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KK to nie chciałby znaleźć się choćby na 
setnym miejscu listy najbogatszych 
Polaków? Żeby jednak osiągnął 

taką pozycję, musiałby urodzić się 6 tysięcy 
lat temu. A także pracować całe życie i osią-
gać miesięczne przychody na poziomie obec-
nej średniej krajowej. Zgromadziłby wtedy 
ok. 130 mln zł. Czyli tyle, ile ma najbiedniej-
szy ze wspomnianej setki. Aby zaś znaleźć się 
w czołówce listy, trzeba by urodzić się jeszcze 
przed exodusem człowieka z Afryki. To zresz-
tą duże uproszczenie, gdyż w wyliczeniu nie 
uwzględniono inflacji ani odsetek od lokat. 

Dziś oczywiście możemy bogacić się szybciej 
niż kilkanaście lat temu. A wtedy właśnie 
zaczynali funkcjonować polscy Rockefelle-
rzy. Dziś możemy poszczycić się już miliar-
derami, i to dolarowymi. Są nimi: Zygmunt 
Solorz-Żak, z fortuną wartą 2 mld dolarów, 
Jan Kulczyk (1,1 mld) i Leszek Czarnecki 
(1,05 mld). Ta trójka znalazła się również na 
światowej liście najbogatszych ludzi. Jeże-
li aktywa policzymy w złotych, to będziemy 
mieć 12 polskich miliarderów. Takie kwoty, 
biorąc pod uwagę, że średnie wynagrodzenie 
brutto w naszym kraju kształtuje się na po-

ziomie 2,7 tys. zł miesięcznie, mogą niejed-
nego przyprawić o zawrót głowy. 

CORAZ WIĘCEJ PIENIĘDZY
Wraz z rozwojem gospodarczym i cywilizacyj-
nym, w szybkim tempie wzrasta liczba ludzi 
zamożnych. Jak wynika z raportu CapGemi-
ni/Merill Lynch, liczba osób, które posiadają 
majątek finansowy o wartości co najmniej jed-
nego miliona dolarów (High Net Worth Indivi-
duals, „HNWI”), w ciągu ostatnich 10 lat uległa 
niemal podwojeniu – w roku 2005 było ich już 
8,7 mln. Jednocześnie dwukrotnie wzrosła 
wartość posiadanych przez nie aktywów, prze-
kraczając poziom 33 bln dolarów.
Dwie trzecie najzamożniejszych ludzi na świe-
cie mieszka w Ameryce Północnej i Europie. 
Największe tempo przyrostu milionerów moż-
na zaobserwować na Dalekim Wschodzie, 
w Indiach oraz Australii. Coraz liczniejszą grupę 
krezusów finansowych znajdziemy w Chińskiej 
Republice Ludowej czy w Rosji. Pod względem 
tempa wzrostu liczby najbogatszych, państwa 
europejskie, z wyjątkiem Hiszpanii i Wielkiej 
Brytanii, pozostają w tyle za światem.
Od wielu lat najbogatszym człowiekiem na 
świecie jest twórca Microsoftu Bill Gates. 
Jego majątek jest szacowany na 50 mld do-
larów. Kolejne miejsca zajmują: najznako-
mitszy inwestor giełdowy Warren Buffett 
(42 mld dolarów) oraz właściciel meksykań-
skich firm telekomunikacyjnych Carlos Slim 
Helu (30 mld dolarów). W sumie zgromadzi-
li oni dwa razy więcej niż roczne dochody bu-
dżetowe naszego państwa. 
Dzisiejsi krezusi finansowi aktywnie pomnaża-
ją swoje bogactwo nie tylko poprzez nabywa-
nie nieruchomości. Ale również, a wielu przede 
wszystkim, dzięki różnorodnym instrumentom 
wykorzystywanym na rynku papierów wartoś-
ciowych, funduszy, towarów czy surowców. 

