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Wstęp
Życie młodego człowieka wkraczającego
na rynek finansów nie jest łatwe.
Codziennie zadajemy sobie pytania
– w jakim kierunku zmierzać? Co powinno
być naszym następnym krokiem? Jaki jest
nasz dalekosiężny plan?
Szukamy inspiracji, dalszych możliwości
rozwoju, interesujących ofert staży, praktyk,
pierwszej pracy. Próbujemy różnych rzeczy,
idziemy na przód, ale też czasem robimy krok
do tyłu.

Raport zawiera wyniki internetowego,
ilościowego badania młodych finansistów
(N=516) o zasięgu ogólnopolskim. Badani
są przedstawieni w podziale na dwie grupy:
Aspirujących - niemających doświadczenia,
ale pragnących pracować w finansach oraz
Doświadczonych - którzy pierwszą pracę
w finansach mają już za sobą.

Celem powyższego raportu jest
zainspirowanie Was, jako młodych finansistów,
do dalszego rozwoju, poprzez pokazanie
różnych perspektyw na to, czym zasadniczo
jest sukces w finansach.
W raporcie znajdziesz odpowiedzi na pytania:
•

Czego oczekują młodzi finansiści?

•

Co jest ważne w pracy?

•

Jak wyglądała ścieżka kariery ciekawych
autorytetów finansowych?

•

Skąd czerpać informacje i inspiracje?

wydawca

patroni medialni

partner branżowy

Spis treści
4 Czego oczekują młodzi finansiści?
Dla mnie bardzo ważne jest myślenie o pracy,
ale z poszanowaniem człowieka i jego potrzeb.
Bardzo ważne jest, by człowiek sam siebie potrafił
inspirować do ciężkiej pracy.

16 Co jest ważne w pracy?
W życiu zawodowym powinniśmy robić to,
co jest naszą pasją.
Konsekwencja czyni cuda.

26 Skąd czerpać inspiracje?
Podążając za wynagrodzeniem czy stanowiskiem,
można zagłuszyć lub całkiem zagubić to,
co jest ważne.
Aby zrozumieć świat finansów, trzeba rozumieć ludzi.

35 O czym marzą młodzi finansiści?
Pasja to 95% sukcesu zawodowego.
W pracy liczy się samodzielność, możliwość rozwoju
i spełniania marzeń.

Czego oczekują
młodzi ﬁnansiści?

Czego oczekują młodzi ﬁnansiści?
Kandydaci marzący o karierze w branży finansowej, oczekują konkretów od pracodawców.
Każdy z nas chce pracować w firmie, która odpowiada jego wartościom, ale także spełnia jego
oczekiwania finansowe. Poniższe dane obrazują, co jest ważne dla młodych finansistów, jakie
źródła informacji wykorzystują sprawdzając, czy dany pracodawca to oferuje.
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branżowe portale internetowe

JAK ZAREAGUJESZ NA PONIŻSZĄ
OFERTĘ REKRUTERA:

aspirujący

GDZIE SZUKAJĄ INFORMACJI
O PRACODAWCACH?

1500

1900

4300

8600

portale pracy
dni otwarte u pracodawców
targi pracy
strona kariery
znajomi
GoldenLine
fora internetowe
LinkedIn

doświadczony

rankingi pracodawców

1700

2250

stawka za niska, stawka niska,
nie umówię się ale warto się
na spotkanie
pofatygować

5400

12000

stawka
podejrzanie
wysoka, ale
pójdę na
rozmowę

stawka za
wysoka, nie
umówię się
na spotkanie

[stawki w PLN]
Dla finansistów z doświadczeniem optymalna stawka mieści
się w przedziale od 2250 do 5400 zł, natomiast aspirujący
oczekują pensji między 1900 a 4300 zł netto

rodzina
Facebook

Młodzi finansiści, szukając informacji
o pracodawcach, odwiedzają portale
branżowe i śledzą rankingi pracodawców.

Wyniki badania młodych finansistów zrealizowanego przez Employer Branding Institute - N = 516

CO CENIĄ NAJBARDZIEJ?

dobra atmosfera w pracy
stabilność zatrudnienia
konkurencyjna podstawa wynagrodzenia

Najważniejsza dla młodych
finansistów jest dobra
atmosfera w pracy
i stabilność zatrudnienia

ścieżki awansu
szkolenia

Ile % więcej pracodawca powinnien
zapłacić w zamian za rezygnację z:

ASPIRUJĄCY
56%

stabilność zatrudnienia

51%

dobra atmosfera w pracy
ścieżki awansu

48%
45%

DOŚWIADCZONY
51%

stabilność zatrudnienia
44%
44%
43%

jasność procedur
44%
szkolenia

jasność procedur
ścieżki awansu

dobra atmosfera w pracy

42%
dobry manager

Zarówno dla finansistów bez doświadczenia, jak i tych, którzy mają pierwsze doświadczenia zawodowe za sobą,
najcenniejsza jest stabilność zatrudnienia, za której brak chcieliby otrzymać dodatkowo ponad 50% pensji.

Wyniki badania młodych finansistów zrealizowanego przez Employer Branding Institute - N = 516

JAKIEGO PRACODAWCY SZUKAJĄ?

Cztery najważniejsze wartości pracodawcy dla młodych finansistów to:

MĄDRY TOWARZYSZ

wiedza

umiejętności

odpowiedzialność

wsparcie

Idealny pracodawca to MĄDRY TOWARZYSZ,
który pozwoli na rozwój, jednocześnie
dbając o stabilność.

Młodzi ludzie coraz częściej świadomie planują ścieżkę zawodową i szukają najlepszego miejsca pracy. Niezmiennie od lat
analizują rankingi, aktywnie szukają pracy odwiedzając jobboardy, dbają o personal branding i bardzo liczą się z opiniami
o firmie, z którą planują się związać. Ważne jest dla nich wynagrodzenie, dlatego warto umieścić informację o zarobkach,
formułując oferty pracy. Pozwoli to przyciągnąć odpowiednich
kandydatów. Jednak zbyt wysokie płace mogą ich odstraszyć.
Młodzi ludzie chcą za dobrą pracę być uczciwie wynagradzani,
jednak najważniejsza jest dla nich możliwość samorealizacji
i rozwoju w przyjaznej atmosferze.
Wykorzystanie obecnych trendów employer brandingu (pokazywanie, jak firma działa od wewnątrz, jak wygląda codzienna praca i zespół) oraz obecność firmy w mediach społecznościowych, to ciągle obszar, który nie angażuje dostatecznie
polskich pracodawców z tej branży. Widać to szczególnie
w porównaniu do pracodawców z branży technologicznej.
Ci zdradzają nie tylko to, jak wygląda praca, biuro czy jaka
panuje atmosfera, ale i ujawniają widełki wynagrodzeń
w swoich ofertach pracy. W firmach z sektora finansowego
wyzwaniem będzie zatem połączenie obszarów najbardziej
istotnych - pokazanie stabilności pracy i dobrej atmosfery. Strategia i kreatywne podejście do employer brandingu oraz umiejętne wykorzystanie social media pozwoli zaprezentować, że
pracodawca jest „Mądrym Towarzyszem”, cenionym przez
swoją grupę docelową.

MAŁGORZATA WOJCIEKIEWICZ
Strategic Client Manager, GoldenLine

A w praktyce…?
Success stories

Dla mnie bardzo ważne jest
myślenie o pracy, ale
z poszanowaniem człowieka
i jego potrzeb
rozmowa ze Zbigniewem Pietrankiem – Kierownikiem ds. Planowania
i Analiz w Provident Polska S.A.

ZBIGNIEW PIETRANEK
Kiedy zdecydował się Pan na zostanie finansistą?
Nie analizowałem nigdy początków mojej drogi zawodowej pod
tym kątem. Moja mama pracowała
w księgowości. Więc może w tym
jest cień inspiracji, ale trudno dokładnie wskazać moment, kiedy
zdecydowałem się na zostanie finansistą.
W liceum od zawsze łatwiej odnajdowałem się w przedmiotach
ścisłych. Kiedyś byłem na dniach
otwartych na Politechnice. Jednak
typowo tam wykładane kierunki,
wydały mi się zbyt ścisłe, tj. trochę
abstrakcyjne o tyle, że nie mają
tak silnego powiązania z codzienną rzeczywistością. Finanse mają
większą styczność z życiem codziennym.
Jaką uczelnię Pan ukończył?
Ukończyłem SGH. Była to uczelnia
oddalona od mojego miejsca zamieszkania i dobrze uplasowana
w rankingach. Studiowałem na
dwóch kierunkach: Metody Ilościowe i Systemy Informatyczne oraz

Finanse i Bankowość. Oba kierunki
powiązane były z moimi zainteresowaniami. Już wtedy wiedziałem,
że mogą być źródłem dobrych,
twardych umiejętności.
Jak wyobrażał Pan sobie pracę
zawodową po studiach?
Udało mi się mieć styczność zarówno z consultingiem i doradztwem,
jak i z back officem. Różnica pomiędzy nimi wydała mi się bardzo widoczna. Consulting wiązał się z poświęceniem życia rodzinnego nad
zawodowe. Dlatego, mając rozłożony wachlarz możliwości, odcinałem
od niego to, co mi nie odpowiadało
i zdecydowałem się na spokojniejszy
back office.
Odbyłem ogólnie trzy praktyki, m.in. w logistyce, w finansach
w Carrefourze. Moje wyobrażenie
o tym, jak będzie wyglądała praca,
oparte było głównie o doświadczenie z praktyk, a także z zajęć ze studiów. Wiedziałem, że na początku
pewnie będzie dużo analiz i pracy
z raportami, a potem dyskusje, spotkania i podejmowanie decyzji.
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Kierownik ds. Planowania i Analiz, Provident
Polska S.A.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej
na kierunku Finanse i Bankowość.
Ponad 10 lat zawodowego doświadczenia
w kontrolingu operacyjnym i finansowym.
Ekspert w dziedzinie analiz i modelowania
finansowego, budżetowania oraz kontroli
kosztów. Obecnie manager 10 osobowego
zespołu odpowiedzialnego za szeroko
rozumiane analizy i planowanie finansowe
oraz rozwój modeli dataminingowych.
W wolnych chwilach pasjonat literatury
historycznej, seriali oraz salsy.

Jak rozwijał Pan swoje kompetencje w czasie studiów?
Rozwijałem umiejętności techniczne, podejmując różne działania:
•

wybór przedmiotów technicznych na studiach;

•

wybór zajęć na studiach, na
których kładziono nacisk na
wsparcie narzędziami technicznymi;

•

rozwijałem umiejętności techniczne w czasie wolnym.

Brałem udział w Global Management Challenge, którego sponsorem był Carrefour. Wspólnie

z kolegami ze studiów szukaliśmy
różnych okazji do zrobienia czegoś
ciekawego. Konkurs był reklamowany na uczelni, więc spróbowaliśmy. Jako zespół
przeszliśmy przez dwa
etapy. Była to szansa
zaprezentowania pomysłów przed większą liczbą ludzi, a przede wszystkim możliwość zbliżenia się
do biznesu.

sługi Excela. Do tego dochodzi
wiedza analityczna.

Na którą specjalizację zdecydował się Pan? Dlaczego akurat na
tę konkretną?

Osoba, którą zatrudnię, powinna
mieć kompetencje analityczne,
odpowiednio umieć się zaprezentować, być chętna do rozwoju. Nie
można zapomnieć także o umiejętnościach technicznych.

Była dobrowolność, więc zdecydowałem się na Rachunkowość
Zarządczą oraz Informatykę Gospodarczą. Obie te specjalności dawały dobre podstawy do pracy na
stanowiskach wspierających analitycznie podejmowanie decyzji.
Jak wyglądały początki Pana kariery zawodowej? Jakie kamienie milowe leżą na tej ścieżce?
Dużym kamieniem milowym była
praktyka w consultingu. Dokonałem wtedy selekcji negatywnej wybranego kierunku zawodowego,
w którym chciałbym dalej pójść.
Jakie cechy i punkty w CV powinien mieć młody finansista,
aby chciał go Pan zatrudnić?
Czy uważa Pan, że inwestycja
w certyfikaty, konkursy, praktyki jest ważna dla kariery
w branży?
Niechętnie odnoszę się
do certyfikatów, nie lubię papierologii. Popieram konkursy i praktyki.
Po tym czy dana osoba
podejmuje praktyki, czy jest
aktywna, można zdefiniować czy
interesuje się biznesem. Gdy ja selekcjonuję CV, na pewno zwracam
też uwagę na podwaliny wiedzy
technicznej, np. umiejętność ob-

W trakcie rekrutacji sprawdzam,
jak młoda osoba rozmawia o liczbach. Czy potrafi zaprezentować wyniki, czy nie boi się gradu
pytań i potrafi bronić
swoich racji lub wycofać się, jeśli znajdzie błąd
w swoim rozumowaniu.

