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W pierwszym numerze w 2018 roku Profit Journal pochyla 
się nad tematem odnawialnych źródeł energii – czy węgiel 
jeszcze na długie lata zdominuje miks energetyczny Polski, czy 
może nadciąga wiatr zmian? W rozmowie z Piotrem Strojnym, 
CEO PTS Investments przeczytacie o szansach na sukces dla 
rodzimych ekostartupów. W numerze znajdziecie również 
analizę sektora OZE w Polsce oraz kompedium wiedzy na 
temat autonomicznych pojazdów. Nie zapomnieliśmy również 
o innych tematach – dr Marcin Wojewódka, Członek Zarządu 
Instytutu Emerytalnego udzielił nam odpowiedzi na pytania 
dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych, poruszyliśmy 
również nośne tematy technologii blockchain oraz kryptowalut. 

Zapraszamy do lektury!
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JAK EKOSTARTUPY ZMIENIĄ 
NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ? – 
wywiad z Piotrem Strojnym, 

CEO PTS Investments
Z ekologizacją codzienności, także w Polsce, mamy do czynienia na 
każdym kroku. Przewidywania dotyczące rozwoju eko-trendu są bardzo 
optymistyczne – w 2018r. czeka nas 6% wzrost sprzedaży samochodów 
elektrycznych, inwestycje w energię wiatrową rosną 3,4% rok do roku, 
a rynek żywności ekologicznej w Polsce po raz pierwszy przekroczy 

wartość miliarda złotych.

Na ten trend i konieczność reaguje rynek – współcześnie, jak nigdy, 
możemy zauważyć powstawanie ekostartupów, które chcą zmienić naszą 
rzeczywistość. Jedną z takich innowacyjnych firm jest PTS Investments.

JAK NARODZIŁ SIĘ POMYSŁ 
STWORZENIA PTS INVESTMENTS? 

Pomysł zrodził się jeszcze na studiach. Już 
wtedy moim marzeniem było stworzenie 
firmy, która kompleksowo zajmowałaby się pro-
jektowaniem, prototypowaniem, wytwarzaniem, 
produkcją oraz sprzedażą turbin wiatrowych do 
zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Zapro-
jektowałem nawet wtedy kilka ciekawych rozwiązań. 
Dodatkowo w tym okresie mój ojciec zajmował się 
hobbistycznie budową małych turbin więc mogłem 
w praktyce zobaczyć jak one działają. 

NA CZYM DOKŁADNIE POLEGA 
W TAKIM RAZIE WASZA DZIAŁALNOŚĆ? 
JAK DZIAŁA WASZ PRODUKT?

Tak jak wspominałem wcześniej zajmujemy się kom-
pleksowo małogabarytowymi turbinami wiatrowymi 
(rozpiętość wirnika to ok. 2m) do zastosowań w róż-

nych gałęziach przemysłu. Obecnie skupiamy się na 
turbinach do napowietrzania akwenów wodnych 
oraz oczyszczania wody ścieków. Ale prowadzimy 
również pracę nad naszym sztandarowym pomysłem 
czyli wykorzystaniem turbin wiatrowych do akumu-
lacji energii wiatru w formie sprężonego powietrza 
i następnie jej konwersji na inne formy – elektryczną 
lub mechaniczną.

CZY TAKIE PRACE NAD WASZYM POMYSŁEM 
POZWALAJĄ NA SZEROKĄ EKSPANSJĘ?

Badania rynkowe, które przeprowadziliśmy wska-
zują na bardzo duże zapotrzebowanie na nasze 
produkty. W samej tylko Polsce chłonność rynku 
to nieco ponad milion turbin, a w Europie to ponad 
5,5 miliona. I jest to tylko zapotrzebowanie na na-
powietrzanie akwenów wodnych. A nasz produkt 
dodatkowo może być wykorzystywany do np. filtro-
wania, oczyszczania czy odsalania wody. Prowadzimy 
również pracę nad wspominaną akumulacją energii. 

PTS Investments z o.o. to spółka, która zajmuje się projektowaniem, budową, przebadaniem 
i wdrożeniem nowego rozwiązania wytwarzania i przechowywania energii – innowacyjnej 
turbiny wiatrowej.
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W bieżącym roku planujemy zaprezentować nasz 
produkt na co najmniej jednych targach krajowych 
i jednych zagranicznych. Pozyskujemy również kon-
trahentów z USA. W niedalekiej przyszłości chcemy 
aby nasze turbiny mogły rozwiązać problemy z do-
stępnością wody pitnej w krajach, które się z tym 
problemem borykają np. w krajach Afryki jako syste-
my transportujące wodę lub w krajach azjatyckich do 
odsalania wody na wysepkach.

„MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE”? 
DLACZEGO PROWADZICIE TAKIE DZIAŁANIA 
MAJĄCE NA CELU DOSTOSOWANIE 
TECHNOLOGII AKUMULOWANIA 
SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO MIKROSKALI?

Staramy się wypełnić pewną niszę. Uważamy, że 
każdy powinien mieć możliwość gromadzenia nad-
wyżki wytworzonej w własnym zakresie energii np. 
przez turbiny wiatrowe. Idealnym rozwiązaniem 
jest jej gromadzenie w formie sprężonego powietrza 
w zbiornikach. Sposób jest prosty, tani, ekologiczny 
i uniezależnia nas od innych dostawców. 

CO MASZ NA MYŚLI MÓWIĄC, ŻE 
„SPOSÓB JEST EKOLOGICZNY”? JAK 
WASZE DZIAŁANIA PRZYCZYNIAJĄ SIĘ 
DO EKOLOGIZACJI RZECZYWISTOŚCI?

Mamy nadzieję, że nasz produkt wyprze klasyczne 
rozwiązania służące do napowietrzania akwenów 
wodnych. Bazują one głównie na elektrycznych i spa-
linowych zestawach do napowietrzania i środkach 
chemicznych. Nasz produkt jest w pełni ekologiczny. 

PODKREŚLASZ NIEZBĘDNOŚĆ WASZEGO 
WYNALAZKU. POWSTAWANIE CORAZ 
WIĘKSZEJ ILOŚCI EKOSTARTUPÓW 
TO WASZYM ZDANIEM CHWILOWY 
TREND CZY KONIECZNOŚĆ?

W dużej mierze wynika to ze zmieniającej się świa-
domości społeczeństwa w Polsce i na świecie. Coraz 
więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że jeżeli nie zaczniemy 
dbać o środowisko naturalne to w niedalekiej przy-
szłości jakość naszego życie gwałtownie się pogorszy. 
I prowadzi to do tego, że coraz częściej sięgamy po 
produkty z gamy tych ekologicznych. A to z kolei po-
woduje, że coraz więcej firm zaczyna je wytwarzać. 
Jest to bardzo dobry kierunek i mam nadzieję, że się 
utrzyma bo wiąże się to z korzyściami dla nas wszyst-
kich. 

FAKTYCZNIE W NASZYM NAJBLIŻSZYM 
OTOCZENIU MOŻEMY DOSTRZEC BARDZO 
WYRAŹNY TREND „EKOLOGIZACJI 
CODZIENNEGO ŻYCIA” – KORZYSTAMY 
Z SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH, 
OZE, JEMY EKOLOGICZNĄ ŻYWNOŚĆ… 
JAK WASZYM ZDANIEM EKOSTARTUPY 
ZMIENIĄ NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ? 

Wydaje mi się, że już zmieniają. Produktów ekologicz-
nych jest po prostu coraz więcej. Obecnie dotyka to 
głównie kraje bardziej rozwinięte, ale powoli kiełkuje 
również w tych słabiej rozwiniętych. Nie bez znacze-
nia jest także zmieniające się prawo (głównie unijne 
dyrektywy), które poniekąd wymusza tak zwaną eko-
logizację.

dr inż. Piotr Strojny – Prezes zarządu oraz główny konstruktor PTS Investments, 
ekspert z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn,  na Politechnice Rzeszowskiej 
obronił doktorat z wyróżnieniem na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Ad-
iunkt w Katedrze Samolotów i Silników Lotniczych na Wydziale Budowy Maszyn 
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. W latach 2009 – 2016 asystent w Katedrze 
Konstrukcji Maszyn, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszow-
skiej, pomiędzy 2008 a 2009 konstruktor w Transsystem sp. z o.o. 

W niedalekiej przyszłości chce-
my aby nasze turbiny mogły 
rozwiązać problemy z dostępno-
ścią wody pitnej w krajach.

Nie bez znaczenia jest także 
zmieniające się prawo (głów-
nie unijne dyrektywy), które 
poniekąd wymusza tak zwaną 
ekologizację.
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Bez ropy się nie najesz

ROPY BĘDZIE JUŻ TYLKO MNIEJ

OZE stały się popularne już pod koniec XX wieku, 
gdy ludzie zdali sobię sprawę z tego, że maksymalny 
poziom wydobycia surowców został już osiągnięty. 
Zadaniem OZE jest zastąpienie surowców takich 
jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa, a głównym 
powodem – szkodliwy wpływ na środowisko 
naturalne oraz świadomość, że złoża kiedyś się 
wyczerpią. Aktualnie szacuje się, że ludzkość 
wykorzystała połowę istniejących zasobów surowców 
naturalnych, złoża są odkrywane coraz rzadziej, 
a wydobycie staje się coraz trudniejsze i mniej 
opłacalne. Mimo tego popyt na nie stale rośnie.

OZE TO NIE TO SAMO

OZE pozwolą nam zaspokoić jedynie popyt na energię, 
ale nie są  w stanie dorównać wielu zastosowaniom 
ropy, czy nawet węgla. Aby przekonać się o tym, że 
ropa naftowa będzie nam zawsze potrzebna, warto 
poznać jej zastosowania. Przede wszystkim należy 
zwrócić uwagę na wykorzystanie ropy w przemśle 
rolnym i spożywczym.

BŁĘDNE KOŁO

Ropa jest wykorzystywana w mnóstwie dziedzin. Bez 
czarnego złota nie mielibyśmy lekarstw i szczepionek, 
materiałów syntetycznych wykorzystywanych 
między innymi w odzieży dla sportowców oraz 
plastikowych elementów, które towrzą m.in. 
komputery. Jak na ironię, tworzywa wykorzystywane 
w panelach słonecznych, wiatrakach, turbinach 
wodnych i elektrowniach atomowych są pochodnymi 
ropy naftowej. Jej wszechstronne zastosowanie 
powoduje, że czarne złoto jest surowcem trudnym do 
zastąpienia i stało się niezbędbym elementem każdej 
dziedziny naszego życia. 

Ostatnio coraz większą popularnością cieszą się odnawialne źródła 
energii, które u naszych zachodnich sąsiadów zaspokajają już nawet 35% 
zapotrzebowania na energię. Pojawia się więc pytanie, czy kiedykolwiek 
będziemy mogli całkowicie zrezygnować z konwencjonalnych surowców 

i czy ich wyczerpanie się nie wpłynie na poziom naszego życia

TEMAT NUMERU

Nawozy i pestycydy
Przed II wojną światową istniało jedynie rol-

nictwo organiczne, w którym nie stosowało 

się nawozów sztucznych. Wraz z ich wynale-

zieniem wzrosła wydajność rolnictwa i ilość 

produkowanej żywności, a co za tym idzie, 

mogła wzrosnąć liczba ludności świata. 

Plastikowe opakowania 
na żywność i napoje 
Wzrost popularności dań gotowych do spoży-

cia spowodował wzrost zapotrzebowania na 

plastikowe opakowania.

Benzyna i olej napędowy
Wzrost produkcji rolnej jest w dużej mierze 

oparty na wydajności maszyn rolniczych, aby 

można było z nich korzystać niezbędne jest 

paliwo.

Asfalt
Statystycznie w USA żywność przed trafie-

niem do konsumenta przebywa 2400 km. 

Najczęściej wybierany jest transport sa-

mochodowy. Aby z niego korzystać należy 

wybudować sieć dróg.

Opony samochodowe
Są niezbędnym elementem każdego samo-

chodu, który pozwala nam na dostarczenie 

towaru do sklepów.

Pasta do zębów
Stosowana codziennie przez milionny ludzi 

w celu dbania o higienę jamy ustnej. 

Plastikowe reklamówki
Do nich najczęściej trafiają zakupy (w tym 

spożywcze), które dokonujemy w sklepach.



SYTUACJA EKONOMICZNO – PRAWNA

Wytwarzanie energii z węgla jest szkodliwe dla 
środowiska naturalnego. Emitowane są do atmos-
fery substancje takie jak CO2, SO2, NOx. Problem 
nie dotyka jedynie Polski, lecz całej Europy. Co 
za tym idzie? Stan powietrza znacznie się pogar-
sza, dlatego Unia Europejska wprowadza regulacje 
dotyczące emisji gazow do atmosfery. Jednym z pro-
wadzonych działań jest Unijny System Hanldu 
Uprawnieniami do Emisji – ETS (Emissions Trading 
System), działający w 31 krajach (28 krajów UE oraz 
Norweia, Liechtenstein i Islandia). Polega on na 
wprowadzeniu limitu emisji niektórych gazów cie-
plarnianych, emitowanych przez instalacje objęte 

systemem. Celem projektu jest obniżanie emisji 
poprzez zmniejszanie limitu wytwarzanych gazów. 
W związku z zwiększonym zainteresowaniem kwe-
stią efektu cieplarnianego jak i zanieczyszczeniem 
powietrza, nakładane przez UE dyrektywy dotyczące 
zmian w strukturze źródeł pozyskiwania energii skut-
kują wzrostem udziału Odnawialnych Źródeł Energii 
w strukturze paliw zużywanych do produkcji ciepła. 

UDZIAŁ OZE W POLSKIM 
PRZEMYŚLE ENERGETYCZNYM

Według raportu URE wzrost udziału OZE w latach 
2002-2016 wyniósł 4,7%. 

8
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OZE w liczbach
Węgiel jest wciąż dominującym składnikiem miksu energetycznego Polski. 
Z raportu Urządu Regulacji Energetyki „Energetyka cieplna w liczbach 
2016” wynika, że łączna zużycie węgla kamiennego i brunatnego do 
produkcji ciepła w 2016 r. wyniosło ponad 3 mln GJ. Jest to spowodowane 
głównie dostępnością tego paliwa na rodzimym rynku oraz dobrym 

opanowaniem technologii.

Struktura paliw zużywanych do produkcji ciepła
w roku 2002 i 2016 w Polsce

2016 2002

75,0%

81,7%

7,2%

paliwa
węglowe

paliwa
gazowe

olej
opałowy

OEZ

paliwa
pozostałe

3,7%

5,6%

7,8%

7,6%

2,9%

4,6%

4,0%
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Udział paliwa węglowego wciąż jest najwięk-
szy i utrzymuje się na wysokim poziomie, 
stanowiąc 75% wszystkich źródeł przeznaczonych do 
pozyskiwania energii, jednakże w latach 2002-2016 
odnotował spadek o 6,7%. Czy przy pozostającym tak 
wysoko w rankingu paliwie węglowym, możemy 
mówić o szansie dla OZE na polskim rynku? Obostrze-
nia dotyczące wytwarzania energii z węgla są coraz 
bardziej rygorystyczne. Niezaprzeczalny jest również 
fakt, że złoża tego surowca w końcu się wyczerpią. 
Czas postawić na alternatywne rozwiązanie które 
w przyszłości pozwoli ludności cieszyć się energią 
elektryczną, pozyskiwaną w przyjazny dla środowi-
ska sposób. 

STRUKTURA OEZ W POLSCE

W ostatnich latach dużo mówi się o Odnawial-
nych Źródłach Energii czyli energii  wytworzonej 
z wody, wiatru, Słońca, ciepła z wnętrza ziemi czy 
spalania biomasy.  Według raportu URE w 2016 
r. OZE stanowiło 7,6% wszystkich źródeł prze-
znaczonych do pozyskiwania energii. W tym 
samym roku w całym sektorze liczba instalacji wy-
niosła 2936; w tym elektrownie wiatrowe (1206 
instalacji), elektrownie wodne (766 instalacji), elek-
trownie wytwarzające energię z promieniowania 
słonecznego (579 instalacji), elektrownie biogazowe 
(305 instalacji), elektrownie biomasowe (45 instalacji), 
elektrownie realizujące technologię współspalania 
(35 instalacji). Procentowy udział instalacji prezentuje 

powyższy wykres. Całkowita moc instalacji w 2016 
r. w sektorze OZE wyniosła nieco ponad 8,5 tys. 
MW.  W tej kwestii tak jak i w poprzedniej przo-
dują elektrownie wiatrowe (5848,671 MW) 
i elektrownie wodne (988,377 MW) jednak drugie 
miejsce na podium przypada elektrowniom biomaso-
wym (1362,030 MW).Przepisy tworzone w UE coraz 
bardziej promują tzw. czyste źródła energii, dlatego 
rozwój OZE coraz bardziej wpływa na kształt syste-
mu elektroenergetycznego państw członkowskich UE. 
Polityka UE idzie w kierunku niskoemisyjności i wy-
musza na państwach członkowskich przebudowę 
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego co skut-
kuje ponoszeniem wysokich kosztów redukcji gazów 
cieplarnianych. Wartość emisji jest sukcesywnie po-
mniejszana, jednak limity również nieustannie idą 
w dół. Według prognoz bilans energii z elektrowni 
konwencjonalnych w Polsce w 2030 r. zmaleje do 
56,2%, a udział OZE wzrośnie do 15,3% przez same far-
my wiatrakowe. 

