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Znaleźć

najlepszego kandydata
BEATA RADOMSKA

Bankowiec zawsze jest
postrzegany głównie
w kategoriach zarobków.
Co roku publikowane raporty
typu „Zarobki w bankowości”
rozpalają emocje i budują
stereotyp człowieka, który „śpi
na pieniądzach”. Dotyczy to nie
tylko prezesów, lecz również
pracowników średniego szczebla.

W

ydawać by się mogło,
że ogólna sytuacja finansowa
pracowników bankowości
jest dobra. Najlepiej wynagradzane są
osoby na stanowiskach zarządczych oraz
samodzielni eksperci w dziedzinie finansów
i ekonomii. Z kolei na średnim szczeblu
zarządzania istnieje rozwarstwienie pomiędzy bankowością detaliczną (uznawaną
za „łatwiejszą” i nastawioną na drobnego
klienta) a korporacyjną związaną z większą
odpowiedzialnością za podejmowane
działania lub decyzje, takie jak np. dokonywanie transakcji na rynkach kapitałowych
czy tworzenie strategii inwestycyjnych.

WYNAGRODZENIE
MOTYWACYJNE
Przyciągać do instytucji ma nie tylko
pensja. Pierwszym i oczywistym dodatkiem jest zmienna część wynagrodzenia
w postaci premii. I tutaj widać zróżnicowanie pomiędzy bankowością korporacyjną
a detaliczną. W bankowości detalicznej
premia jest dodatkiem za rzetelne wykonywanie obowiązków i staranną obsługę
klientów. Nie jest bezpośrednio związana
z wynikami banku i wynosi nie więcej niż
trzymiesięczne pensje. Z kolei w bankowości inwestycyjnej decyzje mają nierzadko
istotny wpływ na wyniki finansowe całego
banku. Dlatego specjaliści z rynków kapitałowych za swoją skuteczność potrafią
uzyskać premię dorównującą ich rocznym
podstawowym zarobkom.
Sektor bankowy był jednym z pierwszych, który został poddany procesowi prywatyzacji, co spowodowało
również otwarcie na międzynarodową
konkurencję. Wejście Polski nie tyle
do Unii Europejskiej, ile w sieć global-
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nych powiązań handlowych wymusiło
na bankowcach dążenie do maksymalnej
poprawy efektywności i optymalizacji
pracy banków. Za większą efektywnością poszły wyższe standardy obsługi
klienta (zarówno detalicznego, jak i korporacyjnego). Dodatkowo pojawiła się
oferta wielu instytucji parabankowych,
takich jak doradcy kredytowi, którzy
wspierają klientów w wyborze najlepszej
oferty kredytowej, a także instytucje
ułatwiające regulowanie codziennych
płatności. Również klienci banków przy
wyborze oferty nie zwracają uwagi, ile
zarabia prezes banku, w którym składają
depozyt. Biorąc kredyt, patrzą po prostu
na wysokość oprocentowania i jakość
obsługi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmienił się wizerunek i funkcje,
jakie banki pełnią na rynku. A co za tym
idzie – kryteria doboru pracowników.
Istotna jest nie tylko znajomość finansów, ale dodatkowe umiejętności, takie
jak umiejętność obsługi klienta i sprzedaży produktów bankowych.

PROPORCJONALNE ZMIANY
Relacje płacowe pomiędzy głównymi
kategoriami stanowisk w banku (szeregowy pracownik, specjalista, kierownik,
dyrektor) są od jakiegoś czasu stabilne
i przy założeniu, że szeregowy pracownik
ma przypisany poziom 1, wynoszą odpowiednio: współczynnik 1,7 dla specjalisty,

2,4 dla kierownika i 4,5 dla dyrektora.
Zasada ta nie dotyczy pracowników
o rzadkich lub wyjątkowych umiejętnościach. Także zarządów, gdzie istotny jest
wpływ elementów zmiennych wynagrodzenia oraz podaż i popyt na menedżerów danej specjalizacji. Wynika z tego,
że zmiany na ryku pracy w bankowości
(oraz w pewnym stopniu w szeroko pojętym sektorze usług finansowych) dotykają
wszystkich, proporcjonalnie do zajmowanego stanowiska. Jest to też mocno
skorelowane ze stanem gospodarki, która
akurat w Polsce wciąż dynamicznie się
rozwija. Oznacza to, że pomimo wciąż
pojawiających się nowych podmiotów
na rynku finansowym, każdy może znaleźć
miejsce dla siebie.