Jakie są najbardziej pożądane cechy, które
umożliwią sukces w finansach/bankowości?
Co liczy się dla pracodawców?
Do sukcesu potrzebne są umiejętności analityczne, stawianie na rozwój, podnoszenie kwalifikacji.
Jeśli chodzi o umiejętności miękkie, to bardzo ważna jest sztuka
prezentacji. Wyniki trzeba umieć
przedstawić tak, żeby trafiały do
ludzi. W finansach nie może pracować osoba introwertyczna. Nie
może bać się występować publicznie i nie może być zamknięta
w liczbach. Musi mieć umiejętność wyczucia biznesu, jego
potrzeb i oczekiwań oraz
sposobu, w jaki można
wspomóc osiąganie założonych celów.
Jakie autorytety ze
świata finansistów są dla
Pana inspirujące?
Nie mam jednego autorytetu czy
też konkretnej osoby, którą podziwiam. Poszczególne osoby, które
napotkałem na swojej drodze, czy
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też miałem okazję zapoznać się
z ich dokonaniami naukowymi,
inspirują mnie do przemyśleń nad
istotą ekonomii i działania biznesu.
Staram się czerpać z ich doświadczeń i wiedzy, aby lepiej rozumieć
siły rządzące gospodarką i reguły
działania biznesu.
Co rozumie Pan poprzez “autorytet finansowy”?
Intrygują mnie zestawy cech osobowościowych, połączonych z wiedzą:
zawodową i ekonomiczną.
Proszę opowiedzieć nam najciekawszą anegdotę z początków
Pana kariery w finansach.
W trakcie praktyk dostałem polecenie od przełożonego, polegające na
połączeniu baz w Excelu. Wykonanie zadania
zajęło mi jakieś 15 minut.
Gdy przyszedłem do niego, żeby zaprezentować wyniki mojej pracy, bardzo się zdziwił
i powiedział, że to było zadanie na
dwa dni pracy. Połącznie kierunków studiów dało mi przewagę
nad moimi rówieśnikami. Teraz
młodzi ludzie mają trudniej, bo
wiedza techniczna i jej znajomość
w biznesie poszła do przodu. Same
techniczne umiejętności już nie
wystarczają, trzeba wykazać się
ciekawym i nowatorskim sposobem ich wykorzystania.
Gdyby miał Pan sformułować
jedno zdanie (myśl przewodnią)
dla młodych finansistów aspirujących do odniesienia sukcesu
zawodowego - jak brzmiałoby
to zdanie?
Chciałbym odnieść się do swojej
pracy w Dziale Planowania i Analiz. Niech młodzi ludzie pamiętają,
że analiz nie robią dla liczb, a dla
biznesu. Trzeba dobrze zanalizować problem i jego kontekst,

a na koniec sprawić, aby liczby
„przemówiły ludzkim głosem.”
Prosimy o dokończenie zdania:
”Jeśli miałbym ponownie 25 lat,
to…”
Gdy byłem na studiach, interesowała mnie giełda, działania maklerskie. Więc gdybym miał ponownie
25 lat, chciałbym odbyć tam praktyki lub mieć styczność z tym środowiskiem, żeby przekonać się czy
to droga dla mnie.

Co szczególnie ceni Pan
w swojej pracy? Co się liczy
przy wyborze miejsca pracy?

To właśnie liczy się przy wyborze
miejsca pracy. Do tego dochodzi
także rozwój finansowy, ale to nie
jest kluczowy czynnik.

Udało mi się zdobyć niezależność.
Sam współdefiniuję zakres pracy. Ponadto mamy bardzo dobrą
atmosferę. Jednak nie chodzi tu
o typowe „rodzinne relacje”. Dla
mnie bardzo ważne jest profesjonalne, biznesowe podejście. Myślenie o pracy, ale z poszanowaniem
człowieka i jego potrzeb.

Jakie ma Pan hobby? Jak spędza
Pan czas wolny?
Hobbystycznie tańczę salsę. Oglądam także sporo seriali, szczególnie produkcji HBO i Cinemax, np.
Rodzina Borgiów lub The Knick.
Sporo czytam, lubię literaturę historyczną.

W ramach rozwoju kariery w Provident ruszył program managerski w Departamencie
Ryzyka Kredytowego grupy International Personal Finance. Losy Mileny i innych
uczestników możesz śledzić na blogu www.kariera-provident.pl/blog

Pamiętam jak podniosło mi się ciśnienie, kiedy
otrzymałam wiadomość z IPF, że zostałam jedną z czterech osób wybranych z całej Europy,
żeby rozpocząć pierwszy tego rodzaju w firmie
program managerski. Wiedziałam, że rozpoczyna się wielka przygoda w moim życiu. Po
trzech miesiącach byłam w samolocie do Leeds, lecąc w nieznane i mimo, że na mapie to
tylko kilka stopni, miałam wrażenie, że moje
życie obraca się dosłownie o 180.
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Bardzo ważne jest, by człowiek
sam siebie potrafił inspirować
do ciężkiej pracy
rozmowa z Wiktorem Bijosiem – Kierownikiem ds. Optymalizacji
Procesów Finansowych w Provident Polska S.A.

WIKTOR BIJOŚ
Kierownik ds. Optymalizacji Procesów Finansowych, Provident Polska S.A.
Z Providentem związany od 2007 roku.
Wcześniej pracował w branży FMCG (Johnson&Johnson) oraz w budowlanej (grupa
CRH). Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu –
National Louis University w Nowym Sączu
i Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
W Providencie przez sześć lat był odpowiedzialny za budżetowanie, planowanie
i kontrolę kosztów. Z sukcesami prowadził
projekty zorientowane na optymalizację
kosztów. Obecnie jest odpowiedzialny za
nadzór nad funkcjonowaniem systemu finansowo-księgowego, prowadzenie projektów
finansowych, wspomagających pracę zarówno Pionu Finansowego, jak i innych zespołów
oraz raportowanie wyników finansowych do
Grupy IPF.
Prywatnie mąż Magdaleny i tata Ani, Franka
oraz Adasia. Aktywnie uprawia sport, interesuje się historią.

Kiedy zdecydował się Pan na
zostanie finansistą?
Nie było jednego momentu, w którym o tym zdecydowałem. Drogę zawodową zaczynałem
w Dziale Analiz i Sprzedaży
w mniejszych firmach. Docelowo nie kształciłem się
na profesjonalistę - finansistę. Jednak w pewnym
momencie postanowiłem
szukać pracy w finansach. Pomyślałem, że w tym zawodzie jest przyszłość.
Jaką uczelnię Pan ukończył?
Po ukończeniu liceum poszedłem do
Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Tam zrobiłem licencjat na kierunku
Zarządzanie Biznesem. Następnie podjąłem studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
WSB miała wysokie notowania w rankingach. Dodatkowo znajomi polecili
mi tę uczelnię. A Uniwersytet Ekonomiczny to przypadek, w momencie
wyboru uczelni pracowałem i ten wybór był dla mnie wygodny.
Jak wyobrażał Pan sobie pracę
zawodową po studiach?
Już w trakcie studiów myślałem
o tym, że będę pracował w korporacji lub dużej firmie. Jednak moje początki to praca w firmach rodzinnych,
które przechodziły procesy transformacji, ponieważ udziały w nich na-
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bywały zagraniczne koncerny. Była to
dobra okazja do przyjrzenia się różnicom w zarządzaniu średniej wielkości
firmą rodzinną, a przedsiębiorstwem
wchodzącym w skład dużych
koncernów.
Jak rozwijał Pan swoje
kompetencje w czasie
studiów?
W okresie studiów licencjackich byłem członkiem organizacji
studenckich. Działałem w gazecie studenckiej, organizowałem konferencje
(w tym dla studentów z uczelni). Należałem do kręgu osób, które chciały
zrobić coś więcej. Na studiach magisterskich pracowałem na pełen etat.
Jeśli chodzi o praktyki, to odbyłem je
na trzecim roku. Były to obowiązkowe
praktyki. Jednak dzięki nim zdobyłem
wiedzę, jak działa biznes, jak funkcjonuje od środka. Moje praktyki nie były
spektakularne, ale relacje, jakie nawiązałem w trakcie praktyk, okazały się
pomocne do gromadzenia danych,
które wykorzystywałem w pracy licencjackiej.
Na którą specjalizację zdecydował
się Pan? Dlaczego akurat na tę konkretną?
Na licencjacie nie miałem specjalizacji. To była mała uczelnia. Na studiach
magisterskich także nie wybierałem
konkretnej ścieżki.
Można powiedzieć, że specjalizację

wybrałem po studiach. Rozpocząłem
kursy, m.in. samodzielnego księgowego, potwierdziłem certyfikatem CAE
swoją znajomość języka angielskiego.
Zacząłem studia CIMA. Doszkalam się
w zakresie zarządzania projektami.
Jak wyglądały początki Pana kariery zawodowej? Jakie kamienie
milowe leżą na tej ścieżce?
Moja kariera nie była w pełni zaplanowana przeze mnie i uważam,
że osoby niezdecydowane
powinny dać sobie czas
na jej zaplanowanie. Przez
2-3 lata powinny pozwolić
sobie na poszukiwania, co
chcą robić. Przecież nawet
w finansach jest mnóstwo gałęzi. To bardzo obszerna dziedzina.
Kamieniami milowymi nazwałbym
odpowiednie osoby na mojej drodze.
Przełożeni, którzy widzieli mój potencjał i doradzili w sprawie rozwoju.
Dobry przełożony ma w obowiązku
dostrzegać mocne i słabe strony pracownika i odpowiednio pokierować
jego rozwojem, a także stwarzać okazję do wykazywania samodzielności. Ja
miałem szczęście spotkać takie osoby.
Jakie cechy i punkty w CV powinien mieć młody finansista, aby
chciał go Pan zatrudnić? Czy uważa Pan, że inwestycja w certyfikaty,
konkursy, praktyki jest ważna dla
kariery w branży?
To zdecydowanie jest ważne, ale nie
decydujące. Papier, którym jest CV,
stanowi wstęp do zatrudnienia. Ważniejsza jest rozmowa kwalifikacyjna.
Musi zaistnieć porozumienie, chemia

autorytet

pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą, przyszłym przełożonym.
Ale jeśli chodzi o certyfikaty, to ważne jest potwierdzenie znajomości
językowych. Bo poziom znajomości
języka dla każdego oznacza coś innego. Mam także obserwację, że nie jest
dobrze zdobywać poważne certyfikaty zbyt wcześnie. Ważne jest , aby
w trakcie robienia certyfikatów, móc
odnieść teorię do choćby odrobiny praktyki, którą się posiada. Niezbyt przekonująco
wygląda CV, w którym jest
dużo certyfikatów, a mało
doświadczenia.
Jakie są najbardziej pożądane cechy, które umożliwią
sukces w finansach/bankowości?
Sukces odnoszą osoby skrupulatne,
sumienne i dokładne, i nade wszystko
przejrzyste, które jasno komunikują
oczekiwania w pracy. Ludzie często
zapominają, że finanse, to też relacje.
Finansista powinien mieć zdolność
do budowania relacji.
Co liczy się dla pracodawców?
Dla pracodawcy liczy się
pracowitość i elastyczność
w myśleniu, umiejętność
szybkiej adaptacji do zmian
w otoczeniu. Do tego dochodzi odpowiedzialność. Nie można rzucać słów na wiatr, konieczna
jest umiejętność poparcia wyników dowodami oraz odpowiednią prezentacją
i komunikacją tych dowodów.
Jakie autorytety ze świata finansistów są dla Pana inspirujące?

Myślę, że każdy ma swoją skalę autorytetów finansowych. Możemy mieć
autorytet globalny, ludzi znanych na
całym świecie, prezesów banków.
Ale do tego dochodzą także lokalne
autorytety, ludzie mniej znani, jednak
odnoszący sukcesy.
Co rozumie Pan poprzez “autorytet finansowy”?
„Autorytet finansowy” to osoba, która w swojej skali radzi sobie najlepiej
z zadaniami, które stawia się przed nią.
W tym kontekście autorytetem może
być wspomniany prezes dużego banku, ale również księgowy w małym
biurze rachunkowym, jak i gospodyni
domowa, która bardzo dobrze planuje i zarządza budżetem domowym.
Gdyby miał Pan sformułować jedno zdanie, myśl przewodnią, dla
młodych finansistów aspirujących
do odniesienia sukcesu zawodowego, jak brzmiałoby to zdanie?
Bardzo ważne jest, by człowiek sam siebie potrafił inspirować do ciężkiej
pracy. Nie można też zapomnieć o work-life balance.
Oprócz pracy trzeba pamiętać o czasie po pracy dla
siebie. Nie można dążyć do
kariery za wszelką cenę.
Prosimy o dokończenie zdania:
”Jeśli miałbym ponownie 25 lat, to…”
Nic bym nie zmieniał. Zostawiłbym
wszystko tak, jak jest teraz. No, może
mógłbym podjąć decyzję o pracy
w finansach kilka lat wcześniej.

