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osoby, które zarządzają najwięk-
szymi instytucjami finansowymi 
w Polsce, nie powinny być nam 

obojętne. wszak to w ich rękach leżą na-
sze pieniądze – czyli przyszłość nasza 
i przyszłych pokoleń. Dlatego też regu-

larnie na łamach Biznes Raportu „gazety 
finansowej” publikujemy listę 25 finan-
sistów Roku 2017. to oni budują wizeru-
nek, strategię, plan rozwoju banków, firm 
ubezpieczeniowych, leasingowych, czy zaj-
mujących się inwestowaniem. to ich wie-

dza, doświadczenie, czujność i umiejętność 
interpretowania dzisiejszych zdarzeń i prze-
kładanie ich na przyszłość pozwalają stwo-
rzyć stabilne, otwarte na klienta instytucje. 
Dzięki nim nasze pieniądze są bezpieczne, 
a my, jako przedsiębiorcy i konsumenci, 

możemy koncentrować się na rozwoju na-
szych biznesów i realizacji planów. warto 
zatem zapoznać się z ich biogramami i zo-
baczyć, choć w niewielkim stopniu, jaką 
drogę zawodową przeszli, żeby dojść tu, 
gdzie dziś ich prezentujemy. 
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absolwent wydziału zarządzania Uniwersytetu 
warszawskiego. z branżą faktoringową związany 
od 19 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ta-
kich firmach jak foRin – firmie faktoringowej 
Banku Millennium – jednej z pierwszych na pol-
skim rynku firm faktoringowych – gdzie piastował 
stanowisko szefa zespołu marketingu. w BzwBK 
faktor pracował na stanowisku dyrektora sprzedaży 

i marketingu oraz dyrektora projektów strategicz-
nych, był odpowiedzialny m.in. za opracowanie 
strategii wejścia na rynek, model biznesowy oraz 
stworzenie struktury firmy i wdrożenie produktów 
faktoringowych.
Karierę zawodową kontynuował w  Hilton–Ba-
ird Polska, sprawując funkcję dyrektora i członka 
zarządu. 

od czerwca 2011 r. jest prezesem zarządu eu-
rofactor Polska (poprzednio Credit agricole 
Commercial finance Polska) (obecnie), spółki 
faktoringowej należącej do grupy efL. odpo-
wiadał za zbudowanie spółki i  uruchomienie 
działalności operacyjnej. Jest autorem licznych 
publikacji na temat faktoringu w polskiej pra-
sie specjalistycznej. 

Stanisław Atanasow
PREZES ZARZĄDU EUROFACTOR POlSkA  

związany z  sektorem bankowym od 2003 
roku. zdobywał doświadczenie w  insty-
tucjach finansowych działających w  Pol-
sce oraz na rynkach europy Środkowej 
i wschodniej. 

od 2015 roku, jako wiceprezes za-
rządu  Banku BPH, odpowiada za pion zarzą-
dzania ryzykiem. Jest absolwentem wydziału 
zarządzania Uniwersytetu warszawskiego 
oraz studiów z  zakresu audytu wewnętrz-

nego i strategicznego na wydziale nauk eko-
nomicznych Uniwersytetu warszawskiego. 
w 2017 roku ukończył prestiżowy advanced 
Management Program (aMP) na iese Bu-
siness school.

Marcin Balicki jest absolwentem wydziału 
ekonomicznego Uniwersytetu gdańskiego. 
Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1994 
roku w firmach doradczych i  instytucjach fi-
nansowych, między innymi w Baltic Brokers, 
PHz navimor, Banku inicjatyw gospodar-

czych Big, Banku współpracy europejskiej. 
w latach 2004 – 2010 pełnił funkcję dyrek-
tora finansowego i  członka zarządu Petroli-
nvest, a w latach 2012 – 2013 – prezesa zarządu 
spółki aMg Chemicals. z   Millennium Le-
asing związany jest od 2013 roku, pełniąc 

funkcję   dyrektora departamentu sprzedaży. 
od maja 2015 r. członek zarządu Millennium 
Leasing, a od czerwca 2016 r. prezes zarządu 
Millennium Leasing. od maja 2017 r. członek 
Komitetu wykonawczego związku Polskiego 
Leasingu (zPL).

Radca prawny, absolwent wydziału Prawa Uni-
wersytetu im.  adama Mickiewicza w  Pozna-
niu, studiował też na uczelniach: northwestern 
University w  Chicago oraz London Business 
school. z  sektorem bankowym związany jest 
od 1992  r. na początku swojej kariery, w  la-
tach 1992-2008, Michał gajewski zawodowo 
związany był z grupą Kapitałową wBK, a na-

stępnie Bankiem zachodnim wBK, zajmując 
szereg funkcji począwszy od pracy w oddziale 
banku, poprzez funkcje zarządcze średniego 
i wyższego szczebla, aż do pozycji członka za-
rządu Banku zachodniego wBK, odpowie-
dzialnego za obszar bankowości detalicznej. 
w latach 2008-2011 pełnił funkcję wiceprezesa 
zarządu w Banku BgŻ, w którym nadzorował 

obszar biznesu detalicznego i bankowości dla 
małych firm (sMe) oraz pion klienta korpo-
racyjnego. w 2012 r. rozpoczął pracę w Banku 
Millennium. Początkowo, w latach 2012-2015, 
był dyrektorem makroregionalnym w  pionie 
bankowości detalicznej, następnie w roku 2015 
został powołany na stanowisko członka zarządu 
ds. detalu.

Paweł Bandurski
PREZES ZARZĄDU BAnkU BPH 

Marcin Balicki
PREZES ZARZĄDU MillEnniUM lEASing 

Michał Gajewski 
PREZES ZARZĄDU BAnkU ZACHODniEgO WBk

ekonomista, absolwent wydziału nauk eko-
nomicznych Uniwersytetu warszawskiego oraz 
studiów doktoranckich szkoły głównej Han-
dlowej. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie 
w bankowości, m.in. w Banku gospodarstwa 
Krajowego, Bud-Banku, Prosper Banku, spółce 
Kredyt trade (grupa Kredyt Banku). odpo-
wiadał za projektowanie i  wdrażanie rządo-

wych programów mieszkaniowych Rodzina na 
swoim oraz Mieszkanie dla Młodych. współ-
tworzył modele angażowania środków banków 
komercyjnych i  ograniczania ryzyka transak-
cji. w 2014 r. nagrodzony odznaką Honorową 
Prezesa narodowego Banku Polskiego Za za-
sługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej. 
od września 2017  r. kieruje pracami zarządu 

Banku ochrony Środowiska. autor opracowań 
i artykułów na temat bankowości, restruktury-
zacji oraz programów wspierających budownic-
two mieszkaniowe. wolontariusz w programach 
edukacyjnych „Młody obywatel” i  „Bakcyl”. 
trener biznesu, posiadacz międzynarodowego 
certyfikatu wystawionego przez international 
education society (ies).

BoGusław Białowąs 
PREZES ZARZĄDU BAnkU OCHROny ŚRODOWiSkA 
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Uczęszczał do florida international University 
(Miami). Karierę w bankowości rozpoczął w sta-
nach zjednoczonych w 1990 roku w ramach grupy 
Citibank, zajmując kolejno stanowiska od doradcy 
kredytowego do dyrektora regionalnego odpowie-
dzialnego za lokalną sieć oddziałów. od 2000 roku 

kontynuował karierę zawodową w Polsce kieru-
jąc obszarem usług dla klientów zamożnych Citi-
gold. w roku 2003 objął stanowisko dyrektora 
zarządzającego na europę Środkowo-wschodnią 
i był odpowiedzialny za segment klientów zamoż-
nych (wealth Management). od 2005 roku zwią-

zany był z Bankiem Millennium. od 2009 roku 
został powołany do zarządu banku obejmując funk-
cję członka zarządu odpowiedzialnego za obszar 
bankowości detalicznej, a następnie od 2012 r. po-
wierzono mu funkcję wiceprezesa zarządu odpowie-
dzialnego za pion bankowości detalicznej.

wcześniej przez blisko 9 lat pełnił funkcję pre-
zesa zarządu Pioneer Pekao tfi. w globalnej 
strukturze Pioneer investments nadzorował 
także dystrybucję w  regionie europy Środ-
kowo-wschodniej (Cee). w drugiej połowie 
lat 90. ubiegłego wieku m.in. jako wicepre-
zes zarządu współtworzył PKo/Credit suisse 
tfi. aktywnie zaangażowany w rozwój i pro-

mocję wysokich standardów działania rynku fi-
nansowego w Polsce. Członek Rady związku 
Banków Polskich oraz prestiżowej organiza-
cji institut international D’etudes Bancaires 
zrzeszających międzynarodowe środowisko 
bankowe. 
wcześniej pełnił m.in. funkcję Przewodniczą-
cego Rady izby zarządzających funduszami 

i  aktywami. absolwent wydziału informa-
tyki i zarządzania Politechniki wrocławskiej. 
Ukończył również Podyplomowe studia Me-
nedżerskie prowadzone przez gdańską fun-
dację Kształcenia Menedżerów i  Uniwersytet 
gdański, gdzie uzyskał tytuł executive MBa 
certyfikowany przez Rotterdam school of Ma-
nagement, erasmus University.

