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w dziale ►
Mindfulness – ważny 
element kultury 
organizacyjnej

Rozmowa z Marią van Balen, 
ekspertem w dziedzinie wspierania 
pacjentów onkologicznych i ich bliskich 
w zdrowieniu przy zastosowaniu 
metody mindfulness. | s. 62

Baza wiedzy
Warto przeczytać!

Menedżer jako polityk

Jerry W. Gilley
Wolters Kluwer 2013
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Pomimo niestabilnej sytuacji makroekonomicznej – każda 
dobra firma musi walczyć o talenty i zaangażowanie pra-
cowników, dbać o nich poprzez różnego rodzaju działania. 
Mogą to być szkolenia, karty sportowe, każda firma powin-
na znaleźć swoją drogę. Jednak bezsprzecznie najważniejszy 
jest… rozsądny szef, który umie motywować.

Wywiad z Maciejem Molewskim. Czytaj w tekście poniżej.

DDołączył Pan do OK System Polska S.A. (da-
lej OK System) rok temu. Jakie wyzwania zo-
stały przed Panem postawione?
Przede wszystkim musiałem wprowadzić 
spółkę na tory systematycznego, perspekty-
wicznego i stabilnego rozwoju oraz wzrostu 
dochodów. W tym celu należało zacząć od re-
strukturyzacji kosztów i rozwinięcia gamy 
produktowej. Priorytetem było dla mnie prze-
obrażenie OK System w irmę otwartą, nasta-
wioną na klienta i prosprzedażową. Scentra-
lizowanie procesów pozwoliło nam na jasny 
podział zadań – dział sprzedaży mógł się za-
jąć jedynie sprzedażą i dbałością o doskonałą 
opiekę nad klientem. Dzięki rozwinięciu gamy 
produktów wychodzimy z formatu bycia je-
dynie sprzedawcą kart sportowo-rekreacyj-
nych, a stajemy się irmą, która jest w stanie 
doradzać naszym klientom w zakresie moty-
wowania pracowników przez sport, a niedłu-
go również w innych dziedzinach.

Jakie założenia przyjął Pan na początku za-
rządzania spółką? W jaki sposób planuje Pan 
walczyć o mocną pozycję na rynku?
Wygrywamy z konkurencją zakresem usług, 
systemem informatycznym, który daje nam 
możliwość sprawnego tworzenia nie tylko 
ofert indywidualnych, lecz także uwzględ-
niających szczególne wymagania klientów 
biznesowych. Tak jak wcześniej wspomnia-
łem – możliwość doradztwa, elastyczności, 
przygotowania produktów dla konkretnych 
irm są naszym atutem. Dzięki wydajnej pra-

cy i świetnym rozwiązaniom produktowym 
zamierzamy o rok szybciej zrealizować od-
ważne plany – moim wewnętrznym celem jest 
osiągnięcie większego wzrostu niż nasza naj-
większa konkurencja już w 2014 r.

Pana doświadczenie zawodowe jest impo-
nujące. Osiągał Pan wielkie sukcesy już 

– Zdobycie silnej pozycji na rynku wymaga 
zaoferowania niższej ceny niż konkurencja 
lub lepszego rozwiązania produktowego 
i wyższej jakości świadczonych usług. 
Obejmując zarząd nad spółką OK System, 
przyjąłem, że musimy spełnić oba założenia 
jednocześnie. Nie zamierzamy jedynie chodzić 
do klienta z kilkoma różnymi karnetami, chcemy 
zrewolucjonizować tę branżę. Już wiem, że nam 
się to uda – zapewnia Maciej Molewski, prezes 
zarządu OK System Polska S.A., czołowego 
dystrybutora karnetów sportowych.

Rewolucja 
w branży 
karnetów 
sportowych
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Motywacja pozafinansowa pracowników

w bardzo młodym wieku. Proszę zdradzić, jak 
przebiegała Pana kariera…
…(śmiech). Największe sukcesy dopiero prze-
de mną. Przez 11 lat pracowałem w Deutsche 
Banku, zaczynałem jako agent na własnej dzia-
łalności gospodarczej, sprzedając kredyty hi-
poteczne. W wieku 25 lat zostałem dyrekto-
rem departamentu sprzedaży bezpośredniej 
Deutsche Banku, odpowiadałem za sprzedaż 
doradców mobilnych w całym kraju.

