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PRZYCHODZI             

KLIENT DO BANKIERA 
 

Drogi Czytelniku, 
 
z pewnością jesteś klientem przynajmniej jednego 
banku, któremu ufasz, że bezpiecznie przechowa 
Twoje pieniądze. Zaufanie do banków wzięło się po 
części z powszechnego przeświadczenia o ich wia-
rygodności. Każdy z nas słyszał potoczne powie-
dzenia wyrażające pewność lub gwarancję, takie 
jak: „na bank”, „bankowo”, „masz to jak w banku” 
itp. Choć pracowników banku nie nazywa się już 
formalnie „urzędnikami”, to wiele osób traktuje 
wciąż słowa bankowca niemal jak delficką wyrocz-
nię. Pamiętajmy jednak, że banki nie są instytucja-
mi charytatywnymi i muszą zarabiać. Niektóre z 
nich, bazując na wspomnianym zaufaniu, w pogoni 
za zyskami przekroczyły jednak pewną granicę. 
 
Niniejsze opowiadanie stanowi anty-przykład do-
radztwa finansowego. Jego celem jest nakłonienie 
Cię, drogi Czytelniku, do zachowania racjonalności 
i do głębszej refleksji nad tym, w co inwestujesz 
swoje pieniądze. Aby uniknąć surowego prawienia 
morałów wzbogaciłem tekst o „smaczki” i zabawne 
sytuacje z życia pracowników banku. Dzięki temu 
opowiadanie idealnie pasuje do porannej kawy. 
 
Tekst jest inspirowany zasłyszanymi wspomnie-
niami oraz książką Pawła Reszki pt. „Chciwość. Jak 
nas oszukują wielkie firmy”. Zbieżność imion i nazw 
jest przypadkowa. 
 

Czesław Bartłomiej Martysz, październik 2019 
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Lato 2009 roku było czasem bujnego rozkwitu polskiego doradztwa finansowego, nieskażo-
nego mifidami ani innymi dziwacznymi regulacjami. Wszyscy ekscytowali się wielkim kryzy-
sem subprime, a ogromną popularność zaczęły zdobywać instrumenty z gwarancją kapitału, 
które niemal zupełnie wyłączały zdroworozsądkowe myślenie u klientów.  
 
W oddziale renomowanego Elite Banku gdzieś w centrum Warszawy panowała senna atmos-
fera. Był szczyt sezonu urlopowego. Spotkań zaplanowanych na ten dzień było zaledwie kilka 
i bankierzy nie mieli w zasadzie nic do roboty. Recepcjonistka Weronika buszowała z nudów 
w internecie w poszukiwaniu wakacji last-minute. Gdy wstawała zza mahoniowego politu-
rowanego stołu natychmiast przejmowała kontrolę nad każdym mężczyzną przekraczającym 
próg oddziału. Miała ponad 178 cm wzrostu i figurę modelki – smukłą twarz, policzki z zary-
sowanymi kośćmi policzkowymi, wydatne usta, blond włosy sięgające ramion i długie zgrab-
ne nogi. Była wizytówką oddziału, a jeden z klientów zwierzył się jej kiedyś, że do banku 
przychodzi głównie po to... by móc ją zobaczyć.  
 
Nagle Weronika poderwała głowę znad monitora, spojrzała przez przyciemnianą szybę, po 
czym chwyciła raptownie za słuchawkę krzycząc: "Idą! Idą!!!". Po kilku sekundach przez ko-
rytarz przetoczyła się horda bankierów. Biegli w kierunku wyjścia sprintem jak w filmie "Ry-
dwany Ognia", jakby za rogiem w Lidlu mieli właśnie "rzucić” Crocsy. Wnet oblepili parko-
mat, który zaczął połykać kolejne miedziaki. Wszystkim udało się uniknąć 50-złotowej kary 
za brak bileciku. Bankierzy nie byli w ciemię bici - to było  dobrze skalkulowane ryzyko! Skoro 
całodzienne parkowanie kosztowało ok. 20 złotych, kara wynosiła 50 złotych a kontrolerzy 
pojawiali się średnio co 3 dni, to i tak bardziej opłacało się stać "na gapę" - tym bardziej, że 
recepcjonistka miała doskonały widok na ulicę. Podczas sezonu ogórkowego takie biegi ban-
kierów do parkomatu były ważną formą rozrywki i prawdziwej męskiej rywalizacji. 
 
