
śmy więc, że znaleźliśmy odpowiedniego 
partnera do nawiązania bliższej współ-
pracy. Dziś mBank jest dla nas wiodącą 
instytucją finansową wspierającą nie tylko 
VIVE Textile Recycling, ale także inne 
jednostki wchodzące w skład grupy VIVE. 
Bank zajmuje się kompleksową obsługą 
depozytowo-rozliczeniową oraz kredytową 
w ramach wykonywania zadań inwesty-
cyjnych, a także finansowania bieżącego. 
Jako firma zajmująca się między innymi 
eksportem korzystamy również z obsługi 
transakcji zagranicznych. Obsługuje nas 
oddział w Kielcach, każdorazowo zaskaku-
jąc niezwykle profesjonalnym podejściem. 
Dlatego też w tej chwili mBank jest jedną 
ze stron realizowanego przez nas przedsię-
wzięcia, które może zaprezentujemy w jed-
nym z kolejnych wydań magazynu  
– podsumowuje Bertus Servaas.
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Wyzwanie  
Konieczność zakupu oraz 
modernizacji nieruchomości 
kluczowej dla działalności 
jednej ze spółek grupy VIVE. 
Potrzeba dodatkowych rozwią-
zań zapewniających wsparcie 
dla bieżącego funkcjonowania 
należących do VIVE Group 
spółek.

Rozwiązanie  
Kredyt inwestycyjny oraz  
dedykowana obsługa  
depozytowo-rozliczeniowa

Efekt  
Rozwój grupy VIVE, budowa 
zaplecza finansowego oraz dłu-
gofalowa współpraca obejmu-
jąca finansowanie kolejnych 
inwestycji.

Konrad Nowak

DORADCA DS. DUżyCH PRZEDSIę-
BIORSTW, ODDZIAŁ KORPORACyJNy 
mBanku, KIELCE

Nasza współpraca z VIVE Textile  
Recycling rozpoczęła się od transak-
cji finansowania nieruchomości na 
początku 2010 r. W kolejnych latach 
rozszerzaliśmy współpracę, obejmując 
obsługą szerszy zakres działalności 
firmy i spółek powiązanych. Grupa VIVE 
cały czas intensywnie się rozwija, więc 
kiedy pojawiają się nowe pomysły, sta-
ramy się je dobrze zrozumieć i wspólnie 
wypracować satysfakcjonujące dla obu 
stron rozwiązanie. Prezes Bertus Servaas 
zgromadził wokół siebie zespół dobrych 
fachowców, wymagających, ale otwar-
tych na argumenty. Współpraca z nimi 
jest dla mnie przyjemnością.



2 2    B u s i n e s s & M o r e B u s i n e s s & M o r e    2 3

O tym, co najważniejsze w refinansowaniu działalności kredytowej 
w sektorze bankowym za pomocą listów zastawnych, opowiada  
Piotr Cyburt, Prezes Zarządu mBanku Hipotecznego S.A.

Listy zastawne – nowe źródło  
refinansowania
ROZMAWIAŁ: PAWEŁ ŚLIWA

Mija 15 lat działalności mBanku Hipo-
tecznego, jakie były początki jego dzia-
łania i jaka jest dzisiejsza pozycja banku 
na rynku?
Bank powstał jako joint venture BRE Banku 
i RHEINHyP Rheinische Hypothekenbank, 
należącego do grupy Commerzbanku. 
Działamy od 15 lat, początkowo pod nazwą 
RHEINHyP-BRE Bank Hipoteczny, po  
2005 r. jako BRE Bank Hipoteczny, a od pół 
roku jako mBank Hipoteczny. Na początku 
strategia działania zakładała obecność za-
równo na rynku kredytów mieszkaniowych, 
jak i rynku finansowania nieruchomości 
komercyjnych. Ten etap trwał do jesieni  
2004 r., kiedy to jeden z akcjonariuszy 
połączył się z dwoma innymi niemieckimi 
bankami hipotecznymi, w wyniku czego 
powstało EUROHyPO, od którego BRE Bank 
odkupił akcje. 

Jak Bank budował swoją pozycję ryn-
kową? Jakie były momenty zwrotne 
w jego rozwoju?
Silną pozycję rynkową zbudowaliśmy pod 
marką BRE Bank Hipoteczny, utożsamianą 
z wysokim poziomem profesjonalizmu 
i partnerskiej współpracy z naszymi klien-
tami z nieruchomości komercyjnych. Swoją 
przewagę budowaliśmy na unikalnym 
branżowym know-how i specjalistycznych 
kompetencjach, które pozwoliły nam stwo-
rzyć rozpoznawalną i cenioną markę oraz 
wizerunek specjalisty na rynku bankowości 
hipotecznej dla firm. Ze względu jednak 
na rygory ustawowe obowiązujące banki 
hipoteczne, nasza oferta w segmencie de-
talicznym nie była dostatecznie konkuren-
cyjna na rynku zdominowanym przez banki 
uniwersalne. Rynek kredytów hipotecznych 
rozwijał się bardzo dynamicznie, a my 
nie mieliśmy szerokiej sieci dystrybucji, 
kompleksowej oferty produktowej i dostępu 
do tanich źródeł refinansowania. Wraz 
z szybkim rozwojem segmentu bankowości 
detalicznej BRE Banku doszło do podziału 
pracy w naszej grupie kapitałowej, w wyniku 
czego my pozostaliśmy na rynku nierucho-
mości komercyjnych, natomiast BRE Bank 
rozwijał detaliczną bankowość hipoteczną.

mBank Hipoteczny sfinansował wiele 
z największych inwestycji na rynku 
nieruchomości komercyjnych w różnych 
jego segmentach. Do kogo skierowana 
jest oferta kredytowa, jakie projekty 
bank finansuje?
Od 2005 skupiliśmy się na finansowaniu 
inwestorów i deweloperów realizujących 
średniej wielkości projekty na rynku nie-
ruchomości mieszkaniowych i komercyj-
nych. Nasza oferta kredytowa uwzględnia 
kredyt na refinansowanie ukończonych 
i wynajętych obiektów oraz kredyt na 
realizację nowych inwestycji mieszkanio-
wych i komercyjnych. Finansujemy po-
wierzchnie biurowe, magazynowe, hotele, 
centra logistyczne, deweloperskie projekty 
mieszkaniowe. Byliśmy pionierem nowych 
rozwiązań przyjętych dziś jako standard 
na rynku – w tym finansowania w oparciu 
o formułę project finance i wykorzystanie 
spółek celowych, byliśmy też pierwszym 
bankiem, który wprowadził rachunek za-
strzeżony dla dewelopera.

