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RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT2010

Szanowni  Państwo,

z satysfakcją prezentuję Raport Roczny za rok 2010, 

przedstawiający opis funkcjonowania INVEST-BANKU oraz wyniki 

finansowe.

Działania INVEST-BANKU w minionym roku były skierowane na 

rozwój aktywności biznesowej, poprawę wewnętrznych procesów 

sprzedażowych i funkcjonalnych, dostosowanie organizacji do 

zmian ustawowych (w tym także prawodawstwa UE) oraz wyzwań 

biznesowych w kontekście rosnącej konkurencji w sektorze. 

Przedsięwzięcia Banku koncentrowały się na projektach 

sprzedażowych, głównie w obszarze budowania trwałych relacji 

z Klientami oraz komunikowania kluczowych produktów 

bankowych grupom docelowym, w tym także poszczególnym 

środowiskom zawodowym (np. finansistom, służbom mundu-

rowym, przedsiębiorcom określonych branż).

Wdrożone i stale rozwijane systemy informatyczne oraz nowy, 

przyjazny serwis internetowy www.investbank.pl przyczyniły się 

do dostosowania istniejącej oferty produktowej do oczekiwań 

Klientów i zmieniającej się sytuacji rynkowej. Wzmocniły poczucie 

bezpieczeństwa transakcji finansowych, przy jednoczesnym 

zachowaniu oczekiwanej elastyczności oferty opartej o czytelne 

i rzetelne procedury. 

W roku 2010 w obszarze bankowości detalicznej INVEST-BANK 

koncentrował się na działaniach mających na celu zmniejszenie 

ryzyka kredytowego. W tym celu zmodyfikowaliśmy szereg 

regulacji, co pozwoliło utrzymać dobrą jakość portfela nowo 

uruchamianych kredytów. Po przerwie, ponownie wprowadziliśmy 

do swojej oferty kredyt mieszkaniowy. 

W warunkach wzmożonej konkurencji realizowaliśmy przedsię-

wzięcia mające na celu pozyskanie depozytów, przy jedno-

czesnym racjonalnym dostosowywaniu oprocentowania lokat 

terminowych do warunków rynkowych i sytuacji Banku. 

Przyjmując na siebie większość formalności, umożliwiliśmy 

Klientom przeniesienie konta osobistego z innych banków. 

Usprawniliśmy proces zakładania rachunków oszczędnościowo-

-rozliczeniowych za pomocą wniosków internetowych. 

Wprowadziliśmy obsługę ROR-ów w Mini Oddziałach. 

Uelastyczniliśmy ofertę lokat terminowych, podejmując 

równocześnie prace nad możliwością ich zakładania przez 

Internet z wyłączeniem pośrednictwa Oddziału. Przeprowa-

dziliśmy migrację kart płatniczych na standard EMV, równo-

cześnie poszerzając ich funkcjonalność.

Dear  Ladies  and  Gentlemen,

It is with great pleasure that I present the Annual Report for the 

2010 fiscal year comprising the description of INVEST-BANK 

activity and financial results.

 

The actions of INVEST-BANK during the previous year were 

directed to develop business activity, improve internal sales and 

functional processes, adapt the entity to legal changes (including 

EU presidency) and business challenges in the context of 

increasing sector competition. Bank undertakings focused on 

sales projects, mainly in the area of building lasting Customer 

relationships ad communicating key banking products to target 

groups, including specific professional groups (e.g. finance 

officers, uniform services, entrepreneurs in specific areas).

 

Implemented and constantly developed IT systems and new, 

user-friendly Internet service at www.investbank.pl helped adapt 

the existing product offer to Customer expectations and changing 

market situation. They enhanced the sense of safety of financial 

transactions while simultaneously maintaining the expected 

offer flexibility based on clear and reliable procedures. 

 

In the area of retail banking in 2010 INVEST-BANK concentrated 

on activities aiming to decrease credit risk. To achieve that effect 

we modified a series of regulations which allowed us to maintain 

good quality of the newly granted credits portfolio. After a break 

we reintroduced housing mortgage loans to our offer. 

 

Despite intensified competitiveness we executed actions to gain 

deposits while rationally adapting interest rates of time deposits 

to market reality and the situation of the Bank. We enabled our 

Customers to transfer their personal accounts from other banks 

leaving most of the formalities to us. One of our successes 

included the improvement of opening checking and saving 

accounts via online applications. We introduced current account 

service in Mini Branch Offices. Our time deposit offer became 

more flexible and simultaneously we laboured to enable 

Customers to open such deposits on the Internet to eliminate the 

necessity of visiting Bank branch offices. We concluded migration 

of pay cards to EMV standard additionally increasing their 

functionality.

W obszarze bankowości korporacyjnej skupiliśmy naszą 

aktywność na utrzymaniu Klientów, zarówno depozytowych, jak

i kredytowych oraz na zwiększeniu bezpieczeństwa ekspozycji 

kredytowych będących w portfelu Banku. Równocześnie 

skoncentrowaliśmy wysiłki na powiększeniu sald kredytów 

zarówno obrotowych krótkoterminowych, jak i długoterminowych 

inwestycyjnych oraz pożyczek hipotecznych. Potwierdzeniem 

realizacji tego celu jest odnotowany 15% wzrost salda kredytów 

na koniec 2010 roku w stosunku do roku poprzedniego. 

W ramach bankowości transakcyjnej kontynuowaliśmy rozwój 

usług związanych z obsługą płatności masowych (SIPP, MPW,

PZ). W roku 2010 intensywnie rozwijaliśmy współpracę z Auto-

ryzowanymi Punktami Sprzedaży Cyfrowego Polsatu (APS). 

W połowie roku rozpoczęliśmy pilotażowy projekt uruchamiania 

w lokalach APS-ów własnych, obrandowanych stanowisk 

z pracownikiem Banku prowadzącym sprzedaż produktów deta-

licznych (Mini Oddział). 

Poza działalnością bieżącą, w roku 2010 realizowaliśmy 

przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym, wynikające zarówno 

z potrzeb biznesowych, jak i wymagań instytucji zewnętrznych, 

w tym związanych z dostosowaniem bankowości krajowej do 

uregulowań Unii Europejskiej. 

Śladem lat poprzednich angażowaliśmy się aktywnie w działania 

pro publico bono, między innymi udzielając aktywnego wsparcia 

Fundacji POLSAT. 

W kolejne lata wkraczamy z nowymi ambicjami, pomysłami 

i zadaniami, których zarys pokrótce przedstawiamy także 

w niniejszej publikacji. Wszystkie nasze działania zmierzają do 

poprawy jakości usług i szybkiego dostosowania produktów 

oferowanych przez INVEST-BANK do aktualnych potrzeb Klien-

tów. Jestem przekonana, że obecny kierunek rozwoju przysporzy 

jeszcze większe źródło satysfakcji dla Akcjonariuszy, Zarządu, 

Pracowników Banku, a przede wszystkim Klientów.

Grażyna Niewolik

Prezes Zarządu INVEST-BANK S.A.

In the area of corporate banking our activity focused on 

maintaining Customers, both the deposit ad credit-related ones 

and on increasing security of portfolio bank expositions. 

Simultaneously, we intensified our efforts to increase credit 

balances, both short term and long term investment and 

mortgage loans. The 15% increase of the credit balance at the 

end of 2010 as compared to 2009 speaks clearly for our efforts. 

 

Transaction banking activity witnessed the ongoing development 

of mass payment services (SIPP, MPW, and PZ). In 2010 we 

intensified our cooperation with Authorised Points of Sale of 

Cyfrowy Polsat (APS). Mid-year period witnessed the launch of 

a piloting project to establish on the APS' premises branded 

manned desks selling retail products (Mini Branch Office).

Apart from current operation, in 2010 we executed strategic 

endeavours resulting from business needs and requirements of 

external institutions, also related to the adaptation of national 

banking to European Union legal regulations. 

 

Following the example of previous years, we actively engaged in 

pro publico bono activity including, among others, active support 

of Fundacja POLSAT. 

 

We step forward into following years with new ambitions, ideas 

and tasks briefly presented herein. All our activities aim at 

improving the quality of service and prompt adaptation of 

products offered by INVEST-BANK to current expectation of our 

Customers. I am sure that current development direction shall 

provide our shareholders with an even larger source of 

satisfaction for Shareholders, the Board, Bank Employees and, 

foremost, all Customers.

Grażyna Niewolik

President of INVEST-BANK S.A.
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Wzrost  gospodarczy  i  inflacja

W 2010 r. tempo wzrostu PKB wyniosło 3,8% r/r wobec 1,6% 

w 2009 r., wskazując tym samym na stopniowe wychodzenie 

Polski ze spowolnienia gospodarczego spowodowanego 

globalnym kryzysem i przegrzaniem polskiej gospodarki. 

Na wzrost dynamiki PKB złożyła się przede wszystkim odbudowa 

przez przedsiębiorstwa zapasów zredukowanych w okresie 

spowolnienia (wkład tej kategorii do wzrostu PKB w 2010 r. 

wyniósł 1,9 p.p.), a także przyspieszenie tempa wzrostu 

konsumpcji indywidualnej (3,2% r/r w 2010 r. wobec 2,1% 

w 2009 r.) oraz publicznej (4,0% wobec 2,0%). Równocześnie 

kolejny rok z rzędu malały inwestycje, które w ujęciu realnym 

spadły o 1,0% r/r wobec spadku o 1,2% w 2009 r., na co złożyło 

się obniżenie nakładów brutto na środki trwałe w sektorze 

prywatnym, które jedynie w części zostało skompensowane 

dalszym wzrostem inwestycji publicznych, w tym inwestycji 

dokonanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W 2010 r. 

najszybciej rosła wartość dodana w przemyśle (9,3% r/r wobec 

-0,9% w 2009 r.) oraz w transporcie (4,8% wobec 0,8%), co było 

związane ze znaczącym ożywieniem w handlu międzynarodo-

wym, w tym w szczególności ze wzrostem dynamiki eksportu do 

10,1% z -7,8% r/r w 2009 r. Równocześnie wyższe tempo wzro-

stu importu (11,5% wobec -12,4%) niż eksportu, wynikające 

z przyspieszenia wzrostu spożycia indywidualnego, przyczyniło 

się do spadku salda na rachunku obrotów bieżących z -2,1% PKB 

w 2009 r. do -3,4% w 2010 r.

Pomimo wyższego tempa wzrostu gospodarczego w 2010 r. 

utrzymywała się trudna sytuacja na rynku pracy, na co wskazuje 

dalszy wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego (z 12,1% na 

koniec 2009 r. do 12,3% na koniec 2010 r.) oraz stopy bezrobocia 

liczonego na podstawie BAEL (z 8,5% do 9,3%). Zwiększenie 

liczby osób bezrobotnych wynikało z utrzymania się niskiej 

dynamiki zatrudnienia poza rolnictwem (średniorocznie 1,0% r/r 

w 2010 r. wobec 1,1% w 2009 r.), która nie skompensowała 

wzrostu liczby osób aktywnych zawodowo, napływających na 

rynek pracy po ukończeniu nauki oraz szkoleń i staży. Spadek 

dynamiki zatrudnienia przy utrzymującej się wysokiej stopie 

bezrobocia przyczynił się do spadku dynamiki wynagrodzeń 

w gospodarce narodowej, która wyniosła w ujęciu realnym 1,5% 

r/r wobec 2,0% rok wcześniej.

Economic  growth  and  inflation

In 2010 the GDP was 3.8% y/y as compared to 1.6% in 2009 thus 

displaying gradual Poland's recovery from recession caused by 

the global crisis and overheating of Polish economy. The GDP 

dynamics increase resulted from the fact that enterprises rebuilt 

their reserves reduced during the recession period (participation 

of this category in the 2010 GDP increase was 1.9 p.p.) and 

acceleration of individual consumption (3.2% y/y in 2010 as 

compared to 2.1% in 2009) and public consumption (4.0% and 

2.0% respectively). Simultaneously, it was another year in a row of 

investments reduction which in the actual representation fell by 

1.0% y/y as compared to 2009 drop of 1.2% resulting from the 

reduction of gross expenditures on fixed assets in the private 

sector which only partially was compensated with further 

increase of public investments, including investments by local 

government authorities. The highest pace of added value growth 

was observed in 2010 in the industrial sector (9.3% y/y against 

-0.9% in 2009) and transportation (4.8 to 0.8% respectively) 

which was the result from significant animation in international 

trade, and in particular, increase of the export dynamics to 10.1% 

from the 2009 rate of -7.8%. Previous higher import growth rate 

(11.5% as compared to -12.4%) to export originating from 

acceleration of individual consumption resulted in the decrease 

of current balance from -2.1% GDP in 2009 to -3.4% in 2010.

