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Nowy potencjał dzięki zmianom
Grupa mBanku zakończyła pierwszy etap procesu rebrandingu. Jednak zmiana 
brandu to niejedyna nowość, jaką w ostatnim czasie zaprezentowaliśmy. Nasi 
klienci otrzymali do dyspozycji dwie autorskie aplikacje mobilne – mBank Com-
panyMobile oraz aplikacje dla klientów detalicznych. To nasze autorskie rozwią-
zania, które już zostały przez media ochrzczone mianem benchmarku dla rynku. 
O szczegółach tych rozwiązań przeczytacie Państwo na łamach najnowszego 
wydania „Business&More", które trafia w Wasze ręce.

W tym numerze zachęcam także do poznania inspirującej historii Groclin Group, 
której prezes, André Gerstner, ze zwykłego pracownika stał się głównym udzia-
łowcem. To firma, którą mBank wspierał i której kibicował od długiego czasu. 
Równie ciekawa jest historia opowiedziana przez Jana Kolańskiego, który stwo-
rzył największego krajowego producenta słodyczy, właściciela takich marek jak 
Jutrzenka, Goplana czy Solidarność, które obecnie z sukcesem podbijają mię-
dzynarodowe rynki. Z Grupą Colian mBank związany jest również od wielu lat.
Polecam Państwu również lekturę bardzo interesującej analizy naszego głów-
nego ekonomisty Ernesta Pytlarczyka na temat inflacji. Czy jej obecny niski 
poziom jest dany raz na zawsze? O tym w materiale.

Ponadto, w tym numerze poznacie Państwo historię jednej z najstarszych w na-
szym kraju fundacji stworzonych przez bank – Fundacji mBanku, która obchodzi 
w tym roku 20. urodziny. Zbiegają się one z całkowitą zmianą profilu działal-
ności. Od dziś mFundacja wspierać będzie edukację matematyczną. 14 marca 
w dzień liczby π rozpoczęliśmy nabór wniosków o granty na działania mające 
rozwijać umiejętności w tym zakresie, a także na programy stypendialne, kon-
kursy dla szkół, organizacji pozarządowych i nauczycieli, a także wolontariat 
kompetencyjny naszych pracowników.

Życzę miłej lektury,

    Przemysław Gdański
    Wiceprezes Zarządu mBanku S.A.  
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Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, 
w ubiegłym roku banki i SKOK-i udzieliły  
6,6 mln pożyczek gotówkowych i ratalnych 
o łącznej wartości 70 mld zł – to aż o jedną 
szóstą więcej niż w roku 2012. Tym samym 
łączna kwota, jaką Polacy są winni z tego ty-
tułu, wynosi 138 mld zł. Wg ekspertów więk-
sza popularność pożyczek wynika z lepszej 
sytuacji na rynku pracy i tym samym zwięk-
szenia wydatków konsumpcyjnych gospo-
darstw domowych. Wpływ mają też niskie 
stopy procentowe – maksymalne oprocento-
wanie kredytów gotówkowych i ratalnych 
nie może przekraczać 16 proc. Eksperci pro-
gnozują, że sprzedaż kredytów konsumpcyj-
nych w tym roku powinna jeszcze wzrosnąć. 
Potwierdzają to już dane za styczeń bieżą-
cego roku – liczba wniosków kredytowych 
była o 19 proc. wyższa niż rok wcześniej. 

Rośnie liczba i wartość płatności realizowa-
nych za pośrednictwem smartfonów i ta-
bletów. Wg lutowego raportu „Digital 
Trends 2013” przygotowanego przez firmę 
doradczą Deloitte i Allegro w 2012 roku 

Oszczędności pod presjąMobilność górą

MdM po debiuciez m-płatności korzystało 212 mln osób na 
całym świecie. Szacuje się, że pod koniec 
przyszłego roku będzie to już 384 mln. Ich 
wartość ma wtedy osiągnąć 472 mld dol. 
Dla porównania, w 2009 roku było to  

26 mld dol. – Przewidujemy, że do 2020 
roku, a może nawet wcześniej, bankowość 
mobilna będzie miała większy udział 
w rynku niż bankowość online – mówi Mar-
cin Łaszkiewicz z Deloitte. 
Tymczasem ta ostatnia także się rozwija. 
Wg najnowszego badania „Bankowość  
i finanse po polsku 2014” na zlecenie  
Bankier.pl i PayU użytkowników m-ban-
kingu jest dwukrotnie więcej niż przed ro-
kiem. Do banku za pośrednictwem 
smartfona lub tabletu loguje się już  
14 proc. internautów, przed rokiem było  
to 6 proc. Najpopularniejszym kanałem do-
stępu jest serwis internetowy – w ten spo-
sób z usług banku korzysta aż 87 proc. 
ankietowanych w badaniu. 
– Szybki postęp technologiczny powoduje, 
że na rynku pojawiają się nowi użytkownicy 
wyposażeni w smartfony i tablety. Jest więc 
nieuniknione, że urządzenia mobilne będą 
coraz bardziej wpływać na kształt modeli 
biznesowych w obszarze zarówno bankowo-
ści, jak i płatności internetowych – mówi 
Wojciech Czajkowski, dyrektor zarządzający 
PayU. – Z każdym rokiem płatności mo-
bilne będą zyskiwały na popularności, pod 
warunkiem jednak, że będą proste i wy-
godne dla użytkowników – dodaje.

32,3 mld zł – tyle, jak na początku lutego 
podał NBP – Polacy wpłacili do banków 
w 2013 roku. Pod względem wysokości 
wpłat na depozyty bankowe to najgorszy rok 
od początku kryzysu w 2008. To także 
trudny czas dla lokat – odpłynęło z nich aż 
10,1 mld zł (w sumie na koniec roku znalazło 
się na nich 259,9 mld zł). Jak wskazują eks-
perci, na niechęć do inwestowania w lokaty 
ma wpływ przede wszystkim ich niskie opro-
centowanie, to zaś jest spowodowane zapo-
czątkowanym w pierwszej połowie 2012 
roku przez Radę Polityki Pieniężnej regular-
nym obniżaniem stóp procentowych. W tej 
chwili na lokacie można zarobić ok. 3,5 proc. 
(rok wcześniej było to ok. 6 proc.).  

Tylko nieco mniej wynosi oprocentowanie 
kont oszczędnościowych (średnio ok. 3,1 
proc.) i to właśnie na nie Polacy chętniej 
wpłacają swoje pieniądze. W ubiegłym roku 
na tego typu rachunkach pojawiło się ponad 
42,4 mld zł. W sumie na koniec roku w pol-
skich bankach znajdowało się 536 mld zł. 

1 stycznia ruszył program Mieszkanie 
dla Młodych, następca zakończonego 
w 2012 roku Mieszkania na Swoim. 
Na koniec lutego w programie uczestni-
czyło osiem banków, do początku 
kwietnia dołączyć mają dwa kolejne. 
Program cieszy się sporym powodze-
niem. Jak podaje BGK, w ciągu pierw-
szych dwóch tygodni jego działania 
złożono 305 poprawnie wypełnionych 
wniosków. Dopłaty w średniej wysoko-
ści 21 tys. zł przyznano 150 kredyto-
biorcom. Program jest realizowany 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego  
we współpracy z Ministerstwem Infra-
struktury i Rozwoju. Przeznaczony dla 
osób do 35. roku życia chcących kupić 
mieszkanie lub dom na rynku pierwot-
nym. Wysokość dopłat uzależniona jest 
m.in. od wielkości, ceny i lokalizacji 
mieszkania.

WZROST 
6,6 mln 

pożyczek gotówkowych

od początku
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mBank od siedmiu lat z powodzeniem funkcjonuje w Czechach i na Sło-
wacji, a od miesiąca działa tam także pod nowym szyldem. Dziesiątego lutego 
tego roku bank zaprezentował swoim czeskim i słowackim klientom nowy 
logotyp, w wersji podstawowej i dla klientów firmowych. Tego dnia, w sieci po-
jawiła się także odnowiona wizualnie strona informacyjna banku, a pierwsi jego 
klienci zyskali dostęp do nowego serwisu transakcyjnego. Docelowo, w ciągu 
najbliższego półrocza, serwis włączony zostanie także pozostałym użytkowni-
kom banku, których w Czechach i na Słowacji jest obecnie blisko 700 tys. 

Nowa odsłona banku zbiegła się również z premierą spotu telewizyjnego 
„mBank – Jako doma” promującego mBank za południową granicą. Reklama 
podkreśla wygodę oraz innowacyjny charakter nowego serwisu transakcyjnego, 
dostępnego niezależnie od miejsca, w którym klient się znajduje. W spocie bo-
hater filmu korzysta z usług bezpośrednio w domu, chodząc po nim w szlafroku 
i kapciach.

W IV kwartale 2013 r. Grupa mBanku 
wypracowała 405,5 mln zł zysku brutto, 
co oznacza wzrost o ponad 14 proc. w sto-
sunku do poprzedniego kwartału. Z kolei 
zysk netto przypadający na akcjonariu-
szy był o niemal 9 proc. wyższy i wyniósł 
314,2 mln zł.
– Na tak dobre rezultaty złożyły się przede 
wszystkim wyższe dochody, które wzrosły 
w skali kwartału o 2 proc. do 964 mln zł, 
co jest najwyższym wynikiem w historii 
banku, oraz spadek kosztów ryzyka.  

Te ostatnie były aż o jedną trzecią niższe 
niż w III kwartale – ocenił Cezary Stypuł-
kowski, Prezes mBanku. Wskaźniki kapi-
tałowe banku pozostawały na wysokim 
i bezpiecznym poziomie. Współczynnik 
wypłacalności wyniósł 19,4 proc., a wskaź-
nik Core Tier 1 14,2 proc.

Nowe logo i serwis transakcyjny  
dla klientów w Czechach i na Słowacji

405,5 mln
Wyższe dochody i spadek kosztów ryzyka mBanku

m jak matematyka

mFundacja jest wyrazem społecznego 
zaangażowania mBanku. Powstała w 1994 
roku jako Fundacja BRE Banku i jedna 
z pierwszych fundacji korporacyjnych 
w środowisku bankowym. Misją mFundacji 
jest wspieranie programów służących pod-
noszeniu poziomu edukacji i jakości życia 
społeczeństwa poprzez działania spójne 
z wizerunkiem i polityką mBanku.
W 2014 roku mFundacja obchodzi 20-lecie 
swojej działalności. Wraz ze zmianą marki 

banku zmieniła się również strategia funda-
cji. 13 listopada 2013 roku Rada Fundacji 
wyznaczyła nowy kierunek działań na lata 
2014-2016. W centralnym punkcie strategii 
znajdują się działania na rzecz edukacji 
matematycznej. Chcemy rozwijać i stymu-

lować myślenie matematyczne, pokazać 
jak ciekawa i potrzebna w codziennym 
życiu jest umiejętność sprawnego liczenia. 
Zaproponowany kierunek naszych działań 
pozwoli nie tylko kontynuować współpracę 
z organizacjami, które nasza fundacja 
wspierała do tej pory, ale również otworzyć 
się na nowe środowiska. Zaakceptowana 
przez Radę Fundacji strategia jest rów-
nież spójna z działaniami i wizerunkiem 
mBanku.

14 marca, w dzień liczby ∏, uruchomili-
śmy nową stronę internetową Fundacji. 
Tym samym rozpoczęliśmy nabór wnio-
sków o programy grantowe i programy sty-
pendialne, konkursy dla szkół, organizacji 
pozarządowych i nauczycieli, a także wo-

lontariat kompetencyjny naszych pracow-
ników. Poprzez te działania chcemy dotrzeć 
do dzieci i młodzieży, ich rodziców i na-
uczycieli. Do studentów i młodych pracow-
ników akademickich. Dzięki programom 
stypendialnym szansę na dalsze kształ-
cenie dostaną dzieci z różnych środowisk, 
zainteresowane matematyką i osiągające 
ponadprzeciętne wyniki w nauce. Z kolei 
programy dla nauczycieli pozwolą im 
rozszerzyć kompetencje i zdobyć wiedzę, 

jak umiejętnie pracować z uzdolnionymi 
dziećmi. 
Jesteśmy przekonani, że dzięki nowej stra-
tegii naszej fundacji, przyczynimy się do 
rozwijania umiejętności matematycznych 
młodych Polaków.

To już 20 lat pracy na rzecz społeczeństwa. mFundacja dbała w tym  
czasie o rozwój edukacji i poprawę jakości życia polskiego społeczeństwa.  
Jakie są cele statutowe na kolejne lata?

AUTOR: KAROLINA KURASZ

fundacja mBanku

Fundacja

od początku
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liderzy

Colian to przedsiębiorstwo, które wytrwale buduje portfolio swoich 
marek. Wśród nich znajdują się najbardziej znane i kultowe 
polskie słodycze. Z Janem Kolańskim, Prezesem Zarządu Colian SA 
rozmawiamy na temat planów i strategii firmy.

Rozwijamy  
silne marki

Colian to prężnie rozwijające się przed-
siębiorstwo. Na ten sukces pracował  
Pan od początku lat dziewięćdziesiątych.  
Jak zmieniała się polska rzeczywistość  
biznesowa w tym czasie? Jak radził  
Pan sobie z dynamicznie zachodzącymi  
zmianami?
Trudno opisać te czasy, ale była to inna 
rzeczywistość. Nasz kraj był w głębokim 
kryzysie, gdy stanął przed ogromną szansą 
stworzenia innej, lepszej przyszłości. Ludzie 
byli głodni sukcesu, ale jednocześnie byli-
śmy daleko za Europą Zachodnią. Mieliśmy 
przestarzałe technologie, brakowało nam 
know-how, jak również kapitału. Poza tym 
był duży zapał do pracy i cała rzesza ludzi, 

którzy chcieli zmieniać polską gospodarkę. 
Nam od samego początku udało się stwo-
rzyć oddany, zaangażowany zespół, który 
wierzył w to, co robimy. Dlatego zaczynając 
od przypraw w Ziołopeksie, stworzyliśmy 
silną i dużą organizację. Początkowo, jak 
większość polskich, nowo powstałych przed-
siębiorstw, nie dysponowaliśmy prawie 
żadnymi zasobami, a kredyty były bardzo 
drogie i niemal niedostępne. Trzeba było 
zmierzyć się z dominacją zachodniego ka-
pitału, metodami działania oraz promocji 
międzynarodowych koncernów. Wyznaczy-
liśmy sobie ambitne cele. Mieliśmy pomysł 
na biznes, konsekwentnie realizowaliśmy 
plan i wizję przedsiębiorstwa. Silna konku-

rencja mobilizowała nas do ciężkiej pracy. 
Stanowiła dodatkowy bodziec do działania, 
realizacji nowych przedsięwzięć i ciągłego 
rozwoju. Stale inwestowaliśmy w firmę, 
nasze marki. Stawialiśmy na wysoką jakość 
produktów oraz zadowolenie konsumen-
tów. Tym samym stopniowo umacnialiśmy 
i nadal umacniamy pozycję na rynku.