W OBLICZU KRYZYSU
Czy w dobie obecnego kryzysu
globalnych instytucji finansowych
zmienia się pozycja pracownika sektora
bankowego w Polsce? Polski rynek jest
w dużym stopniu odporny na światowe
zawirowania. Można co najwyżej zaobserwować pewne przymiarki do zmian
właścicielskich wynikających z przejęć
na rynkach międzynarodowych. Polski
sektor bankowy ma optymalną strukturę
zatrudnienia i nie ma wielu instytucji,
w których można by było redukować
pracowników. Utrzymuje się popyt
na specjalistów w bankowości, co po-

DZIESIĘCIU NAJLEPIEJ WYNAGRADZANYCH MENEDŻERÓW
(fragment listy rankingowej)
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Spółka

Wynagrodzenie roczne **

1

Jacek Kseń *

Prezes

BZ WBK SA

5 662 880

2

Sławomir Lachowski

Prezes

BRE Bank SA

5 225 395

3

Józef Wancer

Prezes

Bank BPH SA

5 214 400

4

Anton Knett *

Wiceprezes

Bank BPH SA

4 692 700

5

Luigi Lovaglio

Wiceprezes

Bank Pekao SA

4 662 000

6

Mirosław Boniecki

Wiceprezes

Bank BPH SA

4 286 300

7

Declan Flynn

Członek zarządu

BZ WBK SA

3 417 430

8

Sławomir Sikora

Prezes

Bank Handlowy SA

3 264 000

9

Rainer Ottenstein

Członek zarządu

BRE Bank SA

3 222 629

10

Bernd Loewen

Członek zarządu

BRE Bank SA

3 181 606

Źródło: Wynagrodzenia menedżerów sektora bankowego w 2007 roku, Sedlak & Sedlak 2008
* Menedżer nie przepracował pełnego 2007 roku.
** Menedżerom przyznano też akcje/opcje (podane wynagrodzenie nie obejmuje ich wartości).
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kazał dobitnie przykład błyskawicznego
zagospodarowania kadr chociażby
po fuzji banku BPH z Bankiem Pekao SA.
Ponadto we wszystkich atrakcyjnych niszach rynkowych pojawiają się instytucje
parabankowe lub doradcy finansowi.
Fachowcy zwracają uwagę, że konkurencja spowodowała poprawę jakości
pracy, a co za tym idzie – jakości usług
dla klienta. Sami Rinne, prezes Nordea
Finance Polska, uważa, że „od momentu
otwarcia polskiego rynku pojawili się
na nim wszyscy wiodący gracze. I konkurencja stała się bardzo ostra. Odbyło się
to z korzyścią dla klienta, który otrzymał
lepszą jakość usług i szerszą paletę
produktów. Pracownicy musieli bardziej
otworzyć się na klientów i ich potrzeby,
a nie skupiać się tylko na technicznej
obsłudze”. Krzysztof Kalicki, prezes Deutsche Bank Polska dodaje, że „bankowcy
przede wszystkim musieli nauczyć się
świadczyć usługi i zrozumieć, że to oni są
usługodawcami”. W zachowaniach bankowców dominuje orientacja na klienta,
zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Nie tylko chęć spełniania wymagań
klienta, ale wręcz uprzedzania jego
życzeń i proponowanie odpowiednich
rozwiązań czy palety produktów. Otwartość na zmiany. Umiejętność współpracy
i komunikacji, strategicznego myślenia,
innowacyjność i kreatywność.
– Oczywiście tych kompetencji nie
musi posiadać jeden pracownik, są one
odpowiednio podzielone pomiędzy
menedżerów na różnych stanowiskach
i w różnych departamentach banku
– podsumowuje Kalicki. Z kolei Paweł
Piłatkowski, dyrektor polskiego oddziału
DEPFA BANK za dużą zaletę polskich menedżerów uznaje zdolność do adaptacji
w nowych warunkach oraz umiejętność
utożsamiania się pracownika z misją firmy. Natomiast według prezesa Wojciecha
Sobieraja tworzącego Alior Bank „bardzo
ważne stały się kompetencje związane
z procesami doradztwa finansowego.
Zarówno umiejętności indywidualnych
doradców, jak i wystandaryzowane systemy wspomagające, gdzie proces i wymagania są jasno zdefiniowane w każdym
segmencie. Podobne zmiany nastąpiły
www.miesiecznikbank.pl
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w zakresie obsługi klienta. Obserwujemy
znaczącą poprawę jakości obsługi klientów i efektywności procesów. Od kilku lat
pracownicy sektora bankowego muszą
być nie tylko świetnymi sprzedawcami,
ale dbającymi o jakość pracownikami
sektora usług”.