Despite higher economic growth rate in 2010, labour market still 

faced difficult time which is illustrated by further increase of 

registered unemployment (from 12.1% at the end of 2009 to 

12.3% at the end of 2010) and unemployment rate calculated on 

the LFS basis (from 8.5% to 9.3%). The increase of the number of 

unemployed persons resulted from low dynamics of employment 

outside agriculture (yearly average 1.0% y/y in 2010 as compared 

to 1.1% in 2009) which did not compensate the growth of the 

number of professionally active persons entering the labour 

market upon completion of study, internship and training 

schemes. The fall of employment dynamics with remaining high 

employment rate resulted in loss of remuneration dynamics in 

national economy which in actual representation was 1.5% y/y as 

opposed to 2.0% a year ago.
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W 2010 r. inflacja CPI uległa obniżeniu i wyniosła średniorocznie 

2,6% r/r wobec 3,5% w 2009 r. Jednakże w IV kw. na skutek 

niekorzystnych warunków meteorologicznych w Polsce i na 

świecie, wpływających na niskie zbiory płodów rolnych i tym 

samym na wzrost cen artykułów żywnościowych, inflacja CPI 

wykazywała wyraźną tendencję wzrostową, kształtując się na 

koniec roku na poziomie 3,1% wobec minimum w sierpniu na 

poziomie 2,0%. W 2010 r. nastąpił wyraźny spadek inflacji 

bazowej po wyłączeniu cen żywności i nośników energii do 1,6% 

r/r z 2,7% w 2009 r., czemu sprzyjało umocnienie kursu złotego 

w I kw. 2010 r., a także niska presja inflacyjna w gospodarce 

związana ze spadkiem nominalnej dynamiki jednostkowych 

kosztów pracy (1,3% r/r średniorocznie w gospodarce wobec 

4,7% w 2009 r.).

In 2010 CPI inflation decreased and its average yearly rate 

amounted to 2.6% as compared to 3.5% in 2009. However, during 

the 4 quarter, as a result of unfavourable weather condition in 

Poland and abroad resulting in low farm yield and simultaneously 

increase of foodstuffs, the CPI inflation displayed clear increasing  

tendency which amounted to 3.1% as compared to minimal 

August value of 2.0%. In 2010 base inflation fell distinctly after 

the exclusion of food and energy carriers to 1.6% y/y from 2.7% in 

2009 which was enhanced by strengthening of Polish currency in 

the first quarter of 2010 and low inflation pressure in economy 

related to the drop of nominal dynamics of work unit costs (1.3% 

y/y yearly average as compared to 4.7% in 2009).

Stopy  procentowe  i  kurs  walutowy

2010 r. był rokiem ekspansywnej polityki pieniężnej prowadzonej 

konsekwentnie przez RPP II i III kadencji. Przez cały rok Rada 

utrzymała stopy procentowe na niezmienionym, historycznie 

niskim poziomie 3,50% dla stopy referencyjnej, co zostało 

uzasadnione wysoką niepewnością odnośnie do kształtowania 

się koniunktury w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, 

trudną sytuacją na rynku pracy, niską dynamiką inwestycji 

i brakiem presji inflacyjnej. 

Interest  rates  and  exchange  rate

2010 was a year of expansive monetary policy consequently 

implemented by the Monetary Policy Council of the II and III term. 

During the entire year the Council maintained interest rates on 

unchanged, historically low level of 3.5% for referential rate which 

was justified by high insecurity concerning the emergence of 

economic situation in the view of monetary policy impact, difficult 

labour market situation, low investment dynamics and lack of 

inflation pressure. 

Struktura wzrostu PKB
GDP growth structure

Dekompozycja indeksu CPI
CPI index decomposition

Źródło: Główny Urząd Statystyczny Source: Central Statistical Office
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Od sierpnia 2010 r. na skutek wzrostu cen żywności i prognoz 

dotyczących narastania presji inflacyjnej w kolejnych latach 

niektórzy członkowie Rady opowiadali się za rozpoczęciem cyklu 

podwyżek stóp procentowych. Wnioski o podwyżki stóp nie 

uzyskały jednak większości głosów. Rada dokonała natomiast 

zacieśnienia polityki pieniężnej poprzez podwyżkę stopy rezerwy 

obowiązkowej z 3,00% do 3,50% w październiku.

W 2010 r. utrzymywała się wysoka zmienność kursu złotego 

i innych walut regionu, do czego przyczyniły się czynniki globalne, 

w tym powrót apetytu na ryzyko na rynkach finansowych (I kw.), 

kryzys fiskalny w peryferyjnych krajach strefy euro (II-IV kw. 

2010 r.) oraz ekspansywna polityka pieniężna największych ban-

ków centralnych, w tym wdrożenie kolejnego programu ilościo-

wego rozluźnienia przez Rezerwę Federalną (IV kw.). Ponadto 

silne umocnienie kursu złotego w I kw. poniżej 3,85 zł za euro na 

początku kwietnia było przyczyną dokonania pierwszej od ponad 

dekady interwencji na rynku walutowym przez NBP w dniu 

9.04.2010 r. Łączny wpływ tych zmian na kurs złotego był 

nieznaczny i na koniec 2010 r. w porównaniu do końca grudnia 

2009 r. kurs złotego był o 3,7% mocniejszy względem euro 

i o 3,8% słabszy względem dolara.

From August 2010 due to the increase of food prices and 

forecasts concerning growing and inflation pressure in the 

following years some of the Council members advocated the 

commencement of a series of interest rate increases. However, 

the petitions to increase rates did not receive majority support. 

The Council however tightened the monetary policy by the 

increase of obligatory reserve from 3.00% to 3.50% in October.

In 2010 we observed high fluctuation of Polish currency and other 

region currencies exchange rates caused by global factors, 

including the return of appetite for risk on financial markets (first 

quarter), fiscal crisis in the Euro zone peripheral member states 

(second-fourth quarter of 2010) and expansive monetary policy 

the largest central banks, including the introduction of another 

physical loosening scheme by the Federal Reserve (fourth 

quarter). Moreover, strong position of PLN exchange rate in the 

first quarter at the level below PLN 3.85 per EUR 1 at the 

beginning of April resulted in the first from over a decade National 

Bank of Poland intervention at foreign exchange market on 9 April 

2010. The accrued impact of those changes on PLN exchange 

rate was slight and at the end of 2010 as compared to end of 

December 2009 PLN was stronger towards EUR by 3.7% and by 

3.8% weaker towards USD.

Stopy procentowe NBP, FED i EBC
NBP, FED and EBC interest rates
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forecasts concerning growing and inflation pressure in the 

following years some of the Council members advocated the 
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the petitions to increase rates did not receive majority support. 
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Sytuacja  Sektora  Bankowego

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2010 r. wyniósł 

11,7 mld zł wobec 8,3 mld zł w 2009 r. (wzrost o 41,0%). 

Wynik działalności bankowej wzrósł o 7,1% (z 49,6 mld zł w 2009 r.

do 53,1 mld zł), na co złożył się wzrost wyniku odsetkowego 

o 16,9% (z 26,4 mld zł do 30,8 mld zł) oraz wzrost wyniku z tytułu 

opłat i prowizji o 10,2% (z 12,5 mld zł do 13,7 mld zł). Do poprawy 

wyniku odsetkowego przyczynił się przede wszystkim spadek 

kosztów odsetkowych (9,7% r/r), związany z efektami wysokiej 

bazy z I półrocza 2009 r., kiedy na skutek globalnego kryzysu 

finansowego stopy procentowe na rynku międzybankowym 

utrzymywały się na podwyższonym poziomie, a konkurencja na 

rynku depozytowym uległa zaostrzeniu. Ponadto do wzrostu 

wyniku odsetkowego przyczynił się również wzrost przychodów 

odsetkowych (2,9%) związany z utrzymywaniem wysokich marż na 

nowo udzielanych kredytach, przy jednoczesnym znaczącym 

zwiększeniu wolumenu złotowych kredytów mieszkaniowych 

(wzrost przychodów odsetkowych z tego tytułu wyniósł 20,7%) 

i kredytów dla sektora budżetowego (15,1%).

Pomimo wyraźnej poprawy wyniku finansowego sektora 

bankowego w porównaniu z 2009 r., był on niższy niż w latach 

2007-2008 o ok. 15%. Do utrzymania niższego niż przed 

globalnym spowolnieniem gospodarczym wyniku finansowego 

przyczyniło się wysokie ujemne saldo odpisów i rezerw, które 

w porównaniu z 2009 r. uległo jedynie nieznacznemu obniżeniu 

z 11,7 mld zł do 11,3 mld zł wobec 4,1 mld zł odnotowanych 

w 2008 r. Ujemne saldo odpisów to przede wszystkim 

konsekwencja materializacji ryzyka związanego z segmentem 

Klientów detalicznych, na które przypadło 79,9% ogółu odpisów 

netto dokonanych przez banki w 2010 r. Było ono wynikiem 

utrzymującej się trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym dalszego 

wzrostu stopy bezrobocia. W 2010 r. najsilniej wzrosły odpisy 

z tytułu utraty wartości kredytów mieszkaniowych (wzrost 

o 54,3%) i kredytów konsumpcyjnych na kartach kredytowych 

(wzrost o 4,8%). 

Na koniec 2010 r. kredyty zagrożone wyniosły 61,7 mld zł (7,8% 

udziału w całości portfela kredytów) wobec 50,9 mld zł na koniec 

2009 r. (7,1%). Spadek tempa wzrostu kredytów zagrożonych 

i odpisów z tytułu materializacji ryzyka kredytowego obserwowany 

w II poł. 2010 r. wskazują na wyhamowanie wzrostu ryzyka 

kredytowego dla sektora bankowego.

Situation  in  the  Banking  Sector

The net financial result of the banking sector in 2010 was PLN 

11.7 billion as compared to PLN 8.3 billion in 2009 (increase by 

41.0%). Banking activity result increased by 7,1% (from PLN 49.6 

billion in 2009 to PLN 53.1 billion), which resulted from the 

increase of interest result by 16.9% (from PLN 26.4 billion to PLN 

30,8 billion) and increase of payments and provision by 10.2% 

(PLN 12.5 billion to PLN 13.7 billion). Interest incomes benefited 

mostly from decrease of interest costs (9.7% y/y), connected with 

high base effects from the first half of 2009 when due to global 

financial crisis interest rates on the interbanking market 

remained on an elevated level and competitiveness on the 

deposit market became fiercer. Additionally, interest result 

increase originated also from the increase of interest income 

(2.9%) related to maintained high margins on newly granted 

loans and simultaneous increase of the volume of PLN mortgage 

loans (interest income amounted to 20.7%) and budget sector 

loans (15.1%). 

 

Despite clear improvement of the financial result of the banking 

sector in comparison to 2009 the result was lower than in the 

2007-2008 period by approximately 15%. Financial result figures 

remained at a level lower than in the period preceding the global 

recession due to negative balance of write-offs and provisions 

which in comparison to 2009 decreased slightly from PLN 11.7 

billion to PLN 11.3 billion as compared to 2008 figures of PLN 4.1 

billion. Negative balance of write-offs is the consequence of 

materialising risk associated with the retail Customer segment 

which constituted 79.9% of all net write-offs calculated by banks 

in 2010. It was the result of a remaining difficult situation on the 

job market, including further increase of the unemployment rate. 

Mortgage value loss write-offs soared in 2010 (increase by 

54.3%) and consumer credits in credit cards (increase by 4.8%). 

 

At the end of 2010 non-performing loans amounted to PLN 61.7 

billion (7.8% share in the entire loan portfolio) as compared to 

PLN 50.9 billion at the end of 2009 (7.1%). The reduction of 

growth rate of non-performing loans and write-offs on 

materialisation of credit risk observed in the second half of  2010 

show deceleration of the growth rate of credit risk for the banking 

sector.

W 2010 r. nastąpiło przyspieszenie akcji kredytowej w segmencie 

kredytów mieszkaniowych. Na koniec 2010 r. dynamika kredytów 

mieszkaniowych wyniosła 24,5% r/r wobec 11,5% w 2009 r. 

Do wzrostu akcji kredytowej w obszarze kredytów mieszkanio-

wych przyczyniło się stopniowe łagodzenie przez banki warunków 

udzielania kredytów, a także zwiększenie popytu na kredyty 

hipoteczne przed wprowadzeniem rekomendacji „T”, ogranicza-

jącej popyt na kredyty hipoteczne osób o niższej zdolności 

kredytowej. W 2010 r. kolejny rok z rzędu nastąpił wzrost udziału 

kredytów złotowych w całości portfela kredytów hipotecznych 

sektora bankowego i wyniósł na koniec 2010 r. 36,7% wobec 

34,7% rok wcześniej. Było to wynikiem silniejszego zaostrzenia 

warunków udzielania kredytów w walutach obcych niż w złotych 

w okresie globalnego kryzysu finansowego na skutek wzrostu 

ryzyka kursowego i zwiększenia kosztów pozyskania walut obcych 

przez polski sektor bankowy. Ponadto, czynnikiem wspierającym 

przyrost złotowych kredytów mieszkaniowych (29,9% r/r) był 

program „Rodzina na swoim”, z którego w 2010 r. skorzystało 

43,1 tys. Klientów, zaciągając kredyty o łącznej wartości ponad 

8 mld zł (ok. 40% wszystkich udzielonych kredytów złotowych). 