mBank Hipoteczny jest największym 
krajowym emitentem listów zastaw-
nych. Czym charakteryzują się te pa-
piery i na czym polega ich atrakcyjność 
dla inwestorów?
Bank hipoteczny nie może prowadzić 
rachunków depozytowych dla klientów 
indywidualnych, a jego działalność kredy-
towa jest refinansowana w głównej mierze 
listami zastawnymi zabezpieczonymi na 
kredytach, które z kolei są zabezpieczone 
hipoteką. Jest to więc zabezpieczony 
instrument dłużny, średnio- i długoter-
minowy, emitowany co najmniej na trzy 
lata. W tej chwili mamy w księgach listy 
wyemitowane nawet na 15 lat. Jest też sys-
temowo uregulowany przez prawo limitami 
i ograniczeniami, które zapewniają wielo-
stopniowy poziom zabezpieczenia, co gwa-
rantuje bezpieczeństwo inwestycji w tego 
typu papiery. Potwierdziło się to podczas 
ostatniego kryzysu na globalnym rynku 
finansowym sprzed kilku lat. Negatywne 
zjawiska nie dotknęły listów zastawnych, 
które wyszły z niego obronną ręką. Papiery 

plasowane przez emitentów niemieckich, 
skandynawskich, francuskich cieszą się 
wysokim popytem i traktowane są jako 
bezpieczna inwestycja. Nabywcy listów 
zastawnych to inwestorzy instytucjonalni 
– towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze 
emerytalne, fundusze inwestycyjne, banki, 
na rozwiniętych rynkach europejskich 
coraz częściej inwestują w nie także banki 
centralne. W tym roku testujemy rynek 

Od 2005 skupiliśmy się na 
finansowaniu inwestorów 
i deweloperów realizują-
cych średniej wielkości 
projekty na rynku nieru-
chomości mieszkaniowych 
i komercyjnych. Nasza 
oferta kredytowa uwzględ-
nia kredyt na refinansowa-
nie ukończonych i wynaję-
tych obiektów oraz kredyt 
na realizację nowych in-
westycji mieszkaniowych 
i komercyjnych.

refinansowanie
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zagraniczny, w pierwszym półroczu  
wyemitowaliśmy z powodzeniem listy  
zastawne na kwotę kilkudziesięciu milio-
nów euro, które zostały objęte przez  
inwestorów zagranicznych.

We współpracy z macierzystym ban-
kiem uniwersalnym mBank Hipoteczny 
realizuje nowatorski na rynku banko-
wym projekt refinansowania portfela 
detalicznych kredytów hipotecznych 
emisjami listów zastawnych. Na czym 
on polega i jakie jest znaczenie tego 
projektu dla rynku?
Banki muszą coraz lepiej dbać o dopasowa-
nie obu stron bilansu, co sprawia, że długo-
terminowe aktywa kredytowe powinny być 
refinansowane instrumentami o długim 
okresie zapadalności. 
Polski sektor bankowy ma stosunkowo 
wysoki, na tle innych krajów europejskich, 
udział zaangażowania kredytów hipo-
tecznych w swoim bilansie, stąd potrzeba 
pozyskania długoterminowych źródeł 
refinansowania zyskuje coraz bardziej na 
znaczeniu. Dwa lata temu zarząd mBanku 
zdecydował o zrealizowaniu nowatorskiego 

w polskim sektorze bankowym projektu 
– refinansowania portfela detalicznych 
kredytów hipotecznych grupy mBanku 
poprzez emisję długoterminowych listów 
zastawnych przez mBank Hipoteczny. 
Efektem takiego rozwiązania będzie opty-
malizacja struktury bilansu, poprzez zwięk-
szenie w nim udziału długoterminowych 
papierów dłużnych przy jednoczesnym 
obniżeniu kosztów refinansowania. Rola 
banku jako emitenta długoterminowego 
długu zabezpieczonego będzie rosła 
i przyczyniała się do poprawy efektywności 
działalności prowadzonej przez całą grupę. 

Pracujemy nad dwoma rozwiązaniami 
– model agencyjny, który wdrożyliśmy 
w ubiegłym roku, polega na pozyskaniu 
portfela nowych kredytów hipotecznych 
za pośrednictwem sieci sprzedaży mBanku 
jako agenta. Drugi model – poolingowy, po-
legać będzie na przejęciu już istniejącego 
w bilansie portfela kredytów, które kwalifi-
kują się pod emisję listów zastawnych.

Jaki jest bilans działalności banków 
hipotecznych po 15 latach ich obecności 
na rynku polskim? Jakie były warunki 
ich rozwoju i jak ten rynek ewoluował 
w porównaniu z innymi rynkami euro-
pejskimi?
Bilans działalności banków hipotecznych 
na krajowym rynku jest raczej skromny 
i nieadekwatny do potencjału, który te in-
stytucje mają. Ustawie z 1997 roku nie to-
warzyszyły rozwiązania, które dałyby silny 
impuls do rozwoju tych banków i osiągania 
przez nie wysokiej rentowności. Rynek 
finansowania nieruchomości w Europie 
i na świecie bardzo ewoluował, w wielu 
krajach banki uniwersalne uzyskały prawo 
emisji listów zastawnych, jak np. w Hisz-
panii, Portugalii, Grecji, Niemczech i Danii. 
Kryzys sprawił, że rynek rozwija się dalej 
i coraz więcej krajów przyjmuje przepisy 
ustawowe dotyczące emisji listów zastaw-
nych – należą do nich m.in. Nowa Zelandia, 
Australia, Kanada. W Polsce dopiero 
w ubiegłym roku zaczęliśmy pracować nad 
rozwiązaniami, które są potrzebne do dal-
szego rozwoju tego rynku.

Trwają prace legislacyjne nad zmianą 
Ustawy o listach zastawnych i bankach 
hipotecznych, które mają stworzyć 
lepsze warunki do dalszego rozwoju 
bankowości hipotecznej w Polsce. Czego 
one dotyczą, jakie są oczekiwania rynku 
i jak wpłyną na ten rynek?
Prace nad ustawą mają na celu zopty-
malizowanie przepisów i regulacji przede 
wszystkim w obowiązującej od 1997 r. 
Ustawie o listach zastawnych i bankach 
hipotecznych, ale również w obszarze 
prawa upadłościowego w odniesieniu do 

ewentualnej niewypłacalności banków 
hipotecznych, w tym obsługi zobowiązań 
z tytułu listów zastawnych. Uwzględniają 
też zmiany w przepisach podatkowych, 
zmiany w rekomendacjach KNF i zniesienie 
barier dla inwestorów zagranicznych takich 
jak podatek u źródła.

