
Rozdział 2.
Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa

Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś.
autor nieznany

Wspaniałe przedsiębiorstwa to te, które przynoszą satysfakcję swoim pra-
cownikom, zyski właścicielom, zadowolenie klientom i dostawcom, a po-
nadto przyczyniają się do poprawy otoczenia społecznego. Wielkie firmy,
które zdominowały swoje rynki, rozwijały się najczęściej dlatego, że przy-
ciągały najlepszych ludzi, których talent i zaangażowanie owocowały dosko-
nałymi produktami oraz uznaniem szerokich rzesz klientów, co z kolei
pozwalało realizować wysokie zyski satysfakcjonujące akcjonariuszy. Glo-
balizacja gospodarki powoduje, że coraz więcej przedsiębiorstw ma między-
narodowy, a nawet światowy zasięg. Produkty takich firm, jak: Coca-Co-
la, Microsoft, IBM, Disney, General Electric, Nokia, Toyota, Canon, Sam-
sung, LG, Shell, BP, Unilever, Kraft, można spotkać na całym świecie – od
Londynu, Nowego Jorku i Paryża po głęboki interior Ameryki Południo-
wej i Afryki. O ich działalności wiadomo stosunkowo dużo. Codziennie
można przeczytać o nich w gazetach na stronach poświęconych gospodar-
ce, nie mówiąc o specjalistycznej prasie biznesowej. Są przedmiotem szcze-
gółowych analiz i monografii książkowych, ich działalność i praktyki biz-
nesowe to tematy wielu ciągle aktualizowanych studiów przypadku, naucza-
nych w szkołach biznesu na całym świecie. Stanowią naturalne przykłady
do naśladowania, swoimi dokonaniami i sposobem działania przedstawia-
ją najlepsze praktyki biznesowe.
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Wspaniałe przedsiębiorstwa to nie tylko te największe, najbogatsze, któ-
re widać na rynku poprzez produkty albo dzięki wszechobecnej reklamie.
To także, a może przede wszystkim, wiele dużych, średnich i małych firm,
nieznanych szerokiej opinii publicznej, działających na rynkach krajowych
i lokalnych, które przynoszą spełnienie swoim pracownikom, godziwe zy-
ski właścicielom, radość klientom i zadowolenie dostawcom, a ponadto
odgrywają ważną rolę w swojej społeczności. Wziąwszy pod uwagę fakt,
że większość zatrudnienia i produktu krajowego kreują średnie i małe przed-
siębiorstwa, to właśnie one są ukrytymi czempionami XXI wieku. Prakty-
ki i standardy zarządzania stosowane w tym sektorze przedsiębiorstw decy-
dują o efektywności tworzenia ponad 50 procent dochodu narodowego
w skali międzynarodowej i jakości zatrudnienia zdecydowanej większości
aktywnych zawodowo pracowników.

W tym rozdziale chciałbym zaprezentować instytucje zawdzięczające swój
sukces stworzeniu unikalnego systemu wartości, który w praktyce okazał się
kompasem i siłą napędową ich nadzwyczajnego rozwoju. Celowo rezygnu-
ję z prezentacji znanych i podziwianych powszechnie firm, takich jak Ge-
neral Electric, Toyota czy Hewlett-Packard, słynących z wierności swoim
zasadniczym wartościom i umiejętnego ich wykorzystywania w działaniu.
Wiele firm uznaje wartości za fundament swojej działalności, a świat biz-
nesu jest niezwykle różnorodny, warto więc wyjść poza ogólnie znane wzor-
ce i pokazać przykłady, które mogą być nawet w pewnym stopniu bliższe
rozważaniom tej książki. Tym sposobem mój wybór padł na mBank, Fun-
dację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” i Mondragon Corporacion
Cooperativa. mBank wybrałem głównie ze względów osobistych – byłem
bezpośrednio zaangażowany w stworzenie koncepcji przełomowej innowa-
cji na rynku finansowym jako dyskontu finansowego i przewodziłem jej
wdrożeniu w postaci banku internetowego. Fundacja „ABCXXI – Cała
Polska czyta dzieciom” reprezentuje trzeci sektor, organizacje non profit,

gdzie kluczem do sukcesu są wartości
i ludzie je realizujący. Natomiast Mondra-
gon Corporacion Cooperativa stanowi nie-
zwykły przykład, że przedsiębiorstwo bazu-
jące na własności spółdzielczej, którego mi-
sją jest przede wszystkim rozwój osobisty

D R O G A w a ż n i e j s z a n i ż c e l

Wspaniałe przedsiębiorstwa
są tworem zwykłych ludzi,
kierowanych prostymi
wartościami.
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i zawodowy pracowników oraz zaangażowanie w rozwój środowiska, bazu-
jące na daleko posuniętym egalitaryzmie oraz solidarności wewnętrznej i ze-
wnętrznej, może z powodzeniem konkurować na rynku krajowym i mię-
dzynarodowym. Wszystkie te przykłady dobitnie pokazują, że wspaniałe
przedsiębiorstwa są tworem zwykłych ludzi, kierowanych prostymi war-
tościami.

mBank: pasja tworzenia

Bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie.
Mahatma Gandhi

Ciężka praca nie ma swojego substytutu.
Tomasz Edison

Ciężka praca uczyniła to łatwym. To mój sekret. Dlatego zwyciężam.
Nadia Comăneci, zdobywczyni pięciu złotych medali olimpijskich

Sektor usług finansowych, a w szczególności sektor bankowy, charakte-
ryzuje się wysokimi barierami wejścia, które powodują, że istniejący gracze
czują się bezpiecznie, konkurencja jest przyjazna, a zagrożenie z zewnątrz
mało prawdopodobne. Pojawienie się nowego gracza, który mógłby stać się
rzeczywistą konkurencją na podzielonym od dawna rynku, zdarza się rzad-
ko i zwykle uzależnione jest od szczególnych okoliczności. Taką wyjątko-
wą sytuacją była transformacja polskiej gospodarki w ostatniej dekadzie
XX wieku, kiedy nastąpiło rozbicie monopolu Narodowego Banku Polskie-
go w 1989 roku. Wprowadzenie liberalnego prawa bankowego i deregula-
cja rynku finansowego sprzyjały procesowi powstawania nowych banków
w Polsce. W efekcie tylko w latach 1989–1992 powstało 70 nowych ban-
ków komercyjnych, wiele z nich później upadło lub stało się przedmiotem
przejęć, ale te, które przetrwały, odniosły spektakularny sukces. Wśród dzie-
sięciu największych banków w Polsce w 2010 roku, aż pięć powstało w okre-
sie transformacji systemowej przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku.
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Kiedy mBank rozpoczynał swoją działal-
ność w listopadzie 2000 roku, wydawało się,
że karty były już rozdane – rynek został po-
dzielony pomiędzy światowych liderów
i lokalnego potentata, PKO BP. Jednak dia-
gnoza strategiczna polskiego rynku finanso-

wego, wykonana samodzielnie przez zespół BRE Banku, ujawniła otwiera-
jące się okno dla stworzenia konkurencyjnego banku internetowego o cha-
rakterze dyskontowym. Będący w toku projekt budowy nowoczesnego
banku detalicznego (MultiBank) został zatrzymany, by skoncentrować do-
stępne siły i środki na szybkim uruchomieniu banku internetowego. Byłem
autorem koncepcji i szefem tego projektu. Miałem szczęście, że znalazłem
się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i że mogłem współpra-
cować z niezwykłymi ludźmi. W ciągu trzech miesięcy powstał pierwszy
w Europie Środkowej pełnozakresowy internetowy bank detaliczny. Mo-
del biznesowy mBanku odznaczał się wszelkimi cechami innowacji przeło-
mowej, która miała szansę zmienić rynek bankowy w Polsce.

Źródło: Opracowanie własne.

Kiedy mBank rozpoczynał
swoją działalność w listopadzie
2000 roku, wydawało się,
że karty zostały już rozdane

Internet jest dodatkowym
kanałem dystrybucji,

uzupełniającym sieć oddziałów

Koncentracja uwagi na sieci
oddziałów i obsłudze osobistej

Bankowość internetowa jest
źródłem oszczędności, które

podnosi zyskowność

Internet jest głównym kanałem
dystrybucji i komunikacji, pozostałe
kanały mają charakter uzupełniający

Oszczędności kosztowe pozwalają
na ofertę cen dyskontowych

Produkty bankowe, inwestycyjne
i ubezpieczeniowe zintegrowane

wokół konta osobistego

Klient jest partnerem,
który ma wpływ na zmiany

oferty produktów i usług

Społeczność klientów promuje
bank i jego model działania

Dyskont finansowyBankowość internetowa

Dyskont Cnansowy (bank internetowy) – inna kategoria modelu biznesowego:
model niskokosztowy



Od początku było oczywiste, że nie chodzi o stworzenie jeszcze jedne-
go banku. Pewność, że zmieniamy świat bankowy, towarzyszyła nam od mo-
mentu, kiedy zapadła decyzja o budowie banku internetowego. Mieliśmy
świadomość zachodzących wokół gwałtownych zmian pod wpływem rewo-
lucji technologicznej i przekonanie, że Era Informacji wyznacza standardy
dla nowej gospodarki. To wzbudziło w nas poczucie misji, że otwieramy no-
wy rozdział w bankowości detalicznej. Misja mBanku: „Maksimum korzy-
ści i wygoda w finansach osobistych”, odzwierciedla sedno naszego mode-
lu biznesowego: korzyści z niskich cen na bazie niskokosztowego modelu
operacyjnego i wygodę korzystania z usług bankowych w dowolnym mo-
mencie (24/7/365), w każdym miejscu na świecie.

Wizja mBanku rysowała bank nowej generacji:

Dla ludzi ceniących czas i pieniądze, którzy chcą kontrolować swoje finanse

w poczuciu realnych korzyści i wygody, mBank proponuje model biznesowy,

w którego centrum znajduje się klient.

mBank zapewnia bankowość w zasięgu ręki, dostępną w każdym czasie,

z dowolnego miejsca na świecie. Używane przez mBank nowoczesne

technologie pozwalają zrealizować dowolne transakcje za pośrednictwem

telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego, komputera oraz bankomatu.

Rezygnując z rozwoju sieci oddziałów własnych w tradycyjnym wydaniu,

mBank zmniejszył koszty działania, a dzięki osiągniętym w ten sposób

oszczędnościom może zaoferować znaczne lepsze oprocentowanie

oszczędności i kredytów niż banki tradycyjne. mBank oferuje nie tylko

najlepsze ceny w danej kategorii produktów, ale jednocześnie zapewnia

najwyższą jakość i bezpieczeństwo na polskim rynku finansowym.

mBank jest miejscem, gdzie pracownicy szanują się wzajemnie za wiedzę,

zaangażowanie, otwartość na nowe doświadczenia i informacje oraz mogą

zrealizować swoje ambicje zawodowe. mBank daje możliwość udziału

w przedsięwzięciu, które zmienia w znaczącym stopniu polski sektor

finansowy, ale wymaga od uczestników konkurencyjności, poświęcenia

i dużego wysiłku. Poza tym wszystkim praca w mBanku daje poczucie

satysfakcji i zadowolenia z partnerskich relacji pomiędzy pracownikami oraz

klientami mBanku.

mBank kreuje aktywnie tożsamość marki w oparciu o wartości bliskie

wszystkim pracownikom: wolność, niezależność, maksimum korzyści,
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dynamizm i przejrzystość oraz rzetelność na wszystkich płaszczyznach.

Chcemy aby klienci mBanku, czerpiąc wiele korzyści z relacji finansowych,

jednocześnie dostrzegali partnerskie podejście, wyjątkową jakość usług,

przyjazne otoczenie oraz doceniali przodującą rolę mBanku w kształtowaniu

innowacyjnych rozwiązań w finansach osobistych46.

Niebywale dynamiczny rozwój mBanku w Polsce, ING Direct w Kana-
dzie, Stanach Zjednoczonych i Niemczech pokazuje, że dyskont bankowy
w formie banku internetowego to nowa generacja bankowości zmieniają-
ca w sposób zasadniczy rynek usług finansowych. Model biznesowy i rezul-
taty, jakie osiąga w konkurencji z bankami tradycyjnymi, pozwalają dowieść,
że spełnia kryteria innowacji przełomowej:

1. Bank internetowy kreuje rynek usług finansowych dla nowej gene-
racji klientów, którzy nie chcą lub nie potrzebują obsługi w oddzia-
le, są samodzielni, podejmują decyzje finansowe rozważnie, kierują
się racjonalnymi przesłankami, czyli poprzez wybór najlepszej dostęp-
nej oferty według kryterium „maksimum korzyści i wygody za do-
brą cenę”.

2. Bank internetowy jest dyskontem bankowym, którego odmienna
struktura kosztów i niższe koszty jednostkowe tworzą długotermino-
wą, trwałą kosztową przewagę strategiczną.

3. Bank internetowy, podobnie jak klasyczna innowacja przełomowa,
w początkowym okresie rozwoju oferty proponuje ograniczoną licz-
bę podstawowych, prostych produktów bankowych, relatywnie ni-
skiej jakości, ale za to po bardzo atrakcyjnych cenach.