Wzrost kredytów mieszkaniowych w walutach obcych wyniósł 

19,0% wobec 4,4% w 2009 r. (po wyeliminowaniu czynników 

o charakterze kursowym 5,1% wobec 5,3% w 2009 r.), przy czym 

na wzrost ten złożyło się przede wszystkim zwiększenie wartości 

nowo udzielonych kredytów w euro (wzrost o 161,2% r/r), które 

w większości banków wyparły kredyty udzielane we frankach 

szwajcarskich (10,9%). 

W IV kwartale 2010 r. 90% banków zaostrzyło warunki udzielania 

kredytów mieszkaniowych, w tym 12% wszystkich banków 

określiło skalę zaostrzenia jako znaczną. Było to przede 

wszystkim wynikiem wdrażania przez instytucje finansowe 

rekomendacji „T”. Równocześnie, w IV kw. 2010 r. 53% banków 

obniżyło marże kredytów mieszkaniowych (V kwartał spadku 

z rzędu), a 11% zmniejszyło pozaodsetkowe koszty kredytu. 

Ponadto w 2010 r. nastąpił wzrost udziału kredytów 

mieszkaniowych o LTV większym od 80% z 1/3 w I kw. ub. r. 

do ponad połowy w IV kw. ub. r.

W 2010 r. odnotowano dalszy spadek dynamiki kredytów 

konsumpcyjnych (kredytów w rachunku bieżącym, związanych 

z funkcjonowaniem kart kredytowych, kredytów w systemie 

sprzedaży ratalnej i pozostałych). 

2010 saw acceleration of crediting action in the mortgage loan 

sector. At the end of 2010 the dynamics of mortgage loans was 

24.5% y/y as compared to 11.5% in 2009. The new loans 

increase in the mortgage loan sector resulted from gradual 

relieving loan granting conditions by banks and increased 

demand for mortgage loans prior the introduction of the "T" 

recommendation limiting the demand for mortgage loans by 

lower lending capacity persons. 2010 was another year in a row of 

increase of PLN loan share in the mortgage loan portfolio of the 

banking sector and at the end of 2010 it amounted to 36.7% as 

compared to 34.7% in the previous year. It was the result of 

a severe tightening the conditions for granting loans in foreign 

currency than in PLN during the period of global financial crisis 

resulting from the increase of exchange rate risk and increased 

costs of obtaining foreign currencies by the Polish banking sector. 

Additionally, the increase of PLN mortgage loans (29.9% y/y) was 

caused by the "Family on their own" programme from which 

benefited 43.1 thousand  Customers drawing loans of total value 

of PLN 8 billion (40% of all granted PLN credits). The increase of 

mortgage loans in foreign currency amounted to 19.0% as 

compared to 4.4% in 2009 (upon eliminating exchange rate-

related factors 5.1% as compared to 5.3% in 2009), and this 

growth was mostly triggered by the increase of value of newly 

granted loans in Euro (increase by 161.2% y/y), which in case of 

most banks supplanted loans in Swiss Franc (10.9%). 

 
thIn the 4  quarter of 2010 90% of banks tightened conditions for 

granting mortgage loans, and 12% of all banks defined such 

change as significant. It was mainly the result of implementing by 

financial institutions the "T" recommendation. Simultaneously, in 
ththe 4  quarter 2010 53% of banks reduced mortgage loan 

thmargins (5  consecutive quarter of such reduction), and 11% 

reduced non-interest loan charges. Additionally, 2010 witnessed 

increase of the share of LTV over 80% mortgage loans from 1/3 in 

the first quarter previous year to over a half in the fourth quarter 

previous year.

In 2010 a following reduction of consumer credits (current 

account and credit card-related and instalment sale and other 

credits) was observed.

Informacja Głównego Ekonomisty 
INVEST-BANKU
Comment by the INVEST-BANK 

Chief Economist

Informacja Głównego Ekonomisty 
INVEST-BANKU
Comment by the INVEST-BANK 

Chief Economist



98

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT2010

Sytuacja  Sektora  Bankowego

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2010 r. wyniósł 

11,7 mld zł wobec 8,3 mld zł w 2009 r. (wzrost o 41,0%). 

Wynik działalności bankowej wzrósł o 7,1% (z 49,6 mld zł w 2009 r.

do 53,1 mld zł), na co złożył się wzrost wyniku odsetkowego 

o 16,9% (z 26,4 mld zł do 30,8 mld zł) oraz wzrost wyniku z tytułu 

opłat i prowizji o 10,2% (z 12,5 mld zł do 13,7 mld zł). Do poprawy 

wyniku odsetkowego przyczynił się przede wszystkim spadek 

kosztów odsetkowych (9,7% r/r), związany z efektami wysokiej 

bazy z I półrocza 2009 r., kiedy na skutek globalnego kryzysu 

finansowego stopy procentowe na rynku międzybankowym 

utrzymywały się na podwyższonym poziomie, a konkurencja na 

rynku depozytowym uległa zaostrzeniu. Ponadto do wzrostu 

wyniku odsetkowego przyczynił się również wzrost przychodów 

odsetkowych (2,9%) związany z utrzymywaniem wysokich marż na 

nowo udzielanych kredytach, przy jednoczesnym znaczącym 

zwiększeniu wolumenu złotowych kredytów mieszkaniowych 

(wzrost przychodów odsetkowych z tego tytułu wyniósł 20,7%) 

i kredytów dla sektora budżetowego (15,1%).

Pomimo wyraźnej poprawy wyniku finansowego sektora 

bankowego w porównaniu z 2009 r., był on niższy niż w latach 

2007-2008 o ok. 15%. Do utrzymania niższego niż przed 

globalnym spowolnieniem gospodarczym wyniku finansowego 

przyczyniło się wysokie ujemne saldo odpisów i rezerw, które 

w porównaniu z 2009 r. uległo jedynie nieznacznemu obniżeniu 

z 11,7 mld zł do 11,3 mld zł wobec 4,1 mld zł odnotowanych 

w 2008 r. Ujemne saldo odpisów to przede wszystkim 

konsekwencja materializacji ryzyka związanego z segmentem 

Klientów detalicznych, na które przypadło 79,9% ogółu odpisów 

netto dokonanych przez banki w 2010 r. Było ono wynikiem 

utrzymującej się trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym dalszego 

wzrostu stopy bezrobocia. W 2010 r. najsilniej wzrosły odpisy 

z tytułu utraty wartości kredytów mieszkaniowych (wzrost 

o 54,3%) i kredytów konsumpcyjnych na kartach kredytowych 

(wzrost o 4,8%). 

Na koniec 2010 r. kredyty zagrożone wyniosły 61,7 mld zł (7,8% 

udziału w całości portfela kredytów) wobec 50,9 mld zł na koniec 

2009 r. (7,1%). Spadek tempa wzrostu kredytów zagrożonych 

i odpisów z tytułu materializacji ryzyka kredytowego obserwowany 

w II poł. 2010 r. wskazują na wyhamowanie wzrostu ryzyka 

kredytowego dla sektora bankowego.

Situation  in  the  Banking  Sector

The net financial result of the banking sector in 2010 was PLN 

11.7 billion as compared to PLN 8.3 billion in 2009 (increase by 

41.0%). Banking activity result increased by 7,1% (from PLN 49.6 

billion in 2009 to PLN 53.1 billion), which resulted from the 

increase of interest result by 16.9% (from PLN 26.4 billion to PLN 

30,8 billion) and increase of payments and provision by 10.2% 

(PLN 12.5 billion to PLN 13.7 billion). Interest incomes benefited 

mostly from decrease of interest costs (9.7% y/y), connected with 

high base effects from the first half of 2009 when due to global 

financial crisis interest rates on the interbanking market 

remained on an elevated level and competitiveness on the 

deposit market became fiercer. Additionally, interest result 

increase originated also from the increase of interest income 

(2.9%) related to maintained high margins on newly granted 

loans and simultaneous increase of the volume of PLN mortgage 

loans (interest income amounted to 20.7%) and budget sector 

loans (15.1%). 

 

Despite clear improvement of the financial result of the banking 

sector in comparison to 2009 the result was lower than in the 

2007-2008 period by approximately 15%. Financial result figures 

remained at a level lower than in the period preceding the global 

recession due to negative balance of write-offs and provisions 

which in comparison to 2009 decreased slightly from PLN 11.7 

billion to PLN 11.3 billion as compared to 2008 figures of PLN 4.1 

billion. Negative balance of write-offs is the consequence of 

materialising risk associated with the retail Customer segment 

which constituted 79.9% of all net write-offs calculated by banks 

in 2010. It was the result of a remaining difficult situation on the 

job market, including further increase of the unemployment rate. 

Mortgage value loss write-offs soared in 2010 (increase by 

54.3%) and consumer credits in credit cards (increase by 4.8%). 

 

At the end of 2010 non-performing loans amounted to PLN 61.7 

billion (7.8% share in the entire loan portfolio) as compared to 

PLN 50.9 billion at the end of 2009 (7.1%). The reduction of 

growth rate of non-performing loans and write-offs on 

materialisation of credit risk observed in the second half of  2010 

show deceleration of the growth rate of credit risk for the banking 

sector.

W 2010 r. nastąpiło przyspieszenie akcji kredytowej w segmencie 

kredytów mieszkaniowych. Na koniec 2010 r. dynamika kredytów 

mieszkaniowych wyniosła 24,5% r/r wobec 11,5% w 2009 r. 

Do wzrostu akcji kredytowej w obszarze kredytów mieszkanio-

wych przyczyniło się stopniowe łagodzenie przez banki warunków 

udzielania kredytów, a także zwiększenie popytu na kredyty 

hipoteczne przed wprowadzeniem rekomendacji „T”, ogranicza-

jącej popyt na kredyty hipoteczne osób o niższej zdolności 

kredytowej. W 2010 r. kolejny rok z rzędu nastąpił wzrost udziału 

kredytów złotowych w całości portfela kredytów hipotecznych 

sektora bankowego i wyniósł na koniec 2010 r. 36,7% wobec 

34,7% rok wcześniej. Było to wynikiem silniejszego zaostrzenia 

warunków udzielania kredytów w walutach obcych niż w złotych 

w okresie globalnego kryzysu finansowego na skutek wzrostu 

ryzyka kursowego i zwiększenia kosztów pozyskania walut obcych 

przez polski sektor bankowy. Ponadto, czynnikiem wspierającym 

przyrost złotowych kredytów mieszkaniowych (29,9% r/r) był 

program „Rodzina na swoim”, z którego w 2010 r. skorzystało 

43,1 tys. Klientów, zaciągając kredyty o łącznej wartości ponad 

8 mld zł (ok. 40% wszystkich udzielonych kredytów złotowych). 

Wzrost kredytów mieszkaniowych w walutach obcych wyniósł 

19,0% wobec 4,4% w 2009 r. (po wyeliminowaniu czynników 

o charakterze kursowym 5,1% wobec 5,3% w 2009 r.), przy czym 

na wzrost ten złożyło się przede wszystkim zwiększenie wartości 

nowo udzielonych kredytów w euro (wzrost o 161,2% r/r), które 

w większości banków wyparły kredyty udzielane we frankach 

szwajcarskich (10,9%). 

W IV kwartale 2010 r. 90% banków zaostrzyło warunki udzielania 

kredytów mieszkaniowych, w tym 12% wszystkich banków 

określiło skalę zaostrzenia jako znaczną. Było to przede 

wszystkim wynikiem wdrażania przez instytucje finansowe 

rekomendacji „T”. Równocześnie, w IV kw. 2010 r. 53% banków 

obniżyło marże kredytów mieszkaniowych (V kwartał spadku 

z rzędu), a 11% zmniejszyło pozaodsetkowe koszty kredytu. 

Ponadto w 2010 r. nastąpił wzrost udziału kredytów 

mieszkaniowych o LTV większym od 80% z 1/3 w I kw. ub. r. 

do ponad połowy w IV kw. ub. r.

W 2010 r. odnotowano dalszy spadek dynamiki kredytów 

konsumpcyjnych (kredytów w rachunku bieżącym, związanych 

z funkcjonowaniem kart kredytowych, kredytów w systemie 

sprzedaży ratalnej i pozostałych). 

2010 saw acceleration of crediting action in the mortgage loan 

sector. At the end of 2010 the dynamics of mortgage loans was 

24.5% y/y as compared to 11.5% in 2009. The new loans 

increase in the mortgage loan sector resulted from gradual 

relieving loan granting conditions by banks and increased 

demand for mortgage loans prior the introduction of the "T" 

recommendation limiting the demand for mortgage loans by 

lower lending capacity persons. 2010 was another year in a row of 

increase of PLN loan share in the mortgage loan portfolio of the 

banking sector and at the end of 2010 it amounted to 36.7% as 

compared to 34.7% in the previous year. It was the result of 

a severe tightening the conditions for granting loans in foreign 

currency than in PLN during the period of global financial crisis 

resulting from the increase of exchange rate risk and increased 

costs of obtaining foreign currencies by the Polish banking sector. 