Pełni Pan funkcję Prezesa Zarządu 
mBH nieprzerwanie od 15 lat. Na czym 
polega specyfika zarządzania bankiem 
hipotecznym i jakie były największe 
wyzwania?
Bank hipoteczny to mała wyspecjalizo-
wana instytucja i bardzo mocno regu-
lowana. Realizowaliśmy naszą strategię 
w zmieniających się często warunkach 
rynkowych, a z drugiej strony byliśmy 
konsekwentni, mieliśmy swoją niszę na 
rynku, która pozwalała nam generować 
dobre zyski dla Grupy mBanku. Zarządza-
nie taką instytucją polega na stworzeniu 
wyspecjalizowanego zespołu fachowców 
i zbudowaniu efektywnych procedur, które 
zapewniają konkurencyjność procesu ob-
sługi klienta. Strategicznym obszarem jest 
zarządzanie ryzykiem, które w przypadku 
specjalistycznego banku jest silnie skon-
centrowane i zależne od sytuacji na rynku 
nieruchomości.
Dużym wyzwaniem w naszej działalności 
było przejście przez kryzys na rynku finan-
sowym z dodatnim wynikiem finansowym, 
co na tle innych europejskich banków  
hipotecznych było sporym osiągnięciem. 

Jakie cele rynkowe stawia sobie bank 
na kolejne lata działalności pod nową 
marką?
Rok temu przyjęliśmy nową strategię 
na najbliższe lata, wyznaczając sobie za 
główny cel rolę emitenta listów zastaw-
nych dla grupy mBanku. By to osiągnąć, 
dążymy do znaczącego wzrostu sumy bi-
lansowej poprzez wzrost portfela kredytów 
w obszarze komercyjnym i mieszkanio-
wym. Zależy nam również na utrzymaniu 
pozycji lidera wśród banków hipotecznych 
i wiodącego kredytodawcy hipotecznego 
w obu segmentach rynku.
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Bilans działalności ban-
ków hipotecznych na kra-
jowym rynku jest raczej 
skromny i nieadekwatny 
do potencjału, który te 
instytucje mają.
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zarządzają zgromadzonymi aktywami, a te 
pracują na ich przyszłość.

Rachunki w Private Banking mBanku 
posiadają również osoby, które same 
aktywnie pomnażają środki na rynku kapi-
tałowym, współpracując z Domem Makler-
skim mBanku. 
 
Co można uznać za przewagę  
Private Banking mBanku w odniesieniu 
do rynku?
Jako jeden z pionierów bankowości prywat-
nej w Polsce, w ciągu 19 lat działalności 
zdobyliśmy zaufanie najzamożniejszych 
Polaków, obejmując w zarządzanie 9 mld zł 
aktywów. Przewagę nad konkurencją budu-
jemy dzięki długoterminowej współpracy, 
partnerskim relacjom i kompleksowym 
rozwiązaniom, dostosowanym do mo-
mentu, w którym jest klient, do jego aktu-
alnych i przyszłych potrzeb. Nasi klienci 
cenią to podejście, nabierając zaufania 
do doradcy, który staje się powiernikiem 
w kwestiach finansowych – najpierw dla 
nich, później dla ich dzieci, a nawet wnu-
ków. O komfortową obsługę dba zespół 
ponad 50 doradców w całej Polsce, wspie-
ranych przez grono ekspertów z różnych 
dziedzin, między innymi w zakresie inwe-
stycji czy kredytów.

Naszą zaletą jest również błyskawiczna 
reakcja na potrzeby klientów – w trosce 
o komfort obsługi doradcy są mobilni, 
a dzięki rozwojowi technologii większość 
transakcji może być realizowana przez 
telefon lub e-mail. Do dyspozycji klientów 
są wszystkie placówki mBanku, ale trans-
akcje wymagające poufności realizowane 
są jedynie przez wyznaczonych doradców 
Private Banking.
Potwierdzeniem naszego profesjonalizmu 
są oceny zewnętrznych ekspertów – wy-
różnienia Best Private Bank in Poland 
brytyjskiego magazynu „Euromoney” i pięć 
gwiazdek w ratingu magazynu „Forbes”. 
Najwyższych kwalifikacji dowodzą także 
certyfikaty EFPA (European Financial 
Planning Association), będące międzynaro-

dowym potwierdzeniem znajomości zasad 
budowy portfela inwestycyjnego, które 
nasz zespół uzyskał jako pierwszy w Polsce.

Jakie usługi w zakresie pomnażania 
majątku Private Banking mBanku pro-
ponuje klientom?
Głównym filarem naszej oferty jest doradz-
two inwestycyjne. Tworzymy rozwiązania 
dostosowane do potrzeb klientów i dy-
namicznie zmieniających się warunków 
rynkowych. Opracowaliśmy autorski sys-
tem oceny istniejących narzędzi inwesty-
cyjnych: na bazie kryteriów jakościowych 
i ilościowych jesteśmy w stanie w sposób 
profesjonalny dokonać przeglądu ponad 
700 funduszy, które proponujemy naszym 
klientom w ramach otwartej architektury 
produktowej.
Oprócz doradztwa inwestycyjnego, jako 
jeden z nielicznych podmiotów oferują-
cych usługi private bankingu na rynku 
polskim, przygotowaliśmy własne rozwią-
zania z zakresu asset management. Są to 
zarówno strategie modelowe, jak i indy-
widualne portfele dla najzamożniejszych. 
Jako pierwsi wprowadziliśmy także do 
oferty optymalizację podatkową. W od-
powiedzi na rosnące zapotrzebowanie na 
wsparcie rozwoju biznesu za granicą, za na-
szym pośrednictwem klienci, którzy chcą 
inwestować offshore’owo, mogą korzystać 
z oferty Commerzbank International 
w Luksemburgu.

Jakie korzyści czerpią przedsiębiorcy 
z posiadania rachunku korporacyjnego 
i Private Banking w mBanku?
Niewątpliwą zaletą jest ulokowanie obu 
oddziałów banku w tym samym miejscu, 
dzięki czemu zainteresowani mogą spo-
tkać się ze swoimi doradcami podczas 
jednej wizyty w banku. Co bardzo ważne, 
osobom przywiązującym wagę do oddzie-
lania finansów prywatnych od firmowych, 
zapewniamy pełną dyskrecję, która jest 
naszym najwyższym priorytetem. W prak-
tyce oznacza to, że dostęp do informacji 
o rachunkach naszych klientów ma tylko 
wyselekcjonowana grupa doradców Private 

Banking. Współpraca z naszym bankiem, 
zarówno po stronie korporacyjnej, jak i pry-
watnej, pozwala przedsiębiorcom uzyskać 
najbardziej korzystne rozwiązania finan-
sowe oraz zaoszczędzić czas.