Co jest najtrudniejsze w prowadzeniu biz-
nesu z branży FMCG?
Branża FMCG jest bardzo konkurencyjna. 
Przy zmieniającym się rynku detalicznym, 
oczekuje się od producentów lepszych wa-
runków handlowych. Z drugiej strony rosną 
koszty pracy i drożeją surowce. Chcąc spro-

AUTOR: KATARZYNA ADAMCZYK
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i kompetencje, które pozwalają śmiało kon-
kurować oraz dorównać zagranicznym pod-
miotom. Za polskimi produktami przemawia 
wysoka jakość i innowacyjność. Nasze 
artykuły spożywcze są oparte na dobrych, 
często tradycyjnych recepturach, a także 
w dużej mierze na polskich, zdrowych su-
rowcach. Polscy konsumenci, doceniając 
walory smakowe i jakościowe krajowych 
produktów, coraz chętniej i częściej sięgają 
po rodzime artykuły spożywcze. Podobnie 
jest z zagranicznymi klientami, którzy mieli 
możliwość spróbowania naszych wyrobów.

Jak postrzegane są polskie słodycze na 
rynkach światowych? Czy wyroby z Pol-
ski cieszą się zaufaniem kupujących?
Polskie produkty są pozytywnie postrze-
gane na rynkach zagranicznych, przede 
wszystkim dzięki jakości, naturalności czy 
unikatowym walorom smakowym. Kra-
jowe słodycze mają bardzo dobrą opinię 
u partnerów biznesowych, ale nie są już 
tak atrakcyjne dla zagranicznych konsu-
mentów. To efekt braku zaufania do Polski 
jako do marki, którym mogą pochwalić się 
inne państwa. Musimy promować polskie 
produkty za granicą. Nie należy się wstydzić 
tego, że są wyprodukowane w Polsce, wręcz 
przeciwnie. Nasz kraj ma dużą szansę, by 
stać się renomowanym producentem wyso-
kiej jakości produktów spożywczych. Czas 
na wspólne działania i promowanie Made in 
Poland.

Grupę Colian charakteryzuje dynamiczny 
rozwój. Sukcesywnie i odważnie powięk-
sza się skupiona w ramach grupy liczba 
marek. Czy może nam Pan zdradzić, jakie 
największe wyzwania czekają Państwa 
w najbliższym czasie?
Colian nieustannie dąży do umocnienia po-
zycji na rynku. W minionym roku do Grupy 
dołączyła Solidarność. Z powodzeniem za-
kończyliśmy proces akwizycji spółki, dzięki 
któremu uzupełniliśmy naszą ofertę o silną 

markę pralinową. Rozpoczęliśmy wspólną 
drogę ku stworzeniu innowacyjnej i no-
woczesnej organizacji. W krótkim okresie 
znacząco poprawiliśmy wyniki finansowe. 
Zwiększyliśmy przychody na rynkach pol-
skim i eksportowych. Zamierzamy wyko-
rzystać ogromne możliwości oraz wzajemny 
potencjał sił sprzedażowych. 
W najbliższym czasie skupimy się na udo-
skonaleniu infrastruktury oraz zmianach 
organizacyjnych, które przyczynią się do 
zwiększenia efektywności. Usprawnili-
śmy procesy technologiczne w zakładzie 
w Lublinie. Kończymy rozbudowę zakładu 
w Bydgoszczy, która ma na celu skonsolido-
wanie całej bydgoskiej produkcji w jednym 
zakładzie. 

Od wielu lat współpracują Państwo z BRE 
Bankiem, obecnie mBankiem. Jak układa 
się ta współpraca?
Nasza wieloletnia współpraca z BRE Ban-
kiem przebiega bez zastrzeżeń. Sprzyja 
efektywnemu zarządzaniu płynnością  
finansową. Sam poziom świadczonych 
usług w zakresie bieżącej obsługi jest wy-
soki. Dzięki nowoczesnym i bezpiecznym  
rozwiązaniom bezproblemowo realizujemy 
przelewy płacowe, inkasa importowe,  
eksportowe czy zagraniczne przelewy  
walutowe.

stać wymagającemu rynkowi, stawiamy na 
innowacyjność. Chcemy być nowoczesnym 
przedsiębiorstwem, produkującym mar-
kowe produkty wysokiej jakości. Tak wyzna-
czony kierunek przynosi korzyści i chcemy 
go kontynuować. 

Odwaga podejmowania decyzji bizneso-
wych, połączenie intuicji i planowania.
Czy to dobra charakterystyka Pańskiego 
stylu prowadzenia i rozwoju firmy? 
W rozwijaniu biznesu niezbędna jest od-
waga i waleczność. Rzadko mamy tu do czy-
nienia z pewnymi inwestycjami. Lokowanie 
kapitału z reguły wiąże się z ryzykiem. Do 
każdej inwestycji należy podchodzić indy-
widualnie. W prowadzeniu firmy dużą rolę 
odgrywa analiza otoczenia rynku, wycią-
gnięcie z niej wniosków, a następnie dosto-
sowanie do nich strategii i taktyki działania. 
Istotne jest koncentrowanie uwagi na 
przyszłości, obranej wizji i wyznaczonych 
celach. Badanie, analizowanie przeszłości 
stanowią wyłącznie potwierdzenie tego, co 
już się wydarzyło, dlatego moim mottem 
jest patrzenie w przyszłość. Bez wątpienia 
planowanie, intuicja oraz odwaga podejmo-
wania decyzji przyczyniły się do rozwoju 
Grupy Colian. Na początku kariery zawodo-
wej stworzyliśmy plan rozwoju działalności 
i konsekwentnie dążyliśmy do jego realiza-
cji. Nie osiągnęlibyśmy sukcesu bez wiary 

w powodzenie, ambicji, zaangażowania, 
wytrwałości i uporu. 

Goplana, Jutrzenka, Solidarność – to 
marki, które od kilkudziesięciu lat są na 
polskim rynku. Czy ich kultowość uła-
twia, czy utrudnia z nimi pracę?
Marki należące do naszego portfela są 
obecne na polskim rynku od wielu lat, 
zdobyły uznanie i bardzo dobrą rozpozna-
walność wśród klientów. Cieszą się dużą 
popularnością, o czym świadczą liczne na-
grody przyznawane im przez branżę i kon-
sumentów. Za ich sukcesem stoi wysoka 
jakość, zachowanie oryginalnych, tradycyj-
nych receptur oraz wprowadzanie nowości 
produktowych. Praca na rzecz takich bran-
dów to czysta przyjemność. 
Należy też pamiętać, że marka musi stale 
dostosowywać się do realiów rynkowych. 
Powinna się zmieniać wraz ze zmianami  
dokonującymi się w społeczeństwie.  
Wtedy mamy do czynienia z marką trady-
cyjną, ale jednocześnie nowoczesną, czyli 
taką, której dziś oczekują konsumenci.

Stworzył Pan giganta de facto opartego 
na polskiej tradycji. Czy od początku 
Pańską ambicją było skupienie ważnych 
polskich marek? 
Nasza strategia od samego początku jest 
oparta na rozwijaniu silnych marek.  

Markowy produkt z tradycją daje klientowi 
prestiż, gwarancję jakości, satysfakcję i bez-
pieczeństwo, a przedsiębiorstwu większe 
dochody. Naszym celem jest stworzenie sil-
nej organizacji, oferującej wysokiej jakości 
markowe produkty w kraju i za granicą.  
Od kilku lat rynek słodyczy systematycznie 
rośnie, średnio- i długookresowe perspek-
tywy są optymistyczne. Niektóre kategorie 
charakteryzują się dobrą marżowością.

Polskie słodycze mają wieloletnią tra-
dycję, w niczym nie ustępują innym, 
zagranicznym markom. Czy konsumenci 
po etapie zafascynowania zagranicznymi 
nowościami wracają do polskich sma-
ków? Co stanowi siłę naszych produktów, 
dzięki której możemy konkurować z za-
granicznymi wyrobami również na ryn-
kach światowych?
Rzeczywiście po transformacji gospodarczej 
Polacy byli zafascynowani zagranicznymi 
produktami. Nic dziwnego, przed zmianami 
brakowało wszystkiego, a społeczeństwo 
oczekiwało czegoś innego, nowego. Kon-
cerny międzynarodowe wprowadziły na 
nasz rynek dotychczas nieznane artykuły 
spożywcze oraz zaczęły stosować nowe 
metody promocji. Zagraniczne podmioty 
dysponowały kapitałem i know-how, któ-
rych nam wtedy brakowało. Dziś polscy 
producenci pozyskali odpowiednią wiedzę 

liderzy

Nasza strategia od same-
go początku jest oparta 
na rozwijaniu silnych 
marek. Markowy produkt 
z tradycją daje klientowi 
prestiż, gwarancję jakości, 
satysfakcję i bezpieczeń-
stwo, a przedsiębiorstwu 
większe dochody. Naszym 
celem jest stworzenie sil-
nej organizacji, oferującej 
wysokiej jakości marko-
we produkty w kraju i za 
granicą. 
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Od momentu kryzysu finansowego 2009 
roku zdecydowanej większości gospoda-
rek towarzyszy olbrzymia luka popytowa 
i powiązana z nią malejąca presja cenowa. 
Ekonomiści, inwestorzy, politycy obserwu-
jąc bieżącą niską inflację, wyższe niż przed 
kryzysem bezrobocie i stabilne agregaty mo-
netarne praktycznie zgadzają się co do tego, 
że inflacja nie ma prawa pojawić się przez 
najbliższe 5 lat. Argumenty przeciw takim 
prognozom, należy uczciwie przyznać, ciągle 
są bardzo subtelne. Obecne w USA w latach 
70. tzw. spirale płacowo-cenowe przestały być 
adekwatnym opisem rzeczywistości po wy-
eliminowaniu mechanizmów indeksacyjnych 
w większości gospodarek rozwiniętych. 

Pewien niepokój może natomiast budzić 
subtelniejsza relacja pomiędzy dynamiką 
produktywności pracy (a z tą czy w USA, 
czy w Wielkiej Brytanii nie jest najlepiej), 
a tempem wzrostu płac. Nadal pokazuje 
ona niewielkie zagrożenie inflacją, choć jeśli 
trend spadku produkcyjności się utrzyma, to 
przy zacieśniającym się rynku pracy, a z tym 
mamy niewątpliwie do czynienia w USA, 
inflacja bazowa będzie podążać do celu Fed 
i będzie argumentem za dalszymi krokami 
w stronę normalizacji polityki monetarnej.  
Co ważne, w największej gospodarce świata 
nie można obecnie absolutnie mówić o na-
pięciach deflacyjnych. 

Diagnoza ta nie jest natomiast adekwatna 
dla strefy euro, gdzie niska inflacja jest 
niemal wpisana w utrzymanie integralności 
bloku. Peryferia, wobec sztywnych kursów 
walutowych, odzyskują konkurencyjność 
na drodze kosztownej społecznie tzw. we-
wnętrznej dewaluacji (czyli deflacji kosztów 
pracy). Połączenie kontrakcji kredytu w Hisz-
panii, Portugalii, Włoszech z niską inflacją 
to mieszanka niebezpiecznie bliska deflacji. 
Pozostawia to szerokie pole do dalszego roz-
luźniania polityki pieniężnej (w tym obniżki 
stóp).

Globalne otoczenie, włączając wrażliwe na 
koniunkturę w krajach rozwiniętych ceny 
surowców w dużym stopniu zdeterminują 
ścieżkę inflacji w Polsce.
Jednak nawet w przypadku małej gospodarki 
otwartej, jaką (modelowo) jest Polska, czyn-
niki krajowe mogą mieć pewne znaczenie dla 
procesów inflacyjnych. Po pierwsze, ożywie-
nie gospodarcze jest w Polsce coraz trwalsze 
i rozlewa się na coraz to nowe sektory. Po 
drugie, gospodarka nasza, wbrew powszech-
nym obawom, wcale nie operuje w stanie 
dalekim od równowagi. Tak jak spowolnienie 
wiązało się ze spadkiem realnej dynamiki 
płac, tak ożywienie już przynosi jej przyspie-
szenie. Obecnie notowana dynamika płacy 
realnej jest już bliska maksimom notowanym 
w ostatnim cyklu (w 2010 roku). Już teraz 

obserwujemy pierwsze oznaki postępują-
cego „zacieśniania” rynku pracy (odwrócenie 
trendu wzrostowego stopy bezrobocia) oraz 
negatywne uwarunkowania demograficzne 
(potencjalna siła robocza osiągnęła już szczyt, 
co może okazać się szczególnie bolesne 
przy ewidentnie pracochłonnym modelu 
polskiej gospodarki). Stąd też wnioskujemy 
o przestrzeni dla nawet istotnego przyspie-
szenia płac w 2014 roku. Jest to tym bardziej 
prawdopodobne, że ostatni cykl upłynął pod 
znakiem stałej nadwyżki produktywności nad 
płacami, a nie dość, że w okresie spowolnienia 
2012-2013 nie tylko nie spadło wykorzysta-
nie mocy produkcyjnych, to firmy nie zredu-
kowały znacząco zatrudnienia, bo… od kilku 
lat utrzymywały je na minimalnym poziomie.

O ile I połowa 2014 r. będzie zdecydowanie 
bezinflacyjna, to w drugiej połowie roku 
wzrost płac i presja na ceny usług mogą już 
przekładać się na wzrost inflacji (cykliczne 
odbicie). Podkreślamy, że polska RPP nie 
będzie się tym razem zbyt śpieszyć i możliwie 
długo odkładać będzie moment pierwszej 
podwyżki stóp.

krok po kroku okiem eksperta

W Davos o tym,  
co boli gospodarkę

W szwajcarskim kurorcie, jak co roku 
w styczniu, spotkali się szefowie państw 
i rządów, prezesi największych światowych 
firm, przedstawiciele organizacji między-
narodowych i pozarządowych. Dyskutowali 
o najistotniejszych wyzwaniach społecznych, 
gospodarczych i politycznych, przed którymi 
stoi świat. Jedno jest pewne: rzeczywistość 
zmienia się w bezprecedensowym tempie. 
W ostatnim roku świat dowiedział się, że sfera 
prywatna właściwie nie istnieje, bo dzięki 
programowi PRISM Amerykanie monitorują 
globalny przepływ informacji. Nowoczesne 
technologie informacyjne zmieniają zasady 
gry w wielu kluczowych obszarach, czego 
przykładem jest przejęcie przez Jeffa Bezosa, 
twórcę Amazona, „Washington Post", jednej 
z najbardziej wpływowych amerykańskich 
gazet. Takich transakcji, które wstrząsnęły 
rynkiem, było więcej: Nokia, europejski sym-
bol, została kupiona przez Microsoft. Jedno-
cześnie na świecie wzrastają start-upy, które 
szybko osiągają pozycję światowych gigan-
tów, jak Twitter – najpierw ulubiony kanał ko-
munikacji polityków, a potem zgarnął 1,8 mld 
dol., debiutując na nowojorskiej giełdzie. 