„Autorytet finansowy” to osoba, która w swojej skali radzi sobie najlepiej
z zadaniami, które stawia się przed nią. W tym kontekście autorytetem może być
wspomniany prezes dużego banku, ale również księgowy w małym biurze rachunkowym, jak i gospodyni domowa, która bardzo dobrze planuje i zarządza budżetem
domowym.
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Co szczególnie ceni Pan w swojej
pracy?
Cenię sobie atmosferę. Pomimo presji
na terminy i rezultaty, efekty wykonywanej pracy są wysokiej jakości, panuje kultura teamwork.
Do tego dochodzą warunki pracy,
które stwarza mój pracodawca. Możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny. Na moim stanowisku nie mogę
też narzekać na monotonię. Pracuję
w różnych zespołach, a zadania stawiane przede mną są bardzo różnorodne.
Co się liczy przy wyborze miejsca
pracy?
Przy wyborze pierwszego pracodawcy ważne jest, aby zwrócić uwagę na
perspektywy rozwoju i szansę poznania świata biznesu.

Przy każdym kolejnym, to już kwestia
indywidualna. Każdy zwraca uwagę
na coś innego. Dla mnie ważny jest teamwork, brak monotonii, atmosfera,
challenge, work-life balance i samodzielność.

ną i drugą stronę po 15 minut. Lubię
przede wszystkim kryminały, które
czyta się jednym tchem. Poza tym interesuje mnie historia, okres średniowiecza, czasy wypraw krzyżowych,
zakonów rycerskich.

Jakie ma Pan hobby? Jak spędza
Pan czas wolny?

Czas wolny spędzam z rodziną i przyjaciółmi.

Interesuje mnie sport w każdej formie.
Jestem zarówno sportowcem, jak i kibicem. Trenowałem kiedyś koszykówkę, jednak teraz trudniej zebrać mi
drużynę. Dlatego skoncentrowałem
się na sportach indywidualnych: squash, bieganie.
Lubię czytać i dlatego żałuję, że nie
mam wystarczająco dużo czasu. Kiedyś specjalnie dojeżdżałem kolejką
podmiejską, żeby móc czytać w jed-

W programie pracowniczym
Providenta wolontariusze sami wybierają
beneﬁcjentów, którym pomagają. Projekty obejmują m.in.

remonty wnętrz, placów
zabaw i terenów zielonych

organizację wycieczek i imprez
okolicznościowych dla dzieci i młodzieży

prowadzenie szkoleń i zajęć

Wolontariat sprawia, że czuję się potrzebna. Z wielką radością wykorzystuję w działaniach
wolontariackich umiejętności organizacyjne. Dzięki „Tak! Pomagam” realizuję swoje marzenie
o niesieniu pomocy innym, o próbach rozwiązywania problemów i wniesieniu czegoś
wartościowego w życie, zarówno odbiorców pomocy, wolontariuszy, jak i moje własne.
Do pomagania zachęciłam rodzinę. Pomagamy wspólnie – synek, córki i mąż.
Marzena Owczarek, Kierownik Rejonu ds. Operacyjnych, Provident Polska, Oddział Gorzów Wielkopolski

Udział w programie „Tak! Pomagam” uważam za największą niespodziankę, jaką mogłam
sama sobie sprawić. Nie sądziłam, że uczestniczenie w akcji, związane z remontem
świetlicy dla dzieciaków przyniesie mi tyle zadowolenia i motywacji do działania.
Bardzo się cieszę, że poświęciłam czas pomagając podopiecznym Stowarzyszenia
Wspólne Podwórko z warszawskiej Pragi Południe.
Monika Bis, Group Procurement Senior Manager, Provident Polska S.A.
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1000
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złotych środków
przekazanych
przez Provident
na realizację

2006
od roku

396

zrealizowanych projektów

Co jest ważne
w pracy?

Co jest ważne w pracy?
Przychodząc na rozmowę rekrutacyjną
mamy bardzo różne wyobrażenia,
dotyczącego tego, co jest ważne dla
pracodawcy. Obawiamy się oceny,
ale jednocześnie jest to dla nas duża
szansa na zweryfikowanie swoich
oczekiwań. Poniższe dane przedstawiają,
jak młodzi finansiści postrzegają swój
kierunek rozwoju – na co według
młodych finansistów zwraca uwagę
pracodawca i jakie kompetencje
zapewniają sukces.

JAKI POWINIEN BYĆ
KANDYDAT?
Według młodych finansistów liczy
się przede wszystkim MYŚLENIE
analityczne i logiczne.

zdolność logicznego myślenia
myślenie analityczne
chęć uczenia się
dokładność

CO POWINIEN UMIEĆ
KANDYDAT?

organizacja pracy własnej

ASPIRUJĄCY

wiedza ekspercka

dobra znajomość MSSF
(Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej)
dobra znajomość MSR
(Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości)

Znajomość
języków obcych

dobra znajomość
ustawy o rachunkowości

młody finansista

dobra znajomość Excela

DOŚWIADCZONY

dobra znajomość SAP
Zarówno dla wkraczających na rynek pracy,
jak i doświadczonych finansistów,
na pierwszym miejscu znajduje się
znajomość ustawy o rachunkowości
i międzynarodowych standardów.
Wiedza z
Doświadczeni doceniają także
zakresu prawa
znajomość Excela.
młody finansista

Jakie jeszcze?

Jakie jeszcze?
dobra znajomość
ustawy o rachunkowości
dobra znajomość MSR
(Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości)
dobra znajomość Excela
dobra znajomość MSSF
(Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej)
dobra znajomość SAP

KTÓRE CERTYFIKATY SĄ WAŻNE?

46%

40%

36%

29%

Co czwarty młody finansista nie przywiązuje wagi
do certyfikatów.

Biegły
Rewident

ACCA

CFA

CIMA

Najważniejszy dla młodych jest certyfikat
Biegłego Rewidenta.
Doradcy
Inwestycyjnego,
Maklera
młody finansista

Oprócz
zdolności w naturalny
sposób wynikających z profilu
branży, dla młodych finansistów
ważnym aspektem jest chęć uczenia
się i organizacja własnej pracy. Mimo
przywiązywania dużej wagi do
znajomości międzynarodowych
standardów, duża część tej
grupy nie uznaje
certyfikatów
za istotne.

Jakie jeszcze?

Wyniki badania młodych finansistów zrealizowanego przez Employer Branding Institute - N = 516

A w praktyce…?
Success stories

W życiu zawodowym
powinniśmy robić to,
co jest naszą pasją
rozmowa z Janem Żuralskim – Prezesem Zarządu
Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

Kiedy zdecydował się Pan na
zostanie finansistą?
Może zabrzmi to śmiesznie, ale właściwie od samego początku życia zawodowego, a nawet wcześniej, wiedziałem, że będę chciał być związany
z branżą finansową. Taki pierwszy impuls nastąpił w okolicach szkoły średniej. Po przeczytaniu książki „Sztuka
wyboru akcji” Richarda Kocha, doszedłem do wniosku, że to właśnie
z branżą finansową chciałbym być
związany docelowo.
Jak wyobrażał Pan sobie pracę
zawodową po studiach?
Będąc młodym człowiekiem, jeszcze
przed studiami, wyobrażałem sobie
pracę zawodową tak, jak na niektórych
filmach. To wyobrażenie było zupełnie
odmienne od tego, co przyniosła rzeczywistość. Myślałem, że będę pracował w wielkiej korporacji o globalnym
zasięgu. Miałem wrażenie, że korporacje dysponują narzędziami i mają
przysłowiową szklaną kulę, która tylko
im pozwala przewidzieć przyszłe
zachowanie rynków finansowych. Właśnie to mnie najbardziej pociągało.
Jak rozwijał Pan swoje
kompetencje w czasie
studiów?
Będąc w młodym wieku, co roku
starałem identyfikować swoje najsłabsze strony – w zakresie wiedzy
i wykształcenia, a następnie pracować nad nimi, tak aby w następnym

roku stawały się czymś pozytywnym,
moją przewagą. Studiowałem na Wydziale Towaroznawstwa ze specjalizacją Manager Produktu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Cała
moja rodzina to inżynierowie, więc
wybrałem ten prestiżowy kierunek,
który daje tytuł magistra inżyniera.
Jednak przez cały okres studiów przygotowywałem projekty, związane
z branżą finansową, maklerską, choć
czasem przekonanie wykładowców
do tej tematyki nie było łatwe. Preferowali oni raczej tematy związane
z branżą spożywczą lub przemysłem,
ale udawało mi się zwrócić ich uwagę
na obszary usług finansowych.
Na którą specjalizację zdecydował
się Pan? Dlaczego akurat na tę konkretną?
Na Akademii Ekonomicznej jest wiele
kierunków. Wyszedłem z założenia, że
należy jak najlepiej poznać otoczenie
gospodarcze i otaczający nas świat.
Wszystko krąży wokół produktów
i szeroko pojętej gospodarki. Jeśli nie
znamy otaczającego nas świata
i nie potrafimy go zmierzyć
w kontekście ilościowym,
ale także w ujęciu jakościowym, to trudno nam podejmować odpowiednie
decyzje. Jeśli miałbym 25,
a raczej 19 lat, to wybrałbym
dokładnie taki sam kierunek.
Jak wyglądały początki Pana kariery zawodowej? Jakie kamienie
milowe leżą na tej ścieżce?
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JAN ŻURALSKI
Magister inżynier, absolwent Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. Ukończył studia
dla dealerów rynków finansowych,
z zakresu wyceny spółek kapitałowych,
polskich i międzynarodowych standardów
rachunkowości oraz prawa rynku
kapitałowego.
Od 2004 roku związany z branżą
finansową, był zatrudniony w Centrali
Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. W latach
2009-2014 współpracował z Domem
Inwestycyjnym Xelion jako Dyrektor ds.
Inwestycji Klientów, gdzie oprócz opieki nad
kluczowymi klientami projektował również
model analiz makroekonomicznych
w procesie doradztwa inwestycyjnego
Domu Inwestycyjnego Xelion.
Wielokrotnie wyróżniany za swoje
osiągnięcia w gronie najlepszych
współpracowników. Współtwórca wielu
nowych produktów oraz skutecznych
strategii inwestycyjnych. Pomysłodawca
funduszu inwestującego globalnie
w technologię gazu łupkowego, który
okazał się przebojem rynkowym w Polsce
pod kątem wyników inwestycyjnych oraz
sprzedaży.

Zacząłem pracę bardzo wcześnie.
Mimo, że studiowałem dziennie, od
drugiego roku studiów pracowałem.
Na początku w Ambasadzie Belgii
w Warszawie. Wiązało się to
z tym, że musiałem pięć dni
w tygodniu przeznaczone na studia, zrealizować
w ciągu dwóch. A pozostałe trzy dni i soboty
pracowałem, jako prawa
ręka attaché ekonomicznego
Ambasady Belgii regionu Walonii w
Warszawie. I tak wyglądał mój drugi
rok studiów. To właściwie był taki krok
milowy. Po zakończeniu tej pracy, pytano mnie czy nie chciałbym zostać
na stałe, ale już wtedy doskwierał
mi głód i brak styczności z rynkiem finansowym. Mimo, że to było
moje pierwsze zetknięcie z pracą,
już wtedy wiedziałem, że nie chcę
pracować w branży konsularnej, czy
związanej z dyplomacją. Brakowało mi możliwości skwantyfikowania
wyników mojej pracy w konkretnych
liczbach i weryfikacji czy zmierzam
w dobrym kierunku.
Jakie cechy i punkty w CV powinien mieć młody finansista, aby
chciał go Pan zatrudnić? Czy uważa Pan, że inwestycja w certyfikaty,
konkursy, praktyki jest ważna dla
kariery w branży?
Zdecydowanie warto inwestować
w certyfikaty. Młodzi ludzie powinni
pamiętać, że w momencie, kiedy minie przysłowiowy 25 rok życia, może
być za późno, żeby o to zadbać. Okres
studiów powinni przeznaczyć na
szeroko pojętą edukację, praktyki,
a zwłaszcza na certyfikaty. Szczególnie polecam, aby skupili się na

sukces

certyfikacie CFA, ale również polskie
licencje Maklera czy Doradcy Inwestycyjnego są ciekawym rozwiązaniem.
W momencie, gdy minie 25 rok
życia, zaczyna się życie zawodowe oraz rodzinne
i bierze się pierwszy kredyt hipoteczny, większość
ludzi wywiesza białą flagę.
Nie ma czasu na elementy
związane z nauką.

wistą na studiach, to nawiązuję współpracę z ludźmi, którzy mają pasję, chęć
rozwoju i zmieniania swojego życia.

Jakie są najbardziej pożądane
cechy, które umożliwią sukces
w finansach/bankowości?

Jakie autorytety ze świata finansistów są dla Pana inspirujące?