Michał Parkowski
Z jakich usług w ramach oferty Private 
Banking & mWealth Management korzy-
stają przedsiębiorcy?
Doradca Private Banking mBanku, przy 
współpracy z profesjonalnym zespołem 
ekspertów mWealth Management, reko-
menduje klientowi dopasowane rozwią-
zania, biorąc pod uwagę obecną sytuację 
przedsiębiorstwa, jego przyszłość, oczeki-
wany zwrot z inwestycji i skłonność klienta 
do podejmowania ryzyka. W ramach kom-
pleksowego zarządzania majątkiem za-
pewniamy doradztwo inwestycyjne, usługi 
asset management, pomoc przy optymali-
zacji podatkowej i transferze międzypoko-
leniowym. Oferujemy wsparcie na każdym 
etapie zarządzania przedsiębiorstwem – od 
otwarcia spółki, aż po jej sprzedaż i wszyst-
kie działania pośrednie. W ramach Grupy 
mBanku jesteśmy w stanie kompleksowo 
zarządzać zarówno majątkami prywat-
nymi, jak i firmowymi. Klienci cenią sobie 
współpracę z nami, widząc w nas partnerów 
i godnych zaufania kontrahentów. 
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Od samego początku, 
czyli od 1995 roku, na-
sze rozwiązania Private 
Banking kierowane były 
głównie do kadry me-
nedżerskiej i właścicieli 
przedsiębiorstw. Grupa ta 
stanowi ponad 80 proc. 
naszych klientów i z my-
ślą o niej, od blisko dwóch 
dekad, rozwijamy ofertę.

Private Banking mBanku
Z myślą o przedsiębiorcach

O tym, kim są klienci Private Banking mBanku i w jaki sposób szeroka oferta produktów 
oraz usług dopasowana jest do ich potrzeb, opowiadają: Małgorzata Anczewska - Dyrektor 
Biura Bankowości Prywatnej, Prezes mWealth Management i Michał Parkowski - Dyrektor 
ds. Zarządzania Majątkiem mWealth Management S.A.

ROZMAWIAŁA: DOMINIKA SZyMAńSKA

Małgorzata Anczewska
Private Banking mBanku (wcześniej BRE 
Banku) od 19 lat oferuje swoje profesjo-
nalne usługi najzamożniejszym Polakom. 
Kim zatem są klienci korzystający 
z usług Private Banking?
Klienci bankowości prywatnej znają siłę 
swoich pieniędzy. Oczekują profesjonal-
nego doradztwa w zakresie finansów oraz 
elastycznego dopasowania oferowanych 
rozwiązań inwestycyjnych do ich aktualnej 
i przyszłej sytuacji. Od samego początku, 
czyli od 1995 roku, nasze rozwiązania 
Private Banking kierowane były głównie do 
kadry menedżerskiej i właścicieli przedsię-
biorstw. Grupa ta stanowi ponad 80 proc. 
naszych klientów i z myślą o niej, od blisko 
dwóch dekad, rozwijamy ofertę, kładąc 
nacisk na stabilne pomnażanie zgroma-
dzonego kapitału.

Coraz liczniejsi są także klienci, którzy 
zarządzanie swoim biznesem przekazali 
kolejnym pokoleniom lub sprzedali przed-
siębiorstwa i czerpią zyski z bycia rentie-
rem. Dzięki naszym usługom skutecznie 

MAŁGORZATA ANCZEWSKA – DyREKTOR BIURA  
BANKOWOŚCI PRyWATNEJ, PREZES mWealth Management S.A.

private banking
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private banking wydarzenia
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Po własny dom  
najlepiej z mBankiem
mHypotéka zbiera nagrody w Czechach i na Słowacji. W ciągu trzech miesięcy tego roku mBank 
wygrał rywalizację z bankami w Czechach i na Słowacji aż dwa razy. Mieszkańcy tych krajów 
zgodnie uznali, że to właśnie nasz bank ma obecnie najlepszą na rynku ofertę hipoteczną i jeden 
z najlepszych rachunków podstawowych.

Bezkonkurencyjna oferta
Na Słowacji produkt hipoteczny mBanku 
wyróżniony został podwójne, wygrywając 
w kategorii „Hypotéka roka 2014” oraz 
"Refinanční hypotéka roka 2014" (oferta 
kredytu hipotecznego i refinansowania). 
Konkurs zorganizowany został przez firmę 
doradztwa finansowego Fincentrum oraz 
magazyn „Trend”. Niezależne jury oceniało 
ofertę bankową w siedmiu kategoriach. 
Nasza hipoteka okazała się najlepsza aż 
w czterech z nich. Bank ma dziś najatrakcyj-
niejsze oprocentowanie kredytu, najniższe 
opłaty, najbardziej przejrzystą ofertę i naj-
przyjaźniejsze warunki wcześniejszej spłaty 
kredytu. Eksperci docenili także przyjazne 

procedury wnioskowania o kredyt (liczba 
dokumentów, szybkość przeprowadzenia 
procesu), dopuszczalny poziom LTV oraz 
ofertę usług okołobankowych.

Najkorzystniej dla finansów
W Czechach podobne zestawienie przygoto-
wał portal branżowy – Finparáda.cz, piszący 
o rynku bankowym i ubezpieczeniach. 
Tu także propozycja mBanku okazała się 
najlepsza. mHypotéka Light po raz drugi 
z rzędu zwyciężyła w kategorii produkt 
hipoteczny, a rachunek podstawowy banku 
– mKONTO, znalazł się w czołówce rankingu, 
zajmując trzecie miejsce. Eksperci szcze-
gólną uwagę zwrócili na pakiet bezpłatnych 

usług oferowanych do kredytu, takich 
jak: możliwość bezpłatnego rozpatrzenia 
wniosku i przyznania kredytu, bezkosztowe 
prowadzenie rachunku oraz możliwość nad-
płacenia kredytu bez dodatkowych kosztów.

Nagrody są tym bardziej istotne, że zostały 
przyznane przez niezależnych ekspertów, 
analityków rynkowych, przedstawicieli me-
diów, środowiska akademickiego, polityków 
zajmujących się tematyką gospodarczą oraz 
przedstawicieli czołowych czeskich firm.