Posiada wykształcenie techniczne i ekonomiczne 
nabyte w  uczelniach polskich i  zagranicz-
nych (m.in. wsM gdynia/akademia Morska, 
iMD Lausanne). odpowiedzialny za strategię 
biznesową, sprzedaż i  ryzyko kredytowe. od 
współpracowników oczekuje gry zespołowej, 
dynamiki, kreatywności i wytrwałości. szymon 
Kamiński zarządzał biznesem w finansach, do-
radztwie oraz przemyśle. w  latach 1996-1998 

był jednym z  dyrektorów zarządzających re-
strukturyzacją post-akwizycyjną w polskiej czę-
ści szwedzkiej grupy trebruk (obecnie arctic 
Paper). od 1998 związany z Det norske Veritas 
kolejno jako country manager i członek zarządu 
w Polsce (1998-2002) a następnie w Hiszpanii 
i Portugalii (2003-2005), w latach 2006-2008 
jako global rating manager zarządzał projektami 
realizowanymi w europie, na Dalekim wscho-

dzie i ameryce Południowej. w  latach 2008-
2010 był związany z  grupą Credit agricole, 
europejskim funduszem Leasingowym, jako 
dyrektor zarządzający korporacyjną linią bizne-
sową. od roku 2011 w grupie BzwBK/santan-
der, zarządza spółkami leasingowymi w Polsce. 
szymon Kamiński przez wiele lat uprawiał wy-
czynowo sport (pływanie 11 lat, żeglarstwo rega-
towe 5 lat). Jego pasją jest historia. 

Jakub Kizielewicz jest prezesem zarządu od czerwca 
2016. wcześniej od kwietnia 1999 był dyrektorem 
finansowym i członkiem zarządu spółek z  grupy 
Masterlease. Jest współautorem projektu wykupu 
menedżerskiego spółki PCM przy zastosowa-
niu innowacyjnej metody finansowania przejęcia 
przez emisję obligacji notowanych na rynku Ca-

talyst. w roku 2013 zrealizował akwizycję spółki 
Bawag, a także portfela kontraktów od Pol-Mot 
auto. współautor udanego debiutu giełdowego 
spółki   Prime Car Management w  roku 2014.   
Ukończył informatykę na Politechnice gdań-
skiej oraz studia podyplomowe z zakresu banko-
wości inwestycyjnej na Uniwersytecie gdańskim 

i w gdańskiej akademii Bankowej. Posiada rów-
nież stopień MBa uzyskany na Uniwersytecie 
strathclyde w glasgow i gfKM. Doświadczenie 
zawodowe zdobywał, pracując jako makler w so-
pockim Domu Maklerskim i w Przedsiębiorstwie 
Maklerskim elimar, a także jako analityk i dyrek-
tor ds. rozwoju w futura Leasing.

artur kliMczak
PREZES ZARZĄDU gETin nOBlE BAnkU

zBiGniew jaGiełło 
PREZES ZARZĄDU PkO BAnkU POlSkiEgO 

szyMon kaMiński
PREZES ZARZĄDU BZ WBk lEASing

jakuB kizielewicz
PREZES ZARZĄDU SPółEk Z gRUPy MASTERlEASE

absolwent szkoły głównej Handlowej w warsza-
wie, kierunek: finanse i Bankowość (2002).
sławomir grzelczak od 2001 r. związany był z mię-
dzynarodową firmą Dun&Bradstreet  –  czołową 
wywiadownią gospodarczą, w której pełnił ważne 
funkcje managerskie. w latach 2002-2004 zajmo-
wał stanowisko dyrektora operacyjnego, a w okre-
sie 2004-2009 sprawował funkcję prezesa zarządu 
polskiego oddziału. w latach 2009-2012 kierował 
grupą BisnoDe, będącą partnerem strategicznym 

wywiadowni gospodarczej D&B Corporation. 
swoje doświadczenie w doskonaleniu procesów biz-
nesowych rozwijał, zarządzając czterema spółkami 
należącymi do grupy BisnoDe. od 2012 roku 
do kwietnia 2013 odpowiadał w grupie Coface 
Central europe Holding, będącej liderem w ob-
szarze ubezpieczeń należności, za 12 rynków eu-
ropy Centralnej i wschodniej w zakresie rozwoju 
nowych produktów i koordynacji działań w obsza-
rze informacji gospodarczej. Jednocześnie od lutego 

2013 r. był dyrektorem zarządzającym Coface sło-
wenia. od kwietnia 2013 r. pełnił funkcję członka 
zarządu BiK i jednocześnie odpowiadał za Pion Biz-
nesu Pozabankowego.
od lipca 2013 r. – wiceprezes zarządu Biura infor-
macji Kredytowej, odpowiedzialny za Pion Biznesu 
Korporacyjnego.
od końca czerwca 2014 r. pełni jednocześnie funk-
cję prezesa zarządu Biura informacji gospodarczej 
infoMonitor.

sławoMir Grzelczak 
PREZES ZARZĄDU BiURA inFORMACji gOSPODARCZEj inFOMOniTOR
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Jest absolwentem akademii Medycznej w Po-
znaniu o  specjalności zarządzanie jednostkami 
służby zdrowia. swoją karierę zawodową roz-
począł w  polskim oddziale koncernu Johnso-
n&Johnson, gdzie z czasem został regionalnym 
szefem sprzedaży. następnie kierował kilkoma 
oddziałami firm windykacyjnych. od 1 marca 
2005 roku pełni funkcję prezesa zarządu Kra-

jowego Rejestru Długów Biura informacji go-
spodarczej. Pod jego kierownictwem KRD stało 
się trwałym elementem polskiej gospodarki, 
tworząc ogólnopolski system wymiany informa-
cji gospodarczych. w 2014 roku został wybrany 
na wiceprzewodniczącego Komitetu Konferencji 
Przedsiębiorstw finansowych w Polsce. w 2016 
roku adam Łącki po raz kolejny został uznany 

przez „gazetę finansową” jednym z 25 najlep-
szych menedżerów świata finansów w  Polsce, 
a rok później znalazł się na liście 25 najlepszych 
menedżerów roku 2017 magazynu Home&Mar-
ket. w październiku 2017 roku został powołany 
na stanowisko wiceprezesa zarządu Polskiego 
związku Pracodawców Prywatnych Banków 
i instytucji finansowych.