4. W miarę upływu czasu jakość i zakres produktów finansowych do-
stępnych w banku internetowym wzrasta do tego stopnia, że może
on pod tym względem z powodzeniem konkurować z bankami tra-
dycyjnymi, ciągle oferując niższe ceny.

5. Internet stał się dobrem powszechnym, dzięki czemu dostępność
usług finansowych jest zapewniona dla każdego, w dowolnym miej-
scu i czasie.

D R O G A w a ż n i e j s z a n i ż c e l
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6. Bank internetowy zmienia paradyg-
mat bankowości detalicznej: oferuje
większą wygodę, lepszą jakość oraz
wszystkie potrzebne klientom pro-
dukty w długookresowo najniższych
cenach na rynku.

Ponad 90 procent klientów bankowych
preferuje obecnie sprawdzanie stanu ra-
chunku, a ponad 60 procent wykonywanie
płatności przez Internet. Bankowość inter-
netowa modyfikuje sposób funkcjonowania
banków tradycyjnych, a dyskontowy model
biznesowy w finansach ma realną szansę wy-
wołać głębokie zmiany rynku, podobne do tych, jakie spowodowały w swo-
ich branżach tanie linie lotnicze i dyskontowe sklepy detaliczne.
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Bankowość internetowa
modyfikuje sposób
funkcjonowania banków
tradycyjnych, a dyskontowy
model biznesowy w finansach
ma realną szansę wywołać
głębokie zmiany rynku,
podobne do tych, jakie
spowodowały w swoich
branżach tanie linie lotnicze
i dyskontowe sklepy detaliczne.

Polski rynek bankowywedług liczby rachunków konto osobiste

6296

3312

2048 1990
1760

1388 1366
1031

691 653 556 515 511 445 405 288 192 180 176

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:„Rzeczpospolita” 13.09.2011.



Chociaż nikt z obserwatorów zewnętrznych nie wróżył mu powodzenia
w punkcie wyjścia, mBank spełnił marzenia swoich założycieli. Niemożli-
we okazało się możliwe: w 2011 roku mBank stał się jednym z największych
banków detalicznych w Polsce i internetowych na świecie. W Polsce zajmu-
je trzecie miejsce w sektorze bankowym pod względem liczby klientów, ma-
jąc prawie 10 procent udziału w rynku. Wyprzedzają go tylko zasiedziałe
giganty – PKO Bank Polski oraz Pekao SA, który wzrastał dzięki kolejnym
przejęciom innych banków. Tempo wzrostu liczby klientów mBanku jest
najwyższe w sektorze bankowym, co oznacza, że zmniejsza się dystans do
liderów oraz zwiększa w stosunku do banków zajmujących kolejne po mBan-
ku miejsca w rankingu – BZ WBK, ING Banku, Eurobanku i Banku
Millennium. Wziąwszy pod uwagę różnice jakościowe bazy klientów mBan-
ku w stosunku do konkurentów, to jego perspektywy rozwoju są niezwy-
kle obiecujące.

Wśród banków internetowych mBank zajmuje pod względem liczby
klientów czwarte miejsce w Europie i piąte na świecie. To niebywałe,
że w kraju, gdzie Internet do niedawna stanowił dobro luksusowe, a licz-
ba jego użytkowników była znacznie niższa niż średnia europejska i świa-
towa dla krajów rozwiniętych, bank internetowy zdobył tak dużą popular-
ność. mBank w istocie ma potencjał, by zagrozić w średnim okresie najwięk-
szym graczom rynkowym, jeśli tylko zdoła utrzymać dotychczasowe tempo
wzrostu liczby klientów, depozytów i kredytów.

Pozycja rynkowa mBanku w wielu segmentach jest bardzo wysoka lub
dominująca:

• 3029 tysięcy klientów indywidualnych – trzeci największy bank de-
taliczny w Polsce;

• 350 tysięcy rachunków mBiznes – drugi bank w Polsce dla małych
przedsiębiorstw;

• 503 tysiące klientów indywidualnych w Republice Czeskiej i na Sło-
wacji (około 5 procent rynku w każdym z tych krajów);

• 500 tysięcy klientów Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych;
• 160 tysięcy klientów eMaklera;
• 14,7 miliarda złotych depozytów w Polsce;
• 5 miliardów depozytów w Republice Czeskiej i na Słowacji;

D R O G A w a ż n i e j s z a n i ż c e l

96



Z w y k l i l u d z i e i w s p a n i a ł e p r z e d s i ę b i o r s t w a

97

• 13,6 miliarda złotych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych
w Polsce;

• 1,5 miliarda złotych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych w Re-
publice Czeskiej i na Słowacji.

2000 2003 2004 2005 2007

M

W modelu biznesowym mBanku strategia innowacji jest ciągłym procesem.
Jedynym stałym elementem jest zmiana. Średnio raz w roku mBank wprowadza

istotną nową innowację.

Stały dostęp do rachunku
oszczędnościowego
Rachunek bieżący
bez opłat

Supermarket
Funduszy Inwestycyjnych
- otwarta architektura
- bez opłat wstępnych
Produkty hipoteczne

Leo Life – life insurance 
mShop – eCommerce: wyjątkowe 
połączenie (ubezpieczenie na życie
+inwestycja w fundusze inw)

Dostęp on-line do 
usług maklerskich
w rachunku bieżącym

Supermarket ubezpieczeń
samochodowych – nowy typ
Bancassurance

Źródło: Opracowanie własne.

Tak ogromny sukces to rezultat konsekwentnej realizacji nowgo podej-
ścia do bankowości i strategii innowacji, która stworzyła trwałą przewagę
konkurencyjną. Pierwotny model biznesowy w formie dyskontu bankowe-
go sam w sobie był innowacją przełomową w bankowości detalicznej, ale
mBank dokonał rewolucji na polskim rynku finansowym dzięki kolejnym
przełomowym innowacjom w dziedzinie dystrybucji funduszy inwestycyj-
nych, usług maklerskich w Internecie oraz ubezpieczeniach, które zapew-
niły klientom maksimum korzyści i wygodę w finansach osobistych. Prze-
bojem wszedł na rynek czeski i słowacki, udowadniając, że można osiągnąć
spektakularny sukces na dojrzałym i wysoce konkurencyjnym rynku.

Model biznesowymBanku: elektroniczna rewolucja na rynkumasowym

Ciągła innowacja w modelu biznesowym mBanku
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DROGA wartości mBanku

Patrząc na rozwój mBanku z perspekty-
wy czasu, mogę z przekonaniem powiedzieć,
że tajemnicą jego sukcesu nie był wspania-
ły pomysł na biznes ani technologia, choć
prawdą jest, że miały one charakter niezwy-
kłych innowacji. O osiągnięciu sukcesu de-
cydowały niezgłębione pokłady kapitału
ludzkiego, które udało się w pełni wykorzy-
stać poprzez określony i powszechnie akcep-
towany system wartości. mBank nie poprze-

stał na określeniu zasadniczych wartości i ogłoszeniu ich jako obowiązują-
ce. Często firmy opracowują kodeks wartości (lub zlecają jego opracowanie),
bo uważają, że tak trzeba, bo tak postępują konkurenci, gdyż chcą wyka-
zać się polityczną poprawnością. W efekcie wiele posiada kodeksy, ale w rze-
czywistości nie widać, aby zgodnie z nimi działały.

mBank uczynił z wartości podstawowy kanon postępowania wewnątrz
organizacji oraz w relacjach ze światem zewnętrznym. Zarządzanie przez war-
tości oznacza praktykowanie zasadniczych wartości we wszystkich obszarach
działalności przedsiębiorstwa. To jednocześnie filozofia i praktyka zarządza-
nia, która koncentruje się na najważniejszych wartościach organizacji i ich
zgodności z celami47. Zarządzanie przez wartości to odkrycie oraz niezwy-
kłe doświadczenie realizacji planów i marzeń w biznesie. Stało się moim
udziałem w czasie realizacji projektu tworzenia mBanku i MultiBanku, a na-
stępnie było odpowiedzią na największe biznesowe wyzwanie – zarządza-
nie BRE Bankiem, kiedy mu przewodziłem jako prezes zarządu w latach
2004–2008. Imperatyw kategoryczny, jakim stało się zarządzanie przez war-
tości, najpierw w mBanku i MultiBanku, później także w całym BRE Banku,
jest rodzajem mądrości, w której sumuje się wiedza i doświadczenie popar-
te autorefleksją. Wartości mBanku zostały ostatecznie określone w 2002 ro-

O osiągnięciu sukcesu
decydowały niezgłębione
pokłady kapitału ludzkiego,
które udało się w pełni
wykorzystać poprzez
określony i powszechnie
akceptowany system
wartości.



ku48, niespełna 18 miesięcy po rozpoczęciu przedsięwzięcia, kiedy na po-
kładzie byli już wszyscy kluczowi pracownicy. Od tego momentu stały się
podstawowym kryterium oceny postaw i zachowań oraz wskazówkami dzia-
łania dla wszystkich.

Dobrze określony system wartości jest drogowskazem w chwilach wąt-
pliwości. Jego znajomość i stosowanie pozwala na podejmowanie właściwych
działań i decyzji nawet wówczas, gdy zabraknie wewnętrznych regulacji i pro-
cedur. Wybierając wartości, określiliśmy, co jest dla nas, pracowników, i or-
ganizacji najważniejsze. Wskazaliśmy, czym kierujemy się, podejmując de-
cyzje i wybierając spośród wielu możliwości konkretne zachowania. W li-
teraturze przedmiotu przy omawianiu kryteriów wyboru wartości wskazuje
się na to, że powinny one spełniać cztery warunki49:

• wpływać na sukces organizacji;

• pozostawać pod kontrolą (dają się zaobserwować);

• pozwalać się mierzyć;

• wzbudzać aspiracje pracowników i organizacji.

W 2002 roku wiedzieliśmy, że aby nasze wartości były rozumiane przez
wszystkich pracowników w taki sam sposób, musimy przełożyć je na kon-
krety – powinny być obserwowalne i mierzalne. Tylko precyzyjne opisanie
wartości poprzez oczekiwane zachowania pozwala stworzyć zrozumiały i nie-
budzący wątpliwości kodeks. Oczekiwane zachowania w organizacji są funk-
cją użytecznej wiedzy na ten temat. Ważnym zadaniem do wykonania by-
ło poszerzenie definicji wartości, opis oczekiwanych zachowań i ich wpły-
wu na relacje wewnętrzne i zewnętrzne. Zależności te w prosty sposób
pokazuje opis wartości REALIZACJA (s. 100 i 101).
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REALIZACJA to odzwierciedlenie tradycyjnego systemu zarządzania
przez cele i skuteczność w realizacji zadań, precyzyjnie mierzone wykona-
niem budżetu kosztów, planu sprzedaży, wielkością przychodów i zysku. Jed-
nakże mBankowa definicja wartości REALIZACJA przedstawia nie tylko
realizację celu w ujęciu budżetowym, ale także szereg kompetencji i zacho-
wań na etapie tworzenia planów oraz sposobu ich realizacji, w nawiązaniu
do wizji i strategii firmy.

Kompetencje, rozumiane jako wiedza, umiejętności i motywacja do dzia-
łania, były w systemie zarządzania przez wartości mBanku idealnym narzę-
dziem oceny postaw i zachowań pracowników. Po pierwsze, wskazywały,
co muszą oni wiedzieć i umieć, aby działać zgodnie z czynnikami zapew-
niającymi sukces. Po drugie, uświadamiały, co należy poprawić w zachowa-
niach, jeśli nie ma dowodów ich skuteczności. I po trzecie, wskazywały kon-
kretnie obszary najbliższego rozwoju.
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REALIZACJA
skuteczność, efektywność, świadomość biznesowa

Jacy jesteśmy Nasz wizerunek

Zorientowanie na cel

Skuteczność

Doprowadzanie spraw do końca

Jasne deRniowanie zadań
i odpowiedzialności

Zrozumienie i identyRkacja z misją
i strategią organizacji

Uwzględnianie rynku, konkurentów
i otoczenia w decyzjach

biznesowych

Koncentracja na kliencie
i jego korzyściach

Siła konkurencyjna

Zaufanie do Banku i jego
pracowników

Atrakcyjność dla inwestorów

Wizja rozwoju Banku

Odpowiedzialny pracodawca
i uczestnik rynku

DeCnicja wartości REALIZACJA

Źródło: Materiały wewnętrzne mBanku.



Opisaną poprzez kompetencje wartość mierzono według skali od 1 do 5,
mając na uwadze zakres dostępnych pracownikowi, a użytecznych z perspek-
tywy wartości, zachowań oraz poziom wymaganej kontroli (od działań pod
pełną kontrolą do działań w pełni samodzielnych).