FOTOWOLTAIKA 

Fotowoltaika to kolejny dział OZE, który bardzo dyna-
micznie się rozwija, jako prosumenckie źródło energii. 
Ceny ogniw fotowoltaicznych spadają, a wydajność 
rośnie, co stanowi dodatkową zachętę dla osób fi-
zycznych jak i przedsiębiorstw. Polacy coraz bardziej 
doceniają energię wytwarzaną przez Słońce, która 
w 8 minut dostarcza całoroczne zapotrzebowanie 
energii  całej Ziemi. Fotowoltaika jest również naj-

Ilościowy udział instalacji

1% 2%

10%

20%

26%

41%

elektrownie realizaujące
technologię współspalania

elektrownie biomasowe

elektrownie biogazowe

wytwarzające z promieniowania
słonecznego

elektrownie wodne

elektrownie wiatrowe
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bardziej korzystna dla środowiska, ponieważ przy 
wytwarzaniu energii nie mamy tu odpadów, emisji 
gazów czy innych zanieczyszczeń. Udział fotowoltaiki, 
pomimo ciągłego, znacznego wzrostu od 2014 r. jest 
nadal znikomy i wynosi zaledwie 2,3% w mocach 
OZE i 0,5% mocy zainstalowanej w krajowym sys-
temie energetycznym. We wszystkich krajach Unii 
Europejskiej na koniec 2016 r. w fotowoltaice było już 
102,5 GW mocy zainstalowanej. Udział Polski jest zni-
komy i wynosi zaledwie 0,1%. Na podstawie łącznej 
mocy zainstalowanej w elektrowniach fotowoltaicz-
nych, począwszy od 2009 r., oszacowane obroty na 
polskim rynku fotowoltaiki  w 2016 r. wyniosły ok. 
550 mln zł. Firmy biorące udział w raporcie Instytutu 
Energii Odnawialnej uznały, że w 2016 r. fotowoltaika 
będzie rozwijała się najprężniej w sektorze prosu-
mentów biznesowych. Aktualnie znajduje się on na 
drugim miejscu, zaraz po sektorze osób fizycznych, 
który również będzie odnotowywał wzrost. Firmy 
przewidują również, że zwiększy się zainteresowanie 
fotowoltaiką w budynkach użyteczności publicznej. 
Najszybciej PV będzie się rozwijać w przemyśle prze-
twórczym oraz branży towarowych gospodarstw 
rolnych.  

ZALETY I BARIERY OZE W POLSCE

Postęp w dziedzinie OZE wpłynie pozytyw-
nie na przedsiębiorczość i konkurencyjność 
polskiej gospodarki. Niesie on za sobą  działania za-

pobiegające globalnemu ociepleniu. Warto dodać, że 
emisyjność jest tutaj zerowa lub niewielka. Rozwój 
sektora przyczynia się także do rozwoju lokalnego, 
słabo rozwiniętych ale bogatych w zasoby regionów 
oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Ważnymi atuta-
mi są: dywersyfikacja źródeł dostaw, uniezależnienie 
się od importowanej energii jak również równowa-
ga i wzrost bezpieczeństwa elektroenergetycznego 
naszego państwa. Główną barierą w dynamicznym 
rozwoju odnawialnych źródeł energii jest wysoka 
cena wytwarzania w porównaniu z konwencjonal-
nymi źródłami. W OZE tkwi wielki potencjał który 
trzeba rozwijać. Wiąże się to z wysokimi nakładami 
finansowymi, jednak pomoc Unii Europejskiej pełni 
ważną rolę w finansowaniu działań objętych rozwo-
jem nowych technologii. 

Udział instalacji w wytwarzaniu energii

wytwarzające z promieniowania
słonecznego

elektrownie biomasowe

elektrownie wodne

elektrownie realizujące technologię
współspalania

elektrownie biogazowe

68%

16%

12%

3%
1%

AUTOR: Gabriela Brodzińska
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Autonomiczna rewolucja
Nad autonomicznymi pojazdami pracują nie tylko znani producenci aut, ale 

też tacy giganci jak Google czy Apple. Czy popularne 'self-driving cars' to 

przyszłość globalnej motoryzacji ?

TEMAT NUMERU

SPOSÓB DZIAŁANIA

Aktualnie pojazdy zaczynają być inteligentne. Różno-
rodne systemy umiejscowione w pojeździe ostrzegają 
kierowcę przed potencjalnym, zbliżającym się zagroże-
niem oraz znacząco poprawiają komfort 
i bezpieczeństwo jazdy. Metodyka działania autono-
micznych pojazdów opiera się na wzajemnej korelacji 
pomiędzy pracą czujników zamontowanych w ma-
szynie. Uber, który całkiem niedawno zamówił od 
szwedzkiego Volvo Cars 24 tys. autonomicznych sa-
mochodów wykorzystuje do tego ponad 60 laserów. 
Tesle wyposażone są w 8 kamer zapewniających wi-
doczność w 360 stopniach oraz 12 czujników 
ultradźwiękowych, które odbijając się od przeszkody 
pozwalają określić w jakiej odległości znajduje się 
obiekt jak również zmierzyć jej prędkość. W projekcie 
autonomicznej taksówki francuskiej firmy NAVYA 
znajduje się 10 lidarów, czyli urządzeń które działają 
podobne jak radar, lecz mierzą odległość do celu oświe-
tlając go za pomocą pulsującego światła. Oprócz tego 
znajdziemy w niej 6 kamer oraz 4 tradycyjne radary. 
W nowym Mercedesie Klasy E kamera jest jednym 
z zasadniczych źródeł informacji o otaczającym go 
świecie. Tworzy ona trójwymiarowy obraz 90 metro-
wej przestrzeni przed pojazdem oraz monitoruje 
wszystko, co znajduje się 500 metrów przed maszyną. 
Przy współpracy z czujnikami ultradźwiękowymi 
oraz licznymi radarami tworzy model rzeczywistości, 
którym posługuje się oprogramowanie wspomagające 
sterowanie pojazdem. Rozpoznaje ono otaczające sa-
mochód obiekty oraz kierunek ich poruszania się, 
przez co wie czy mogą one przeszkodzić pojazdowi 
w jego dalszej jeździe.

Stałe podłączenie do sieci, jak również współpra-
ca tego segmentu z pozostałymi układami maszyny 
jest nieodłącznym elementem zautomatyzowanych 
pojazdów. Aby móc testować te pojazdy, w Korei Połu-
dniowej budowane jest aktualne symulowane miasto 
o nazwie K-City o powierzchni ponad 320 000 me-
trów kwadratowych. Wszystkie drogi, zabudowania 
i obiekty, które znajdują się przy większości dróg 
na świecie będą umieszczone tam po to, aby teren 
ten jak najbardziej przypominał prawdziwe miasto. 

Z K-City mają korzystać producenci takich marek 
jak Hyundai, Kia Motors czy Samsung. Rząd Korei 
Południowej planuje również do 2022 roku wydać 
32,4 miliarda USD na rozwój elektrycznych, auto-
nomicznych oraz pozostałych pojazdów przyszłości. 
Co więcej, dla kupujących elektroniczne samochody 
udzielane są subsydia. Na podobne świadczenia mo-
żemy liczyć również w Niemczech. Oferowane są 
tam dopłaty1 do zakupu samochodów elektrycznych 
oraz hybrydowych z technologią plug-in2. Na subsy-
dia przeznaczono tam łącznie 1 mld EUR, wkład do tej 
kwoty włożyły też takie niemieckie giganty motory-
zacyjne jak BMW, Daimler i Volkswagen. 

HISTORIA

Początki myśli o autonomicznych pojazdach sięgają 
jeszcze pierwszej połowy XX wieku. Zarys pojazdu 
podobnego do autonomicznego pojawił się w latach 20 
w Stanach Zjednoczonych. Wtedy po ulicach jednego 
z miast jeździł pojazd sterowany i kontrolowany przez 
samochód jadący za nim. Efekt projektu jak na tamte 
czasy był tak fascynujący, że pisano o tym w tamtej-
szej prasie3. Inicjatywa ta nie miała jednak wiele 
wspólnego z samojeżdzącym pojazdem, lecz dała zarys 
tego jak w przyszłości może wyglądać autonomiczny 
samochód. W 1939 roku podczas światowej wy-
stawy 'World Fair' General Motors przedstawił 
wizję samochodów, które poruszają się po autostradzie 
dzięki umieszczonym w asfalcie ścieżkom elektroma-
gnetycznym podczas gdy kierowca spędza ten czas na 
rozmowie z pozostałymi pasażerami nie zwracając 
uwagi na kierowanie pojazdem. Wizja dotyczyła roku 
1960. Jak wiemy, nie sprawdziła się.

 W latach 60. i 70. testowano pojazdy sterowane 
poprzez kable sygnałowe umieszczone w drodze. 
Samochód był jednak całkowicie od nich zależny, 
poza trasą z zainstalowanymi systemami wysłania 

1 3 tys. euro w przypadku hybrydowych, 4 tys. 

euro w przypadku elektronicznych

2 technologia umożliwiająca ładowanie akumulatora pojazdu podczas 

postoju lub bezpośrednio z domowego gniazdka elektrycznego

3 https://news.google.com/newspapers?id=unBQAAAAIBA

J&sjid=QQ8EAAAAIBAJ&pg=7304,3766749&hl=pl
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sygnałów tracił swoje umiejętności. Koncepcja ta 
wymagała przebudowy wszystkich dróg od nowa, 
dlatego szybko z niej zrezygnowano. W latach 90. 
szerokim echem odbiła się praca nad europejskim au-
tonomicznym samochodem prowadzona w ramach 
programu PROMETHEUS4 wspieranego przez Komi-
sję Europejską oraz liczne koncerny motoryzacyjne. 
Pojazd wyposażony był w komputer oraz sensory 
optyczne, przez co posiadał zdolność do analizy odle-
głości względem przedmiotów w swoim otoczeniu. 
W 1992 roku miały miejsce pierwsze próby tego pojaz-
du w ruchu ulicznym, a już 3 lata później samochód 
samodzielnie5 przejechał trasę z Monachium do Ode-
ssy pokonując 1700 km. Początek XXI wieku przyniósł 
wzrost zainteresowania produkcją takich pojazdów 
wśród większości liczących się na rynku producen-
tów. 

KWESTIE PRAWNE

Wejście w życie autonomicznych pojazdów obliguje 
jednak do wprowadzenia sporych regulacji prawnych 
w zakresie lokomocji. Niemiecki resort transportu 
pracuje od pewnego czasu nad regulacjami na temat 
etycznych aspektów użytkowania pojazdów auto-
nomicznych. Zakładają one, iż system instalowany 
w pojazdach musi traktować bezpieczeństwo ludz-
kie jako wartość priorytetową. Następnie ma on 
zapewnić bezpieczeństwo przedmiotom stanowią-
cym mienie prywatne oraz pozostałym stworzeniom. 
Oprogramowania muszą być zdolne do dokonywa-
nia wyboru pomiędzy kwestiami wymienionymi 
powyżej. Nevada, jako pierwszy stan w Stanach 
Zjednoczonych dopuścił poruszanie się testowych 
pojazdów autonomicznych po drogach publicznych. 
Od tego czasu można tam na własne oczy zobaczyć 
testy czołowych producentów pojazdów autonomicz-
nych na świecie. Według Waymo, przedsiębiorstwa 
powołanego przez Google, zajmującego się rozwojem 
autonomicznych samochodów, zalegalizowanie w peł-
ni autonomicznych pojazdów umożliwi zredukowanie 
przypadków śmierci na drogach. W 2016 roku współ-
czynnik śmiertelnych ofiar wypadków drogowych 
w Europie w przeliczeniu na milion mieszkańców 
wyniósł aż 50. Statystyki pokazują, że większość 
z nich była spowodowana przez błędy ludzkie. 
Przy zastosowaniu inteligentnego oprogramowania 
umieszczanego w samochodach przyszłości, liczby 
wypadków mogą ulec dużej zmianie.

4 PROgraMme for a European Traffic of Highest Ef-

ficiency and Unprecedented Safety

5 co pewien czas wymagana była interwencja kierowcy, najdłuż-

szy odcinek przejechany bez ingerencji wyniósł 158 kilometrów

POZIOMY AUTOMATYZACJI  

Aby sklasyfikować stopnie automatyzacji procesu kie-
rowania organizacja SAE International zdefiniowała 
proces automatyzacji pojazdów i podzieliła go na 6 
poziomów. Poziom 0. Jest to brak jakiejkolwiek auto-
matyzacji. Pełna kontrola ze strony kierującego, jest 
on odpowiedzialny za wszystkie aspekty jazdy. Pojazd 
może jedynie informować o zagrożeniach, lecz nie po-
trafi ich naprawić.

Poziom 1. Wyróżnia się tutaj systemy wspo-
magania kierownicy jak również regulowania 
prędkości. Są to przede wszystkim aktywne tempo-
maty6 (ACC) oraz systemy wspomagające parkowanie 
z automatycznym sterowaniem czy systemy wspo-
magające utrzymywanie jazdy na tym samym pasie 
ruchu (LKA). Kierowca nadal jest odpowiedzialny za 
obsługę wszystkich funkcji pojazdu oraz za nadzór 
nad systemami wymienionymi powyżej.

Poziom 2. Występuje tutaj częściowa automatyza-
cja. Wykorzystuje się system zarówno do kierowania 
pojazdem jak i do regulacji przyśpieszania lub hamo-
wania. Wykorzystuje się tutaj również informacje ze 
środowiska w którym pojazd aktualnie się znajdu-
je. Kierowca jest nadal odpowiedzialny za obsługę 
wszystkich funkcji pojazdu oraz za skutki wykony-
wanych manewrów. Poziom ten znajduje się aktualnie 
w Teslach.

Poziom 3. Określa się go jako warunkową automaty-
zację. Pojazd jest wyposażony w funkcję autopilota, 
może on całkowicie przejąć kontrolę nad sterowaniem. 
Kierowca musi być w stałej gotowości do przejęcia 
prowadzenia samochodu w razie niespodziewanego 
incydentu, który może wystąpić ze strony oprogramo-
wania zainstalowanego w pojeździe oraz wtedy gdy 
uzna, że decyzja automatu była nieprawidłowa i mo-
gła pociągnąć za sobą komplikacje.

Poziom 4. Cechuje się wysoką automatyzacją w okre-
ślonych warunkach. Oprogramowanie potrafi przejąć 
kontrolę nad jazdą w przypadku zbliżającego się za-
grożenia nawet gdy kierowca do tego nie wzywa. 
Pozwala kierowcy zdecydować, czy chce prowadzić 
samochód samodzielnie, czy auto ma jechać samo. 
Obecnie pracują nad nim przede wszystkim Intel, Mo-
bileye i BMW.

Poziom 5. Jest to całkowicie samodzielna jaz-
da. Pojazd prowadzony jest wyłącznie poprzez 

6 reguluje prędkość i hamowanie, by utrzymać stałą od-

ległość od pojazdu znajdującego się z przodu
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oprogramowanie i dotyczy to poruszania się we 
wszystkich warunkach. Poziom ten wymaga potężnej 
sztucznej inteligencji oraz mocy obliczeniowej. Kie-
rowca wprowadza jedynie adres docelowy podróży. 
Według aktualnych prognoz, pojazdy poziomu  5 poja-
wią się najwcześniej za 3-4 lata.

ZMIANY

Automatyzacja wyżej wymienionych procesów  
niewątpliwie zmienia kierowcę w pasażera. Lecz 
wiele czasu przeminie zanim kierowca rzeczywiście 
odstąpi od obserwowania otaczającej go trasy i we 
własnym samochodzie poczuje się jak pasażer tak-
sówki. Każdy posiada instynkt przetrwania i każdy 
będzie bacznie obserwował jak zachowuje się jego 
maszyna. O ryzyku braku czujności kierowcy i zbyt 
dużym oddaniu się autonomicznemu pojazdowi czy-
tamy w raporcie7 Science and Technology Committee 
brytyjskiej Izby Lordów. Opisany jest tam trzeci po-
ziom automatyzacji, czyli sytuacja w której pojazd 
może poruszać się samodzielnie, lecz kierowca musi 
utrzymywać stałą kontrolę nad maszyną jako po-
ziom szczególnego zagrożenia. Gdy autonomiczny 
pojazd będzie rozwinięty tak, że zapewni człowieko-
wi potencjalnie większe bezpieczeństwo niż gdyby 
prowadził on samochód samodzielnie, wtedy zain-
teresowanie akcesoriami dostępnymi we wnętrzach 
pojazdów zdecydowanie wzrośnie. Skutkiem tego jest 
zainteresowanie firm w zakresie rozwijania możliwo-
ści wnętrz autonomicznych maszyn. "Spodziewamy 
się rozwoju wrażeń, które dotychczas pozostawały 
poza ich zasięgiem, w tym rzeczywistości wirtualnej 
(VR) i rozszerzonej (AR)" – powiedział Brian Krzanich, 
CEO Intel Corporation. Wraz z pojawieniem się au-
tonomicznych maszyn napotkamy na spore zmiany 
także w aspekcie ubezpieczeń komunikacyjnych. Jed-
ną z kwestii jest rodzaj usterki. W dotychczasowych 
ubezpieczeniach na zastrzyk gotówki możemy liczyć 
w takich sytuacjach jak wypadek czy celowe znisz-
czenie mienia przez osoby trzecie. Lecz w przypadku 
pojazdów autonomicznych rodzaje tych sytuacji mogą 
zmienić się w bardzo dużym stopniu. Przy działają-
cych systemach kierujących maszyną możliwe będzie 
włamanie do oprogramowania takiego pojazdu i ste-
rowanie nim. Dotychczas takie zdarzenia mogliśmy 
zobaczyć jedynie w filmach z serii science fiction. 
Przy pewnych lukach związanych z zabezpieczeniem 
opcja ta jest bardzo możliwa. Zatem możemy spodzie-
wać się ubezpieczeń od takich sytuacji jak włamanie 
hakera do systemu pojazdu czy od błędów, które mogą 
w danym systemie wystąpić.