Additionally, the increase of PLN mortgage loans (29.9% y/y) was 

caused by the "Family on their own" programme from which 

benefited 43.1 thousand  Customers drawing loans of total value 

of PLN 8 billion (40% of all granted PLN credits). The increase of 

mortgage loans in foreign currency amounted to 19.0% as 

compared to 4.4% in 2009 (upon eliminating exchange rate-

related factors 5.1% as compared to 5.3% in 2009), and this 

growth was mostly triggered by the increase of value of newly 

granted loans in Euro (increase by 161.2% y/y), which in case of 

most banks supplanted loans in Swiss Franc (10.9%). 

 
thIn the 4  quarter of 2010 90% of banks tightened conditions for 

granting mortgage loans, and 12% of all banks defined such 

change as significant. It was mainly the result of implementing by 

financial institutions the "T" recommendation. Simultaneously, in 
ththe 4  quarter 2010 53% of banks reduced mortgage loan 

thmargins (5  consecutive quarter of such reduction), and 11% 

reduced non-interest loan charges. Additionally, 2010 witnessed 

increase of the share of LTV over 80% mortgage loans from 1/3 in 

the first quarter previous year to over a half in the fourth quarter 

previous year.

In 2010 a following reduction of consumer credits (current 

account and credit card-related and instalment sale and other 

credits) was observed.
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Na koniec 2010 r. tempo wzrostu tych kredytów wyniosło 1,1% 

wobec 12,3% w 2009 r., co oznacza spadek wartości kredytów 

konsumpcyjnych w ujęciu realnym. Spadek tempa wzrostu 

udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczył wszystkich 

segmentów rynku i był przede wszystkim wynikiem dalszego 

zaostrzenia warunków ich udzielania przez banki na skutek 

wprowadzenia Rekomendacji „T” oraz dalszego wzrostu kredytów 

zagrożonych w tym segmencie rynku.

At the end of 2010 the growth ratio of such credits was 1.1% as 

compared to 12.3% in 2009 which translates as reduction of 

consumer credits in actual representation. The drop of growth 

rate of granted consumer loans occurred to all sectors of the 

market and was mainly caused by further tightening loan granting 

conditions by banks which implemented the "T" Recommenda-

tion and further increase of non-performing loans in this market 

sector.

W 2010 r. odnotowano dalszy spadek dynamiki depozytów 

bankowych osób prywatnych. Na koniec 2010 r. dynamika tych 

depozytów wyniosła 10,5% r/r wobec 15,9% w 2009 r. Do spadku 

dynamiki depozytów przyczyniło się obniżenie nominalnego 

oprocentowania lokat bankowych po okresie wzmożonej 

konkurencji na rynku depozytowym. Na znaczenie tego czynnika 

wskazuje ujemna dynamika depozytów terminowych (-1,4% r/r 

wobec 5,3% w 2009 r.). Ponadto, w kierunku zmniejszenia 

dynamiki depozytów oddziaływała wyraźna tendencja wzrostowa 

na rynkach akcji, przyczyniająca się do relokacji oszczędności 

gospodarstw domowych oraz utrzymująca się niska dynamika 

funduszu płac w gospodarce narodowej przy jednoczesnym 

dalszym wzroście stopy bezrobocia.

In 2010 a further reduction of bank deposits from individual 

persons was observed. At the end on 2010 the dynamics of such 

deposits was 10.5% y/y as compared to 15.9% in 2009. The 

reduction of deposits dynamics resulted from reduction of 

nominal interest rates of bank deposits after an intense 

competition period on the deposit market. The importance of this 

factor is presented in the negative dynamics of long term deposits 

(-1.4% y/y as compared to 5.3% in 2009). Additionally, the 

upward trend in the shares market resulting in the relocation of 
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wobec 12,3% w 2009 r., co oznacza spadek wartości kredytów 
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wskazuje ujemna dynamika depozytów terminowych (-1,4% r/r 

wobec 5,3% w 2009 r.). Ponadto, w kierunku zmniejszenia 

dynamiki depozytów oddziaływała wyraźna tendencja wzrostowa 

na rynkach akcji, przyczyniająca się do relokacji oszczędności 
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Rada  Nadzorcza 

W 2010 r. Rada Nadzorcza rozpoczęła działalność w składzie:

Zygmunt Solorz-Żak Przewodniczący Rady Nadzorczej

Heronim Ruta Zastępca Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej

Mirosław Błaszczyk Członek Rady Nadzorczej

Eugenia Fojcik-Mastalska Członek Rady Nadzorczej

Genowefa Woźniak Członek Rady Nadzorczej

W 2010 r. Akcjonariusze nie dokonali żadnych zmian w składzie 

Rady Nadzorczej i na dzień 31 grudnia 2010 r. jej skład 

przedstawiał się bez zmian, jak wyżej.

Zarząd 

W dniu 1 stycznia 2010 r. Zarząd Banku rozpoczął działalność 

w składzie:

Grażyna Niewolik Prezes Zarządu

Lucjan K. Klim Członek Zarządu

Janusz Janicki Członek Zarządu

Jacek Sieniawski  Członek Zarządu

Marek Janicki Członek Zarządu

W 2010 r. nie dokonano żadnych zmian w składzie Zarządu 

i na dzień 31 grudnia 2010 r. jej skład przedstawiał się bez zmian, 

jak wyżej.

Supervisory  Board

In 2010 the Board included the following persons:

Zygmunt Solorz-Żak President of the Board

Heronim Ruta Vice President of the Board

Mirosław Błaszczyk Member of the Board

Eugenia Fojcik-Mastalska Member of the Board

Genowefa Woźniak Member of the Board

In 2010 the Shareholders did not commit any changes to the 

composition of the Supervisory Board and as of 31 December 

2010 its members included the persons mentioned afore.

Managing  Board

On 1 January 2010 the Managing Board of the Bank included the 

following persons:

Grażyna Niewolik President of the Board

Lucjan K. Klim Member of the Board

Janusz Janicki Member of the Board

Jacek Sieniawski  Member of the Board

Marek Janicki Member of the Board

No changes to the composition of the Board were executed in 

2010 and as of 31 December 2010 the body included the 

aforementioned persons.

Władze Banku

Bank Authorities

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT2010

Akcjonariat Banku

Bank Shareholders
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Kapitał zakładowy Banku na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 

261 881 661,60 złotych i dzielił się na 3 085 680 akcji imiennych 

o wartości nominalnej 84,87 złotych każda.

Struktura akcjonariatu zarejestrowanego na dzień 31.12.2010 r. 

przedstawia się następująco:

The share capital as of 31 December 2010 was PLN 

261,881,661.60 and was divided into 3,085,680 registered 

shares of the nominal value of PLN 84.87 each.

The shareholding structure as of 31 December 2010 was as 

follows:

Nazwa / Name

Akcjonariusze powyżej 5% głosów na WZA, w tym:
Shareholders holding over 5% votes at GMS including:

Zygmunt Solorz-Żak

POLARIS FINANCE BV

KARSWELL Ltd

PAI MEDIA S.A.

REXON OVERSEAS Ltd.

Sensor Overseas Ltd

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie POLISA-ŻYCIE S.A.

INVEST-BANK S.A.*

Heronim Ruta

Ilość akcji w szt.
Number of shares

in share number

Udział % w kapitale 
zakładowym

% of participation 
in share capital

Udział %
w głosach na WZA

General Meeting 
% representation

88,371

2,598

31,778

33,003

4,327

16,666

11,629

8,344

1,802

0,860

0,622

90,020

7,758

40,711

20,814

10,781

9,956

9,610

4,984

3,787

0,839

0*

Pozostali Akcjonariusze, w tym:
Other Shareholders, including:

2 726 869

80 150

980 576

1 018 368

133 503

514 272

358 811

257 461

55 600

26 560

19 190

* Akcje INVEST-BANK S.A. – bez prawa głosu na WZA (Art. 364 § 2 Ksh) (akcje przejęte w drodze postępowania egzekucyjnego od Rzemieślniczego Domu Towarowego Sp. z o.o.)

* INVEST-BANK S.A. shares – without the right to vote at General Shareholder Meeting (Art. 364 § 2 of the Commerce Code) (shares taken through debt collection from 
   Rzemieślniczy Dom Towarowy Sp. z o.o.)

Działalnoś ć na rynku bankowoś ci detalicznej 
– produkty kredytowe 

Retail banking activity 
– credit products

100,00 99,6293 085 680
Ogółem
Total

Akcjonariat Banku

Bank Shareholders
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Działalnoś ć na rynku bankowoś ci Działalnoś ć na rynku bankowoś ci 
detalicznej – produkty kredytowe detalicznej – produkty kredytowe 

Retail banking activity Retail banking activity 
– credit products – credit products

W roku 2010 działania INVEST-BANKU w obszarze produktów 

kredytowych dla Klientów detalicznych koncentrowały się na 

skonstruowaniu atrakcyjnej oferty produktowej. Cel ten został 

zrealizowany poprzez:

przywrócenie oferty kredytów mieszkaniowych (ze zaktua-

lizowanymi parametrami LTV i okresem kredytowania, a także 

wprowadzoną elektroniczną weryfikacją ksiąg wieczystych), 

funkcjonowanie specjalnych ofert kredytu gotówkowego dla 

wybranych grup zawodowych, tj. dla pracowników banków, 

szeroko rozumianego sektora finansowego, służb munduro-

wych, dla dostawców mleka, 

wprowadzenie możliwości składania wniosków o: 

– kredyt gotówkowy za pośrednictwem strony internetowej 

Banku oraz Centrum Obsługi Klienta, 

– kredyt gotówkowy i kredyt w rachunku Invest-Konto za 

pośrednictwem Mini Oddziałów, 

– kredyt ratalny za pośrednictwem Mini Oddziałów, 

wprowadzenie indywidualnej oferty udzielania kredytów 

ratalnych na zakup towarów i usług za pośrednictwem 

Agentów spółki Cyfrowy Polsat, 

wprowadzenie oferty specjalnej umożliwiającej odnowienie 

kredytu gotówkowego na preferencyjnych warunkach, 

zwiększenie konkurencyjności produktów kredytowych po-

przez bieżące dostosowywanie ich parametrów cenowych. 

W celu zapewnienia dobrej jakości nowo uruchamianego portfela 

kredytowego przeprowadzono szereg działań związanych z mo-

dyfikacją stosowanych w INVEST-BANKU regulacji, w tym:

podjęto działania zmierzające do ograniczenia ryzyka związa-

nego z udzielaniem kredytów hipotecznych poprzez: 

a)wyeliminowanie z oferty:

– kredytu konsolidacyjnego finansującego spłatę kredytu 

hipotecznego w innym banku, 

– pożyczki hipotecznej na spłatę innych zobowiązań 

finansowych Kredytobiorcy,

b)podwyższenie minimalnej kwoty kredytu konsolidacyjnego 

do 50 000 zł, 

c) wstrzymanie możliwości udzielania kredytów hipotecznych 

obcokrajowcom oraz osobom osiągającym dochody w walu-

cie obcej, 

•

•

•

•

•

•

•

The 2010 INVEST-BANK activity in the retail Customer credit 

product sector concentrated on construing attractive product 

offer. This objective has been obtained through:

reintroduction of housing credits (with updated LTV 

parameters and crediting period and the introduction of 

electronic verification of land and mortgage register), 

special cash loan offers for selected professional groups, i.e. 

bank employees, generally understood financial sector, 

uniform services and milk producers, 

introduction of the possibility to apply for:

– cash loan through the Internet Bank website and Customer 

Service Centre, 

– cash loan and Invest-Konto account credit through Mini 

Branch Offices,

– instalment loan through Mini Branch Offices, 

introduction of individual offer of granting instalment credits 

to acquire goods and services via Agents of Cyfrowy Polsat 

company,

introduction of special offer to renew cash loan on preferential 

conditions,

increase of competitiveness of credit products through 

the current adjustment of their price parameters. 

In order to secure good quality of newly opened loans portfolio 

a number of steps related to the modification of INVEST-BANK 

regulations was implemented, including:

activities undertaken to limit the risk related to granting 

mortgage loans through:

a) removal from the offer:

– consolidation loan to finance the repayment of mortgage 

loan at another bank,

– mortgage loans to satisfy Borrower's other financial 

obligations,

b) increase of the minimal consolidation loan sum to PLN 

50,000, 

c) suspending the possibility to grant mortgage loans to 

foreigners and persons obtaining revenue in foreign 

currency, 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

dokonano zmiany parametrów kredytu gotówkowego:

– określając maksymalną kwotę kredytu bez zabezpieczeń 

w przedziale do 50 000 zł w zależności od zdolności 

kredytowej i kwoty łącznego zaangażowania, 

– obniżając maksymalny wiek Kredytobiorcy z 75 lat do 70 lat,

dokonano zmiany parametrów kredytu ratalnego:

– wycofując z oferty kredyt ratalny FORMUŁA z 9-miesięcznym 

okresem spłaty,

– zwiększając minimalną kwotę kredytu z kwoty brutto 

450,00 PLN do kwoty brutto 600,00 PLN,

– obniżając maksymalny wiek Kredytobiorcy z 75 lat do 70 lat,

dokonano aktualizacji zasad restrukturyzacji należności od 

osób fizycznych przed rozwiązaniem umowy. 

