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- Tak.
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Edytorial

„To kłamstwo. 
Zmiany 

w OFE 
dały tylko jedną czwartą 
poprawy defi cytu”.

 

PROC.
Tyle wyniosła infl acja w lutym, 
wobec 1,7 proc. w styczniu, 
podał GUS. Ceny rosną 
najwolniej od paździer-
nika 2006 roku. Infl a-
cja już drugi miesiąc 
była poniżej celu 
NBP wynoszące-
go 2,5 proc.

1,3

wicepremier Jacek Rostowski w liście do Jarosława 
Kaczyńskiego. PiS we wniosku o odwołanie rządu 

twierdził, że defi cyt fi nansów publicznych udało się 
zbić głównie dzięki obcięciu składki. Z
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OFE CZY „TA–DAA”

Pierwszy dzień wiosny. Dwa lata temu. 
Gotham City…, przepraszam, Sopot, War-
szawa, Puławy i inne miasta członków 
OFE zasiadły wieczorem przed telewi-
zorami, by obejrzeć debatę między Jac-
kiem Rostowskim a Leszkiem Balcerowi-
czem. To był kulminacyjny moment batalii 
o obniżenie składek na Otwarte Fundusze 
Emerytalne. Równie emocjonujący, co 
niezrozumiały. Padały wielkie słowa: „Wy-
datki na OFE są najbardziej bezsensowny-
mi w budżecie” (Rostowski) kontra „Pie-
niądze z OFE budują nasze oszczędności” 
(Balcerowicz). Joker, wyraźnie rozluźniony 
i pewny swego, na różne sposoby próbo-
wał przeciągnąć na swoją stronę Batmana 
(„Leszku…”). Nie przeciągnął, ale bata-
lię wygrał. I choć kilka miesięcy później 
minister Rostowski obiecywał, że na tym 
koniec (co przypominamy na okładce), 
było wielce prawdopodobne, że natura 
znów weźmie górę. Bo przecież budżet, 
a i „lekcja, która nie zostaje zaliczona, po-
wtarza się”, jak mawiał fi lmowy bohater. 

Moment powtórki właśnie nadchodzi. Mi-
nisterstwo Finansów znów chce zmienić 
założenia reformy emerytalnej. A branża 
widzi w tym początek całkowitego już 
końca, nazywając plany „nacjonalizacją 
OFE”. Joker, jak wtedy, z właściwą sobie 
gracją i pewnością siebie. Władze OFE, 
również jak wówczas, bez pomysłu na 
obronę. I choć raz pojawił się już Batman, 
to nie wiadomo, czy z własnej inicjatywy, 
czy został przywołany na pomoc. 
Tymczasem zwykli mieszkańcy OFE znów 
widzą mało zrozumiały bój o ich pieniądze. 
W głowach dźwięczą im zaś słowa: „Jedyny 
sensowny sposób na życie w tym świecie to 
ten pozbawiony reguł”. Słowa z fi lmu. Oby 
tylko nie wypowiedział ich żaden z rzeczy-
wistych bohaterów.              

——  Cezary Szymanek, redaktor naczelny 
„Bloomberg Businessweek Polska”

@cszymanek on twitter
cezary.szymanek@bbwp24.pl
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Widzi nam się
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Mam dobre pomysły 
na rozwój GPW, całej 

grupy kapitałowej, 
naszego rynku, a może 

nawet więcej… 
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Z Adamem Maciejewskim, 
prezesem Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie 
rozmawia Cezary Szymanek. 

Giełda, etyka 
i dobre intencje

Mijają dwa miesiące od Pana wyboru 
na prezesa GPW, a my siedzimy 
w starym gabinecie.
Ogromnie lubię ten pokój – mam z nim 
związane bardzo cenne wspomnienia. 
Choćby z tym stołem, przy którym siedzi-
my. Przy nim np. negocjowałem i podpi-
sywałem najważniejsze w historii giełdy 
umowy. Tutaj ja i moi współpracowni-
cy zostawiliśmy naprawdę dużo potu. 
A poza tym ja naprawdę mam na głowie 
ważniejsze sprawy. 

A może trudno jest się zmierzyć 
z przeszłością po Ludwiku 
Sobolewskim?
Lubię wyzwania. Ale nie jest nim 
na pewno mierzenie się z przeszłością. 
Wolę mierzyć się z przyszłością. 
A do tego potrzebne są zmiany. 

Wszystko już Pan zmienił?
Nie. I nie zamierzam zmieniać wszyst-
kiego. Natomiast pełną zdolność do 
tego mam właściwie od trzech tygodni, 
bo dopiero wtedy formalnie zostałem 
szefem giełdy.  

Czego jest więcej – rzeczy do poprawy 
czy tych dobrych?
Prawdę mówiąc…

…prawdę.
Uważam, że w sferze relacji, organizacji 
i motywacji do pracy jest dużo do zrobie-
nia. Struktura organizacji, pewne pro-
cesy już zostały mocno zmodyfi kowane. 
Reakcja pracowników na te zmiany jest 
bardzo pozytywna. Ale chciałbym zostać 
dobrze zrozumiany – w najmniejszym 
stopniu nie deprecjonuję osiągnięć po-
przednika. Każdy ma swój indywidualny 
styl zarządzania. Prezes Sobolewski miał 

swój, ja mam swój i nie nam oceniać, 
który jest lepszy.

Jakby Pan nazwał swój styl 
zarządzania?
Demokratyczno–delegujący. 
To jest styl, który stawia na współpra-
cę i kompetencje oraz odpowiedzial-
ność innych. Sprawdza się w grupach 
dojrzałych, a za taką uważam grupę 
swoich współpracowników. Nie chcę 
budować etosu mojej nieomylności 
i udawać, że wszelkie kompetencje 
organizacji mieszczą się w tym gabi-
necie lub w mojej głowie. Dużą rolę 
odgrywa w tym wszystkim zaufanie 
na poziomach profesjonalnym i etycz-
nym. Czasami jednak musiałem 
ten styl zmieniać na autokratyczny. 
Giełda to niezwykle trudna w zarzą-
dzaniu organizacja. Ma takie obszary 
i takie momenty, kiedy ten właśnie 
styl jest potrzebny. Na szczęście nie 
mam problemu z jego stosowaniem, 
jeśli jest taka potrzeba. Takie są moje 
doświadczenia z ostatnich 19 lat, 
kiedy brałem aktywny udział w budo-
wie giełdy. Od małej, lokalnej insty-
tucji, do największej giełdy naszego 
regionu.  

I teraz przyszedł czas odcinania 
kuponów?
Tak tego nie traktuję. To stało się 
trochę przypadkiem.

Nie wmówi mi Pan, że nie chciał 
zostać prezesem.
Nie planowałem tego i do tego 
nie dążyłem. Chciałem robić fajne 
i sensowne rzeczy. Zostanie prezesem 
to skutek uboczny takiego podejścia. 
Ale pozytywny skutek. I chciałbym, 
by to było powszechne podejście 
do czegoś, co nazywamy karierą za-
wodową. Róbmy swoje najlepiej, jak 
potrafi my, z pasją i szacunkiem wobec 
innych. To da nam autentyczną sa-
tysfakcję. Stanowiska są rzeczą 
wtórną. Myślenie w kategoriach 
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