Jakie w związku z tym powinny być 
priorytety szefów największych firm? 
Do czego biznes musi się przygotować? 
Z takimi pytaniami eksperci BCG zwrócili 
się do ponad 1000 prezesów ze wszystkich 

regionów świata: od bogatej Ameryki i Europy 
Zachodniej, poprzez region Azji i Pacyfiku, aż 
po wschodzące gospodarki krajów BRIC. Oto 
najważniejsze wnioski:

• Zarządzanie talentami i kształcenie przy-
szłych liderów to największe wyzwanie stojące 
przed biznesem. 76 proc. prezesów uczestni-
czących w badaniach uważa ten  
obszar za piętę achillesową swoich firm.  
Tylko 18 proc. jest przekonanych, że ich 
organizacje dobrze wyławiają i rozwijają 
przyszłych menedżerów. Większość przed-
siębiorstw ma problem z identyfikowaniem 
najbardziej obiecujących pracowników, pro-
wadzeniem dla nich efektywnych programów 
rozwojowych, a następnie skutecznym utrzy-
mywaniem tak przygotowanych osób.

• Przedsiębiorstwa z branży handlu deta-
licznego najbardziej obawiają się rewolucji 
internetowej. Sieć całkowicie zmieniła rynek 
konsumentów – w internecie mają oni dostęp 
do 80-krotnie większej ilości produktów niż 
w tradycyjnych sklepach. Rynek jest bardziej 
transparentny, bo wystarczy kilka minut, żeby 
porównać ceny u najważniejszych dostawców. 
Coraz bardziej zróżnicowane są też preferencje 
zakupowe – dużą popularnością cieszą się 
zakupy click-and-collect. Brytyjczycy czy 
Francuzi mogą wybrać towary przez internet, 
a następnie odebrać je w wybranym sklepie. 

• Priorytety różnią się, w zależności od regio-
nów. Szefowie amerykańskich firm martwią 
się przede wszystkim o to, jak zapewnić roz-
wój biznesu na dotychczasowych rynkach. 
Dla prezesów z Europy tematem numer jeden 
jest uelastycznienie organizacji, po to, by ich 
firmy stały się bardziej efektywne.

• Małe i średnie firmy lepiej adaptują się do 
zachodzących zmian niż najwięksi gracze. 
22 prezesów małych i średnich przedsię-
biorstw z optymizmem spogląda w przyszłość 
i uznaje, że ich organizacje są w stanie szybko 
dostosowywać się do nowych wyzwań. Ich 
atutem są nowoczesne rozwiązania techno-
logiczne dostępne dzięki chmurze. Z badań 
przeprowadzonych w 2013 r. przez BCG we 
współpracy z Microsoft wynika, że nawet małe 
przedsiębiorstwa korzystające z technologii 
informatycznych rozwijają się średnio o 15 
proc. szybciej, niż ich off-lineowi konkurenci.
W przypadku szefów dużych firm aż 83 proc. 
prezesów ma wątpliwości, czy posiadają one 
odpowiednio rozwinięte zdolności adapta-
cyjne.

Czy przez 4 dni obrad na szczycie ekonomicz-
nym w szwajcarskim Davos udało się znaleźć 
odpowiedzi na te pytania? Nie na wszystkie. 
Ale wiele dyskusji miało szansę się rozpocząć.

David Rhodes

Kieruje globalnym zespołem doradztwa strategicznego dla rządów i sektora publicznego. Autor serii  
artykułów Collateral Damage, w których analizował konsekwencje kryzysu zadłużenia dla rozwoju  
gospodarczego poszczególnych regionów, oraz książki „Accelerating out of the Great Recession".  
Absolwent Uniwersytetu w Oxfordzie oraz programu MBA na Harvardzie.

Inflacja – czy na zawsze  
tak niska?
Ernest Pytlarczyk

Doktor nauk ekonomicznych, ma tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). W maju 2011 
roku, wraz z Marcinem Mazurkiem, zdobył nagrodę dla najlepszego analityka makro-
ekonomicznego 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. 

GŁóWNY EKONOMISTA mBanku S.A. SENIOR PARTNER I DYREKTOR ZARZąDZAJąCY  
The Boston Consulting Group w Londynie
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historia sukcesu

11 lat. Mniej więcej tyle czasu potrzebowała firma Kabel-Technik-Polska, by z firmy zatrudniającej 
200 pracowników stać się częścią grupy zatrudniającej prawie 4000 osób. Oczywiście czas to za 
mało. Potrzebny był także solidny partner, sprawdzony i zmotywowany zespół, dobry biznesplan, 
wizja oraz… osoba, która potrafiła te wszystkie elementy połączyć.

AUTOR: PIOTR KOWALSKI

Razem możemy  
więcej

„Początki” należącej obecnie do Groclin 
Group firmy Kabel-Technik-Polska  
Sp. z o.o. sięgają roku 1996. Cudzysłów 
użyty jest nieprzypadkowo, bowiem tak 
naprawdę rozkwit firmy rozpoczął się w roku 
2003. Wtedy też sinusoida „ups and downs”, 
jak to określa Prezes Kabel-Technik-Polska, 
a obecnie także członek Zarządu Groclin 
Group André Gerstner, zamieniła się w pro-
stą linię zmierzającą wyłącznie w kierunku 
„up”. Warto dodać, że w dużej mierze jest 
to właśnie zasługa charyzmatycznego pre-
zesa. – Pracowałem wtedy w Niemczech 
w firmie Preiss-Daimler, do której należała 
Kabel-Technik-Polska. W maju 2003 r. mój 
ówczesny szef oddelegował mnie na krótki, 
2-3-dniowy wyjazd do Czaplinka, gdzie mie-
ściła się firma, abym przygotował krótką 
analizę sytuacji. Wróciłem do Niemiec, 
przedstawiłem raport, ale od razu zaznaczy-
łem, że w mojej ocenie dwa dni to za mało 
czasu na poznanie firmy. Mówiąc szczerze, 
miałem nadzieję, że po tym szef mnie już 
nie wyśle, ale on zrobił coś zupełnie od-
wrotnego… Ponownie mnie wysłał. Potem 

znowu. I tak regularnie tu powracałem, aż 
w czerwcu 2003 r. dostałem powołanie na 
członka Zarządu, mając 27 lat. Tak rozpoczął 
się ten rozdział mojej historii. Jak widać jest 
„trochę" dłuższy, niż pierwotnie zakładałem 
– mówi André Gerstner.

KTP 2.0 – misja rozpoczęta
Rok 2003 w firmie wspominany jest jako 
początek gwałtownego rozwoju.  
KTP zatrudniała wówczas 200 pracowni-
ków i miała 16 milionów złotych rocznego 
obrotu. Wcześniej klientami Kabel-Tech-
nik-Polska były już takie firmy, jak MAN 
i Volvo, dla których produkowano wiązki 
elektryczne, ale – mimo sukcesywnie wdra-
żanych nowych rozwiązań – firmie brako-
wało przysłowiowego „kopa”. Jak wspomina 
prezes Gerstner, potrzebne były rozwój, 
szkolenia, pomysły, a przede wszystkim 
nowa wizja i zastrzyk kapitału. Zwłasz-
cza z myślą o tym ostatnim w roku 2005 
zapadła decyzja, że potrzebny jest nowy 
inwestor, a zadanie jego znalezienia spadło 
na obecnego prezesa firmy. – Nowy udziało-

wiec większościowy wpisywał się w strategię 
biznesową ówczesnego szefa KTP. Mieliśmy 
kilka ciekawych ofert, ale ja postanowiłem 
pójść inną drogą… Stwierdziłem, że skoro 
potrzebny jest nowy inwestor, to dlaczego 
nie mogę nim być ja. Znałem firmę. Znałem 
ten zespół – widziałem ich zaangażowanie, 
wyniki, potencjał. Wiedziałem, że to musi 
się udać. I tak 31 sierpnia 2006 r. podpi-
sałem akt notarialny i z dniem 1 września 
2006 r. przejąłem firmę, obejmując tym 
samym również stanowisko prezesa Za-
rządu. Od tego momentu w firmie rozpoczął 
się czas, który ja kiedyś nazwałem „KTP 2.0” 
– przyspieszyliśmy i weszliśmy na nową 
drogę – mówi prezes.

Kolej na kryzys
Dziś, po połączeniu z Inter Groclin Auto 
w 2013 r., firma notuje roczną sprzedaż na 
poziomie 500 mln zł. W ośmiu zakładach 
produkcyjnych, w tym jednym na Ukrainie, 
pracę znalazło prawie 4000 osób.  
Baza klientów liczy ponad 100 pozycji, 
z czego 20 ma status kluczowych.  
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że partner tak nie postępuje – mówi prezes 
André Gerstner.

Obecnie firma, zwłaszcza po związaniu się 
z Inter Groclin Auto S.A., planuje, gdzie bę-
dzie za kolejne 4 lata i później. – W tej chwili 
nasze plany związane są z połączeniem i bu-
dową organizacji w ramach grupy. W dłuż-
szej perspektywie chcemy stać się nie tylko 
europejskim liderem, ale też firmą światową 
i globalnym partnerem. Kto wie, być może 
za 5 lub 10 lat spotkamy się w jednym z na-
szych zakładów na świecie… Może w Rosji, 
Indiach, Brazylii lub Ameryce… ale najlepiej 
w centrali w Grodzisku :). W planach mamy 
kolejne projekty, o których, swoją drogą, 
już rozmawiamy z mBankiem. Tę drogę, 
którą obraliśmy na kolejne 10 lat, chcemy 
bowiem także pokonać ze sprawdzonym 
partnerem – podsumowuje prezes.

historia sukcesu

Wyzwanie   
Pozyskanie inwestora  
– znalezienie dodatkowego 
finansowania na potrzeby 
dalszych inwestycji.

Rozwiązanie  
Sfinansowanie w 50% wykupu 
udziałów firmy poprzez udzielenie 
kredytu inwestycyjnego 
w wysokości 4 mln zł oraz 
uruchomienie linii kredytowej  
na środki obrotowe w wysokości  
2 mln zł. 

Efekt  
Wykupienie udziałów zwiększyło 
płynność finansową firmy oraz 
pozwoliło na sfinansowanie 
dalszych inwestycji firmy. Zmiana 
jedynego udziałowca skutkowała 
także zmianą strategii biznesowej 
firmy, czego efektem był szybki 
wzrost dochodów firmy i budowa 
pozycji lidera w branży.

W większości są to największe koncerny 
z branży motoryzacyjnej – VW, Volvo, MAN, 
Scania, Renault, BMW czy Nissan – ale 
też tacy giganci, jak ABB (technologie 
elektryki i automatyki), Vestas (wiatraki), 
Alstom (energetyka i transport), Siemens 
(pociągi) czy Bombardier (przemysł kole-
jowy). Prawie 99 proc. produkcji trafia na 
eksport, m.in. do USA, Brazylii, Meksyku, 
Szwecji, Danii, Włoch, Hiszpanii, Francji czy 
Słowacji. Działalność Grupy opiera się na 
trzech kluczowych nogach. Pierwsza z nich 
to rozwiązania elektryczne, głównie pro-
dukcja wiązek elektrycznych do samocho-
dów ciężarowych, pojazdów budowlanych 
i autobusów. Druga to poszycia i siedzenia 
do samochodów elektrycznych. Trzecia to 
rozwiązania elektryczne, w tym szafy ste-

rownicze dla kolei. Warto dodać, że pomysł 
rozpoczęcia współpracy z koleją to była 
jedna z pierwszych decyzji nowego prezesa 
w roku 2006. Dwa lata później okazało 
się, że w dużej mierze dzięki niej udało się 
uchronić firmę przed krachem wywołanym 
załamaniem globalnej gospodarki w roku 
2008. – Jako iż zdecydowana większość 
naszej produkcji trafia na eksport, jesteśmy 
bardzo uzależnieni od sytuacji na rynkach 
zagranicznych. Wszelkie wahania walutowe 
także są przez nas mocno odczuwalne. 
Począwszy od 2003 każdy rok zamykamy 
wzrostem sprzedaży – czasem to 10 pro-
cent, czasem 50, ale zawsze wzrost. W 2008 
i 2009 też tak było, ale udało nam się to 
właśnie dzięki dywersyfikacji. Nie jest 
tajemnicą, że globalne załamanie bardzo 
mocno odczuły firmy z branży transporto-
wej, a więc nasi kluczowi klienci, co odbiło 
się też na nas. Na szczęście mieliśmy też 
już klientów z branży kolejowej, a ona aż 
tak bardzo nie odczuła recesji, bo w dużej 
mierze jest finansowana z budżetów pań-
stwowych. To właśnie ta gałąź pozwoliła 
nam się utrzymać. Zakończyliśmy rok 
z pewną stratą, ale była ona niższa od 
planowanej. Aczkolwiek, gdyby nie pomoc 
ówczesnego BRE Banku, strata byłaby 
znacznie poważniejsza – mówi prezes.

Wsparcie doBREgo partnera
mBank, dawniej BRE Bank, jest strategicz-
nym partnerem Kabel-Technik-Polska od 
2006 roku, a współpraca rozpoczęła się tak, 
jak wiele kluczowych momentów w życiu 
firmy – zaskakująco. – Nie będzie przesadą, 
gdy powiem, że gdyby nie wsparcie BRE 
nie byłoby firmy w obecnym kształcie. 
Byłby inny zarząd, inna strategia, inna 
ścieżka rozwoju... Lepsza? Gorsza? Nie 
wiem – na pewno inna. To właśnie mBank 
umożliwił mi sfinansowanie wykupu udzia-
łów w 2006 r. Bank uwierzył w moją wizję 
popartą biznesplanem i zdecydował się na 
sfinansowanie części transakcji, udzielając 
łącznie 6 milionów złotych kredytu (kredyt 
inwestycyjny + środki obrotowe). 

W kolejnych latach BRE Bank również 
pokazał, że stoi z nami w jednym szeregu 
zarówno w czasach dobrych, jak i trudniej-
szych. W roku 2008 udało nam się wspólnie 
wypracować plan wyjścia z zabezpieczeń 
walutowych – bank odroczył nam spłaty 
i zwiększył limity transakcji forwardowych. 
Dzięki temu straty były niemal o połowę 
niższe od zakładanych. Mogli przecież 
z nami wtedy rozmawiać twardo, mieli do 
tego pełne prawo, ale wówczas firma prze-
stałaby istnieć. Pokazali jednak, że wiedzą, 

Nowy udziałowiec wpisy-
wał się w strategię bizne-
sową ówczesnego szefa. 
(…) Stwierdziłem, że skoro 
potrzebny jest nowy inwe-
stor, to dlaczego nie mogę 
nim być ja.

Nie będzie przesadą, gdy 
powiem, że gdyby nie 
wsparcie BRE nie byłoby 
firmy w obecnym kształ-
cie. Byłby inny zarząd, 
inna strategia, inna ścież-
ka rozwoju... Lepsza? Gor-
sza? Nie wiem – na pewno 
inna.