Na koniec 2010 r. struktura kredytów INVEST-BANKU dla osób 

prywatnych kształtowała się następująco:

•

•

•

cash loan parameters were modified:

– specifying the maximal limit of uncollaterised loan to PLN 

50,000 depending on the lending capacity and sum of total 

involvement, 

– decreasing the maximal age of Borrower from 75 to 70 

years, 

instalment loan parameters were modified:

– removing from offer the FORMUŁA instalment loan with 

9-month long repayment period,

– increasing the minimal credit sum from PLN 450.00 to PLN 

600.00,

– decreasing the maximal age of Borrower from 75 to 70 

years, 

principles for restructuring receivables from individual 

persons prior to contract termination were updated. 

At the end of 2010 the structure of INVEST-BANK loans for private 

persons was as follows:

Struktura kredytów osób prywatnych w 2010
Structure of personal loans in 2010

11,57%

42,79%

12,75%

18,11%

9,45%

5,33%
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Kredyty hipoteczne / Mortagage loans
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Działalnoś ć na rynku bankowoś ci Działalnoś ć na rynku bankowoś ci 
detalicznej – produkty kredytowe detalicznej – produkty kredytowe 

Retail banking activity Retail banking activity 
– credit products – credit products

W roku 2010 działania INVEST-BANKU w obszarze produktów 

kredytowych dla Klientów detalicznych koncentrowały się na 

skonstruowaniu atrakcyjnej oferty produktowej. Cel ten został 

zrealizowany poprzez:

przywrócenie oferty kredytów mieszkaniowych (ze zaktua-

lizowanymi parametrami LTV i okresem kredytowania, a także 

wprowadzoną elektroniczną weryfikacją ksiąg wieczystych), 

funkcjonowanie specjalnych ofert kredytu gotówkowego dla 

wybranych grup zawodowych, tj. dla pracowników banków, 

szeroko rozumianego sektora finansowego, służb munduro-

wych, dla dostawców mleka, 

wprowadzenie możliwości składania wniosków o: 

– kredyt gotówkowy za pośrednictwem strony internetowej 

Banku oraz Centrum Obsługi Klienta, 

– kredyt gotówkowy i kredyt w rachunku Invest-Konto za 

pośrednictwem Mini Oddziałów, 

– kredyt ratalny za pośrednictwem Mini Oddziałów, 

wprowadzenie indywidualnej oferty udzielania kredytów 

ratalnych na zakup towarów i usług za pośrednictwem 

Agentów spółki Cyfrowy Polsat, 

wprowadzenie oferty specjalnej umożliwiającej odnowienie 

kredytu gotówkowego na preferencyjnych warunkach, 

zwiększenie konkurencyjności produktów kredytowych po-

przez bieżące dostosowywanie ich parametrów cenowych. 

W celu zapewnienia dobrej jakości nowo uruchamianego portfela 

kredytowego przeprowadzono szereg działań związanych z mo-

dyfikacją stosowanych w INVEST-BANKU regulacji, w tym:

podjęto działania zmierzające do ograniczenia ryzyka związa-

nego z udzielaniem kredytów hipotecznych poprzez: 

a)wyeliminowanie z oferty:

– kredytu konsolidacyjnego finansującego spłatę kredytu 

hipotecznego w innym banku, 

– pożyczki hipotecznej na spłatę innych zobowiązań 

finansowych Kredytobiorcy,

b)podwyższenie minimalnej kwoty kredytu konsolidacyjnego 

do 50 000 zł, 

c) wstrzymanie możliwości udzielania kredytów hipotecznych 

obcokrajowcom oraz osobom osiągającym dochody w walu-

cie obcej, 

•

•

•

•

•

•

•

The 2010 INVEST-BANK activity in the retail Customer credit 

product sector concentrated on construing attractive product 

offer. This objective has been obtained through:

reintroduction of housing credits (with updated LTV 

parameters and crediting period and the introduction of 

electronic verification of land and mortgage register), 

special cash loan offers for selected professional groups, i.e. 

bank employees, generally understood financial sector, 

uniform services and milk producers, 

introduction of the possibility to apply for:

– cash loan through the Internet Bank website and Customer 

Service Centre, 

– cash loan and Invest-Konto account credit through Mini 

Branch Offices,

– instalment loan through Mini Branch Offices, 

introduction of individual offer of granting instalment credits 

to acquire goods and services via Agents of Cyfrowy Polsat 

company,

introduction of special offer to renew cash loan on preferential 

conditions,

increase of competitiveness of credit products through 

the current adjustment of their price parameters. 

In order to secure good quality of newly opened loans portfolio 

a number of steps related to the modification of INVEST-BANK 

regulations was implemented, including:

activities undertaken to limit the risk related to granting 

mortgage loans through:

a) removal from the offer:

– consolidation loan to finance the repayment of mortgage 

loan at another bank,

– mortgage loans to satisfy Borrower's other financial 

obligations,

b) increase of the minimal consolidation loan sum to PLN 

50,000, 

c) suspending the possibility to grant mortgage loans to 

foreigners and persons obtaining revenue in foreign 

currency, 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

dokonano zmiany parametrów kredytu gotówkowego:

– określając maksymalną kwotę kredytu bez zabezpieczeń 

w przedziale do 50 000 zł w zależności od zdolności 

kredytowej i kwoty łącznego zaangażowania, 

– obniżając maksymalny wiek Kredytobiorcy z 75 lat do 70 lat,

dokonano zmiany parametrów kredytu ratalnego:

– wycofując z oferty kredyt ratalny FORMUŁA z 9-miesięcznym 

okresem spłaty,

– zwiększając minimalną kwotę kredytu z kwoty brutto 

450,00 PLN do kwoty brutto 600,00 PLN,

– obniżając maksymalny wiek Kredytobiorcy z 75 lat do 70 lat,

dokonano aktualizacji zasad restrukturyzacji należności od 

osób fizycznych przed rozwiązaniem umowy. 

Na koniec 2010 r. struktura kredytów INVEST-BANKU dla osób 

prywatnych kształtowała się następująco:

•

•

•

cash loan parameters were modified:

– specifying the maximal limit of uncollaterised loan to PLN 

50,000 depending on the lending capacity and sum of total 

involvement, 

– decreasing the maximal age of Borrower from 75 to 70 

years, 

instalment loan parameters were modified:

– removing from offer the FORMUŁA instalment loan with 

9-month long repayment period,

– increasing the minimal credit sum from PLN 450.00 to PLN 

600.00,

– decreasing the maximal age of Borrower from 75 to 70 

years, 

principles for restructuring receivables from individual 

persons prior to contract termination were updated. 

At the end of 2010 the structure of INVEST-BANK loans for private 

persons was as follows:

Struktura kredytów osób prywatnych w 2010
Structure of personal loans in 2010

11,57%

42,79%

12,75%

18,11%

9,45%

5,33%

Kredyty w  / Overdraftkoncie

Kredyty gotówkowe / Cash loans

Karty kredytowe / Credit cards

Kredyty ratalne / Installment loans

Kredyty samochodowe / Car loans

Kredyty hipoteczne / Mortagage loans
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Ponadto w roku 2010 INVEST-BANK rozpoczął działania związane 

z wdrożeniem podejścia procesowego. Rozpoczęte zostały prace 

w projekcie realizowanym z dostawcą zewnętrznym (INFOVIDE 

MATRIX), mające na celu m.in.:

stworzenie podstaw dla mapowania i automatyzacji procesów 

biznesowych, 

wdrożenie koncepcji zarządzania procesowego.

W ramach projektu rozpoczęto prace związane z mapowaniem 

procesu otwierania rachunków oszczędnościowo-rozlicze-

niowych i jego optymalizacją. 

INVEST-BANK rozpoczął również prace zmierzające do umoż-

liwienia Klientom zakładania terminowych lokat oszczędnościo-

wych za pośrednictwem strony internetowej Banku. 

Na koniec 2010 roku struktura depozytów INVEST-BANKU dla 

osób prywatnych kształtowała się następująco:

•

•

Additionally, in 2010 INVEST-BANK commenced the activities 

relating to the implementation of process approach. The Bank 

started works within the project implemented jointly with an 

external supplier (INFOVIDE MATRIX), aiming at, among others:

creating basis for mapping and automation of business 

processes, 

implementation of the process management concept.

Within the aforementioned project the Bank commenced works 

related to the mapping process of opening checking and saving 

accounts and its optimising. 

 

INVEST-BANK also commenced works to enable its customers to 

open time deposits through Bank Internet website. 

The 2010 closing structure of INVEST-BANK deposits for private 

persons was as follows:

 

•

•

W 2010 r. INVEST-BANK w swoich działaniach koncentrował się 

na stworzeniu atrakcyjnej oferty produktowej, której celem było 

pozyskanie depozytów Klientów detalicznych. Obok bieżącego 

dostosowywania oferty do oczekiwań Klientów zamierzenie to 

osiągnięto przez:

umożliwienie Klientom przeniesienia rachunku oszczędnoś-

ciowo-rozliczeniowego z innego banku przy zachowaniu 

minimum formalności i przejęciu na INVEST-BANK czynności 

związanych z przeniesieniem rachunku Klienta, 

wprowadzenie możliwości obsługi rachunków oszczędnoś-

ciowo-rozliczeniowych w Mini Oddziałach INVEST-BANKU,

umożliwienie Klientom otwieranie rachunków oszczędnoś-

ciowo-rozliczeniowych poprzez złożenie wniosku interneto-

wego, bez konieczności wizyty Klienta w Oddziale,

rozszerzenie oferty produktowej dla Lokaty (Nie)Codziennej; 

dodanie nowych okresów deponowania środków na tym 

produkcie, 

rozszerzenie współpracy w ramach sieci zewnętrznej; 

umożliwienie otwierania rachunków oszczędnościowo-

-rozliczeniowych przez Placówki Sieci Zewnętrznej (SFERIA, 

Placówki Partnerskie), 

wprowadzenie ubezpieczenia grupowego w TUnŻ POLISA 

ŻYCIE S.A. wraz z pakietem usług assistance (pakiet domowy) 

dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, 

usystematyzowanie oferty rachunków oszczędnościowo-

-rozliczeniowych polegające na wycofaniu z oferty rachunków 

Invest-Konto STUDENT Komfort i pozostawienie trzech kont 

Start, Efekt oraz Lider,

podniesienie poziomu bezpieczeństwa kart płatniczych 

poprzez dokonanie ich migracji na standard EMV, 

rozszerzenie funkcjonalności kart płatniczych, tj.:

– umożliwienie dokonywania transakcji internetowych,

– umożliwienie realizowania transakcji zbliżeniowych 

(Maestro PayPass),

– dokonywanie wypłat gotówki w trakcie realizacji transakcji 

zakupu w ramach tzw. Usługi Cash Back,

zwiększenie konkurencyjności produktów oszczędnościowych 

poprzez bieżące dostosowywanie ich parametrów cenowych,

wprowadzenie nowych regulacji związanych z Dyrektywą MiFID 

mających na celu wzmocnienie i ujednolicenie ochrony 

Klientów, zwiększenie spójności i przejrzystości funkcjono-

wania Banku, a także zwiększenie konkurencyjności na rynku 

instrumentów finansowych.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

In 2010 INVEST-BANK activities focused on creating an attractive 

product offer in order to attract deposits from retail Customers. 

Apart from current adaptation of offer to Customer expectations 

this aim was achieved through:

allowing the Customers to transfer their checking and saving 

account from other banks with minimum formalities while 

INVEST-BANK performs activities related to such account 

transfer, 

introducing the possibility to service checking and saving 

accounts in INVEST-BANK Mini Branch Offices,

allowing Customers to open checking and saving accounts via 

submitting online application without the requirement to 

personally visit Bank Office,

extending the product offer of Lokata (Nie)Codzienna (non-

daily deposit); adding new depositing periods under this 

product,

extending cooperation within external network; enabling the 

opening of checking and saving accounts by External Network 

Offices (SFERIA, Partner Shops), 

introducing group insurance plans at TUnŻ POLISA ŻYCIE S.A. 

along with assistance package (home package) for checking 

and saving account holders, 

systemising saving and checking account offer by removing 

from offer Invest-Konto STUDENT Komfort account and 

remaining the three following account types: Start, Efekt and 

Lider,

improving the security of pay cards through their migration to 

the EMV standard, 

broadening the functionality of pay cards, i.e.