adaM łącki
PREZES ZARZĄDU kRAjOWEgO REjESTRU DłUgóW BiURA inFORMACji gOSPODARCZEj 

zwiany z branżą finansową od ponad 20 lat. Jest 
absolwentem Uniwersytetu wrocławskiego. stu-
diował również we francji, gdzie ukończył studia 
podyplomowe na kierunku zarządzania systemami 
przemysłowymi w ecole Centrale de Paris. Rado-
sław Kuczyński karierę zawodową rozpoczął w 1995 
roku w centrali firmy Lukas we wrocławiu. od po-
łowy 1997 roku związał się z grupą BnP Paribas 
rozpoczynając pracę w dziale analiz statystycznych 
firmy BnP Paribas Personal finance (dawniej Cete-

lem) w Paryżu. w kolejnych latach zajmował stano-
wiska dyrektorskie w centrali i filiach zagranicznych 
Cetelem oraz BnP Paribas. od 1998 roku pracował 
jako Dyrektor Działu it, początkowo w Cetelem 
Polska, a następnie w niemieckiej filii firmy, gdzie 
od 2004 roku odpowiadał również za dział plano-
wania finansowego i kontrolingu. w latach 2006 
– 2007 Radosław Kuczyński był zastępcą Dyrektora 
Regionu eurazja-afryka Północna w centrali grupy 
BnP Paribas Personal finance w Paryżu. Przez ko-

lejne 4 lata pracował jako członek zarządu banku 
Ukrsibbank na Ukrainie, gdzie był odpowie-
dzialny za rozwój linii biznesowej Personal finance.  
od 2011 roku Radosław Kuczyński był członkiem 
zarządu Cetelem w Republice Czeskiej, odpowie-
dzialnym za marketing i sprzedaż. od 16 września 
2013 r. jest Prezesem zarządu efL. Radosław Ku-
czyński jest członkiem Komitetu wykonawczego 
związku Polskiego Leasingu oraz Członkiem Rady 
francusko Polskiej izby Handlowej (CCifP).

radosław kuczyński
PREZES ZARZĄDU EFl

Jest absolwentem szkoły głównej Handlowej. zdo-
był z wyróżnieniem dyplom studiów eksperckich 
w zakresie ekonomii na Uniwersytecie Katolickim 
w Louvain. Ukończył program MBa na Colum-
bia University graduate school of Business, stu-
diował także na Harvard University. w okresie od 
15 czerwca 2017 roku do 6 listopada 2017 roku Mi-
chał Krupiński pełnił funkcję wiceprezesa zarządu 
Banku kierującego pracami zarządu. od stycznia 
2016 roku do marca 2017 roku był prezesem zarządu 
Powszechnego zakładu Ubezpieczeń. w tym okre-

sie grupa PzU zwiększyła swoje udziały rynkowe, 
powołano towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych, 
które z sukcesem zdobyło zaufanie klientów kor-
poracyjnych oraz poszerzono działalność w sektorze 
bankowym. w latach 2016 – 2017 jako przewod-
niczący Rad nadzorczych kierował pracami Rady 
nadzorczej PzU Życie oraz Rady nadzorczej alior 
Banku. w 2011 roku został prezesem zarządu Mer-
rill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyj-
nej dla europy Środkowej i wschodniej w Bank 
of america Merrill Lynch. odpowiadał za nadzo-

rowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, fi-
nansowanie na rynkach prywatnych i publicznych 
oraz doradztwo w zakresie zarządzania aktywami, 
polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, 
między innymi w sektorze bankowym i ubezpie-
czeniowym. wcześniej w latach 2008 – 2011 peł-
nił funkcję alternate executive Director – członka 
rady dyrektorów Banku Światowego w waszyng-
tonie. w latach 2006 – 2008 był podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie skarbu Państwa, gdzie odpo-
wiadał m.in. za nadzór właścicielski.

ewa Łuniewska jest związana z  grupą ing 
od 25 lat. na początku kariery zawodowej od-
powiadała za bankowość korporacyjną, finan-
sowanie strukturyzowane oraz dłużne rynki 
kapitałowe w oddziale ing Bank n.V. w war-

szawie. w 2001 roku została powołana na sta-
nowisko dyrektora Departamentu Klientów 
strategicznych w  ing Banku Śląskim. od 
2006 roku jako dyrektor w Pionie Korporacyj-
nej sieci sprzedaży odpowiadała za doskonale-

nie oferty produktów bankowych dla klientów 
korporacyjnych, a także rozwój przeznaczonych 
dla nich kanałów internetowych i mobilnych. 
ewa Łuniewska jest absolwentką szkoły głów-
nej Handlowej w warszawie.

Michał kruPiński
PREZES ZARZĄDU BAnkU PEkAO

ewa łuniewska
PREZES ZARZĄDU ing lEASE POlSkA

artur Maliszewski ma ponad 20-letnie doświad-
czenie w pracy na stanowiskach kierowniczych. 
Przez 3 ostatnie lata pełnił rolę prezesa zarządu 
nordea Pte. wcześniej, przez łącznie 12 lat, był 
członkiem zarządu i wiceprezesem dwóch ban-
ków: alior Banku i Raiffeisen Banku, z którymi 
związany był od początku ich istnienia. w swo-

jej karierze odpowiadał m.in. za segmenty 
bankowości korporacyjnej, MŚP, detalicznej 
i  private banking. Koordynował również roz-
wój sieci sprzedaży i oddziałów, prace biura ma-
klerskiego, departamentu sprzedaży produktów 
skarbowych oraz departamentu marketingu. Jest 
absolwentem wydziału Handlu wewnętrznego 

(specjalizacja: organizacja i zarządzanie) oraz 
podyplomowego studium Bankowości szkoły 
głównej Handlowej w warszawie. Uczestniczył 
także w licznych szkoleniach branżowych, rów-
nież tych przeprowadzanych przez prestiżowe 
uczelnie zagraniczne: inseaD i Darden school 
of Business. 

artur Maliszewski 
PREZES ZARZĄDU gRUPy AXA W POlSCE
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cezary styPułkowski
PREZES ZARZĄDU MBAnkU

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu warszaw-
skiego. w późnych latach osiemdziesiątych jako sty-
pendysta fullbrighta studiował na Business school 
uniwersytetu Columbia w nowym Jorku. Przez 13 
lat kierował zarządem Banku Handlowego. w latach 

2003 – 2006 pełnił funkcję prezesa zarządu grupy 
PzU. w latach 2006 – 2010 pracował w J.P. Mor-
gan w Londynie, gdzie od 2007 roku był dyrektorem 
zarządzającym banku inwestycyjnego J.P. Morgan na 
europę Środkową i wschodnią. Cezary stypułkow-

ski był członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej 
zarządu Deutsche Banku, Międzynarodowej Rady 
Doradczej inseaD, oraz geneva association. od 
2012 r. jest współprzewodniczącym emerging Mar-
kets advisory Council przy iif w waszyngtonie.

jarosław Parkot
PREZES ZARZĄDU WARTy 

Jest absolwentem instytutu transportu Poli-
techniki warszawskiej oraz Podyplomowego 
studium Marketingu i  zarządzania na Uni-
wersytecie warszawskim. Posiada również 
tytuł Master of Business administration Uni-
wersytetu erasmus w  Rotterdamie. na po-
czątku kariery zawodowej pracował w wielu 

prywatnych polskich i  międzynarodowych 
firmach. w 1998 roku rozpoczął pracę w Ci-
tibanku / Bank Handlowy na stanowisku 
dyrektora zarządzającego dystrybucją i  ban-
kowością detaliczną. Był członkiem zarządu 
Citibanku i członkiem Rady nadzorczej tfi 
Kapitał Handlowy. w 2003 r. rozpoczął pracę 

dla grupy Ubezpieczeniowej Uniqa Polska 
na stanowisku wiceprezesa zarządu, odpowie-
dzialnego za rozwój strategiczny wszystkich 
spółek ubezpieczeniowych Uniqa w Polsce. od 
2004 roku pełnił funkcję prezesa grupy Uniqa 
w  Polsce. Prezesem tUiR waRta i  tUnŻ 
waRta jest od lipca 2010 r.

wojciech rutkowski 
PREZES ZARZĄDU CDM PEkAO 

Jest absolwentem Politechniki gdańskiej. Po-
nadto w 2005 roku ukończył program warsaw 
executive MBa w szkole głównej Handlowej 
i otrzymał dyplom i tytuł MBa nadany przez 
University of Minnesota. Pracował w Panora-
mie Polskiej (dawniej Us west Polska) na sta-
nowisku menedżera ds. sprzedaży, następnie 
jako szef zespołu sprzedaży w agencji Citibank 