Specyfikacja kluczowych kompetencji każdej z wartości DROGI wraz
z opisem odpowiadających im kompetentnych zachowań złożyły się na Ma-
pę Kompetencji mBanku. Każda wartość została opisana poprzez behawio-
ralne wskaźniki kompetencji. Były to uważnie dobrane kompetencje we-
dług kryterium: jeśli wartości mają być trwale realizowane w firmie, to jakie
kompetencje (wiedzę, umiejętności, postawy) powinni posiadać i/albo rozwi-
jać pracownicy, aby móc je praktykować zgodnie z oczekiwaniami firmy i wła-
snym wyborem?
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Źródło: Materiały wewnętrzne mBanku.

WARTOŚĆ KOMPETENCJA OPIS KOMPETENTNYCH ZACHOWAŃ

R
Realizacja

Nastawienie
na cel i rezultat

Koncentruje się na stawianiu celów sobie i innym oraz
uzyskiwaniu zaplanowanych rezultatów. Realistycznie
planuje, zarówno w długim, jak i krótkim horyzoncie cza-
sowym; działa efektywnie i terminowo; skutecznie do-
prowadza sprawy do końca.

Decyzyjność

Podejmuje decyzje w oparciu o ocenę szans i ryzyka, wy-
korzystując dostępne informacje szybko, lecz nie po-
chopnie. Podtrzymuje podjęte decyzje, ale elastycznie
zmienia je w uzasadnionych przypadkach.

Świadomość
biznesowa

Postrzega organizację jako całość. Formułuje swoje ce-
le biznesowe, biorąc pod uwagę rynek, konkurentów
i otoczenie społeczne, umiejętnie wykorzystując poja-
wiające się możliwości. Rozumie model biznesowy Ban-
ku i podejmuje działania spójne z tym modelem.

Kluczowe kompetencje dla wartości REALIZACJA wmBanku
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Wartości
Kluczowe

kompetencje
Opis kompetentnych zachowań

D

Doskonałość

Innowacyjność
Szuka nowych możliwości i znajduje nowe obszary ich zastosowania. Wystrzega się
utartych schematów; wykazuje się kreatywnością w myśleniu oraz zachowaniu i za-
chęca do niej innych.

Otwartość
na zmianę

Zmianę spostrzega jako wyzwanie i nowe możliwości – akceptuje jej potrzebę i aktyw-
nie ją kształtuje. Motywuje innych do udziału w nowych przedsięwzięciach. Przejawia
elastyczność; potraR konstruktywnie i adekwatnie modyRkować swoje poglądy, na-
stawienia lub zachowania.

Orientacja
na rozwój

Trafnie ocenia i rozwija zdolności swoje oraz współpracowników. Chętnie podejmu-
je i wykorzystuje możliwości rozwoju; zdobywa kwaliRkacje i podnosi kompetencje;
wspiera rozwój innych. Poszukuje sposobów doskonalenia i optymalizacji pracy swo-
jej i innych.

R

Realizacja

Nastawienie
na cel i rezultat

Koncentruje się na stawianiu celów sobie i innym oraz uzyskiwaniu zaplanowanych
rezultatów. Realistycznie planujeA zarówno w długim, jak i krótkim horyzoncie czaso-
wym; działa efektywnie i terminowo; skutecznie doprowadza sprawy do końca.

Decyzyjność
Podejmuje decyzje w oparciu o ocenę szans i ryzyka, wykorzystując dostępne infor-
macje szybko, lecz nie pochopnie. Podtrzymuje podjęte decyzje, ale elastycznie zmie-
nia je w uzasadnionych przypadkach.

Świadomość
biznesowa

Postrzega organizację jako całość. Formułuje swoje cele biznesowe, biorąc pod uwa-
gę rynek, konkurentów i otoczenie społeczne, umiejętnie wykorzystując pojawiające
się możliwości. Rozumie model biznesowy Banku i podejmuje działania spójne z tym
modelem.

O

Odpowiedzialność

Inicjatywa
Wykazuje gotowość do szybkiej i zdecydowanej aktywności. Z własnej woli podejmu-
je reSeksję i działanie wykraczające poza wąsko rozumiany zakres swoich obowiązków.
Łatwo uczy się metodą prób i błędów, bez zrażania się niepowodzeniami.

Samodzielność
Podejmuje odpowiedzialność za swoje decyzje i zachowania. Odważnie mierzy się z wy-
zwaniami; umiejętnie korzysta ze wsparcia, jeśli uzna, że jest to niezbędne; nie potrze-
buje nadzoru; ma wysoki poziom samokontroli.

Wpływ
na innych

Pozyskuje innych do współpracy dla osiągnięcia zaplanowanych efektów; inspiruje do
działania; przekonuje do własnych poglądów; skutecznie przezwycięża inne opinie po-
przez podejmowanie dyskusji.

G

Gotowość

Dojrzałość
emocjonalna

Otwiera się na informację zwrotną i korzysta z niej. Kieruje swoimi emocjami i nastro-
jami; ma świadomość swoich mocnych i słabych stron; akceptuje krytykę i używa jej
konstruktywnie. Umiejętnie ocenia sytuacje społeczne oraz potrzeby ludzi i adekwat-
nie do nich postępuje.

Zespołowość

Buduje atmosferę współpracy; integruje się z zespołem; rozumie różnorodne intere-
sy innych i dąży do znajdowania porozumienia; radzi sobie w sytuacjach konSiktowych.
Jeśli jest liderem – stawia osiągalne, ale pełne wyzwań cele na podstawie oceny sy-
tuacji i potencjału pracowników.

Dynamizm

Utrzymuje stan wewnętrznej mobilizacji; działa sprawnie i z energią; szybko reaguje
na potrzeby innych, ze szczególną wrażliwością na oczekiwania klientów i współpra-
cowników. PotraR przezwyciężać nieoczekiwane trudności i modyRkować swoje dzia-
łanie bez utraty tempa.

A

Angażowanie się

Samomotywacja

Stawia sobie ambitne cele i intensywnie pracuje, aby osiągnąć sukces. W sobie znaj-
duje wystarczającą motywację do działania – podejmuje je i kontynuuje, nawet przy
braku zewnętrznych bodźców. Wierzy w swoje umiejętności i optymistycznie patrzy
w przyszłość.

Wytrwałość

Konsekwentnie dąży do pożądanego rezultatu, nawet mimo doświadczanych niepo-
wodzeń; potraR realizować długoterminowe działania. Umiejętnie radzi sobie z nie-
oczekiwanym lub ciągłym napięciem i przeciążeniem bez szkody dla efektywności dzia-
łań; łatwo regeneruje siły.

IdentyRkacja
z Bankiem

Traktuje pracę w Banku jako szansę i centralne miejsce rozwoju swojej kariery na jej
bieżącym etapie. Podziela, ujawnia i promuje swoim działaniem wartości DROGI. De-
monstruje solidarność ze współpracownikami i organizacją oraz dyspozycyjność w ob-
liczu jej priorytetów.

DROGA –mapa wartości mBanku

Źródło: Materiały wewnętrzne mBanku.



Firmy zwykle poprzestają na ogólnym określeniu wartości, niektóre tyl-
ko dokonują szczegółowego ich opisu, aby nie było wątpliwości, co ozna-
czają one w danej organizacji. Powstaje wówczas kodeks wartości etycznych,
w którym brak jest bezpośrednich sankcji za niedotrzymywanie wierności
tym wartościom. Takie podejście nie było dobre, bo groziło sprowadzeniem
wartości do poziomu nice to have. mBank poszedł znacznie dalej i wprowa-
dził system oceny pracowników oparty na wartościach. Aby to umożliwić,
dokonano kwantyfikacji oceny postaw według wartości, poprzez wprowa-
dzenie skali ocen powiązanych z oceną poziomu kompetencji, przypisanych
poszczególnym wartościom w Mapie Kompetencji mBanku.
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Skala oceny kompetencji

Kompetencja
na niskim
poziomie

Kompetencja

na

przeciętnym

poziomie

Kompetencja

na wysokim

poziomie

Kompetencja

na bardzo

wysokim

poziomie

Kompetencja

na wybitnym

poziomie

B Ab A SAs

Źródło: Materiały wewnętrzne mBanku.

Skala ocen była pięciostopniowa, ale nie miała znanego socjologom „efek-
tu środka”. Ustalono wysoki, niezbędny w organizacji poziom wymaganej
kompetencji na A. W miejscu skali, gdzie zwykle są „średniacy”, znajdują
się bardzo dobrzy pracownicy. Dwa następne poziomy spełniały kryteria
aspiracyjności. Pokazywaliśmy pracownikom, jak mogą się doskonalić i cze-
go w związku z tym się uczyć.

Stopnie skali ocen:
– Niski (B): kompetencja na niskim poziomie – ujawnia się w zacho-

waniach w niewielkim stopniu; przejawia się tylko w niektórych ob-
szarach zakresu kompetencji i z małą intensywnością.



– Przeciętny (Ab): kompetencja na przeciętnym poziomie – ujawnia
się w zachowaniach, ale w niepełnym zakresie kompetencji, wybiór-
czo, z umiarkowaną intensywnością; pojawia się wyraźniej przy wspar-
ciu lub nadzorze bardziej doświadczonych osób.

– Wysoki (A): kompetencja na wysokim poziomie – wyraźnie obec-
na w zachowaniach, samodzielnie wykorzystywana w realizacji zadań
zawodowych, choć nie zawsze z równą częstotliwością i/lub intensyw-
nością.

– Bardzo wysoki (As): kompetencja na bardzo wysokim poziomie –
regularnie obecna w zachowaniu, stosowana samodzielnie w pełnym
zakresie, adekwatnie do wymagań zadania lub sytuacji, z dużą inten-
sywnością; zapewnia wysoki poziom realizacji zadań.

– Wybitny (S): kompetencja na wybitnym poziomie – na stałe wpi-
sana w zachowania, opanowana w pełnym zakresie, stosowana ade-
kwatnie, z bardzo dużą swobodą; twórczo wykorzystywana i rozwi-
jana w nowych obszarach; poziom opanowania pozwalający na by-
cie ekspertem w wiedzy, umiejętnościach i postawach objętych
zakresem kompetencji.

Punktem krytycznym dla efektywności zarządzania przez wartości
w mBanku było działanie systemu oceny pracowników opartej na przestrze-
ganiu wartości w praktyce. Z tego względu warto przybliżyć niektóre jego
elementy, zwłaszcza że są to rozwiązania nietypowe. Okresowa ocena pra-
cowników w mBanku była odwróceniem tradycyjnego procesu. Jej funda-
ment stanowiła samoocena pracownika przedstawiana w formie Planu Oso-
bistej Skuteczności (POS).

Opracowanie procesu oceny skuteczności biznesowej i zachowań w or-
ganizacji było niezbędne, aby zyskać wiedzę, czy stosowane na co dzień prak-
tyki są zgodne z przyjętym systemem wartości. Ci, którzy tworzyli organi-
zację, nie mieli z tym kłopotu. Przychodzili jednak nowi ludzie i potrzeb-
ne było narzędzie, które w jednoznaczny sposób przedstawi, jaką firmą jest
mBank, jakie zachowania są pożądane, oczekiwane i wymagane, a dla ja-
kich na pewno nie ma miejsca.

Ocena okresowa, podsumowanie rocznych dokonań pracowników, sta-
nowiła sprawdzian dla każdego indywidualnie i dla organizacji ogółem.
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Pokazywała, jakie kompetencje są na odpowiednim poziomie rozwoju, a któ-
re należy kształcić. Najistotniejsze jednak było sprawdzanie, czy stosowanie
zachowań zgodnych z wartościami przynosiło oczekiwane wysokie rezulta-
ty biznesowe. Plan Osobistej Skuteczności służący ocenie zgodności codzien-
nych zachowań pracowników z wartościami, burzy tradycyjną formułę eks-
perckiej, jednostronnej oceny podwładnego przez przełożonego. Już sama
nazwa wskazuje na zupełnie inny charakter procesu. Ważne było, aby pra-
cownicy świadomie podejmowali trud zaplanowania DROGI, która dopro-
wadzi ich do oczekiwanych rezultatów. Skoro wiedzieliśmy, że istotnym czyn-
nikiem sukcesu są określone wartości, oraz potrafiliśmy wskazać ich beha-
wioralne przejawy, to pozostało rozpoznać, w jakim zakresie są one obecne
w praktyce każdego pracownika.