Pasja. Przede wszystkim pasja. Drugi
element, to chęć sportowej rywalizacji. Oprócz tego, w finansach, podczas
pracy z klientem, ważna jest potrzeba czynienia dobra – tzw. służebność. Służymy naszym
klientom. To pewna forma
misji – dokonywać działań,
które w krótkim oraz dłuższym okresie, przyniosą
naszemu klientowi korzyści.
Nazywamy się lekarzami od
finansów klientów. Pomagamy podejmować dobre decyzje finansowe
i powinniśmy przede wszystkim kierować się dobrem naszych klientów,
a w dalszej kolejności tym, co się opłaca i co przynosi zysk firmie.
Co liczy się dla pracodawców?
Bywa bardzo różnie. Są firmy, które są
nastawione na zysk i mijają się z tym, o
czym mówiłem przed chwilą. Praktykatyka czasem nie zmierza w tym kierunku, nad czym bardzo ubolewam. Ja
osobiście zwracam uwagę na determinację, chęć działania i pasję. Jeśli ktoś nie
ma doświadczenia, co jest rzeczą oczy-

Wbrew pozorom z moich obserwacji
wynika, że najtrudniej młodym ludziom jest mieć wizję, plan dokąd się
zmierza. To jest najważniejsze - sami
musimy wiedzieć, gdzie chcemy się
znaleźć w przyszłym roku, za 4-5 lat
i dokąd zmierzamy w perspektywie
długoterminowej – 10-15 lat.

Autorytetów w dziedzinie finansów
jest wiele. Począwszy od znanych inwestorów, skończywszy na guru analiz.
Dla mnie największym autorytetem nie
jest osoba ze świata finansów lecz
po prostu mój ojciec, który jest
aktywny w życiu zawodowym i jest dla mnie wzorem
i inspiracją.
Co rozumie Pan poprzez
“autorytet finansowy”?
Osoba, która osiągnęła etycznie
sukces finansowy i potrafiła utrzymać
osiągnięty poziom przez kilkadziesiąt
lat. Nie mam jednego, konkretnego
autorytetu z branży finansowej. Bardziej mam wizję, jakim człowiekiem
chcę być ja sam. Ciężko uznać kogoś
za autorytet, jeśli go nie znamy osobiście. Jeśli nie wiemy dokładnie, jaka
była jego droga, jak postępował, to
ciężko zdecydować czy ktoś jest dla
nas autorytetem, czy chcemy go naśladować.
Proszę opowiedzieć nam najciekawszą anegdotę z początków
Pana kariery w finansach.

Pasja. Przede wszystkim pasja. Drugi element, to chęć sportowej rywalizacji. Oprócz
tego, w finansach, podczas pracy z klientem, ważna jest potrzeba czynienia dobra –
tzw. służebność. Służymy naszym klientom. To pewna forma misji – dokonywać działań, które w krótkim oraz dłuższym okresie, przyniosą naszemu klientowi korzyści. Nazywamy się lekarzami od finansów klientów. Pomagamy podejmować dobre decyzje
finansowe i powinniśmy przede wszystkim kierować się dobrem naszych klientów,
a w dalszej kolejności tym, co się opłaca i co przynosi zysk firmie.
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Pracę w branży finansowej rozpocząłem na czwartym roku studiów, w jednym z większych domów maklerskich
w Polsce. Pracowałem tam parę dobrych lat, do momentu, gdy uległem
poważnemu wypadkowi – przez kilka
miesięcy miałem złamaną nogę. Konkurencja na poznańskim rynku wśród
pracodawców jest mocno ograniczona i można się rozwijać tylko w ramach
jednej instytucji. Będąc pare miesięcy
unieruchomionym i mając okazję do
przemyśleń, podjąłem decyzję, że po
powrocie z rekonwalescencji, przeprowadzę się do Warszawy i zacznę
szukać nowej pracy. Wszystko musiałem rozpocząć od nowa, nie miałem
żadnych relacji i kontaktów. Oczywiście, miałem doświadczenie w pracy
na rynku kapitałowym, ale rozpoczynałem w 2009 roku, w samym szczycie kryzysu finansowego w nowym
miejscu. W momencie, gdy w instytucjach finansowych raczej zwalniano
pracowników niż zatrudniano. Dodatkowo nad inwestorami krążyło widmo upadku instytucji finansowych w
Stanach Zjednoczonych i w wielu innych miejscach na świecie. Mimo to,
nie poddałem się, rozpocząłem pracę
i wiązało się to z budowaniem całego
portfela inwestycyjnego od nowa.
To był okres, kiedy pasja i sportowa
chęć rywalizacji, spowodowała, że
przez następne pięć lat udało mi się
w tej instytucji osiągnąć bardzo wiele, dzięki ciężkiej pracy. Każdy dzień
przynosił coś nowego. Sytuacja,
kiedy człowiek jest rzucany
na głęboką wodę, potrafi
przynieść bardzo wiele korzyści. Dla mnie wniosek
płynący z tej anegdoty jest
taki, że wszystkie zmiany w
naszym życiu możemy zamienić w sukces. Nie zmieniajmy po
to, żeby zmieniać, ale też nie powinniśmy się bać zmian. Jeśli nie jest ona
dokonywana zbyt często, np. raz na
pięć lat, może przynieść nam tylko
korzyści. Ktoś mi kiedyś powiedział,
że są trzy podstawowe terminy, które młody student powinien brać pod
uwagę, zdobywając doświadczenie
zawodowe. Nie ma sensu być na stażu dłużej niż trzy miesiące, bo przez

ten czas dowiemy się o tej organizacji
wystarczająco dużo. Następny krok
milowy, dzięki któremu może nastąpić istotny przyrost naszej wiedzy
w instytucji, może nastąpić
po dwóch latach. Kolejny
krok w naszym osobistym
know-how to pięć lat. I to
powinniśmy uwzględniać,
planując naszą karierę zawodową. Obecnie przyjmuję
na praktyki wielu studentów,
którzy chcą się rozwijać i kontaktują
się z naszą firmą.
Gdyby miał Pan sformułować jednym zdaniem, myśl przewodnią, dla
młodych finansistów, aspirujących
do odniesienia sukcesu zawodowego, to jak brzmiałoby to zdanie?
Dla mnie jest to bardzo proste. W życiu zawodowym powinniśmy robić
to, co jest naszą pasją. Nasze decyzje nie powinny być determinowane
chęcią zarabiania pieniędzy, lecz naszą pasją. Nie powinniśmy pracować
w branży, która nie wywołuje każdego dnia uśmiechu na naszej twarzy,
nie powoduje radości. W każdej branży są chwile słabości, a tylko najsilniejsze jednostki, które zdają sobie z tego
sprawę i które podchodzą do rynków
finansowych w sposób holistyczny,
będą się czuły tutaj dobrze.
Co szczególnie ceni Pan w swojej
pracy?
Jest jedna rzecz, która jest
dla mnie fascynująca –
możliwość pracy i współpracy z najlepszymi ludźmi na rynku finansowym.
Jako firma pomagająca
podejmować dobre decyzje finansowe klientom, dysponującym środkami rzędu kilkuset
tysięcy lub milionów złotych, mamy
możliwość i przywilej współpracy
z najlepszymi ludźmi na rynku kapitałowym w Polsce. W naszej ofercie jest ponad 20 funduszy inwestycyjnych i kilkaset instrumentów,
a zarządzający funduszami inwestycyjnymi regularnie przedstawiają
nam swoje strategie inwestycyjne
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i działania, tzw. „secret sauce”. My patrzymy na to krytycznie i oceniamy ich
pracę, patrząc na wyniki, a także racjonalność działań. Możemy także
w wielu przypadkach zweryfikować ich warsztat pracy.
Współpracujemy z największymi instytucjami finansowymi na polskim rynku,
a także z zagranicznym. To
ogromny przywilej mieć dostęp do ich informacji i wiedzy.
Co się liczy przy wyborze miejsca
pracy?
Jak się jest młodym człowiekiem, to
liczy się rozpoznawalność i globalny
zasięg instytucji. W momencie, kiedy człowiek pracuje kilkadziesiąt lat
w branży finansowej, oprócz samego brandu, liczą się ludzie, z którymi
współpracujesz – ich wiedza, charakter i podejście do pracy z klientem. Ludzie w branży finansowej są
największym aktywem, zasobem
i wartością firmy. Komputer, program
czy produkt możemy mieć dostępny
w tej branży globalnie, ale człowiek
i zespół, który za tym stoi, jego wiedza
jest nie do odtworzenia. Dlatego ja,
w tej chwili, przede wszystkim cenię
sobie pracę z ludźmi. To jest najważniejszy element. Obecnie zarządzam
zespołem wspaniałych ludzi, z którymi wspólnie chcę się rozwijać, którzy
chcą zawojować świat i rynek, a praca
pali im się w rękach. Z tym zespołem,
każdy dzień to nowe wyzwanie, a praca to ogromna przyjemność, w takim
zespole pracuje się fantastycznie.
Jakie ma Pan hobby? Jak spędza
Pan czas wolny?
Mam jedno hobby i cieszę się, że
mogę je uprawiać pięć, a czasem
nawet sześć dni w tygodniu – rynki
finansowe. Jeśli chodzi o wolny czas –
spędzam go z rodziną, czasem jeżdżę
na rowerze, to pozwala mi się zrelaksować, zwiedzać różne ciekawe i interesujące miejsca wspólnie z bliskimi.

Konsekwencja czyni cuda
rozmowa z Piotrem Szulecem – Dyrektorem ds. Komunikacji Inwestycyjnej
w Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Kiedy zdecydował się Pan na zostanie finansistą?
Wymusił to trochę kierunek, który
zdecydowałem się studiować, czyli
Organizacja i Ekonomika Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim, przemianowana później na Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.
Tak naprawdę, był to drugi lub trzeci
rok studiów, kiedy zainteresowałem
się Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych i podjąłem Indywidualny
Tok Studiów z uzupełnieniem przedmiotów z tego zakresu.
Jak wyobrażał Pan sobie pracę zawodową po studiach?
Duże pieniądze (może nie koniecznie od razu), białe koszule, czerwone
szelki. To były tak naprawdę początki
polskiego rynku kapitałowego czy finansowego, więc wyobrażenia osób,
które zainteresowały się tą dziedziną,
były dosyć podobne. Jak zaczynałem
studia w 1991 roku, to mieliśmy wykładane jeszcze niektóre przedmioty
starego zakresu, a z nowych brakowało książek czy innych opracowań. Zda-

anegdota

rzało się że wykładowcy przynosili na
zajęcia wydruki pojedynczych działów książek wydanych na zachodzie
i dopiero tłumaczonych do polskich
wydań. Uczyliśmy się wtedy z „Ekonomii” McKenziego wydanej, przez
NSZZ Solidarność, o ile ktoś to jeszcze
pamięta – teraz to już właściwie antyk.
Jak rozwijał Pan swoje kompetencje w czasie studiów?
Na różne sposoby. Jestem zwolennikiem szukania różnych dróg dojścia
do tego, co się chce osiągnąć. Wspomniałem, że był to czas, w którym ten
rynek się dopiero rozwijał, więc
w ramach self-study, chwytało się wszelkie nowinki,
które się pojawiały na rynku wydawniczym. Nie bez
znaczenia był wspomniany
przeze mnie Indywidualny
Tok Studiów, ukierunkowany
na rynek kapitałowy. No i oczywiście różne kursy doszkalające czy
też szkolenia, które wtedy również
zaczęły się pojawiać. To były również
pierwsze własne inwestycje na GPW

w Warszawie i dość konkretne starcie
z rzeczywistością (debiut akcji Banku
Śląskiego i załamanie w 1994 roku).
Na którą specjalizację zdecydował
się Pan? Dlaczego akurat na tę konkretną?
Ciężko i nie do końca legalnie zarabiając pieniądze na szwedzkich polach kapusty, w ramach spędzania
studenckich wakacji, usłyszałem od
kolegi, że jest w Polsce takie miejsce,
w którym da się dużo i szybko zarobić,
nawet po 10% dziennie. Odezwała
się we mnie chciwość, poprzez którą
zainteresowałem się tematem rynku
kapitałowego, giełdy itp.
Jak wyglądały początki
Pana kariery zawodowej? Jakie kamienie milowe leżą na tej ścieżce?
Początki były zupełnie
inne niż sobie wyobrażałem.
Szukając pracy po studiach, trafiłem, jak większość osób z mojego
rocznika, do Warszawy i zacząłem
pracować na stanowisku podreferendarza w Wydziale Kontroli w De-