DORADCA KLIENTA, ODDZIAŁ KORPORACYJNY 
mBank SZCZECIN

Magdalena Maziarz, 

Początek współpracy ze Spółką KTP 
sięga 2000 roku, jednak dopiero od 
momentu przejęcia Firmy przez Prezesa 
Andrè Gerstnera współpraca nasza na-
brała rozpędu. 
Zaczynaliśmy z małą firmą podczas gdy 
teraz mamy do czynienia ze Spółką, któ-
rej kluczowymi odbiorcami są światowe 
koncerny. Ona sama stanowi bardzo 
ważny filar Grupy Inter Groclin Auto, 
z którą związała się w ubiegłym roku. 
Dynamika z jaką się rozwija jest impo-
nująca, a kolejne pomysły Prezesa to 
oczywiście kolejne wyzwania dla nas, 
którym mamy nadzieję sprostać. 
Cieszymy się, że możemy uczestniczyć 
w rozwoju Spółki, a trafność i efekty do-
tychczasowych decyzji utwierdzają nas 
w przekonaniu, że mamy do czynienia 
z partnerem, z którym warto realizować 
wspólne cele. 

Współpraca z takim klientem to sama 
przyjemność. 



Jedną ze spółek grupy mBanku jest Dom 
Maklerski mBanku (www.mdm.pl), wcze-
śniej znany w kręgach inwestorskich jako 
legendarny DI BRE – Dom Inwestycyjny 
BRE Banku – sławny z Sali Dogrywek i orga-
nizowanych na żywo analiz posesyjnych. 
Z racji swoich zadań Dom Maklerski jest 
inwestycyjnym ramieniem obsługującym 
klientów detalicznych całej grupy. 
Powstały w roku 1991, oryginalnie zwią-
zany z początkami Giełdy Papierów Warto-
ściowych w Warszawie, z czasem poszerzał 
zakres oferty, by od 2012 r. udostępnić 
klientom możliwość inwestowania na poza-
giełdowym rynku walutowym Forex.  
Ta linia biznesowa znana jest pod nazwą 
mForex (www.mforex.pl). 

Czym jest Forex?
Pod pojęciem Forex należy rozumieć kilka 
klas instrumentów opartych na notowa-
niach walut, surowców, indeksów a nawet 
akcji. Aktualnie w ofercie Domu 
Maklerskie go znajduje się 150 instrumen-
tów, na których można zawierać transakcje. 
Są to:
• 54 pary walutowe, 
• 30 surowców,
• 16 indeksów,
• 50 akcji spółek zagranicznych.

Ważną cechą inwestowania na rynkach 
foreksowych jest możliwość wykorzystania 
z dźwigni finansowej – najczęściej 1-100. 
Oznacza to, że w większości przypadków do 
otwarcia transakcji od klienta wymagany 
jest depozyt stanowiący tylko 1% wartości 
transakcji. Czyli transakcję o nominale  
100 000 zł można zawrzeć posiadając tylko  
1 000 zł.  Nie bez znaczenia jest również 
możliwość zarabiania na spadku wartości 
danego instrumentu – w przypadku FX 
kierunek naszej transakcji nie ma więc 
specjalnego znaczenia, bo można zarabiać, 
gdy dany walor traci na wartości, jak 
i kiedy zyskuje.

Efektywnie, optymalnie, on-line 
Transakcji na rynkach foreksowych można 
dokonywać przy użyciu dedykowanej plat-
formy transakcyjnej. Jej podstawowa 
wersja w Domu Maklerskim mBanku  

– mForex Trader (MT4), daje zarówno 
najwięcej możliwości analitycznych, jak 
i największą swobodę w zarządzaniu 
rachunkiem i pozycjami. Drugą formą 
dostępu do rachunku inwestycyjnego jest 
wersja przeglądarkowa – webowa, mForex 
WEB – niewymagająca instalacji systemu 
transakcyjnego, która po zalogowaniu 
z dowolnego komputera daje możliwość 
dokonywania inwestycji. Dla osób posiada-
jących urządzenia mobilne przygotowana 
została też wersja na smartfony i tablety 
z systemami iOS oraz Android – mForex iOS 
& Android. Każdy sposób dostępu do 
rachunku inwestycyjnego pozwala na 
wykorzystanie autorskiego skryptu Smart 
Orders, którego dodatkowe funkcjonalności 
znacznie poprawiają bazową funkcjonal-
ność systemu transakcyjnego. 
Transakcje zawierane przy użyciu platform 
transakcyjnych wyceniane i rozliczane są 
on-line, co oznacza, że klienci po zamknię-
ciu transakcji od razu widzą środki na 
rachunku i mogą nimi swobodnie dyspono-
wać – zawrzeć inne transakcje czy też po 

prostu zlecić wypłatę na swoje prywatne 
konto. Jeżeli konto jest prowadzone przez 
mBank, to środki w kilka minut są do 
dyspozycji właściciela rachunku. 
Wychodząc naprzeciw początkującym 
inwestorom, Dom Maklerski mBanku 
udostępnia wersję demonstracyjną 
systemu transakcyjnego mForex Trader. 
Rachunek demonstracyjny, dzięki któremu 
można poznać funkcjonalności platformy, 
zostaje zasilony wirtualnymi 100 000 zł, 
które każdy inwestor możne dowolnie inwe-
stować. Rachunek demonstracyjny w pełni 
odzwierciedla to, co się dzieje na prawdzi-
wym rynku, więc bez zbędnego ryzyka 

można przetestować zarówno funkcjonal-
ności, rodzaje zleceń jak i skuteczność 
naszej strategii.

Know-how dla wszystkich
DM mBanku wiedząc, że rynki finansowe  
to skomplikowany system naczyń połączo-
nych, kładzie duży nacisk na podnoszenie 
kompetencji swoich klientów. W tym celu 
na stronie www.mforex.pl znajduje się 
sekcja Edukacja zawierająca dużą ilość 
wiedzy, z której każdy może korzystać. 
Uzupełniamy ją o organizowane cyklicznie 
szkolenia – webinarowe (internetowe) jak 
i stacjonarne. 

Oferta rynku forex w DM mBanku działa 
w formule ECN – to znaczy, że DM nie jest 
stroną transakcji, a jedynie pośrednikiem, 
tak jak to się dzieje na rynku giełdowym. 
W przeciwieństwie do oferty większości 
firm inwestycyjnych na rynku zlecenia 
klienta trafiają bezpośrednio do naszych 
partnerów biznesowych – światowych 
banków: BNP Paribas, JPMorganChase, UBS, 
Nomura, Commerzbank, Morgan Stanley 
i in. Cały proces odbywa się automatycznie 
i liczony jest w milisekundach, co przekłada 
się na skuteczną i szybką egzekucję zleceń. 
Oferta rynku forex dla świadomych inwe-
storów może stać się realnym wariantem 
dywersyfikacji portfela, a dla zupełnie 
początkujących narzędziem poznania 
niuansów inwestycyjnych rządzących 
naszym światem. Dzięki niej można zrozu-
mieć zależności dotyczące cen walut, 
surowców i ich wpływu na rzeczywistość. 
Dzięki niej suche pojęcia z podręczników 
ekonomii nabierają treści. Pełen opis  
oferty rynku forex znajduje się na stronie  
www.mforex.pl

Najbliższa okazja by samodzielnie poznać 
bliżej specyfikę rynku walutowego, to 
udział w organizowanym przez Dom 
maklerski konkursie inwestycyjnym na 
rachunkach demonstracyjnych – mForex 
Trader ECN. Konkurs rusza 31 marca, z port-
felem wirtualnych 10 000 zł – a w puli 
nagród prawdziwe 150 000 zł! Zgłoszenia 
i pełna informacja – mforex.pl/konkurs.

nasze spółki

Słyszałeś co nieco o rynku walutowym i słowo Forex nie jest ci obce? 
Zastanawiałeś się co wpływa na kurs Euro? Mechanizmy rządzące 
rynkami pozagiełdowymi możesz poznać dzięki ofercie mForex 
Domu Maklerskiego mBanku.

Walutowe  
możliwości 
inwestycyjne
AUTOR: PAWEŁ ŚLIWA, SZEF ZESPOŁU SPRZEDAŻY 
RYNKU FOREX DOMU MAKLERSKIEGO mBanku
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Lektura dziennika „Politiken” z 24 lu-
tego 2010 r. nie należała zapewne do 
najbardziej ulubionych zajęć Jørgena 
Viga Knudstorpa, prezesa Lego. Wszystko 
z powodu artykułu otwierającego dział 
ekonomia. 
Prawdopodobnie już ilustrujący ów tekst 
rysunek nie wzbudził zachwytu szefa duń-
skiego giganta: złożony z klocków Cobi 
czołg rozjeżdża logotyp Lego, zostawiając 
na nim ślady gąsienic. I jeszcze ten wiele 
mówiący tytuł: „Lego grozi sklepom z za-
bawkami”. A w środku – na kilku stronach 
– historia pojedynku, jaki toczą ze sobą od 
wielu już lat niewielka spółka znad Wisły 
i potężna firma z Billund. Pojedynku? Wła-
ściwie wojny, która rozgrywa się nie tylko 
na salach sądowych, ale także na sklepo-
wych półkach. 

Jej początek sięga 1996 r. To wtedy duński 
koncern postanowił wystąpić na drogę 
sądową przeciwko producentowi klocków 
z Polski. Oskarżając go o plagiat, domagał 
się wstrzymania produkcji, wycofania 
zabawek ze sklepów oraz zniszczenia za-
pasów i linii technologicznych. Batalia są-

dowa trwała aż 7 lat i ostatecznie, w lipcu 
2002 r. zakończyła się na korzyść Cobi, 
gdy Sąd Najwyższy oddalił kasację od wy-
roków sądów niższych instancji, złożoną 
przez Lego.
– Pozew miał jeden pozytywny skutek. 
Właśnie wtedy poczułem, że odniosę suk-
ces, a czekająca mnie rozprawa jest ceną, 
jaką muszę za niego zapłacić – opowiada 
Robert Podleś, założyciel i prezes Cobi.

Kilka lat później sprzedaż jego klocków 
na rynku duńskim, a więc w mateczniku 
Lego, zwiększała się o kilkaset procent 
rocznie… Dawid i Goliat – można powie-
dzieć, porównując choćby sprzedaż obu 
firm. Przychody Cobi w 2012 r. sięgnęły 
84 mln zł, podczas gdy Lego przekroczyły 
4 mld dol. Robert Podleś wspomina, że do 
pozwu dołączone były badania polskiego 
rynku, przeprowadzone na zlecenie Lego. 
Wynikało z nich, że „tylko” 23% klientów 
podchodzących do półek z zabawkami zna 
wyroby jego firmy. I „aż” 60% – produkty 
duńskiego koncernu. 
– Dla mnie to nie było „tylko”, ale „aż”  
– uśmiecha się.

Nic dziwnego. Klocki, których dotyczył 
spór z Lego, wytwarzał dopiero od pię-
ciu lat. Wcześniej, jeszcze pod koniec lat 
80. XX w., zajmował się – w założonej wraz 
z matką spółce Ertrob – produkcją puzzli 
oraz gier planszowych. I odnosił sukcesy. 
Wymyślona przez niego w 1989 r. – i re-
klamowana przez jeden z pierwszych 
spotów w historii polskiej telewizji – gra 
„Komandosi” (z grafiką nieznanego wtedy 
jeszcze Marka Raczkowskiego) sprzedała 
się w ponad stu tysiącach egzemplarzy. 
Do dziś nikomu nie udało się pobić tego 
rekordu. 
Wkrótce rynek zalała fala tanich zabawek, 
w tym puzzli, z Chin i Europy. Zamiast 
boksować się z rosnącą wciąż konku-
rencją, Robert Podleś postanowił zająć 
się sprzedażą klocków Lego, o których 
już w czasach PRL-u marzyły wszystkie 
polskie dzieci, a których w 1991 r. wciąż 
u nas brakowało. Duńczycy nie zgodzili się 
jednak, by młody, ambitny przedsiębiorca 
z pierwszym sukcesem na koncie został 
wyłącznym dystrybutorem ich zabawek 
nad Wisłą. Wtedy wpadł na to, by razem 
ze wspólnikiem produkować wiaderka, 

Robert Podleś, założyciel i prezes Cobi lubi wyzwania i nigdy nie rezygnuje. 
Nawet wtedy, gdy jego przeciwnikiem jest światowy gigant Lego. Dzięki 
takiemu podejściu do życia i biznesu stworzył firmę, która jest drugim 
w Europie producentem klocków.

Dawid  
kontra Goliat
AUTOR: KORNELIA DORACKA

case study



programowane i sterowane za pomocą 
smartfona. Robert Podleś zapowiada, że na 
rynku pojawią się one już w 2015 r. 
Inwestycje związane z tym projektem 
pochłonęły 22 mln zł. Poza badaniami 
konieczna była bowiem rozbudowa parku 
maszynowego i powiększenie zakładu 
produkcyjnego w Mielcu. (To tu, w Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej, spółka Plastic 
Factory Cobi SA produkuje od 1996 r. 
wszystkie klocki. W Warszawie ma siedzibę 
odpowiedzialna za dystrybucję Cobi SA).

Na sfinansowanie tak kosztownych 
inwestycji, sięgających jednej piątej 
przychodów spółki w ostatnim roku, 
Cobi zaciągnęło kredyt inwestycyjny 
w mBanku, dofinansowywany przez Eu-
ropejski Bank Inwestycyjny. Współpraca 
z bankiem ma zresztą szerszy zakres. 
Spółka leasinguje swoją flotę samocho-
dową i park maszynowy z mLeasing. 
Dokonuje także przewalutowań za pośred-
nictwem platformy bankowości elektro-
nicznej mBank CompanyNet (dawne iBRE).
– Z mBankiem, wtedy jeszcze BRE Ban-
kiem, byliśmy związani już w latach 90. 
I choć mamy za sobą okresy wzlotów 
i upadków, to teraz są tylko wzloty – żar-
tuje Robert Podleś. I już poważnie dodaje, 

że niebagatelne znaczenie ma dla niego 
podejście mBanku do jego firmy: 

– Dziś to nie ja jako klient szukam rozwią-
zań, ale bank wychodzi naprzeciw moim 
oczekiwaniom. Konkrety? Od niedawna np. 
korzystamy dzięki podpowiedzi doradcy 
z akredytyw eksportowych. Jakiś czas 
temu bank z własnej inicjatywy skontakto-
wał nas z innym swoim klientem.  
Być może zaowocuje to wspólnymi  
działaniami biznesowymi. 
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łopatki i duże klocki z tworzyw sztucznych. 
Niestety, już po roku okazało się, że po-
dobny pomysł miało wielu przedsiębior-
czych, złaknionych biznesowego sukcesu 
rodaków. Na rynku znów zrobiło się ciasno. 
Zbyt ciasno. 
– „Uciekłem” więc po raz kolejny. Tym 
razem w produkcję małych, plastikowych 
klocków. Wcześniej jednak przeprowadzi-
łem swoiste badanie rynku. Odwiedziłem 
hurtownie i sklepy z zabawkami, żeby 
sprawdzić, czego brakuje. Okazało się, że 
zabawek konstrukcyjnych – mówi Robert 
Podleś. 