7 https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldse-

lect/ldsctech/115/11502.htm , 15 March 2017

Najważniejsza zmiana w tym aspekcie 
dotyczyła będzie kwestii odpowiedzialności za spowo-
dowanie kolizji. W przypadku incydentu z udziałem 
pojazdu sterowanego przez system, wina za jego spo-
wodowanie prawdopodobnie  nie będzie ciążyła na 
kierowcy, lecz na producencie danej maszyny. O tej 
sprawie zaczęto głośno mówić w roku 2016 po śmier-
telnym wypadku drogowym z włączoną funkcją 
autopilota. Kierowca jadący półautonomicznym po-
jazdem poruszającym się z prędkością 119 km/h 
uderzył w tył ciężarówki płacąc za to najwyższą cenę. 
Pomimo braku reakcji kierowcy, maszyna nie wyko-
nała awaryjnego hamowania i z wielką siłą uderzyła 
w nieprawidłowo włączającą się do ruchu ciężarówkę. 
Według raportu8 przygotowanego przez Krajową Radę 
Bezpieczeństwa Transportu Stanów Zjednoczonych9 
autopilot sterujący pojazdem aż 7 razy alarmował 
kierowcę w trakcie podróży poprzedzającej wypa-
dek, aby ten położył ręce na kierownicy. Wszystkie 
ostrzeżenia zostały jednak zignorowane. Według ra-
portu to nie producent jest winny temu wypadkowi, 
lecz kierowca ciężarówki, który wymusił pierwszeń-
stwo przejazdu. Zgodnie z zaleceniami producenta 
użytkownik musi stale kontrolować jazdę, a w trybie 
autopilota trzymać ręce na kierownicy. Zaraz po tym 
zdarzeniu wartość akcji producenta spadła na NA-
SDAQ10 o prawie 3,5%. Uświadamia nas to, że pojazdy 
nie są jeszcze w pełni autonomiczne, a systemy insta-
lowane w nich wymagają znaczącej uwagi kierowcy. 
Należy pamiętać, że włączona funkcja autopilota ma 
jedynie działanie asystujące, a jazda nadal wymaga 
stałej kontroli ze strony kierowcy. Tym różni się funk-
cja autopilota od w pełni autonomicznego pojazdu, 
który ujrzymy na naszych drogach już za kilka lat.

 Ponad 100 lat temu człowiek przesiadł się z konia do 
pojazdu silnikowego. Przez dekady udoskonalał on 
samochód aby jego prowadzenie stawało się przy-
jemniejsze. Dziś historia zatacza koło, przesiadamy się 
do maszyn, które same dowiozą nas do celu. Rewo-
lucja w motoryzacji odbywa się na naszych oczach. 
Zaangażowane są w nią nie tylko wielkie koncerny 
motoryzacyjne, ale również wszystkie segmenty go-
spodarki związane z tą branżą. Pojawienie się pojazdu 
autonomicznego poziomu piątego na publicznych 
drogach będzie jednym z najważniejszych punktów 
w historii światowej motoryzacji.

8 https://dms.ntsb.gov/pubdms/search/hitlist.cfm?docketI-

D=59989&CFID=1126988&CFTOKEN=b1b9a5b7e849bb32-

-88C471C8-01C8-077F-A22C23E2E219927F

9 ang. National Transportation Safety Board (NTSB)

10 giełda papierów wartościowych w USA, druga co do wielkości 

giełda na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej (12/2017) 

AUTOR: Adrian Augustyn
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Sektor bankowy jest postrzegany przez stu-
dentów i młodych absolwentów jako mało 
dynamiczny, a praca w banku wciąż kojarzy się 
z rutyną i niekoniecznie satysfakcjonującą pracą 
urzędnika. Rozwój zawodowy i zdobywanie nowych 
umiejętności to dla absolwentów główne czynniki 
wyboru pracy. Młodym ludziom zależy na częstych 
zmianach i wyzbyciu się rutyny, a to zapewnia 
mobilne i zdigitalizowane środowisko, możliwość nie-
ustannego rozwoju, dynamika otoczenia pracy oraz 
dostęp do projektów o globalnej skali. 

Z takiej możliwości mogą skorzystać pracownicy 
w Banku BGŻ BNP Paribas realizujący niezwykle 
ciekawe i innowacyjne projekty, m.in. w zespole Ope-
racji, kierowanym przez Oktawiusza Kaczę, dyrektora 
Zarządzającego Pionem Operacji w Banku BGŻ BNP 
Paribas. 

W niespełna 2 miesiące zespół Operacji Banku 
BGŻ BNP Paribas zbudował i wdrożył pierwszego 
robota automatyzującego obsługę kredytów dla przed-
siębiorstw. To nie lada osiągnięcie. W ciągu 8 miesięcy 
liczba robotów zwiększyła się do 20, które uspraw-
niają pracę w 20 obszarach Operacji. Bank BGŻ BNP 
Paribas jest tym samym pierwszym bankiem w Pol-
sce, który wdrożył robotyzację w procesach na taką 
skalę. Ale zacznijmy od genezy samego projektu. 

Bank BGŻ BNP Paribas wszedł w rok 2017 
bezpośrednio po zakończeniu fuzji operacyj-
nej pomiędzy BNP Paribas i BGŻ. Przy nowej, 
znacznie powiększonej, skali działania i bazie klien-
tów jednym z kluczowych celów stało się zwiększenie 

efektywności działania i podniesienie poziomu au-
tomatyzacji wykonywanych operacji. Sięgając do 
najnowszych trendów rynkowych, zdecydowano 
się na wykorzystanie technologii RPA, czyli robotics 
process automation, potocznie zwaną robotyzacją. 
Kluczowym celem było przyspieszenie realizowanych 
operacji i odciążenie pracowników od rutynowych 
zadań. W pierwszej kolejności skupiono się na naj-
bardziej pracochłonnych procesach, w których 
występują masowe, powtarzalne zadania o dużych 
wolumenach i przekazaniu ich w „ręce” robotów.

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 
W CODZIENNEJ PRACY

Projekt robotyzacji został zrealizowany przy użyciu 
technik agile, według metodyki SCRUM. Podejście 
tego typu, z podziałem prac na sprinty i iteracyjne 
budowanie robotów, pozwoliło zobaczyć pierwszego 
robota w akcji już po dwóch tygodniach od rozpoczę-
cia prac, a następnie rozwijać jego funkcjonalności 
i dostosowywać do konkretnych wymogów jego do-
celowego środowiska pracy. Zebranie całego zespołu 
projektowego (deweloperów, analityków, liderów 
merytorycznych i beneficjentów projektu) w jed-
nym miejscu zapewniło bardzo dobrą komunikację, 
sprawne budowanie robotów i szybkie reagowanie na 
pojawiające się zmiany. Specjalna jednostka w Ban-
ku, Robotics Center of Excellence, która działa już dziś 
operacyjnie, utrzymując działające roboty i wciąż 
tworząc nowe, nadal pracuje w metodyce SCRUM.

roBoty – digitalowa 
rewolucja w Banku BGŻ 
BNP Paribas, czyli praca 
w banku niekoniecznie 

musi być nudna
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SIŁA TKWI W ZESPOLE

Zespół projektowy robotyzacji konsolidował 
przedstawicieli wielu obszarów i łączył różne kompe-
tencje eksperckie. Jego trzon stanowili deweloperzy 
i analitycy, natomiast w czasie konstruowania po-
szczególnych robotów dla konkretnych zespołów 
w Banku dołączali do niego pracownicy z innych 
jednostek, pracując wspólnie nad definiowaniem 
wymagań i testowaniem. Zespół był zróżnicowa-
ny nie tylko pod względem interdyscyplinarnych 
obszarów eksperckich, ale również pod względem 
poziomu doświadczenia poszczególnych jego człon-
ków. Składał się zarówno z osób posiadających 
obszerną praktykę RPA, a także takich, które szlify 
robotyzacji zdobyły niedawno i rozwijały swoje umie-
jętności, jak również pracowników, którzy zostali 
wybrani do tworzenia docelowej jednostki Robotics 
Center of Excellence i swoje doświadczenie budowa-
li od podstaw. Kolokacja zespołu w jednym miejscu 
i rytm agile prowadzonych prac pozwoliły w szcze-
gólności tym ostatnim, w stosunkowo krótkim czasie, 
nabrać samodzielności w budowaniu różnych kompo-
nentów funkcjonalności robotów.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE W ZASIĘGU 
MŁODSZYCH STAŻEM PRACOWNIKÓW

Po pierwsze, ciekawym doświadczeniem była sama 
metodyka prowadzenia projektu – dzienny rytm 
pracy, poranne odprawy, planowanie, cykl sprintów, 
możliwość szybkiego obserwowania efektów prac etc. 
Drugi obszar to już stricte technologia i platforma, 
przy użyciu których tworzone były roboty. Po cyklu 
początkowych szkoleń, osoby z mniejszym doświad-
czeniem szybko przeszły do dalszej nauki poprzez 
praktyczną pracę i budowanie prostszych komponen-
tów pod okiem doświadczonych ekspertów.

CHALLANGE ME! WYZWANIA 
PRZEDE WSZYSTKIM

W codziennej pracy nad robotyzacją można było na-
potkać wiele wyzwań. Jednym z największych na 
pewno był czas. Zespół Operacji w Banku postawił 
sobie bardzo ambitne cele i reżim czasowy, dzięki 
czemu pierwszy robot wykonywał pierwsze realne 
operacje w środowisku testowym już po dwóch ty-
godniach prac, a po kolejnych czterech zaczął pracę 
w środowisku produkcyjnym. Niewątpliwie dużym 
wyzwaniem było również wprowadzenie robota do 
organizacji pracy pracowników oraz  jako wirtualne-
go pracownika do Banku. Warto podkreślić, że roboty 
nie zastępują ludzi, ale im asystują, są wsparciem, 

znacznie ich odciążając w rutynowych działaniach 
i przejmując masowe, powtarzalne czynności. Pra-
cownicy realizują z nimi wspólnie działania, pracując 
ręka w rękę. Taka interakcja wymagała nie lada wy-
siłku i przemyślanego działania, ale przede wszystkim  
bardzo dobrej organizacji.

EFEKTY ROBOTYZACJI WIDAĆ OD RĘKI

Roboty pozwoliły podnieść efektywność działania, 
poprzez przyspieszenie procesów i skrócenie czasu 
ich realizacji. Roboty nie tylko wykonują je szybciej, 
ale również mogą to robić 24 h na dobę i nie popeł-
niają błędów, które są naturalnym elementem pracy 
ludzkiej. Odczuwają to bezpośrednio klienci, dla któ-
rych skraca się czas oczekiwania na usługę ze strony 
Banku. Korzyścią dla pracowników jest pomoc, jaką 
uzyskują w powtarzalnych czynnościach, dzięki 
czemu mogą się skupić na zadaniach wymagających 
wiedzy eksperckiej. 

– Pracownicy Operacji codziennie ściśle współpracują 
z robotami, które w znaczący sposób optymalizują ich 
pracę. Roboty przejmują najbardziej pracochłonne zada-
nia o dużym wolumenie, co pozwala przede wszystkim 
na zwiększenie efektywności procesów, daje dużą ela-
styczność w reagowaniu na rozwój biznesu, a naszym 
pracownikom umożliwia skupienie się na złożonych za-
daniach, wymagających eksperckiej wiedzy – wyjaśnia 
Oktawiusz Kacza, Dyrektor Zarządzający Pionu Ope-
racji w Banku BGŻ BNP Paribas. 

Robotyzacja to forma automatyzacji procesów i zadań 
wykonywanych w danej jednostce. Jej istotą są robo-
ty czy też boty, które nie mają fizycznej postaci, a więc 
specjalne programy naśladujące w wierny sposób 
pracę człowieka. W swoim działaniu wykorzystują 
dokładnie te same aplikacje i systemy co pracownicy 
– uruchamiają np. klienta poczty, pobierają i wysyła-
ją maile, otwierają aplikacje www i posługują się ich 
ekranami czy interfacem. Wprowadzają dane do for-
mularzy, czytają informacje z ekranów, interpretują je 
oraz klikają w odpowiednie przyciski i opcje. Wszyst-
ko to można podglądać na ekranie komputera, z tą 
jednak różnicą, że nikt przed nim nie siedzi, nie pisze 
na klawiaturze, nie porusza myszką, wszystkie opera-
cje przewijają się na ekranie w mgnieniu oka. 

Programowanie robota to zatem uczenie go pracy lu-
dzi i systemów, na których pracują. Automatyzacja 
tego typu daje szybkie efekty, ponieważ nie wyma-
ga żadnej zmiany i przeprogramowania systemów 
IT. Daje również szerokie pole zastosowań zarówno 
w bankowości, jak i poza nią. 



of Excellence, która zarówno tworzy roboty, jak i czuwa 
nad ich bezawaryjnym działaniem każdego dnia – dodaje 
Oktawiusz Kacza.

ROBOTY BANKU Z WYRÓŻNIENIEM 
W GRUPIE BNP PARIBAS 

Projekt robotyzacji Pionu Operacji Ban-
ku BGŻ BNP Paribas został uznany jako jeden 
z najbardziej innowacyjnych projektów całego ob-
szaru International Retail Banking w Grupie BNP 
Paribas w zakresie robotyzacji procesów biz-
nesowych. To ogromna satysfakcja dla całego 
zespołu Operacji, który jest odpowiedzialny za projekt 
robotyzacji w Banku, tym bardziej, że podejście zespo-
łu Operacji do wykorzystania RPA w Banku zdobyło 
uznanie w Grupie. 

Biorąc pod uwagę szeroki dostęp do międzynaro-
dowego „know how”, a co za tym idzie nieustanną 
możliwość rozwoju, praca w Banku BGŻ BNP Paribas, 
na przykładzie Pionu Operacji, może stanowić nie lada 
wyzwanie. Szczególnie dla tych, którzy wysoko cenią 
sobie niezwykle dynamiczne i zdigitalizowane środo-
wisko pracy, szeroki rozwój kompetencji i niezwykle 
inspirującą pracę, w której nie można narzekać na 
nudę. 
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W PLANACH USPRAWNIENIA 
W PROCESACH I ICH ZWIĘKSZENIE

Robotyzacja w Banku BGŻ BNP Paribas, pod wzglę-
dem skali wdrożenia, jest wiodąca na rynku. Od 
samego początku objęto nią cały obszar Operacji, ana-
lizując wszystkie procesy, w których istnieje potencjał 
dla robotów. Obecnie, Dzięki tej technologii, obecnie 
zautomatyzowanych jest 20 zróżnicowanych proce-
sów, od odnowień kredytów, poprzez generowanie 
zaświadczeń dla klienta (np. zwolnienie hipoteki), ob-
sługę zajęć egzekucyjnych, a także przesyłanie maili 
do klientów z załączoną gwarancją bankową. 

Praca nad zwiększeniem liczby robotów i procesów 
do jakich zostaną wdrożone wciąż trwa. W planach 
Banku jest podwojenie w tym roku liczby zauto-
matyzowanych procesów. Do końca trzeciego 
kwartału 2018 roku roboty będą obecne we wszyst-
kich jednostkach Operacji, a w następnych krokach 
będą implementowane również w innych obszarach 
banku, takich jak Compliance, Finanse, Bezpieczeń-
stwo czy HR. 

– Jednocześnie doskonalimy wykorzysty-
wane rozwiązania, które będą poszerzane 
w kolejnych etapach o mechanizmy sztucznej inteligencji 
(AI). Rozwój i zarządzanie technologią oraz całą „farmą” 
robotów są prowadzone wewnątrz Banku. Zbudowali-
śmy dedykowaną, innowacyjną jednostkę Robotic Center 

Zespół Operacji Banku BGŻ BNP Paribas w składzie: 

Mateusz Piskulak, Dariusz Bubak, 

Piotr Rojewski (na TV), Michał Kosoń

AUTORZY: Zespół Operacji Banku BGŻ BNP Paribas 
w składzie: Mateusz Piskulak, Dariusz Bubak, Piotr 
Rojewski, Michał Kosoń
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Nie taki MiFID II straszny, 
jak go malują?

Prawie cztery lata po przyjęciu i roku opóźnienia we wprowadzeniu, 
3. stycznia 2018 r. weszła w życie aktualizacja dyrektywy unijnej MiFID II, 
której zadaniem jest rewolucja i regulacja na rynkach finansowych Unii 

Europejskiej.

KAWAŁ CZASU

W 2007 roku Unia Europejska uchwaliła dyrekty-
wę w sprawie instrumentów finansowych – MIFID. 
Jej głównym celem było zapewnienie klientom ban-
ków odpowiedniego poziomu ochrony inwestycyjnej 
oraz gwarantowanie przejrzystości działania banków 
i firm inwestycyjnych na rynkach instrumentów 
finansowych UE.