(Poland) s.a. (1995-1998) i na stanowisku dy-
rektora regionalnego ds. sprzedaży w norwich 
Union Pte i  norwich Union tUnŻ (1998-
2000). w  kolejnych latach pracował na sta-
nowisku dyrektora ds. sprzedaży w wirtualnej 
Polsce (2000 –  2001) i  w  fin fin (właści-
ciel expandera; 2001 – 2002). w Centralnym 
Domu Maklerskim Pekao pracował od sierpnia 

2002 na stanowisku dyrektora zarządzającego 
w pionie klientów indywidualnych, nadzoru-
jącego departament sprzedaży i zarządzania sie-
cią. od września 2007 pełnił funkcję członka 
zarządu CDM Pekao. od 18 maja 2009 pełnił 
obowiązki prezesa zarządu. w dniu 16 listopada 
2009 został powołany na stanowisko prezesa za-
rządu CDM Pekao.

absolwent instytutu transportu Politechniki 
warszawskiej, podyplomowych studiów me-
nedżerskich MBa w  szkole głównej admi-
nistracji i  zarządzania oraz podyplomowych 
studiów w sgH na kierunku zarządzanie Ban-

kiem Komercyjnym. od 1992 r. wpisany na li-
stę maklerów papierów wartościowych. Drogę 
zawodową rozpoczął w Biurze Maklerskim Pol-
skiego Banku Rozwoju sa. w roku 1994 został 
współzałożycielem, akcjonariuszem i członkiem 

zarządu Domu Maklerskiego Banku ochrony 
Środowiska sa. od 1996 r. nieprzerwanie pełni 
funkcję prezesa zarządu DM  BoŚ. sprawuje 
również funkcję wiceprzewodniczącego Rady 
izby Domów Maklerskich.

radosław olszewski 
PREZES ZARZĄDU DM BOŚ 

Paweł surówka
PREZES ZARZĄDU PZU

absolwent Université Paris i Panthéon sorbonne 
oraz ecole des Hautes etudes en sciences socia-
les (eHess). Podstawowe studia ukończył na 
Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Mo-
nachium. w latach 2007 – 2013 zajmował stano-
wisko doradcy finansowego w Bank of america 
Merrill Lynch. Reprezentował Bank w regionie 
Cee poprzez budowanie relacji z  inwestorami, 
doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alo-
kacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instru-
mentów alternatywnych oraz analizy rynkowej. 

w latach 2013 – 2015 pełnił funkcję Członka za-
rządu Boryszew, dyrektora biura ds. rozwoju sek-
tora automotive, prezes zarządów spółek zależnych 
z sektora automotive. w trakcie pełnienia funk-
cji w grupie Boryszew odpowiadał za zarządza-
nie strategiczne, operacyjne i nadzór nad polityką 
budżetową sektora motoryzacyjnego. odpowiadał 
za opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej 
dla obszaru automotive. Ponadto odpowiadał za 
M&a w ramach polityki ekspansji oraz dezinwe-
stycji grupy Boryszew, a także prowadził procesy 

restrukturyzacji spółek segmentu motoryzacyj-
nego. Do stycznia 2016 roku doradca prezesa za-
rządu PKo Bank Polski oraz dyrektor bankowości 
korporacyjnej i inwestycyjnej na niemcy, odpo-
wiedzialny za otwarcie pierwszego zagranicznego 
oddziału korporacyjnego PKo Banku Polskiego, 
a także doradztwo i obsługę finansową dla naj-
większych klientów korporacyjnych PKo Banku 
Polskiego w zakresie ich ekspansji i działalności za-
granicznej. Posługuje się językami obcymi: angiel-
skim, francuskim i niemieckim.
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z  firmą związna od 2006 roku. 
Przed powołaniem na stanowisko 
prezesa pełniła funkcję członka za-
rządu odpowiedzialnego za pion 
finansów. Posiada bogate doświad-
czenie ubezpieczeniowe zdobyte za-
równo w  finansach jak i  technice 
ubezpieczeniowej. w LinK4 jeszcze 

jako dyrektor techniczny  kierowała 
departamentem odpowiedzialnym 
między innymi za rozwój i tworzenie 
produktów, ich wycenę oraz ocenę 
ryzyka ubezpieczeniowego. Do 2010 
roku pełniła funkcję głównego aktu-
ariusza spółki. z branżą finansową 
związana jest od początku kariery. 

zaczynała od pracy w firmie konsul-
tingowej ernst & Young, gdzie przez 
4 lata brała udział w projektach do-
radczych oraz badaniach sprawoz-
dań finansowych ubezpieczycieli 
majątkowych w Polsce. Ukończyła 
szkołę główną Handlową na kie-
runku Metody ilościowe oraz sys-

temy informacyjne. Posiada licencję 
aktuarialną oraz jest członkiem mię-
dzynarodowego stowarzyszenia 
aCCa. w  chwilach wolnych od 
pracy lubi wędrówki tatrzańskimi 
szlakami, narciarstwo, nurkowanie 
w ciepłych morzach oraz rozwijanie 
talentów kulinarnych.

doMinik ucieklak
PREZES ZARZĄDU nOBlE SECURiTiES 

absolwent Uniwersytetu ekonomicznego w Kra-
kowie na kierunku finanse i Bankowość. w 2013 
roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersyte-
cie ekonomicznym we wrocławiu na wydziale za-
rządzania, informatyki i finansów. od 2000 roku 
posiada licencję maklera papierów wartościowych. 
od 1999 roku jest zatrudniony w instytucjach fi-

nansowych, w tym od 2004 r. zasiada w zarządzie 
noble securities (dawniej DM Polonia), jednego 
z pierwszych domów maklerskich, działających na 
polskim rynku kapitałowym. Ponadto od kilku-
nastu lat jest czynnie zaangażowany w budowanie 
rynku kapitałowego w Polsce. Bierze czynny udział 
w pracach izby Domów Maklerskich. w czerwcu 

2016 roku, walne zgromadzenie izby Domów 
Maklerskich wybrało Dominika Ucieklaka na 
3-letnią kadencję do składu Komisji etyki iDM, 
a w czerwcu 2017 roku został powołany przez zwy-
czajne walne zgromadzenie izby Domów Makler-
skich na 2-letnią kadencję w skład Rady Domów 
Maklerskich.

adaM uszPolewicz 
PREZES ZARZĄDU Avivy

związany z avivą od 2007 roku. w latach 2007-
2008 pełnił funkcję prezesa grupy, a następnie ob-
jął rolę przewodniczącego rad nadzorczych spółek 
avivy w Polsce. w latach 2009-2013 pełnił funkcje 
w międzynarodowych strukturach grupy – odpo-
wiadał m.in. za rozwój biznesu i marketing na ryn-
kach europejskich i azjatyckich. w 2013 roku objął 

ponownie stanowisko prezesa grupy aviva w Polsce 
i został powołany na prezesa aviva. Bezpośrednio 
przed przyjściem do aviva był dyrektorem w PwC 
w Polsce. wcześniej pełnił odpowiedzialne funkcje 
menedżerskie w czołowych międzynarodowych gru-
pach finansowych, m.in. ge Capital i Cigna, także 
w Londynie i Luksemburgu. w latach 1999-2005 

odegrał kluczową rolę w  rozwijaniu działalności 
w Polsce amerykańskiego ubezpieczyciela nation-
wide, który awansował do pierwszej piątki najwięk-
szych towarzystw ubezpieczeń na życie w Polsce pod 
względem składki. Ukończył studia ekonomiczne 
i anglistykę na Uniwersytecie w Kopenhadze (Da-
nia). Ma uprawnienia biegłego rewidenta.

absolwent szkoły głównej Handlowej, wydział 
Handlu wewnętrznego. Karierę zawodową roz-
począł w 1994 r. w iDM PBi, następnie kon-
tynuował pracę w BRe Banku, PzU Życie  

i PzU asset Management (2002-2006) gdzie 
odpowiadał za jeden z największych na pol-
skim rynku kapitałowym portfel spółek pu-
blicznych oraz największy na polskim rynku 

– portfel instrumentów dłużnych. od 2007 r. 
pełni funkcję prezesa zarządu iPoPeMa tfi, 
a w okresie 2011 - 2015 również prezesa zarządu 
iPoPeMa asset Management.