Dostałem z koleżanką zlecenie kontroli w jednej z instytucji finansowych. Po udaniu
się pod wskazany adres, pokazaliśmy zlecenie kontroli, legitymacje służbowe i po
rozlokowaniu się w wyznaczonym pokoju, poprosiliśmy zarząd spółki, bardzo przejęty kontrolą, o przygotowanie różnych dokumentów do przejrzenia. Po małym zamieszaniu okazało się, że pod wskazanym adresem funkcjonują cztery różne spółki,
należące do tej samej grupy finansowej, a my rozpoczęliśmy kontrolę w spółce, która
w żaden sposób nie podlegała kontroli regulatora rynku. Spakowaliśmy nasze rzeczy
i przenieśliśmy się piętro wyżej do właściwej już spółki.
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partamencie Domów Maklerskich
i Funduszy Powierniczych w Urzędzie
Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd. Jednym słowem trafiłem na
rynek, tyle, że od zupełnie drugiej
strony, czyli od strony regulatora. Jednak z perspektywy czasu stwierdzam,
że warto było, szczególnie w kontekście własnego kręgosłupa moralnego
i wypracowania właściwej postawy
etycznej. Resztę można znaleźć
w moim CV. Na kolejnych etapach rozwoju zawodowego
poznałem wiele sfer tego
rynku.
Jakie cechy i punkty w CV
powinien mieć młody finansista, aby chciał go Pan
zatrudnić? Czy uważa Pan, że
inwestycja w certyfikaty, konkursy,
praktyki jest ważna dla kariery w
branży?
Ważna, ale nie najważniejsza. Tak naprawdę prawdziwej wiedzy, a raczej
doświadczenia, nabywa się jednak
z czasem, co oznacza, że pewne rzeczy związane z doskonaleniem zawodowym, warto robić trochę później, niż od razu będąc studentem.
W dużej mierze liczy się wizja swojego miejsca w przyszłości i chęć podjęcia o to walki. Tego nie da się do końca wyczytać z CV, więc warto zadbać
o to, aby doprowadzić do spotkania
z przyszłym pracodawcą lub znaleźć
osoby, które nas zarekomendują takiemu pracodawcy. O to jednak, aby
nas zarekomendowano, warto powalczyć wcześniej, poprzez własne
zaangażowanie w dziedzinie, w której
chcemy się rozwijać zawodowo np.
próby podjęcia praktyk tam, gdzie
będziemy w przyszłości szukać pracy. Oczywiście czas studiów sprzyja
temu, żeby podjąć wysiłek umysłowy
i uzyskać certyfikaty czy tytuły, które
ułatwią nam w przyszłości start zawodowy, więc niektóre rzeczy nie do
końca warto odkładać na później.
Jakie są najbardziej pożądane cechy, które umożliwią sukces w finansach/bankowości?
Uczciwość (przede wszystkim wobec siebie, a później wobec innych),

konsekwencja (o którą wcale nie jest
łatwo) i wola walki z przeciwnościami,
często pojawiającymi się na naszej
drodze. Ważna jest również cierpliwość, której dzisiaj wielu młodym ludziom, wchodzącym na rynek pracy,
wyraźnie brakuje.
Co liczy się dla pracodawców?
To trudne pytanie. Na tak szerokim
polu ogólności nie da się do
końca właściwie na nie odpowiedzieć. Na początek
najbardziej liczy się chyba
jednak spójna wizja przyszłości zawodowej takiej
osoby i przyszłe zaangażowanie, przejawiające się m.in.
„heroiczną” walką o spotkanie
z przyszłym pracodawcą.
Jakie autorytety ze świata finansistów są dla Pana inspirujące?
Być może zaskoczę Państwa, ale nie
mam takich autorytetów w świecie
finansów. Rzeczywistość, w której
żyję i pracuję, traktuję całościowo, co
oznacza, że o mojej postawie, charakterze i tym kim jestem jako człowiek,
decydują inne czynniki, nie związane
z pracą zawodową. Jedynym i niepodważalnym autorytetem w moim
życiu jest tak naprawdę Bóg, który
ze światem finansów niewiele ma
wspólnego.
Co rozumie Pan poprzez
“autorytet finansowy”?
W wyobrażeniu byłby
to dla mnie jakiś mentor
czy też doradca. Kiedyś nazwano by taką osobę nauczycielem, jednak to nazewnictwo dawno przestało odpowiadać temu, czym
było kiedyś. Ludzie jako autorytety,
również w zakresie rynku finansowego, są ważni, ale tylko i wyłączenie
przez pryzmat wartości, jakie reprezentują. Wszyscy wiemy, że rynek
finansowy opiera się na zaufaniu. Ta
prosta droga prowadzi nas do pytania komu ufamy i jakie cechy musi
mieć ktoś komu ufamy. To jest tak
naprawdę właściwa droga, czyli po-
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szukiwanie wartości – tych dobrych
oczywiście.
Proszę opowiedzieć nam najciekawszą anegdotę z początków
Pana kariery w finansach.
Dostałem z koleżanką zlecenie kontroli w jednej z instytucji finansowych.
Po udaniu się pod wskazany adres,
pokazaliśmy zlecenie kontroli, legitymacje służbowe i po rozlokowaniu
się w wyznaczonym pokoju, poprosiliśmy zarząd spółki, bardzo przejęty
kontrolą, o przygotowanie różnych
dokumentów do przejrzenia. Po małym zamieszaniu okazało się, że pod
wskazanym adresem funkcjonują
cztery różne spółki, należące do tej
samej grupy finansowej, a my rozpoczęliśmy kontrolę w spółce, która w
żaden sposób nie podlegała kontroli
regulatora rynku. Spakowaliśmy nasze rzeczy i przenieśliśmy się piętro
wyżej do właściwej już spółki.
Gdyby miał Pan sformułować jednym zdaniem, myśl przewodnią,
dla młodych finansistów aspirujących do odniesienia sukcesu
zawodowego - jak brzmiałoby to
zdanie?
Konsekwencja czyni cuda.
Prosimy o dokończenie zdania: „Jeśli miałbym ponownie 25 lat, to…”
… niczego bym nie zmienił.
Jestem zadowolony i usatysfakcjonowany miejscem,
w którym, po tych blisko 20
latach pracy zawodowej się
znalazłem. Jednak warto pamiętać, że o tym, gdzie jestem,
zadecydowało wiele innych czynników natury pozazawodowej. Warto
pracować nad swoim charakterem od
najmłodszych lat.
Co szczególnie ceni Pan w swojej
pracy?
Globalny zasięg działania firmy, w której pracuję, profesjonalizm zatrudnionych w niej ludzi i równowagę, jeżeli
chodzi o pogodzenie życia zawodo-

wego z życiem prywatnym. Ważne
jest oczywiście również pasowanie do
mojej wizji zawodowej.
Co się liczy przy wyborze miejsca
pracy?
To samo, co wymieniłem w pytaniu
dotyczącym tego, co cenię.
Jakie ma Pan hobby?
Od pewnego już czasu zajmuję się
profesjonalnym ikonopisaniem techniką tradycyjną (tempera, żółtko, deska). Ikony maluję przede wszystkim
w pracowni, do której należę. Trochę
czasu poświęcam też wędzeniu mięs
oraz robieniu nalewek owocowych.
Od jakiegoś czasu trenuję również
strzelectwo sportowe i w miarę regularnie uczęszczam na siłownię. Tak więc,
w miarę możliwości, robię coś zarówno
dla ducha, podniebienia, jak i ciała.
Jak spędza Pan czas wolny?
Przede wszystkim z rodziną, która stanowi dla mnie fundament wszelkich
innych działań w życiu.

PIOTR SZULEC
Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej w Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego
oraz podyplomowych studiów w zakresie inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych
firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1997 – 2000 pracował w Urzędzie
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Departamencie Domów Maklerskich. W latach 2000
– 2002 pracownik Departamentu Klientów Indywidualnych w Fortis Bank Polska SA. W latach
2002 – 2004 pracownik Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – Departament Nadzoru
Rynku w charakterze starszego specjalisty; w latach 2004 – 2007 związany z Xelion Doradcy
Finansowi Sp. z o.o. W latach 2007 – 2008 współzałożyciel butiku inwestycyjnego Partnerzy
Inwestycyjni Sp. z o.o. zatrudniony na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego (obecnie członek
Rady Nadzorczej); w latach 2008 – 2009 pracownik Skarbiec Asset Management Holding SA na
stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Holdingu; w latach 2009 – 2011 związany z AXA Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych. Od 2012 związany z firma Pioneer Pekao Investment Management SA
jako Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej.
Zdany I etap CFA w 2005 r.
Interesuje się rodziną (trener w Fundacji Pomoc Rodzinie), rynkiem kapitałowym i ikonografią.
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Skąd czerpać
inspiracje?

Skąd czerpać inspiracje?
Młodzi finansiści należą do pokolenia Y, wychowanego w dobie Internetu. Dryfowanie w morzu informacji
i wyłowienie najlepszych inspiracji nie jest łatwym zadaniem. Poniższe dane obrazują, jakie stowarzyszenia
finansowe są autorytetem i które źródła informacji są najpopularniejsze.

CZY STOWARZYSZENIA FINANSOWE SĄ WAŻNE?

82%

nie ma sprecyzowanego
zdania na ten temat

12%

uznaje, że nie są ważne

Większość młodych finansistów nie wie,
czy bycie członkiem stowarzyszeń ma
jakiś wpływ na sukces w finansach.

Stowarzyszenie
Księgowych
w Polsce

ACCA
młody finansista

młody finansista

7%

uważa, że stowarzyszenia
są ważne
Zwłaszcza:

SKĄD CZERPAĆ WIEDZĘ NA TEMAT FINANSÓW?

książki branżowe
wyszukiwania Google

Młodzi finansiści czerpią wiedzę
przede wszystkim z książek
branżowych, bądź korzystając
z wyszukiwarki Google.

Z wykładów
na studiach

Z prasy
branżowej

młody finansista

młody finansista

Od znajomych
młody finansista

blogi finansowe
inne

Młodzi finansiści w większości nie mają sprecyzowanego zdania na temat wagi stowarzyszeń finansowych
w drodze do sukcesu. W tym momencie życia inspirują się przede wszystkim książkami branżowymi,
wykładami na studiach, a także, jak przystało na pokolenie Y, informacjami znalezionymi w Internecie.

Wyniki badania młodych finansistów zrealizowanego przez Employer Branding Institute - N = 516

A w praktyce…?
Success stories

Podążając za wynagrodzeniem
czy stanowiskiem, można zagłuszyć
lub całkiem zagubić to, co jest ważne
rozmowa z Ireneuszem Wojciechowskim – Dyrektorem Departamentu
E-Banking w Toyota Bank Polska S.A.

Kiedy zdecydował się Pan na zostanie finansistą?
To było dość dawno, wakacje w 1993 roku, podczas mojego pobytu w Wiedniu. Tam po raz pierwszy otworzyłem
rachunek bankowy w Banku Creditanstalt. Bardzo
spodobała mi się obsługa klienta w ich wydaniu.
Profesjonalne podejście, miła i przyjemna rozmowa, mimo mojego małego znaczenia finansowego dla banku, zostałem potraktowany jak
najważniejszy klient. Bardzo mi się to spodobało,
długo i często myślałem o takiej pracy. Gdy wróciłem do kraju stwierdziłem, że finanse, w których
relacje z ludźmi mają ogromne znaczenie, to naprawdę
świetny kierunek.
Jaką uczelnię Pan ukończył?
Jestem absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, skończyłem też Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Mam bardzo dobre zdanie o obydwu uczelniach. Kadra
prowadziła zajęcia bardzo profesjonalnie. Atutem było to, iż
duża część zajęć była prowadzona przez osoby piastujące
stanowiska w bankach.
Jak wyobrażał Pan sobie pracę zawodową po studiach?
Zacząłem pracować jeszcze w trakcie studiów, choć nie był
to szczyt moich marzeń zawodowych. Lubię aktywność,
a praca sama w sobie sprawia mi przyjemność. Kolega założył firmę zajmującą się układaniem kostki brukowej i taką
pracę razem z nim wykonywałem. Można by powiedzieć, że zacząłem od podstaw…
Jeśli chodzi o dziedzinę finansów, ciekawił mnie
bank. Nie od strony „lady”, gdzie spotyka się
pracownik banku z klientem, lecz od kuchni
bankowej. Interesowało mnie, jak wyglądają
procesy bankowo-finansowe. W czasie studiów
złożyłem aplikację do jednego z banków – dokładnie Banku Przemysłowo-Handlowego. Zostałem zapro-
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szony na rozmowę kwalifikacyjną i po jakimś czasie dowiedziałem się, że jestem przyjęty. Moja praca nie odbiegała
właściwie od tego, jak sobie to wyobrażałem. Pracę zacząłem od kserowania dokumentów i czytania instrukcji.
Początkowo byłem zatrudniony na tzw. Sali Operacyjnej i nie mając doświadczenia ani kompetencji, wykonywałem tę pracę, ucząc się od innych
pracowników. Także będąc w „kuchni bankowej”,
uczestniczyłem w codziennym zamykaniu dnia,
uzgadnianiu sald. To takie bankowe rzemiosło,
które sobie niezmiernie cenię. Miałem możliwość
wejścia do banku od roli tak zwanego „posyłacza”,
ale dość szybko wypuszczono mnie na głębszą wodę, bo
praktycznie po kilku dniach stemplowania kwitów, zacząłem obsługiwać klientów. Miałem obawy, czy po tak krótkim czasie podołam (śmiech), ale udało się. Nawiązałem
dobre relacje z klientami, udało mi się nawet pozyskać kilku
nowych już w pierwszych dniach mojej pracy. Bardzo lubię
rozmawiać, pytać, odpowiadać, więc sprawiło mi to frajdę,
a moi przełożeni byli zadowoleni.
Jak rozwijał Pan swoje kompetencje w czasie studiów?
To było świetne – równoległe studiowanie i praca w banku.
Studiowałem Bankowość i Finanse, więc to naprawdę się
uzupełniało. Swoje doświadczenie w banku wnosiłem do
sali wykładowej czy ćwiczeniowej, a teorię z uczelni przenosiłem do pracy. To bardzo pozytywne doświadczenie.
Na którą specjalizację zdecydował się Pan? Dlaczego akurat na tę konkretną?
Uwielbiam liczby, zawsze je lubiłem. Moim pierwszym wyborem studiów była matematyka z fizyką. Matematyka finansowa, tj. procent, procent
składany, zadania matematyczno – ekonomiczne
bardzo mnie kręciły. W latach 80-tych oglądałem
film Capital City, pokazujący grupę przyjaciół, którzy
pracowali w londyńskim City i zajmowali się produktami

