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twa projektu, które śledzi postępy realizacji przedsięwzięcia. Harmonogram
prac zespołu projektowego jest rozpisany na zdania i czynności, opisuje
w najmniejszym szczególe działania niezbędne dla osiągnięcia celu. Dość po-
wiedzieć, że harmonogramy zespołów projektowych składające się na Pro-
jekt mBank, liczyły kilka tysięcy stron.

Pierwotna data startu mBanku to 11 listopada 2000 roku, w dzień Na-
rodowego Święta Niepodległości Polski. Otwarcie banku w dzień wolny od
pracy, który dodatkowo związany jest z odzyskaniem przez Polskę niepod-
ległości po 123 latach rozbiorów,miał symboliczne znaczenie. mBank chciał
tym samym pokazać, że jest zawsze dostępny, działa w systemie w 24x7x365
i daje swoim klientom całkowitą wolność korzystania ze swoich pieniędzy
w dowolnymmiejscu, czasie i w sposób, jaki im pasuje. Zespół 150 osób pra-
cował dzień i noc, by zdążyć na czas, i by wszystko było gotowe do rozpo-
częcia działalności. Dzień przed premierą Zarząd BRE Banku przestraszył
się i nakazał przedłużenie testów gotowości operacyjnej o dwa tygodnie.

Wcześniej sprawdzian, którego celem jest uzyskanie pewności, ze wszyst-
kie operacje biznesowe mogą być przeprowadzane przy wsparciu systemu
informatycznego ALTAMIRA, a interfejsy zewnętrzne i wewnętrzne dzia-
łają poprawnie, został zakończony wynikiem pozytywnym, choć nie obyło
się bez błędów, ale zostały one niezwłocznie wyeliminowane. Projekt odby-
wał się w całkowitej konspiracji, więc dwutygodniowe opóźnienie nie mia-
ło większego znaczenia dla biznesu, tylko w ostatniej chwili zdołaliśmy zdjąć
emisję planowanych na ten dzień spotów reklamowych w głównych kana-
łach TV.

Wejście smoka

Pogłoski rozeszły się szybko po rynku i z niecierpliwością czekaliśmy na
start. W efekcie opóźnienie wyszło nam na korzyść. Informacja o mBanku
rozeszła się lotem błyskawicy najpierw w Sieci, a następnie w środowisku
dziennikarzy biznesowych i na rynku bankowym. Internetowe forum dys-
kusyjne na temat bankowości powstałe w 1998 roku – pl.biznes.banki9 by-
ło stale obserwowane przez bankowców i dziennikarzy serwisów gospodar-

9 Archiwum forum dyskusyjnego http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=archiwum&group=pl.biz-
nes.banki



czych, bowiem stanowiło dla obu grup źródło nieocenionych informacji
z pierwszej ręki. Bankowcy szybko dowiadywali się tutaj o swoich błędach
od krytycznych klientów, świetnie poruszających się w świecie finansów.
A dziennikarze polowali na newsy, które czasemwzbudzały sensację. Fama
mBanku zaczęła się od przecieków, które natychmiast rozwinęły się w dys-
kusję w Sieci.

W piątek 24 listopada odbyła się konferencja prasowa informująca o pla-
nach uruchomienia banku internetowego w czasie najbliższego weekendu.
Niektórzy dziennikarze w relacjach o mBanku napisali nawet, że rozpocz-
nie działalność w poniedziałek antycypując, że nie może być inaczej, sko-
ro sobota i niedziela to w Polsce dni wolne od pracy. Dziennikarze przyję-
li sceptycznie przedstawiony model biznesowy banku internetowego, ale
oferta produktówwzbudziła sensację. Oprocentowanie oszczędności dostęp-
nych na żądanie na rachunku eMax wynosiło 16,5 procent i było niebotycz-
nie wysokie w porównaniu z 7,5 procentami na książeczkach oszczędnościo-
wych PKOBP. Podejrzewano, że to chwytmarketingowy nastawiony na przy-
ciągnięcie uwagi, a potem wszystko wróci do normy: i opłaty za rachunek
i odsetki od oszczędności. Trudno się było przebić do świadomości ludzi
przyzwyczajonych do tradycyjnych reguł biznesu i postrzegania rozwoju ja-
ko stopniowa zmiana na lepsze.