Był Pan również głównym szefem sprzedaży 
Deutsche Banku dla klienta indywidualnego…
Zostałem szefem private bankingu, personal 
bankingu i customer service klienta indywi-
dualnego Deutsche Banku na Polskę, zarówno 
w sferze produktu, jak i sprzedaży. W kolejnych 
latach objąłem funkcję dyrektora departamen-
tu bankowości hipotecznej. Kontrolowałem za-
równo produkt, proces, jak i strukturę sprze-
dażową. Dwa lata później zostałem członkiem 
rozszerzonego zarządu – executive committee. 
Kolejnym etapem mojej kariery zawodowej 
było objęcie posady prezesa irmy PDK (obec-
nie Idea Expert), współpracowałem tam z za-
łożycielami Expandera, Open Finance, Noble 
Banku, Grupy Getin Holding kontrolowanej 
przez Leszka Czarneckiego. Bardzo wiele się 
tam nauczyłem.

I potem Fundusz Satus Venture Capital zapro-
ponował Panu dołączenie do zarządu OK Sy-
stem… Które kompetencje i doświadczenia zdo-
byte w poprzednich organizacjach przydają się 
najbardziej w zarządzaniu spółką OK System?
Zdecydowanie motywowanie pracowników 
oraz konkretne wyznaczanie celów. Jeżeli lu-
dzie znają cel irmy, wiedzą, co i dlaczego mają 
robić – będą chcieli do tego celu dojść. Zwy-
kłem mawiać, że organizacja powinna być „sa-
moucząca się”, czyli rozmawiać o swoich błę-
dach, naprawiać je, nie powtarzać ich kolejny 
raz, inspirować, motywować, wspólnie szukać 
produktów i rozwiązań.
Prowadzę bardzo otwartą komunikację z pra-
cownikami, możemy powiedzieć sobie wprost 
wiele, czasami bardzo niemiłych rzeczy…, ale 
to powoduje, że nikt nie boi się wypowiedzieć 
swoich opinii.
Życie nauczyło mnie szanować koszty, pienią-
dze i zawsze szukać ulepszeń. Ja zawsze chcę 

być najlepszy! Nigdy nie jest tak dobrze, by nie 
mogło być lepiej. W XXI wieku, jeśli nawet naj-
lepsza marka nie będzie wprowadzać innowa-
cji albo osiądzie na laurach, to prędzej czy póź-
niej zginie.

Czy ma Pan konkretny sposób, w jaki moty-
wuje pracowników? Jak Pan wydobywa z nich 
kreatywność i ich inspiruje?
Najistotniejsze jest umożliwienie pracowni-
kom podejmowania decyzji we własnym za-
kresie odpowiedzialności. System nakazowy 
powoduje, że pracownik zamyka się i nic nie 
robi, bo czeka na decyzje szefa. Takie podej-
ście niszczy w ludziach kreatywność. W sytua-
cji odwrotnej – jeśli to szef czeka na inspiracje 
od pracowników, może ich pochwalić, napro-
wadzić, dyskutować o rozwiązaniach. Wtedy 
pracownik chce się pochwalić, że sam znalazł 
ciekawe rozwiązanie, chce coś zmienić, spraw-
dzić, jaki to może odnieść efekt. Zdarza się 
oczywiście, że niektóre pomysły, mówiąc de-
likatnie, nie są specjalnie tra ione, ale absolut-
nie nie można tego powiedzieć pracownikowi 
wprost. To tylko może zabić jego kreatywność. 
Znajdujemy zatem argumenty za i przeciw, by 
pracownik sam doszedł do wniosku, że dany 
pomysł należy ulepszyć lub szukać kolejnych 
rozwiązań. Z takich pomysłów często powsta-
ją naprawdę świetne projekty!

Czy koncepcje, pomysły i rozwiązania czerpie-
cie również z sugestii klientów?
Jak najbardziej! Właśnie dzięki rozmowom 
z klientami mamy najciekawsze pomysły, któ-
re konwertujemy na produkty. Nieprzerwanie 
pracujemy nad elastycznością naszej oferty, by 
być jak najbliżej klienta i spełniać jego ocze-
kiwania – bo przecież to jest klucz do sukce-
su. W czerwcu 2013 r. dokonaliśmy pierwszych 
zmian produktowych w zakresie kart sporto-
wo-rekreacyjnych, w grudniu wprowadziliśmy 
przełomowy produkt prepaidowy – MultiKar-
net Smart, który będzie rewolucją na rynku.