Senność dni skutecznie przerywały spotkania. Te wewnętrzne były mniej ekscytujące - prze-
ważnie motywująco-grożące, kiedy kierownik oddziału rugał wszystkich, gapiąc się w exce-
lowe tabelki jak sroka w gnat. Bardziej przyjemne były za to cykliczne spotkania szkoleniowe 
- poziomem otwartości przypominały trochę mityngi grupy AA, z taką różnicą, że zamiast o 
wysokich procentach w płynie rozmawiano o dobrych procentach prowizji i ich pochodnych 
- o „wbitach”, mykach sprzedażowych z wykorzystaniem techniki NLP, „domykaniu” sprze-
daży i ogólnie o tym, że „będzie grubo!”. Szczególną atencją dyrektorstwa cieszyły się 
„regsy”, czyli ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe z regularną, comiesięczną obowiązkową 
wpłatą. Atmosferę rywalizacji potęgowały służbowe maile dyrektora sprzedaży, który wy-
raźnie minął się z powołaniem dziennikarza relacjonującego gonitwy koni:  
 

„Zostały ostatnie trzy dni kwartału. Udowodnijcie na co Was stać! W konkursie pro-
wadzi Rychu z Gdańska (6000 punktów), po piętach drepcze mu Jędruś z Mławy 
(5750) wraz z Arkiem z Warszawy (5600). Najlepszy otrzyma podwójną prowizję! 
Przypominam, że dla oddziału, który spisze największą liczbę regsów, czeka fanta-
styczna nagroda – wypasiony event samochodowy ze szkołą rajdową i wieczorną im-
prezą! W tym momencie prowadzi zespół WAWA2!!! 
Pierwsze 3 osoby, które sprzedadzą najwięcej regsów, zgarniają „sikory” od TU Ame-
ryka! Ciśniemy!!”. 

 
Prawdziwych emocji dostarczały jednak wizyty klientów. Spotkania umawiali bankierzy lub 
infolinia, ale czasem zdarzali się przybysze "z buta", nawiedzający bank bez zapowiedzi. O ile 
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do zaplanowanego spotkania można się było przygotować, poszperać w internecie i znaleźć 
dobry temat na rozpoczęcie spotkania, o tyle wizyta klientów „z buta" była zawsze wielką 
niewiadomą. Mógł to być zwykły "ciułacz" lub „zgred”, który ledwie uzbierał regulaminowe 
minimum 250 tys. złotych i pocił się nawet na myśl o lokacie. Mógł to być "fantasta", czyli 
klient szukający krótkich inwestycji o niskim ryzyku i fenomenalnej stopie zwrotu – takiego 
delikwenta należało brutalnie sprowadzić na ziemię. Ale mógł to również być klient "cicho-
ciemny" - nieufny, pozornie skromny, a w rzeczywistości… nieprzyzwoicie bogaty. 
 
Bankierzy często przechwalali się tym, kogo spotkali i jak przebiegła rozmowa. Legendą 
owiana była wizyta pewnego niezapowiedzianego klienta, która trwała zaledwie... 30 se-
kund. A było mniej więcej tak: 
 - Dzień Dobry, witamy w naszym banku! Jak mogę Panu pomóc? – zaczął książkowo bankier, 
napalony na prowizje jak szczerbaty na fabrykę sucharów. 
 - Zanim zaczniemy mam do Pana szybkie pytanie: Ilu ma Pan klientów?  
- Yyy... wie Pan, nigdy ich nie liczyłem... Ale pewnie koło stu? 
Wtem klient raptownie zerwał się z krzesła jakby usiadł na gorącym piecu i wypalił: 
 - To niepoważne!! Toż to hucpa, a nie private banking!! Pan nie będzie miał czasu dla moich 
pieniędzy!! Żegnam!! 
 