Piotr Maria Śliwicki
PREZES ZARZĄDóW SOPOCkiEgO TOWARZySTWA UBEZPiECZEń ERgO HESTiA, A TAkżE 
SOPOCkiEgO TOWARZySTWA UBEZPiECZEń nA żyCiE ERgO HESTiA

za stworzenie drugiej co do  wielkości grupy 
ubezpieczeniowej został wyróżniony tytułami 
„Człowieka Dekady Polskich Ubezpieczeń” 
i „Człowieka 15-lecia Polskich Ubezpieczeń”. za 
wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń 
otrzymał złoty Krzyż zasługi i Krzyż oficer-
ski orderu odrodzenia Polski. Jest inicjato-
rem i współtwórcą Komisji Dobrych Praktyk 
Polskiej izby Ubezpieczeń i  przewodniczą-
cym jej pierwszego składu w latach 2009-2014. 
od 2007 r. w zarządzie Polsko-niemieckiej izby 

Przemysłowo-Handlowej, w  latach 2010-2014   
był jej prezesem, a obecnie jest prezydentem ho-
norowym tej największej w Polsce bilateralnej 
izby gospodarczej. Jako jedyny Polak w histo-
rii został zaproszony do elitarnego Rendez-Vous 
de septembre association w Monte Carlo – naj-
ważniejszego światowego forum branży ubez-
pieczeniowo-reasekuracyjnej. inicjator licznych 
przedsięwzięć z zakresu odpowiedzialności spo-
łecznej – pomysłodawca i współtwórca fundacji 
integralia, która wspiera osoby z niepełnospraw-

nością poszukujące pracy, promotor młodej pol-
skiej sztuki (pomysłodawca konkursu i fundacji 
artystyczna Podróż Hestii), a także mecenas my-
śli filozoficznej (nagroda znaku i Hestii im. Ks. 
Józefa tischnera). Piotr M. Śliwicki od ponad 
25 lat kieruje firmą ubezpieczeniową. wprowa-
dził eRgo Hestię na podium największych to-
warzystw ubezpieczeń w Polsce. eRgo  Hestia 
jest jednocześnie najsilniejszym przedstawicie-
lem międzynarodowej grupy eRgo w krajach 
europy Środkowo-wschodniej.

jarosław wikaliński
PREZES ZARZĄDU iPOPEMy 

aGnieszka wrońska 
PREZES ZARZĄDU link4 
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REKLAMA

Coaching nie jest już słowem tajem-
niczym, wciąż jednak zdarza się, że 
rozumiany jest w  rozmaity sposób. 
warto więc sprecyzować, że zgod-
nie z  definicją international Co-
ach federation (iCf), „coaching jest 
partnerską współpracą z  klientami 
w prowokującym do myślenia i kre-
atywnym procesie, który inspiruje ich 
do maksymalizacji swojego osobi-
stego i zawodowego potencjału”. Klu-
czowe dla coachingu jest wyznaczanie 
celów i dążenie do nich, a to jest już 
całkowicie zbieżne z podejściem biz-
nesowym. w końcu w każdej firmie 
pojawiają się cele i wyzwania, którym 
należy sprostać.

Czym jest coachingowy 
styl zarządzania?
Coachingowy styl kierowania nie wy-
maga sesji, charakterystycznych dla 
klasycznego coachingu. zarządzanie 
tego typu opiera się na komunika-
cji ukierunkowanej na szukanie roz-
wiązań, najczęściej za pomocą pytań. 
szef wspiera pracownika w rozwoju, 
dba o poziom jego motywacji i po-
maga mu dostrzec szerszą perspek-
tywę. wśród pracowników można się 
czasem spotkać z zupełnie innym ro-

zumieniem coachingu. Często słyszę: 
„ale zostałem dzisiaj zcoachowany”, 
co może oznaczać, że menedżer 
udzielił negatywnej informacji zwrot-
nej. innym razem słyszę „no tak, jak 
nie wyrobisz się z planem, pójdziesz 
na coaching”, czyli coaching bywa 
uważany za rodzaj kary. tymczasem 
coachingowy styl zarządzania to nic 
innego jak sztuka osiągania rezul-
tatów za pomocą rozmowy. Dzięki 
niej ludzie odnajdują siłę, żeby posta-
wić sobie cele, o których do tej pory 
nawet nie mieli odwagi marzyć, bo 
wydawały się poza ich zasięgiem. ge-
neralnym celem coachingowego stylu 
zarządzania jest to, żeby ludzie iden-
tyfikowali się z firmą, brali współod-
powiedzialność za jej losy oraz aby ich 
działania przekładały się na korzyści 
dla organizacji. z jednej strony, co-
achingowy styl zarządzania oznacza 
wzrost produktywności i  w  efekcie 
napływ pieniędzy do firmy. z drugiej, 
celem jest utrzymanie w  przedsię-
biorstwie najbardziej wartościowych 
talentów, poprzez zapewnienie im 
szansy na rozwój, poprawę efektyw-
ności pracy oraz większą satysfakcję 
z życia (nie tylko zawodowego).

Cele wyznacza szef
Coachingowy styl zarządzania najczę-
ściej wdrażany jest w dużych i śred-
nich firmach, tak naprawdę jednak 
ani wielkość organizacji, ani branża, 

ani inne jej cechy nie są przeszkodą 
do jego stosowania. ważne jednak, 
aby osoby zarządzające przedsiębior-
stwem i  poszczególnymi działami 
miały świadomość przyjętej strate-
gii, celów bieżących a także zadań dla 
poszczególnych stanowisk. o ile bo-
wiem w klasycznym coachingu swoje 
cele wyznacza sam klient, o tyle w or-
ganizacji określa je menedżer. to, czy 
coaching stanie się częścią kultury 
organizacyjnej zależy więc przede 
wszystkim od kierownictwa danej 
firmy. zdarza się jednak, że coachin-
gowy styl zarządzania bierze swój 
początek od jednego menedżera. 
w  coachingu jest takie powiedze-
nie: „chcesz zmienić innych, zmień 
siebie”. Jeśli choćby jeden kierownik 
zacznie pracować ze swoim zespo-
łem metodami coachingowymi, to 
istnieje duża szansa, że po pewnym 
czasie również inni menedżerowie, 
widząc efekty jakie to przynosi, sami 
będą chcieli robić tak samo.

Czy to się opłaca?
tradycyjnie myślący przedsiębiorca 
lub menedżer może zakładać, że su-
rowe wymagania i  rozliczanie pra-
cowników z osiąganych wyników to 
bardziej efektywne metody niż zarzą-

dzanie poprzez zadawanie pytań i roz-
mowę. Jednak menedżerowie, którzy 
już poznali zasady coachingowego 
stylu zarządzania, nie podzielają ta-
kiego poglądu. Kiedy pytam me-
nedżerów uczestniczących w moich 
szkoleniach o to, „czy opłaca Ci się 
wspierać pracowników tak, by osią-
gnęli cele, które sobie wyznaczyli?”, 
albo: „czy opłaca Ci się dbać o  to, 
by powiązać osobiste cele i zaintere-
sowania pracownika z celami orga-
nizacyjnymi?”, odpowiedzi zawsze 
są twierdzące. te intuicje menedże-
rów potwierdzają wyniki badań. np. 
z badań „2014 iCf global Consu-
mer awareness study” wynika, że 
korzyści płynące z rozwoju pracow-
ników z zastosowaniem podejścia co-
achingowego pomagają organizacjom 
zwiększyć skuteczność wykonywanej 
pracy, poprawić relacje panujące w ze-
społach, a także korzystnie wpływają 
na zaangażowanie pracowników.