Wraz z upływem lat na rynkach pojawiły się nowe 
potencjalne zagrożenia, zarówno dla klientów ban-
ków jak i dla samych rynków.  W związku z tym 
w 2014 r. przyjęto aktualizację dyrektywy o dum-
nie brzmiącej nazwie MiFID II (Markets in Financial 
Instruments Directive), a za jej datę wejścia przyjęto 
3. stycznia 2017 r. Obawy Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 
o braku wystarczającego czasu na zbudowanie odpo-
wiedniej infrastruktury systemów IT spowodowały iż 
Komisja Europejska przesunęła datę dokładnie o rok.

ALE O CO WŁAŚCIWIE CHODZI?

Bezpośrednim celem MiFID II jest zwiększenie ochro-
ny inwestorów i  podniesienie przejrzystości rynku 
w całej branży finansowej. Ponad 1000 stron doku-
mentu reguluje zakres działania każdego podmiotu 
będącego członkiem rynku finansowego na terenie 
UE.

Jako główne cele MiFID II wymienia się:
• zwiększenie transparentności,
• zwiększenie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
• poprawa ochrony i bezpieczeństwa inwestorów 

detalicznych,
• utrzymanie odpowiedniej struktury rynku.

JAK TO DZIAŁA?

Instytucje finansowe zostały obciążo-
ne nowymi obowiązkami, mającymi na celu 
poprawę przejrzystości ich działania. Są one zo-
bowiązane do ujawnienia większej ilości danych 
zarówno regulatorom jak i klientom, np. obowiązek 
publikowania spreadów bid-ask i przekazywanie 
informacji o głębokości rynku poprzez określenie 
wielkości historycznych zleceń. Dodatkowo broker, 
który dotychczas oferował klientom analizy inwesty-
cyjne za darmo, teraz będzie musiał pobierać za nie 
opłaty. Ponadto wszyscy brokerzy muszą zsynchro-
nizować swoje zegarki biznesowe według których 
raportują zdarzenia. 

W strukturze rynku dyrektywa wprowadza nowe 
pojęcie OTF (zorganizowany system obrotu), który 
będzie funkcjonował równolegle z innymi struktu-
rami tj. rynkiem regulowanym (RM), systematyczną 
internalizacją (SI) oraz wielostronną platformą obrotu 
(MTF), jednak będzie dotyczył jedynie instrumentów 
innych niż instrumenty kapitałowe (instrumenty 
pochodne, forex).

Główną zmianą w kontroli zewnętrznej jest obo-
wiązek rejestracji instytucji zajmujących się HFT 
(transakcje wysokiej częstotliwości) jako firmy inwe-
stycyjne oraz konieczność ujawnienia stosowanych 
algorytmów. Ma to zapobiec tzw. flash crashom, 
które na skutek wzrostu popularności HFT i han-
dlu algorytmicznego zdarzają się relatywnie coraz 
częściej, a mogą prowadzić do strat ogromnej ilości 
pieniędzy w przeciągu kilku minut czy nawet sekund. 
Są to bardzo dynamiczne, głębokie i charakteryzujące 
się wysoką zmiennością spadki notowań instrumentu 
finansowego występujące w bardzo krótkim okresie 
czasu. Do najbardziej znanych flash crashy ostatnie-
go roku z pewnością można zaliczyć spadek na parze 

BANKOWOŚĆ
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walutowej GBP/USD, w maju 2017 r. o niemal 100 
pipsów w ciągu jednej minuty. Innym przykładem 
może być spadek na kryptowalucie Ethereum (ETH) 
w czerwcu 2017 r., gdzie cena na amerykańskiej gieł-
dzie kryptowalut GDAX spadła z 319 dolarów do 10 
centów (!) w zaledwie kilka sekund.  Oprócz tego dy-
rektywa zwiększyła liczbę klas aktywów które należy 
zgłosić.

W zakresie kontroli wewnętrznej nowością jest zmu-
szenie każdego brokera i firmy inwestycyjnej do 
rejestrowania wszystkich zawartych transakcji przez 
co najmniej 5 lat (przy czym okres ten może ulec wy-
dłużeniu przez regulatorów krajowych, np. Niemcy 
– 10 lat) oraz do udostępniania ich na żądanie instytu-
cji nadzorujących.

Dodatkowo dyrektywa ma dotyczyć wszystkich pod-
miotów działających na terenie UE, nawet jeśli nie są 
w niej zarejestrowane.

CO NA TO INNI?

Po przeprowadzeniu ankiety na temat znajomości 
i opinii o MIFID II, której głównymi adresatami byli 
studenci (około 97% ankietowanych), możemy śmia-
ło powiedzieć, że wyniki są niepokojące. Wśród 
wszystkich ankietowanych, ponad 75% nie wie czego 
dotyczy ta dyrektywa. Jeżeli jednak zawężymy grupę 
wyłącznie do osób inwestujących na rynku kapitało-
wym odsetek ten zmniejszy się do 35%.

Oprócz tego, spytaliśmy w ankiecie osoby zaznajo-
mione z tematyką MiFID II, czy ich zdaniem skutki 
jej wprowadzenia będą pozytywne czy negatywne 
dla nich, jako klientów. Zdecydowana większość, bo 
prawie 65% uważa potencjalne skutki za pozytywne, 
a około 35% za negatywne. Jako główne argumenty 
„za” padało zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów 
oraz transparentności inwestycji. Z kolei głównymi 

argumentami „przeciw” było generowanie „zbędnej 
papierkowej roboty” oraz zbyt duże obciążenia regula-
cyjne.

Podobne opinie mają również eksperci. Podczas zeszło-
rocznej konferencji CFA Investment Summit odbył się 
panel „Fintech, a MiFID II – jak zmieni się rynek od 
strony produktów i usług?” na którym dyskutowano 
o skutkach wprowadzenia dyrektywy.

- Klienci detaliczni patrzą bardziej na koszty nominal-
ne, a nie procentowe. Dlatego, gdy raz do roku dostaną 
list, z którego będzie wynikać, że z ich zainwestowa-
nych 100 tys. zł ktoś pobrał 5 tys. zł opłaty w ciągu 
roku, to może dać im to do myślenia. Tym bardziej je-
śli akurat straci się na inwestycji np. 20 tys. zł. Myślę, 
że z czasem ta jawność opłat może niektórym zacząć 
przeszkadzać – tłumaczy Piotr Żółkiewicz, założyciel 
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ.

Wskazuje on również na konieczność tworzenia kolej-
nych dokumentów dotyczących opłat i ryzyka, które 
będą musiały zostać przedstawione klientom.

- Informacje o kosztach inwestycji znajdzie-
my w statutach funduszy. W przypadku 
funduszy zamkniętych mamy tzw. warunki emisji, 
gdzie znowu mamy kilkadziesiąt stron z wypisany-
mi ryzykami i opłatami. Dalej, każdy fundusz badany 
jest przez audytora, gdzie w opinii ponownie mamy 
koszty funduszu i wyliczone total expanse ratio (TER). 
Następnie są KIID-y, gdzie mamy podsumowanie opłat 
i kosztów. Nowa dyrektywa wprowadzi któryś z kolei 
dokument dotyczący opłat i ryzyka. Poprzednich i tak 
nikt nie czytał. Opłaty interesują przede wszystkim 
bardzo dużych klientów, którzy inwestują po kilka, 
kilkanaście milionów złotych – mówi.

DOBRZE CZY ŹLE?

Dodatkowa ochrona, jak również dostęp do większej 
ilości informacji jest pozytywnym efektem dla nas, 
jako klientów. Wprowadzenie wymogu informowa-
nia klienta o tym, ile nominalnie płaci za możliwość 
inwestowania w produkt ma zapobiec sytuacjom, 
w których proponowany był mu produkt mniej 
przystosowany do jego potrzeb, natomiast bardziej 
opłacalny dla sprzedawcy.

Jednak czy to wystarczy, aby potencjalni nowi inwe-
storzy indywidualni czuli się bezpieczni inwestując na 
rynku? A może nowe regulacje, wymagania czy wizje 
sterty „papierologii” odepchną ich od tej decyzji?

AUTOR: Kacper Kubas

Jakie Twoim zdaniem będą skutki
wprowadzenia dyrektywy MiFD II

dla Ciebie jako klienta?

Pozytywne

Negatywne

35.7%

64.3%

BANKOWOŚĆ
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Chodzenie na skróty nie 
jest wcale niczym złym

Rozmowa z Marcinem Adamczykiem, Business Development Deputy 
Directorem w Blue Media S.A., przeprowadzona na kongresie Impact 
fintech’17 podczas którego ponad 150 mówców z całego świata 

prezentowało wizję przyszłości sektora finansów.

PROFIT JOURNAL: PODCZAS OSTATNIEJ EDYCJI 

KONGRESU IMPACT FINTECH ‘17, W TRAKCIE 

JEDNEGO Z PANELI DYSKUSYJNYCH, W KTÓRYM 

UCZESTNICZYŁ PAN BARTŁOMIEJ GAST Z BLUE 

MEDIA POSTAWIONO TEZĘ O NEGATYWNYM 

WPŁYWIE REGULACJI KNF NA ROZWÓJ BRANŻY 

FINTECH W NASZYM KRAJU. SAMA KOMISJA 

NIE ZGADZA SIĘ JEDNAK Z TAKĄ NARRACJĄ, 

TŁUMACZĄC SIĘ KWESTIAMI PROCEDURALNYMI. 

JAKIE JEST PAŃSKIE ZDANIE NA TEN TEMAT?

Marcin Adamczyk: Kwestię współpracy z organami 
nadzoru należy zawsze rozpatrywać wieloaspektowo.  
Po pierwsze, trzeba sprostać wciąż nowym wy-
maganiom regulacyjnym. W ostatnich latach 
możemy zaobserwować sporą dynamikę w tej dzie-
dzinie, a w najbliższym czasie czeka nas również kilka 
kluczowych zmian, takich jak RODO (unijne rozporzą-
dzenie dotyczące ochrony danych osobowych, red.), 
split payments, czy zmiana ustawy o podatku VAT. 
Te innowacje niosą za sobą wiele nowych obowiąz-
ków i wyzwań, nie można jednak zapominać przy 
tym również o potencjalnych możliwościach i korzy-
ściach. W naszej firmie dbamy o to, by współpracować 
efektywnie z instytucjami nadzoru, tak aby nie tylko 
dostosowywać się do zmian legislacyjnych, lecz także 
zawsze staramy się odnaleźć w nich dla siebie jakieś 
nowe możliwości. Za przykład może tu posłużyć dy-
rektywa PSD2. Przez wiele lat dominował pogląd, iż 
nie powinno się podawać stronom trzecim swoich 
danych dostępowych, aby nie paść ofiarą phishingu. 
Tymczasem, wspomniana dyrektywa de facto spra-
wia, że ci nie zawsze wiarygodni dotąd pośrednicy 
teraz znajdą się pod nadzorem odpowiednich organów. 
W tej sytuacji należy się otworzyć, zaufać i stworzyć 
takie mechanizmy bezpieczeństwa, aby skompen-
sować ewentualne ryzyko tego rozwiązania. I to są 
właśnie te dwa kluczowe aspekty dotyczące regulacji 

w kontekście fintechu: z jednej strony zgodność, czyli 
compliance, a z drugiej rozwój, czyli business develo-
pement.

PJ: JEŚLI CHODZI O SEGMENT PŁATNOŚCI 

ELEKTRONICZNYCH, NASZ KRAJ MOŻE 

POSZCZYCIĆ SIĘ  ROZWIĄZANIAMI 

WYPRZEDZAJĄCYMI CZĘŚĆ ROZWINIĘTYCH 

RYNKÓW EUROPY ZACHODNIEJ. CZY W TEJ 

SYTUACJI NOWO WPROWADZANE REGULACJE 

NIE OKAŻĄ SIĘ DLA NAS OGRANICZAJĄCE?

MA: Polska rzeczywiście zrobiła bardzo duży postęp, 
zarówno jeśli chodzi wykorzystywane technologie, 
jak i rozwój bankowości elektronicznej, a zwłaszcza 
tej mobilnej. Postęp ten jest przede wszystkim 
odzwierciedleniem oczekiwań konsumentów, czego 
sztandarowym przykładem może być wykorzystanie 
biometrii kosztem tradycyjnego PINu. Musimy jednak 
mieć świadomość, że nie wszystko to co przyjęło się 
w Polsce przyjmie się również za granicą i vice versa. 
Świat to zbiór po pierwsze kultur, a po drugie oczeki-
wań indywidualnych poszczególnych jednostek. Aby 
im sprostać, należy stworzyć pewną bazę rozwiązań, 
której funkcję w Europie pełnić ma wspomniana już 
wcześniej dyrektywa PSD2. To, w jaki sposób poszcze-
gólne kraje członkowskie wykorzystają możliwości 
przez nią stworzone zależy już tylko od nich samych. 
Nie wszystkie rozwiązania uda się pewnie wdrożyć 
od razu na drodze rewolucji. My jako Blue Media rów-
nież zamierzamy podchodzić do tego tematu w sposób 
ewolucyjny: w kontekście dynamicznych zmian regu-
lacyjnych chcemy oferować takie rozwiązania, które 
będą stopniowo ułatwiały i automatyzowały płatno-
ści.
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PJ: PRELEGENCI NA KONFERENCJI WSPOMINALI 

O SŁABNĄCEJ ROLI PRZYWIĄZANIA DO 

MARKI; DLA KLIENTÓW CORAZ CZĘŚCIEJ 

KLUCZOWY JEST SAM OFEROWANY PRODUKT. 

W JAKI SPOSÓB BLUE MEDIA ZAMIERZA 

RADZIĆ SOBIE Z TYM ZJAWISKIEM?

MA: Tu posłużę się przykładem kart bezstykowych 
– zostały one wprowadzone w Polsce przez dwie do-
minujące organizacje płatnicze. Dla konsumentów siła 
tego rozwiązania nie tkwiła w przywiązaniu do marki, 
lecz w wygodzie oferowanej technologii. My jako fir-
ma staramy się oferować rozwiązania równie dogodne 
dla odbiorców, takie jak na przykład robot finansowy 
bm.pl, który automatyzuje płatności za rachunki. Przed 
wprowadzeniem tej technologii konsultowaliśmy się 
z potencjalnymi odbiorcami, tak aby nasz produkt był 
dla nich jak najbardziej funkcjonalny. Gdy pierwsi 
klienci dostrzegą już  z jaką łatwością mogą kontrolo-
wać swoje rachunki, 
bez powtarzania co 
miesiąc tych samych 
czynności i zoba-
czą przy jak dużym 
poziomie bezpieczeń-
stwa się to odbywa, to 
będą z tego faktycznie 
korzystać i powiedzą 
o tym innym.Jak więc 
widać liczą się przede wszystkim wygoda i takie 
przygotowanie usługi, żeby użytkownik nie czuł się 
naciągnięty, lecz wewnętrznie przekonany co do jej 
funkcjonalności i bezpieczeństwa. Wynika to wprost 
z ludzkiej natury: większość z nas zawsze poszukuje 
tej łatwiejszej drogi – jeżeli mamy chodnik dookoła to 
i tak wszyscy przejdą przez trawnik na środku.

PJ: I JAK DOTĄD W LICZNYCH PRZYPADKACH 

PRZECHODZENIE PRZEZ TEN TRAWNIK 

MOGŁO SKOŃCZYĆ SIĘ MANDATEM.

MA: No właśnie, i na tym przykładzie widać, jak waż-
ny  jest ten aspekt regulacyjny. W przypadku branży 
fintech chodzenie na skróty nie jest wcale niczym 

złym. Tam, gdzie ludzie chodzą na skróty, tam po-
winno się budować chodniki, których rolę spełniają 
rozwiązania informatyczne oparte o możliwości ja-
kie dają regulacje. To jest właśnie istotą sukcesu, a nie  
budowanie technologii i wydawanie pieniędzy na 
marketing oparte na przekonaniu o tym, że moja usłu-
ga jest najlepsza. Dlaczego banki tak bardzo dbają o to, 
żeby rozwiązania stosowane w bankowości mobilnej 
były wygodne? Ponieważ najbardziej zależy im na za-
dowoleniu użytkownika i zwiększeniu jego satysfakcji 
z użyteczności oferowanej usługi. Im większa jest jej 
przejrzystość, tym większa jest szansa na sukces.

PJ: JAK, NA PRZYKŁADZIE WSPOMNIANEGO 

JUŻ WCZEŚNIEJ BM.PL, OCENIA PAN RELACJE 

ZE STRONAMI TRZECIMI OFEROWANEJ USŁUGI, 

KTÓRYMI W TYM PRZYPADKU SĄ NA PRZYKŁAD 

DOSTAWCY PRĄDU CZY MEDIÓW? CZY USTALENIE 

Z NIMI WARUNKÓW WSPÓŁPRACY JEST TRUDNE?

MA: Zawsze najtrudniejszy 
jest początek, kiedy musimy 
przedstawić wizję swojego roz-
wiązania i dlaczego naszym 
zdaniem będzie ono wygodne 
dla użytkowników. Możemy 
przykładowo zaproponować 
pewną technologię, która uła-
twi i zautomatyzuje płatności 

za rachunki. Dostawcy mają wtedy zwykle największe 
obawy co do bezpieczeństwa i związanego z nim kom-
fortu użytkowników. Sam fakt konieczności rejestracji 
karty budzi już u niektórych wątpliwości. Jednak 
gdy już pierwsi z nich dadzą się przekonać, pozostali 
szybko dostrzegają, że ludzie chętnie z tego korzystają, 
i jest to dla nich faktycznie pewne ułatwienie. W tym 
momencie oczywiście rozmawia się już dużo łatwiej 
z kolejnymi dostawcami, mówiąc im o tym w jaki 
sposób chcemy usprawnić te płatności. Takie jest 
właśnie nasze podejście: specjalizujemy się w czymś 
i przekonujemy dostawców, że możemy działać z nimi 
w synergii, tym samym jeszcze bardziej ułatwiając ko-
rzystanie z usługi użytkownikom. 