ZARZĄDZAĆ FORTUNĄ POLAKÓW!
Brak pieniędzy to kłopot. Dużo pieniędzy to 
też problem – tylko inny. Zarządzanie ogrom-
nymi aktywami to niezwykle skomplikowana 
materia. Zwłaszcza że w skład potężnego ma-
jątku wchodzą zazwyczaj różnorodne inwe-
stycje – każde o innym charakterze: papiery 
wartościowe, nieruchomości, ruchomości, 
udziały w funduszach inwestycyjnych, lokaty 
bankowe, gotówka w pieniądzu krajowym, 
waluty, wierzytelności, metale i kamienie szla-
chetne, dzieła sztuki czy zbiory kolekcjoner-
skie. Częstokroć są one ulokowane w różnych 
częściach świata. Stąd dodatkowe ryzyko, jak 
zmienność kursów walut czy lokalna sytuacja 
ekonomiczna i polityczna. 
Do efektywnego zarządzania takim port-
felem niezbędna jest pomoc wyspecjalizo-
wanych instytucji finansowych operujących 
na globalnym rynku. Taką rolę pełnią ban-
ki świadczące usługi skierowane do osób 

Stu najbogatszych Polaków posiada majątek o łącznej 
wartości ponad 57 mld zł. Choć to ponaddwukrotnie mniej 
niż ma Bill Gates, powinno to stanowić wyzwnie 
i inspirację „do ataku” dla krajowych instytucji fi nansowych.

JAN MAZUREK

Świat 
bogactwa

JAK „DZIELENI” SĄ KLIENCI? 

 

Źródło: Ernst&Young, 2006 r.

Segment klientów Wartość aktywów 
płynnych (w euro)

Dochody miesięczne 
netto (w zł) Liczba osób (w tys.)

HNWI 1 mln 5 – 8

Premium Affl uent 300 tys. 15 – 17

Core Affl uent > 7500 75 – 100

Mass Afl uent 5000 – 7500 400 – 500

BOGACTWO NA ŚWIECIE

 

Źródło: CapGemini/Merill Lynch, 2006 r.
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z dużymi aktywami – bankowość prywatna 
(private banking). Przynosi im to znaczące 
przychody i zyski. Segment bankowości pry-
watnej jest najdynamiczniej rozwijającą się 
dziedziną usług finansowych. 
Dziś 100 najbogatszych Polaków posiada ma-
jątek o łącznej wartości ponad 57 mld zł. Choć 
to ponaddwukrotnie mniej niż ma Bill Gates, 
to jest to już dobry sygnał dla instytucji finan-
sowych funkcjonujących w naszym kraju. 
Stąd tak wiele banków postawiło sobie za cel 
świadczenie najwyższej klasy usług banko-
wych dla zamożnych klientów. Jako pierw-
szy na ścieżkę prywatnej bankowości wkro-
czył w 1993 r. Bank Handlowy w Warszawie 
SA, należący obecnie do Citigroup. W 1995 r. 
działalność taką rozpoczął Bank Rozwoju 
Eksportu (obecnie BRE Bank) a dwa lata póź-
niej Bank Pekao SA. Zakres i poziom ówczes-
nych usług stanowiły namiastkę dzisiejszego 
private bankingu. Prawdziwa rewolucja przy-
szła wraz z wejściem na nasz rynek banków 
zagranicznych, mających przewagę kapitało-
wą, know how oraz dostęp do instrumentów 
finansowych na całym świecie. Obecnie usłu-
gi bankowości prywatnej świadczy wiele in-
stytucji, m.in. BRE Bank, Citibank Handlowy, 
Noble Bank, Bank BPH, PKO BP, ING Bank, 
Millennium, Deutsche Bank, Raiffeisen, KBC 
Kredyt Bank, DZ Bank, Fortis Bank.

Na naszym rynku zaistnieli też światowi po-
tentaci w tej dziedzinie, jak: UBS, Merill Lynch, 
Credit Suisse, HSBC. Nie posiadają jednak li-
cencji na prowadzenie działalności bankowej. 
Mogą jedynie pośredniczyć w otwieraniu kont 
za granicą, a także promować swe usługi. 

Ze względu na stosunkowo niską zamożność 
naszego społeczeństwa oferta bankowości 
prywatnej w naszym kraju jest skromniejsza 
niż w wysoko rozwiniętych krajach. Stawia 
ona też przed klientami niższe progi wejścia. 
Private banking PKO BP może przyjąć klien-
tów o portfelu już od 100 tys. zł. Aby korzy-
stać z przywileju zindywidualizowanej obsłu-
gi w Deutsche Banku lub BRE Banku, należy 
zainwestować 500 tys. zł. 