Zatem udało się już zrealizować część pier-
wotnych założeń? Na czym polegać będzie ta 
rewolucja?
Zdecydowanie tak . Mult iKarnet Smart to 
produkt, który różni się od standardowych 
karnetów, ponieważ pracownik nie traci 



59luty2014 | Personelplus

niewykorzystanych środków, pieniądze prze-
znaczane comiesięcznie na karnet nie przepa-
dają aż przez 12 miesięcy. Każdy pracownik 
ma swoją indywidualna „skarbonkę”, do któ-
rej wpływają pieniądze – doładowania. W no-
woczesnym rozwiązaniu prepaidowym karnet 
nie jest jedynie możliwością chodzenia – wpro-
wadzamy transparentność i czystość reguł 
– pracownik irmy wie, ile dana usługa kosz-
tuje, więc widzi wartość w tym, co wybiera. To 
zarazem duża oszczędność dla pracodawców.

Zatem można wywnioskować, że przekłada 
Pan wewnętrzne założenia optymalizacji kosz-
tów i transparentności na swoje produkty…
Jak najbardziej! Klient ma widzieć, że nie chce-
my po prostu brać pieniędzy. Nasze analizy 
wskazały, że średnio jedynie 10 proc. pracow-
ników w pełni wykorzystuje wartość karne-
tów, a nawet 70 proc. w ogóle z nich nie korzysta 
lub robi to maksymalnie dwa raz w miesiącu. 
Mamy tak fantastyczny system informatyczny, 
że możemy na podstawie rozmów z naszymi 
klientami przygotować produkt dostosowany 
do realnych środków, które irma chce wydat-
kować na sport, aby irma wydawała te pienią-
dze w całości i żeby one rzeczywiście moty-
wowały pracowników i dawały im maksimum 
korzyści. W Skandynawii 81 proc. ludzi aktyw-
nie – czyli przynajmniej dwa razy w tygodniu 
– uprawia sport, w Europie Zachodniej – śred-
nio 50 proc., w Polsce zaś – jedynie 24 proc. 
Zatem długa droga przed nami. Społeczeństwo 
zyskuje coraz większą świadomość, że aktyw-
ność izyczna wpływa na zdrowie, odstreso-
wuje, powoduje, że człowiek patrzy inaczej na 
świat, jest bardziej zmotywowany.

Konkurencja na rynku jest silna, do niedaw-
na można było powiedzieć wręcz o monopolu. 
Jakie innowacje musieliście Państwo wpro-
wadzić, by zachęcić klientów do skorzystania 
z Waszej oferty?
System tradycyjnych karnetów polega na za-
łożeniu, że pracownicy statystycznie rzadko 
będą z nich korzystać. Firmy oferujące karne-
ty sportowe zarabiają, kiedy pracownicy np. na 
itness czy basen nie chodzą. To jest schizofre-

nia, teoretycznie motywujemy pracowników 
przez sport, a praktycznie wygodnie i bez wy-
siłku zarabiamy, gdy pracownicy z karnetów 

nie korzystają. My patrzymy przyszłościowo. 
Nowe rozwiązanie musi spowodować oszczęd-
ności dla pracodawcy.

Zatem jak będziecie zarabiać, gdy tak znaczą-
co minimalizujecie koszty klientów?
Wystarczy zajrzeć do statystyk giełdowych 
– branża sportowo-rekreacyjna jest biznesem 
o bardzo dużych dochodach, zatem stworzenie 
oferty uczciwszej i transparentnej spowoduje, 
że z jednej strony pracodawca dostanie więcej 
za mniej, pracownik otrzyma możliwość sko-
rzystania z większej liczby usług, a my i tak 
zarobimy na tyle satysfakcjonująco, że będzie 
nam się to opłacało.

 Zw ykłem mawiać ,  że organizacja 

powinna być „samoucząca się”, czyli roz-

mawiać o swoich błędach, naprawiać je, 

nie powtarzać ich kolejny raz, inspirować, 

motywować, wspólnie szukać produktów 

i rozwiązań. 
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Motywacja pozafinansowa pracowników

Rozumiem, że zysk osiągną Państwo poprzez 
efekt skali?
Tak. W nowym rozwiązaniu nie musimy na kar-
necie zarabiać 20–30 zł, możemy sobie pozwo-
lić na zysk 5–8 zł. Ze względu na skalę – kwota 
pomnożona przez liczbę klientów daje satys-
fakcjonujący wzrost. Zależy mi na satysfakcji 
naszych biznesowych partnerów. Będą nam 
wdzięczni za tak innowacyjne rozwiązania.