Bazą do konstrukcji POS jest informacja zwrotna. Analiza informacji
zwrotnej nie jest bynajmniej nową metodą. Jej twórcą był żyjący w XIV wie-
ku, zupełnie nieznany niemiecki teolog, a 150 lat później rozwinęli ją nie-
zależnie od siebie Jan Kalwin i Ignacy Loyola50. Informacja zwrotna to ta-
ka, która płynie do nas z otoczenia (niezależnie od naszych starań lub w wy-
niku działań, jakie podejmujemy, aby się czegoś dowiedzieć) na temat tego,
jak jesteśmy postrzegani. Dzięki informacji zwrotnej dowiadujemy się, dla-
czego to, co robimy, lub to, czego nie robimy, wpływa na rezultaty naszych
działań. Pracownicy mBanku mieli zadanie rozpoznać związek pomiędzy
tym: Jak działam? a tym: Jakie osiągam rezultaty? Otrzymali tym samym efek-
tywną metodę uczenia się i narzędzie w praktykowaniu wartości DROGI.
Kontraktowanie Planu Osobistej Skuteczności z przełożonym stawało się
zobowiązaniem nie tylko wobec organizacji i szefa, ale przede wszystkim wo-
bec samego siebie. Pytania: jak pracuję i jakie osiągam rezultaty, towarzy-
szyły ich działaniom na co dzień i stanowiły podstawę (samo)oceny okre-
sowej. POS powstał w niezwykłej dbałości o to, by zaproponowane narzę-
dzia, przebieg procesu, rola wszystkich stron ważnych dla ostatecznego
rezultatu – stworzenia efektywnej, świadomej siebie i swoich atutów, odpo-
wiedzialnej organizacji – były spójne z przyjętymi wartościami DROGI.
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Ocena bazuje na opisowej samoocenie kompetencji pracownika opisa-
nych w mapie kompetencji DROGA, w konfrontacji z oceną przełożone-
go, dokonywanej z udziałem osób trzecich.

Proces oceny zakłada, że51:
• POS stanowi jeden z etapów w procesie rozwoju pracowników i or-

ganizacji;
• POS uwzględnia zarówno wyniki pracy, jak i styl, w jakim się je

osiąga;
• Ocena stylu pracy jest opisanym standardem i opiera się na warto-

ściach mBanku zdefiniowanych w systemie DROGA;
• Zbudowanie POS i zakontraktowanie go z przełożonym przynosi

konkretne skutki dla każdego pracownika (ocena nie jest procesem
wyizolowanym);

• Tworzenie POS wymaga wysokiej samoświadomości i odpowiedzial-
ności zarówno pracowników, jak i przełożonych.

Arkusz POS zaczyna się od rozliczenia pracownika z samym sobą w za-
kresie oceny rezultatów swojego działania.

Aby lepiej umożliwić pracownikowi zobiektywizowanie wiedzy na swój
temat, wprowadzono specjalne dodatkowe narzędzie, zwane Koleżeńską
Informacją Zwrotną (KIZ). Z informacji dla pracowników mBanku wy-
nika, że:

Koleżeńska Informacja Zwrotna to prosty sposób zebrania informacji na swój temat.

Ma on wzbogacić materiał potrzebny do autorefleksji, która jest decydującym momen-

tem w tworzeniu Planu Osobistej Skuteczności. Daje możliwość spojrzenia na swoją oso-

bę z zewnątrz, oczyma osób, z którymi na co dzień współpracujesz. Jest to także oka-

zja do podjęcia działań w imię GOTOWOŚCI – w tym wypadku do odważnego przyję-

cia konstruktywnej informacji zwrotnej, krytycznego spojrzenia na siebie i doskonalenia

swojego stylu pracy.

O udzielenie Koleżeńskiej Informacji Zwrotnej poproś osoby, których opinie cenisz, a któ-

re jednocześnie mają okazję współpracować z Tobą w różnych sytuacjach zawodowych.
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Arkusz Planu Osobistej Skuteczności

DOSKONAłOść REALIZACJA ODPOWIEDZIALNOść GOTOWOść ANGAżOWANIE SIĘ

Plan Osobistej Skuteczności 2004 A
Mój numer kadrowy: Moje stanowisko:

Data objęcia stanowiska: Mój przełożony:

Data ostatniej modyRkacji Planu: Moja jednostka org.:

MOJEWYNIKI
(zadania, projekty, obszar odpowiedzialności – konkrety, efekty, liczby, wskaźniki)

Zrealizowane zadania
wraz z%wykonania

Wyzwania 2006
Plany (zadania, projekty, zakres odpowie-
dzialności) wraz z miernikiem ich realizacji

Ogólnie, zadania w minionym roku zostały zrealizowane w %

SUKCESY PORAŻKI

MÓJ STYL PRACY I RELACJI Z INNYMI
(zachowania i postawa – Doskonałość – Realizacja – Odpowiedzialność – Gotowość – Angażowanie się)

MOCNE STRONY DO POPRAWY

MÓJ ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY
(wiedza, umiejętności, szkolenia, awanse, zmiany, ścieżka kariery, przyszłość w organizacji, ramy czasowe)

DOKONANIA ROZWOJOWE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

PROGRAM ZASTĘPSTW
(stanowisko i osoba ze wskazaniem ew. luki kompetencyjnej do uzupełnienia)

Rekomendacja do
Rezerwowej Kadry

Kierowniczej
Nie

KTO MOŻE ZASTĄPIĆ MNIE KOGO JA MOGĘ ZASTĄPIĆ

INNE UWAGI MOJE LUB SZEFA

……………................…………
Data

…………………….....………
Mój podpis

………………………………
Data

………………………………..
Podpis szefa

Źródło: Materiały wewnętrzne mBanku.



Mogą to być członkowie Twojego zespołu lub Twoi klienci wewnętrzni, na których ocze-

kiwania często odpowiadasz.

Treść Koleżeńskiej Informacji Zwrotnej pozostaje wyłącznie dla Ciebie. Warto, żebyś za-

pisy tam zawarte wykorzystał w swoim Planie Osobistej Skuteczności.

Pamiętaj – zdolność do analizy i wyciągania wniosków z informacji zwrotnej jest pod-

stawowym sposobem rozwoju osoby dojrzałej!

Informacja zwrotna jako narzędzie komunikacji była w mBanku prak-
tykowana szeroko, nie stanowiła więc dla pracowników nowości. Nowe
było wykorzystanie tego narzędzia w procesie oceny kolegów i współpra-
cowników.

D R O G A w a ż n i e j s z a n i ż c e l

108

Koleżeńska Informacja Zwrotna

Źródło: Materiały wewnętrzne BZD. Pion Bankowości Detalicznej BRE Banku.

Koleżeńska Informacja Zwrotna dla Zbyszka Chowluka

Co dostaję od Ciebie jako współpracownika?
– wsparcie w trudnych sytuacjach dotyczących

obszaru IT; trafną diagnozę problemu i facho-
we wskazanie słabych punktów mojego rozu-
mowania

– uczciwą i na ogół sprawiedliwą krytykę
– niezawodność, pewność, że jeśli już czegoś się

podejmiesz, to dotrzymasz słowa

Czego mi brakuje?
– większej gotowości do włączenia się w mój

projekt związany z bazą klientów
– większej aktywności i wsparcia na poniedział-

kowych spotkaniach z szefem w obronie na-
szych wspólnych pomysłów dot. obsługi rekla-
macji

– więcej wyrozumiałości dla moich ograniczeń
„technicznych”

– częstszego uśmiechuCo lubię w Twoim sposobie bycia, zachowaniu,
postawie?
– realizm i koncentrację na faktach, niezależnie

od przeżywanych emocji
– krytycyzm i dystans do rozwiązań własnych

i cudzych
– pomysłowość

Udzielił(a): AśkaWrzosek 5 maja 2004

Przykład

Pracownik w oparciu o dostępne sobie informacje wypełnia Bilans Miej-
sca na DRODZE. Dokonuje samooceny w zakresie poziomu opisanych
w Mapie Kompetencji zachowań w jego codziennych działaniach. To za-



danie niezwykle trudne dla każdego i jednocześnie ogromnie ważny mo-
ment dla całego procesu. Dlatego działanie to opisane zostało szczegółowo
w specjalnej instrukcji52:

1. Przygotowując się do napisania swojego Planu Osobistej Skuteczności, zastanów się:

a) Jakie były efekty Twojej pracy w roku minionym od ostatniej oceny? Które z Two-

ich zadań lub projektów zakończyło się sukcesem, a których nie udało Ci się zre-

alizować w satysfakcjonującym stopniu? Oszacuj (w procentach) ogólny poziom

realizacji celów, które miała(e)ś do zrealizowania w tym czasie.

b) Jakie wyzwania i priorytety stają przed Tobą w kolejnym roku pracy: za jakie

zadania, projekty, obszary weźmiesz odpowiedzialność? Jakie efekty (wyniki)

chcesz osiągnąć?

c) Co jest mocną stroną Twojego stylu działania? Które z wartości DROGI są naj-

silniej obecne w Twoim zachowaniu i postawie? Co wymaga poprawy? Nad czym

chcesz pracować?

d) Co ważnego wydarzyło się w Twoim rozwoju zawodowym i osobistym (szkole-

nia, opanowane umiejętności, nabyta wiedza, awanse, zmiany stanowiska itp.)?

e) Jaki jest Twój plan rozwoju zawodowego i osobistego w perspektywie roku? Jakie

kompetencje chcesz poprawić, czego powinieneś się nauczyć? Jak widzisz swoją

przyszłość w organizacji? W jakim kierunku chcesz rozwinąć swoją karierę za-

wodową?

f) Kto, w razie potrzeby, mógłby Cię zastąpić na Twoim obecnym stanowisku i ja-

kie kompetencje musiałby uzupełnić, aby przejąć Twoje obowiązki. Z kolei ja-

kie stanowisko Ty mógłbyś objąć, przy założeniu zrealizowania zarysowanego

wyżej planu rozwoju.

2. Poproś dwie (do czterech osób) o Koleżeńską Informację Zwrotną – jedną lub dwie

wybrane przez siebie i jedną lub dwie, o których wskazanie zwróć się do swojego

przełożonego.

3. Napisz projekt swojego Planu Osobistej Skuteczności wraz z Bilansem Miejsca na

DRODZE i prześlij go przełożonemu. On ustosunkuje się do niego i zaprosi Cię na

rozmowę.
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Przygotowany pracownik umawiał się z przełożonym na spotkanie. Rola
szefa w POS jest ważna, ale kluczowa jest samoocena dokonywana przez każ-
dego pracownika, ponieważ to ona stanowi podsumowanie dokonań i oce-
nę samego siebie w danym okresie. Przełożony musi do rozmowy z pracow-
nikiem odpowiednio się przygotować – jego zadaniem jest odnieść się do
przedstawionego przez pracownika Planu Osobistej Skuteczności oraz spo-
rządzić Bilans Kompetencji na DRODZE.
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Bilans Miejsca na DRODZE

Innowacyjność

Orientacja na zmiany

Orientacja na rozwój

Orientacja na cele i rezultaty

Decyzyjność

Świadomość biznesowa

Orientacja na działanie

Samodzielność

Wywieranie wpływu

Równowaga emocjonalna

Współpraca w zespole

Szybkość i tempo działania

Odporność na stres

Wytrwałość

Orientacja na sukces

Wartości i kompetencje

Obszary rozwojuPoziom kompetencji

D

R

A

O

G

Imię i nazwisko pracownika ..................................... Stanowisko: nazwa stanowiska i pełnionej roli .............................................. /j.o.

Sporządził: imię i nazwisko przełożonego .............................................................. Data ................... dd miesiąc rok ...................

Szczegółowe kierunki

rozwoju

N
is

k
i

P
r z

e
ci

ę t
n

y

W
y s

o
k

i

B
a

r d
z o

w
y s

o
k

i

W
y

b
it

n
y

O
b

s ł
u

g
a

k
lie

n
ta

K
o

o
r d

yn
ac

ja
p

r o
je

kt
ó

w

ip
r z

y w
ó

d
zt

w
o

U
m

ie
j ę

tn
o

ś c
io

so
b

is
t e

is
p

o
ł e

cz
n

e

J ę
z y

k
io

b
c e

IT W
ie

d
za

b
a

n
ko

w
a

I n
n

a
w

ie
d

za
(f

in
a

n
se

,

m
a

r k
e

ti
n

g
,p

r a
w

o
)

Źródło: Materiały wewnętrzne BZD. Pion Bankowości Detalicznej BRE Bank SA.



Z „Instrukcji dla przełożonego”:
a) Wskaż każdemu podwładnemu jedną lub dwie osoby, których opinie cenisz i chcesz,

aby od nich właśnie zebrał Koleżeńską Informację Zwrotną; upewnij się, że sam

wybrał kolejne dwie (lub jedną)53.

b) Przygotuj się do rozmowy kontraktującej POS:

○ przeczytaj projekt POS nadesłany przez podwładnego i wyjaśnij ewentualne

niejasności;

○ sporządź Bilans Miejsca na DRODZE dla pracownika (jako pomoc

w ukonkretnieniu informacji zwrotnej) ze wskazaniem kierunków rozwoju i pracy

nad sobą;

○ dopisz się na Planie Osobistej Skuteczności pracownika, jeśli masz uzupełnienia

lub odmienne zdanie na jakiś temat;

○ zaznacz, czy rekomendujesz go do Rezerwowej Kadry Kierowniczej.

c) Przeprowadź z pracownikiem rozmowę w celu:

○ omówienia POS i udzielenia informacji zwrotnej w oparciu o Bilans Miejsca na

DRODZE;

○ omówienia czynników mogących mieć wpływ na sukces w realizacji Planu przez

pracownika;

○ ostatecznego zakontraktowania Planu Osobistej Skuteczności pracownika;

○ zebrania od niego informacji zwrotnej dla siebie jako szefa.