Dochodziła godzina 13:00, gdy do oddziału Elite Banku wkroczył klient „z buta”, z miejsca 
prosząc o spotkanie w sprawie inwestycji. Recepcjonistka zaprosiła go do wolnej salki, po 
czym podążyła długim korytarzem w stronę zaplecza. Tuż za winklem (zwanym przez bankie-
rów „granicą ściemy”) obite materiałem ściany, lamperie i ozdobne listwy ustępowały miej-
sca odrapanej bieli. W niewielkim kwadratowym pomieszczeniu siedziało dziesięć osób. Na 
stołach walały się sterty dokumentów, pieczątek, gazet oraz fragmentów garderoby, przez 
co pokój przypominał raczej kanciapę na mopy aniżeli zaplecze poważnej instytucji finanso-
wej. Dodatkowo tego dnia był okropny upał i mimo włączonej na pełny regulator klimatyza-
cji wszyscy siedzieli w krótkich spodenkach i t-shirtach, przypominając raczej bandę bikinia-
rzy niż bohaterów serialu „Suits”. Zbliżający się stukot obcasów zaalarmował całe zaplecze.   
 
- Chłopaki, przyszedł klient z buta – oznajmiła chłodnym tonem piękność z recepcji - Kto go 
weźmie? 
Zapadła cisza, jakby wszyscy nasłuchiwali, czy za drzwiami nie czai się ksiądz z kolędą. Entu-
zjazmu brak – zupełnie jak w podstawówce, gdy brakowało chętnego by „pójść do tablicy”. 
W takim upale po prostu nikomu nie uśmiechało się wbijać w ciasny garnitur. Impas prze-
rwało w końcu wymuszone ciągnięcie losów. Z krzesła poderwał się ociężale 23-letni asy-
stent Mariusz, zaoczny student wydziału finansów pewnej stołecznej uczelni. Mariusz pra-
cował w banku zaledwie pół roku. Służbowo podlegał starszemu bankierowi, który za sprze-
dane produkty inwestycyjne wręczał młodzikowi „nieoficjalne” premie. Chłopak miał już 
pewne sukcesy na swoim koncie, był silnie zmotywowany i młodzieńczo naiwny, szczerze 
wierząc w produkty swojego banku. 
 
Mariusz zniknął w klaustrofobicznej łazience i po chwili wrócił „przebrany za bankiera”. Był 
odstrzelony jak woźny w dzień nauczyciela. Przejrzał się w lustrze, poprawił czarny śledziowy 
krawat, wyciągnął z rękawów marynarki mankiety koszuli z widocznymi inicjałami i ruszył na 
spotkanie. Wchodząc do salki skupił swój wzrok na niewysokim, lekko siwiejącym panu 
w skórzanej kamizelce w okolicach 50-tki, który od ponad 15 minut siedział plecami do okna. 
„To dobrze” – pomyślał asystent. Na szkoleniu uczono go, że gdy twój rozmówca siedzi twa-
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rzą do okna, to bywa rozkojarzony i mniej słucha. Klient bawił się firmowym długopisem, 
który celowo pozostawiono bez skuwki. Zabieg ten dawał bowiem gwarancję, że klient nie 
przywłaszczy sobie długopisu w obawie o zabrudzenia na ubraniu. 
- Dzień Dobry! Nazywam się Mariusz Wąski – rzekł asystent podając jednocześnie klientowi 
dłoń i uśmiechając się jak Jim Carrey – Bardzo przepraszam, że musiał Pan czekać, ale finali-
zowałem właśnie dużą transakcję dla mojego starego klienta. Czym mogę Panu pomóc? 
- Dzień Dobry… Ryszard Ciasny - zaczął niemrawo klient, błądząc wzrokiem po ciemnym po-
koju wystrojonym obrazami dżentelmenów w cylindrach – Ja… widziałem reklamę, że macie 
taki pakiet inwestycyjny z telewizorem i dobrą lokatą na 250 000 zł. 
- I pewnie przyszedł Pan po telewizor, prawda? – zażartował sucho asystent. 
Starszy Pan zmieszał się ale zaraz wyjaśnił, że ten telewizor to chciał wnuczkowi dać w pre-
zencie. 
- Panie Ryszardzie, nie jestem przekonany, czy ten pakiet jest dla Pana. Wie Pan, bo to jest  
takie połączenie lokaty z planem oszczędnościowym opakowanym w polisę – wpłaca Pan na 
start pewną kwotę i przez 12 lat dopłaca miesięcznie po kilka tysięcy złotych. Pieniądze in-
westujemy w najlepsze fundusze inwestycyjne, które zarabiają średnio 10% rocznie. Dodat-
kowo otrzymuje Pan ubezpieczenie na życie i może zmieniać skład portfela nie płacąc po-
datku „Belki”. Ale bądźmy fair, nie będę wciskać kwadratu w kółko - żeby wyszła z tego sen-
sowna sumka, to musi Pan teraz zainwestować przynajmniej 500 000 zł. Ale Pan pewnie nie 
ma takiej kwoty… 
 