Tak narodziły się klocki Cobi. Zanim to 
jednak nastąpiło, Robert Podleś zrobił coś 
jeszcze. Sprawdził w urzędzie patentowym, 
czy Duńczycy zastrzegli wielkość klocka. 
Nie zastrzegli. A ochrona patentowa na ich 

plastikowe klocki wygasła jeszcze w la-
tach 80. Przez pierwszych pięć lat swego 
istnienia, aż do 1996 r., czyli do złożenia 
przez Lego pozwu, firma bez przeszkód 
produkowała i sprzedawała klocki, zdoby-
wając rynek. Najpierw rodzimy. Dzieci i ich 
rodzice podzielili się na dwa obozy: zwo-
lenników Lego i entuzjastów Cobi. W wielu 
pokojach dziecięcych klocki obu marek 
„żyły” w symbiozie. Tym bardziej że świet-
nie do siebie pasowały. Choć zabawki pol-
skiej firmy każdemu przywodziły na myśl 
Lego – nigdy nie próbowały ich kopiować. 
Spółka od początku opracowywała i wpro-
wadzała na rynek własne kolekcje. 

Wśród nich tę, która zawojowała serca 
chłopców i… ich ojców w wielu krajach. 
Seria Small Army doczekała się z czasem 
nawet submarek. Jedna z nich – Small 
Army World War II jest hitem także za oce-
anem. Na anglojęzycznych portalach nie 
brakuje wpisów, w których kolekcjonerzy 
drobiazgowo porównują detale modelu 
z klocków Cobi z pierwowzorem z II wojny 
światowej. I przyznają, że są pod wraże-
niem. – Przed ostatnimi świętami należące 
do tej kolekcji czołgi Sherman, Tiger czy 
T-34 kosztowały na e-bay-u 59 dol., czyli 
dwukrotnie więcej niż w Polsce. A mimo 

to były nieosiągalne – mówi nie bez dumy 
Robert Podleś. 
Dwa miesiące później, w lutym, model 
niemieckiego Tygrysa można było kupić 
w brytyjskim Amazonie. Ale za 50 funtów… 
Rynek brytyjski jest, notabene, jednym 
z czterdziestu zagranicznych rynków, na 
których Cobi sprzedaje dziś swoje wyroby. 
Na eksport trafia ponad 70% produkcji 
firmy, a jej klocki można kupić nawet w tak 
egzotycznych krajach jak Mauritius, Mada-
gaskar, Boliwia czy Kazachstan.  
– Przed nami rynek amerykański, który ma 
największy potencjał. Ale żeby go wyko-
rzystać, trzeba tam być z własnymi maga-
zynami. To prawdziwe wyzwanie – ocenia 
Robert Podleś. I dodaje: – Ale ja lubię 
wyzwania i nigdy nie rezygnuję. Dlatego 
zapowiada, że jeszcze wróci na rynek wę-
gierski. Jedyny, na którym przegrał sądową 
batalię z Lego. 

Tymczasem jednak spółka (a właści-
wie jej dział badań i rozwoju) wraz 
z Politechniką Warszawską oraz Uni-
wersytetem Warszawskim pracują nad 
projektem, który może z niej uczynić jedno 
z najbardziej innowacyjnych, o ile nie 
najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo 
w branży. Chodzi o pojazdy z klocków Cobi, 

case study

Wyzwanie  
Sfinansowanie dynamicznego 
rozwoju firmy.

Rozwiązanie  
Kredyt inwestycyjny EBI.

Efekt  
Sfinansowanie badań firmy 
nad innowacyjnym projektem 
(sterowanie zabawek przez 
smartfona) oraz rozbudowa 
parku maszynowego i zakładu 
produkcyjnego w Mielcu.

Marta Górecka
DORADCA KLIENTA DS. DUŻYCH  
PRZEDSIĘBIORSTW mBank III ODDZIAŁ  
KORPORACYJNY W WARSZAWIE

Współpraca z firmą Plastic Factory COBI 
jest bardzo dobra i poukładana, gdyż 
w Zarządzie Spółki pracują profesjonaliści, 
dzięki którym mogłam dowiedzieć się 
bardzo dużo o branży produkcji zabawek 
i klocków. Dzięki bliskiej współpracy 
z firmą miałam między innymi okazję 
przyjrzeć się z bliska skomplikowanemu 
procesowi produkcyjnemu podczas wizyty 
w fabryce Plastic Factory COBI w Mielcu. 
Ponieważ tak dobrze się rozumiemy, klient 
korzysta z wielu nowoczesnych rozwiązań 
i produktów bankowych oferowanych 
przez spółki z grupy mBank. 

Seria Small Army zawojo-
wała serca chłopców i... ich 
ojców w wielu krajach. Do-
czekała się nawet subma-
rek. Jedna z nich – Small 
Army World War II jest 
hitem także za oceanem.



Nowość, która  
podbija rynek
W połowie lutego br. mBank wprowadził do oferty nową, zbudowaną od podstaw aplikację mobilną. 
Już po tygodniu od jej uruchomienia, co trzeci posiadacz dotychczasowej aplikacji zmienił ją na nową. 
Program od dłuższego czasu zajmuje też odpowiednio 1. i 2. miejsce w kategorii finanse oraz ogólne, 
wśród najpopularniejszych aplikacji dostępnych w systemie Windows Phone. 

AUTOR: PIOTR RUTKOWSKI

Kolejnym elementem projektu nowego 
mBanku jest uruchomiona 19 lutego br. 
bankowość mobilna. Aplikacja – podobnie 
jak nowa platforma elektroniczna – została 
zbudowana od podstaw i może poszczycić 
się mianem „made in Poland”.

Aplikacje mobilne: dostępność, nowe 
funkcje i bezpieczeństwo
Nowa aplikacja dostępna jest w wersji dla 
trzech najważniejszych systemów operacyj-
nych, stanowiących 99 proc. polskiego 
rynku mobilnego (Android, iOS oraz 
Windows Phone). Co ważne, w przypadku 
platformy Microsoftu jest to debiut banku. 
Wcześniejsza aplikacja mobilna mBanku 
dostępna była dla dwóch systemów: 
Android i iOS.

Projekt w pełni wykorzystuje możliwości 
telefonów i systemów mobilnych. Wszystkie 
wersje aplikacji mBanku gwarantują klien-
tom pełną transakcyjność i kontrolę finan-
sów w każdych warunkach.  
Nowa bankowość mobilna mBanku to także 
premierowe, nieznane dotąd elementy.

Cały wachlarz możliwości
– Wprowadziliśmy szereg nowatorskich 
rozwiązań, dzięki którym zarządzanie finan-
sami staje się prostsze i lepiej dostosowane 
do działań użytkownika w kanale mobilnym 
– tłumaczy Michał Panowicz, dyrektor 
banku ds. marketingu i rozwoju biznesu 
bankowości detalicznej. – Idea mBanku jest 
prosta: zainstalowana w telefonie aplikacja 
powinna pełnić funkcję osobistego 
asystenta finansowego. Dzięki temu już nie 
trzeba logować się do rachunku, by poznać 
stan konta lub limit karty kredytowej. 
O tym, jak szczegółowe mają być prezento-
wane informacje, decyduje oczywiście użyt-
kownik – dodaje Panowicz.

Logowanie do aplikacji nie jest również 
konieczne do znalezienia najbliższego 
bankomatu, oferty czy wreszcie programu 
rabatowego mOkazje (dostępnego w ramach 
platformy rabatowej – teraz również 
w wydaniu mobilnym). Dodatkowo, dzięki 
funkcji powiadomień „push”, aplikacja 
mBanku może aktywnie podpowiedzieć 
użytkownikowi, że znajduje się on w pobliżu 

miejsca gwarantującego ofertę specjalną. 
Powiadomienia mogą być też wykorzysty-
wane dla zdarzeń na rachunku.
Aplikacja mBanku umożliwia również wyko-
nywanie płatności P2P przez SMS, w oparciu 
o książkę adresatów w telefonie, oraz otrzy-
manie prawdziwie mobilnego kredytu w 30 
sekund, który sprawdzi się np. w kolejce do 
kasy.

Bezpieczeństwo najwyższej próby
Istotnym aspektem nowego narzędzia 
mBanku jest jego bezpieczeństwo. Aby apli-
kację zainstalowaną w telefonie móc powią-
zać z kontem klienta, niezbędny jest proces 
parowania urządzenia, dokonywany 
w systemie transakcyjnym i potwierdzany 
hasłem jednorazowym. Więcej informacji 
o procesie parowania na www.mBank.pl. 

Procedurę parowania wykonuje się dla 
każdego urządzenia osobno, za każdym 
razem od nowa, nadając PIN (od 5 do 8 
cyfr). Kod ten służy do logowania oraz auto-
ryzacji transakcji. Zaletą rozwiązania opar-
tego na PIN-ie jest odejście od podawania 
w aplikacji mobilnej loginu i hasła, wykorzy-
stywanego w serwisie bankowości elektro-
nicznej, co pomaga chronić poufne 
informacje.

Kolejnym zabezpieczeniem jest możliwość 
samodzielnego ustanowienia limitów warto-
ści transakcji w kanale mobilnym, a także 
opcja blokady aplikacji na wybranym 
(wcześniej sparowanym) urządzeniu, którą 
można przeprowadzić szybko w serwisie 
transakcyjnym banku lub za pośrednic-
twem mLinii.

– Mamy już ponad 700 tys. użytkowników 
bankowości mobilnej, co pokazuje, że nasi 
klienci lubią nowości technologiczne. 
W ciągu zaledwie pięciu dni od udostępnie-
nia nowej aplikacji, do tej grupy dołączyło 
kolejne 15 tys. klientów, którzy zdecydowali 
się po raz pierwszy skorzystać z bankowości 
mobilnej mBanku. Przekonaliśmy ich, że 
nasze rozwiązania są bezpieczne i stanowią 

doskonałe rozwinięcie bankowości znanej 
z ekranu komputera – mówi Michał Pano-
wicz. – Co więcej, w tym samym czasie 
ponad 100 tys. dotychczasowych użytkow-
ników zdecydowało się na aktualizację apli-
kacji – dodaje szef projektu nowego 
mBanku. 

Najważniejsze elementy nowej bankowo-
ści mobilnej mBanku:
•  dostępna na najpopularniejszych syste-

mach mobilnych: Android, iOS i Windows 
Phone;

•  pełna transakcyjność;
•  bezpieczeństwo dzięki procesowi „parowa-

nia” urządzenia i unikalnemu PIN-owi;
•  dostęp do najważniejszych informacji 

i ofert bez konieczności logowania się;
•  mobilne mOkazje oraz geolokalizacja raba-

tów, oddziałów i bankomatów;
•  możliwość uruchomienia powiadomień 

„push” – nowe operacje, zdarzenia na 
rachunku, mOkazje w pobliżu;

•  płatności P2P przez SMS – w oparciu 
o książkę odbiorców i książkę adresatów 
w telefonie;

•  najszybszy w Polsce mobilny kredyt  
w 30 sekund – idealny na czas oczekiwa-
nia w kolejce przy kasie;

•  elementy nawigacji finansowej (PFM) – 
możliwość kategoryzowania wydatków;

•  możliwość modyfikacji limitów transakcyj-
nych;

•  funkcje dla Windows Phone: „kafelki” ze 
stanem konta i odbiorcami na pulpicie, 
współpraca z aplikacjami map i nawigacji.

Nowy mBank doceniany 
na świecie

W globalnym konkursie „Distribution 
and Marketing 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 plebi-
scycie bankowcy, reprezentujący orga-
nizację zrzeszającą ponad 3,3 tys. firm, 
uznali mBank za najlepszy bank on-line 
i mobilny („Digital and Mobile Excel-
lence”), a także przyznali mu statuetkę 
dla instytucji, która radykalnie zmienia 
oblicze światowej bankowości („The Most 
Disruptive Innovation”).

Projekt doceniono też w 2013 r. na kon-
ferencjach Finovate w Londynie i Nowym 
Jorku, gdzie dwukrotnie przyznano ban-
kowi statuetkę „Best of Show”. Finovate 
to jedno z najważniejszych na świecie 
wydarzeń poświęconych innowacjom 
w branży finansowej.

Rozwiązania technologiczne, wdrożone 
przez mBank, zostały również zauwa-
żone przez TechCrunch, wiodący na 
rynku serwis z branży technologicznej, 
a także przez Forrester Research, jedną 
z najbardziej znanych i renomowanych 
firm badawczo-doradczych na świecie, 
z siedzibą w USA.

Forrester przygotował specjalny raport 
opisujący rozwiązania i innowacje nowej 
bankowości internetowej mBanku. Auto-
rzy raportu, na podstawie szczegółowej 
analizy, skierowali do wszystkich klien-
tów na całym świecie – banków i firm 
technologicznych – rekomendacje do 
wykorzystania przy podobnych przed-
sięwzięciach. Nowa bankowość interne-
towa mBanku stała się więc punktem 
odniesienia dla tego typu projektów.  
To pierwsze tego typu opracowanie For-
rester Research nie tylko na temat pol-
skiej instytucji finansowej, ale na temat 
polskiej branży internetowej w ogóle.
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Na co dzień zajmują się m.in. przygotowaniem i realizacją emisji papierów 
dłużnych. Na swoim koncie mają dziesiątki zakończonych sukcesem transakcji, 
w tym emisję obligacji wspomnianych w treści artykułu firm, takich jak:  
Siódemka, Gino Rossi, Magellan, EGB Investment czy też Elemental Holding.  
Ich zespół niezmiennie od lat jest leaderem rynku w zakresie pozyskiwania  
finansowania dłużnego z rynków kapitałowych.

AUTORZY: 
TOMASZ GAŁKA, DYREKTOR DEPARTAMENTU EMISJI PAPIERóW DŁUŻNYCH mBanku
MARCIN ZAJąC, WICEDYREKTOR DEPARTAMENTU EMISJI PAPIERóW DŁUŻNYCH mBanku

sformalizowany i usystematyzowany sposób 
udostępniania tych informacji. Przy sporzą-
dzaniu odpowiednich dokumentów z emiten-
tem współpracuje mBank, aranżując całe 
finansowanie i zapewniając odpowiednie 
wsparcie swojemu klientowi.

Jeśli nie kredyt, to obligacje. 
Na co dzień, w trakcie rozpatrywania różnych 
projektów transakcyjnych, spotykamy się 
z wieloma błędnymi tezami. Istnieje przeko-
nanie, że sprzeda się wszystko, inwestorzy nie 
mają odpowiedniej wiedzy pozwalającej 
w podobny do banków sposób oszacować 
ryzyka swojej inwestycji. Nic bardziej 
mylnego. Rynek kapitałowy jest wymagający 
i dokonuje oceny zdolności kredytowej podob-
nie jak szanujący się bank. Każdy projekt 
musi mieć swoje uzasadnienie biznesowe, 
czyli market story, które będzie można sprze-
dać na rynku. Jeżeli model biznesowy spółki 
jest niewłaściwy, jeżeli spółka nie może albo 
nie chce spełniać wymogów informacyjnych, 
albo występuje jakiś inny czynnik powodu-
jący, iż dany projekt „nie broni się już na 
etapie strukturyzacji”, zakładać należy,
 iż inwestorzy nie kupią takich papierów, czyli 
nie będzie sukcesu (dla nas sukcesem jest 
dostarczenie finansowania). Poza tym, nie 
sprzedajemy kota w worku, warunkiem 
koniecznym podjęcia się sprzedaży ryzyka 
naszego klienta inwestorom (tzw. szerokiemu 
rynkowi kapitałowemu) jest poprawne zrozu-
mienie konceptu biznesowego i świadomość 
ryzyk z nim związanych, w tym ryzyk doty-
czących finansowania działalności takiego 
klienta.