Coaching wymaga 
zmian w myśleniu
nie oznacza to jednak, że każdy 
menedżer, który dostrzeże korzy-
ści w  takiej metodzie zarządzania, 
będzie potrafił od razu wdrożyć ją 
w życie. sama dobra wola może nie 

wystarczyć, szczególnie w  obliczu 
ciągłego pośpiechu i niecierpliwości 
w osiąganiu kolejnych celów bizne-
sowych. Coaching wymaga uważ-
ności, obecności „tu i teraz”. trzeba 
na chwilę zatrzymać się, znaleźć czas 
na rozmowę z pracownikiem i to nie 
tylko w celu wydania nowych pole-
ceń, ale także po to, by go wysłuchać 
i dać mu szansę na zaproponowanie 
własnych rozwiązań. Poza tym za-
rządzanie w  stylu coachingowym 
często wymaga zmiany w sposobie 
myślenia. Menedżer powinien wy-
zbyć się niektórych przekonań, np. 
takich, że władza przypisana jest do 
stanowiska, a przełożony powinien 
mówić innym co mają robić, a po-
tem ponaglać ich. w zamian warto 
w  sobie wyrobić chociażby nawyk 
zachęcania pracowników do przeka-
zywania informacji zwrotnych oraz 
do zgłaszania własnych pomysłów. 
ważne, aby menedżer miał świado-
mość własnego potencjału, ale też, 
by sam chciał nauczyć się czegoś od 
ludzi, którymi się otacza. Bycie me-
nedżerem-coachem wymaga więk-
szej odwagi niż szefowanie. Coach 
musi polegać na swoich ludziach 
i okazywać to. Poza tym powinien 
czuć się komfortowo, konfrontując 
pracownika z wynikami jego pracy. 
no i powinien wyzbyć się iluzji kon-
troli. ostatecznie kluczem do osiąga-
nia lepszych rezultatów biznesowych 
okazuje się wysoka motywacja 
wszystkich pracowników tworzących 
organizację. Motywacja zaś wynika 
ze wspólnego ustalania celów, bra-
nia na siebie odpowiedzialności za 
ich realizację i wspólnej oceny wyni-
ków. a temu właśnie służy coachin-
gowy styl zarządzania.

Zarządzanie czy coachowanie? 
Stereotypowo szef postrzegany jest jako osoba surowa, 
która wydaje polecenia i rozlicza z nich. Inaczej coach, 
który jawi się raczej jako partner do rozmowy – otwarty 
i przyjacielski. Czy więc menedżer może być dla swoich 
pracowników coachem? Czy może nie rezygnować ze 
swoich wymagań, a jednocześnie, zamiast wydawać rozkazy 
– słuchać podwładnych, wspierać ich i inspirować?

trener w firmie Effect Group

Marta Bober-Lal

Tradycyjnie myślący menedżer może zakładać, 
że surowe wymagania i rozliczanie pracowników 

z osiąganych wyników to bardziej efektywne 
metody niż zarządzanie poprzez rozmowę. 

Jednak menedżerowie, którzy już poznali zasady 
coachingowego stylu zarządzania, nie podzielają 

takiego poglądu. 
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oczekiwania wobec menadżerów 
ulegają zmianom. wynika to po czę-
ści ze zmian rynkowych, rosnącej roli 
lidera zespołu i konieczności znacznie 
szerszego spojrzenia na pracowników 
oraz na firmę. w przedsiębiorstwach 
coraz większe znaczenie odgrywa 
koncepcja menadżera, który ma cało-
ściowy widok (czyli owe 360 stopni) 
na to co się dzieje w jego zespole i jak 
to wpływa na firmę jako całość. Jed-
nak takie przekrojowe spojrzenie wy-
maga również uniwersalnego zestawu 
narzędzi do zarządzania. w  takim 
przypadku mówimy o  tzw. przy-
wództwie wielowymiarowym, które 
nie tylko staje się coraz popularniej-
sze w  przedsiębiorstwach (zarówno 
dużych korporacjach jak i w sekto-
rze MsP), ale z racji na wymagania 
rynku, staje się koniecznością. 

Zorientowani na zespół 
Można powiedzieć, że Przywództwo 
360° to przywództwo zorientowane 
na zespół, którego menadżer jest li-
derem dysponującym szerokim wa-
chlarzem odpowiednich zachowań 
i umiejętności. to wielowymiarowe 
przywództwo odnosi się nie tylko do 
delegowania zadań i ich egzekucji, ale 
także do wsparcia członków zespołu, 
przekazywania im kompetencji, 
umiejętności, wzmacniania ich zaan-
gażowania i poczucia zaangażowania 
w sprawy firmy. Menadżer powinien 
potrafić w odpowiedni sposób roz-
wijać i motywować zespół, potrafić 
zarządzać informacją, mieć techniki 
i umiejętności wywierania wpływu, 
którymi może oddziaływać na zespół 
i poszczególne osoby.

Wiele obszarów do 
zagospodarowania  
obecnie, coraz częściej – już podczas 
etapu rekrutacji – sprawdza się, jakim 
zestawem zachowań i narzędzi dyspo-
nuje menadżer. idealny szef potrafi 
budować swój autorytet w wielu ob-
szarach. w tym celu wykorzystuje nie 
tylko swoja władzę formalną, wynika-
jącą ze stanowiska w firmie, ale także 
poprzez zachowania codzienne, oso-
bowość, pasje, uprawiane sporty lub 

uczestnictwo w rozmaitych aktywno-
ściach poza pracą. to bardzo istotne, 
szczególnie w czasach powszechno-
ści social mediów i dostępu do infor-
macji o nas. Pracownicy mogą dzięki 
temu szybko sprawdzić swoich szefów 
i porównać ich do swoich wyobrażeń 
o tym, jak ich szef powinien wyglą-
dać, jak się zachowywać. szczególnie, 
że młodsze pokolenie jest znacznie 
mniej skłonne ufać i podporządko-
wywać się autorytetom.

Wszystko można wypracować 
Choć brzmi to nieco utopijnie, to 
jednak wszystkie wspomniane wyżej 
cechy, można wypracować, a firmy 
obecnie idą w kierunku kształcenia 
swoich menadżerów nie tylko na polu 
merytorycznej pracy, ale także wypo-
sażając ich w  skuteczne narzędzia 
budowania autorytet wśród pracow-
ników – którzy często są z generacji 
nie uznającej autorytetu wynikają-
cego jedynie z zajmowanego stanowi-
ska. Kolejnym wnioskiem płynącym 
z filozofii Przywództwa 360° jest to, 
że doświadczenie szefa i jego wiedza 
ekspercka nie jest podstawowym źró-
dłem budowania autorytetu, a czę-
sto wręcz może utrudniać sprawne 
zarzadzanie. Menadżer musi być za-
tem z  jednej strony psychologiem, 
z drugiej zaś sprawnym HR-owcem, 
mieć zdolności handlowe, przywód-
cze i  wiedzę ekspercką. niestety, 
w mało której firmie dba się o to, aby 
menadżerowie mieli tak szeroki wa-

chlarz kompetencji. szczególnie te 
braki widać w sektorze MsP, gdzie 
cały czas dominuje autokratyczny 
styl zarządzania.

Menedżer idealny  
zatem, gdy mówimy o Przywództwie 
360° to tak naprawdę mamy na my-
śli szereg elementów, które połączone 
i spójne ze sobą, dają nam obraz me-
nadżera idealnego. tymi elementami 
są:
– umiejętne budowanie autorytetu,
– sprawne spełnianie funkcji mena-
dżerskich (analiza, planowanie, mo-
tywowanie, kontrolowanie),
– zarządzanie sytuacyjne i delegowa-
nie zadań,
–  rozwój pracowników, wspieranie 
ich kreatywności,
–  oraz, co ma ogromne znaczenie, 
uświadomienie pracownikom, jak ich 

praca przekłada się na wyniki całego 
przedsiębiorstwa i realizację celów.
Jednocześnie, w tym modelu zarzą-
dzania, menadżer nie spełnia roli 
lokomotywy, lecz jest w centrum ze-
społu i tworzy swojego rodzaju osią 
obrotową, wokół której kręci się cała 
praca i aktywność zespołu.