Gratulujemy sukcesów i życzymy powo-
dzenia w kolejnych konkursach!

AUTOR: EMILIA KASPERCZAK

Będąc przedsiębiorcą, warto wiedzieć, 
jak skutecznie optymalizować podatki. 
Co w ramach tej usługi Private Banking 
mBanku przy współpracy z mWealth 
Management oferuje klientom?
Mamy bardzo konserwatywne i jednocze-
śnie skuteczne podejście do optymali-
zacji. Współpracujące z nami kancelarie 
prawno-podatkowe rekomendują dzia-
łania bezpieczne i zgodne z przepisami 
prawa (bardzo często potwierdzane indy-
widualnymi interpretacjami podatkowymi 
Ministra Finansów). W ramach usługi 
optymalizacji podatkowej prowadzimy 
różnorodne projekty – od prostych, jak 
wypełnianie PIT-ów, przygotowywanie 
strategii opcyjnych dla kadry zarządza-

jącej, po bardziej skomplikowane, jak 
restrukturyzacja przedsiębiorstw czy 
optymalizacja niepodzielonych zysków. 
Przy zaawansowanych projektach współ-
pracujemy z ekspertami m.in. mCorpo-
rate Finance, mLeasing oraz starannie 
wyselekcjonowanymi prawnikami, dzięki 
którym działania przebiegają w sposób 
bezpieczny i efektywny. 

Nasze dotychczasowe wieloletnie do-
świadczenie wskazuje, że środki pozy-
skane w wyniku optymalizacji nie są przez 
naszych klientów przeznaczane na cele 
konsumpcyjne – są reinwestowane i wy-
korzystywane na rozwój przedsiębiorstw. 
Generuje to nowe miejsca pracy, a tym 

samym korzyści dla całej gospodarki. 
Przyjęliśmy więc zasadę, zgodnie z którą 
optymalizacja jest skuteczna, gdy daje 
klientowi zysk przekraczający minimum 
trzykrotnie poniesione na nią koszty. 
Jeżeli z analiz wynika, że klient zapłaci 
za strukturę 100 tys. zł i przyniesie ona 
oszczędność w wysokości 200 tys. zł, 
odradzamy proces. Wspieramy optyma-
lizację działalności gospodarczej, spółek 
kapitałowych i osobowych oraz ich wła-
ścicieli, sprzedaż nieruchomości i znaków 
towarowych. Dzięki swojemu doświad-
czeniu, a także doświadczeniu kilkunastu 
kancelarii, z którymi klienci finalnie 
realizują usługę doradztwa podatkowego 
i prawnego, możemy w każdym przy-
padku zaoferować dwa, trzy skuteczne 
rozwiązania.

Jak wygląda proces optymalizacji po-
datkowej?
Wraz z ekspertami mCorporate Finance 
analizujemy oczekiwania klienta i jego 
możliwości. Sprawdzamy, czy decyzja, 
którą chce podjąć w sprawie firmy w danej 
chwili, będzie miała pozytywny skutek 
w przyszłości. Jeżeli na przykład klient 
chce przekształcić swój biznes w spółkę 
osobową, a podczas rozmowy dowiadu-
jemy się, że w niedalekiej przyszłości 
planuje wejście na giełdę, odradzamy 
mu tę zmianę. Optymalizacja podatkowa 
wymaga spoglądania w przyszłość w per-
spektywie długoterminowej, a w każdym 
wdrożeniu musi być uwzględniony cel 
biznesowy. Dokładnie analizujemy sytu-
ację klienta i wybieramy wspólnie z nim 
najlepsze rozwiązanie, często proponując 
inny scenariusz, niż pierwotnie przez 
niego zakładany. 

Po wywiadzie z klientem, w zależności od 
potrzeb, oferujemy usługi kliku wyspe-
cjalizowanych kancelarii, które realizują 
proces zmiany. Bardzo często jedna z nich 
przejmuje rolę nadzorczą. Po wybraniu 
przez klienta kancelarii, wspieramy go 
w negocjacji warunków umowy i nadzoru-
jemy współpracę.

MICHAŁ PARKOWSKI – DyREKTOR DS. ZARZąDZANIA  
MAJąTKIEM MWEALTH MANAGEMENT S.A.
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Czy chciałbyś pracować za darmo? Czy znalazłbyś kilka godzin 
w tygodniu lub miesiącu, aby skupić się na cudzych, a nie własnych, 
problemach? Nie boisz się wyzwań? Spokojnie, to nie referendum 
ludowe, a test na... wolontariusza. Więc jak? Zdałeś?

Pomoc  
ma moc

Wolontariat nie jest nowym pomysłem. 
Jeśli doszukiwać się jego początku, pewnie 
trzeba by cofnąć się do zaczątków ludz-
kości (a na pewno do starożytnej Grecji, 
gdzie kształtowały się idee zbliżone do 
wolontariatu współczesnego). Aby jednak 
nie szukać tak daleko, wystarczy rozejrzeć 
się wkoło – wolontariusze działają wła-
ściwie na każdym polu. Jedni pomagają 
w schronisku dla zwierząt, inni w szpitalach 
i hospicjach, jeszcze inni podczas zbiórek 
pieniędzy na szczytny cel. Łączy ich jedno 
– kumulowane do tej pory ludzkie uczucia 
przekute w bezpłatną (co ważne) pracę na 
rzecz innych.

Dawać i... brać
Podstawą wolontariatu jest dobrowolność 
(nazwa wywodzi się bowiem od łacińskiego 

słowa volontarius, tj. dobrowolny). Drugą 
cechą pracy wolontariackiej jest świado-
mość. Każdy pretendent do roli wolonta-
riusza powinien zadać sobie kilka pytań: 
komu chcę pomóc, co chcę i potrafię 
robić, ile mam czasu i co chcę... zyskać, 
czego chcę się nauczyć. Bezpośrednia 
pomoc nie jest bowiem jedynie dawaniem, 
wolontariusze zyskują wiele korzyści 
niematerialnych (np. satysfakcję, speł-
nienie, nowe znajomości, doświadczenie). 
Karolina Brożek, wolontariuszka, liderka 
zespołu wolontariuszy akcji Szlachetna 
Paczka Stowarzyszenia Wiosna w Tychach 
(pomagającej rodzinom w potrzebie), 
opowiada: – W mojej pracy nie ma nic 
wielkiego, jakichś ideałów. Po prostu lubię 
pomagać. Pomoc potrzebującym daje mi 
radość i satysfakcję. Tyle – nic w zamian 
nie oczekuję. Zawsze myślę o tym, że nigdy 
nie wiadomo, na jakim zakręcie życiowym 
sama się znajdę i być może ja też będę 
potrzebowała pomocy. Wiara w człowieka 
w dzisiejszych czasach jest słaba. Poma-
gając, wzmacniamy ją. Pokazujemy, że są 
ludzie, którym się chce, którzy to lubią, nie 
oczekują w zamian korzyści materialnych.

