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Polityka różnorodności w odniesieniu do władz i kluczowych 
menedżerów mBanku S.A. 

 

 mBank od szeregu lat realizuje w polityce kadrowej podstawowe elementy polityki różnorodności, 

wychodząc z założenia, że wartości wynikające z różnic stanowią dodatkowy atut organizacji. 

Elementy polityki różnorodności znajdują się w różnych regulacjach, procedurach lub procesach.  

 Różnorodność wynikająca z doświadczenia, wiedzy, kierunku wykształcenia, zainteresowań i innych 
cech uwalnia kreatywność i przyczynia się do poszukiwania niestandardowych rozwiązań i 

optymalizacji działania, a tym samym buduje przewagi konkurencyjne spółki, przekłada się na jakość 
świadczonych usług i efekty ekonomiczne.  

 W mBanku obowiązuje zasada równego traktowania bez względu na płeć, wiek, status majątkowy, 

sytuację rodzinną, stopień sprawności fizycznej, narodowość, kraj pochodzenia, orientację 
seksualną, przekonania i poglądy polityczne i religijne, czyli wszystkie te czynniki, które mogą 
powodować dyskryminację bezpośrednią lub pośrednią. Bank zapewnienia warunki pracy sprzyjające 
pełnemu wykorzystaniu i rozwijaniu unikalnych cech, umiejętności i zainteresowań kadry 

menedżerskiej, m.in. poprzez udział w szkoleniach czy klubach zrzeszających osoby o podobnych 
zainteresowaniach. Zarządzanie różnorodnością przyczynia się do kreowania kultury organizacyjnej 
opartej na otwartości i tolerancji, w której każdy pracownik czuje się doceniany i szacowany oraz ma 

możliwości rozwoju zawodowego. 

 Zgodnie z polityką równości płci, bank dąży do zapewnienia reprezentantów obu płci w doborze 
zewnętrznym, nominacjach wewnętrznych oraz planowaniu sukcesji kluczowych funkcji w banku, 

uwzględniając zasady równego traktowania w zakresie nawiązywania stosunku pracy. W mBanku na 
etapie rekrutacji pracownika stosowana jest metoda selekcji, która umożliwia obiektywną ocenę 
kompetencji kandydatów. Każdy pracownik banku ma możliwości awansu na stanowisko 
menedżerskie, jeśli wykaże się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi. Wartościowanie stanowisk 

pracy oparte jest na obiektywnych kryteriach, co zapobiega dyskryminacji.  

 Zarząd oraz Rada Nadzorcza stosują „Politykę w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) 
członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku 

S.A.” Celem Polityki odpowiedniości jest wprowadzenie zasad, które muszą być spełnione, aby 
stanowiska realizujące kluczowe funkcje w banku były zajmowane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje, wiedzę merytoryczną, umiejętności, doświadczenie zawodowe, 

predyspozycje i reputację odpowiednie do pełnionej funkcji.  

 Polityka odpowiedniości zawiera odrębny rozdział poświęcony polityce różnorodności. Przy wyborze i 
powoływaniu Członków Zarządu oraz proponowaniu kandydatur na Członków Rady Nadzorczej 
mBank bierze pod uwagę kwestię różnorodności: 

- w odniesieniu do Zarządu 

Decydując o składzie Zarządu, Rada Nadzorcza dąży do zapewnienia jego różnorodności w 
szczególności w odniesieniu do wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego i udziału kobiet. 

Rada Nadzorcza zwraca uwagę na różnorodność wykształcenia i doświadczenia zawodowego 
Członków Zarządu; 

-  w odniesieniu do Rady Nadzorczej  

Struktura wiekowa Członków Rady powinna być różnorodna. Ponadto Rada Nadzorcza dąży do tego, 
aby jej członkowie posiadali różnorodne wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Rada Nadzorcza 
zwraca ponadto uwagę na kwestię odpowiedniego udziału kobiet. Skład Rady Nadzorczej uwzględnia 
idee leżące u podstaw polityki różnorodności. W Radzie Nadzorczej są zarówno reprezentanci 

głównego akcjonariusza mBanku, jak również przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz osoby z 
szeroką wiedzą prawniczą i doświadczeniem w bankowości. 