W Noble Bank klientem może zostać oso-
ba, która zainwestuje co najmniej 200 tys. zł 
lub zdecyduje się na regularne oszczędzanie 
kwoty minimum 2 tys. zł miesięcznie. Z kolei 
BPH SA ofertę private bankingu dzieli na 
dwie kategorie i przeznacza dla klientów po-
siadających aktywa finansowe: (i) powyżej 
500 tys. zł oraz (ii) 300–500 tys. zł lub mie-
sięczne wpływy na rachunek od 15 tys. zł. 
Zarządzanie bogactwem (wealth mana-
gement) jest jeszcze w Polsce we wstępnej 
fazie rozwoju. Niektóre banki pomagają 
w załatwianiu prywatnych spraw najbogat-
szych klientów, co jest namiastką popularnej 
w krajach zachodnich usługi Family Office. 
Już dziś uprzywilejowani korzystają z porad 
prawnych i podatkowych. Uczestniczą też 
w elitarnych imprezach kulturalnych, arty-
stycznych i rekreacyjnych, niejednokrotnie 
z udziałem wybitnych osobistości.
Polski private banking korzysta ze wzorców sto-
sowanych w krajach o rozwiniętej bankowości 
prywatnej. Jednak chcąc zdobyć ludzi zamoż-
nych, banki będą musiały jeszcze wypracować 
lepsze metody ich obsługi oraz włożyć wiele 
pracy w szkolenie profesjonalnych doradców. 

A JAK JEST NA ŚWIECIE?
Jak podaje Scorpio Partnership’s Priva-
te w raporcie „The 2006 Private Banking 

W 2010 r. najbogatsi 
(HNWI) będą dys-
ponować 44,6 bln 
dolarów aktywów 

fi nansowych – o 1/4 
więcej niż w 2006 r.
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Benchmark”, wartość aktywów bankowo-
ści prywatnej na świecie, wycenianych we-
dług waluty bazowej w roku 2005 wzro-
sła o 18 proc. Banki zarządzały aktywami 
wartymi 8,5 bln dolarów – wynika z da-
nych uzyskanych z 73 banków i instytucji 
finansowych.
Potentatami w tej branży są duże międzynaro-
dowe banki. Prym, i to od lat, wiedzie szwaj-
carski UBS, który świadczy usługi poprzez 

dwa oddziały: UBS Wealth Management In-
ternational and Switzerland oraz UBS Wealth 
Management USA. W ścisłej czołówce znajdu-
ją się również Citigroup oraz Merill Lynch.
W segmencie najbogatszych klientów o war-
tości portfeli powyżej 10 mln dolarów, pierw-
sza piątka banków zarządza 1,25 bln dola-
rów. Tu także prym wiedzie UBS przed JP 
Morgan, Citigroup Private Bank, Northern 
Trust, Bessemer Trust Company. 

Z raportów finansowych w 2006 r. wynika, że 
wartość zarządzanych aktywów bankowości 
prywatnej nadal wzrasta. UBS Wealth Manage-
ment odnotował w I półroczu przypływ świeżej 
gotówki w kwocie 64,8 mld franków szwajcar-
skich. W sektorze bankowości prywatnej zarzą-
dza obecnie ok. 2 bln franków szwajcarskich, 
czyli kwotą ponad dwa razy wyższą niż PKB 
Polski, liczony według siły nabywczej. 

MENU DLA BOGATYCH
Prognozy Capgemini/Merrill Lynch mówią, 
że w 2010 r. najbogatsi (HNWI) będą dys-
ponować 44,6 bln dolarów aktywów finan-
sowych – o 1/4 więcej niż w 2006 r. Stanowi 
to duże wyzwanie dla banków oferujących 
usługi dla najzamożniejszych klientów. 
Bank zajmuje się takimi sprawami osobistymi 
klienta, jak: regulowanie rachunków, doradz-
two prawne i podatkowe, sprawy urzędowe 
i sądowe, inwestowanie w plany emerytalne, 
transfer majątku między pokoleniami, organi-
zowanie wypoczynku, kształcenia dzieci czy 
nawet przyjęć rodzinnych. Pamięta też o wy-
kupieniu klientowi polisy ubezpieczeniowej, 
biletów na samolot bądź koncert. Nie zapomi-
na także o obowiązkach kurtuazyjnych klien-
ta – takich, jak składanie okolicznościowych 
życzeń czy kupno kwiatów najbliższej osobie. 
Na życzenie wyszuka na aukcji wymarzony 
obraz lub sprowadzi z drugiego końca świata 
ulubione wino. W praktyce granice pomiędzy 
zarządzaniem aktywami oraz zarządzaniem 
bogactwem często się zacierają. Wyspecjalizo-
wane banki uczestniczą czynnie w biznesie, ży-
ciu osobistym, a także planowaniu przyszłości 
swych najznakomitszych klientów. 

PIERWSZE 10 BANKÓW DLA NAJBOGATSZYCH KLIENTÓW

Źródło: Private Banking Benchmark Scorpio Partnership, 2006 r.