Szef nie ma statusu jednoosobowego autorytetu w procesie oceny we-
dług POS. Obiektywizacji procesu służą specjalne spotkania nazywane Se-
sjami Przeglądowymi. Uczestnicy Sesji mają świadomość ich znaczenia, któ-
re jest opisane w ten sposób54:

Sesje Przeglądowe to spotkanie mające na celu dokonanie głębokiej i obiektywnej oceny

wybranych pracowników. Do takiej wielostronnej oceny przełożony, który jest

gospodarzem spotkania, zaprosi osobę, z którą oceniany współpracuje na co dzień,

i – w miarę możliwości – przełożonego wyższego szczebla oraz pracownika HR. Osoby

te poproszone zostaną o dokonanie oceny jakości współpracy z ocenianym według

kryteriów DROGI i dokonania finalnego przypisania do opisanych wcześniej kategorii.
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54 Z „Instrukcji dla pracowników” BZD 2004.



Sesjom Przeglądowym podlegają, niezależnie od oceny, wszyscy mene-
dżerowie i pracownicy mBanku. Sesja odbywa się bez obecności osoby oce-
nianej. Zgodnie z założeniami przełożony prezentuje uczestnikom dokona-
nia pracownika (menedżera) i swoją ocenę. Przedstawia je osobom znają-
cym doskonale rzeczywistość organizacji, które zazwyczaj na co dzień
współpracują z ocenianą osobą lub obserwują efekty przedstawianych dzia-
łań. W poszukiwaniu ocen najbardziej odpowiadających rzeczywistości do-
chodzi często do gorących dyskusji. Ostateczną decyzję dotyczącą oceny po-
dejmuje przełożony, po wyczerpującej dyskusji, która utwierdza go we wcze-
śniejszej opinii, lub przeciwnie – zobowiązuje do weryfikacji spojrzenia na
pracownika.

Jako szef nadzorujący mBank i MultiBank osobiście brałem udział w Se-
sjach Przeglądowych menedżerów średniego i wyższego szczebla, nie zmie-
niłem też tego zwyczaju później, kiedy zostałem prezesem BRE Banku. Uwa-
żam, że „dobór i ocena pracowników nigdy nie powinna być cedowana na
innych”55. Każdemu menedżerowi poświęcano co najmniej godzinę. Sesje
zajmowały dużo czasu, trwały zwykle 3–4 dni robocze. Dyskutowaliśmy wy-
trwale, aż do uzyskania przekonania, że w ostatecznej opinii przełożony
uwzględni wszystkie znane fakty i oczekiwania. Punktem odniesienia były
przyjęte wskaźniki behawioralne kompetencji i dowody na uzyskiwane przez
liderów rezultaty. Mieliśmy odwagę różnicować naszych menedżerów.

Ostatnim etapem POS są Sesje Informacyjne służące przedstawieniu oce-
ny końcowej. To nie są proste i krótkie rozmowy – oceniani, nawet najlep-
si, chcieli wnieść swoje poprawki. Ich przebieg dalece odbiega od zwykłej
w takich przypadkach procedury komunikowania wyniku oceny i... następ-
ny proszę. Sesje Informacyjne mają charakter informacji zwrotnej, przeka-
zywania oceny, ale przede wszystkim chodzi o obserwację zachowań, prze-
dyskutowanie przykładów, sugestię zmian. Rzeczowość i niezwykła atmos-
fera tych rozmów to jedno z najlepszych moich wspomnień z pracy
w projekcie mBanku i MultiBanku, a potem także w BRE Banku. W or-
ganizacji opartej na wartościach, które mają realne odniesienie w codzien-
nej aktywności, pracownicy są bardziej skłonni do autorefleksji, a ich oce-
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na samych siebie jest często niezwykle krytyczna. W czasie Sesji Przeglądo-
wych oceny przedstawione przez bezpośrednio zainteresowanych były czę-
sto podwyższane, a tylko w wyjątkowych przypadkach znacznie obniżane
w wyniku dyskusji panelowej. Rozmowa na Sesji Informacyjnej stawała się
najlepszym warsztatem menedżerskim podążania DROGĄ. Dla mnie by-
ła jednym z najważniejszych obowiązków i ogromnym wyzwaniem. Uczest-
niczyłem w Sesjach Przeglądowych i Informacyjnych z przekonaniem, że je-
stem to winien tym, którzy zaufali organizacji i dają na co dzień wiele do-
wodów niezwykłego zaangażowania. To były trudne rozmowy. Zarówno
z tymi, których znałem od wielu lat i poprzeczka oczekiwań w stosunku do
nich była zawieszona wysoko, jak i z głodnymi sukcesu młodymi wilkami,
ambitnymi do granic możliwości, niecierpliwymi w dążeniu do zdobycia
awansu i uznania.

Można powiedzieć, że w czasie Sesji Informacyjnych, do których wcze-
śniej trzeba się przygotować, organizacja zajmuje się sama sobą, złośliwcy
szydzą nawet, że funduje pracownikom sesje psychoterapeutyczne, zamiast
pracować w interesie akcjonariuszy. Uważam, że z punktu widzenia orga-
nizacji jest to najlepiej wykorzystany czas w ciągu całego roku. Sesje pozwa-
lają zatrzymać się w biegu, zmuszają do spojrzenia wstecz, podsumowania
osiągnięć – sukcesów i porażek, oraz wyciagnięcia wniosków na przyszłość.

Plan Osobistej Skuteczności był narzędziem menedżerskim integrują-
cym główne założenia koncepcji zarządzania przez cele i zarządzania przez
wartości. Ocena skuteczności działania w ujęciu ilościowym była dokony-
wana przez pracownika i przełożonego, a plan działania ustalano z przeło-
żonym na początku każdego okresu, w ramach procesu przygotowania bu-
dżetu. Ocena pracownika realizowana w zgodzie z przyjętymi wartościami
i wzmacniająca spójne z nimi zachowania pozwoliła nam uniknąć różnych
pułapek klasycznego zarządzania poprzez cele, które dziś w wielu przypad-
kach zamieniło się w inżynierię przemysłową ze wszystkimi jej wadami56.
Zaproszenie do dialogu, podczas którego pozwala się ludziom odkrywać do-
świadczenia sprawiające im satysfakcję i skonkretyzować własne cele, spra-
wia, że zaczynają oni dostrzegać logikę własnych wyborów zawodowych (lub
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jej brak), a co za tym idzie – całą energię, która w nich drzemie. W miarę
jak obraz ten staje się coraz bardziej wyraźny, dużo łatwiej jest im dostoso-
wywać pojawiające się po stronie firmy propozycje (cele) do własnych pre-
ferencji. Są gotowi do podejmowania wyborów, za które biorą ODPOWIE-
DZIALNOŚĆ.

Proces oceny w ramach Planu Osobistej Skuteczności pokazywał dwu-
wymiarowy obraz organizacji uwzględniający aspekt jakościowy według war-
tości DROGA oraz ilościowy. W rezultacie powstała mapa organizacji
z uwzględnieniem kompetencji i skuteczności działania. Najprostsza jest in-
terpretacja grupy spełniającej oczekiwania: to są wszyscy, którzy otrzymu-
ją oceny powyżej A w obu kategoriach.

Gwiazdy legitymowały się oceną S w ocenie zachowań i skuteczności
działania. Liczba gwiazd w mBanku była relatywnie niewielka i ich udział
stanowił zwykle 1,5–2,5 procent zatrudnionych w organizacji. Pracowni-
ków niespełniających oczekiwań organizacji, co najmniej z jedną oceną A,
można podzielić na trzy grupy. Interpretacja dwóch ocen poniżej A, zacho-
wań mierzonych według systemu wartości i Indywidualnej Karty Zadań,
nie pozostawia żadnych wątpliwości: przy czym dwie oceny B dają jedno-
znaczny sygnał do rozstania. Przypadek oceny powyżej A za wartości i po-
niżej standardu za wykonanie zadań ilościowych jest dla organizacji lepszy
od sytuacji odwrotnej. Łatwiej intelektualnie pojąć, niż zrealizować w prak-
tyce, gdy trzeba się rozstać z pracownikiem, który wykonuje plany, ale nie
pasuje do organizacji ze względu na sposób postępowania.

Z tymi, którzy przewyższali nasze oczekiwania, firma ustalała ścieżkę roz-
woju: przygotowanie do nowych wyzwań, plany rozwoju kariery. Tym, któ-
rzy spełniali oczekiwania, wskazywaliśmy perspektywy i warunki doskona-
lenia się. Ci, którzy nie sprostali oczekiwaniom, otrzymywali jasny komu-
nikat o wymaganiach i określony czas na ich spełnienie. Wydawałoby się,
że sytuacja tej ostatniej grupy była dramatyczna. Historia pokazała jednak,
że dla wielu osób jasny komunikat, dostęp do narzędzi i szansa w postaci
czasu na zmianę dawały impuls do przemiany lub kontrolowanego odejścia.
W tym aspekcie firma zarządzana przez wartości różni się zasadniczo od or-
ganizacji zarządzanej przez cele lub instrukcje, gdzie realizacja zadań ilościo-
wych i wykonanie ich zgodnie z poleceniem jest ostatecznym wyznaczni-
kiem oceny pracownika.

D R O G A w a ż n i e j s z a n i ż c e l

114



Z w y k l i l u d z i e i w s p a n i a ł e p r z e d s i ę b i o r s t w a

Zarządzanie jest sztuką planowania i osiągania celów przy wykorzysta-
niu istniejących zasobów. Niewątpliwie realizacji celu towarzyszy zadowo-
lenie o charakterze emocjonalnym, ale w dążeniu do najlepszego wykorzy-
stania potencjału pracowników nie można pominąć motywacji materialnej.
Zarządzanie przez wartości nie ogranicza się do wykorzystania systemu war-
tości jako etycznego kierunkowskazu i spoiwa wspólnych przekonań co do
celów i sposobu ich realizacji. W praktyce zarządzania przez wartości
w mBanku nie zaniedbywano roli motywacji finansowej, tyle że konstruk-
cja systemu premiowego była powiązana z zachowaniami zgodnymi z war-
tościami firmy.

Wysokość indywidualnego bonusa została uzależniona od oceny jako-
ściowej i realizacji zadań ilościowych. System motywacji finansowej mBan-
ku, który był pierwowzorem rozwiązań wprowadzonych później w BRE
Banku, opierał się w całości na wyniku oceny pracowników na bazie Pla-
nu Osobistej Skuteczności i Indywidualnej Karty Zadań. W ten sposób wy-
eliminowano całkowicie czynnik dyskrecjonalny w procesie przyznawania
premii pracowniczych, zapewniając pełną przejrzystość procesu.

Kultura organizacyjna – niewidzialna siła, prawdziwa moc

Wartości mBanku, konsekwentnie praktykowane, miały zasadniczy
wpływ na kulturę organizacji, która z kolei stworzyła trwałą przewagę kon-
kurencyjną. O sukcesie we współczesnym biznesie, jak już wielokrotnie pod-
kreślałem, decydują ludzie, a zarządzanie według wartości pozwala w peł-
ni wykorzystać ich potencjał i talenty, dając im w zamian niepowtarzalną
satysfakcję i prawdziwą pasję tworzenia. W czasach, gdy trwa ciągła wojna
o talenty, wartości przedsiębiorstwa stanowią najlepszy powód odrzucenia
konkurencyjnych ofert pracy, czasem nawet
korzystniejszych pod względem finanso-
wym. Od początku było jasne, że kultura
korporacyjna będzie decydować o przyszło-
ści przedsięwzięcia, ale nie wiedziałem, jak
ją budować w ramach przemyślanego i upo-
rządkowanego procesu. Merytokracja,
otwartość, ustawiczne dążenie do doskona-

Wartości mBanku,
konsekwentnie praktykowane,
miały zasadniczy wpływ na
kulturę organizacji, która
z kolei stworzyła trwałą
przewagę konkurencyjną.
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łości poprzez rozwój osobisty i zawodowy, życzliwość we wzajemnych re-
lacjach, pomoc w pokonywaniu trudności, podejmowanie zadań z całą od-
powiedzialnością za ich wykonanie, rozliczanie z realizacji zadań, szacunek
dla klientów i dostawców, pomijanie struktury organizacyjnej i hierarchii
w komunikacji, szybkość działania, uczenie się na błędach własnych i cu-
dzych – to były wartości i wymagania przekazywane od początku jako pod-
stawowe dla kształtowania relacji wewnętrznych i wizerunku zewnętrzne-
go mBanku. Określenie wartości zasadniczych, a następnie przeniknięcie
ich do życia organizacji, stworzyło kulturę DROGI.

Z perspektywy czasu można powiedzieć, że mBank zbudował unikalną
kulturę organizacyjną, wyróżniając się nie tylko w sektorze finansowym.
Wojciech Kostrzewa, długoletni prezes BRE Banku, potem szef ITI Hol-
ding, odnosząc się do zespołu mBanku, wielokrotnie używał żartobliwie
określenia „sekta”, dodając, że chodzi mu o „niezwykle silną koncentrację
na celu, opętańczą pracowitość, skupienie się na wykonywanej pracy, pod-
porządkowanie działań realizacji wizji lidera, która była dla otoczenia czy-
stą abstrakcją”.