Wszyscy równi w pomaganiu
Nie sposób zliczyć miejsc i instytucji, za 
pośrednictwem których pomagają wolon-
tariusze. Każdy z nas słyszał o malowaniu 
oddziałów dziecięcych w szpitalach i klow-
nach rozweselających małych pacjentów, 
o schroniskach dla zwierząt działających 
często tylko dzięki bezpłatnej pracy i po-
mocy z zewnątrz, o zbiórkach pieniędzy na 
sprzęt dla niepełnosprawnych i leczenie dla 
chorych... Można by wymieniać w nieskoń-
czoność. Za tymi szczytnymi działaniami 
stoją zwyczajni ludzie (choć najczęściej 
kierowani przez nadzwyczajnych liderów, 
np. Janinę Ochojską, Annę Dymną, Jurka 
Owsiaka, ks. Jacka Stryczka). Ty, twoja 
sąsiadka, kolega z biurka obok też macie 
wpływ na to, aby innym żyło się lepiej. Czy 
są specjalne kryteria, aby zostać wolonta-
riuszem? – W wolontariacie działają bardzo 
różni ludzie. Uczniowie szkół średnich, stu-
denci, osoby bez wyższego wykształcenia 

pracujące na liniach produkcyjnych, ale 
także prezesi spółek, ludzie na wysokich 
stanowiskach – dosłownie wszyscy. Róż-
nimy się charakterami, jesteśmy bardziej 
i mniej ambitni, bardziej i mniej kreatywni, 
spokojni i energiczni. Ważne jest to, że 
działając jako drużyna, wzajemnie się 
akceptujemy i współpracujemy ze sobą. 
Obojętnie, czy jesteś prezesem banku czy 
bezrobotnym z zawodowym wykształce-
niem – w naszej pracy jesteśmy równi, 
wymieniamy się doświadczeniami. Liczy 
się osiągnięcie celu, nic poza tym nie jest 
ważne – mówi K. Brożek.

(Fal)start!
Odpowiedzi na pytanie, jak zacząć, jest 
co najmniej kilka. Wystarczy się rozej-
rzeć – wolontariat działa na wielu płasz-
czyznach i w wielu miejscach. Pomysłu 
i konkretnego miejsca można szukać 
blisko – w domu dziecka, hospicjum itp. 
w sąsiedztwie, w fundacji/stowarzyszeniu 
działających przy zakładzie pracy (pracow-
nicy mBanku mają taką możliwość – inf. 

w ramce). Istnieją również internetowe 
bazy pośrednictwa wolontariatu, które po-
magają w „dopasowaniu” profilu przyszłego 
wolontariusza (jego oczekiwań, możliwości 
czasowych, miejsca zamieszkania) do 
konkretnych instytucji. Przykładami są: 
mojwolontariat.pl oraz kiwi.org.pl. Najbar-
dziej znane akcje pomocy potrzebującym, 
jak np. WOŚP, Szlachetna Paczka, wolon-
tariat w Polskiej Akcji Humanitarnej czy 
Caritasie, „rekrutują” poprzez lokalnych 
liderów lub wstępne zgłoszenia ochotników 
m.in. na stronach internetowych. Sposób 
ten działa, bowiem organizacje te co roku 
angażują tysiące wolontariuszy. Co jednak, 
gdy zaangażujesz się i okaże się, że to jed-
nak nie to? Kwestie wolontariatu reguluje 
Ustawa o działalności pożytku publicznego 
i wolontariatu. Określa ona nie tylko obo-
wiązki wolontariusza, ale także jego prawa, 
w tym do okresu próbnego. Więc spokojnie.
Można zmienić miejsce lub formę pomocy, 
bo od pomagania jako takiego nie ma 
ucieczki – uzależnia i staje się sposobem 
na życie.

AUTOR: MAŁGORZATA MILIAN-LEWICKA

To też wolontariat!

Pomoc wolontariacka to nie tylko 
ogólnie pojęte działania na rzecz ludzi 
i zwierząt. Dzięki łatwemu dostępowi do 
internetu wiele osób poświęca swój czas 
w ramach wirtualnego wolontariatu 
na rzecz... rozwijania ruchu wolnego 
oprogramowania i wolnej kultury. 
Przykład? Pakiet Open Office, Wikipedia 
i Wikimedia. E-wolontariat podobny jest 
do e-pracy, jednak praca wykonywana 
jest za darmo na rzecz podmiotów 
pożytku publicznego, szkół, organizacji 
non-profit.

„ZRóBMy RAZEM COŚ DOBREGO” 
Poprzez program wolontariatu pracowniczego „Zróbmy razem coś dobrego” zachę-
camy naszych pracowników do działań społecznych, zapewniając wolontariuszom 
wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe. Wspieramy: domy dziecka, domy 
spokojnej starości, placówki opiekuńcze, świetlice środowiskowe, szkoły, szpitale, 
przedszkola, schroniska dla zwierząt, fundacje i stowarzyszenia. Akcja wolontariatu 
odbywa się w cyklu kwartalnym. W każdej z edycji kapituła wybiera od pięciu do 
dziesięciu wniosków. 

„BIEGNIJMy RAZEM DLA INNyCH” 
Inicjatywa powstała w 2013 roku na prośbę pracowników mBanku. Chcieli oni połączyć 
pasję do biegania z pomocą potrzebującym. Każdy przebiegnięty kilometr owocuje 
przekazaniem przez bank kolejnych pieniędzy na wsparcie zamierzonego celu.

„WOLONTARIAT KOMPETENCyJNy” 
Pracownicy mBanku to wysokiej klasy specjaliści, którzy dzielą się swoją wiedzą, orga-
nizując lekcje matematyki i informatyki oraz godziny wychowawcze w szkołach. 
Niezależnie od wolontariatu pracowniczego czy kompetencyjnego, nasi pracownicy 
organizują wiele przedsięwzięć, pomagając dzieciom z domów dziecka, placówek  
opiekuńczo-wychowawczych, domów dla samotnych matek oraz organizując pomoc 
dla swoich koleżanek i kolegów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

W mBanku  
też pomagamy



Doglądanie rajskiej wyspy na Pacyfiku? A może obracanie miliardami na rynku surowców? 
Wyobrażenia o idealnej pracy są różne. Istnieją jednak pewne stałe cechy, dzięki którym 
dana firma będzie postrzegana jako atrakcyjna. 