– enabling Internet transactions,

– enabling contactless payments (Maestro PayPass),

– cash withdrawal while performing payment within the 

so called Cash Back Service,

increase of competitiveness of saving products through the 

adaptation of their price parameters,

introducing new regulations resulting from the MiFID Directive 

to standardise and improve Customer security, increase 

uniformity and transparency of the Bank's operation and 

increase competition on the financial instruments market.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Product structure of personal deposits in 2010
Struktura produktowa depozytów osób prywatnych w 2010 r.
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Ponadto w roku 2010 INVEST-BANK rozpoczął działania związane 

z wdrożeniem podejścia procesowego. Rozpoczęte zostały prace 

w projekcie realizowanym z dostawcą zewnętrznym (INFOVIDE 

MATRIX), mające na celu m.in.:

stworzenie podstaw dla mapowania i automatyzacji procesów 

biznesowych, 

wdrożenie koncepcji zarządzania procesowego.

W ramach projektu rozpoczęto prace związane z mapowaniem 

procesu otwierania rachunków oszczędnościowo-rozlicze-

niowych i jego optymalizacją. 

INVEST-BANK rozpoczął również prace zmierzające do umoż-

liwienia Klientom zakładania terminowych lokat oszczędnościo-

wych za pośrednictwem strony internetowej Banku. 

Na koniec 2010 roku struktura depozytów INVEST-BANKU dla 

osób prywatnych kształtowała się następująco:

•

•

Additionally, in 2010 INVEST-BANK commenced the activities 

relating to the implementation of process approach. The Bank 

started works within the project implemented jointly with an 

external supplier (INFOVIDE MATRIX), aiming at, among others:

creating basis for mapping and automation of business 

processes, 

implementation of the process management concept.

Within the aforementioned project the Bank commenced works 

related to the mapping process of opening checking and saving 

accounts and its optimising. 

 

INVEST-BANK also commenced works to enable its customers to 

open time deposits through Bank Internet website. 

The 2010 closing structure of INVEST-BANK deposits for private 

persons was as follows:

 

•

•

W 2010 r. INVEST-BANK w swoich działaniach koncentrował się 

na stworzeniu atrakcyjnej oferty produktowej, której celem było 

pozyskanie depozytów Klientów detalicznych. Obok bieżącego 

dostosowywania oferty do oczekiwań Klientów zamierzenie to 

osiągnięto przez:

umożliwienie Klientom przeniesienia rachunku oszczędnoś-

ciowo-rozliczeniowego z innego banku przy zachowaniu 

minimum formalności i przejęciu na INVEST-BANK czynności 

związanych z przeniesieniem rachunku Klienta, 

wprowadzenie możliwości obsługi rachunków oszczędnoś-

ciowo-rozliczeniowych w Mini Oddziałach INVEST-BANKU,

umożliwienie Klientom otwieranie rachunków oszczędnoś-

ciowo-rozliczeniowych poprzez złożenie wniosku interneto-

wego, bez konieczności wizyty Klienta w Oddziale,

rozszerzenie oferty produktowej dla Lokaty (Nie)Codziennej; 

dodanie nowych okresów deponowania środków na tym 

produkcie, 

rozszerzenie współpracy w ramach sieci zewnętrznej; 

umożliwienie otwierania rachunków oszczędnościowo-

-rozliczeniowych przez Placówki Sieci Zewnętrznej (SFERIA, 

Placówki Partnerskie), 

wprowadzenie ubezpieczenia grupowego w TUnŻ POLISA 

ŻYCIE S.A. wraz z pakietem usług assistance (pakiet domowy) 

dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, 

usystematyzowanie oferty rachunków oszczędnościowo-

-rozliczeniowych polegające na wycofaniu z oferty rachunków 

Invest-Konto STUDENT Komfort i pozostawienie trzech kont 

Start, Efekt oraz Lider,

podniesienie poziomu bezpieczeństwa kart płatniczych 

poprzez dokonanie ich migracji na standard EMV, 

rozszerzenie funkcjonalności kart płatniczych, tj.:

– umożliwienie dokonywania transakcji internetowych,

– umożliwienie realizowania transakcji zbliżeniowych 

(Maestro PayPass),

– dokonywanie wypłat gotówki w trakcie realizacji transakcji 

zakupu w ramach tzw. Usługi Cash Back,

zwiększenie konkurencyjności produktów oszczędnościowych 

poprzez bieżące dostosowywanie ich parametrów cenowych,

wprowadzenie nowych regulacji związanych z Dyrektywą MiFID 

mających na celu wzmocnienie i ujednolicenie ochrony 

Klientów, zwiększenie spójności i przejrzystości funkcjono-

wania Banku, a także zwiększenie konkurencyjności na rynku 

instrumentów finansowych.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

In 2010 INVEST-BANK activities focused on creating an attractive 

product offer in order to attract deposits from retail Customers. 

Apart from current adaptation of offer to Customer expectations 

this aim was achieved through:

allowing the Customers to transfer their checking and saving 

account from other banks with minimum formalities while 

INVEST-BANK performs activities related to such account 

transfer, 

introducing the possibility to service checking and saving 

accounts in INVEST-BANK Mini Branch Offices,

allowing Customers to open checking and saving accounts via 

submitting online application without the requirement to 

personally visit Bank Office,

extending the product offer of Lokata (Nie)Codzienna (non-

daily deposit); adding new depositing periods under this 

product,

extending cooperation within external network; enabling the 

opening of checking and saving accounts by External Network 

Offices (SFERIA, Partner Shops), 

introducing group insurance plans at TUnŻ POLISA ŻYCIE S.A. 

along with assistance package (home package) for checking 

and saving account holders, 

systemising saving and checking account offer by removing 

from offer Invest-Konto STUDENT Komfort account and 

remaining the three following account types: Start, Efekt and 

Lider,

improving the security of pay cards through their migration to 

the EMV standard, 

broadening the functionality of pay cards, i.e.

– enabling Internet transactions,

– enabling contactless payments (Maestro PayPass),

– cash withdrawal while performing payment within the 

so called Cash Back Service,

increase of competitiveness of saving products through the 

adaptation of their price parameters,

introducing new regulations resulting from the MiFID Directive 

to standardise and improve Customer security, increase 

uniformity and transparency of the Bank's operation and 

increase competition on the financial instruments market.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Product structure of personal deposits in 2010
Struktura produktowa depozytów osób prywatnych w 2010 r.
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Działalnoś ć na rynku bankowoś ci korporacyjnej Współpraca z Zewnę trzną Siecią Sprzedaż y

Cooperation with External Sales NetworkCorporate banking activity

W 2010 r. INVEST-BANK w obszarze bankowości korporacyjnej 

skupił swoje działania na utrzymaniu Klientów, zarówno depo-

zytowych, jak i kredytowych oraz na zwiększeniu bezpieczeństwa 

ekspozycji kredytowych będących w portfelu Banku. Celem było 

również powiększenie sald kredytów zarówno obrotowych krótko-

terminowych, jak i długoterminowych inwestycyjnych i pożyczek 

hipotecznych w związku z poprawiającą się koniunkturą w gospo-

darce narodowej. Potwierdzeniem na zwiększenie aktywności 

w polu korporacyjnym jest wzrost salda kredytów na koniec 

2010 r. w porównaniu z końcem 2009 r. o ponad 15%.

Rachunki bieżące i pomocnicze prowadzone dla Klientów 

instytucjonalnych, według stanu na koniec 2010 r., stanowiły 

9,30% portfela Klientów Banku, a udział salda rachunków 

depozytowych sektora korporacyjnego w sumie sald rachunków 

bieżących i lokat terminowych ogółem wynosił 17,69%.

Ponadto w 2010 r. INVEST-BANK dokonał migracji kart płatni-

czych typu Business na karty w standardzie EMV. Karty te zostały 

wzbogacone o funkcjonalność CashBack.

Na koniec 2010 r. struktura kredytów oraz depozytów Banku dla 

podmiotów gospodarczych kształtowała się następująco:

In 2010 in the area of corporate banking INVEST-BANK focused 

its activity on maintaining Customers, both the deposit ad credit-

related ones and on increasing security of Bank portfolio  

expositions. One of the objectives was to increase the credit 

balance, of short-term, revolving loans, long-term investment 

loans and mortgage loans due to improving national economic 

situation. The increased activity in the corporate sector is 

certified by the increase of loan balance at the end of 2010 as 

compared to figures at the end of 2009 by over 15%.

Current and supplementary accounts held for institutional 

Customers according to the end of 2010 figures constituted 

9.30% of the Bank Customer portfolio, and the share of corporate 

deposit accounts in the balance sum of current accounts and 

time deposits amounted in total to 17.69%.

Additionally, in 2010 INVEST-BANK migrated Business-type pay 

cards to EMV standard. These cards were extended with the 

CashBack functionality.

At the end of 2010 the structure of Bank loans and deposits for 

business entities was as follows:

W roku 2010 w wyniku prowadzonej, ze względu na ograniczanie 

ryzyka kredytowego, przebudowy portfela podmiotów współ-

pracujących w zakresie sprzedaży agencyjnej znacząco została 

ograniczona liczba współpracujących z INVEST-BANKIEM 

Sprzedawców kredytu ratalnego oraz Partnerów kredytu 

gotówkowego. 

Jednocześnie Bank rozwijał intensywnie współpracę z Auto-

ryzowanymi Punktami Sprzedaży Cyfrowego Polsatu (APS) 

w zakresie oferowania produktów Banku Klientom Cyfrowego 

Polsatu bezpośrednio w lokalach APS-ów. W ramach współpracy 

na zasadzie umów agencyjnych Przedsiębiorcy prowadzący APS-y 

uzyskali możliwość oferowania Abonentom Cyfrowego Polsatu 

konta osobistego Invest-Konto Lider oraz kredytów: gotówkowego 

i ratalnego. Dodatkowo INVEST-BANK udostępnił możliwość 

przyjmowania od Klientów w APS-ach opłat za rachunki (usługa 

Masowych Przelewów Wychodzących). Na koniec roku 2010 

oferta usług Banku była dostępna w sieci około 80% liczby 

wszystkich APS-ów współpracujących z Cyfrowym Polsatem.

W czerwcu 2010 r. INVEST-BANK we współpracy z Cyfrowym 

Polsatem rozpoczął pilotażowy projekt uruchamiania w lokalach 

APS-ów własnych, obrandowanych stanowisk z pracownikiem 

Banku prowadzącym sprzedaż produktów detalicznych 

(Mini Oddział). Do końca 2010 r. Bank otworzył łącznie 7 Mini 

Oddziałów, planując otwarcie kolejnych na rok 2011.

As a result of the 2010 credit risk decreasing scheme in which the 

portfolio of entities cooperating on the agency sale basis was 

revamped, the number of instalment credit Sellers and cash loan 

Partners was significantly reduced.  

Simultaneously the Bank was intensely developing cooperation 

with Authorised Points of Sale of Cyfrowy Polsat (APS) on offering 

Bank products to Cyfrowy Polsat Customers directly on the APS 

premises. Within agency-type cooperation entrepreneurs 

operating such APS' received the possibility to offer Cyfrowy 

Polsat subscribers Invest-Konto Lider personal account and cash 

and instalment loan facilities. Additionally, INVEST-BANK enabled 

its Customer to pay their bills through APS' (Mass Outgoing 

Transfers service). At the end of 2010 the Bank offer was 

available in approximately 80% of all APS' cooperating with 

Cyfrowy Polsat.

In June 2010 INVEST-BANK in cooperation with Cyfrowy Polsat 

commenced a piloting project of establishing on the APS' 

premises branded manned desks selling retail products (Mini 

Branch Office). Until the end of 2010 the Bank opened in total 

7 Mini Branch Offices; further offices to be opened in 2011.  

Balances of business entity credits in 2010 in mln PLN

Business entity credit structure 2010 Deposit structure from business entities in 2010

Balances of current accounts of business entities in 2010 in mln PLN
Salda kredytów podmiotów gospodarczych 2010 w mln zł
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Kredyty w rachunku  / Overdraftsbieżącym
Kredyty samochodowe / Car loans
Kredyty obrotowe / Working capital loans

Kredyty inwestycyjne / Investment loans
Kredyty hipoteczne / Mortagage loans

29%

59%

6%
3%2%1%

Rachunki bieżące / Current accounts

Lokaty – termin do 1M / 
Deposits – expiring under 1M

1M do 3M (włącznie) / 1M to 3M (inclusive)

Lokaty – termin powyżej: / Deposits over:

3M do 6M (włącznie) / 3M to 6M (inclusive)

6M do 9M (włącznie) 6M to 9M (inclusive) /

9M do 12M (włącznie) 9M to 12M (inclusive) /

12M / Expiring after 12M 
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Działalnoś ć na rynku bankowoś ci korporacyjnej Współpraca z Zewnę trzną Siecią Sprzedaż y

Cooperation with External Sales NetworkCorporate banking activity

W 2010 r. INVEST-BANK w obszarze bankowości korporacyjnej 

skupił swoje działania na utrzymaniu Klientów, zarówno depo-

zytowych, jak i kredytowych oraz na zwiększeniu bezpieczeństwa 

ekspozycji kredytowych będących w portfelu Banku. Celem było 

również powiększenie sald kredytów zarówno obrotowych krótko-

terminowych, jak i długoterminowych inwestycyjnych i pożyczek 

hipotecznych w związku z poprawiającą się koniunkturą w gospo-

darce narodowej. Potwierdzeniem na zwiększenie aktywności 

w polu korporacyjnym jest wzrost salda kredytów na koniec 

2010 r. w porównaniu z końcem 2009 r. o ponad 15%.