Ludzie, dla których mBank był kolejnym miejscem pracy, zdawali sobie
sprawę, że kultura organizacji różni się zasadniczo od kultury innych firm,
jakie dotychczas poznali. Głównie z tego powodu, że mieli wpływ na jej kształ-
towanie, unikali jak ognia powtarzania błędów, które dopiekły im w przeszło-
ści. Dla młodych, dopiero rozpoczynających drogę zawodową, taka kultura
była sprawdzianem charakteru: nie ograniczano ich wolności, oczekując w za-
mian odpowiedzialności i całkowitego zaangażowania. Również dla Arka Jad-
czaka, którego rekrutowałem do pracy osobiście jako wielce obiecującego, no-
stalgicznie nastawionego do rzeczywistości studenta, mBank był pierwszym
miejscem pracy. Odszedł po kilku latach, pozostawiając duży wkład w roz-
wój internetowej twarzy mBanku. Wrócił już jako przedsiębiorca, który współ-
pracuje ze swoją byłą firmą w wielu dziedzinach. Jego zdaniem:

To właśnie lojalność – podobnie jak w wojsku lub jednostkach specjalnych, wzajemne

zaufanie i poleganie na innych w trudnych akcjach, operacjach, atakach na wroga, w tym

wypadku konkurencję – decydowała, że wspólna praca zespołowa mogła przynosić

efekty. Lojalność do projektu, marki, do siebie, innych. Ludzie po prostu lubili ze sobą

pracować i zwykła codzienna praca, czasem męcząca i żmudna, przynosiła dużą frajdę.
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Każdy, kto odszedł, przekonał się na swojej skórze, że gdzie indziej, niekiedy w dużo

lepiej zorganizowanych firmach, trudno o odtworzenie takiej atmosfery, podejścia

i kultury pracy. Dlatego też wbrew temu, co mówiło się na rynku od końca lat

dziewięćdziesiątych, że jeśli ktoś odszedł dobrowolnie z BRE Banku, to nie miał już do

niego wstępu, powstało „zjawisko BRErecydywistów” – pracowników wracających na

kolanach, niczym syn marnotrawny, do dawnego zespołu. Niekiedy nie dało się wejść

drugi raz do tej samej rzeki i ludzie rezygnowali powtórnie, ale byli i tacy, którym lekcja

odebrana gdzie indziej została w głowie na długo i drugi raz już nie popełniali tego

samego błędu. To samo dotyczy prób przeszczepienia pewnej kultury pracy i podejścia

do biznesu w tworzonych przez byłych pracowników firmach. Pod tym względem mBank

okazał się także niepowtarzalnym projektem, wypadkową wielu wektorów.

Niepowtarzalnym, trudnym do skopiowania, zarówno jeśli chodzi o model operacyjny,

jak i biznesowy oraz metodę, jaką kierowali się ludzie tworzący go od podstaw,

zarządzający nim. Metodę, na którą składało się wiele czynników, choć przede wszystkim

składali się na nią ludzie, wierzący w nią, wierzący w siebie, wierzący w lidera. W tej

metodzie było wiele szaleństwa. W tym szaleństwie była metoda.

Renata Tadeusiak, która obserwowała nas z dystansu jako specjalista za-
rządzania zasobami, pracująca także dla MultiBanku i części korporacyjnej
BRE Banku, ten fenomen kultury organizacyjnej widzi tak:

Trudno opisać kulturę organizacyjną mBanku. Wszyscy, którzy w niej pracowali, wiedzą,

że była unikalna. Różniła się wyraźnie od kultur, które możemy spotkać w tradycyjnych

instytucjach finansowych. Pamiętam, że gdy szukaliśmy firm szkoleniowych, które miały

z nami współpracować przy realizacji projektów rozwojowych, bardzo dużo czasu

poświęcaliśmy na wprowadzenie tych firm w klimat organizacyjny mBanku. Każde takie

wprowadzenie rozpoczynaliśmy od wycieczki pokazującej przestrzeń biurową, w jakiej

pracują „mBankowcy”. Praca na open space była standardem, nawet w obszarach, gdzie

zadania wymagały ciszy i koncentracji, na przykład

przeprowadzanie analizy kredytowej. Otwarta

przestrzeń wspierała wymianę informacji, poczucie

bycia razem. Założenia związane z taką organizacją

przestrzeni były tak silne, że kiedy mBank

zmieniał kolejne siedziby, podstawy pozostawały

ciągle te same. W kulturze mBanku nie było

atrybutów władzy związanej z miejscem

w strukturze organizacyjnej. Dyrektorzy jednostek

mieli małe, skromne pomieszczenia, koniecznie

przeszklone ściany, najczęściej z otwartymi

drzwiami.

Trudno opisać kulturę
organizacyjną mBanku.
Wszyscy, którzy w niej
pracowali, wiedzą, że była
unikalna. Różniła się wyraźnie
od kultur, które możemy
spotkać w tradycyjnych
instytucjach finansowych.
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Miejsca, gdzie ludzie mogli się spotkać, porozmawiać, miały charakter nieco

kawiarniany, swobodny, ułatwiający wymianę myśli i otwartość. Lekkie meble dawały

możliwość organizacji przestrzeni, zależnie od potrzeb można je było przestawiać,

wynosić. Sale do spotkań koniecznie przeszklone – miały wyrażać wartość mBanku „nie

mamy nic do ukrycia”. Ogromne akwarium z tysiącem litrów wody, ze złotymi rybkami

(pierwszy symbol na karcie kredytowej mBanku), niezależnie od kolejnej lokalizacji, było

ciągle z nami. Dwie kamery transmitowały na żywo do Internetu, co dzieje się

w mBanku, jedna podglądała rybki w akwarium, druga życie open space.

Po takiej wycieczce firma szkoleniowa wiedziała już, że otwartość, bycie razem, wspólna

praca, gdzie komunikacja bezpośrednia jest wpisana w codzienność „mBankowców”,

to nie hasła, ale fakt prezentowany między innymi w artefaktach kultury.

Pamiętam, że gdy powstała idea schodów (rodzaj trybuny, żywcem z piłkarskich

stadionów, usytuowanych w centrum open space, na otwartej przestrzeni), na których

miały się między innymi odbywać środowe spotkania prezentujące wyniki biznesowe,

byłam zaniepokojona. Wszystkie moje doświadczenia związane z prowadzeniem takich

spotkań, wskazywały, że nie da się „poważnie analizować wyników”, gdy po korytarzu

chodzą ludzie z kubkami kawy w rękach i na moment przystają, aby zobaczyć, jak w tym

tygodniu wygląda sprzedaż kart kredytowych. Jakże się myliłam. Nie zaufałam wtedy

intuicji głównych menedżerów mBanku. Wygląd „sali konferencyjnej”, jaką stały się

schody wbudowane w przestrzeń open space, okazał się kolejnym elementem kultury

wskazującym, że nie mamy nic do ukrycia i że każdy musi mieć wysoką świadomość

biznesową tej organizacji i nie trzeba „marmurów” i sal konferencyjnych z dębowymi

stołami, aby poważnie mówić o wynikach biznesowych.

Arek Jadczak:

W mBanku, który od początku był tylko wydziałem lub raczej zbiorem kilku wydziałów

(włączając back office), granice między jednostkami, popularnymi w innych bankach

silosami czy departamentami, a w bardziej fizycznym wymiarze – pokojami, zacierały

się. W wielu wspólnych działaniach sprzedaży i marketingu odpowiedzialność za

koncepcję reklamy czy podejście do dystrybucji była po obu stronach, a czasem nawet

po trzech stronach, bo do dyskusji na temat akcji sprzedażowej włączali się też ludzie

odpowiedzialni za rozwój systemu lub produkty. Na tym polegał też fenomen pracy

projektowej. Pomimo że w pierwszej fazie funkcjonowania mBanku nie było to

proceduralnie uwarunkowane, zespoły projektowe powstawały samoczynnie, ludzie

łączyli się w grupy, w których dalej pracowali, nie zaniedbując swoich codziennych

obowiązków. To mogło się podobać, choć było też dość męczące, kiedy pojawiało się

coraz więcej wyzwań i wobec rosnącej konkurencji, wyścigu, jeśli wręcz nie wojny

o udział w rynku, a więc przybywających już nie liniowo, a wykładniczo projektów.
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Przybywało też ciężkiej pracy, na czym cierpieli sami pracownicy oraz ich najbliżsi. Ale

faktem jest, że nie było ograniczeń w dostępie do ciekawych projektów, wszyscy chętni

mieli szansę w nich uczestniczyć. Można było się zgłaszać na ochotnika, odpowiadać

spontanicznie na pilną potrzebę biznesową lub generować własne pomysły – proces

wyglądał tak samo: ktoś z przełożonych zatwierdzał wstępnie projekt w tej fazie i prace

zaczynały się od razu. Jeszcze nie było pewne, czy projekt będzie realizowany i w jaki

sposób, bo musiał przejść ewaluację pod kątem generowania biznesu, a salki

projektowe, flipcharty były już zajęte.

Macierz, takie podejście do pracy, gdzie bardziej liczyła się funkcja w zespole

projektowym niż stanowisko – których i tak było mało z uwagi na dość płaską strukturę

– dawała komfort, że ciągle coś się dzieje, praca jest dynamiczna, ciągle robi się coś

nowego. Ale też podejście projektowe skutkowało tym, że można było się nauczyć wielu

rzeczy. W konsekwencji ludzie stawali się dość uniwersalni. Ludzie od marketingu mogli

wejść w rolę sprzedawcy odpowiedzialnego za produkt, niekiedy wchodzili tak głęboko

w zagadnienia prawne niezbędne do rozwiązania problemu produktowego,

konkursowego czy innego biznesowego, że to dzięki nim powstawały zręby

regulaminów, zapisów czy ważnych dokumentów, w dalszej kolejności akceptowane lub

poprawiane i szlifowane przez zawodowych prawników. Ktoś może zapytać: „Po co?”.

Dzięki temu stwierdzenie „ekipa do zadań specjalnych” nabierało nowego sensu. Ludzie

zdobywali kolejne szlify, w trakcie pracy specjalizowali się. Dodatkowo przy takim

podejściu do pracy automatycznie, bo naturalnie, wyłaniali się przyszli liderzy. Kto

sprawdził się na placu boju, kto dobrze poprowadził zespół projektowy pod swoim

dowództwem, sprawdził się jako lider – mógł liczyć na przyszły awans.

Wirtualna firma w rzeczywistym świecie

Praca w mBanku była zdominowana przez proces uczenia się poprzez
działanie (ang. learning by doing). Nawet jeśli nie istniał jasno sprecyzowa-
ny cel, a przedsięwzięcie miało charakter eksperymentu bądź było podąża-
niem za głosem intuicji, na koniec jedynym kryterium oceny przydatno-
ści propozycji stawał się rachunek opłacalności.

Arek Jadczak:

Kiedy w mBanku miało coś powstać – nieważne, czy nowy produkt, usługa, serwis

internetowy, proces obsługi, czy chodziło tylko o zmianę ceny lub innych warunków

produktu – bardzo konsekwentnie, jako metoda, stosowany był benchmarking. Zawsze

i wszędzie mBank porównywano nie tylko do konkurencji, ale i najlepszych przykładów

z branży bankowej na świecie, a nawet szerzej – można powiedzieć, że inspiracji
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poszukiwano głównie poza nią. Było na swój sposób fascynujące, że różne teorie,

koncepcje, narzędzia, techniki, metody – niekiedy wręcz podręcznikowe, szkolne –

można było stosować w mBanku w praktyce i obserwować, jak działają. Analiza

konkurencji Portera, macierz BCG, metodyka McKinseya, określanie potencjału rynku

metodami statystycznymi, różne teorie marketingowe: tradycyjne i nowoczesne, zwykła

analiza cost-benefit, analiza wrażliwości, a z czasem bardzo zaawansowane

i wymagające, jak zbalansowana karta wyników (Balanced Score Card), Six Sigma, Lean

Management, nie były już tylko podręcznikowym przykładem. Stawały się użyteczne,

a ich znajomość i umiejętność stosowania były warunkiem koniecznym pracy w mBanku.

Dobierano najlepsze narzędzia do realizacji celu, a w tym wszystkim najważniejsze była

prostota. „Keep it simple” – powtarzano jak mantrę. Do SWOT-a zapraszani byli wszyscy

– metoda karteczkowa sprawdzała się najlepiej.