Dobrze, lepiej, najlepiej
AUTOR: ANNA MARGO

psychologia biznesu

2000 – tyle godzin rocznie spędzamy 
w pracy. Nic więc dziwnego, że chcieli-
byśmy czuć się w niej dobrze. Na pytanie 
o dobrego pracodawcę każdy odpowie sobie 
inaczej. Dla jednego będzie to firma, która 
umożliwia pracownikowi awans i szybki 
rozwój, dla innego taka ze stabilną, ugrun-
towaną pozycją na rynku. W dużej mierze 
postrzeganie zależy od tego, na jakim 
etapie kariery jest pracownik. – Na przykład 
dla osób na starcie kariery zawodowej, 
z wyższym wykształceniem, statystycznie 
bardzo ważne są możliwości rozwoju zawo-
dowego, natomiast pracownicy produkcyjni 
czy osoby w bardziej zaawansowanym 
wieku cenią sobie bezpieczeństwo zatrud-
nienia – mówi Joanna Kotzian, Manager 
Employer Branding w HRK. – Wydaje 
mi się jednak, że wszyscy cenimy sobie 
u pracodawców uczciwość, czyli działanie 
zgodne z deklaracjami, otwartą komuni-
kację, dotrzymywanie zobowiązań, dbanie 
o dobrą atmosferę w pracy oraz oferowanie 
godziwych zarobków – dodaje. 
Te ostatnie, czyli pieniądze, wymienia 
coraz więcej osób. W tegorocznej edycji 
badania Randstad Award wśród czynników 
świadczących o atrakcyjności praco-
dawcy wysokie wynagrodzenie znalazło 
się na pierwszym miejscu i tym samym 
zdetronizowało komfort bezpieczeństwa 

zatrudnienia, które najczęściej podkreślano 
w ubiegłych dwóch latach. Co ciekawe, 
w 2013 roku dystans pomiędzy nimi był 
dwukrotnie większy, a zarobki wskazywano 
dopiero na piątym miejscu. Na kolejnych 
pozycjach zestawienia pojawiają się 
przyjazna atmosfera pracy (ważna dla 
53 proc. ankietowanych), stabilna sytuacja 
finansowa firmy (49 proc.) oraz interesująca 
treść pracy (48 proc.). 
Podobne czynniki pojawiają się w tegorocz-
nych badaniach przeprowadzonych przez 
Pracuj.pl. 
– Dla specjalistów – osób mających co 
najmniej dwuletnie doświadczenie zawo-
dowe – najważniejsze są wynagrodzenie, 
możliwość rozwoju, warunki zatrudnienia 
i atmosfera. Studenci dwa ostatnie czyn-
niki wymieniają w odwrotnej kolejności, 
czyli najpierw atmosfera, a potem warunki 
zatrudnienia – mówi Izabela Bartnicka, 
Category Product Manager w grupie  
Pracuj. Bartnicka zwraca uwagę na rosnące 
znaczenie dobrej atmosfery panującej 
w firmie: – Staje się ważna nie tylko dla 
pracowników, ale i pracodawców. Dlatego 
podczas rekrutacji obok modelu stricte 
kompetencyjnego, bardziej zwraca się 
uwagę na osobowość kandydata, jego 
cechy, tzw. miękkie umiejętności, to, czy 
będzie pasował do zespołu. Właśnie po to, 

by utrzymać jak najlepszą atmosferę. Gdzie 
jednak sprawdzić, czy firma ma pożądane 
przez nas cechy? Eksperci są zgodni – gdzie 
się da. Na stronach przedsiębiorstwa, ser-
wisach społecznościowych, wśród byłych 
i obecnych pracowników. Izabela Bartnicka 
podkreśla, by przy wyborze miejsca pracy 
nie kierować się jedynie tym, czy firma 
jest najlepsza w rankingach. – Warto wziąć 
pod uwagę przede wszystkim, co oferuje 
nam dana organizacja, jaki zakres obowiąz-
ków, benefitów, szkoleń i szans na rozwój 
wiąże się z danym stanowiskiem pracy. 
Sprawdźmy, popytajmy, jaka jest kultura 
organizacyjna w danej firmie, czy styl 
pracy w niej będzie nam odpowiadać. Tym 
idealnie dopasowanym miejscem może 
być pracodawca z czołówek rankingów, ale 
nie musi. 

– Najważniejsze, żeby wiedzieć, jakie 
mamy oczekiwania wobec miejsca pracy 
i dokładnie sprawdzić, co ma do zaofero-
wania pracodawca – mówi. Joanna Kotzian 
z HRK dodaje zaś: – Nie bójmy się także 
zadawać pytań osobie odpowiedzialnej 
za rekrutację. Nasza decyzja powinna być 
oparta na racjonalnych przesłankach, dla-
tego im więcej informacji zbierzemy, tym 
większa szansa, że w przyszłości będziemy 
zadowoleni ze swojej pracy.
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Tata mimo woli + CD.  
Staszewski Stanisław, Staszewski Kazik, Duś Jarosław
Książka

Stanisława Staszewskiego 
wielu zna przede wszystkim 
jako „Tatę Kazika”. Znany 
i popularny syn Kazimierz 
tym razem oddaje hołd 
swojemu ojcu w inny niż 
przez muzykę sposób.
Biografia, której jest współ-
autorem przybliża nam Sta-
nisława artystę, Stanisława 
architekta i Stanisława 
ojca. Pokazuje człowiek 
inspirującego, wszech-
stronnie utalentowanego, 
intrygującego. Książka 
ilustrowana jest rysunkami 
Stanisława Staszewskiego, 
wzbogacona licznymi zdję-
ciami i listami jej głównego 
bohatera. Dodatkowo do wydawnictwa dołączona jest płyta CD z orygi-
nalnymi wersjami takich utworów jak „Celina”, „Baranek”, „Marianna” czy 
„Kochaj mnie, a będę twoją”. Warto!