rynku kapitałowego na całym świecie. Bardzo mi się podobało, jak oni pracują, jak szybko liczą, jak szybko podejmują
decyzje. To był dla mnie ekscytujący świat. Oczywiście teraz z perspektywy czasu widzę, że bohaterowie tego
filmu pracowali od świtu do nocy, żyli praktycznie
tylko pracą, przez co, niestety, szybko się wypalali. Przyznam, że jak tylko dotknąłem finansów już
w realu, na studiach i w pracy, wiedziałem, że to
jest to. To właśnie lubię.
Jak wyglądały początki Pana kariery zawodowej? Jakie kamienie milowe leżą na tej ścieżce?
Wracam z dużym sentymentem do pracy w oddziale banku BPH. To była praca na dwie zmiany. Druga zmiana, jeśli
dobrze pamiętam, kończyła się w okolicach godziny 21-ej
– kilka godzin po zamknięciu banku, kiedy nie ma już klientów.
Następnie przeszedłem do obsługi klienta, już w pełni samodzielnej. Zdawało się wtedy przeróżne egzaminy, kwalifikujące na konkretnych poziomach. W
tamtych czasach wiele osób z tego działu marzyło
o dalszym rozwoju w Departamencie Kredytów, który był
dosyć prestiżowym obszarem. I właśnie tam, po kilku miesiącach, zostałem zaproszony. Poza wiedzą analityczną,
zdobyłem tam także doświadczenie sprzedażowe. To był
czas, gdy dużo się działo: zdobywanie klientów, analiza,
decyzja, realizacja. Rosło moje doświadczenie, umiejętności. Przejście z Sali Operacyjnej do Departamentu Kredytów było pierwszym zawodowym kamieniem milowy.
Po jakimś czasie zostałem szefem sekcji – kilkuosobowego zespołu. Do dziś mam relacje z kolegami
i koleżankami z tamtego okresu.
Jakie cechy i punkty w CV powinien mieć
młody finansista, aby chciał go Pan zatrudnić? Czy uważa Pan, że inwestycja w certyfikaty, konkursy, praktyki jest ważna dla kariery w
branży?
Osobiście zwracam uwagę przede wszystkim na osobowość. Oczywiście, praca zawodowa, osiągnięcia też są
ważne, ale ile można wymagać od młodego człowieka?
Najważniejsze jest pogłębienie informacji z życiorysu rozmową. Ważne są zasady, jakimi człowiek kieruje się w życiu.
Czy jest konsekwentny i pracowity, zmierza do wyznaczonego przez siebie celu, czy może jest skoczkiem, szukającym okazji do wykorzystania? Dla mnie osobowość i cechy
charakteru dla początkującego w finansach są ważniejsze
niż wielkie osiągnięcia. Praca w finansach to ogromna odpowiedzialność za klientów, za ich pieniądze, za podejmowane decyzje.

Co liczy się dla pracodawców?
Uważam, że pracowitość połączona z odpowiedzialnością
i uczciwością. Z finansami trzeba postępować rozważnie.
To jest materia bardzo specyficzna. Człowiek odpowiada za czyjeś pieniądze, które dla tej osoby są
najważniejsze. Ogromne znaczenie ma to, czy
osoba jest odpowiedzialna, czy nie nazbyt łatwo
podejmuje ryzyko.
Jakie autorytety ze świata finansistów są dla
Pana inspirujące? Co rozumie Pan poprzez „autorytet finansowy”?
Moimi autorytetami są osobowości, które kreują, tworzą,
budują coś nowego. Na naszym rynku znajdzie się kilka
takich osób. Jestem związany od lat mocno z bankowością
elektroniczną i miałem szczęście uczestniczyć w dwóch
ważnych projektach, dzięki czemu spotykałem ludzi, którzy
są dla mnie autorytetami. Przykładem z naszego rynku jest
pan Sławomir Lachowski. Poznałem go osobiście, ale nigdy
z nim nie pracowałem. Jest dla mnie autorytetem ze względu na swoją pracowitość, kreatywność, przekraczanie granic, budowanie czegoś nowego, nowej marki.
Proszę opowiedzieć nam najciekawszą anegdotę z początków Pana kariery w finansach.
Z okresu początków kariery, gdy obsługiwałem klientów na
sali operacyjnej w oddziale BPH, pamiętam starszą panią,
która przyszła do banku, aby otworzyć rachunek. Bardzo sympatyczna osoba – rencistka, bądź emerytka, która przychodziła do nas co miesiąc. Głównie
ja ją obsługiwałem. Przekonałem ją, żeby otworzyła rachunek, aby jej emerytura czy też renta
na niego wpływały. Podałem jej numer konta,
ale wciąż regularnie, co miesiąc, przychodziła
z pewną kwotą pieniędzy do wpłaty. Po jakimś
czasie mnie to zaciekawiło, bo zauważyłem, że moja
klientka, przed wejściem do banku, wypłacała pieniądze
z bankomatu, następnie przychodziła do koleżanki do kasy
i je wpłacała. Okazało się, że klientka była przekonana, iż należy środki z ZUS’u wypłacić w pierwszej kolejności z bankomatu, a następnie wpłacić na konto banku. Ostatecznie
wszystko skończyło się wesoło, ale dobrze – to jedna z moich najlepszych klientek, którą obsługiwałem osobiście, do
końca pracy w oddziale. Takie to były czasy… Z jednej strony
to anegdota, a z drugie lekcja – klienci są różni i mają prawo
rozumieć działanie finansów na swój sposób. Pytanie – jak
my do tego podejdziemy i jak ich potraktujemy.

Jakie są najbardziej pożądane cechy, które umożliwią
sukces w finansach?

Gdyby miał Pan sformułować jednym zdaniem, myśl
przewodnią, dla młodych finansistów aspirujących do
odniesienia sukcesu zawodowego – jak brzmiałoby to
zdanie?

Pracowitość, uczciwość, konsekwencja i dążenie do celu.
Powinny się nawzajem uzupełniać…

Obierz sobie zawodowy cel. Rekomenduję, aby celem nie
był poziom wynagrodzenia ani stanowisko. Cel powinien
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być dopasowany do osobowości i cech charakteru. Jeśli
ktoś jest osobą kreatywną, to przy całej swojej pracowitości,
konsekwencji, uczciwości, odpowiedzialności – niech dąży
do tego, żeby kształtować rzeczywistość, realizując samego
siebie. Podążając za wynagrodzeniem czy stanowiskiem,
można zagłuszyć lub całkiem zagubić to, co ma się w sobie.
Prosimy o dokończenie zdania: ”Jeśli miałbym ponownie 25 lat to…”
Poszedłbym tą samą drogą…
Co szczególnie ceni Pan w swojej pracy?
Cenię ludzi. Cokolwiek ważnego jestem w stanie zrealizować, mogę to zrobić, dzięki pracy zespołowej. To, co sam
tworzę, nie będzie działało bez ludzi wokół mnie. Uwielbiam pracę z nimi. To jest ważne dla każdego managera,

jeśli umie, potrafi, chce pracować z ludźmi i razem z nimi
coś osiągać.
Co się liczy przy wyborze miejsca pracy?
To, żeby się nie męczyć. Żeby być w zgodzie ze swoimi cechami charakterologicznymi, wartościami i celem. To jest
najważniejsze.
Jakie ma Pan hobby? Jak spędza Pan czas wolny?
Moje hobby to sport. Bardzo dużo biegam, także maratony. W tym roku zaliczyłem maraton w Berlinie i udało mi się
pobić mój rekord życiowy. To ogromna frajda i nagroda za
miesiące wytrwałego treningu. Staram się zmieścić w każdą
dobę moje zamiłowanie do sportu, ale tak, by nie tracili na
tym moi bliscy, z którymi spędzam większość wolnego czasu, zarówno w weekendy, jak i po pracy.

IRENEUSZ WOJCIECHOWSKI
Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
ukończył Bankowość i Finanse na Wydziale Ekonomii. Karierę
zawodową w bankowości rozpoczął w 1995 roku w Banku
Przemysłowo- Handlowym S.A. Od 1998 związany z Volkswagen
Bank Polska S.A., uczestniczył w projekcie wdrożenia bankowości
elektronicznej, który wystartował pod nazwą Volkswagen Bank
direct w 2001 roku. W latach 2002 – 2004 pełnił funkcję Dyrektora
Departamentu Bankowości Bezpośredniej w Volkswagen Bank Polska
S.A.
Od 2004 roku związany z Toyota Bank Polska S.A. jako
kierownik projektu wdrożenia bankowości elektronicznej oraz
współodpowiedzialny za stworzenie i wdrożenie programu
partnerskiego Toyota More, wspólnego przedsięwzięcia biznesowego
Toyota Bank oraz Toyota Motor Poland. Od 2004 roku na stanowisku
Dyrektora Departamentu Bankowości Elektronicznej, od 2005
roku był także prokurentem Banku. W lipcu bieżącego roku został
powołany na Członka Zarządu Toyota Bank Polska, odpowiedzialny
za dwie jednostki organizacyjne Banku - Departament Bankowości
Elektronicznej oraz Departament Skarbu.

rada

Obierz sobie zawodowy cel. Rekomenduję, aby celem nie był poziom wynagrodzenia ani stanowisko. Cel powinien być dopasowany do osobowości i cech charakteru. Jeśli ktoś jest osobą kreatywną, to przy całej swojej pracowitości, konsekwencji,
uczciwości, odpowiedzialności – niech dąży do tego, żeby kształtować rzeczywistość,
realizując samego siebie. Podążając za wynagrodzeniem czy stanowiskiem, można
zagłuszyć lub całkiem zagubić to, co ma się w sobie.
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Aby zrozumieć świat finansów
trzeba rozumieć ludzi
rozmowa z Michałem Kurpielem – Dyrektorem Regionu w Domu
Inwestycyjnym Xelion

MICHAŁ KURPIEL

Kiedy zdecydował się Pan na zostanie finansistą?

Jak wyobrażał Pan sobie pracę zawodową po studiach?

Urodziłem się w rodzinie prawniczej
i co było zupełnie naturalne ukończyłem Wydział Prawa. Jednak już
na drugim, czy trzecim roku studiów,
złapałem kontakt z branżą finansową,
gdzie rozpocząłem na początku dorywczą pracę. Okazało się, że kontakt
z realnymi branżowymi problemami
obudził we mnie pasję, tak różną od
problemów prawnych. Poczułem, że
to jest właśnie działka, w której chciałbym pracować.

Z racji tego, że zacząłem pracować już
na trzecim roku studiów, moje wejście
w finanse było płynne i elastyczne.
Z jednej strony rozwijałem się, jako
student, z drugiej strony rozwijała się
spółka, w której pracuję do dziś. Przez
wszystkie te lata miałem możliwości
awansu. Moje wyobrażenia płynnie
zamieniały się w rzeczywistość i były
do niej bardzo podobne, a w pewnych aspektach rzeczywistość prześcignęła wyobrażenia.

Do tematu pracy w branży finansowej
podszedłem z wizją dosyć pragmatyczną. Aby stać się cenionym prawnikiem, potrzeba wielu lat doświadczeń,
ale i kontaktów, znajomości, szczęścia.
Miałem świadomość, że sukces nie
będzie zależał tylko od mojej wiedzy
i zaangażowania. Tymczasem rynek
finansowy w segmencie inwestycyjnej obsługi zamożnych klientów dopiero rozwijał się w Polsce, uznałem tą
branżę za interesującą niszę, w której
warto zaistnieć. Można tam było coś
dołożyć od siebie.

Jak rozwijał Pan swoje kompetencje w czasie studiów?
Nic tak nie rozwija kompetencji, jak
praktyka, która jest motorem do dokonywania postępów. Jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. Na
studiach bez elementów praktyki
jest trudniej, bo to ona jest zapalnikiem do rozwoju, a także była też
początkiem pasji, dzięki której robimy więcej, wznosimy się na poziom
wyższy ponad rzemiosło.
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Dyrektor Regionu w Domu Inwestycyjnym
Xelion. Ze Spółką należącą grupy UniCredit
związany od ponad 10 lat. Zajmował kolejno
stanowiska – Konsultanta Finansowego,
Doradcy Finansowego, Kierownika Zespołu,
Wicedyrektora Regionu Warszawskiego oraz
Wicedyrektora Departamentu Produktów
i Wsparcia Sprzedaży, a także Wicedyrektora
Departamentu Zarządzania Siecią Sprzedaży.
Absolwent Wydziału Prawa oraz Master
of Business Administration w Wyższej
Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego,
w uznaniu sukcesów nagrodzony przez
uczelnię statuetką „Brylanta”, Certyfikowany
Europejski Doradca Finansowy przez
European Financial Planning Association.
Prywatnie miłośnik sportu i filozofii.