Analiza SWOT – prowadzona prostą metodą naklejania swoich „typów” na flipchart –

prowadziła do podejmowania najtrudniejszych decyzji. Nie każdy miał pojęcie

o zarządzaniu strategicznym w wydaniu podręcznikowym, ale wszyscy w tym procesie

uczestniczyli. Wykonanie Diagnozy Strategicznej było nieodłącznym warunkiem każdej

ważnej decyzji biznesowej. Niezliczone studia przypadków, analiza trendów, najlepszych

światowych praktyk, to była codzienność. Opracowania dostępne na rynku zamawiano

na potrzeby mBanku natychmiast. Amazon.com był naszą księgarnią, a wiodące szkoły

biznesu – Harvard Business School, INSEAD, Wharton School, Uniwersytet Stanforda

– były źródłem opracowań studialnych i analiz. Standardem było pytanie: „Jak robią to

inni?”. Chodziło nie tyle o naśladownictwo, ale o wyciąganie wniosków z błędów

i sukcesów innych. „Ucz się na błędach innych, a unikniesz własnych” – powtarzał PSL

(Prezes Sławomir Lachowski). I to działało. Egg, ING Direct, UnoFirst, Wingspan,

ING-DiBa, Charles Schwab... Monitorowanie i analizowanie każdego posunięcia głównego

konkurenta – Inteligo. Badanie oferty i reakcji tradycyjnych banków w Polsce. Zlecanie

badań, prowadzenie małych projektów badawczych na własną rękę przy użyciu call

center i prostych skryptów rozmów. To wszystko miało na celu znalezienie odpowiedzi

na najważniejsze pytanie: co zrobić, aby być pierwszym, największym, aby zarobić,

bo nad głowami osób odpowiedzialnych wisiał magiczny break-even point (BEP).

Choć były momenty zwątpienia, a niektórzy sfrustrowani złośliwie przemianowali termin

break-even point na Break-even Power Point, który, podobnie jak Excel i papier, mógł

przyjąć wszelkie założenia i liczby – mBankowi udało się go osiągnąć w zakładanym

czasie. Strategia, zarządzanie strategiczne, angażowanie wszystkich w decydowanie

o sprawach małych i dużych okazały się kluczem do sukcesu.

Renata Tadeusiak:

Język mBanku wyznaczały między innymi takie pojęcia, jak „ciąg na bramkę”, „nie

odpuszczamy, walczymy do upadłego”… Określały one determinację i wytrwałość, z jaką
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„mBankowiec” realizował zadania, których się podejmował. Kolejna cecha

charakterystyczna dla kultury mBanku to bycie razem. Wspólna praca, wspólna zabawa,

wspólne branie odpowiedzialności, gdy coś się nie udało. Zespół – jeden za wszystkich,

wszyscy za jednego. Wszędzie razem. Każde działanie, które mBankowcy podejmowali

wewnątrz organizacji było silnie powiązane z wartościami, w jakie wierzyli. Jeśli każdy

może mieć wpływ na to, co się dzieje w mBanku, to należy zaprosić wszystkich

pracowników na warsztaty strategiczne. Stało się tradycją, że w czerwcu każdego roku

cały zespół wyjeżdżał na dwudniowe warsztaty. Cel: zaproszenie ludzi do

współodpowiedzialności ze realizację zadań w kolejnym roku, inspirowanie do

pokonywania nowych wyzwań, bycie razem i doświadczenie czegoś nowego. Dla

każdego, kto choć raz był odpowiedzialny za organizację warsztatów strategicznych, jest

jasne, że nie da się zorganizować warsztatów w grupie 60 osób. Być może w innych

organizacjach się nie da, ale w mBanku się udawało. Tutaj nie było rzeczy niemożliwych.

A to, że dotąd nikt czegoś takiego nie zrobił, nie oznacza, że się nie da. Co roku więc

wyjeżdżaliśmy na warsztaty, choć zespół się rozrastał. Założenia były ciągle takie same.

Każdy pracownik znał cele mBanku na nadchodzący rok już w czerwcu, rok wcześniej.

Kolejne lata przynosiły kolejne, wydawałoby się nierealne, cele. Pamiętam, że pewną

tradycją stało się, że podczas warsztatów dostawaliśmy koszulki w nadrukowanymi

celami do realizacji: „2 miliony klientów, numer jeden w jakości”, „500 pomysłów na

500 milionów”. Zawsze były czerwone, jak kolor mBanku, a cele bardzo ambitne. Ludzie

przyjeżdżali, zapoznawali się z celami, później dyskutowali w grupach warsztatowych,

jak można je osiągnąć, słuchali inspiracji ze świata, nowych idei, trendów, opowieści

z podróży, ze wspinaczki wysokogórskiej, biegów maratońskich, nurkowania itd. Potem

bawili się do upadłego. O 24.00 zawsze hymn mBanku, głośno skandowana przez

wszystkich piosenka zespołu Golec uOrkiestra „Ściernisko”:

„Tu na razie jest ściernisko,

Ale będzie San Francisco,

A tam, gdzie to kretowisko,

Będzie stał mój bank”.

Wracaliśmy do pracy z przeświadczeniem, że cele, które przed nami stoją, na pewno

osiągniemy. Manipulacja? Nie. Przekonanie, że ludzie są największym kapitałem

organizacji, że należy się z nimi otwarcie komunikować i że naprawdę każdego

pracownika, niezależnie od tego, na jakim szczeblu organizacji się znajduje,

interesuje, w jakim kierunku zmierza firma. Choć pracowników przybywało, warsztaty

realizowano co roku: my mieliśmy za zadanie doskonalenie formuły tak, aby czas ten

był wykorzystany efektywnie. Program takiego wyjazdu był zawsze skrupulatnie

omawiany z PSL (Prezes Sławomir Lachowski). Menedżerowie linii biznesowych

przechodzili prawdziwy chrzest bojowy, ponieważ często ich pomysły na realizacje celów

były poddawane ostrej krytyce nie tylko przez Prezesa. Pracownicy uczyli się, że
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niezależnie od specjalizacji każdy może mieć pomysł, który zmieni rzeczywistość

mBankową. Tradycją stało się, że ci z najkrótszym stażem, często jeszcze studenci, byli

odpowiedzialni za przygotowanie szalonych rozwiązań biznesowych jako pożywki do

burzy mózgów.

Badacze zwracają uwagę, że silne kultury organizacyjne są jak sekty. Pracownicy

identyfikują się z systemem wartości organizacji, posługują się unikalnym językiem,

trudno im czasem nawiązać kontakt z ludźmi, który pracują w organizacjach odmiennych

kulturowo. Zagrożeniem dla takich kultur jest hermetyczność. Pamiętam, jak

rozmawiałam z chłopakiem, który po okresie próbnym postanowił odejść z mBanku.

Trwała właśnie kampania „mBank jest kobietą”. Zapytany o powód powiedział, że

„mBank jest piękną kobietą. Niestety kobietą nie w moim stylu”. Nie wszyscy chcieli

pracować w takiej kulturze. Jednak jej moc tkwiła w wyrazistości, jednoznaczności. „Jeśli

lubisz ciężko pracować, ale i mieć fan z tej pracy, dołącz do nas” – świadome

wzmacnianie tych elementów kultury organizacyjnej, które były spójne z wyznawanymi

wartościami, należało nie tylko do Prezesa i HR-u, ale przede wszystkim do menedżerów.

Gdyby odpowiedzialność za kształtowanie kultury spoczęła wyłącznie na założycielu,

po jego odejściu unikalna kultura mBanku uległaby zmianie, a tak się nie stało.

Arek Jadczak:

Indywidualizm pojedynczych ludzi, co zdarza się w innych firmach rzadko, złożył się na

indywidualizm całości: zespołu, w którym przy okazji jednostkom tym żyło się

i pracowało dość wygodnie. Jeśli ktoś był freakiem reszta doskonale wiedziała, że nim

jest i potrafiła to uszanować. W pewnym momencie, kiedy nastąpiło pierwsze zmęczenie

materiału (wiosna 2002), wszyscy na wszystkich patrzyli jak na freaków. Ponieważ

pracowało się ciężko, czasem do rana, tolerowane były różne dziwne zachowania. Także

Klientów, którzy wielokrotnie pukali w szybę na parterze pomarańczowego budynku przy

al. Mickiewicza w Łodzi z prośbą, by wskazać im salę operacyjną mBanku i doprowadzić

do okienka kasowego...

Dziś miło wspomina się tamte lata. W powietrzu unosiła się rewolucja w bankowości,

i była to rewolucja nieco w stylu punk. Można było mieć wrażenie, że powstało coś

alternatywnego, że bankowość już nigdy nie będzie

taka sama jak przedtem. I nie jest. mBanku nie

byłoby bez pewnych rytuałów, których w innych

bankach, a może i firmach innego rodzaju, nie ma.

Liczne podróże zagraniczne pracowników zawsze

były traktowane – oprócz celu głównego, jakim

była na przykład konferencja branżowa – jako

specyficzny research: zarówno jeśli chodziło

Dziś miło wspomina się tamte
lata. W powietrzu unosiła się
rewolucja w bankowości,
i była to rewolucja nieco
w stylu punk.
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o londyńskie metro, kawiarnie amerykańskiego Starbucks Coffee czy portugalską sieć

bankomatów… W każdym zakątku świata można było dostrzec coś interesującego,

co mogło przydać się w codziennej pracy – kreowaniu kolejnych pomysłów, walce

z konkurencją. Niepisany obowiązek fotografowania tego, co ciekawe z biznesowego

punktu widzenia, przywożenia ulotek i materiałów reklamowych niczym mapek

z muzeów wszedł wszystkim powoli w krew. Podpatrywanie innych produktów i usług

bankowych podczas wyjazdów za granicę stało się standardem. Doszło do tego, że ludzie

lądujący w USA tuż po opuszczeniu lotniska udawali się albo do Starbucks Coffee, albo

do Wal-Martu, aby obejrzeć na własne oczy osławione modele biznesowe. Niektórzy nie

dostrzegali tam nic wyjątkowego, ale i tak szli, by przekonać się, jak to zrobili ci goście,

którzy zarobili tyle pieniędzy na zwykłej kawie. A po powrocie nierzadko urządzano

prezentacje ubarwione opowieściami, tak by ci, którzy tam nie byli, mogli dowiedzieć

się ciekawostek choćby z ustnych relacji naocznych świadków.

Podejście do dzielenia się wiedzą to wyjątkowa sprawa. Ponieważ grało się do jednej

bramki, uznano, że każdy powinien dysponować takim samym potencjałem i zasobami.

Standardem stało się zatem dzielenie się materiałami ze szkoleń, konferencji, na które

coraz częściej pracownicy mBanku wyjeżdżali nie jako uczestnicy, lecz w charakterze

prelegentów. Każdy miał więc dostęp do materiałów elektronicznych z takich wydarzeń

jak seminaria, fora branżowe, zagraniczne konferencje czy wyjazdy służbowe. Osobny

temat to książki podrzucane ludziom przez samego Lachowskiego jako lektury

obowiązkowe. Niekiedy były one pamiątkami z jego podróży służbowych: dopiero co

przeczytane w samolocie nad Atlantykiem, a już kultowe na open space. Lub książki

kupowane pracownikom jako nagrody za sukcesy w pracy. Zawsze starannie dobierane,

z natchnionymi dedykacjami. Obdarowywanie nimi wyróżnionych z tłumu pracowników

tylko z pozoru przypominało szkolne akademie na zakończenie roku. Tam książka była

przedmiotem. W tym wypadku książka była narzędziem, które miało być wykorzystane

w dalszej pracy i dać jeszcze lepszy efekt. Pomagała rozwinąć dostrzeżony przez szefa

potencjał w danym człowieku. Budujące było to, że niekiedy te lektury obowiązkowe były

czytane przez ludzi, którzy ostatni raz mieli w ręku książkę przed maturą z polskiego...

Innym zaś razem były połykane w ciągu jednej nocy przez ludzi chłonnych nowych

koncepcji jak tlenu.

Zapewne do niepisanej księgi rekordów czytelniczych przejdzie nieprzespana noc Wojtka

Bolanowskiego, w trakcie której przeczytał całe „The Cluetrain Manifesto”. Co ważne:

utwierdził się, że dobrze myśli, i dalej konsekwentnie wcielał w życie koncepcję „rynki

to rozmowy”, stając się z każdym dniem ulubionym pracownikiem mBanku wśród

Klientów, tropiących wręcz jego każdy ruch w Internecie. W wyjazdach zagranicznych

też był ukryty cel biznesowy. Chodziło o coś znacznie więcej niż tylko posłuchanie

mądrzejszych specjalistów. Człowiek wracał do mBanku niekiedy tak nakręcony

i zainspirowany tym, co usłyszał i zobaczył nie tylko w trakcie wykładów czy prezentacji,

ale w ogóle w danym kraju lub mieście, że sunął do przodu niczym dobrze naoliwiony
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tłok. Chodziło o stawianie poprzeczki, pokazywanie, gdzie jest poziom, do którego nie

tylko trzeba równać, ale i go pokonać, przeskoczyć. Choć samo spotykanie twarzą

w twarz i słuchanie słynnych założycieli najbardziej udanych firm internetowych na

świecie, pracowników kultowych przedsiębiorstw, menedżerów banków stanowiących

niedościgniony wzór było także inspirujące.