ROZMOWĘ PRZEPROWADZILI: 

Patryk Belik i Bartłomiej Guńka

Marcin Adamczyk, Business Development Deputy Director w Blue Media S.A. Od 
ponad 13 lat związany z rozwojem usług płatniczych. Przy współpracy z instytu-
cjami finansowymi wdraża rozwiązania w oparciu o komunikację SMS, przelewy 
natychmiastowe oraz karty płatnicze. Absolwent Politechniki Gdańskiej i studiów 
podyplomowych z zakresu zarządzania projektami. Z zamiłowania triathlonista 
i programista.

Świat to zbiór po pierwsze kultur, 
a po drugie oczekiwań indywidu-
alnych poszczególnych jednostek. 
Aby im sprostać, należy stworzyć 
pewną bazę rozwiązań.
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Jak zmieniać stanowisko 
co kilkanaście tygodni 

i nie tłumaczyć się z tego 
w CV?

Korporacja. „Maszynka do robienia pieniędzy. Traktu-

ją tam ludzi jedynie jako wymienialne trybiki, o które 

nikt nie dba. Jesteś tylko numerem pracownika i nikt 

nie liczy się z twoim zdaniem.” Gdybym dostawał zło-

tówkę za każdym razem, gdy słyszę takie zdanie, to 

dzisiaj miałbym z 15 złotych. Korporacje nie miały ra-

czej dobrego wizerunku, ale – choć może to przypadek 

– w moim otoczeniu coraz rzadziej są postrzegane jako 

opus magnum sił nieczystych. Nie są może tworem ide-

alnym, ale to całkiem niezłe miejsce pierwszej pracy 

z szansą na rozwój. 

Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie o tym, jak wy-

gląda życie w międzynarodowej firmie. Zazwyczaj te 

koncepcje opierają się na stereotypach w stylu: wyścig 

szczurów, 80h/tydzień, sztywny dress code, korpo-

mowa. W rzeczywistości to nie do końca tak wygląda. 

Oczywiście, jeśli ktoś chce żyć w taki sposób i lubi pa-

trzeć, jak rosną słupki w Excelu, to jego prawo, ale 

codzienność większości pracowników jest zupełnie 

inna. Powiedziałbym, że zwyczajna. Rozumieją, co to 

znaczy work-life balance i budują niesamowite życia 

poza biurem. 

I tu należy zadać pytanie: czy da się też wyjść z kor-

poracyjnego schematu, próbować sił w różnych 

dziedzinach, jednocześnie unikając przemiany w zna-

nego z miejskiego folkloru potwora– korposzczura? 

Otóż tak, da się. 

Część z was może już doświadczyła tego na własnej 

skórze, a reszta zna kogoś, kto codziennie kieruje się do 

jednego z dużych biurowców w centrum miasta. I ja od 

dwóch lat jestem takim kimś. Z tą różnicą, że mój budy-

nek nie stoi w centrum i nie jest duży. 

Niedawno w firmie stuknęły mi dwa lata. To była 

i jest dość szalona przejażdżka, bo jeśli chodzi o pracę, 

to napędzają mnie trzy rzeczy – lubię się uczyć, lubię 

poznawać nowych ludzi i szybko się nudzę. Tak że prze-

pracowanie tych dziesięciu tysięcy godzin w jednym 

obszarze w moim przypadku jest mało prawdopo-

dobne. Potrzebuję zmiany. I tak po pół roku pracy we 

wsparciu technicznym, pomocy w zespole master data 

management i roku w tzw. collection trafiłem do „Fly-

ing Squadu”. 

„Flying Squad” to dość nietypowa nazwa dla pro-

jektu. Według Cambridge Dictionary tak właśnie 

nazywają się specjalne oddziały szybkiego reagowa-

nia w Anglii. I to jest całkiem trafne porównanie. Tam, 

gdzie jest metaforyczny pożar, tam dzwonią po nas. 

A my reagujemy. Szybko. 

Na początek wyjaśnijmy jedną rzecz: to nadal jest praca 

w korporacji, czyli w znacznej mierze biurowa. Według 

Podobno potrzeba dziesięciu tysięcy godzin, żeby stać się ekspertem 
w dowolnej dziedzinie. Czyli jakieś dwie godziny dziennie od 2. do 18. 
roku życia dzielą cię od zostania mistrzem. Sporo, prawda? Zwłaszcza 
że nie spotkałem jeszcze nikogo, kto mając zaledwie dwa lata wiedział 
już, co będzie w życiu robił. Jestem pewien, że wy też nie jesteście 
pewni. Większość z nas zaczyna karierę odrobinę później. I dzisiaj o tych 
początkach chciałbym opowiedzieć, rozwiewając przy okazji kilka mitów 

dotyczących korporacji.
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mnie jest jednak znacznie ciekawsza niż standardowa, 

bo cały czas operujesz na niepewnym gruncie. Dopó-

ki nie zjawię się na miejscu, w którym mam pracować, 

nie mam pojęcia, co będę robić, ale wiem, że oczekuje się 

ode mnie dwóch rzeczy – muszę błyskawicznie chłonąć 

wiedzę i zaadaptować się w nowym otoczeniu niemal 

natychmiast. Nieważne, czy to nowy projekt w Polsce, 

przenoszenie procesów z Hiszpanii, czy szkolenie pra-

cowników w Indiach. 

Każdy przydział do projektu ma datę ważności. To może 

być miesiąc, może być rok, ale w końcu pójdziesz da-

lej. Z tą świadomością zaczynam każdy dzień – muszę 

wykonać konkretną pracę w ograniczonym czasie. To 

dobrze – w końcu ktoś za to płaci i poziom musi być 

wysoki! Walczysz w ten sposób każdego dnia, jest coraz 

łatwiej, aż wreszcie dochodzisz do momentu względ-

nego spokoju, w którym zaczynasz się czuć w miarę 

pewnie. I wtedy okazuje się, że twój czas dobiegł końca 

i od jutra będziesz pracować w innym miejscu, na in-

nym stanowisku, robiąc coś zupełnie nowego. Jeśli masz 

trochę szczęścia, to może nie trafisz na całkowicie nie-

znane wody. 

Gdzie pracujemy i co robimy? Najbardziej ogólnie mó-

wiąc, działamy tam, gdzie trzeba, i robimy to, co trzeba. 

Konkretnie? 

Koleżanka numer jeden przenosiła procesy z Anglii 

do Krakowa. Gdy już wszystkie przeniosła, to pojecha-

ła do Indii je optymalizować. Potem zwiedziła Utrecht 

i Antwerpię. Ostatnio tempo spadło, ale tylko odrobi-

nę. Pracuje w Krakowie, ale nadal krąży od projektu do 

projektu, nie siedzi w miejscu. 

Koleżanka numer dwa uznała, że rutyna jej 

szkodzi i postanowiła dołączyć do „Flying Squadu”. Ro-

biła wszystko i wszędzie – od klasycznej biurowej pracy, 

żeby pomóc innym zespołom, którym brakowało ludzi, 

przez przenoszenie procesów, na pracy z zespołami pro-

jektowymi kończąc. Przyjaźni się do tej pory z ludźmi, 

którzy odeszli z naszego zespołu. To mówi mnóstwo 

o tych, którzy tutaj trafiają. 

Koleżanka numer trzy – tak w zespole mamy prawie 

same przedstawicielki płci pięknej i owszem, wiem, że 

mam dobrze – wspierała, pomagała, nadzorowała pra-

cę, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Oprócz 

tego niejednokrotnie na jej barkach spoczywał ciężar 

nawiązania i utrzymania dobrej relacji z klientem. Ze-

tknęła się z tak wielką ilością procesów i programów, że 

jeszcze nie zdążyłem się dowiedzieć, do czego niektóre 

z nich służą. 

A to tylko niewielka próbka naszych możliwości. Jeśli 

potrzebujesz kogoś z określonymi umiejętnościami na 

wczoraj, to jest spora szansa, że u nas ktoś taki się znaj-

dzie. 

Dla zainteresowanych statystykami przygotowałem 

garść liczb. W zespole mamy aktualnie dwadzieścia 

siedem osób, władających w sumie jedenastoma języ-

kami. Jest klasyka – angielski, francuski czy niemiecki, 

ale mamy też ludzi mówiących po hebrajsku, duńsku 

czy fińsku. Pracowaliśmy dla czternastu różnych klien-

tów w dwunastu krajach na czterech kontynentach. 

Przemierzyliśmy wspólnie ponad dwieście tysięcy kilo-

metrów, zahaczając o dziewięć stref czasowych. Nieźle 

jak na korposzczury, prawda? 

Dlaczego to takie fajne? Czerpię satysfakcję z tego, 

że przeskakuję od zadania do zadania. Wykonuję je 

najlepiej jak potrafię i gdy tylko kurz opadnie, a my 

przestajemy pracować w trybie awaryjnym, biegnę 

dalej. Bo ja lubię gasić pożary i lubię to robić z nowymi 

ludźmi, których w zwyczajnych warunkach prawdo-

podobnie nie miałbym okazji poznać, bo od każdego 

można się czegoś nauczyć. Moja chęć zdobywania wie-

dzy jest zaspokojana regularnie – muszę uczyć się na 

bieżąco nowych procesów, oprogramowania oraz do-

skonalić zarządzanie czasem i ustalanie priorytetów. 

Oprócz tego każde szkolenie, które jest przeprowadzane 

w firmie, może mi się przydać w przyszłości. Jeśli więc 

znaki na niebie i ziemi wskazują, że mam czas, to za-

zwyczaj nie ma problemu z aprobatą kosztów szkolenia. 

Zazdroszczę trochę ludziom, którzy potrafią skupić się 

na jednej dziedzinie i się w niej doskonalić. Dzięki temu 

będą prawdziwymi ekspertami w temacie. Osiągną 

poziom, do którego mogę nigdy nie dojść. Ratuje mnie 

to, że – wybaczcie truizm –jesteśmy różni i trzeba to 

zaakceptować. I chociaż korporacja to miał być krótki, 

żeby nie powiedzieć efemeryczny, epizod w moim ży-

ciu, to „wpadłem na chwilę, zostałem na dłużej”. I czuję, 

że „Flying Squad” to jest moje miejsce w tym  świecie. 

Idealny punkt wyjścia dla osób, które mają już pierw-

sze doświadczenia, ale jeszcze nie do końca są pewne, 

w którym kierunku chcą się rozwijać. 

Skłamałbym, gdybym powiedział, że tutaj można 

wszystko. 

Ale jak widzisz  w międzynarodowej firmie można cał-

kiem sporo.

AUTOR 
Patryk Suchy
Business Transformation Analyst

ARTYKUŁ SPONOSOROWANY
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KRYPTOWALUTY

Blockchain – bijące serce 
każdej kryptowaluty

W latach 90. protokół TCP/IP zmienił diametralnie sposób, w jaki ludzie 
porozumiewają się między sobą, zastępując tradycyjną pocztę e-mailami. 
Czy leżąca u podstaw m.in. kryptowalut takich jak Bitcoin technologia 

ma podobny potencjał?

CZYM WŁAŚCIWIE JEST BLOCKCHAIN?

Blockchain to publiczny, zdecentralizowany rejestr 
wszystkich transakcji, jakie zostały kiedykolwiek 
przeprowadzone w ramach np. danej kryptowalu-
ty. Opiera się on na technologii peer-to-peer (P2P), 
będącej alternatywą dla powszechnie znanego (cho-
ciażby z sieci Internet) rozwiązania typu client-server. 
W skrócie: w P2P nie ma centralnego ośrodka, lecz 
wszyscy użytkownicy wymieniają informacje bez-
pośrednio między sobą. Aby to było możliwe, każdy 
użytkownik sieci blockchain musi mieć dostęp do peł-
nego zbioru danych o wszystkich dotychczasowych 
operacjach. Nie występuje żadna forma kontroli ze 
strony osób trzecich (na przykład banku centralnego), 

a w konsekwencji każdy może samodzielnie dokonać 
weryfikacji transakcji, jeśli posiada odpowiedni klucz 
dostępu. 

Każda transakcja oraz jej wartość są widoczne dla 
wszystkich mających dostęp do systemu, jednak po-
szczególni użytkownicy nie są identyfikowani za 
pomocą własnych danych osobowych, lecz specjal-
nych adresów, które mogą pozostać anonimowe. Gdy 
odpowiedni zapis zostanie dodany do ogólnego re-
jestru, nie może on zostać już zmieniony. Co pewien 
czas wszystkie transakcje są weryfikowane i zapi-
sywane w postaci kolejnych, połączonych ze sobą 
zbiorów danych, zwanych blokami. Co spaja między 
sobą kolejne bloki? Jest to tzw. hash, który podobnie 
jak numer PESEL jest niepowtarzalny, lecz wynika 
z zapisu dokonanych transakcji. Każdy blok posiada 
informacje o dwóch takich numerach PESEL – swoim 
oraz swojego poprzednika, dzięki czmeu kolejne blo-
ki łączą się w łańcuch. Taka konstrukcja sprawia, że 
zmodyfikowanie danych dotyczących poszczególnych 
operacji (na przykład w celu nieuprawnionego przypi-
sania sobie jednostek kryptowaluty) jest praktycznie 
niemożliwe, co stanowi o wysokim poziomie bezpie-
czeństwa technologii 

NIE TYLKO KRYPTOWALUTY

Hipotetycznym przykładem obrazującym możliwość 
zastosowania technologii blockchain w praktyce 
mogą być transkacje giełdowe. Choć samo ich prze-
prowadzenie zajmuje ułamek sekundy, to jednak 
przeniesienie własności papierów trwa zwykle kilka 
dni, co wynika z konieczności weryfikacji posiadania 
praw do danych aktywów (w Polsce zajmuje się tym 
KDPW). Gdyby cały proces opierał się na blockchain, 
udział w transakcji instytucji zewnętrznych, takich 
jak np. Krajowy Depozyt byłby całkowicie zbędny – 

P2P

Client - Server
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strony mogłyby zweryfikować i zaktualizować stan 
posiadania danych papierów między sobą w ogólno-
dostępnej bazie danych.

Wśród innych potencjalnych zastosowań technologii 
wymienia się m.in.: prowadzenie ksiąg wieczystych, 
usprawnienie administracji państwowej, zarządzanie 
łańcuchami dostaw, a nawet przeprowadzenie wy-
borów. Łatwo więc wyobrazić sobie, że w przyszłości 
takie zawody jak np. notaiusz, bankier, czy większość 
posad w urzędach staną się zbędne.

TECHNOLOGIA IDEALNA?

Nie ulega wątpliwości, że blockchain stanowi 
rewolucję w zakresie bezpieczeństwa i sposobu prze-
prowadzania transakcji, czy też zawierania umów. 
Nie należy jednak lekceważyć potencjalnych za-
grożeń związanych z wczesną fazą rozwoju tej 
technologii. Wiele firm z branży fintech, wykorzy-

stując popularność kryptowalut takich jak Bitcoin, 
oferuje mało innowacyjne rozwiązania niepotrzebnie 
oparte na blockchain lub też będące w rzeczywistości 
tradycyjnymi bazami danych. Prowadzi to do sytu-
acji, w której na rynku oprócz obiecujących projektów 
o realnym potencjale wzrostu, pojawiają się również 
startupy liczące na łatwy przypływ kapitału i re-
alizację zysków na fali spekulacyjnego popytu. Nie 
brakuje przy tym również zwykłych prób wyłudze-
nia pieniędzy. Jednym z najgłośniejszych przykładów 
nadużycia zaufania inwestorów była giełda BitCon-

nect oraz notowana na 
niej kryptowaluta Bit-
Connect Coin (BCC), które 
okazały się być oparte na 
schemacie Ponziego (były 
de facto piramidą finanso-
wą). W wyniku nagłego 
spadku kursu o 97% w stycz-
niu b.r. inwestorzy stracili 
w jednej chwili około 2,5 
mld USD.

Najbliższe lata powin-
ny być przełomowe 
jeśli chodzi o implementa-
cę technologii blockchain, 
początkowo  w świecie 
finansów (np. poprzez 
kryptowaluty), a na-
stępnie także w innych 
dziedzinach gospodarki. 
Należy jednak pamiętać, 

że wdrażanie nowych rozwiązań zawsze pociąga za 
sobą pewne ryzyko, którrego nie należy lekceważyć.

AUTOR: Franciszek Chmiel
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Bitcoin – wszystko, co 
chciałbyś wiedzieć

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

31 października 2008 r. osoba lub grupa osób ukry-
wająca się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto 
opublikowała manifest opisujący zasady działania sie-
ci Bitcoin. Już kilka miesięcy później, 3 stycznia 2009 
r. narodziła się technologia blockchain oraz powstał 
pierwszy blok zapisu nazwany genesis. 