Grzegorz Ciechowski – Kolekcja
muzyka

To zestaw nie tylko dla najbardziej zagorzałych 
popersów. Grzegorz Ciechowski był artystą wielowy-
miarowym, człowiekiem wrażliwym, patrzącym na 
rzeczywistość w specyficzny sposób. Jest to widoczne 
w jego muzyce, tekstach – całej twórczości. Prezento-
wana Kolekcja to zestaw aż ośmiu płyt CD podsumo-
wujący jego działalność. Znajdują się w niej utwory 
Republiki, Obywatela GC, Grzegorza z Ciechowa. 
Dyskografia marzenie. Polecamy.

Daedalus Touch – łatwa praca z tekstem
Aplikacja

Daedalus Touch to 
wygodny w obsłudze 
edytor tekstów, który 
umożliwia tworzenie 
dokumentów i ich syn-
chronizację za pośred-
nictwem usługi iCloud 
(dzięki temu postęp 
pracy jest widoczny 

na wszystkich urządzeniach – iPadzie, iPhonie oraz 
na Podzie Touch). Bezpłatna wersja aplikacji daje 
również możliwość wysłania stworzonego tekstu 
w postaci wiadomości mailowej. Pełna, płatna 
wersja posiada funkcję synchronizacji z najpopular-
niejszymi chmurami (Dropbox, Box), eksport tekstu 
do formatu PDF i TXT oraz pakiet fontów i nocny 
tryb pracy. Proste, użyteczne narzędzie, które warto 
wypróbować.

Jack Strong. Władysław Pasikowski 
Film

Pułkownik Ryszard Kukliński 
to postać, która nie pozostawia 
w zasadzie nikogo obojętnym.
Jego postawa budzi wiele emo-
cji, od zrozumienia po oskarże-
nia o zdradę. 
Film Pasikowskiego miał 
ambicję przybliżenia widzom 
postaci Kuklińskiego i jego 
agenturalnej działalności pod 
pseudonimem Jack Strong. 
Czy to się udało? Podobnie jak 
w przypadku bohatera filmu, 
tutaj też opinie są podzielone. 
To na pewno kino akcji, ale na 
ile przystaje do rzeczywisto-
ści, warto zobaczyć i ocenić 
samemu.

biblioteka



Co tak naprawdę  
myślisz o pieniądzach?

„Żeby panować nad pieniędzmi, trzeba 
najpierw zapanować nad samym sobą” 
– powiedział kiedyś J.P. Morgan, założyciel 
słynnego amerykańskiego banku. Tego, 
który dołożył cegiełkę do rozpętania 
kryzysu w 2008 roku. Jednak nie z tego 
powodu nie jestem na 100 proc. przeko-
nany do tej maksymy, a raczej dlatego, 
że nasze możliwości panowania nad sobą 
i otoczeniem są dość ograniczone. Jedno 
trzeba mu przyznać, kierunek jest słuszny, 
bo bez wiedzy o samym sobie, czyli bez 
zwiększenia świadomości o własnych 
wzorcach i przekonaniach dotyczących 
pieniędzy, podejmowanie decyzji finanso-
wych będzie się odbywało nieco na oślep. 
Bardzo często, zresztą nie tylko w dziedzinie 
pieniędzy, nasze działania przypominają 
otwieranie drzwi jedną ręką, przy jedno-
czesnej próbie zamknięcia ich drugą. Część 
naszej psychiki ma jakiś pomysł, plan 
i próbuje go zrealizować, ale inna pokazuje 
w tym momencie gest Kozakiewicza. Bez 
wewnętrznego konsensusu sami będziemy 
torpedować swoje działania. Czego zatem 
potrzebujemy? 

Na początek przynajmniej chwili refleksji 
i zastanowienia się, co ja naprawdę myślę 

o pieniądzach i jak te przekonania wpły-
wają na moje życie. Zobaczmy kilka z nich, 
można powiedzieć takich podstawowych. 
Jedno z nich to „pieniądze szczęścia nie 
dają”, które w innej formie znajdziemy 
również w Biblii, bo jak wiadomo: „Prędzej 
wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż 
bogaty wejdzie do królestwa niebieskiego”. 
Jeśli wewnętrznie podzielamy pogląd, 
że posiadanie pieniędzy ma się jakoś 
na bakier z moralnością, to może to być 
przeszkoda na drodze do ich osiągnięcia, 
lub coś, co nie będzie się nam pozwalało 
do końca nimi cieszyć, jeśli już je zdobę-
dziemy. Do tego jeszcze dochodzą poglądy 
o tym, że pierwszy milion trzeba ukraść, 
więc ktoś bogaty na pewno jest cwania-
kiem i złodziejem. Takie myśli mogą kłębić 
się po naszych głowach albo możemy 
podejrzewać, że jeśli będziemy bogaci, to 
inni tak o nas pomyślą. Obawa przed tym, 
co powiedzą inni, to z kolei nic innego jak 
stary psychologiczny mechanizm projekcji. 
Swój wewnętrzny konflikt wyświetlamy na 
innych ludzi, jeśli jednak rozwiążemy go 
w sobie, zdanie innych nie będzie już miało 
takiego znaczenia. Na drugim biegunie 
znajdziemy wzorce, które jakoś uzależniają 
nas od pieniędzy. Wewnętrzne głosy, które 

mówią, że ciągle mam za mało pieniędzy, 
obawy przed tym, że przyszłość mnie za-
skoczy i na pewno zabraknie mi środków. 
To z kolei powoduje, że naprawdę cały czas 
można żyć w rzeczywistości, w której fak-
tycznie mam za mało pieniędzy. Jeśli mam 
taki system przekonań, to niezależnie od 
tego, czy na koncie będę miał 100 tys. czy 
milion złotych, nadal mogę mieć wrażenie, 
że mam za mało, że nie czuję się bezpiecz-
nie. W tym momencie już na pewno nie 
można mówić, że panuję nad pieniędzmi, 
bo to raczej one panują nade mną. 
Inne przekonanie brzmi, że trzeba się naro-
bić, żeby zarobić. Czy aby na pewno?  
Czy dzielenie takiego poglądu nie zamyka 
nas na kreatywność i podejmowanie 
ryzyka, a zatem szansę na zrobienie na-
prawdę dużego biznesu? Możemy jeszcze 
do tego dołożyć różne warianty niezasługi-
wania na bogactwo i to, że komu, jak komu, 
ale mi to się na pewno nie uda zrobić du-
żych pieniędzy. I tak dalej, i tak dalej, listę 
przekonań dotyczących finansów można by 
jeszcze długo ciągnąć. Jednak najważniej-
sza rzecz, to poznać te, które osobiście mnie 
dotyczą, czyli poznać samego siebie. Wtedy 
radzenie sobie z pieniędzmi stanie się  
dużo łatwiejsze.

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. 
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