TymczasemmBank przełamywał barierę wysokich kosztów operacyjnych
banków tradycyjnych, eliminując nie tyle marmurowe oddziały, co placów-
ki w ogóle. Klienci posługując się przyjazną technologią i zdalnym dostę-
pem do banku obsługiwali się w istocie sami, wykonywali pracę armii lu-
dzi zatrudnionych jako doradcy klienta w oddziałach. Nowoczesna techno-
logia, jeżeli umie się z niej zrobić użytek, kreuje oszczędności kosztowe
i wzrost jakości produktów. Transfer części oszczędności kosztowych ban-
ku internetowego do klienta, w postaci propozycji lepszych cen produktów,
był wyrazem partnerskiego podejścia i pozwalał w dalszym okresie zacho-
wać przewagę konkurencyjną nad tradycyjnymi bankami. Kalkulator za-
mieszczony na stronach internetowych mBanku wyliczał precyzyjnie ma-
terialne korzyści założenia konta osobistego i lokowania pieniędzy w ban-
ku internetowym w porównaniu z bankami tradycyjnymi.

W zespole projektowym mówiono, że nawet babcie będą uczyły się In-
ternetu, aby oszczędzać wmBanku. Podobnie szokująco atrakcyjnie wyglą-
dało eKonto w porównaniu z konkurencją. Tutaj oprócz bardzo wysokiego
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oprocentowania na poziomie 15,5 procent, podczas gdy w innych bankach
to było zaledwie 3–6 procent, dochodził jeszcze brak opłaty za prowadzenie
rachunku i nie pobieranie prowizji za obsługę. Nic dziwnego, że analitycy
i dziennikarze zgodnie wtórowali naszej ocenie, że oferta jest rewolucją nie
tyle w dziedzinie internetowej obsługi, co
przede wszystkim w zakresie atrakcyjności
proponowanych warunków cenowych. At-
mosfera dyskusji w Sieci na temat mBanku
wpamiętną noc 25 listopada była bardzo po-
dobna domieszanki niepewności i ekscyta-

W zespole projektowym mó-
wiono, że nawet babcie będą
uczyły się Internetu, aby
oszczędzać w mBanku.
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cji, jaką odczuwali twórcy projektu zebrani na 9 piętrze starego biurowca fa-
bryki włókienniczej w Łodzi, gdy wpatrywali się w ekrany komputerów
i sprawdzali z niedowierzaniem, jak marzenia się spełniają.

„Czyżby nikt oprócz mnie się nie czaił na godzinę 0.00? Panie i Panowie!
> Gdzie czujność? Jak niedziela, to niedziela, a niedziela zaczyna się za
> 52 minuty :) Ależ ich będzie można w prasie obsmarować jak nie będą
> gotowi na 0.00 :) Zobaczymy, czy oni NAPRAWDĘ rozumieją specyfikę
> Internetu”.
> Krzysiek Kowalski

„‘ll be there ....”.
Sceptyk
„PS. Mocno wątpię w ten start – zapewne marzą, żeby ludzie pospali. Zresztą
bank zacznie działać wtedy gdy dotrą papiery w obie strony tzn. za kilka tygodni”.