Szczypta bezczelności asystenta w połączeniu ze sztuczną troską wprawiły starszego pana w 
zakłopotanie. Zaczął się tłumaczyć się, że w sumie to mógłby zainwestować… 5 000 000 zł. 
Wyjaśnił, że boi się pokazywać z takimi pieniędzmi w rodzinnym Nasielsku. Przyjechał spe-
cjalnie do stolicy, bo tu jest anonimowy i nikt go nie zna. Usłyszawszy to Mariusz zdębiał, ale 
nie dał tego po sobie poznać. Grał dalej: 
- To bardzo dobrze, że przyszedł Pan do nas. Taka kwota otwiera nowe możliwości, spró-
bujmy zatem zbudować dla Pana portfel inwestycyjny. 
Mariusz przeprowadził dokładny wywiad, chciał poznać klienta i jego „bóle”. Na kartce A4 
z rozmachem podzielił 5 000 000 zł na kilka lokat, polis i produktów inwestycyjnych, wyko-
rzystując absolutnie wszystkie, jakie zdążył poznać w ciągu półrocznej praktyki w banku. 
- Panie Ryszardzie, muszę przyznać, że doskonale się z Panem rozmawia, bo wiele osób nie 
potrafi odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla nich w życiu ważne. A ja jestem przekona-
ny, że dla Pana bardzo cenne jest poczucie bezpieczeństwa Pana rodziny. Mając to na uwa-
dze przygotowałem dla Pana portfel inwestycyjny - to prawdziwe perpetuum mobile! Zyski 
z obligacji i lokat reinwestuje Pan w comiesięczne wpłaty na polisę z funduszami, a dodat-
kowo zarabia Pan jeszcze na kilku strukturach z gwarancją kapitału. 
- Ale ja nie wiem co wybrać z tych funduszy, nie wiem jak tym potem zarządzać! 
- Funduszami się proszę nie martwić, będę Panu pomagał wybrać te najlepsze! Jeśli Pan 
chce, proszę dać mi pełnomocnictwo a będę to robił za Pana! Dodatkowo na zachętę mogę 
zaproponować Panu lokatę na 10% zamiast na 8%, jeśli zdecyduje się Pan jeszcze dziś. 
 
W głowie klienta kotłowały się setki myśli. Po chwili zaczął niepewnie: 
- No dobra, ale jakoś małe te procenty na lokacie, nie można więcej? 
Asystent aktorsko pokręcił nosem, bo takich ciosów nauczył się już unikać. Po chwili zawa-
hania niemal tak naturalnego jak twarz Mickeya Rourke Mariusz obiecał swemu klientowi, 
że postara się załatwić „coś extra” na dobry początek współpracy. Asystent wyszedł z salki 
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i skierował się... prosto do łazienki. Załatwił się, umył ręce, poprawił krawat, wszedł dziarsko 
z powrotem do salki i z bananowym uśmiechem odparł: 
 - Panie Ryszardzie, rozmawiałem z moim przełożonym. Wprawdzie nie było łatwo, ale zgo-
dził się podnieść oprocentowanie lokaty do 12%. Rzadko robimy to dla nowych klientów… 
 