REKRUTOWAĆ BEZ POŚPIECHU
Według Sami Rinne w Polsce: „pojawiają się zarówno bardzo wykwalifikowani
kandydaci, jak i osoby o niższych kwalifikacjach, przy czym rozpiętość oczekiwań
finansowych również może się znacząco
różnić. Jednakże zgodnie z duchem
wyrównywania się cen produktów i usług
również poziom wynagrodzeń ulega
ujednoliceniu”. Prezes Krzysztof Kalicki
doradza, żeby z rekrutacją się nie spieszyć.
„W tej chwili można na rynku znaleźć
świetnego fachowca za rozsądną cenę, ale
również jest wielu, którzy swoją wartość
przeceniają i umieją się dobrze sprzedać”.
Kandydaci zmieniający pracę, czasami
często i bez przemyślenia, za każdym razem
oczekują wyższego wynagrodzenia, a to nie
zawsze idzie w parze z ich kwalifikacjami.
Wojciech Sobieraj jest zdania, że w Polsce
mamy wielu świetnych bankowców. Jednak
przy rekrutacji każdy przypadek jest inny.
Zdarza się, że kwalifikacje kandydatów
okazują się zupełnie niewspółmierne
do oczekiwań finansowych, ale są też
przypadki, gdy świetni specjaliści wyceniają
się bardzo skromnie. Oczywiście występuje
też regionalizacja oczekiwań. Alior Bank
postawił na najlepszych specjalistów.
– Dlatego poza samym wyzwaniem
budowy nowego banku od podstaw,
aby zainteresować ich pracą w naszym
banku, zaoferowaliśmy wynagrodzenie
o 20–30 proc. powyżej średniej rynkowej.
Rekrutację przeprowadzaliśmy sami,
dlatego wiemy, że nasi pracownicy są
o te 20–30 proc. lepsi i bardziej efektywni
od pozostałych. Jestem przekonany, że ich
kwalifikacje są warte tej ceny – mówi
Wojciech Sobieraj.
Sami Rinne zwraca uwagę, że „dobra
reputacja pracodawcy pomaga w znalezieniu właściwych kandydatów”. Z kolei
Krzysztof Kalicki wskazuje, że „w bankowości detalicznej jest trochę trudniej z uwagi

•

na to, że nowe banki wchodzą na rynek
i budują lub rozszerzają sieć swoich
placówek”. Według Pawła Piłatkowskiego
„zaczyna brakować kandydatów z obszaru
zarządzania ryzykami, jak również osób
związanych z raportowaniem w obszarze
nowej umowy kapitałowej (BASEL II) ”.
Wojciech Sobieraj podkreśla, że z jednej
strony zarówno wzrost gospodarczy, uwarunkowania demograficzne oraz emigracja
wielu młodych, zdolnych ludzi, jak i rozwój
sieci sprzedaży banków w Polsce przyczyniły się do wzrostu popytu na pracowników
w sektorze bankowym, a tym samym
wyższych wynagrodzeń. Dla pracodawców jest to sytuacja trudniejsza. Z drugiej
strony w ostatnich latach wzrósł poziom
doświadczenia i kwalifikacji pracowników.
Ze względu na relację złotego do dolara czy
funta wiele osób wraca z emigracji z nowymi, wartościowymi doświadczeniami.
Czy oczekiwania finansowe
kandydatów w Polsce są wciąż niższe
od ich kolegów z Europy Zachodniej?
Tak, i widać bardzo wyraźnie tendencje
do wyrównania poziomu zarobków. Sami
Rinne stwierdza wręcz, że „bywają nawet
sytuacje odwrotne, kiedy oczekiwania
finansowe kandydatów w Polsce są
nawet wyższe”. Według prezesa Kalickiego wysokość zarobków to jedno, ale
dodatkowym elementem motywującym
jest możliwość szybkiego awansu.
– Oczekiwania są różne. Generalnie
jednak raczej jeszcze nie dorównujemy
Europie Zachodniej. Tam wynagrodzenia
są wyższe, ale i koszty utrzymania także –
mówi Kalicki.
W Polsce istnieje za to możliwość
szybszego awansu. Pracownicy, którzy
wracają do kraju po jakimś okresie pobytu
za granicą, wcale nie mają wyższych
oczekiwań finansowych niż ich koledzy
w Polsce. Wojciech Sobieraj zwraca też
uwagę na aspekt siły nabywczej.
– Tych rynków nie należy bezpośrednio
porównywać bez odniesienia do kosztów.
Oczywiście zarabiamy mniej w Polsce,
ale czy za te pieniądze żyjemy gorzej, nie
jestem pewien – twierdzi z przekonaniem.
Autorka jest partnerem zarządzającym firmy
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