Rachunki bieżące i pomocnicze prowadzone dla Klientów 

instytucjonalnych, według stanu na koniec 2010 r., stanowiły 

9,30% portfela Klientów Banku, a udział salda rachunków 

depozytowych sektora korporacyjnego w sumie sald rachunków 

bieżących i lokat terminowych ogółem wynosił 17,69%.

Ponadto w 2010 r. INVEST-BANK dokonał migracji kart płatni-

czych typu Business na karty w standardzie EMV. Karty te zostały 

wzbogacone o funkcjonalność CashBack.

Na koniec 2010 r. struktura kredytów oraz depozytów Banku dla 

podmiotów gospodarczych kształtowała się następująco:

In 2010 in the area of corporate banking INVEST-BANK focused 

its activity on maintaining Customers, both the deposit ad credit-

related ones and on increasing security of Bank portfolio  

expositions. One of the objectives was to increase the credit 

balance, of short-term, revolving loans, long-term investment 

loans and mortgage loans due to improving national economic 

situation. The increased activity in the corporate sector is 

certified by the increase of loan balance at the end of 2010 as 

compared to figures at the end of 2009 by over 15%.

Current and supplementary accounts held for institutional 

Customers according to the end of 2010 figures constituted 

9.30% of the Bank Customer portfolio, and the share of corporate 

deposit accounts in the balance sum of current accounts and 

time deposits amounted in total to 17.69%.

Additionally, in 2010 INVEST-BANK migrated Business-type pay 

cards to EMV standard. These cards were extended with the 

CashBack functionality.

At the end of 2010 the structure of Bank loans and deposits for 

business entities was as follows:

W roku 2010 w wyniku prowadzonej, ze względu na ograniczanie 

ryzyka kredytowego, przebudowy portfela podmiotów współ-

pracujących w zakresie sprzedaży agencyjnej znacząco została 

ograniczona liczba współpracujących z INVEST-BANKIEM 

Sprzedawców kredytu ratalnego oraz Partnerów kredytu 

gotówkowego. 

Jednocześnie Bank rozwijał intensywnie współpracę z Auto-

ryzowanymi Punktami Sprzedaży Cyfrowego Polsatu (APS) 

w zakresie oferowania produktów Banku Klientom Cyfrowego 

Polsatu bezpośrednio w lokalach APS-ów. W ramach współpracy 

na zasadzie umów agencyjnych Przedsiębiorcy prowadzący APS-y 

uzyskali możliwość oferowania Abonentom Cyfrowego Polsatu 

konta osobistego Invest-Konto Lider oraz kredytów: gotówkowego 

i ratalnego. Dodatkowo INVEST-BANK udostępnił możliwość 

przyjmowania od Klientów w APS-ach opłat za rachunki (usługa 

Masowych Przelewów Wychodzących). Na koniec roku 2010 

oferta usług Banku była dostępna w sieci około 80% liczby 

wszystkich APS-ów współpracujących z Cyfrowym Polsatem.

W czerwcu 2010 r. INVEST-BANK we współpracy z Cyfrowym 

Polsatem rozpoczął pilotażowy projekt uruchamiania w lokalach 

APS-ów własnych, obrandowanych stanowisk z pracownikiem 

Banku prowadzącym sprzedaż produktów detalicznych 

(Mini Oddział). Do końca 2010 r. Bank otworzył łącznie 7 Mini 

Oddziałów, planując otwarcie kolejnych na rok 2011.

As a result of the 2010 credit risk decreasing scheme in which the 

portfolio of entities cooperating on the agency sale basis was 

revamped, the number of instalment credit Sellers and cash loan 

Partners was significantly reduced.  

Simultaneously the Bank was intensely developing cooperation 

with Authorised Points of Sale of Cyfrowy Polsat (APS) on offering 

Bank products to Cyfrowy Polsat Customers directly on the APS 

premises. Within agency-type cooperation entrepreneurs 

operating such APS' received the possibility to offer Cyfrowy 

Polsat subscribers Invest-Konto Lider personal account and cash 

and instalment loan facilities. Additionally, INVEST-BANK enabled 

its Customer to pay their bills through APS' (Mass Outgoing 

Transfers service). At the end of 2010 the Bank offer was 

available in approximately 80% of all APS' cooperating with 

Cyfrowy Polsat.

In June 2010 INVEST-BANK in cooperation with Cyfrowy Polsat 

commenced a piloting project of establishing on the APS' 

premises branded manned desks selling retail products (Mini 

Branch Office). Until the end of 2010 the Bank opened in total 

7 Mini Branch Offices; further offices to be opened in 2011.  

Balances of business entity credits in 2010 in mln PLN

Business entity credit structure 2010 Deposit structure from business entities in 2010

Balances of current accounts of business entities in 2010 in mln PLN
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Struktura kredytów podmiotów gospodarczych 2010 Struktura depozytów podmiotów gospodarczych 2010
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9M do 12M (włącznie) 9M to 12M (inclusive) /

12M / Expiring after 12M 



Działalność Departamentu Skarbu na rynku pieniężnym 

związana jest głównie z zarządzaniem płynnością finansową, 

lokowaniem nadwyżek finansowych oraz pozyskiwaniem 

środków z rynku międzybankowego. Podobnie jak w latach 

poprzednich, w 2010 r. INVEST-BANK inwestował nadwyżki 

środków finansowych w płynne papiery wartościowe oraz w lokaty 

rynku pieniężnego, prowadząc jednocześnie aktywną politykę 

zarządzania rezerwą obowiązkową na rachunku NBP oraz 

zarządzania pozycją wymiany walutowej. 

The activity of the Treasury Department on the money market is 

mainly connected with financial liquidity management, locating 

financial surpluses and acquiring resources from the 

interbanking market. Following the scheme from previous years, 

in 2010 INVEST-BANK invested financial surpluses into liquid 

securities and money market deposits while actively managing 

the obligatory NBP account reserve and foreign currency 

exchange. 

Wyszczególnienie / Details

Lokaty udzielone w zł / 
Investments granted in PLN

Bony skarbowe / Treasury bills

Obligacje skarbowe / Treasury bonds

Bony pieniężne / Cash certificates

Lokaty udzielone w walutach obcych /
Investments granted in foreign currencies

Razem / Total

Depozyty przyjęte w zł / PLN deposits

Depozyty przyjęte w walutach obcych /
Received foreign currency deposits

Razem / Total

-

58,5

34,4

349,7

6,6

449,2

35,5

14,2 

49,7

20,0

103,3

127,0

314,8

25,4

590,5

-

11,9 

11,9

20

44,8

92,6

-34,9

18,8

141,3

-35,5

-2,3

-37,8

-

76,6%

269,2%

-10,0%

284,8%

31,5%

-100,0%

-16,2%

-76,1%

Stan na 31.12.2009
Figures as of 

31.12.2009

Stan na 31.12.2010
Figures as of 

31.12.2010

Zmiana w 2010 r. 
Change in 2010

Dynamika 
2010/2009 w %

2010/2009 
dynamics in %

Selected elements of assets and liabilities related to money market in 2009-2010 (in PLN million)

Wybrane elementy aktywów i pasywów dotyczące rynku pieniężnego w latach 2009-2010 (w mln zł)
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mainly connected with financial liquidity management, locating 

financial surpluses and acquiring resources from the 

interbanking market. Following the scheme from previous years, 
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the obligatory NBP account reserve and foreign currency 

exchange. 
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449,2
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Bankowoś ć transakcyjna

Transaction banking

INVEST-BANK świadczy Klientom instytucjonalnym następujące 

usługi płatności masowych:

usługę SIPP – w zakresie identyfikacji płatności przycho-

dzących, dedykowana wierzycielom masowym,

usługę MPW – w zakresie rozliczania masowych płatności 

wychodzących, dedykowana firmom pośredniczącym w przyj-

mowaniu od konsumentów opłat za rachunki, 

usługę PZ – w zakresie rozliczania masowych poleceń zapłaty 

wierzycieli masowych.

W 2010 r. INVEST-BANK umacniał wysoką pozycję na 

międzybankowym rynku usług płatności masowych, odnotowując 

znaczący wzrost liczby płatności. W 2010 r. Bank przetworzył 

łącznie 49,1 mln transakcji, co w porównaniu z rokiem 2009 

oznacza wzrost o 13,17%. Usługa SIPP (System Identyfikacji 

Płatności Przychodzących) utrzymała w 2010 r. tendencję 

wzrostową. Liczba przetworzonych transakcji wyniosła 30,6 mln, 

co w porównaniu do 2009 r. oznacza wzrost obrotów o 12,75%. 

W usłudze MPW (Masowe Przelewy Wychodzące) INVEST-BANK 

zachował wysoką pozycję na rynku międzybankowym jako 

funkcjonalny operator rozliczeniowy firm pośredniczących w rea-

lizacji przelewów, obsługując ponad 30% transakcji gene-

rowanych przez krajowych, niebankowych pośredników finanso-

wych. W 2010 r. liczba wysłanych płatności w usłudze wyniosła 

18,4 mln transakcji, co w porównaniu do poprzedniego roku 

oznacza wzrost o 13,9%, Znacząco też wzrosła liczba podmiotów 

gospodarczych korzystających z usługi MPW. Na koniec 2010 r. 

z usługi aktywnie korzystało 921 firm, co w porównaniu 

do poprzedniego roku oznacza wzrost o 46,19%.

Zainteresowaniem cieszyła się również usługa PZ (polecenia 

zapłaty) skierowana do wierzycieli masowych, w ramach której 

w 2010 r. liczba zrealizowanych płatności była o 3,57% wyższa niż 

w poprzednim roku.

•

•

•

INVEST-BANK provides institutional Customers the following 

mass payment services:

SIPP service – in the scope of identification of incoming 

payments, dedicated to mass creditors,

MPW service – in the scope of settling outgoing mass 

payments dedicated to agents collecting payments from 

consumers,

PZ service – in the scope of settling mass payment orders of 

mass creditors.

In 2010 INVEST-BANK was reinforcing its high interbanking mass 

payment services market position observing material increase of 

number of payments. In 2010 the Bank executed total number of 

49.1 million transactions, what, if compared to 2009 figures 

represented an increase by 13.17%. The SIPP (Incoming Payment 

Identification System) service displayed through 2010 increasing 

tendency. The number of processed transactions amounted to 

30.6 million which, as compared to 2009, represents turnover 

increase by 12.75%. 

INVEST-BANK maintained its high rank in the MPW service (Mass 

Outgoing Transfers) on the inter-banking market as a functional 

billing and collecting operator of transfer agents transfers 

attending over 30% of transactions generated by domestic, non-

banking financial agents. In 2010 the number of payments 

transmitted with this service amounted to 18.4 million 

transactions which in comparison to 2009 figures represented 

increase by 13.9%. Significantly increased the number of 

business entities using the MPW service. At the end of 2010 the 

service was actively used by 921 companies which, if compared 

to year 2009 represents a rise by 46.19%.

Also PZ service (payment order) directed to mass creditors was 

popular which in 2010 registered increase in the number of 

payments by 3.57% in comparison to 2009 records.

•

•

•

Usługa / Service Liczba transakcji / Number of transactions

1. SIPP

2. MPW

3. PZ (pm)

Razem / Total

30 649 164

18 447 235

23 052

49 119 451

27 184 471

16 196 242

22 258

43 402 971

3 464 693

2 250 993

794

5 716 480

12,75%

13,90%

3,57%

13,17%

2010 2009 Zmiana / Change

Projekty strategiczne

Strategic projects
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Bankowoś ć transakcyjna

Transaction banking
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międzybankowym rynku usług płatności masowych, odnotowując 

znaczący wzrost liczby płatności. W 2010 r. Bank przetworzył 

łącznie 49,1 mln transakcji, co w porównaniu z rokiem 2009 

oznacza wzrost o 13,17%. Usługa SIPP (System Identyfikacji 
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•

•

•

INVEST-BANK provides institutional Customers the following 
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business entities using the MPW service. At the end of 2010 the 
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•

•

•

Usługa / Service Liczba transakcji / Number of transactions

1. SIPP

2. MPW

3. PZ (pm)

Razem / Total
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18 447 235

23 052

49 119 451

27 184 471

16 196 242

22 258

43 402 971

3 464 693

2 250 993

794

5 716 480

12,75%

13,90%

3,57%

13,17%

2010 2009 Zmiana / Change
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Projekty strategiczne

Strategic projects

Poza działalnością bieżącą INVEST-BANK realizuje zamierzenia 

o znaczeniu strategicznym, wynikające zarówno z potrzeb 

biznesowych, jak i wymagań instytucji zewnętrznych, w tym 

związane z dostosowaniem bankowości krajowej do uregulowań 

Unii Europejskiej. 