Gdy wydawało się już, że Rubikon został przekroczony, w ruch poszła drukarka, pieczątki 
i długopisy. Pan Ryszard posłusznie podpisywał przedkładane mu przed nos kwity. Formalnie 
potwierdzał, że wszystko zrozumiał, ale tak naprawdę zrozumiał niewiele. W pewnym mo-
mencie Ryszarda naszło jednak proste chłopskie zwątpienie: 
- Proszę Pana, ale czy ta struktura to bezpieczna jest? Wie Pan, ja nie wierzę w te produkty. 
- Panie Ryszardzie, mi to nie przeszkadza, my ubezpieczamy zarówno wierzących jak i nie-
wierzących . To jest produkt z gwarancją kapitału, oparty na stale rosnącym indeksie, za-
rządzany przez najlepszych fachowców zgodnie z regułami, za które kiedyś ktoś dostał nobla 
z ekonomii!   
- No tak, ale będę musiał co miesiąc przez 12 lat wpłacać pieniądze. To za długo! A gdybym 
chciał wyjść wcześniej to te opłaty likwidacyjne są olbrzymie. 
- Panie Ryszardzie, ma Pan absolutną rację – Mariusz powtórzył wyuczoną na szkoleniu for-
mułkę, bo z klientem trzeba się zawsze zgadzać - One muszą być olbrzymie, bo inaczej każdy 
by wychodził po roku przy pierwszych spadkach na giełdzie i produkt nie miałby kompletnie 
żadnego sensu! Trzeba czekać co najmniej 10 lat i złapać przynajmniej dwa cykle koniunktu-
ralne. To trochę tak jak w surfingu – trzeba po prostu poczekać na odpowiednią falę! A wie 
Pan, że właśnie tak inwestuje Warren Buffet?  
- Aaa... to ciekawe... 
- Poza tym, nie ma się czego bać. Wielu klientów już nam zaufało i teraz przysyłają swoich 
znajomych. Mogę Panu nieoficjalnie powiedzieć… że ten produkt sprzedaje się tak dobrze, 
że wkrótce ma zostać wycofany z oferty! Poza tym Panie Ryszardzie… jak uczyłem się jazdy 
na rowerze, to też się bałem, a potem to była jazda! To jest wyłącznie bariera strachu, wy-
starczy tylko ją pokonać. Proszę dać mi 1% swojego zaufania a postaram się przerodzić je w 
100% lojalności i satysfakcji, jak u wielu moich klientów. Gwarantuję Panu, że już po pół roku 
zarobi Pan kilka procent! 
 
Zbliżał się epilog spotkania: 
- Panie Mariuszu, w porządku. Gdzie mam wpłacić pieniądze? 
- Panie Ryszardzie, oto numer Pana nowego rachunku w naszym Elite Banku, proszę tu 
wpłacić wszystkie pieniądze. Infolinia skontaktuje się z Panem i potwierdzi przelewy na po-
szczególne produkty. 
- No dobrze, ale czy ten rachunek na pewno działa? Czy pieniądze nie zginą? Może przeleję 
najpierw 10 złotych i Pan mi powie, czy doszły? 
- Panie Ryszardzie.... Nie ma się czego bać, jesteśmy renomowanym bankiem! My nie bie-
rzemy pieniędzy i uciekamy w krzaki. Ale dla Pana świętego spokoju umówmy się, że naj-
pierw przeleje Pan jakąś małą kwotę. Tylko niech Pan mi nie mówi ile – to ja zadzwonię do 
Pana i powiem ile przyszło. Jak kwota będzie się zgadzała to przeleje Pan resztę, dobrze? 
 - Yyy?... Aaaa! To doskonały pomysł! – zaskoczył wreszcie Ryszard jak diesel na syberyjskim 
mrozie. 
 - Panie Ryszardzie, widzę, że się Pan uspokoił, więc opowiem Panu dowcip: Czym różni się 
bankier od bankowca? Tym samym, czym rentier od rencisty . 
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Jeszcze tego samego dnia na ekranie starej Nokii Nasielszczanina wyświetlił się napis „Ma-
riusz Bankier”:  
- Panie Ryszardzie, tu Mariusz Wąski z Elite Banku. Na Pana rachunek wpłynęło 69 groszy. 
- Doskonale! Działa! To za chwilę puszczam resztę amunicji! 5 milionów, prawda? 
 