Zarządzane aktywa 
na koniec 2005 r.

(bln dolarów)

Wzrost w ciągu 
2005 r. (w proc.)

1. UBS

UBS Wealth Management International and Switzerland

UBS Wealth Management USA

1,319

0,747

0,572

8,75

2. Citigroup

Citigroup Smith Barney

Citigroup Private Bank

1,310

1,130

0,180

14,01

3. Merill Lynch 1,100 6,80 

4. Credit Suisse

Credit Suisse Private Banking

Credit Suisse Private Client Services

0,559

0,502

0,057

6,59

5. Morgan Stanley 0,374 9,36

6. HSBC Group 0,348 14,47

7. JP Morgan 0,313 3,09

8. Wachovia Corporation

Wachovia Securities

Wachovia Wealth Management

0,310

0,236

0,074

8,55

9. Bank of America 0,228 18,05

10. Deutsche Bank 0,200 2,76

JAROSŁAW AUGUSTYNIAK

wiceprezes zarządu Noble Banku SA

Każdy klient ma swojego indywidualnego doradcę fi nansowego (Private 
Bankera), który podczas spotkania rozpozna jego cele życiowe oraz ułoży 
do nich plan fi nansowy. Wspierają go doradcy ds. nieruchomości, inwesty-
cyjny oraz podatkowy. Ten zespół pomaga klientowi ułożyć portfel zawie-
rający, obok instrumentów fi nansowych, również nieruchomości, a jeżeli 
istnieje taka potrzeba, pomoże zoptymalizować strukturę podatkową. Przy-
gotowaliśmy ciekawą ofertę dla osób inwestujących na rynku nieruchomości. Jest to kredyt na 
zakup mieszkania pod wynajem. Przy analizie wniosku kredytowego, jako dochód przyjmuje się 
szacowane zyski z wynajmu, nie są przy tym brane pod uwagę inne zobowiązania klienta. Po pię-
ciu latach mieszkanie może sprzedać, spłacając jednorazowo cały kredyt. Jest to oferta dla osób 
liczących na wzrost cen mieszkań w przyszłości.

DANIEL ŚCIGAŁA 

dyrektor Departamentu Private Banking BRE Banku SA

Dzisiaj w Polsce bankowość prywatna to setki produktów inwestycyjnych, 
po których trudno poruszać się doradcom klientów, a tym bardziej samym 
klientom. Dlatego też osobom z aktywami płynnymi od 2 mln zł proponu-
jemy zarządzanie aktywami. Specjaliści przede wszystkim z rynków kapita-
łowych, ale nie tylko, będą zarządzali ich majątkiem. Celowo mówię „mająt-
kiem”, a nie „aktywami”, ponieważ dobór instrumentów będzie wykraczał 
poza polskie papiery wartościowe. W zarządzaniu wykorzystywać będziemy wszelkie instrumenty 
fi nansowe, a z czasem również ekspertyzę i doradztwo z bardzo wielu dziedzin (podatki, prawo, 
art banking itp.). Usługami Wealth Management w BRE Banku zajmie się spółka zarządzania akty-
wami, czyli Skarbiec Investment Management, który przekształcony zostanie w spółkę BRE Wealth 
Management.

RAFAŁ PŁÓKARZ 

dyrektor Biura Ban-
kowości Prywatnej 
i Inwestycyjnej 
w BPH SA

Dla klientów loku-
jących w banku co 
najmniej 500 tys. zł 
opracowano program 
obsługi Private Banking & Investment (tzw. 
Platinum), realizowany w 13 głównych mia-
stach Polski. Jest on również adresowany 
do kluczowych menedżerów największych 
fi rm obsługiwanych przez bank. Obsługę 
zapewniają doradcy Biura Bankowości Pry-
watnej i Inwestycyjnej. Oferta obejmuje peł-
ną paletę produktów depozytowych, w tym 
lokaty dwuwalutowe, fundusze inwestycyj-
ne BPH, Pioneer, Commercial Union, SEB. 
Ponadto oferujemy „szyte na miarę” pro-
dukty strukturyzowane, asset manage-
ment, usługi maklerskie, papiery dłużne 
(w tym transakcje buy-sell-back), transakcje 
pochodne na rynku walut i stóp procento-
wych, a także usługi offshore w kooperacji 
z UniCredit (Suisse) Bank. Dopełnieniem 
oferty są polisy ubezpieczeniowe i prestiżo-
we karty płatnicze (m.in. MC World Signia 
i Platinum).