FAKTY: 
Finansowanie obligacjami to szansa dla  
klientów i banków.
Dane mówią same za siebie. Obserwujemy 
dynamiczny wzrost wartości wyemitowanych 
obligacji w 2013 r. – wg agencji Fitch Polska 
rynek (na koniec 2013 roku) osiągnął wartość 
blisko 98,5 mld PLN (z wyłączeniem obligacji 
infrastrukturalnych emitowanych przez BGK), 
a dynamika rok do roku (2012/2013) wyniosła 
około 6% in plus. Analizując skumulowany 
roczny wskaźnik wzrostu w latach 2006-2013, 
mówimy już o wzroście rzędu 18%. Z kolei na 
rynku Catalyst w 2013 roku dopuszczono do 
obrotu papiery dłużne o łącznej wartości 
blisko 59 mln PLN, co oznacza wzrost o blisko 
13% porównując 2012 i 2013 rok. Jesteśmy 
przekonani, że emisje obligacji korporacyj-
nych będą w najbliższych latach stanowiły 
coraz bardziej istotny element finansowania 
polskich firm (w tym banków).
Dynamiczny wzrost aktywów TFI powodo-
wany ostatnio przenoszeniem między innymi 
środków z depozytów bankowych do funduszy 
powoduje, iż zwiększa się zapotrzebowanie ze 
strony tych podmiotów na obligacje korpora-
cyjne. Dodatkowo obserwowane emisje obli-
gacji klientów korporacyjnych, adresowane do 
klientów detalicznych jako nabywców 
w trybie oferty publicznej (np. KRUK SA, PCC 
Rokita SA), mają miejsce również dzięki rekor-
dowo niskim poziomom oprocentowania 
depozytów. Są to wszystko czynniki, które 
wpływają na wzrost zainteresowania przedsię-
biorstw tą metodą finansowania.

Trudniej z kredytem, chętniej z obligacjami. 
Coraz ostrzejsze wymogi narzucane przez 
regulatorów na banki, nowe regulacje wprowa-
dzające restrykcje różnego rodzaju, w tym 
nowe wymogi kapitałowe i płynnościowe, 
mogą spowodować w przyszłości wzrost kosz-
tów kredytowych lub ograniczenie akcji 
kredytowej, co spowoduje wzrost zapotrzebo-
wania na finansowanie w oparciu o dłużne 
rynki kapitałowe. Podobne efekty widać już na 
zagranicznych rynkach kapitałowych, gdzie 
notuje się rekordowe emisje euro obligacji, do 
czego z pewnością przyczynił się proces dele-
warowania instytucji finansowych wymu-
szony przez organy nadzorcze oraz zaostrzenie 
przepisów po ostatnim kryzysie finansowym.

Odpowiedź mBanku – platforma obliga-
cyjna 
Strategia mBanku i w jej ramach inicjatywa 
strategiczna – Platforma Obligacyjna, jest 
odpowiedzią mBanku na przewidywany 
wzrost zapotrzebowania klientów SME na 
finansowanie obligacjami korporacyjnymi. 
Inicjatywa zakłada między innymi położenie 
nacisku na dynamiczny wzrost (wolumeny 
dostarczonego finansowania) tej formy finan-
sowania klientów SME, ulepszenie procesu 
obsługi oraz akwizycji. Istotnym elementem 
i pewną nowością na rynku będzie system 
limitów kredytowych niezbędnych do aktyw-
nego kwotowania papierów dłużnych na 
rynku wtórnym, co staje się wymogiem  
inwestorów. Jak zwykle „diabeł tkwi w szcze-
gółach”, chętnie się nimi podzielimy.

MITY: 
Obligacje tylko dla bardzo dużych firm.
Nic bardziej mylnego. Wśród przedsiębiorstw, 
które pozyskiwały finansowanie poprzez 
emisje obligacji znajdują się nie tylko firmy 
z sektora bardzo dużych, o wysokich przycho-
dach. mBank zorganizował z powodzeniem 
tego typu finansowanie dla takich firm, jak: 
Siódemka, Gino Rossi, Magellan, EGB Invest-
ment czy też Elemental Holding. I nie są to 
pojedyncze przypadki. Wiele takich emisji 
jest notowanych na rynku Catalyst. Do grona 
inwestorów, z którymi współpracujemy, czyli 
którzy nabywają aranżowane przez nas 
emisje obligacji, należą fundusze inwesty-
cyjne czy też firmy zarządzające aktywami, 
w których portfelach znajdują się głównie 
obligacje podmiotów o mniejszych przycho-
dach. Dla tego typu inwestorów nie ma 
znaczenia sztywny podział, liczy się zdolność 
do spłaty zadłużenia, odpowiednia wielkość 
emisji (zwykle min. 30 mln PLN dla spełnienia 
wymogów dywersyfikacji portfela) oraz natu-
ralnie ryzyko kredytowe takiej operacji 
i adekwatna do tego ryzyka marża. Jednocze-
śnie, rynek obligacji jak każdy rynek, ma 
swoje bariery wejścia, dla przykładu zbyt 

ryzykowna transakcja, transakcja o zbyt 
długiej zapadalności albo transakcja zbyt 
mała kwotowo, nie będą mogły liczyć na 
zainteresowanie inwestorów i w efekcie nie 
powiodą się.

Obligacje są drogie. 
Pokutuje powszechna opinia, iż jest to bardzo 
droga metoda finansowania, znacznie droż-
sza niż kredyt. Powstaje jednak zasadnicze 
pytanie: co oznacza drogo? Naturalnym jest, 
że każdy szuka tańszych źródeł finansowania. 
Ale jeżeli ich nie ma, to firma nie finansuje 
swoich potrzeb i w rezultacie nie realizuje 
celów. Można zadać sobie wtedy pytanie, co 
jest kosztowniejsze dla firmy: obligacje czy 
brak realizacji celów? Scenariusz dla przedsię-
biorstwa w tej sytuacji wygląda następująco: 
nie wyemitujemy obligacji, ale też nie zreali-
zujemy niezbędnej dla rozwoju firmy inwe-
stycji. Czy to się faktycznie opłaca?
Czy przejmiemy inną firmę bez konieczności 
podwyższania kapitałów własnych (ale 
w zamian za środki z dłużnych rynków kapita-
łowych), czy też rozwodnimy akcjonariuszy, 
zmniejszając im stopę zwrotu? Czy jesteśmy 
w stanie pozyskać finansowanie niezabezpie-
czone pomimo faktu, iż pozostali wierzyciele 
– inne banki – są beneficjantami zabezpie-

czeń? Zrozumiałym wtedy wydaje się, iż 
większe ryzyko (np. podporządkowanie 
w stosunku do innych wierzycieli) lub  
sposobność ograniczania finansowania firmy 
najdroższym kapitałem (jakim jest kapitał 
własny) powinny znaleźć odzwierciedlenie 
w marży kredytowej. W takich przypadkach 
często się okazuje, jak drogie „sercu firmy” 
jest finansowanie obligacjami.

Skomplikowane, straszne obligacje. 
Wielu klientom wydaje się, iż proces emisji 
obligacji jest metodą finansowania o wiele 
bardziej skomplikowaną i długotrwałą niż 
w przypadku pozyskania finansowania kredy-
towego. Założyć można, że większość klien-
tów zna i rozumie procedury kredytowe 
a obligacje to terra incognita. Jednak „nie taki 
diabeł straszny, jak go malują” – proces pozy-
skiwania finansowania w drodze emisji obli-
gacji jest podobny do kredytowego. Główna 
różnica to fakt występowania banku, jako 
pośrednika pomiędzy emitentem (odpowied-
nio kredytobiorcą) i inwestorem (odpowiednio 
kredytodawcą), a nie pełnienie funkcji kredy-
todawcy. Pytania, które zadają inwestorzy 
i informacje, których oczekują są podobne do 
tych, jakich wymagają banki. Różni się tylko 
liczba odbiorców tych danych oraz bardziej 

Przez lata narosło wokół obligacji mnóstwo mitów, które niewiele mają wspólnego z faktami. 
Poniżej rozwiewamy najbardziej popularne wątpliwości i obalamy niektóre z powszechnie 
funkcjonujących przekonań. 

Nie taka emisja  
straszna, jak ją malują! 

fakty i mity

autorZY:
Tomasz Gałka, marcin zając
DEParTamEnT Emisji PaPiErÓW DłUŻnYcH mBanku 
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Fundusze  
on-line  
nowa  
odsłona

mBank w Supermarkecie Funduszy 
Inwestycyjnych (SFI) jako pierwszy w Polsce 
zaoferował dostęp do funduszy on-line bez opłat 
manipu lacyjnych. Teraz zmienia nie tylko jego 
interfejs, ale też dodaje nowe funkcje. A tabelki 
zamienia na przejrzyste wykresy. 

narzędzie w Polsce, wyróżniające się nie 
tylko brakiem opłat, ale również funkcjonal-
nością. W styczniu tego roku platforma po 
raz kolejny została wzbogacona o dodat-
kowe, innowacyjne rozwiązania. Zyskała 
także nowy interfejs. 

Prezentacja wykresów zamiast tabel
Zmiany w serwisie przeprowadzono z myślą 
o poprawie ergonomii korzystania z Super-
marketu Funduszy Inwestycyjnych. Teraz, 
po zalogowaniu się do serwisu i wejściu 
w zakładkę „inwestycje”, klient od razu 
może zapoznać się z najważniejszymi 
danymi dotyczącymi aktualnych wyników 
i struktury swojego portfela. W widoku 
podstawowym (widok po przejściu do 
zakładki „inwestycje”) dostępne są informa-
cje o aktualnie posiadanych udziałach 
w funduszach i ich wartości oraz dotychcza-
sowych zyskach. Jedno kliknięcie pozwala 
klientowi prześledzić nie tylko wyniki 
całego portfela, ale też sprawdzić, jakie 
stopy zwrotu osiągnął interesujący go 
fundusz oraz przeanalizować jego wyniki 
w wybranym okresie. Aby dane można było 
łatwo porównywać i analizować, mBank 
wprowadził do serwisu przejrzyste wykresy. 
Zastąpiły one tradycyjne tabele, których 
odczytywanie i analizowanie mogło stano-
wić utrudnienie.

TOP 5 najlepiej zarabiających funduszy
Uproszczone śledzenie wyników posiada-
nych funduszy to nie wszystko. Platforma 
prezentuje też „top 3” najpopularniejszych 
funduszy, najchętniej kupowanych przez 
klientów mBanku. Do zestawienia trafiają 
fundusze, w wypadku których wartość 
napływu netto w danym tygodniu była 
najwyższa. System dodatkowo wylicza, ile 
klient mógłby zarobić, gdyby zainwestował 
rok temu tysiąc złotych. Pokazuje także 
listę pięciu funduszy, które w ostatnim roku 
osiągnęły najwyższe stopy zwrotu. System 
dodatkowo wylicza, ile klient mógłby zaro-
bić, gdyby zainwestował rok temu tysiąc 
złotych w jednostki danego funduszu. 
Nowa wersja platformy mBanku pokazuje 
także listę pięciu funduszy, które w ostat-

nim roku osiągnęły najwyższe stopy 
zwrotu. Narzędziem, które również może 
przydać się przy wyborze funduszy są aktu-
alne i historyczne wyceny. Prezentacja 
domyślnie pokazuje wyniki za ostatni rok, 
z możliwością zmiany tego okresu na: 
tydzień, miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy,  
3 lata, 5 lat lub czas od początku roku 
kalendarzowego. 

Mądra wyszukiwarka funduszy  
(po nazwie i opisie)
Kolejną innowacją, która znacznie ułatwi 
korzystanie z Supermarketu Funduszy 
Inwestycyjnych jest nowy mechanizm 
wyszukiwania, przypominający ten znany 
z Google'a. W polu wyszukiwarki wystarczy 
wpisać dowolne słowo (np. Chiny), a system 
znajdzie wszystkie fundusze zawierające 
w nazwie lub opisie polityki inwestycyjnej 
wprowadzone hasło. Klient może też sorto-
wać fundusze według własnych kryteriów, 
takich jak typ (fundusze akcji, hybrydowe, 
obligacji, rynku pieniężnego), zmiana 
procentowa czy Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych.

Supermarket Funduszy Inwestycyjnych 
w swojej nowej odsłonie dostępny jest dla 
klientów po zalogowaniu się do nowej wersji 

bankowości elektronicznej. Oferuje 
swobodny dostęp do rachunku przez  
24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, 
umożliwiając zarządzanie portfelem posia-
danych przez klienta funduszy prosto 
z konta bankowego, również przez Internet 
i telefon, co pozwala oszczędzić czas  
i inwestować niemal z każdego miejsca  
na świecie. 

Żeby aktywować rachunek funduszy 
wystarczy posiadać konto w mBanku 
i wypełnić prosty wniosek internetowy, co 
zajmuje nie więcej niż 10 minut. Następnie 
klient sam wybiera dogodny dla niego 
sposób zawarcia umowy: tradycyjny  
– w placówce lub wysyłając dokumenty 
pocztą, bądź zdalny – za pomocą specjal-
nego kodu otrzymanego w wiadomości 
SMS. 

Zobacz jakie możliwości daje Supermarket 
Funduszy Inwestycyjnych w nowej wersji 
serwisu transakcyjnego.

Klienci mBanku coraz chętniej sięgają  
po fundusze inwestycyjne. Jak pokazują statystyki, na koniec 
czwartego kwartału 2013 roku stan ich aktywów ulokowanych 
w tych produktach wynosił blisko 4,5 miliarda złotych i był aż 
o ponad 12 proc. wyższy od wyniku z poprzedzającego go kwartału. 
Trend ten utrzymuje się od początku 2013 roku. 

Osoby zainteresowane zakupem jednostek w mBanku mogą dziś 
wybrać spośród ponad 200 funduszy oferowanych przez 13 towa-
rzystw inwestycyjnych. To jedna z najszerszych ofert na rynku.  
Co więcej, od lat bank umożliwia im nabycie oraz sprzedaż jedno-
stek bez ponoszenia kosztów manipulacyjnych. Jest to możliwe 
dzięki bezpłatnej platformie internetowej, zintegrowanej z serwi-
sem transakcyjnym banku. Supermarket Funduszy Inwestycyj-
nych, bo o nim mowa, powstał 11 lat temu jako pierwsze tego typu 

nowości

AUTOR: EMILIA KASPERCZAK

www.mbank.pl/blog/post,5338.html

Zobacz więcej na:



Międzynarodowy magazyn „Global Finance” uznał mBank 
za najlepszy bank w Polsce w zakresie trade finance.  
To kolejne wyróżnienie przyznane bankowi przez to prestiżowe 
medium. W listopadzie znalazł się wśród laureatów nagrody 
„Best online tresury services” oraz na liście najbezpieczniej-
szych banków Europy Środkowo-Wschodniej.
– Sukces osiągnięty w zakresie trade finance jest dla nas wy-
jątkowo ważny, ponieważ triumfujemy w tej kategorii po raz 
pierwszy – mówi Tomasz Wójtowicz, dyrektor Departamentu 
Finansowania Handlu. 
– To dla nas najlepszy dowód na to, że zaangażowanie w cią-
gły rozwój oferty i dbałość o najwyższą jakość usług procen-
tują. Magazyn „Global Finance” cieszy się dużym uznaniem 
w świecie profesjonalnych usług finansowych i ta nagroda jest 
niekwestionowanym potwierdzeniem tego, że zmierzamy we 
właściwym kierunku – dodaje.