Motywowanie pozapłacowe nabiera coraz 
większego znaczenia… Czy odczuwa Pan 
wzrost zainteresowania pracodawców oferta-
mi rozwiązań kafeteryjnych?
To przyszłość naszej branży. Dlatego już w tra-
dycyjnych rozwiązaniach daliśmy możliwość 
skorzystania z pakietu AXA Assistance – Po-
wrót do Zdrowia, gdzie w przypadku wypadku 
płacimy za pełną rehabilitację pracownika ir-
my. Dodatkowo dajemy możliwość zakupienia 
biletów do Multikina po obniżonej cenie. Użyt-
kownicy naszych MultiKarnetów mogą też ko-
rzystać z aplikacji Reconti pozwalającej ustalić 
swoją dietę i program ćwiczeń. Docelowo pra-
cownik, posiadając jeden produkt, będzie mógł 
korzystać z szerokiej gamy usług. Będziemy tę 
ofertę rozwijać, i to szybko.

Motywowanie przez sport to jedno. Ale jak ina-
czej można, Pana zdaniem, motywować pra-
cowników? Które sposoby motywowania uzna-
je Pan za najbardziej efektywne?
Pomimo niestabilnej sytuacji makroekono-
micznej – każda dobra irma musi walczyć 
o talenty i zaangażowanie pracowników, dbać 
o nich poprzez różnego rodzaju działania. 
Mogą to być szkolenia, karty sportowe, każ-
da irma powinna znaleźć swoją drogę. Jednak 
bezsprzecznie najważniejszy jest… rozsądny 
szef, który umie motywować. Można się z tego 
śmiać, ale bezpośredni przełożony, będący li-
derem, wzorem do naśladowania, jest bezcen-
ny. Inne rzeczy są substytutami, które mają 

tylko pomóc liderom czy menedżerom w mo-
tywowaniu.

Jak widzi Pan rynek karnetów sportowych za 
pięć, 10 lat?
W moim przekonaniu tradycyjne karnety do-
stępne będą jedynie dla klientów indywidual-
nych, w poszczególnych klubach. W dobie roz-
woju techniki, social media, informatyki irmy 
będą w stanie oferować znacznie więcej, efek-
tywnie minimalizując przy tym koszty. Prze-
sunie się to właśnie w stronę kafeterii. Dojdzie 
do tego, co zapoczątkowaliśmy – skończy się 
wyrzucanie pieniędzy pracodawców do ciem-
nego wora, gdzie ogromne pieniądze bez śladu 
przepadają. Oszczędzi na tym pracodawca i zy-
ska pracownik.

Co uważa Pan za swój największy sukces za-
wodowy?
Myślę, że jest jeszcze przede mną. Za spory 
sukces uważam wyprowadzenie w ciągu ośmiu 
lat Deutsche Banku (DB PBC) z 0,5 proc. udzia-
łu w rynku kredytów hipotecznych do 8 proc. 
i pozycji trzeciego gracza na rynku. Bank miał 
wtedy najwyższy udział w krajowym rynku 
hipotek ze wszystkich oddziałów DB PBC na 
świecie oraz najniższy wskaźnik ryzyka za-
równo w polskim sektorze bankowym, jak 
i spośród wszystkich ilii DB PBC na świecie.

A może bardziej prywatnie… Czy uprawia Pan 
sport? Jakie aktywności preferuje Pan najbar-
dziej?
Co najmniej raz w tygodniu gram w tenisa, 
dzięki temu jestem w stanie choć na chwilę za-
pomnieć o wszystkim. Gdy mam więcej czasu 
– pływam oraz gram na gitarze i pianinie, co 
mnie bardzo odpręża. Ja również powinienem 
uczyć się od Skandynawów i sport uprawiać 
dwa razy częściej.■

Rozmawiała Małgorzata Rzewuska

Maciej Molewski
prezes zarządu OK System Polska S.A. – najmłodszego na rynku benefitów pozapłacowych oferenta programu sportowo-
-rekreacyjnego, stanowiącego popularny motywator pozafinansowy. Funkcję prezesa pełni od września 2013 r.; wcześniej, 
od marca 2013 r., zasiadał w zarządzie jako wiceprezes. Poprzednio prezes zarządu Idea Expert, gdzie przeprowadził 
restrukturyzację, zbudował nowy model biznesowy oraz wprowadził nowe produkty. Jako dyrektor Departamentu Bankowości 
Hipotecznej na swoim koncie ma również wyprowadzenie Deutsche Bank PBC S.A. na pozycję trzeciego największego banku 
na rynku krajowym pod względem wielkości sprzedaży kredytów hipotecznych.