9 dni później Nakamoto dokonał pierwszej w histo-
rii transakcji Bitcoina pomiędzy swym komputerem, 
a komputerem amerykańskiego programisty Halla 
Finneya. Po 9 miesiącach nastąpił kolejny przełom 
w rozwoju kryptowaluty – Bitcoin był po raz pierw-
szy notowany na giełdzie New Liberty Standard, gdzie 
jego początkowa cena została ustalona na poziomie 1$ 
= 1309 BTC. Odpowiadało to cenie prądu koniecznego 
do wygenerowania kryptowaluty. 22 maja 2010 r. Bit-
coin został wykorzystany po raz pierwszy jako środek 
płatniczy – programista Laszlo Haneycz za kwotę 10 
tys. BTC kupił dwie średnie pizze pepperoni w mieście 
Jacksonville na Florydzie. 

JAK ZDOBYĆ BITCOINA?

Transakcja wymiany Bitcoina między użytkowni-
kami odbywa się  w sieci peer-to-peer. Dochodzi do 
niej w momencie, gdy użytkownik A wysyłający 
wirtualne monety rezygnuje z ich posiadania na 
rzecz użytkownika B dodając do nich klucz publiczny 
oraz podpisując transakcję swoim własnym kluczem 
prywatnym. Przed jej zaakceptowaniem jest ona wy-
syłana do reszty uczestników sieci, którzy muszą 
zatwierdzić jej poprawność. Podtrzymaniem spraw-
ności działania systemu transakcji oraz budowaniu 
łańcucha bloków zajmują się tzw. górnicy. Użyczają 
oni mocy obliczeniowej swoich komputeró do rozwią-
zywania problemów kryptograficznych, zadanych 
przez sieć, czyli tak zwanego rozbicia bloku. Ma to 
na celu zabezpieczenie funkcjonowania całej sieci  
i umożliwia przetwarzanie zachodzących transakcji. 

Górnik, który pierwszy wykona tę operację, otrzymu-
je w nagrodę nowe Bitcoiny – w ten sposób tworzy się 
podaż kryptowaluty.

Istnieje jednak specjalny parametr ustalający trud-
ność wykonywanych obliczeń, który powoduje, iż 
rośnie ona wraz ze zwiększającą się ilością mocy obli-
czeniowej. Dzieje się to w taki sposób, aby średni czas 
wydobycia jednego bloku był stały i wynosił około 
10 minut. Ponieważ maksymalna podaż, która jest 
zapisania w kodzie źródłowym Bitcoina jest ograni-
czona i wynosi 21 mln sztuk, a wynagrodzenie za 
rozbicie bloków dla górników wynosi aktualnie 12,5 
BTC i spada o połowę co 210 tysięcy bloków, progno-
zowane wydobycie ostatniego Bitcoina szacowane jest 
na rok 2140. Po upływie tego czasu, gdy wszystkie Bit-
coiny zostaną wykopane, górnicy będą utrzymywani 
z drobnych prowizji za dokonane transakcje.

CZY BITCOIN JEST COŚ WART?

W odróżnieniu od tradycyjnych walut, Bitcoin nie 
opiera się na zaufaniu względem emitenta centralne-
go. Jego wartość nie jest podatna na takie czynniki jak 
stopa bezrobocia, poziom PKB, czy wysokość stóp pro-
centowych. Podaż kryptowaluty jest z góry określona, 
a transakcje są wykonywane niezależnie od systemu 
bankowego. Wartość kryptowaluty kształtowana jest 
więc wyłącznie przez prawa popytu i podaży. 

Z początkowej groszowej wartości, Bitcoin w kilka 
lat przeształcił się w krypotwalutę, która w swoim 
szczytowym okresie z drugiej połowy grudnia 2017 r. 
osiągnęła wartośc blisko 20 tysięcy dolarów za 1 BTC. 
Tak gigantyczny skok ceny sprawił, że wiele osób, któ-
re we wczesnej fazie rozwoju Bitcoina zainwestowały 
w niego niewielkie pieniądze, osiągnęły stopy zwro-
tu wynoszące nawet kilkadziesiąt tysięcy procent, 
a o krypotwalutach zrobiło się głośno na całym świe-
cie. Zainteresowanie nim zaczęły przejawiać również 
osoby pragnące zarobić na fali rosnącej popularności 

KRYPTOWALUTY
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i wartości Bitcoina. Spowodowało to sytuację, w któ-
rej przestał on pełnić rolę środka płatniczego, a stał się 
przedmiotem spekulacji.

NOWE MOŻLIWOŚCI

Data 10 grudnia 2017 r. jest szczególnie ważna nie 
tylko dla miłośników kryptowalut, ale i profesjo-
nalnych traderów. Tego dnia na giełdzie w Chicago 
pojawiły się kontrakty terminowe na Bitcoina. To 
atrakcyjna opcja dla osób, które nie mają zaufania 
do giełd bitcoinowych. Kontrakty terminowe na 
rynkach regulowanych mogą dać inwestorom dużo 
większą pewność, że w porówaniu z giełdami Bitco-
ina, niespodziewanie nie upadną, a ich aktywa nie 
wyparują. Niektórzy członkowie społeczności krypto-
walut sugerują jednak, ze duzi gracze mogą próbowa 
manipulować rynkiem, na przykład za pomocą rozpo-
wszechniania fałszywych informacji. 

CO DALEJ?

W chwili pisania artykułu wartość Bitcoina 
wynosi około 8 tys. dolarów. Wpływ na tak gwał-
towny spadek jego wartości miały niewątpliwie 

wypowiedzi najbardziej znanych światowych fi-
nansistów i ekonomistów, którzy w zdecydowanej 
większości krytycznie wypowiedzieli się na jego te-
mat. Określony został on mianem największej bańki 
spekulacyjnej od czasów holenderskiej tulipomanii 
w XVII wieku. Podkreślano, że Bitcoin tak naprawdę 
nie posiada realnej wartości, a w dużej mierze wy-
korzystywany jest do prania brudnych pieniędzy 
i nielegalnego handlu. Negatywnie na wartość kryp-
towaluty odbijają się równiez wypowiedzi władz 
państwowych w wielu krajach, ktore zamierzają dą-
żyć do ureguloania prawnego rynku kryptowalut. 
Przykładem jest zakaz anonimowego handlu kryp-
towalutami w Korei Południowej, czy wpisanie 
największej polskiej giełdy BitBay na listę ostrzeżeń 
publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.

AUTOR: Piotr Młynarz
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Nuda w pracy? Na pewno 
nie w branży finansowej!

W ostatnich kilkunastu latach praca finansisty dość mocno 
ewoluowała, dlatego warto rozliczyć się z kilkoma stereotypami. 
O tym, czym w praktyce zajmują się osoby pracujące w obszarze finansów, 
oraz jak ważne dla pracodawców jest świeże spojrzenie młodych ludzi, 
rozmawiają dyrektor jednego z działów globalnego banku UBS z osobą 

będącą na początku kariery zawodowej. 

Bartek Ostrowski pracuje na stanowisku Senior De-
livery Head for Group Finance Poland, natomiast 
Magdalena Szlęzak zaczynała ścieżkę kariery od stażu 
w firmie UBS, a obecnie jest częścią zespołu Reporting 
and Analytics Services (RAS). Oboje pracują w UBS 
w Krakowie. Zobaczcie, co sądzą o pracy w branży fi-
nansowej, oraz jak widzą jej przyszłość.

MAGDALENA: JAK, Z PERSPEKTYWY 
OSOBY POSIADAJĄCEJ WIELOLETNIE 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W OBSZARZE 
FINANSÓW, PRACUJE SIĘ Z MŁODYMI LUDŹMI, 
DLA KTÓRYCH UBS TO PIERWSZA PRACA? 

Bartek: Dla mnie praca z osobami, które zaczynają 
budować swoją ścieżkę kariery, to świetne doświad-
czenie. W UBS bardzo cenne jest świeże spojrzenie, 
dlatego zawsze zachęcamy stażystów czy nowych 
pracowników, żeby nie wahali się mówić, że coś 
jest nieefektywne, albo że można to w jakiś sposób 
ulepszyć, czy całkowicie 
zmienić. Druga rzecz to 
entuzjazm i zaangażowa-
nie młodych ludzi. Dobrze 
mieć w zespole osoby, 
które wierzą w to, co ro-
bią i zależy im na tym, aby 
zmieniać naszą „biurową 
rzeczywistość". Dla mnie, 
jako dla osoby która jest 
już w branży od jakiegoś czasu, jest to odświeżające 
i budujące, dlatego też uważam, że każdy zespół po-
siadający nowego pracownika, również na początku 
kariery zawodowej, może bardzo dużo na tym zyskać.

M.: A CZY MOŻESZ WSKAZAĆ, Z CZYM 
ABSOLWENCI RADZĄ SOBIE DOBRZE, 
A JAKIE KOMPETENCJE NABYWAJĄ, 
NATURALNIE, DOPIERO PODCZAS PRACY?

B.: To świetne pytanie, ale odpowiadając na nie, mu-
szę zaznaczyć, że wszystko zależy oczywiście od 
osoby. Niektórzy bardzo szybko dostosowują się do 
świata międzynarodowej korporacji, innym adaptacja 
do nowego otoczenia zajmuje dłużej, natomiast ogólnie 
w UBS zależy nam na tym, aby każdy czuł się tutaj 
dobrze i mógł wnieść jak najwięcej. Na studiach na-
bywa się dużo wiedzy teoretycznej, którą ciężko jest 
przekuć na praktyczną pracę. Sam dobrze pamiętam, 
że podczas studiów najbardziej angażujące było przy-
gotowywanie się do egzaminów. Praca zawodowa 
natomiast wymaga pewnej dyscypliny i umiejętności 
oddzielenia rzeczy bardziej i mniej ważnych, której 
najlepiej uczy zdobywane doświadczenie. Na samym 
początku kariery sporo osób może mieć problem 

z tym, aby nauczyć się priory-
tetyzować swoje obowiązki. 
Wymaga to oczywiście dysku-
sji z przełożonym, z zespołem 
oraz prób i błędów, dlatego 
też ta umiejętność przychodzi 
z czasem. To, czego dodatkowo 
nabywa nowy pracownik, to 
taki szlif korporacyjny, który 
przydaje się w każdej ścieżce 

kariery – nawet poza korporacją. Ważna jest również 
umiejętność efektywnego komunikowania się i we-
dług mnie jest to warunek konieczny, żeby odnieść 
sukces w firmie. Oczywiście wiedza, z którą przy-
chodzą do pracy młodzi ludzie, jest także bardzo 

Dobrze mieć w zespole oso-
by, które wierzą w to, co 
robią i zależy im na tym, 
aby zmieniać naszą „biuro-
wą rzeczywistość".
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ważna, dlatego obowiązkiem osób z większym do-
świadczeniem jest wskazywać, jak ją efektywnie 
wykorzystywać w codziennej pracy, ale i ciągle uzu-
pełniać.

B.: A JAK TOBIE PRACUJE SIĘ 
Z OSOBAMI, KTÓRE POSIADAJĄ TO 
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE? 
CZEGO SZCZEGÓLNIE UCZYSZ SIĘ, BĘDĄC 
CZĘŚCIĄ ZESPOŁU SPECJALISTÓW?

M.: Przede wszystkim bardzo dobrze jest doświad-
czyć tej kultury pracy, bo tak jak wspomniałeś,  świat 
korporacyjny „w praktyce” nie jest przedstawiany na 
uczelniach. Praca z osobami z większym doświad-
czeniem pozwala nauczyć się radzić z codziennymi 
zadaniami czy problemami – lepiej organizować swo-
ją pracę, nadawać priorytety zadaniom etc. My 
dopiero nabieramy pewnej dyscypliny, więc przecho-
dzenie przez kolejne etapy i uczenie się od najlepszych 
w swoim fachu jest zdecydowanie największym plu-
sem programów stażowych. Będąc częścią zespołu 
specjalistów, uczę się pracy zespołowej, ponieważ do-
piero tutaj doświadczyłam, 
czym ona w rzeczywisto-
ści jest. Z perspektywy 
czasu mogę powiedzieć, 
że wygląda to zupełnie 
inaczej niż w środowisku 
akademickim, gdzie do-
stajemy projekt, który 
w pewnym momencie się 
kończy. Tutaj przychodzi-
my następnego dnia, rozpoczyna się kolejne zadanie 
i dalej pracujemy z tymi samymi osobami, dzięki cze-
mu lepiej poznajemy zarówno cały zespół, jak i siebie. 
Ważna jest też współpraca z kolegami z zagranicy, 
która sprawia, że ciągle uczymy się zupełnie innego 
spojrzenia.

B.: MYŚLĘ, ŻE TO JEST BARDZO WAŻNY 
PUNKT, PONIEWAŻ PRACUJĄC W NASZYM 
DZIALE, RZECZYWIŚCIE DOTYKA SIĘ 
GLOBALNEJ STRUKTURY CAŁEJ FIRMY. 

M.: To jest niesamowite doświadczenie! Wystarczy 
spojrzeć na zwyczajny dzień pracy, gdzie rano mamy 
kontakt z ludźmi z Londynu, o godzinie 14:00 już 
łączymy się z osobami z USA i jeszcze tego samego 
dnia po południu słuchamy opinii kogoś ze Szwajcarii. 
Dzięki temu możemy poznać odmienne środowiska 
i zrozumieć kulturę pracy, która panuje na różnych 
kontynentach. Myślę, że te globalne możliwości pracy 
są naprawdę bardzo rozwijające.

B.: JAKIE BYŁY TWOJE WYOBRAŻENIA 
O PRACY W OBSZARZE FINANSÓW, GDY 
ZACZYNAŁAŚ STUDIA? JAK WYPADŁY 
W ZDERZENIU SIĘ Z REALNĄ PRACĄ W UBS?

M.: Przede wszystkim myślałam, że praca w finansach 
jest bardziej monotonna, że jest to cykl powtarzalny 
i dość odtwórczy. Okazało się zupełnie inaczej! Nie 
ma czegoś takiego, jak zatrzymanie się w miejscu, bo 
staliśmy się w czymś na tyle biegli, że dalszy rozwój 
jest już niemożliwy. W pracy, którą wykonuję, cały 
czas pojawiają się nowe zadania, inna problematyka, 
więc aby móc rozwiązać dany problem, trzeba zazna-
jomić się z danym tematem, czyli ciągle dokształcać 
i rozwijać swoje kompetencje. Podoba mi się to, że ten 
samorozwój jest tutaj mocno akcentowany, a firma od 
samego początku wspiera, aby rozwijać się w tym, co 
nam się najbardziej podoba, i w czym czujemy się naj-
lepiej. W samych finansach jest duża różnorodność 
działów, więc ciągle możemy poszerzać swoje hory-
zonty i uczyć się czegoś nowego. Podsumowując, moje 
wyobrażenie o pracy w finansach było zdecydowanie 
zbyt stereotypowe (śmiech). 

B.: Warto zaznaczyć, że 
praca w finansach w pol-
skich oddziałach UBS 
opiera się w dużej mie-
rze na przygotowywaniu 
i prezentowaniu analiz 
finansowych oraz rapor-
tów wraz z kluczowymi 
danymi, które są zaawan-

sowane i wymagają specjalistycznej wiedzy. Ważne 
jest to, że umożliwia ona podejmowanie decyzji bizne-
sowych, które są fundamentalne dla przyszłości całej 
organizacji. Czyli finanse są – de facto – coraz bardziej 
wewnętrznym consultingiem, niż czystą księgowo-
ścią. 

M.: A JAKIE PERSPEKTYWY MAJĄ 
MŁODZI LUDZIE, KTÓRZY CHCĄ SIĘ 
ROZWIJAĆ I BUDOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ 
W OBSZARZE FINANSÓW?

Finanse są obecnie niesamowi-
cie ciekawym i rozwojowym 
obszarem. Wystarczy spojrzeć 
na to, jak zmieniała się pozy-
cja dyrektorów finansowych 
(CFO) przez ostatnich 10 lat.

To, czego dodatkowo  nabywa 
nowy pracownik, to taki szlif 
korporacyjny, który przydaje 
się w każdej ścieżce kariery – 
nawet poza korporacją.



ARTYKUŁ SPONSOROWANY

30

B.: Finanse są obecnie niesamowicie ciekawym 
i rozwojowym obszarem. Wystarczy spojrzeć na 
to, jak zmieniała się pozycja dyrektorów finanso-
wych (CFO) przez ostatnich 10 lat. Teraz CFO jest 
absolutnie kluczowy dla każdego zarządu, czy każdej 
organizacji, ponieważ nie tylko przynosi cyfry, które 
mówią o tym, w jaki sposób układają się przychody 
lub koszty, ale też bardzo aktywnie analizuje, co moż-
na zrobić, by zwiększyć te pierwsze lub obniżyć te 
drugie – jest to bardzo ważny element ustalania stra-
tegii biznesowej każdej organizacji. To, co liczy się 
w finansach, to wiedza ekspercka, a akurat w UBS 
mamy świetnych ekspertów, którzy są w stanie prze-
prowadzić analizę finansową, przełożyć ją na język 
biznesu i pomóc efektywnie wprowadzić. Osoby te 
chętnie dzielą się swoim do-
świadczeniem, a my dbamy 
o to, aby pracownicy uczyli 
się jak najwięcej wewnątrz 
firmy. Dla tych, którzy w ja-
kiś sposób się wyróżniają, 
mamy programy talentowe 
i staramy się w nich inwesto-
wać na różnych płaszczyznach. 
Współpracujemy również 
z CFA i CIMA, dzięki czemu nasi pracownicy uczest-
niczą w szkoleniach i zdobywają nowe umiejętności. 
Oprócz tego dajemy również możliwość rotacji między 
różnymi działami naszej firmy.