Największy motywator  
Prekursorami tego typu podejścia do 
zarządzania są w szczególności firmy 
z branży it. z jednej strony stawiają 
one bardzo duże wymagania swoim 
menadżerom, a  z drugiej spotykają 
się stale z niedoborem ludzi, z trud-
nościami dotyczącymi motywacji i lo-
jalności wobec firmy, szczególnie, że 
w tej branży często to nie zarabiane 
pieniądze są największym motywa-
torem, a możliwość rozwoju i dosko-
nalenia umiejętności. informatycy 
obecnie mogą przebierać w ofertach 
pracy i wynikająca z tego rotacja wy-
kreowała nowe potrzeby i oczekiwa-

nia firm wobec zespołów i ich liderów. 
Presja na coraz wyższą jakość pracy, na 
utrzymanie pracowników w firmie, 
na zmniejszenie rotacji, zwiększe-
nie poziomu identyfikacji z  praco-
dawcą, to wszystko spowodowało, że 
szukano nowej koncepcji zarządzania 
zespołami, a odpowiedzią na te po-
trzeby stało się Przywództwo 360°.

Pozycjonować siebie w zespole 
Jednak tego typu problemy możemy 
rozszerzyć również na inne branże 
–  szczególnie media, reklamę oraz 
start-upy, gdzie często panują relacje 
„kumpelskie”, co samo w sobie jest 
oczywiście dobre, ale menadżerowie 
tych zespołów mają problem z po-
zycjonowaniem swojej osoby i sta-
nowiska w grupie. zadaniem firmy, 
oraz zatrudnionych przez nią dorad-
ców od zarządzania i HR, jest prze-

konanie menadżerów do zmiany 
ich zachowania, nauczenie umiejęt-
ności sięgania po twardsze techniki 
menadżerskie oraz nauka odpowied-
niego dyscyplinowania. Bowiem do-
bry menadżer nie może przesadzać 
w żadną ze stron, być zbyt miękki 
lub zbyt twardy, musi umieć wy-
pośrodkować stosowane techniki 
i  w  zależności od sytuacji umieć 
z  nich korzystać. firmy powinny 
również unikać sytuacji, w której szef 
zespołu, jako jedyny, ma wiedzę eks-
percką i ściśle jej strzeże. to model 
prowadzący wprost do frustracji pra-
cowników, ich przekonania o braku 
możliwości rozwoju w firmie i chęci 
zmiany pracy. Dodatkowo akcep-
tacja tego rodzaju zachowań po-
woduje, że kolejni menadżerowie 
chętnie replikują taki – na swój spo-
sób autorytarny – styl zarządzania. 
Kultura korporacyjna firmy po-
winna być skoncentrowana na pra-
cownikach i  ich rozwoju, tak aby 

mogli oni znaleźć właściwe dla sie-
bie miejsce w zespole i firmie, a me-
nadżer w tym wypadku spełnia rolę 
koordynującą i motywującą. Posta-
wienie na rozwój pracowników jest 
niezwykle ważne, gdyż zwiększenie 
satysfakcji i motywacji do pracy za-
wsze wiedzie do zwiększenia produk-
tywności. ostatnią sprawą, na którą 
musimy zwrócić uwagę, gdy mó-
wimy o  Przywództwie 360 stopni 
to zmiany i  wzrost różnorodno-
ści pokoleniowej na rynku pracy. 
50-letni menadżer zarządzający ze-
społem 25-latków, musi nauczyć się 
budować autorytet w zupełnie inny 
sposób niż ten, który znał do tej 
pory i który wcześniej działał. samo 
stwierdzenie, że „ja w tej firmie pra-
cuje już 30 lat, więc masz słuchać, co 
mówię” nie działa już tak, jak dzia-
łało kiedyś. takim podejściem nie 
zbuduje się autorytetu przywódcy 
w  pokoleniach wchodzących wła-
śnie na rynek pracy. Bardziej na 
nich będzie wpływała zbudowana 
relacja, świadomość, że szef ma ja-
kąś prywatną pasję, uprawia sport, 
dba o kondycję, ma profil na portalu 
społecznościowym, gdzie nie boi się 
pokazać części swojego życia, oraz 
podziela, częściowo przynajmniej, 
wartości i zainteresowania swojego 
– znacznie młodszego – zespołu.

Rozmowa to podstawa  
Przywództwo 360° wiąże się także 
z  coraz popularniejszą ostatnimi 
czasu filozofią Lean Management. 
Mówi ona, że dopiero wejście w ze-
spół, porozmawianie z  pracowni-
kami, daje przekrojową informację, 
co nie działa, skąd się biorą trudno-
ści i błędy, oraz umożliwia szybką 
naprawę złego stanu rzeczy. w fi-
lozofii Lean Management to szef 
zespołu stymuluje swoich pracow-
ników do brania odpowiedzialno-
ści za swoją pracę.
Reasumując, Przywództwo 360°, 
może funkcjonować w każdej struk-
turze, choć pamiętać należy, że jed-
nocześnie powoduje spłaszczenie 
panującej w niej hierarchii. Mena-
dżer schodzi z pozycji ex cathedra, 
na pozycję „jestem jednym z was”, 
czyli niejako wchodzi do środka ze-
społu. Powoduje to zintensyfiko-
wanie interakcji z  pracownikami, 
a  celem jest zwiększenie ich mo-
tywacji, wiedzy, zaangażowania 
i  identyfikacji z celami firmy. By-
cie częścią zespołu, bycie w  jego 
środku, daje z kolei menadżerowi 
perspektywę 360 stopni, co po-
zwala mu szybciej i skuteczniej re-
agować, niż gdyby miał spojrzenie 
na zespół strategiczne, nieco z ze-
wnątrz i nie był jego częścią. naj-
ważniejszą siłą menadżera jest tutaj 
szeroka perspektywa, szybka in-
formacja i umiejętność odpowied-
niego nią zarządzania. Menadżer 
jest wówczas kimś kto informacje 
zbiera, analizuje, wyciąga wnioski 
i szybko reaguje poprzez adekwatne 
do sytuacji zachowanie.

SpoSób na ZarZądZanie ZeSpołem
Przez kolejne dekady zmieniała się koncepcja roli menadżera 
zespołu. W ostatnich latach pod presją rynku pracy, 
rozwoju technologicznego, spłaszczenia struktur w wielu 
firmach oraz rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki, 
koniecznością stało się przedefiniowanie roli menadżera. 
Dziś jego rola sprowadza się nie tylko do zarządzania, lecz do 
znacznie bardziej wielowymiarowego wpływania na zespół 
i jego identyfikację z celami firmy.

członek zarządu i dyrektor 
sprzedaży w Brainstorm Group. 

Ekspert w dziedzinie zarządzania 
i sprzedaży

Bartosz Rusek
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transformacja cyfrowa obejmuje 
360 stopni procesów biznesowych. 
nie jest już tak, że tylko wybrane 
problemy są adresowane poprzez 
narzędzia i  technologie. to mo-
ment, kiedy technologia i wszystkie 
procesy biznesowe łączą się w pewną 
całość. w tę stronę zmierza biznes, 
bo taka jest konieczność. to ozna-
cza funkcjonowanie w  czasie rze-
czywistym –  wszystko, co robię, 
każde najdrobniejsze zdarzenie go-
spodarcze, każda aktywność mojego 
klienta, przyszłego czy obecnego pra-
cownika, dostawcy elementów w ca-

łym łańcuchu musi być analizowana 
i zbierana tu i teraz. 

Nie ma odwrotu 
Jak wynika z ubiegłorocznego bada-
nia „Digital transformation 2016” 
firmy doradczej Deloitte, polskie 
firmy obawiają się cyfrowej transfor-
macji, ale rozumieją też, że nie ma 
od niej odwrotu. Bez tego nie będą 
w stanie konkurować na rynku. aby 
utrzymać swoją pozycję, muszą in-
westować w nowe technologie i na-
rzędzia. Dotyczy to zresztą nie tylko 
polskich firm. globalna firma do-
radcza iDC szacuje, że do końca 
tego roku technologie cyfrowe znajdą 
się już w centrum strategii bizneso-
wej 2/3 największych firm na świe-
cie. Częścią cyfrowej transformacji 

biznesu są systemy eRP (ang. en-
terprise resources planning), które 
wspomagają zarządzanie zasobami 
przedsiębiorstwa. w  uproszczeniu 
jest to pakiet zintegrowanych narzę-
dzi, które rejestrują dane z najważniej-
szych obszarów działalności firmy, na 
przykład finansów, księgowości, kadr, 
produkcji, obsługi klienta czy wspar-
cia sprzedaży, łącząc je w spójną bazę.