Na którą specjalizację zdecydował
się Pan? Dlaczego akurat na tę konkretną?
W pewnym momencie stanąłem
przed wyborem, co właściwie chcę
robić. Czy rozwijać się jako specjalista,
ekspert czy manager?
Postanowiłem się rozwijać bardziej
jako manager niż ekonomista, dlatego podjąłem studia z zakresu MBA
oraz postawiłem na szkolenia z praktykami. W ramach edukacji w sferze
finansów korzystałem ze szkoleń organizowanych przez Warszawski Instytut Bankowości i desygnowanych
przez European Financial Planning
Associaton.
Obecnie pracuję na stanowisku dy-

rektora regionu, mam pod opieką
ponad 50 osób, często ekspertów
z licencjami i tytułami CFA, Maklera
Papierów Wartościowych czy Agenta Firmy Inwestycyjnej. Rozwój, poszerzanie kompetencji, zwłaszcza po
kilku latach pracy na jednym stanowisku, jest bardzo ważny, nie pozwala
stanąć w miejscu.
Jak wyglądały początki Pana kariery zawodowej? Jakie kamienie
milowe leżą na tej ścieżce?
Kamieniem milowym było dla mnie
przejście ze ścieżki specjalisty na
ścieżkę managerską i zdanie sobie
sprawy z różnic, jakie z tego płyną w
sferze mentalnej. Uświadomiłem sobie, że jednym z najważniejszych elementów sukcesu jest wiara w umiejętności ludzi, z którymi się pracuje.
Przyjąłem funkcję bardziej inspirowania – motywowania ludzi, wzbudzania tego, co w nich najlepsze,
kierowania ich działań na
rozwój kompetencji. Drugim, znaczącym krokiem
milowym była zmiana skali
odpowiedzialności z kierowania zespołem kilkunastu
osób na zespół kilkudziesięciu.
Z większą ilością ludzi nie da się już
dotknąć bezpośrednio każdego elementu. Zmienia się podejście do ludzi, rośnie przekonanie, że pracuje się
z najlepszymi, którym się ufa.
Jakie cechy i punkty w CV powinien mieć młody finansista, aby
chciał go Pan zatrudnić? Czy uważa Pan, że inwestycja w certyfikaty,
konkursy, praktyki jest ważna dla
kariery w branży?

autorytet

Najważniejsze są tzw. kompetencje
miękkie – nienamacalne, ich rozwój
jest najtrudniejszy. Pierwsza i najważniejsza rzecz – młody człowiek musi
mieć pasję do tego, czym się chce zajmować. Jeżeli certyfikaty, kursy, praktyki i rozwój bierze swój początek
w pasji, to wszystkie kolejne elementy dzieją się bardzo płynnie i wpływają na sukces tej
osoby. A jeśli są to tylko
pozycje w CV, egzaminy
typu „zakuć i zapomnieć”,
to takie podejście się nie
sprawdza.
Bezwzględnie ważna, szczególnie
w pracy z ludźmi, jest dobra komunikacja, której uczmy się głównie w
codziennym życiu. Tej kompetencji
bardzo brakuje podczas edukacji
akademickiej, a często umysły finansistów są zbyt nastawione na cyfry, a za
mało komunikatywne. Nie są to
umiejętności, które jest łatwo
zdobyć. Mówi się wręcz, że
się z nimi rodzimy, a potem
możemy je jedynie rozwijać ciężką pracą. Oczywiście chodzi o osiąganie ponadprzeciętnych sukcesów,
bo przeciętne można wykuć do
poziomu rzemiosła.
Jakie są najbardziej pożądane cechy, które umożliwią sukces w finansach/bankowości?
Oprócz kompetencji, o których wspomniałem powyżej, liczą się umiejętności analityczne, wyciągania wniosków, chęć dogłębnego poznania
wszystkich tematów inwestycyjnych,
rynkowych, finansowych, a nie tyl-

ko bazowanie na informacjach powszechnie wiadomych. Umiejętność
samodzielnej analizy sytuacji i chęć
do rozwoju. Oczywiście, ważna jest
także cała gama tzw. kompetencji
twardych – poszczególnych egzaminów – najbardziej pożądanych np.
CFA, Doradcy Inwestycyjnego, licencja Maklera Papierów Wartościowych. Wszystko zależy
od tego, w jakiej formie się
pracuje, jakie kompetencje
do tej pracy są potrzebne.
Jesli pracujesz z klientami,
kompetencje związane z komunikacją są kluczowe. Oprócz
tego, nie da się odnieść w branży finansowej sukcesu, nie będąc w 100%
etycznym, profesjonalnym, bez umiejętności słuchania klienta i budowania relacji. Praca z klientem i z innymi
ludźmi to też umiejętność służenia.
Co liczy się dla pracodawców?
Z perspektywy pracodawcy liczy się
to, o czym wspomniałem. Oczywiście
pracodawcy oczekują wyniku. A także tego, że każda nowa osoba wniesie
wartość, a żeby ją wnosić, trzeba mieć
powyższe kompetencje, bądź chęć
do ich rozwoju.
To właśnie potrzeba samorealizacji
i stawania się coraz lepszym jest bardzo istotna zwłaszcza dla młodych,
dopiero zaczynających ludzi. Bez
wewnętrznego przekonania o chęci
rozwoju, efektywne funkcjonowanie w branży jest niemożliwe. Ważne
w pracy na rynku kapitałowym są
także pewne predyspozycje psychiczne. Każdy, kto przeżył jedną,
dwie, trzy bessy, wie jaki to ciężki czas

Dla mnie ważne jest nieprzywiązywanie się do autorytetów. Podobają mi się raczej poszczególne elementy działania, także spoza branży finansowej. Warto się koncentrować
na szerokim spektrum autorytetów, które mogą dać nam coś dobrego. Zachęcam do poznawania innych płaszczyzn, oprócz finansów. Rozszerzania swojego spojrzenia na świat,
swoich horyzontów. Branża finansowa to obszar, w którym trzeba wychodzić dalej poza
język finansowy, ekonomiczny. Aby zrozumieć świat finansów, trzeba rozumieć ludzi.
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i jakiej mocnej psychiki wymaga.
Trzeba mieć pozytywne nastawienie.
Jakie autorytety ze świata finansistów są dla Pana inspirujące?
Dla mnie ważne jest nieprzywiązywanie się do autorytetów. Podobają mi się
raczej poszczególne elementy działania, także spoza
branży finansowej. Warto się koncentrować na szerokim spektrum autorytetów, które mogą dać nam coś
dobrego. Zachęcam do poznawania
innych płaszczyzn, oprócz finansów.
Rozszerzania swojego spojrzenia na
świat, swoich horyzontów. Branża finansowa to obszar, w którym trzeba
wychodzić dalej poza język finansowy, ekonomiczny. Aby zrozumieć
świat finansów, trzeba rozumieć ludzi.
Co rozumie Pan poprzez „autorytet finansowy”?
Dla mnie, w ramach rynku kapitałowego, to jest pojęcie bardzo nieostre.
Można mówić o autorytetach, które
przewidują wydarzenia w gospodarce, na rynkach giełdowych, póki ich
prognozy się sprawdzają. Następnie
zastępują je inne. Świat nowej gospodarki wypiera stare autorytety, które
do tej pory miały monopol na wiedzę,
a obecnie się nie sprawdzają. W moim
rozumieniu, na rynku kapitałowym

jest dużo większa rotacja autorytetów
niż w innych dyscyplinach.

Co szczególnie ceni Pan w swojej
pracy?

Dlatego zachęcam do szukania ich
w innych sferach, aczkolwiek
pozycje książkowe noblistów z zakresu ekonomii
są dla każdego przyszłego
finansisty obowiązkowe.

Niezależność decyzyjną i wspaniałych
ludzi z którymi pracuje.

Gdyby miał Pan sformułować jednym zdaniem,
myśl przewodnią, dla młodych
finansistów aspirujących do odniesienia sukcesu zawodowego
– jak brzmiałoby to zdanie?
Warto robić to, do czego
czuje się pasję. Warto się
kierować pasją niezależnie
od tego, jak abstrakcyjnej
dziedziny dotyczy.
Robić to, co się lubi, co się kocha, można przez lata, czerpiąc
z tego satysfakcję. Zwłaszcza jest to
ważne, gdy tak wielu młodych ludzi
w dzisiejszym tempie pracy szybko
się wypala, często myśląc o pieniądzach i sukcesie, zamiast o pasji do
tego, co się robi.
Prosimy o dokończenie zdania:
„Jeśli miałbym ponownie 25 lat,
to…”
Robiłbym dokładnie to samo, co teraz zarówno w życiu zawodowym jak
i prywatnym. Pewnie z większym luzem
i zaufaniem do przyszłości.

Co się liczy przy wyborze miejsca
pracy?
Dla mnie liczy się właśnie niezależność,
swoboda decyzyjna, dobra atmosfera w
pracy, którą tworzą świetni ludzie, a także wspólny cel dla pracodawcy, zarządu,
pracowników.
Jakie ma Pan hobby? Jak spędza Pan czas wolny?
Moim hobby jest sport i bardzo to polecam. Sport jest
nie tylko fantastyczną pasją, ale także sposobem na
odreagowaniem, totalne zapomnienie o codziennych obowiązkach i stresie. Osobiście najbardziej lubię
piłką nożną, trenowałem też aikido, dla
przyjemności i kontaktu z naturą polecam wspinaczkę skałkową i podróże.
Bezwzględnie każda z tych form sportu sprawia, że jestem lepszym, bardziej
świadomym człowiekiem.
W czasie wolnym lubię książki szczególnie z zakresu filozofii i rozwoju osobistego, a jeszcze bardziej nic nie robić
patrząc na słońce i drzewa.

O czym marzą
młodzi ﬁnansiści?

O czym marzą młodzi ﬁnansiści?
Każdy młody człowiek wkraczający na rynek pracy o czymś marzy. Niektórzy dążą do ciągłej zmiany,
dynamicznego rozwoju, niekoniecznie w jednej organizacji, inni szukają stabilności i bezpieczeństwa.
A jacy są młodzi finansiści? Poniższe dane opisują marzenia i najbardziej pożądane stanowisko według nich.

JAKI JEST MÓJ WYMARZONY
ZAWÓD?

JAKIE JEST MOJE NAJWIĘKSZE
MARZENIE ZAWODOWE?

41%
Marzę o dobrej
pracy

32%
Chciał(a)bym dobrze
zarabiać

20%
Pragnę stabilności

15%
Chciał(a)bym założyć
własną fimę

14%
Chcę zdobyć certyfikaty
lub licencje
Młodzi finansiści pragną
po prostu dobrej, satysfakcjonującej pracy.
Dla co trzeciej osoby ważne są zwłaszcza zarobki.

1

kontroler finansowy

2

doradca finansowy

3

analityk rynku

4

księgowy

5

audytor wewnętrzny

6

doradca podatkowy

7

aktuariusz

8

makler

Najbardziej pożądanym zawodem jest
kontroler i doradca finansowy.
Natomiast najmniej aktuariusz i makler.
Młodzi finansiści pragną przede wszystkim
stabilnej pracy. Chcieliby zdobyć dobrą,
satysfakcjonującą pracę – najchętniej
w zakresie controllingu bądź doradztwa
finansowego.

Wyniki badania młodych finansistów zrealizowanego przez Employer Branding Institute - N = 516

A w praktyce…?
Success stories

Pasja to 95% sukcesu
zawodowego
rozmowa z Katarzyną Popińską – Głównym Księgowym
w Provident Polska S.A.