B.: JAK WIDZISZ MOŻLIWOŚCI SĄ 
OGROMNE, DLATEGO CIEKAW 
JESTEM, JAK ODPOWIEDZIAŁABYŚ 
NA ZNANE I STANDARDOWE, ALE 
NIEDOCENIANE PYTANIE REKRUTACYJNE: 
„ZA 5 LAT WIDZĘ SIĘ JAKO…”.

M.: Myślę, że to jest najgorsze pytanie dla każdego ab-
solwenta i pewnie wiele osób stwierdziłoby, że nie ma 
pojęcia. Jakiś czas temu sama tak bym odpowiedzia-
ła. Jednak łącząc swoje zainteresowania oraz to, gdzie 
teraz jestem, myślę, że za 5 lat bardzo chciałabym 
pójść w tę stronę ekspercką, specjalistyczną. Chciała-
bym zostać analitykiem i komplesowo angażować się 
w dany proces, aby później być w stanie jak najlepiej 
śledzić jego wyniki. W ostatecznym rozliczeniu bar-
dzo satysfakcjonujące byłoby poznanie, jaki przychód 
przyniósł dany proces, który osobiście wykonuję, bądź 
jakie cięcia kosztów należałoby przeprowadzić, aby 
coś udoskonalić. 

M.: „ZA 5 LAT WIDZĘ SIĘ JAKO…” – 
FAKTYCZNIE, TROCHĘ NIE DOCENIAMY TEGO 
PYTANIA, W KTÓRYM TAK NAPRAWDĘ 
CEL JEST TAK SAMO WAŻNY, JAK SPOSÓB 
DOJŚCIA DO NIEGO… CO POLECIŁBYŚ 
CZYTELNIKOM PO KIERUNKACH FINANSOWO-
EKONOMICZNYCH, KTÓRE CHCIAŁYBY 
ZWIĘKSZYĆ SWOJE SZANSE NA RYNKU 
PRACY? JAK POWINNI SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

B.: Trzeba inwestować w wiedzę, ale także sposób 
w jaki jesteśmy ją w stanie wykorzystać i przeka-
zać innym. W przypadku finansów równie ważne 
jak nasze konkluzje jest to, w jaki sposób przekazu-
jemy efekt naszej pracy, by umieć przekonać innych, 

że nasze wnioski mają sens. 
Kierunki finansowe 
i ekonomiczne są bardzo specja-
listyczne i rozwijają szeroką 
paletę różnych zagadnień; 
jednak sama wiedza aka-
demicka nie wystarczy. Po 
drugie, zdecydowanie warto 
jest inwestować w wiedzę 
o tym, co obecnie dzieje się 

nie tylko w branży finansowej, ale również technolo-
gicznej, ponieważ to ona dyktuje warunki, które będą 
miały na nas wpływ w przyszłości. Student czy absol-
went powinien mieć również podstawową znajomość 
programowania i na przykład na Harvardzie jest to je-
den z elementarnych przedmiotów; myślę, że właśnie 
w tym kierunku powinniśmy iść. Po trzecie, studia 
dają świetny fundament, natomiast ważne jest to, by 
potrafić budować na nim doświadczenie zawodowe. 
Jeśli podczas studiów macie możliwość uczestnicze-
nia w stażach, to również bardzo do tego zachęcam. 
W obecnych czasach wszyscy zastanawiają się, w co 
zainwestować pieniądze – w akcje, w obligacje czy 
może w bitcoina – ale według mnie nie ma lepszej in-
westycji niż własny rozwój.

Kierunki finansowe i eko-
nomiczne są bardzo specja-
listyczne i rozwijają szeroką 
paletę różnych zagadnień; 
jednak sama wiedza akade-
micka nie wystarczy

AUTORZY: Bartek Ostrowski, Magdalena Szlęzak
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Pracownicze Plany 
Kapitałowe – dobrowolne 
oszczędzanie ratunkiem 

dla systemu emerytalnego
DR MARCIN WOJEWÓDKA

Członek Zarządu Instytutu Emerytalnego, były wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych w latach 
2016-2017. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i świad-
czeń pracowniczych. Współtworzył kilkadziesiąt Pracowniczych Programów Eme-
rytalnych w Polsce.

PROFIT JOURNAL: W NASZYM KRAJU 
STOSUNKOWO NIEWIELU OBYWATELI 
KORZYSTA Z III FILARU SYSTEMU 
UBEZBIECZEŃ EMERYTALNYCH 
JAKO FORMY OSZCZĘDZANIA 
DŁUGOTERMINOWEGO. DLACZEGO JEST 
ON TAK NIEPOPULARNY W POLSCE?

Marcin Wojewódka: Rzeczywiście jest tak, że dodat-
kowe oszczędzanie na cele emerytalne w naszym 
kraju, jest delikatnie mówiąc „mało popularne”. Jest 
kilka przyczyn takiego stanu rzeczy, z których my-
ślę najistotniejszą jest to, co ja nazywam „brakiem 
protestanckiego genu oszczędzania”. Niestety nasi 
rodacy nie myślą długoterminowo, nie myślą też o ko-
nieczności finansowego zabezpieczenia się na jesień 
życia. A nawet jeśli dzisiaj mają jakieś wolne środki, to 
w pierwszej kolejności są one przeznaczane na bieżącą 
konsumpcję, na spłatę istniejących zobowiązań, a do-
piero w dalszej kolejności na inwestycje czy właśnie 
zabezpieczenie emerytalne. To jest moim zadaniem 
główna, choć oczywiście nie jedyna, przyczyna obec-
nego stanu rzeczy. 

PJ: TRZECI FILAR POLSKIEGO SYSTEMU 
EMERYTALNEGO SKŁADA SIĘ MIĘDZY 
INNYMI Z PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW 
EMERYTALNYCH. CZYM PRACOWNICZE 
PLANY KAPITAŁOWE RÓŻNIĄ SIĘ 
OD ZNANYCH NAM PPE I JAKI CEL 
MA WPROWADZENIE BLIŹNIACZEGO 
WRĘCZ SPOSOBU OSZCZĘDZANIA? 

MW: Można powiedzieć, że PPK są w dużym stop-
niu zmodyfikowanym powtórzeniem i rozwinięciem 
PPE (pracownicze programy emerytalne tworzone 
zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.), ale rze-
czywiście w szczegółach te rozwiązania się różnią. 
O ile bowiem, podobnie wygląda faza akumulacji 
środków (wpłacanie składek do pomiotu zarządzają-
cego, który je inwestuje i pomnaża) oraz faza wypłat 
(możliwość wycofania środków po spełnieniu okre-
ślonych przesłanek np. wieku emerytalnego), to 
w szczegółach te rozwiązania istotnie się różnią. 
Przykładowo w zakresie zasad opłacania wysokości 
składek, zasad inwestowania zgromadzonych środ-
ków, jak też w obszarze możliwości, wcześniejszego 
niż na emeryturze, skorzystania ze środków. Cele 
tych dwóch rozwiązań są trochę inne. Przewrotnie 
powiem, że dobrą ilustracją tego są już same tytuły 
dwóch ustaw: pracownicze programy są emerytalne, 
a pracownicze plany są kapitałowe. 

Niestety nasi rodacy nie myślą 
długoterminowo, nie myślą też 
o konieczności finansowego za-
bezpieczenia się na jesień życia.

OSZCZĘDZANIE
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PJ: STRUKTURA WPŁAT JEST JEDNĄ 
Z GŁÓWNYCH RÓŻNIC POMIĘDZY PPE I PPK. 
UDZIAŁ PAŃSTWA W DOBROWOLNYM 
SYSTEMIE OSZCZĘDZANIA BUDZI 
WIELE KONTROWERSJI. CZY KOLEJNE 
OBCIĄŻENIA BUDŻETU SĄ ZASADNE?

MW: Zasilenia do PPK będą pochodziły z trzech źró-
deł. Będą to składki finansowane przez podmioty 
zatrudniające (obligatoryjna składka podstawowa 1,5% 
oraz dobrowolna składka dodatkowa do 2,5%), oso-
by zatrudnione (obligatoryjna składka podstawowa 
2% oraz dobrowolna składka dodatkowa do 2%) oraz 
przez rząd (tzw. składka 
powitalna 250 zł oraz 
dopłata roczna 240 zł). 
Z tym zastrzeżeniem, 
że dopłaty rządowe 
zgodnie z projektem 
mają pochodzić ze 
środków Funduszu 
Pracy, czyli de facto nie-
koniecznie od państwa. 
Nie będą to zatem obciążenia bezpośrednio budżetu 
naszego państwa. 

PJ: CZY PROCENTOWE OKREŚLENIE SKŁADEK 
PŁACONCH PRZEZ PRACOWNIKÓW JEST 
DOBRYM ROZWIĄZANIEM? OSOBY O NISKICH 
DOCHODACH MOGĄ MIEĆ PROBLEM 
Z DODATKOWYM OSZCZĘDZANIEM NA 
EMERYTURĘ, A ODGÓRNE USTALENIE 
SKŁADKI MOŻE STANOWIĆ BARIERĘ DLA 
DŁUGOTERMINOWEGO UCZESTNICTWA 
W PPK. JAK PAŃSTWO ZAMIERZA ZACHĘCIĆ 
TAKIE OSOBY DO NIE WYSTĘPOWANIA Z PPK?

MW: Tak, uważam, że przyjęcie w przypadku pra-
cowniczych planów kapitałowych mechanizmu 
procentowego określenia wysokości wpłacanych skła-
dek jest dobrym rozwiązaniem. Pozwala ono powiązać 
wysokość kwot odkładanych na przyszłą dodatkową 
emeryturę, z wysokością zarobków w okresie aktyw-
ności zawodowej. W konsekwencji, powinno pozwolić 
to w długim okresie na uzyskanie wyższej stopy za-
stąpienia, rozumianej jako stosunek emerytury do 
wynagrodzenia z okresu akumulacji. Jednocześnie, 
pośrednio taka konstrukcja składki określonej procen-
towo, zachęca do zwiększonej aktywności zawodowej 
i osiągania lepszych zarobków. To rozwiązanie godne 
polecenia. Natomiast w przypadku osób o niższych 
uposażeniach, właśnie zasilenia kwotowe ze stro-
ny państwa, są mechanizmem zachęcającym te 
osoby do długoterminowego oszczędzania. Składka 

powitalna określona jako kwota 250 zł czy dopła-
ta roczna, będąca również wartością kwotową 240 
zł, będą z pewnością atrakcyjniejsze dla osób mniej 
zarabiających, gdyż stanowią stosunkowo większe 
„dołożenie się państwa”. Tak więc jest to mechanizm 
wspomagający oszczędzanie na dodatkową emerytu-
rę właśnie tej grupy przyszłych świadczeniobiorców, 
osób o najniższych dochodach.   

PJ: OBECNY PLAN NIEMALŻE CAŁKOWICIE 
POMIJA ZWIĄZKI ZAWODOWE. CO ZROBIĆ, 
ABY ZYSKAĆ SILNEGO SOJUSZNIKA 
W POPULARYZOWANIU PPK?

MW: Rzeczywiście, 
wydaje się, że pro-
jektodawcy PPK 
jakby zapomnieli, że 
kilkanaście procent  pra-
cowników w naszym 
kraju, głównie w więk-
szych zakładach 
pracy, to członkowie 

związków zawodowych. W projekcie PPK jak na ra-
zie mamy tylko bardzo ograniczone uprawnienia 
konsultacyjne po stronie społecznej, a przecież związ-
ki zawodowe posiadają nie tylko stosunkowo 
silną reprezentację w parlamencie i różnych orga-
nach dialogu społecznego, ale przede wszystkim ich 
donośny głos jest słyszalny w wielu zakładach pra-
cy, mediach, a czasami nawet na ulicy. Osobiście nie 
rozumiem dlaczego w projekcie PPK do tej pory nie 
pojawiła się realna siła oddziaływania czynnika spo-
łecznego na tworzenie oraz warunki wprowadzanych 
PPK. Przecież w przypadku PPE, o których wspo-
minałem powyżej, związki zawodowe posiadają 
kompetencje stanowiące. To jest, bez ich zgody praco-
dawca nie może ani założyć PPE, ani nawet wybrać 
podmiotu zarządzającego. Uważam, że podobny me-
chanizm można by zastosować w przypadku PPK. 
Oczywiście na końcu drogi związki zawodowe nie 
mogą mieć prawa veta w stosunku do decyzji praco-
dawcy, ale rozwiązanie polegające na konieczności 
uzgodnienia przez pracodawcę ze związkami zawo-
dowymi wysokości składek finansowanych przez 

Tak więc jest to mechanizm 
wspomagający oszczędzanie na 
dodatkową emeryturę właśnie 
tej grupy przyszłych świadcze-
niobiorców, osób o najniższych 
dochodach.   

Przewrotnie powiem, że dobrą 
ilustracją tego są już same tytuły 
dwóch ustaw: pracownicze progra-
my są emerytalne, a pracownicze 
plany są kapitałowe.
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pracodawcę do PPK np. w postaci przejęcia przez 
pracodawcę obowiązku opłacania wszystkich skła-
dek albo możliwość zaproponowania przez związki 
zawodowe konkretnej instytucji finansowej zarządza-
jącej danym PPK powinny zostać wzięte pod uwagę 
w toku prac legislacyjnych nad projektem ustawy 
o PPK. W przypadku PPK, które staną się rewolucją 
w większości zakładów pracy, gdzie do tej pory nie-
było żadnej formy dodatkowego oszczędzania na 
emeryturę, konieczne będzie zyskanie sojuszników 
dla PPK. Chociażby po to, żeby obowiązkowo zapisani 
do PPK przez pracodawców pracownicy, zastanowili 
się zanim zrezygnują. Dlatego głos wsparcia ze strony 
związków zawodowych dla idei PPK może mieć tu 
duże znaczenie. 

PJ: WAŻNĄ KWESTIĄ DLA PRZYSZŁYCH 
UCZESTNIKÓW PPK JEST BEZPIECZEŃSTWO 
LOKOWANEGO KAPITAŁU. JAKA BĘDZIĘ 
STRATEGIA INWESTYCYJNA PPK?

MW: Na dzień dzisiejszy znamy tylko założenia. 
Co do zasady, jedynym ogra-
niczeniem inwestycyjnym 
będzie zakaz lokowania 
środków PPK w papierach 
wartościowych denomino-
wanych w walutach obcych, 
w wysokości większej niż 
30% aktywów PPK. Poza tym 
w PPK nienarzuca się konkret-
nych limitów inwestycyjnych 
oraz polityki inwestycyjnej. 
Chociaż można się spodziewać 
stosowania w praktyce PPK raczej strategii in-
westycyjnych, opierających się na stopniowym 
przeważaniu w portfelu, wraz ze wzrostem wieku 
uczestnika PPK, części środków inwestowanych bar-
dziej zachowawczo (obligacje, bony skarbowe), nad 
papierami udziałowymi (akcje). Istotnym elemen-
tem stanowiącym o bezpieczeństwie systemu PPK, 
będą też, fakt konieczności licencjonowania produk-
tów PPK, poprzez ich dopuszczenie na tak zwany 
portal emerytalny oraz nadzór nad podmiotami 

zarządzającymi PPK, sprawowany przez Komisję 
Nadzoru Finansowego oraz nad pracodawcami przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

PJ: MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEJ WYPŁATY 
ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW Z PPK JEST 
PRZEZ OPINIE SPOŁECZNĄ UWAŻANA 
ZA JEDNĄ Z JEGO WAŻNIEJSZYCH 
ZALET. JAK KSZTAŁTUJĄ SIĘ WARUNKI 
I DOPUSZCZONE PRZEZ USTAWODAWĘ 
MOTYWY WCZEŚNIEJSZYCH WYPŁAT? 

MW: W ramach PPK przewiduje się możliwość 
wcześniejszego, niż po uzyskaniu uprawnień 
emerytalnych, skorzystania przez uczestnika ze 

zgromadzonych środków. Właśnie te 
konstrukcje odróżniają przede wszystkim 
PPK od PPE. Mam tu na myśli dwa roz-
wiązania. Pierwsze to wypłata środków 
na cele mieszkaniowe. To jest oszczędza-
jący w ramach PPK, jeśli nie przekroczy 
wieku 45 lat, będzie mógł skorzystać ze 
100% środków zgromadzonych w PPK 
w ten sposób, że będzie mógł wypłacić je 

celem pokrycia wkładu własnego do zaciąganego kre-
dytu na własne cele mieszkaniowe. Warunkiem tej 
wypłaty będzie jednakże zwrot przez uczestnika cało-
ści kwoty, na swój własny rachunek w PPK, w ciągu 
15 lat od dokonania tej wypłaty. Druga instytucja to 
wypłata w przypadku poważnego zachorowania 

uczestnika, jego 
współmałżon-
ka albo dziecka. 
W takim przy-
padku możliwe 
będzie wypłace-
nie jednorazowo 
25% zgromadzo-
nych w ramach 
PPK środków. 
Bez obowiązku 
ich zwrotu do 

PPK, natomiast katalog przypadków zdefiniowanych 
jako poważne zachorowanie zostanie zawarty w prze-
pisach regulujących PPK. 

PJ: DOBROWOLNA FORMA 
DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA 
MOŻE SPOTKAĆ SIĘ  W POLSCE Z MAŁYM 
ZAINTERESOWANIEM ZE STRONY OBYWATELI. 
JAKIE WYZWANIA STOJĄ PRZED PPK?