Łatwiej podejmować 
strategiczne decyzje 
w połączeniu z analityką big data 
czy rozwiązaniami chmurowymi 
systemy eRP są obecnie kluczowym 
narzędziem, które wspomaga zarzą-
dzanie firmą i ułatwia podejmowa-
nie strategicznych decyzji.  Biznes 
oczekuje dzisiaj narzędzi elastycz-
nych, przyjemnych, szybkich do 

wdrożenia, ale również takich, które 
bardzo łatwo się integrują. oczekuje 
narzędzi informatycznych, które są 
zlepkiem różnych usług, a nie  go-
towym produktem. firmy chcą ko-
rzystać z różnych produktów, usług 
i rozwiązań, składając je w jedną ca-
łość, która spełni ich potrzeby. na-
rzędzia zmieniają się diametralnie, 
jest to zmiana jakościowa. nie mo-
żemy już mówić o jednym uniwer-
salnym narzędziu, które odpowie na 
wszystkie potrzeby.
z danych gUs wynika, że w 2015 r. 
zaledwie co piąta polska firma ko-
rzystała z  systemów eRP, podczas 
gdy w stanach zjednoczonych ten 
odsetek wynosi niemal sto procent. 
Jednak od kilku lat na polskim 
rynku widać wzrost zaintereso-
wania tym narzędziem – zarówno 
w  dużych firmach, jak i  małych 
i średnich przedsiębiorstwach. Jego 
wdrożenie to dla  firmy duże wy-
zwanie organizacyjne, obliczone 
na kilka miesięcy, dlatego zdecydo-
wana większość przeprowadza go we 
współpracy z partnerem technolo-
gicznym. tym bardziej że na rynku 
pojawiają się coraz nowsze i bardziej 
rozbudowane narzędzia. 

Ekolodzy BOŚ –  inżynierowie 
ochrony środowiska, to cenieni 
eksperci. Dbają m.in. o to, by pie-
niądze przeznaczone na projekty 
proekologiczne były wydatko-
wane zgodnie z  rygorami, jakie 
nakładają przepisy prawa środowi-
skowego. Pomoc w opracowaniu 
optymalnego modelu finanso-
wania konkretnej inwestycji jest 
szczególnie cenna tam, gdzie 
wchodzą w  grę preferencyjne 
warunki finansowania, dotacje 
z funduszy krajowych i unijnych. 
W takim wypadku konieczne jest 
często wykazanie wymiernego, 
odpowiednio udokumentowa-
nego efektu ekologicznego da-
nego przedsięwzięcia, a  kadra 
ekologiczna BOŚ podpowie, jak 
można zdefiniować i udokumen-
tować takie efekty.

Szeroki zakres działań 
Zakres proekologicznych działań 
banku jest szeroki. Kredyty udzie-
lane na przyjazne środowisku 
przedsięwzięcia przeznaczane są 
bowiem nie tylko na oczyszczalnie 
ścieków czy inwestycje na rzecz 
ochrony atmosfery, ale także na 

modernizację parków maszyno-
wych, wymianę starych, nieefek-
tywnych instalacji grzewczych na 
nowe, czy inne przedsięwzięcia 
z  zakresu efektywności energe-
tycznej. Bank Ochrony Środowiska 
chętnie współfinansuje inwesty-
cje pozwalające przedsiębiorcom 
zaoszczędzić np. na zmniejsze-
niu kosztów zakupu energii, czy 
wdrożeniu innych przyjaznych 

środowisku, a zarazem przynoszą-
cych oszczędności dla firmy roz-
wiązań. Po nowe eko technologie 
coraz częściej sięgają też polskie 
rodziny –  są to choćby instalo-
wane w  domach pompy ciepła, 
kolektory słoneczne czy instalacje 
fotowoltaiczne oraz przydomowe 
oczyszczalnie.

Z preferencyjnym 
finansowaniem 
Zmniejszenie zużycia energii nie-
sie ze sobą niebagatelne korzyści 
finansowe – liczone w dziesiątkach 
tysięcy złotych rocznie. Inwestycje 
przyjazne środowisku mogą mieć 
jeszcze jeden atut – można na nie 
uzyskać preferencyjne finanso-
wanie – czy to w sferze realnego 

kosztu kredytu, czy w  dogod-
niejszych warunkach spłaty – np. 
dzięki dłuższemu niż standardowy 
okresowi kredytowania, czy karen-
cji w spłatach kapitału. 
Rozwiązania finansowe wspie-
rające przedsięwzięcia z  szeroko 
pojętego obszaru ochrony środo-
wiska to oczywisty i unikalny wy-
różnik oferty BOŚ. Warto jednak 
podkreślić, że bank oferuje przy 
tym szerokie spektrum produk-
tów kierowanych do klientów in-
dywidualnych i instytucjonalnych. 

Wsparcie dla najmniejszych 
Zgodnie ze Strategią Rozwoju 
Banku Ochrony Środowiska na 
lata 2016-2020, bank systematycz-
nie zwiększa aktywność w  seg-

mencie mikro, małych i średnich 
firm. W ostatnim czasie wprowa-
dził m.in. nowy model obsługi dla 
małych przedsiębiorstw w oparciu 
o sieć oddziałów. 
BOŚ podejmuje też współpracę 
z wybranymi bankami zagranicz-
nymi, których celem jest wspiera-
nie rozwoju małego i  średniego 
biznesu, a  także inwestycji infra-
strukturalnych. Włącza się w  ten 
sposób w działania prowadzące do 
rewitalizacji miast, czyli odbudowy 
lub budowy lokalnej infrastruktury 
–  nierzadko przy wykorzystaniu 
funduszy europejskich. 
Zgodnie z proekologiczną misją 
Bank Ochrony Środowiska od 
ponad 26 lat efektywnie uczest-
niczy w budowie polskiej gospo-
darki, udziela finansowania na 
istotne dla rozwoju regionów pro-
jekty inwestycyjne oraz –  zgod-
nie z  jego proekologiczną misją 
–  wspiera przedsięwzięcia, które 
łączą w sobie osiągane efekty biz-
nesowe ze społeczną i ekologiczną 
wrażliwością. 
O profesjonalizmie działań świad-
czy wejście Baku Ochrony Śro-
dowiska w  skład prestiżowego 
RESPECT Indeks, który skupia naj-
silniej zaangażowane społecznie 
firmy na Giełdzie Papierów War-
tościowych w  Warszawie, zarzą-
dzane w sposób odpowiedzialny 
i zrównoważony, a zarazem cha-
rakteryzujące się wysoką jakością 
raportowania i poziomem relacji 
inwestorskich.

Bank z wyjątkową misją
Ekologiczna specjalizacja jest najistotniejszym wyróżnikiem 
Banku Ochrony Środowiska. Buduje ona jego rynkową 
pozycję. Od 1991 r. łączna wartość inwestycji służących 
ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu BOŚ 
przekroczyła już 50 miliardów złotych. Na finansowanie 
tych projektów, zarówno w formie preferencyjnej, jak 
i komercyjnej, BOŚ przeznaczył dotychczas ok. 18,6 
miliardów złotych.

ARTyKuł PROMOCyjny

W obliczu cyfrowej transformacji 
Systemy informatyczne, które wspomagają zarządzanie 
zasobami przedsiębiorstwa, to część cyfrowej transformacji 
biznesu. W oparciu o istotne dane dotyczące działalności 
firmy usprawniają jej funkcjonowanie, obniżają koszty 
i pomagają podejmować strategiczne decyzje. Ze względu 
na kluczowe znaczenie takich systemów przedsiębiorstwa 
muszą stale trzymać rękę na pulsie – wraz z rozwojem 
technologicznym część rozwiązań przestaje być 
aktualizowana i trzeba pomyśleć o przejściu na narzędzia 
nowej generacji.
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