Laureatów konkursu wybierano na podstawie oceny jakości 
oferowanych usług finansowania handlu, innowacyjności 
oferty produktowej, wolumenów zrealizowanych transakcji oraz 
kompetencji pracowników odpowiedzialnych za obszar trade 
finance. W tegorocznej edycji konkursu brały udział banki  
z 76 krajów świata. 

Zmiana marki banku była okazją do organi-
zacji cyklu spotkań w sześciu miastach  
Polski: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu,  
Katowicach, Krakowie i Łodzi, na których 
gościliśmy kluczowych klientów korporacyj-
nych oraz private banking.
W części oficjalnej Prezes Zarządu Cezary 
Stypułkowski opowiedział o genezie zmiany 
marki oraz idei nowej identyfikacji graficznej. 
Przemysław Gdański, Wiceprezes Zarządu ds. 
bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej m.in. 
przedstawił najnowsze rozwiązanie dla klientów 
korporacyjnych – aplikację mobilną mBank 
CompanyMobile. Małgorzata Anczewska, Prezes 
Zarządu mWealth Management oraz Dyrektor 
Biura Bankowości Prywatnej mBanku krótko 
omówiła usługi dla najzamożniejszych klientów.

Część artystyczną rozpoczynaliśmy interactive 
dance show – pokazem taneczno-multimedial-
nym, w którym para tancerzy występowała w in-
terakcji ze specjalnie przygotowaną na tę okazję 
animacją komputerową.
Głównym punktem programu był niezwykle 
energetyczny i porywający koncert w wykona-
niu młodych artystów – nadziei polskiej sceny 
muzycznej. Śpiewali dla nas: Wojciech Ezzat, 
Monika Urlik, Paulina Czapla, Asia Kwaśnik, Ewa 
Szlachcic, Paweł „Biba” Binkiewicz oraz Marcin 
Spenner.

Imprezy prowadził Artur Orzech, a zabawę  
taneczną Hirek Wrona.

mBank został uznany najlepszym polskim bankiem w zakresie trade finance.
Wyróżnienie to przyznał prestiżowy, międzynarodowy magazyn „Global Finance".

Cała seria wyróżnień!
AUTOR: EMILIA KASPERCZAK

Projekt rebrandingu był dużym wyzwaniem zarówno dla pracowników mBanku, jak i dla 
klientów. Możemy jednak już teraz stwierdzić, że wysiłek przyniósł dobre rezultaty. Dlatego 
nadeszła pora na świętowanie.

Świętujemy rebranding!
AUTOR: KATARZYNA ADAMCZYK
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Twórca metody Multi-Level Concept 
i firmy CC Innovation. Kierownik Stu-
dium Coachingu MLC (Multi-Level 
Coaching), a także studiów podyplo-
mowych Wydziału Psychologii UW 
„Coaching w organizacji”. Pracuje 
z zarządami firm oraz kluczowymi 
menedżerami, prowadząc szkolenia  
oraz coaching indywidualny i zespo-
łowy. Wspiera klientów konsultacjami, 
specjalizując się w obszarze zarządzania 
– zwłaszcza zasobami ludzkimi (w tym 
pozyskiwaniem odpowiednich pracow-
ników) i efektywności ich pracy, rozwią-
zywaniem problemów, także w obszarze 
wyznaczania kierunku firmy – wizji 
i strategii, planowania i wdrażania  
zmian w organizacji.

PRACOWNIK WYDZIAŁU PSYCHOLOGII  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Parafraza ulubionego hasła Billa Clintona 
powinna zawisnąć nad biurkiem każdego 
menedżera. Zwłaszcza tego, który zarządza 
zespołem. Bo właśnie jego członkowie – na-
kierowani na osiągnięcie jednego, wspólnego 
celu – muszą ze sobą współdziałać. 
Dlatego jednym z najważniejszych zadań 
szefa jest wpływanie na atmosferę, jaka 
panuje w podlegającym mu zespole. To 
jednocześnie prawdziwe wyzwanie, któremu 
on-lider musi sprostać. Współpraca ludzi 
o różnych temperamentach, osobowościach, 
doświadczeniach, umiejętnościach czy 
kompetencjach (a tacy tworzą każdy zespół) 
musi bowiem rodzić spięcia. I rodzi. Ide-
alizmem lub naiwnością byłoby sądzić, że 
będzie inaczej…

Jaki jest pierwszy sygnał świadczący 
o tym, że pojawia się problem, który wcze-
śniej czy później wpłynie negatywnie na 
atmosferę? – To, że ludzie nie chcą się ze 
sobą komunikować – nie ma wątpliwości dr 
Mirosława Huflejt-Łukasik, psycholog oraz 
coach. I precyzuje: – Wystarczy, że jeden 
z członków zespołu zacznie myśleć o innym: 
nie mam ochoty z nim rozmawiać, więc po 
prostu będę wysyłał e-maile.
Dla szefa, który jest wnikliwym obserwa-
torem, to znak, że powinien, a wręcz musi 
wkroczyć. Najlepiej od razu. Mirosława  
Huflejt-Łukasik wspomina menedżera, 

który zawsze ilekroć jego podwładni nie byli 
w stanie się porozumieć, wysyłał ich razem 
„w teren”. Tam, zmuszeni do rozwiązania 
konkretnych problemów, nie mogli już dłużej 
omijać się szerokim łukiem. Bywało, że kon-
frontacja prowadziła do kłótni, ale miała ona 
zwykle moc oczyszczającą. I dla relacji tych 
dwojga, i dla atmosfery panującej w całym 
zespole. 
I odwrotnie: jeśli szef przeoczy ten pierwszy 
sygnał i nie zareaguje we właściwy sposób, 
atmosfera będzie „się zagęszczać”. A to bez 
wątpienia z czasem odbije się na realizacji 
celu, wokół którego skupieni są członkowie 
zespołu. 

Dlatego dobry menedżer to doskonały 
obserwator, który nieustająco, z uwagą 
przygląda się temu, co dzieje się wokół. 
A gdy trzeba, natychmiast podejmuje dzia-
łanie. Dzięki miękkim kompetencjom, które 
posiada, wie co zrobić i robi to. 
Jakie to kompetencje? Po pierwsze, umie-
jętność dostosowania swoich działań – ale 
także sposobu komunikacji – zarówno do 
całego zespołu, jak i poszczególnych jego 
członków. Po drugie, spójność, czyli zgodność 
sposobu zachowania z przekazywanymi tre-
ściami i wyznawanymi wartościami (mówię 
to, co robię). Po trzecie wreszcie, elastycz-
ność w myśleniu i działaniu. 
Przede wszystkim jednak dobry menedżer 
stara się zapobiegać ewentualnym konflik-
tom. Okazuje się, że nic tak nie buduje dobrej 
atmosfery w zespole, jak regularne spotkania 
wszystkich jego członków i rozmowa o wspól-
nych celach. Dobry szef powinien więc dbać 
o to, by owe spotkania odbywały się syste-
matycznie. Na nim także spoczywa odpo-
wiedzialność za ich przebieg, ponieważ to on 
jest wzorcem dla swojego zespołu. Jeśli np. 
uważnie słucha podwładnych, może oczeki-
wać tego samego od innych. 

Bywa jednak i tak, że wpływ szefa na 
zespół trudno uznać za pozytywny. Że to 
on sam generuje złą atmosferę. – Zazwyczaj 
dzieje się tak z trzech powodów. Po pierwsze, 
gdy przełożony jest niekompetentny mery-

torycznie. Po drugie, gdy brakuje mu predys-
pozycji psychologicznych do pełnienia roli 
lidera. Po trzecie, gdy boi się wziąć na siebie 
odpowiedzialność. To znak, że błąd popeł-
niono już wcześniej, na etapie doboru szefa. 
Aby tego uniknąć, warto na każdym szczeblu 
organizacji kierować się żelazną zasadą,  
że formalnym przywódcą zespołu zostaje 
ten, kto będzie też nieformalnym liderem,  
czyli przywództwo z nominacji musi się  
pokrywać z realnym – podsumowuje  
Mirosława Huflejt-Łukasik.

Nie jest tajemnicą, że w dobrej atmosferze wszystkim pracuje się lepiej i efektywniej.  
Jak dbać o dobre relacje w grupie pracowniczej, co może zrobić szef, żeby było optymalnie? 

Atmosfera, głupcze!
AUTOR: KORNELIA DORACKA

Dobry menedżer stara się 
zapobiegać ewentualnym 
konfliktom. Okazuje się, 
że nic tak nie buduje do-
brej atmosfery w zespole, 
jak regularne spotkania 
wszystkich jego członków 
i rozmowa o wspólnych 
celach. Dobry szef powi-
nien więc dbać o to, by 
owe spotkania odbywały 
się systematycznie. 

psychologia biznesu



Początek lutego, wczesne niedzielne 
popołudnie. W jednym z warszawskich 
klubów zamieszanie. Kilkadziesiąt osób, 
głównie kobiety, krząta się wśród stoisk. 
Szperają, oglądają, odkładają, dyskutują. 
Od czasu do czasu słychać okrzyk zachwytu 
i widać uśmiechniętą twarz. Od razu wia-
domo, że ta pani znalazła właśnie wyma-
rzoną rzecz, z którą radośnie wróci do domu. 
Oto zimowa edycja Ciuchowiska, jednej 
z akcji wymiany ubrań. Moda na takie wy-
darzenia – zwane swapami lub change’ami 
– przywędrowała do nas z Zachodu i szybko 
się zadomowiła. Teraz podobne imprezy 
organizowane są cyklicznie w większości 
polskich miast. Zasady są proste – uczest-
niczki zjawiają się w ustalonym miejscu 
z rzeczami, których chcą się pozbyć ze 
swoich szaf (warunkiem jest, by były w jak 
najlepszym stanie), po czym zaczyna się 
wielkie oglądanie i negocjowanie. Wstęp 
zwykle kosztuje kilka złotych. 

Jak mówi pomysłodawczyni Ciuchowiska 
Paulina Szewczuk, chętnych wciąż przy-
bywa, tak samo jak wymienianych ubrań. 
– Ich liczba zależy oczywiście od liczby 
uczestników. Średnio na naszej imprezie 
pojawia się 100 osób. Na tzw. łowy przycho-
dzi niewiele z nich, raczej każdy coś ze sobą 
przynosi, niektórzy pojawiają się z kilkoma 
wielkimi wypchanymi torbami. Tak na oko 
w trakcie imprezy przewija się jakieś pół 
tony ubrań – mówi. Te, które zostają, orga-
nizatorzy przekazują na cele charytatywne. 

Ciuchowiska organizowane przez Paulinę 
Szewczuk odbywają się w Warszawie i Kra-
kowie. W planach są kolejne miasta. – Je-
dyne, czego nam potrzeba, to miejsce. Gdy 
już się takie znajdzie, reszta nie stanowi pro-
blemu, choć zawsze jest wyzwaniem – mówi 
szefowa Ciuchowiska. 
Podobnych imprez jest oczywiście całe 
mnóstwo. Informacji o tym, gdzie i kiedy, 
najlepiej szukać w internecie – na Facebo-
oku lub na stronach z lokalnymi wydarze-
niami. 

Dla tych zaś, którzy wymiany w realu nie 
mogą się doczekać, doskonałym rozwią-
zaniem są portale przeznaczone właśnie do 
tego celu. One również cieszą się rosnącym 
powodzeniem. – Obecnie w serwisie zareje-
strowanych jest ponad milion użytkowni-
ków, 96 proc. to kobiety – mówi Weronika 
Krystoń, PR Manager serwisu Szafa.pl. Za 
pośrednictwem portalu można kupować lub 
wymieniać ubrania, dodatki, buty, biżuterię, 
kosmetyki. – Stałym zainteresowaniem bez 
względu na porę roku cieszą się sukienki 
oraz biżuteria. Popularność innych części 
garderoby zależy od sezonu – dodaje. 
Co sprawia, że chętnych na wymiany ubrań 
– czy to w internecie, czy w rzeczywistości 
– przybywa? Z pewnością ważną rolę odgry-
wają tu względy finansowe.  
– Na takich serwisach użytkowniczki po 
prostu mogą znaleźć oryginalny, dobrej lub 

bardzo dobrej jakości towar w dużo niższej 
cenie niż w sklepie. Odnajdziemy tam ciu-
chy marek znanych albo takich, których 
w Polsce jeszcze nie ma, za które zapłacimy 
10 razy mniej niż w sklepie – mówi Krzysz-
tof Kobylarz, twórca serwisu Zszafydoszafy.
pl poświęconemu wymianie ubrań.  
– Poza tym, kupując koszulę czy płaszcz 
w galerii, mamy świadomość, że tysiąc in-
nych osób też je kupiło. Korzystając z takich 
portali jak Zszafydoszafy.pl, mamy szansę 
znaleźć coś, czego nie zobaczymy na nikim 
innym – dodaje. 

Równie ważna jak finanse jest kwestia 
towarzyska. – W wymianie ubrań chodzi 
także o kontakt z drugą osobą, zaufanie 
i budowanie pozytywnej relacji nawet na 
odległość – mówi Weronika Krystoń. – Nasze 
użytkowniczki aktywnie uczestniczą w życiu 
społeczności – doradzają sobie w kwestii 
mody, wymieniają się inspiracjami oraz pro-
wadzą ciekawe rozmowy – dodaje. Podobnie 
jest w realu. – Idąc na swapy, szafobrania, 
ciuchowiska, dziewczyny oczywiście myślą 
o nabyciu ciekawych ubrań i oddaniu lub 
sprzedaniu swoich. Ale to też momenty, 
kiedy naprawdę dobrze się bawią, nawiązują 
nowe kontakty, rozmawiają o modzie. A na 
dodatek pomagają innym, bo pozostawiona 
odzież jest oddawana potrzebującym – 
mówi Krzysztof Kobylarz.