Kiedy zdecydowała się Pani na zostanie finansistką?
Już w przedszkolu wiedziałam, że na pewno będę pracowała w finansach. W dzieciństwie dostałam od wujka kalkulator na baterie słoneczne. Godzinami potrafiłam siedzieć
i bawić się nim, podliczać słupki. Wydaje mi się, że już wtedy zrodziła się we mnie myśl, że to moja droga.
Jaką uczelnię Pani ukończyła?
Studiowałam na Akademi Leona Koźmińskiego. Wybierając
uczelnię kierowałam się rankingami, ale byłam też w dość
szczególnej sytuacji, bo jako szkołę średnią ukończyłam liceum ekonomiczne. Osoby z tego typu szkół, zasadniczo
miały trudniej, jeśli chodzi o dostawanie się na uczelnie publiczne. Więc wybrałam najlepszą wśród prywatnych. I cieszę się, że w dalszym ciągu, o ile się nie mylę, jest wysoko.
Jak wyobrażała Pani sobie pracę zawodową po studiach?
Myśląc o swojej pracy nie wyobrażałam sobie, że to będzie aż tak ciekawe. Błędnie sądziłam, że to tylko siedzenie
w liczbach, w słupkach. Okazało się, że jest to praca „z ludźmi”, co jest to dla mnie ważne. Szczerze mówiąc, nigdy nie
zakładałam, że tak to będzie wyglądało.
Jak rozwijła Pani swoje kompetencje w czasie studiów?
W czasie studiów byłam bardzo aktywna. Należałam do
finansowych kół zainteresowań. W wakacje udzielałam
korepetycji studentom, którzy mieli poprawki. To
zajęcie było o tyle dobre, że zawsze znajdowałam
pracę dorywaczą, np. jako hostessa. A tu mogłam połączyć zajęcie związane niejako z finansami i dorabianie wakacyjne. Ważne okazały się
praktyki. Szczególnie te w dużych i znanych firmach. Zachęcam młodych ludzi do podejmowania praktyk. Widzę, że osoby, które mają je wpisane w
CV, wyróżniają się większym obyciem w branży. Mają rzeczywisty kontakt ze środowiskiem finansowym, doświadczenie. To bardzo się przydaje.
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Na którą specjalizację zdecydowała się Pani? Dlaczego
akurat na tę konkretną?
Tak, jak wspomniałam, od czasów przedszkolnych wiedziałam, że chcę studiować Finanse i Rachunkowość i taką specjalizację wybrałam.
Jak wyglądały początki Pani kariery zawodowej? Jakie
kamienie milowe leżą na tej ścieżce?
Provident to moja pierwsza prawdziwa praca. Początkowo
było to zatrudnienie na zlecenie. Trafiłam do Działu Kontrolingu. Jak dotąd zajmowałam tu dwa ważne dla mnie
stanowiska: Kierownik Do Spraw Budżetowania (Budget
Manager), a także Główny Księgowy. Te dwie posady są
odmienne. Uczą różnych rzeczy i to dla mnie jest bardzo
cenne, bo daje szersze spojrzenie na to, co chce się robić,
a także pozwala na nieustanne uczenie się.
Jakie cechy i punkty w CV powinien mieć młody finansista, aby chciała go Pani zatrudnić? Czy uważa Pani,
że inwestycja w certyfikaty, konkursy, praktyki
jest ważna dla kariery w branży?
Przeglądając CV zwracam uwagę na kierunek
studiów. Interesują mnie zwłaszcza kierunki specjalistyczne, czyli np. Finanse i Rachunkowość,
mniej kierunki ogólne, typu Ekonomia.
Jeśli chodzi o certyfikaty, to tak – są ważne. Ale ponownie zwracam uwagę, żeby były to certyfikaty konkretne, finansowe, a nie robione na ilość. W tym przypadku
zdecydowanie ważna jest jakość.

Kolejnym, ważnym dla mnie, punktem są praktyki. Szukam
osób, które faktycznie zetknęły się z pracą w zawodzie. Jest
mniejsze prawdopodobieństwo, że będą później zaskoczone przydzielanymi im zadaniami. Ale przede wszystkim nie
chodzi o to, żeby wpisywać do CV cokolwiek. Chcę, żeby to
były przemyślane działania.
Jakie są najbardziej pożądane cechy, które umożliwią
sukces w finansach/bankowości?
W tym środowisku liczy się przede wszystkim połączenie
takich cech, jak: dokładność, skrupulatność, analityczne
myślenie oraz drążenie tematu. Trzeba być wnikliwym.
Z obliczeń wychodzi nam jakaś liczba i teraz trzeba sobie
zadać pytanie: co ona oznacza? Trzeba być upartym, dążyć
do zrozumienia tematu.
Co liczy się dla pracodawców?
Wiem, że pracodawcy cenią sobie praktyki. Dlatego poleciłabym młodym finansistom firmy doradcze, audytorskie. Niech
zaczną od którejś z nich. To dobre miejsce na poznanie ludzi.
Można współpracować z różnymi firmami.

Ważny dla mnie jest także sposób stawiania celów. Przedstawia się nam, co ma być na końcu i pozostawia otwartą
drogę dojścia do efektu pracy.
Pieniądze są ważne, ale na koniec dnia pracuje się dla ludzi.
Nie wyobrażam sobie pracować w miejscu, gdzie będę się
źle czuła, nawet, jeśli wynagradzałyby mi to wysokie zarobki.
Jakie ma Pani hobby? Jak spędza Pani czas wolny?
Czas wolny dzielę na dwa obszary. Pierwszym jest sport.
Dyscypliną, którą cenię sobie szczególnie jest bieganie. Intensywnie biegam od czterech lat. Staram się co roku wziąć
udział w maratonie, uczestniczyłam także w półmaratonach i innych biegach ulicznych. Zimą jeżdżę na nartach.
Drugim obszarem jest projektowanie wnętrz. Uwielbiam
odwiedzać targi staroci. Zawsze wyszperam tam skarb dla
siebie. A jeśli, któryś ze znajomych planuje remont lub kupił
właśnie mieszkanie i potrzebuje je odpowiednio zaaranżować – z wypiekami na twarzy analizuję, każdy metr planów
i obmyślam, co gdzie ustawić i jaką kolorystykę dobrać.

Ja osobiście w pewien sposób żałuję, że nie podjęłam tam
praktyk, ale gdy byłam studentką, wtedy nikt mi nie podsunął tego pomysłu. Gdybym miała 25 lat to pewnie bym
spróbowała.
Jakie autorytety ze świata finansistów są dla Pani
inspirujące?
Mam kilka autorytetów, jednak nie są to osoby znane publicznie. Są to ludzie, których spotykam w pracy, np. przełożeni.
Co rozumie Pani poprzez „autorytet finansowy”?
„Autorytet finansowy” to dla mnie osoba, która ma dużą wiedzę i jednocześnie potrafi ją wykorzystać. Jest to osoba, która
ma unikatowe cechy. Patrzę na nią i myślę: „tak, chcę być taka”.
Gdyby miała Pani sformułować jedno zdanie, myśl
przewodnią, dla młodych finansistów aspirujących do
odniesienia sukcesu zawodowego - jak brzmiałoby to
zdanie?
To raczej byłoby słowo: „pasja”. Uwielbiam swoją pracę.
Nie potrafię sobie wyobrazić, że mogłabym robić coś innego. Pasja to 95% sukcesu zawodowego.
Prosimy o dokończenie zdania: „Jeśli miałabym ponownie 25 lat, to…”
Chciałabym spróbować swoich sił w Wielkiej Czwórce. Zdobyć doświadczenie, w którejś z tych firm, a potem trafić do
Providenta.
Co szczególnie ceni Pani w swojej pracy? Co się liczy
przy wyborze miejsca pracy?
Cenię sobie atmosferę i przełożonych. Nie mogę rozstać się
z Providentem już od 15 lat.
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KATARZYNA POPIŃSKA
Główny Księgowy w Providencie, pracuje od 2001 r. Wcześniej
związana była z branżą ubezpieczeniową (firma Gerling). Absolwentka
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, studiów magisterskich
i licencjackich z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw.
W Providencie jest odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg spółki,
raportowanie do Grupy oraz innych zewnętrznych instytucji
finansowych.
Jej pasją jest bieganie, ma za sobą udział w maratonach.

W pracy liczy się samodzielność, możliwość
rozwoju i spełniania marzeń
rozmowa z Szymonem Miderą – Prezesem Zarządu Banku Pocztowego

Kiedy zdecydował się Pan na zostanie finansistą?

Jak rozwijał Pan swoje kompetencje w czasie studiów?

W 2001 roku, kilka miesięcy po uruchomieniu mBanku, Prezes Lachowski zaprosił mnie do projektu. Przyszedłem z mediów i miałem odpowiadać
za PR. To nie była świadoma decyzja
o rozpoczęciu kariery finansisty ;)
Pozycjonowaliśmy się przecież po
stronie Klientów – ich wygody i maksymalizacji korzyści. ‘Marmurowe‘
Banki to były dla nas dinozaury.

To nie była świadoma i konsekwentna podróż, nie miałem jasno zdefiniowanego celu. Nie wiedziałem dokąd zmierzam. Działałem intuicyjnie,
realizując przede wszystkim swoje
pasje muzyczne… Myślę, że jak wielu młodych ludzi, płynąłem na fali.
To, w co inwestowałem od zawsze,
wtedy podświadomie, to relacje
z ludźmi, tzw. networking, jak się później okazało - koło zamachowe rozwoju i zmian.

Jak wyobrażał Pan sobie pracę zawodową po studiach?
Nie miałem wystarczająco dużo
wyobraźni i czasu na projektowanie
przyszłości. Na trzecim roku, a studiowałem dwa kierunki równolegle, zacząłem pracę w radiu, jako reporter, a
następnie dziennikarz muzyczny. Było
super. Świat należał do mnie.

sukces

był najlepszy kierunek (dawny Handel
Zagraniczny) i kuźnia łódzkiej szkoły ekonomicznej. Do tego dobrałem
Etnologię, aby uzupełnić wykształcenie o kierunek humanistyczny.
Jak wyglądały początki Pana kariery zawodowej? Jakie kamienie
milowe leżą na tej ścieżce?
Radio, najpierw studenckie, potem
komercyjne, chwila w administracji
i mBank.

Jaką uczelnię Pan ukończył?
Na którą specjalizację zdecydował
się Pan? Dlaczego akurat na tę konkretną?

Jakie cechy i punkty w CV powinien mieć młody finansista, aby
chciał go Pan zatrudnić? Czy uważa Pan, że inwestycja w certyfikaty,
konkursy, praktyki jest ważna dla
kariery w branży?

Wybrałem Międzynarodowe Stosunki
Gospodarcze i Polityczne na Wydziale
Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ponieważ to

Najważniejsze, to chcieć ciężko pracować, reszta przychodzi sama. Kluczowa jest inwestycja w siebie, zrozumienie skąd przychodzimy, kim jesteśmy

Ciągła praca nad własnym IQ, ale także inteligencją emocjonalną
i fizyczną. Zmysł obserwacji, otwartość na informacje zwrotne, umiejętność patrzenia przez pryzmat potrzeb klientów. Mądre przywództwo, nad którym trzeba pracować.
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SZYMON MIDERA
Prezes Zarządu Banku Pocztowego od
2008 roku. Odpowiada za rozwój biznesu,
sprzedaż, obszar skarbu i marketing.
W Pocztowym wdraża Strategię prostej
i dostępnej bankowości w Polsce regionalnej.
W ciągu ostatnich 4 lat Bank pozyskał około
1 mln Klientów i wszedł do grona najszybciej
rozwijających się banków detalicznych
w Polsce.
Wcześniej przez siedem lat związany
z mBankiem, m.in. jako Dyrektor
Biura Marketingu i Rozwoju Biznesu,
odpowiedzialny za strategię komunikacji
i sprzedaż przez Internet.

i dokąd zmierzamy, a nie certyfikaty…
Jakie są najbardziej pożądane cechy, które umożliwią sukces w finansach/bankowości?
Ciągła praca nad własnym IQ, ale
także inteligencją emocjonalną i fizyczną. Zmysł obserwacji, otwartość
na informacje zwrotne, umiejętność patrzenia przez pryzmat
potrzeb klientów. Mądre
przywództwo, nad którym
trzeba pracować.
Co liczy się dla pracodawców?
Umiejętności przywódcze, ciężka
praca i skuteczność w realizacji celów.
Jakie autorytety ze świata finansistów są dla Pana inspirujące?

W domu – odpowiadam. I tym się
właśnie różnimy – kończy rozmowę.
Gdyby miał Pan sformułować jednym zdaniem, myśl przewodnią,
dla młodych finansistów aspirujących do odniesienia sukcesu zawodowego, jak brzmiałoby to zdanie?
Praca, praca, praca – i chociaż trochę zabawy i korzystania ze
świata.
Prosimy o dokończenie
zdania: „Jeśli miałbym
ponownie 25 lat, to…”
Ważniejsze jest, co będzie za kolejne 25.
Co szczególnie ceni Pan w swojej
pracy?
Zespół wspaniałych ludzi.

Prof. Balcerowicz – ale ten sprzed 2025 lat. Szanuję go za atrakcyjną wizję,
jasne cele i konsekwencję.

Co się liczy przy wyborze miejsca
pracy?

Co rozumie Pan poprzez „autorytet finansowy”?

Samodzielność, możliwość rozwoju
i spełniania marzeń.

Uczciwe podejście do Klientów i długoterminowe myślenie o biznesie finansowym.
Proszę opowiedzieć nam najciekawszą anegdotę z początków
Pana kariery w finansach.

Jakie ma Pan hobby?
Cztery córki.
Jak spędza Pan czas wolny?
Ostatnio zacząłem biegać.

Dzwoni do mnie szef po godz. 20.00.
Gdzie jesteś? – pyta.
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Absolwent Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych i Politycznych na
Uniwersytecie Łódzkim. Studiował także
Etnologię na tej samej uczelni. Ukończył
Executive MBA Program na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
zorganizowany z Towson University oraz
Robert H. Smith School of Business. Jest
absolwentem prestiżowego programu
Advanced Management Program w INSEAD
we Francji.

Wybierz swoją historię - opowiemy ją dla Ciebie
w kampanii Employer Branding szytej na miarę.
Odwiedź naszą stronę i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić:
ebinstitute.pl