Dzięki interesom z Panem Ryszardem Ciasnym zarówno Mariusz Wąski jak i wszyscy jego 
koledzy z oddziału wykonali kwartalny plan sprzedażowy. Za wygraną w konkursie na naj-
wyższy „wykon” kwartału młodego asystenta awansowano na samodzielnego bankiera 
i wysłano wraz z grupą jemu podobnych stachanowców na kilkudniowy wyjazd „szkolenio-
wy" do Finlandii (nazwa najpopularniejszego napoju na tej eskapadzie nasuwa się sama :-). 
Poza tym Mariusz nabrał pewności siebie, gdy na jego lewej ręce pojawił się masywny 
szwajcarski automatyczny zegarek za ponad 10 tys. zł. – skromny „sikor” był upominkiem od 
zaprzyjaźnionego towarzystwa ubezpieczeń. Dzięki pokaźnej premii Mariusz kilka dni temu 
wyjechał z salonu nowiutkim VW Golfem GTI za 100 tys. zł. Brakujące 40 tys. zł pożyczył „na 
zeszyt" od kolegi z oddziału, który „dorabiał sobie” kredytami dla bliskich znajomych.  
 
Minęło pół roku, Święta Bożego Narodzenia już za pasem. Gdy Mariusz Wąski przekroczył 
próg oddziału banku poczuł, że coś ściska mu gardło. Tego dnia miał zaplanowane spotkanie 
z Ryszardem Ciasnym, ale jedyną dobrą wiadomością, jaką mógł mu przekazać, było to, że... 
zarobił na lokacie. Pozostałe pozycje na zadrukowanym tabelkami i wykresami firmowym 
papierze aż żarzyły się na czerwono, bo wartość portfela Pana Ryszarda w ciągu pół roku 
spadła o ponad 10%. Cały ranek młody bankier chodził po oddziale struty jakby połknął kilo 
gwoździ. Jego koledzy pocieszali go, że „jakoś to będzie”, ale zaraz dodawali złośliwie: 
„Dziewczyny mówiły, że nie dasz dziś rady!” . 
 
Mariusz zaczął spotkanie z Ryszardem Ciasnym dość niemrawo, jak skruszony małżonek du-
kający „to nie tak, jak myślisz”. Choć początek zwiastował katastrofę to już po chwili młody 
bankier wzniósł się na szczyty krasomówstwa. Wyjaśnił swemu „złotemu klientowi”, dobie-
rając słowa z iście chirurgiczną precyzją, że wszystkie produkty w portfelu wymagają więcej 
czasu, że pół roku to za krótko na kompleksową ocenę „performensu”, że rynki finansowe 
bywają bardzo turbulentne, że na pewno inwestycje odrobią straty... no i w skrócie, że „bę-
dzie grubo”. To, że emitent obligacji miał kilka dni opóźnienia w płatności odsetek, bankier 
spłycił krótko, że to „problemy techniczne z przelewem”, bo zna firmę i sam kupował jej pa-
piery. Mimochodem „zarzucił wędkę”, że w ramach promocji można bez opłat likwidacyj-
nych przetransferować pieniądze z części obecnych produktów na nowe, jeszcze bardziej 
dopracowane, o jeszcze lepszej historycznej stopie zwrotu i zarządzane przez jeszcze lep-
szych specjalistów (choć w rzeczywistości lepsze były tylko zapisy w regulaminie i kredowy 
papier, na którym wydrukowano ulotkę). Kończąc swe ostatnie zdanie Mariusz wypuścił po-
wietrze i poczuł ulgę jak po spowiedzi. Dobrze wiedział, że nowe produkty to nowe prowi-
zje... Czekając na wyrok nerwowo omiatał wzrokiem blat stołu. Po 10 sekundach krępującą 
ciszę przerwał w końcu Ryszard: 
 - Panie Mariuszu... no trudno, takie życie... to co robimy dalej? 
 
Minąwszy „granicę ściemy” Mariusz Wąski prawie lewitował, a bananowy wręcz uśmiech nie 
schodził z jego twarzy. Otwarła się przed nim zupełnie nowa perspektywa - nowy portfel, 
nowa prowizja, wypełnione tabelki w excelu, uznanie przełożonych i kolegów. Poczuł się jak 
polski wilk z Wall Street. „Dziewczyny się myliły..." – pomyślał z przekąsem . 
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