Ubrania to najpopularniejszy towar, 
jakim wymieniają się ludzie, ale nieje-
dyny. Dużą popularnością cieszą się książki. 
Tak jak „ciuch-swapy”, „book-swapy” także 
organizowane są i w internecie, i w realnym 
świecie, np. w warszawskiej restauracji Her-
baBerba. Zasada „Drugiego Obiegu Książki”, 
bo tak nazywa się akcja, jest prosta:  
przynieś ze sobą książki i zabierz tyle, ile 
przyniosłeś. – Oczywiście, jeśli ktoś przy-
niesie jedną, a spodobają mu się dwie, nie 
robimy problemu – mówi Daria Stasiak 
z HerbaBerba. Do tej pory odbyły się trzy 
edycje imprezy. Za każdym razem przez  
restaurację przewinęło się ok. 100 osób  

i kilkaset tytułów. – Styl życia współcze-
snych Polaków bez wątpienia bardzo się 
zmienił. Zmienił, i to na lepsze. Nie jesteśmy 
już społeczeństwem tak konsumpcyjnym, 
jak kiedyś. Stawiamy na ekologię, segregu-
jemy śmieci, używamy przedmiotów z recy-
klingu. Rzeczy używanych nie wyrzucamy, 
a oddajemy innym, którzy ich potrzebują – 
tłumaczy popularność takich przedsięwzięć 
Daria Stasiak.  
– To też aspekt finansowy. Książki są nie-
stety coraz droższe, podobnie jak ubrania 
czy filmy. Wzięcie udziału w takiej wymia-
nie gwarantuje nam znalezienie czegoś cie-
kawego bez ponoszenia kosztów – dodaje. 
A co jeśli ktoś ma książkę, ale chciałby 
ją zamienić na płytę? A płytę na godzinę 
opieki nad dzieckiem? Okazuje się, że to 
też nie problem. Takim wymianom dedy-
kowany jest serwis Wymiennik.org, który 
jego twórcy określają „społecznościowym, 
alternatywnym systemem wymiany”. Nie 
ma tutaj gotówki, są alterki (od alterna-
tywny), czyli jednostki, w których określa 
się wartość przedmiotu lub usługi. 1 lutego 
w serwisie było 2174 użytkowników i 4125 
ofert. Np. kapelusz damski biały, kurs ję-
zyka fińskiego, chleb żytni na zakwasie, 
nauka łatania dętek rowerowych, muffinki 
bananowe i porada dotycząca uprawy roślin 
doniczkowych.
Wiele wskazuje więc na to, że w dzisiejszym, 
zdominowanym przez pieniądz świecie wy-
mienić można... wszystko.

Dawno temu, gdy o gotówce nikt jeszcze nie słyszał,  
takie transakcje były na porządku dziennym.  
Teraz znów przeżywają złoty czas. 

Wymieńmy się!
AUTOR: ANNA MARGO

Idąc na swapy, szafobra-
nia, ciuchowiska, dziew-
czyny myślą o nabyciu 
ciekawych ubrań i oddaniu 
lub sprzedaniu swoich. 
Ale to też momenty, kiedy 
naprawdę dobrze się 
bawią, nawiązują nowe 
kontakty, rozmawiają 
o modzie.

Styl życia współczesnych  
Polaków bez wątpienia 
bardzo się zmienił.  
Zmienił, i to na lepsze.  
Nie jesteśmy już społe-
czeństwem tak konsump-
cyjnym, jak kiedyś. 
Stawiamy na ekologię, 
segregujemy śmieci, 
używamy przedmiotów 
z recyklingu.

lifestyle
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Nie wszystko złoto,  
co się świeci

Każdemu tyle samo, każdemu według 
potrzeb, każdemu według zasług.  
W historii było dużo pomysłów jak sprawie-
dliwie podzielić dobra pomiędzy członków 
społeczności. 
W naszym wolnorynkowym modelu przy-
jęło się myśleć, że zarobki zależą głównie 
od naszych własnych osiągnięć, czyli od 
umiejętności, efektywności czy wykształ-
cenia. Problem w tym, że to tylko czysta 
teoria. 

Czynników wpływających na wynagro-
dzenia jest cała masa, bo wystarczy się 
chwilę zastanowić, a na pewno przyjdą nam 
do głowy jeszcze układy i znajomości. Poza 
tym powszechnie wiadomo też, że kobiety 
na tych samych stanowiskach zarabiają ok. 
20 proc. mniej. Jednak tych nierówności 
niewynikających z obiektywnych przesła-
nek, czyli realnej wartości wykonywanej 
pracy, jest dużo więcej. Dr Marina Adshade, 
w wydanej niedawno u nas książce „Seks 
i pieniądze. Kalkulacja w miłości” przypo-
mina eksperyment, który pokazał że ko-
biety zmieniające nazwisko po ślubie mogą 
się spodziewać niższych płac i mniejszej 

liczby ofert pracy. Grupa uczestników bada-
nia dostała dwie wersje e-maila od kobiety 
ubiegającej się o pracę, poproszono ich 
o ocenę jej kompetencji i określenie pensji. 
Według uczestników ta, która przyjęła na-
zwisko męża była mniej inteligentna, mniej 
ambitna i bardziej zależna, a jej pensję 
ocenili jako o 861 euro niższą niż zarobki 
kobiety, która zachowała swoje panieńskie 
nazwisko. I niestety, takiemu szufladkowa-
niu ulegają nie tylko uczestnicy ekspery-
mentów, ale również pracodawcy. Badanie 
przeprowadzano w Holandii i okazało się, 
że nawet po uwzględnieniu dodatkowych 
czynników, takich jak poziom wykształce-
nia i godziny pracy kobieta zmieniająca 
nazwisko zarabia mniej – 960 euro tygo-
dniowo, a nie 1156 euro. 

A wygląd ma znaczenie? Oczywiście. 
Psychologowie już dawno zauważyli,  
że lepiej oceniamy osoby uznawane 
w naszej kulturze za atrakcyjne fizycznie. 
Jednak wygląd ma wpływ nie tylko na de-
cyzje pracodawców. Wspomniana Marina 
Adshade opisuje jak wskaźnik BMI, czyli ten 
pokazujący zależność między wagą i wzro-

stem, wpływa na nasze zarobki. Okazuje 
się, że żonaci mężczyźni z wyższym wskaź-
nikiem zarabiają więcej, czyli nawet mimo 
mniej atrakcyjnego wyglądu. Eksperci 
tłumaczą to tym, że starają się bardziej, 
powołując się na badania pokazujące, że 
mężczyzna jest w stanie wynagrodzić żonie 
dodatkowe 10 kg wagi, zarabiając  
1 proc. więcej powyżej średniej. Inna obser-
wacja związana z BMI jest taka, że samotne 
kobiety, które są bardziej „przy kości” 
zarabiają więcej, co z kolei tłumaczy się 
tym, że inwestują raczej w swój zawodowy 
kapitał, bo trudniej jest im wejść w związek 
małżeński. 

Tego typu badania pokazują bez owi-
jania w bawełnę, jak bardzo jesteśmy 
w mocy stereotypów. Stoi za tym mecha-
nizm, który ma nam upraszczać życie, tak 
żeby nie trzeba się było zawsze nad wszyst-
kim od początku zastanawiać, tylko stoso-
wać myślowe skróty. Jednak druga strona 
medalu jest taka, że w ten sposób podej-
mujemy decyzje, które nie dość, że mogą 
być dalekie od racjonalnych, to jeszcze są 
naprawdę krzywdzące dla innych ludzi.

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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Pełna kontrola 
nad finansami 
Twojej firmy
Aplikacja mBank CompanyMobile pozwala zarządzać finansami firmy,  
niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz:

 składanie i autoryzacja zleceń
 zarządzanie kartami firmowymi
 śledzenie kursów i zawieranie transakcji walutowych
 powiadomienia o oczekujących zadaniach

Więcej na CompanyMobile.pl

mBank.pl

Materiał ma charakter reklamowy. Przedmiotem transakcji realizowanych przy użyciu aplikacji mBank CompanyMobile mogą być instrumenty finansowe. Transakcje na instrumentach 
finansowych są obarczone ryzykiem poniesienia nieograniczonej straty, przekraczającej zaangażowane środki. Pełny opis produktu i związanego z nim ryzyka znajduje się w regulaminach 
dostępnych na stronie: http://mbank.pl/pomoc/info/msp-korporacje/regulaminy/rynki-finansowe.html 
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Grawitacja. Alfonso Cuaron
Film

Dr Stone (Sandra Bullock) 
i Mat Kowalsky (George 
Clooney) są uczestnikami 
misji wahadłowca.  
Ich zadaniem jest 
naprawa przestarzałego 
teleskopu kosmicznego. 
Prace trwają, gdy ich 
stacja zostaje zniszczona 
przez odłamki rosyjskie-
go satelity. Zostają sami 
w Kosmosie, we wszechogarniającej ciszy, z ogra-
niczonymi zapasami tlenu, zdani jedynie na siebie. 
Grawitacja Alfonso Cuarona zgarnęła pulę Oscarów. 
Czy słusznie? Opinie są podzielone. Dla niektórych 
jest to dobre kino, trzymające w napięciu, dla innych 
przerost formy nad treścią. Na pewno urzekające są 
obrazy, historia też jest interesująca, ale nie jest to 
film katastroficzny. To film o człowieku i o tym, co 
może przetrwać i jak w beznadziejnej sytuacji jest 
w stanie walczyć o życie. Czy to dobre kino? Warto 
zobaczyć i ocenić samemu.

Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli.  
Wojciech Jagielski. Książka

Nelson Mandela był 
fascynującą posta-
cią, intrygującym, 
silnym człowiekiem. 
Wojciech Jagielski 
nie ukrywał nigdy 
wielkiej fascynacji  
tym przywódcą, a jej 
najlepszym przeja-
wem jest właśnie  
ta książka.
Nie jest to jednak 
standardowa biogra-
fia. Jagielski w zgrab-
ny sposób łączy losy 
Mandeli i Freddiego 
Maake – twórcy 
wuwuzeli – zwykłego 
Afrykańczyka, którego główną miłością jest piłka nożna, 
a na polityczny klimat w zasadzie nie zwraca uwagi. Wbrew 
pozorom ich losy się skrzyżują. Brzmi intrygująco? Jeśli tak, 
to warto sięgnąć po ten tytuł.

Amon. Mój dziadek by mnie zastrzelił. Nikola Sellmair, Jennifer Teege 
Książka

Życie pisze przedziwne scena-
riusze. Jennifer – córka Niemki 
i Nigeryjczyka, która studio-
wała w Izraelu, dowiaduje się 
przypadkiem, że jest wnuczką 
Amona Götha, jednej z najokrut-
niejszych postaci w historii II 
wojny światowej. Jak udźwignąć 
ciężar tej nowo odkrytej historii 
rodzinnej? Jennifer podąża śla-
dami swoich przodków i poznaje 
szczegóły losów matki, dziadka 
(sic!) i babci. To trudna podróż, 
nie tylko geograficznie, ale 
również emocjonalnie. Mimo to 
warto w niej wziąć udział.

Any.DO
Aplikacja

Menedżer zadań, poręczny, intuicyjny i miły dla oka, co wbrew pozorom 
jest istotne i wyróżnia Any.DO od innych aplikacji podobnego typu.  
Any.DO pozwala zarządzać codziennymi zadaniami i obowiązkami w czy-
telny sposób – użytkownik ma dostęp do list i notatek, już po urucho-
mieniu programu. Bez problemu można dodawać nowe zadania do listy, 
wykreślać te już wykonane, a codziennie o określonej porze użytkownik 
zostaje przekierowany do menedżera i ma możliwość podsumowania swo-
jego dnia. Funkcjonalna aplikacja dla każdego, kto lubi mieć dodatkową 
kontrolę nad swoimi zadaniami. 

Viber
Aplikacja

Wiadomości tekstowe, rozmowy głosowe, wideo-
rozmowy za darmo? Dzięki darmowej aplikacji Viber 
jest to możliwe. Korzystanie z komunikatora jest 
bardzo intuicyjne i przypomina używanie standardo-
wego telefonu. Przy użyciu prawdziwych numerów 
telefonu można (po uprzedniej instalacji aplikacji 
przez nadawcę i odbiorcę) wykonywać połączenia 
w trybie komputer-komputer, komputer-telefon, 
telefon-telefon. Jedynym wymogiem jest połączenie 
z Internetem. Warto!

Cinema Piano
muzyka

Film bez muzyki 
nie mógłby istnieć. 
To właśnie muzyka 
podkreśla nastrój, 
maluje dźwiękiem, 
wyciąga z obrazu to, 
co istotne, a niewi-
doczne gołym okiem. 
„Cinema Piano” to 
unikalna kompilacja motywów filmowych, w których 
fortepian gra główną rolę. Znajdują się na niej tema-
ty muzyczne  m.in. z „Forresta Gumpa”, „Polskich 
Dróg” czy  „Dziewiątych wrót”.  Wśród kompozytorów 
takie nazwiska jak Wojciech Kilar, Ennio Morricone, 
Andrzej Kurylewicz, Jan A.P. Kaczmarek. Dla wrażliw-
ców i koneserów pozycja obowiązkowa.

Ania Movie, Ania Dąbrowska 
muzyka

To nie jest nowa płyta. Nie 
jest to także płyta, z której 
piosenki można usłyszeć 
w radio. Mimo to, a może 
właśnie dlatego, warto 
mieć ją w swojej kolekcji. 
Ania Dąbrowska wypra-
cowała sobie na polskim 
rynku fonograficznym 
mocną pozycję. To doj-
rzała artystka, która nie 
boi się niekomercyjnych 
projektów, a takim wła-
śnie jest ta płyta. „Ania 
Movie” to zbiór utworów, 
które mogliśmy usłyszeć 
w wielu filmach na tzw. 
soundtrackach. Znajdują się na niej nowe interpretacje i nowe aranżacje 
takich utworów jak „Sound of Silence” (z filmu „Absolwent”), „Suicide is Pain-
less” (z serialu „M.A.S.H”) czy „Everybody's Talkin” (z filmu „Nocny kowboj”), 
no i absolutna perełka „Bang, Bang. (My baby shot me down)”  
(„Kill Bill”). Uczta dla koneserów dobrej muzyki.

Zbyt wielcy, by upaść. Curtis Hanson.
Film

HBO przyzwyczaiło 
już nas do dobrego 
kina. Nie inaczej 
jest z filmem „Zbyt  
wielcy, by upaść”.  
To oparta na best-
sellerowej powieści 
A. Rossa Sorkina 
relacja z kryzysu 
gospodarczego  
z 2008 roku. Histo-
ria pokazuje nam 
dobitnie, jakim 
systemem naczyń 
połączonych jest 
Wall Street  
i Waszyngton, oraz 
jak mocno decyzje 
„białych kołnierzy-
ków” wpływają na życie zwykłych obywateli. Autentyczne  
wydarzenia, plejada bardzo dobrych aktorów (m.in. William Hurt, 
Paul Giamatti). Warto.
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mBank.pl

Rozwiązania mBanku w zakresie finansowania transakcji handlowych umożliwiają:
 zwiększenie bezpieczeństwa transakcji handlowych, w szczególności   

 eksportowych i importowych
 wydłużenie terminów płatności (kredyt kupiecki)
 optymalizację sprawozdań finansowych
 podwyższenie rentowności działalności gospodarczej

Więcej o ofercie dla firm na mbank.pl/finansowanie-handlu

mBank otrzymał prestiżowe wyróżnienie międzynarodowego magazynu Global Finance 
dla najlepszego banku w Polsce w kategorii trade finance. Nagroda jest potwierdzeniem 
ciągłego rozwoju oferty i najwyższej jakości usług banku.

mBank najlepszy 
w Polsce w zakresie 
finansowania handlu
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