MW: Jako główne wyzwania czy nawet rzeczywi-
ste zagrożenie stojące przed PPK, identyfikuję brak 

Rzeczywiście, wydaje się, że projektodaw-
cy PPK jakby zapomnieli, że kilkanaście 
procent  pracowników w naszym kraju, 
głównie w większych zakładach pracy, to 
członkowie związków zawodowych.

Dokonany kilka lat temu rozbiór 
Otwartych Funduszy Emerytal-
nych oraz pojawiające się jak bume-
rang, co kilka miesięcy, zapowiedzi 
ich ostatecznej likwidacji, z pewno-
ścią nie pomagają we wprowadza-
niu nowych rozwiązań. 

OSZCZĘDZANIE
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zaufania naszych obywateli do systemu emerytal-
nego, a przede wszystkim działań państwa w tym 
obszarze. Dokonany kilka lat temu rozbiór Otwartych 
Funduszy Emerytalnych oraz pojawiające się jak bu-
merang, co kilka miesięcy, zapowiedzi ich ostatecznej 
likwidacji, z pewnością nie pomagają we wprowa-
dzaniu nowych rozwiązań. Inne zagrożenia dla 
sukcesu PPK to zwiększenie kosztów pracy, zmniej-
szenie dochodu netto pracownika, do dyspozycji na 
bieżące cele konsumpcyjne, czy wreszcie wspomniany 
brak wsparcia ze strony związków zawodowych. To 
wszystko są wyzwania, z którymi przyjdzie nam się 
zmierzyć.

PJ: PODSUMOWUJĄC, PPK TO 
SZANSA CZY MIRAŻ DLA POLSKIEGO 
SYSTEMU EMERYTALNEGO?

MW: Jak najbardziej jest to szansa. Ale chyba lepsze 
określenie to, że jest to konieczność. Musimy sobie ja-
sno powiedzieć, że demografia, jaką mamy w naszym 

kraju i to co przewidujemy na przyszłość, 
nie może nastrajać optymistycznie. Bę-
dzie coraz mniej osób odprowadzających 
składki, a coraz więcej tych pobierają-
cych świadczenia. Deficyt Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych będzie przez 
najbliższe kilkadziesiąt lat systematycz-

nie rósł, tylko z powodu procesów demograficznych. 
Co więcej, efekty dokonanego w 2017 r. nieprzemyśla-
nego długoterminowo obniżenia wieku emerytalnego, 
ten deficyt tylko pogłębią. Jeśli nie zostaną drastycz-
nie podniesione podatki, to emerytury wypłacane 
w naszym kraju przez Państwo będą niskie. Niestety 
nie unikniemy tego. Dlatego też każda forma dodatko-
wego zabezpieczenia emerytalnego, bez względu na 
to, czy jest to PPE czy właśnie PPK, jest szansą na lep-
szą przyszłość nas wszystkich. 

Będzie coraz mniej osób odprowadzających 
składki, a coraz więcej tych pobierających 
świadczenia. 

Wywiad przeprowadziła: Magdalena Hajduk
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Od UEKu do transakcji 
za kilkaset milionów - 
wywiad z Sebastianem 

Valdesem-Niemcem

PROFIT JOURNAL: WSPOMINAŁEŚ, ŻE 

WCZORAJ ZAKOŃCZYŁEŚ SPOTKANIE 

O 21. CZY NEGOCJACJE SIĘ UDAŁY?

Sebastian Valdes-Niemiec: To było udane spo-
tkanie, choć jeszcze dużo pracy przede mną. 
Finalizujemy obecnie dość skomplikowaną transakcję 
sprzedaży dużej polskiej spółki, dlatego mój plan dnia 
bywa kompletnie nieprzewidywalny. Są dni kiedy nic 
specjalnego nie dzieje się do 17, a nagle dowiadujemy 
się od klienta o nieoczekiwanym spotkaniu o 9 rano 
następnego dnia, na które musimy przygotować sze-
reg analiz finansowych i strategicznych.

PJ: JUŻ NA STUDIACH WIEDZIAŁEŚ, ŻE CHCESZ 

IŚĆ W STRONĘ DORADZTWA CZY ROZWAŻAŁEŚ 

KILKA ŚCIEŻEK ROZWOJU NP. W AUDYCIE?

S V-N: Mniej więcej pod koniec liceum zacząłem 
interesować się szeroko rozumianą ekonomią. Przy-
chodząc na studia miałem podstawową wiedzę na 
temat możliwości pracy w branży finansowej, nato-
miast bez konkretnego pomysłu dla siebie. Od samego 
początku chciałem jednak pracować i robić coś zwią-
zanego z analizą finansową, żeby móc wykorzystać 
w praktyce teorię poznaną w książkach. Zaaplikowa-
łem wtedy do jednej z korporacji outsourcingowych 
w Krakowie i niespodziewanie, udało mi się tam do-
stać praktycznie od razu. 

PJ: TO BYŁO TRUDNE? ZNAM WIELE OSÓB 

Z NASZEGO UNIWERSYTETU, KTÓRE BOJĄC 

SIĘ NIEPOWODZENIA, WOLĄ APLIKOWAĆ 

DO PRACY W MCDONALDZIE BO SĄ 

PEWNI, ŻE BEZ SKOŃCZONYCH STUDIÓW 

NIE BĘDĄ PRZYJĘCI NIGDZIE INDZIEJ. 

Wydaje mi się, że największym atutem, który 
można mieć, żeby dostać pracę w krakowskiej kor-
poracji finansowej jest znajomość języków obcych. To 
jest o wiele bardziej cenione niż konkretna wiedza 
z zakresu finansów czy rachunkowości. Te firmy wy-
chodzą z takiego założenia, że podstaw pracy nauczą 
cię na tygodniowym szkoleniu wprowadzającym, za 
to na naukę języka potrzeba już więcej czasu, a to on 
jest niezbędny do komunikacji z działami w Stanach, 
Irlandii czy Indiach. 

PJ: JAK DŁUGO TRWAŁA TWOJA PIERWSZA PRACA?

To było trochę dłużej niż pół roku.

PJ: SĄDZISZ, ŻE TAKA „PROSTA” PRACA 

W KORPORACJI JEST DOBRA NA START?

Zależy dla kogo. Jeżeli ma to być początek przygo-
dy zawodowej dla studenta, to taka praca nie jest zła. 
Zdobywasz dzięki niej pewne wartościowe umiejętno-
ści, np. płynną obsługę Excela, zdolność odnalezienia 
się w środowisku korporacji i nabycie odporności na 
stres. Poza tym wynagrodzenie na start jest na 

Sebastian Valdes-Niemiec - ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie i kontynuował dalszą edukację w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie. Jest alumnem Koła Naukowego Rynku 
Kapitałowego INDEX. Aktualnie jest Associate w CAG, gdzie doradza 

zarządom i właścicielom spółek przy transakcjach fuzji i przejęć.



stosunkowo dobrym poziomie. Jak na pierwszą pracę, 
będąc jeszcze studentem, było to ciekawym doświad-
czeniem.

PJ: A JEDNAK TYLKO PÓŁ ROKU?

Zawsze chciałem robić coś bardziej związa-
nego z doradztwem, chciałem łączyć ze sobą 
zdolności analityczne ze zdolnościami kreatyw-
nego myślenia w celu rozwiązywania złożonych 
problemów. Pracując w finansowej korporacji out-
sourcingowej w Krakowie, nie czułem abym mógł 
rozwijać się w tym kierunku, w którym chciałem.

PJ: WIĘC MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE W PEWNYM 

MOMENCIE, GDY JUŻ ZDOBĘDZIESZ 

NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI TO DZIAŁASZ 

AUTOMATYCZNIE I PRZESTAJESZ SIĘ ROZWIJAĆ?

Można tak powiedzieć, ale warto również zauważyć, 
że praca nad żmudnymi i z pozoru mało interesują-
cymi taskami jest normą gdy zaczynasz jakąkolwiek 
pracę, czy to w outsourcingu w Krakowie, czy w do-
radztwie w Warszawie. Warto dlatego porównać to co 
robi się po kilku latach doświadczenia zawodowego. 
W bankowości inwestycyjnej, czy doradztwie stra-
tegicznym, po 5 latach możesz liczyć na bezpośredni 
kontakt z najwyższym kierownictwem spółek gieł-
dowych czy z właścicielami największych polskich 
prywatnych firm, doradzając im w różnego rodzaju 
strategicznych projektach, które często mają ogrom-
ny wpływ na rozwijany przez nich od dekad biznes. 
Natomiast po 5 latach pracując w dziale księgowym 
w korporacji BPO, awansujesz na stanowisko me-
nedżera swojego zespołu, ale rozwijasz się cały czas 
w bardzo wąskiej i wyspecjalizowanej dziedzinie. To 
wybór, który dobrze odzwierciedlony jest w powie-
dzeniu see the forest for the trees.

PJ: A POZA WIEDZĄ, KTÓRĄ ZDOBYWAMY 

NA STUDIACH CO JEST NAJWAŻNIEJSZE, 

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI?

Biorąc pod uwagę pracę m.in. w bankowości inwe-
stycynej lub doradztwie strategicznym, myślę, że 
przede wszystkim liczy się umiejętności prezentacji. 
Prezentacje na studiach, które wygłaszane są przez 
kilkuosobowy zespół czytający tekst ze slajdu, sporo 
różnią się od tego jak wygląda prezentacja pomysłu 
przed zarządem spółki. Podczas spotkania bizneso-
wego, większy nacisk kładzie się na wspólny dialog. 
Całość spotkania przebiega bardziej w formie treści-
wej rozmowy i tu liczy się umiejętność przekazania 
wielu informacji w krótkim czasie. Tą umiejętność 

trochę trudniej rozwinąć na zajęciach, łatwiej jest to 
zrobić np. poprzez uczestnictwo w kołach naukowych 
takich jak KNRK  INDEX, gdzie przykładowo można 
prowadzić panele analityczne albo np. w takich kon-
kursach jak EY Financial Challenger.

PJ: NAJLEPIEJ DZIAŁAĆ OD POCZĄTKU?

Najlepiej od pierwszego czy drugiego roku uczestni-
czyć we wszelkiego rodzaju konkursach, warsztatach, 
spotkaniach z profesjonalistami, żeby poznać jak 
największą liczbę ludzi pracujących w danej branży. 
Następnie, załapać się na staże i na piątym roku stu-
diów mieć ukształtowany pogląd na to jak wygląda 
ścieżka kariery w różnych branżach. Wtedy możesz 
podjąć świadomą decyzję odnośnie pierwszej pracy na 
pełen etat, która nierzadko definiuje przebieg dalszej 
kariery zawodowej.

PJ: JEŻELI CHODZI O INDEX, GDZIE 

ON CIE SKIEROWAŁ?

Myślę, że INDEX pomógł mi utrzymać motywację do 
realizacji swoich celów ponieważ miałem kontakt 
z bardzo zmotywowanymi ludźmi, dla których ryn-
ki kapitałowe były pasją. Znalazłem się wśród ludzi, 
którzy widzą sens w ciężkiej pracy na studiach i mają 
podobne do moich cele. Przebywanie w tym środowi-
sku podtrzymywało moją motywację i spowodowało, 
że chcąc im dorównać musiałem jeszcze mocniej się 
przykładać. Przynależność do tego motywującego gro-
na osób było bardzo pozytywnym doświadczeniem 
na studiach.

PJ: ŁATWO BYŁO SIĘ PRZENIEŚĆ Z UEKU NA SGH?

Aby zostać studentem studiów magisterskich SGH, 
największą barierą jest egzamin wstępny, który jest 
testem sprawdzającym ogólną wiedzę o gospodarce. 
Tak więc z logistycznego punktu widzenia, prze-
niesienie na SGH nie jest skomplikowaną operacją. 
Natomiast sam egzamin pokrywa dość obszerny 
materiał z zakresu ekonomii, historii i geografii eko-
nomicznej, a nawet zawiera pytania z zakresu teorii 
zarządzania.

PJ: BYŁO WARTO?

Siłą rzeczy, poziom zajęć w Warszawie jest wy-
soki, ponieważ duża część kadry na co dzień 
pracuje w różnych instytucjach rynku kapitałowego, 
np. funduszach inwestycyjnych. Więc są to ludzie, 
którzy łącza naukę z praktyką, własną pracą zawo-
dową. Są w stanie w sposób bardziej przyswajalny 
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przekazywać wiedzę, niż profesorowie, którzy karierę 
akademicką poświęcają przede wszystkim teoretycz-
nym zagadnieniom.

PJ: JAKI JEST PLUS DLA WARSZAWY WZGLĘDEM 

ZAGRANICY, JEŚLI CHODZI O PRACĘ?

Praca w mniejszym zespole projektowym, np. w tej 
samej pracy w Londynie byłbym jedną z 10 osób pra-
cujących przy danej transakcji, a w Warszawie jestem 
jedną z 3 kluczowych osób. Mogę tu o wiele szybciej 
przejąć bardziej odpowiedzialne i ciekawe zadania, niż 
gdybym pracował w londyńskim City.

PJ: A MINUSY?

Projekty nad którymi pracuję w Warszawie, mogą 
być mniej złożone niż te na bardziej rozwiniętych ryn-
kach. Przykładowo, rzadkością w Polsce są transakcje 
takie jak połączenie dwóch spółek giełdowych czy 
obrona przed wrogim przejęciem.

PJ: PRACUJESZ W FIRMIE, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ 

PRZEDE WSZYSTKIM FUZJAMI I PRZEJĘCIAMI.

Szersze określenie tej całej branży to bankowość in-
westycyjna, która dzieli się na trzy główne działy: 
Mergers & Acquisitions (M&A), czyli doradztwo ak-
cjonariuszom i właścicielom przedsiębiorstw przy 
transakcjach fuzji i przejęć, Equity Capital Markets 
(ECM), w którym banki inwestycyjne pomagają 
wprowadzać spółki na giełdę oraz pozyskiwać finan-
sowanie poprzez giełdę oraz Debt Capital Markets 
(DCM), czyli pozyskiwanie dla spółek finansowania 
dłużnego.

PJ: JAK WYGLĄDA PRACA NAD TRANSAKCJĄ?

Przede wszystkim trzeba zrozumieć czym zajmuje 
się spółka będąca przedmiotem transakcji, jakie są 
jej tzw. kluczowe przewagi konkurencyjne. Następ-
nie, przygotowuje się dokument zwany teaserem. 
Można powiedzieć, że to taka „ulotka” opisująca 
spółkę, która ma przyciągnąć uwagę potencjalnych 
inwestorów do inwestycji w nią. Teaser wysyła się 
do podmiotów z uprzednio przygotowanej listy inwe-
storów. Zazwyczaj są dwie grupy zainteresowanych 
nabyciem większościowego pakietu udziałów w spół-
ce: inwestorzy strategiczni, czyli firmy działające w tej 
samej lub pokrewnej branży i inwestorzy finansowi, 
najczęściej będącymi wyspecjalizowanymi fundu-
szami private equity. Następnie wybrani inwestorzy 
przeprowadzają badanie due diligence spółki, którego 
częścią jest również spotkanie z jej zarządem. Jeżeli 

kupujący jest chętny do przeprowadzenia transakcji, 
to składa formalną ofertę na zakup udziałów w spół-
ce. Końcowym etapem takiego procesu są negocjacje 
dążące do podpisania umowy sprzedaży udziałów.

PJ: ILE TRWA TAKI PROCES?

Modelowo trwa to 6 miesięcy. Czasem zdarzają się eks-
presowe procesy, które można zamknąć w miesiąc, ale 
są też i takie, które trwają latami.

PJ: Z KTÓREJ STRONY POJAWIA SIĘ IMPULS 

DO TRANSAKCJI? ZGŁASZAJĄ SIĘ DO 

WAS KLIENCI CHĘTNI DO KUPNA CZY 

WŁAŚCICIELE CHĘTNI DO SPRZEDAŻY?

Często zgłaszają się do nas np. fundusze private equity 
rozważające wyjście z inwestycji portfelowych. Jed-
nak również my proaktywnie podsuwamy pomysły 
transakcyjne naszym klientom.

PJ: W KTÓRYM SEKTORZE MOŻEMY SPODZIEWAĆ 

SIĘ SPORYCH ILOŚCI TRANSAKCJI? 

Cały czas uważnie przypatrujemy się sektorowi han-
dlu detalicznego. Myślę, że w tym roku dojdzie w nim 
do wielu transakcji fuzji i przejęć i oczywiście zamie-
rzamy wspomóc naszych klientów będącymi liderami 
tej branży w planowanych przekształceniach właści-
cielskich.

PJ: NIE OBAWIASZ SIĘ KRYZYSU, KTÓRY 

PODOBNO NADCHODZI? OSTATNIO, ZWŁASZCZA 

PO SPADKU S&P500 DO SMA200 ZROBIŁO SIĘ 

DOŚĆ GORĄCO NIE TYLKO W STANACH.

Korekty wycen aktywów na rynku publicznych 
są naturalnym zjawiskiem, a polska gospodarka 
historycznie wykazywała się odpornością na nega-
tywne bodźce zewnętrzne. Aktywność na rynku fuzji 
i przejęć z jednej strony ma do siebie to, że jest naj-
wyższa przy dobrej koniunkturze. Z drugiej strony, 
większa niepewność na rynkach przyczynia się do 
obniżenia postrzeganej wartościprzedsiębiorstw, ku-
sząc inwestorów do angażowania się w przejęcia 
spółek o solidnych fundamentach po atrakcyjnych 
wycenach.
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