Alina Strycharz, odpowiedzialna przez pewien czas za cały obszar HR
w Detalu BRE Banku, początkowo miała wielki problem ze zrozumieniem,
o co w mBanku naprawdę chodzi:

Do firmy dołączyłam w 2002 roku. Lokomotywa nabierała tempa. Już pierwszy kontakt

z organizacją zapowiadał przygodę. Weszłam do banku w przekonaniu, że jest to

poważna instytucja, a tu wszyscy biegają pomiędzy biurkami, nie milkną rozmowy przez

telefony stacjonarne, inni przemieszczają się po open space marszowym krokiem ze

słuchawkami na uszach, rozmawiając bez przerwy. Wszystko wyglądało jak centrum

dowodzenia lotami kosmicznymi tuż po starcie wahadłowca. Rozglądałam się ze

zdziwieniem i niedowierzaniem. Miałam za sobą 17-letni staż pracy głównie w małych

kameralnych zespołach, olbrzymie doświadczenie jako trener i szkoleniowiec, ale firmy

znałam głównie z relacji uczestników moich szkoleń: nie miałam żadnych doświadczeń

„od środka”. Pomyślałam: jeżeli tak wygląda praca w korporacji, to całkiem nieźle. Ruch,

energia, pogoda na twarzach ludzi – wszystko mnie zachwyciło. Czułam, że to może być

moje miejsce.

Dziś, z perspektywy lat wiem, że moje przyjście do banku tylko na pozór było sprawą

przypadku. Wprawdzie szukałam dla siebie nowych wyzwań, ale nie spełniałam

podstawowych kryteriów kompetencyjnych, jakie tradycyjnie należałoby postawić osobie

zatrudnionej z myślą o budowaniu polityki szkoleniowej firmy. Żadnych doświadczeń

w HR, żadnych doświadczeń korporacyjnych. Moim atutem było doświadczenie we

wspieraniu ludzi w rozwoju. Wychowana na psychologii humanistycznej Carla

Rogersa, głęboko przekonana do dostrzegania w ludziach potencjału i pełna zaufania,

że wystarczy stworzyć im warunki działania, a oni będą potrafili właściwie pokierować

swoim życiem, w tym także zawodowym, i odnosić sukcesy, znakomicie odnalazłam się

w kulturze, jaką zastałam57. Otwartość, samoświadomość, odpowiedzialność,

asertywność, dialog, informacja zwrotna – to był mój podstawowy warsztat pracy i tego

przez całą moją zawodową praktykę uczyłam innych. Teraz otworzyła się przede mną

perspektywa uczestniczenia w tworzeniu ludziom warunków rozwoju w oparciu

o wartości, które były głęboko moje, a jednocześnie podzielane i pożądane w miejscu
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pracy! Cel był jasny: biznes wymagał, by pracownicy potrafili budować relacje z klientami

tak naturalnie i autentycznie, aby klient miał pewność, że propozycje, z którymi się

spotyka, były przygotowane z myślą o nim, dla niego i w jego interesie. Jeśli pracownik

potrafił to klientowi przekazać, cele biznesowe były osiągane. Tego miałam nauczyć tych,

którzy pracowali z klientami. Typowe rogersowskie zadanie: przełożyć wiedzę

psychologiczną na temat skutecznego działania na praktykę.

Organizacja to system. System, który powinien być spójny i działać według jednakowych

reguł i zasad. By „pierwsza linia” autentycznie potrafiła budować relacje z klientami, musi

mieć prawdziwe, autentyczne relacje wewnątrz organizacji. Pamiętam pierwszy program

szkoleniowy dla doradców, który realizowaliśmy w banku. Profesjonalizm naszych

pracowników miał opierać się na wykorzystywaniu wiedzy o skutecznych regułach

komunikacji, radzeniu sobie z emocjami własnymi i klientów, uważnym słuchaniu,

rozpoznaniu potrzeb klientów poprzez sztukę zadawania właściwych pytań – wszystko

zgodnie z zasadą świadomego uczenia się.

Nasz proces zdobywania umiejętności opieraliśmy na cyklu uczenia opisanym przez

psychologa Davida Kolba. Mówił on o uczeniu się w drodze konkretnych doświadczeń,

poprzez refleksję, aktywne eksperymentowanie uzupełnione abstrakcyjną

konceptualizacją58. Poprzez analizę tego, co pomaga osiągać cele zgodnie z przyjętymi

zasadami, pracownicy uczyli się, co należy wzmacniać i rozwijać w swoim zachowaniu.

Dochodząc w drodze refleksji i analizy, co nie pomaga – uczyli się, jak wyeliminować

nieskuteczne zachowania. Za każdym razem zachęcaliśmy do poszukiwań, jak można

ten sam cel uzyskać szybciej, sprawniej, mniejszym kosztem.

Uczyliśmy ludzi, jak mają kierować sobą w określonej sytuacji, jak wykorzystać

możliwości, które potrafili rozpoznać. To miała być twórcza, kreatywna praca, a nie

mechaniczne powtarzanie wyuczonych zachowań. Zaprosiliśmy do współpracy trenerów

potrafiących pokierować procesem uczenia w oczekiwany przez nas sposób. Dziś

nazywamy taki styl wspierania w rozwoju – coachingowym. Nasi trenerzy nie dawali

gotowych recept czy pewnych sposobów na pozyskiwanie klientów. Konfrontowali

z rzeczywistością, pobudzali do refleksji i wysnuwania wniosków.

Pierwsza reakcja uczestników szkoleń była zaskakująca. Spotkaliśmy się z zarzutami:

co to za szkolenie, na którym nie mówią, jak mamy się zachowywać, nie dają gotowych

algorytmów, nie ma scenariuszy rozmów, sami musimy wszystko wymyślać? Co to za

eksperci, jeśli my sami musimy dochodzić do rozwiązań? W innych firmach ludzie mają

jasno powiedziane, co powinni robić!! My też mówiliśmy – mówiliśmy, jaki cel stawiamy,

mówiliśmy, w zgodzie z jakimi wartościami mamy działać, pokazywaliśmy, jakie reguły

zachowania służą relacji z klientem, która była dla nas najważniejsza. Poprzez ćwiczenie

zachowań uznanych za konstruktywne, metodą kolejnych przybliżeń pracownicy

budowali swoje kompetencje.
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Doświadczenie przez pracowników procesu rzeczywistego poszukiwania najbardziej

właściwych zachowań, przy wsparciu kolegów i trenerów, sprawiło, że nie chcieli później

godzić się z rutynowym programem szkoleniowym: prezentacja, symulacja, omówienie,

energizer i następny wątek. Firmy szkoleniowe uporczywie trwające przy takim stylu

pracy z grupą nie sprawdzały się u nas. Na stałe zostawały z nami takie, które

zdecydowały się wyjść ze strefy komfortu prowadzenia powtarzalnych standardowych

zajęć na rzecz budowania programów głęboko osadzonych w naszej rzeczywistości

biznesowej. Akceptowaliśmy firmy budujące program na autentycznym doświadczeniu

uczestników szkoleń w oparciu o rzetelną informacje zwrotną, ugruntowaną wiedzę

o kierowaniu emocjami i asertywnym budowaniu odpowiedzialnych relacji. Budowaliśmy

w ten sposób wśród naszych pracowników świadomość i odpowiedzialność. Chcieliśmy,

by stały się one fundamentem, na którym rozwijać będziemy kolejne kompetencje,

pozyskiwać ustawicznie wiedzę i umiejętności, jak również kształtować podstawy kultury

organizacji.

Budowa kultury organizacyjnej była procesem planowym, który posia-
dał własną dynamikę i miejsce na spontaniczność, mówiły o tym jasno we-
wnętrzne dokumenty banku59:

Wyjątkowość projektów mBanku wyraża się silną specyfiką ludzi, którzy je tworzą.

Poszukują oni w swej pracy wyzwań, w których połączą przeżycie przygody

biznesowej z intensywnym rozwojem osobistym i zawodowym. Dla liderów i ludzi

kształtujących kulturę organizacji oznacza to konieczność utrzymania w równowadze

trzech elementów:
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Dwa obszary pracy z ludźmi mają absolutnie pierwszorzędne znaczenie dla osiągnięcia

tej równowagi:
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ŚWIADOMOŚĆ

Wysokiej jakości reSeksja obejmująca wszystkie istotne in-
formacje na temat pracy, jej celów, kontekstu i uwarunko-
wań, w jakich jest wykonywana, doświadczeń z przeszło-
ści, możliwych wariantów działania, własnych motywów,
zachowań i relacji z innymi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Poczucie się autentycznym właścicielem
swojej pracy i wzięcie pełnej odpowiedzial-
ności za jej efekty i styl wykonania.

Pracownicy rozwijali się pod każdym względem błyskawicznie. Stawali się coraz bardziej

skuteczni, coraz bardziej przedsiębiorczy, podejmowali nowe wyzwania, przejmowali

kolejne obszary odpowiedzialności. Młodzi ludzie (średnia wieku na początku

powstania mBanku nie przekraczała 30 lat) mieli ogromną frajdę z możliwości wpływu

na kształtowanie otoczenia, w jakim pracowali. Tak powstawało wiele rytuałów, które

stawały się elementami kultury mBanku. Wspólna gra w piłkę nożną, wspólne imprezy

po pracy, mBank Łódź Maraton, Sielpia Extreme, unikalne spotkania wigilijne

(na przykład na lodowisku).

Ta różnorodność kultury mBanku miała niewątpliwie jeden wspólny mianownik – była

proefektywnościowa. Wszystkie jej elementy, formalne i nieformalne, służyły

budowaniu organizacji, która była tak unikalna, że ludzie, którzy już w niej nie pracują,

z sentymentem wspominają „czas mBanku”, podkreślając, że „druga taka przygoda

nigdy się nie powtórzy”.

Zdaniem Petera Druckera, „zarządzanie jest sztuką wyzwoloną – »wy-
zwoloną«, ponieważ dotyczy podstaw wiedzy, samopoznania, mądrości
i przywództwa, a »sztuką«, bo znajduje praktyczne zastosowanie”. W mo-
im przypadku, jako lidera zarządzającego projektami i wielkimi przedsię-
biorstwami, wszystko to się sprawdziło. Starałem się poszukiwać rozwiązań
biznesowych, sięgając do podstaw wiedzy, którą zdobywałem, pchany nie-
zaspokojoną ciekawością świata. Samopoznanie uświadomiło mi granice mo-
ich umiejętności przywódczych. Zrozumiałem, że mądrość to suma wiedzy
i doświadczenia połączona ze zdolnością do autorefleksji. Zarządzanie do-
tyczy działania, którego sprawdzianem są zawsze wyniki. W krótkim okre-
sie zwracamy uwagę na aktualny zysk i wartość rynkową firmy. W dłuższej
perspektywie coraz większego znaczenia nabierają mniej wymierne aspek-



ty działania: kultura organizacji, poziom zadowolenia pracowników, jakość
przywództwa, potencjał innowacyjności, długookresowa konkurencyjność.

W marcu 2008 roku, gdy żegnałem się z BRE Bankiem, zdałem sobie
sprawę z tego, że największym moim osiągnięciem w pracy w tej instytu-
cji nie były wysokie zyski, znakomita wycena akcji i historycznie najwyż-
sza kapitalizacja rynkowa, lecz stworzenie innowacyjnego modelu bizneso-
wego o wysokiej konkurencyjności i wdrożenie nowatorskiej koncepcji za-
rządzania przez wartości. Obie te rzeczy były wyróżnikiem BRE Banku na
polskim rynku, niemożliwym do skopiowania, który w długim okresie sta-
nowił strategiczną przewagę konkurencyjną.

ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom:
gotowość i odpowiedzialność

Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!
hasło Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Rozwój i sukces trzeciego sektora, który stanowią organizacje pozarzą-
dowe lub inaczej organizacje niedochodowe (non profit), jaki w ciągu ostat-
nich 50 lat obserwujemy na świecie, a w Polsce na przestrzeni ostatnich
20 lat, związany jest głównie z ewolucją społeczeństwa obywatelskiego, ale
w dużej części także ze wzrostem efektywności zarządzania tymi instytucja-
mi. O ile jeszcze niedawno słowo menedżer budziło skojarzenia wyłącznie
z biznesem, a w sektorze socjalnym było nawet źle odbierane, to obecnie
liderzy ruchu organizacji pozarządowych kształcą się w dziedzinie zarządza-
nia w najlepszych szkołach biznesu. Kiedyś nie kojarzono trzeciego sekto-
ra z biznesem, ponieważ nie musiał dbać o zysk; na szczęście te czasy ma-
my za sobą, a sukces fundacji i stowarzyszeń mierzy się zarówno zdolnością
pozyskiwania funduszy, jak i efektywnością ich wydatkowania. Po pierw-
sze, ludzie i firmy w większości przypadków nie traktują znacznych daro-
wizn jako aktu miłosierdzia, chętniej wspierają organizacje pozarządowe ja-
ko inwestycje w miłosierdzie, mając przekonanie, że pieniądze zostaną we
właściwy sposób spożytkowane. Tak więc dobrze zarządzane fundacje i sto-
warzyszenia mają szanse pozyskania większych środków. Po drugie, przy
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