„A więc zostało 1.28 minut :), kto z nas będzie pierwszy? :))))))” .
Krzysiek Kowalski

„I tak nie ruszy o północy.
Ale ja profilaktycznie sprawdzam 0801 3mBank :-)”.
— Piotr J. Ochwal

„Czekam Piotrze na informacje po północy :)
Ja będę atakował www :)))”.
KC

Dokładnie o 00.00 uderzyłemw klawisz ENTER komputera stojącego w pil-
nie strzeżonym Centrum Informatycznym na ul. Piotrkowskiej 132 w Ło-
dzi. Tym samym usunięte zostały zapory oddzielające strony www.mbank.
com.pl od Internetu i systemmonitorujący pokazał, że goście czekali aż wy-
bije północ, by natychmiast wejść do pierwszego wirtualnego banku w Pol-
sce.W Sieci na forum dyskusyjnym pl.biznes.banki ogłoszono natychmiast:

„odpalili!”.
Sceptyk

„Och wy ludzie malej wiary :)))))) Ech, ubiegli mnie
o kilka minut no :))”.
Krzysiek Kowalski

Szybko przeniosłem się do Call Center,
gdziemożna się było spodziewać pierwszych
rozmów z ludźmi, którzy chcieliby nie-
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zwłocznie założyć rachunek przez telefon. Nie pomyliłem się; rzut oka na
tablicę Supervisora wystarczył, żeby się przekonać, że na łączach ustawiła
się kolejka chętnych. Agenci tymczasem cierpliwie tłumaczyli zaintereso-
wanym zawiłości procedur aktywacji konta w banku internetowym. Nieste-
ty otwarcie rachunku w takim banku wymaga identyfikacji fizycznej klien-
ta lub podpisu elektronicznego, o którym wtedy można było tylko marzyć.
Wniosek można było złożyć za pośrednictwem Internetu, ale dokumenty
przesyłano pocztą dla złożenia podpisów, dzisiaj kurier załatwia to spraw-
niej i szybciej, ale wtedy nie było innego rozwiązania.

Podłączyłem słuchawkę do stanowiska jednego z agentów, żeby usłyszeć
na własne uszy, że klienci są tak samo zaaferowani jak my. Kiedy drukarka
wypluła pierwsza umowę o założenie rachunku, to nie było żadnych wąt-
pliwości – mBank zaczął działać. Wystrzeliły korki szampana i rzuciliśmy
się sobie w ramiona ze łzami w oczach. Niemożliwe stało się rzeczywiste.

„Re: Sweet dreams
Dobra chłopaki, ja idę spać.
Darmowe konto darmowym kontem, ale mnie rachunek za te nocne
pogaduszki wyniósł już co najmniej kilkumiesięczną prowizję :-)
Jeszcze do tego z rozpędu zadzwoniłem na Tepse zamiast na tańszą
Internetie :-
(No ale nie ma co rozpaczać – w końcu tworzymy historię polskiej
bankowości :-)
A wy wszyscy, którzy czytacie to później, żałujcie, że nie
uczestniczyliście w tym wielkim wydarzeniu on-line! :-)
mBanku, życzę wszystkiego najlepszego.
Tak trzymaj i... nie zepsuj się!
A może odezwiesz się czasem na pl.biznes.banki, he? :-)
Jeszcze przed spaniem odświeżyłem sobie parę razy stronę główną, aby
obejrzeć wszystkie zdjęcia podpisane «mBank – nasze twarze».
Dzięki temu wiem już z kim mam do czynienia.
BTW – ten brodaty wygląda mi na szefa :-)”.
PGR
Autor: gral@iname.com (Piotr Gralak)
Data: 26 listopada 2000 01:34:14

Następnego dnia, w niedzielę, niektórzy mieszkańcy Sieci zorientowali się,
że przespali historyczne wydarzenie.



„Re: Sweet dreams
Ludzie, chyba wam cos odbiło ;-)
Budzę się rano i czuję się jakbym przespał kilka lat. Czyżbym popełnił
straszny błąd, że w nocy spałem zamiast udać się do banku?!
No trudno, zabieram się do zakładania konta, lepiej późno niż wcale :-)”.
Wojtek Frabinski wojtekfr@alpha.net.pl
Data: 26 listopada 10:22:58

Po upływie półtorej godziny od startuWojtek Frabiński – który w przyszło-
ści najpierwmiał zostać członkiem Rady KlientówmBanku, później nawet
pracownikiemMultiBanku – napisał „na gorąco” pierwszą analizę tego, co
się właśnie działo. Oto ona:

„RE: Pierwsze wrażenia
Zgadnijcie na jaki temat :-)
Nie sądziłem, że kiedyś (a już na pewno nie teraz) będę otwierał konto
w niedzielę we własnym fotelu.
– Numer płatny jak rozmowa lokalna (szkoda, że nie tylko 1 impuls :-). No, ale na
szczęście za net mam ryczałt.
+ obsługa całkiem kompetentna i kobieca :-)
+ cala rejestracja poszła gładko, oddzwonili na komórkę już po minucie
(a mówili 5–10 minut. Skłamali :-))))
– za transakcje z pinem nie odpowiadają po zastrzeżeniu, bo zakładają,
że tylko ja go znam. :-( Już chciałem przytaczać historyjkę o miłych
facetach grzecznie ;-) proszących o pin, ale się powstrzymałem. Nie
będę zrażał do siebie banku na dzień dobry jak nie wskazując palcem
kto ;-)
– nie potrafili powiedzieć jakie wymagania na Visa Gold. Pewnie
kosmiczne, ale jestem ciekawy.
+ darmowe definiowanie przelewów i 10 przelewów zdefiniowanych za
friko. Yupiii :-)))
– po wpisaniu hasła trzeba kliknąć na login, enter nie działa. Mam
nadzieję, że to poprawią
– dowolne przelewy drogie. Wyraźnie sugerują, że to ma być drugie
konto. Chociaż te 10 zdefiniowanych wystarczy na większość rachunków.
–debetu i lokat (terminowych) nie planują
– punkt dwudziesty niezbyt jasny. W każdym razie to nie token. Chyba
jakaś lista haseł jednorazowych. Ale to będzie później.
+ od razu wszystko działa. Po prostu niesamowite. Już można wpłacać. Wypłacać
można po załatwieniu roboty papierkowej.

Ogólnie jest super. Zobaczymy, co będzie dalej”.
Wojtek Frabinski ICQ 50443653 wojtekfr@alpha.net.pl
Data: 26 listopada 2000.11:44:22
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Ta pamiętna noc debiutu mBanku i kolejne
tygodnie działalności, uświadomiły nam
wszystkim, twórcom tego projektu, że stwo-
rzyliśmy coś ważnego dla społeczności
użytkowników Internetu, która rosła w siłę
w postępie geometrycznym. Wtedy po raz
pierwszy bezpośrednio odczułem, że praca
w banku internetowym stawia całkowicie
nowewymagania: „Jest jak życie w szklanym
domu ustawionym w świetle reflektorów
24/7. Błędy są widoczne i karane natych-
miast. Nikt nie chce słuchać usprawiedli-
wień. Wszyscy natomiast chcą wiedzieć, co nowego, co będzie zaraz”.

Na forum pl.biznes.banki można było znaleźć przeróżne wątki dyskusji
o bankach, ich produktach i jakości obsługi, jak również uzyskać pomoc i po-
radę w rozwiązywaniu indywidualnych problemów. Przez następne kilka-
naście miesięcy mBank zdominował forum do tego stopnia, że średnio 25
procent nowych postów dotyczyła naszej działalności. Nie da się ukryć, że
daliśmy wiele powodów do wyrażenia zadowolenia, ale również podstaw do
krytyki.

Ta pamiętna noc debiutu
mBanku i kolejne tygodnie
działalności, uświadomiły nam
wszystkim, twórcom tego
projektu, że stworzyliśmy coś
ważnego dla społeczności
użytkowników Internetu, która
rosła w siłę w postępie
geometrycznym.