W 2010 r. INVEST-BANK realizował 14 projektów strategicznych, 

w tym między innymi:

zakończył wdrożenie Systemu Gospodarki Własnej oraz Nowej 

Umowy Kapitałowej w zakresie ryzyka kredytowego, na rzecz 

zarządzania ryzykiem i kapitałem,

sfinalizował prace w ramach projektu zwiększającego 

bezpieczeństwo transakcji oraz projektu wdrażającego 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, w tym także 

raportowanie zgodne z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej,

zakończył okres przygotowania do wdrożenia założonych na 

lata 2011-2012 trzech współzależnych projektów strate-

gicznych, implementujących nowe rozwiązania w bankowości 

elektronicznej (istotne poszerzenie funkcjonalności) z uw-

zględnieniem zarządzania procesowego, działających na 

nowoczesnej platformie technologicznej – w oparciu o szynę 

integracyjną (technologię zgodną z architekturą zorientowaną 

na usługi),

kontynuował prace na rzecz kompleksowego dostosowania 

własnej infrastruktury do wymagań Komisji Europejskiej 

w zakresie tworzenia jednolitego obszaru płatności w euro 

(SEPA), w ramach planowanego przejścia polskiego systemu 

płatniczego do strefy euro – tempo prac jest uzależnione od 

instytucji zewnętrznych, głównie European Payments Council 

(EPC) – organizacji międzybankowej odpowiedzialnej za 

koordynowanie i nadzorowanie prac projektu SEPA, 

zainicjował działania w ramach czterech projektów dosto-

sowujących własną infrastrukturę do wymagań Dyrektywy 

2007/64/WE Parlamentu i Rady EU z 13 listopada 2007 r. 

w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego 

na rzecz wdrożenia planowanych rozwiązań ustawy o usługach 

płatniczych.

•

•

•

•

•

Apart from current operation, INVEST-BANK executes strategic 

endeavours resulting from business needs and requirements of 

external institutions, also related to the adaptation of national 

banking to European Union legal regulations. 

In 2010 INVEST-BANK was executing 14 strategic projects, 

including, among others:

completed the implementation of In-house Economy System 

and New Capital Contract on credit risk for the need of risk and 

capital management,

finished works on project to increase transaction security and 

project to implement International Accounting Standards, 

including reporting pursuant to International Financial 

Reporting Standards,

completed the preparatory stage of  implementing three 

2011-2012 interdependent strategic projects to introduce 

new electronic banking solutions (significant functionality 

increase) using process management operating on a modern 

technological platform – application integration bus (service-

oriented architecture technology),

continued works to adapt its own infrastructure to European 

Commission requirements on establishing single Euro 

payment area (SEPA), within the planned conversion of the 

Polish payment system to EUR currency – work rate depends 

on external institutions, mainly European Payments Council 

(EPC) – interbanking institution responsible for coordinating 

and supervising the SEPA project, 

initiated activities within four projects to adapt its 

infrastructure to 2007/64/EC Directive of the European 

Parliament and Council of 13 November 2007 on payment 

services within internal market to implement solutions 

described in the banking services act.

•

•

•

•

•
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Rozwój technologii informatycznych

Development of IT technologies

W obszarze informatycznym INVEST-BANKU w roku 2010 rozpo-

częto wdrażanie nowego systemu bankowości elektronicznej 

opartego o architekturę zorientowaną na usługi (ang. SOA). 

Wdrożenie to, wraz z warstwą integracyjną, obejmie również 

wybrane procesy bankowe wraz z osadzeniem ich na silniku 

procesów. Wdrożenie to zakończy się w roku 2012 i wymagać 

będzie również dostosowania infrastruktury teleinformatycznej 

w zakresie sieci, transmisji danych, licencji, serwerów oraz 

niezbędnej przestrzeni dyskowej. 

Poza powyższym w roku 2010 w obszarze informatycznym 

INVEST-BANK:

wdrożył System Obsługi Kart – wielomodułowy system do kom-

pleksowej obsługi kart płatniczych i kredytowych, pozwalający 

na indywidualne podejście do Klienta oraz realizację 

dodatkowych funkcjonalności, takich jak zindywidualizowanie 

oferty dla grup Klientów, wprowadzenie programów lojalno-

ściowych oraz wydzielenie grup Klientów,

wdrożył System do kontroli stron transakcji pod kątem 

występowania na listach terrorystów oraz pozwalający na 

weryfikację transakcji i Klientów na listach sankcyjnych,

udostępnił nową stronę internetową www.investbank.pl 

o poszerzonej funkcjonalności,

zakończył część prac związanych z dostosowaniem infra-

struktury teleinformatycznej, wymieniając główne urządzenia 

sieciowe w obu ośrodkach obliczeniowych wraz z systemem 

wzajemnej łączności między nimi w oparciu o technologię 

DWDM.

•

•

•

•

In 2010 the INVEST-BANK IT sector commenced the 

implementation of new electronic banking system based on the 

service oriented architecture (SOA) solution. This implementation 

process along with the integrative layer shall also include 

selected banking processes along with their processes engine 

integration. The implementation process will be completed in 

2012 and shall require adaptation of IT infrastructure in the 

aspect of network, data transmission, licensing, servers and 

necessary disc space.  

Apart from the above mentioned, in 2010 in the IT area INVEST-

-BANK:

implemented Card Service System – multi-module system for 

comprehensive pay card and credit card management 

allowing individual approach to Customer and implementation 

of additional functionalities, such as customised offers for 

certain Customer groups, introduction of loyalty schemes and 

Customer groups apportioning, apportioning, 

implemented a System to verify that transaction parties are 

not listed as terrorists and allowing the verification if 

transactions and Customers are noted on sanction lists,

launched a new extended functionality website at 

www.investbank.pl,

completed part of works related with adaptation of IT 

infrastructure, changing main networking equipment at both 

calculation facilities along with mutual communication system 

between those locations based on DWDM technology.

 

•

•

•

•
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•

•

•

•
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Czynniki wpływają ce na wynik Banku w roku 2010

Factors influencing results of the Bank in 2010

INVEST-BANK utrzymuje i zarządza kapitałem rozumianym jako 

fundusze własne na ewentualność wystąpienia negatywnych 

zjawisk i w efekcie poniesienia ponadprzeciętnych strat z tytułu 

ekspozycji na ryzyko.

Całkowity regulacyjny wymóg kapitałowy obejmujący ryzyko 

kredytowe i ryzyko operacyjne na dzień 31 grudnia 2010 r. 

ukształtował się na poziomie 120 966 tys. zł. Natomiast kapitał 

wewnętrzny oszacowany przez INVEST-BANK na pokrycie 

wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka 

występujących w działalności Banku i jego otoczeniu wyniósł 

125 901 tys. zł.

Wartość funduszy własnych Banku według stanu na 31 grudnia 

2010 r. ukształtowała się na poziomie 267 475 tys. zł, zabez-

pieczając z nadwyżką 141 574 tys. zł większy (wewnętrzny) 

wymóg kapitałowy.

Współczynnik wypłacalności na dzień 31 grudnia 2010 r. 

ukształtował się na poziomie 17,69%, wobec 11,14% na dzień 

31 grudnia 2009 r. Wzrost wynikał przede wszystkim ze sprze-

daży akcji własnych w lipcu 2010 r.

INVEST-BANK keeps and manages own funds for the event of 

occurrence of negative phenomena and above average losses 

due to risk exposure.

Total regulatory capital requirement including credit risk and 

operating risk as of 31 December 2010 amounted to PLN 

120,966 thousand. Internal capital estimated by INVEST-BANK to 

cover all identified significant types of risk in the Bank's activity 

and its environment amounted to PLN 125.901.

Value of own Bank funds as of 31 December 2010 amounted to 

PLN 267.475 exceeding by PLN 141.574 thousand the higher 

(internal) capital threshold.

Solvency ratio as of 31 December 2010 was 17.69% as compared 

to 11.14% on 31 December 2009. The increase resulted mostly 

from the sale of own shares in July 2010.

Ludzie INVEST-BANKU

INVEST-BANK people
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Ludzie INVEST-BANKU Ludzie INVEST-BANKU

INVEST-BANK people INVEST-BANK people

Na koniec 2010 r. w INVEST-BANKU zatrudnionych było 1 037 pra-

cowników (w przeliczeniu na pełne etaty), co oznaczało spadek 

o blisko 4,0%, w stosunku do poprzedniego roku.

Spadek zatrudnienia w 2010 r. dotyczył sieci Oddziałów Banku 

i związany był z przeprowadzonymi działaniami racjonalizującymi 

dotychczasową, tradycyjną sieć sprzedaży – kilkuosobowe 

Oddziały operacyjne. Jednocześnie Bank rozpoczął otwieranie 

tzw. Mini Oddziałów, prowadzonych przez jednego, maksymalnie 

dwóch pracowników. Ponadto INVEST-BANK podjął działania 

związane ze wzmocnieniem tych służb sprzedażowych, które 

odpowiedzialne są w Banku za współpracę z podmiotami 

zewnętrznymi (chodzi przede wszystkim o Autoryzowane Punkty 

Sprzedaży Cyfrowego Polsatu).

W strukturze zatrudnienia Banku dominowały osoby z wyk-

ształceniem wyższym, które stanowiły 72% zatrudnionych. Średni 

wiek pracowników Banku wynosił 36 lat. Większość pracowników 

stanowiły kobiety – ponad 73% zatrudnionych.

Troska o Klientów, wysoka jakość obsługi, współdziałanie, 

odpowiedzialność, kreatywność oraz zaangażowanie to wartości, 

którymi kierują się pracownicy Banku.  

Jednym z priorytetów Firmy jest stałe podnoszenie kwalifikacji 

kadry pracowniczej. Do realizacji tego celu Bank korzysta między 

innymi z własnej platformy e-learningowej wyposażonej w bogatą 

bibliotekę e-szkoleń. W 2010 r. prowadzono intensywne działania 

na rzecz stworzenia bazy szkoleń e-learningowych, zawierającej 

i udostępniającej pracownikom najnowszą wiedzę wymaganą na 

stanowiskach sprzedażowych w instytucjach finansowych. 

Dodatkowo pracownicy Banku przechodzili e-szkolenie 

w zakresie „Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu” dostępne na stronie Głównego Inspektora Informacji 

Finansowej. Łączna liczba szkoleń e-learningowych zakończo-

nych pozytywnym wynikiem wyniosła 11 933.

At the end of 2010 INVEST-BANK employed 1,037 employees 

(calculated as full time positions), which translated as a reduction 

by 4.0% as compared to previous year.

The 2010 employment reduction concerned Bank Offices and 

was related to activities to rationalise previous sales network – 

operating Offices employing several persons. Simultaneously, 

the Bank commenced opening the so called Mini Branch Offices 

operated by one, maximum two employees. Additionally, INVEST-

-BANK commenced activities to enhance those sales divisions 

which are responsible for cooperation with external entities 

(mainly Authorised Points of Sale of Cyfrowy Polsat).

 

72% of all Bank employees hold higher education degree. 

Average age of Bank employees was 36 years. Vast majority of the 

employees were women – over 73% of all personnel.

 

Values of Bank employees include Customer care, high quality of 

service, cooperation, responsibility, creativity and involvement. 

 

One of the Company's key priorities is constant development of its 

employees' qualifications. In order to achieve that Bank uses, 

among others, its own e-learning platform equipped with a broad 

library of e-learning opportunities. In 2010 intensive activities 

concentrated on establishing e-learning training opportunities 

which incorporate and allow employees to use latest knowledge 

and skills required on sales posts at financial institutions. 

Additionally, Bank employees participated in an e-learning sche-

me on "Preventing money laundering and financing of terrorism" 

available through the website of General Inspector of Financial 

Information. Total number of positively-verified e-learning 

trainings amounted to 11,933.

W 2010 r. w INVEST-BANKU zrealizowano również cykl szkoleń 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach projektu: „Rozwój kadry menedżerskiej i pracowników 

INVEST-BANKU S.A. jako czynnik wzrostu konkurencyjności 

Banku”. INVEST-BANK jest jedną z niewielu instytucji, które 

otrzymały po raz drugi dofinansowanie ze środków europejskich 

na realizację programu szkoleniowego dla swoich pracowników. 

W ciągu 2010 r. przeszkolono łącznie 473 pracowników, w tym 

174 pracowników front-office z obsługi Klienta i technik 

sprzedaży, 158 menadżerów z umiejętności menadżerskich oraz 

141 pracowników w szkoleniach podnoszących umiejętności 

negocjacyjne oraz w zakresie prowadzenia prezentacji. 

W zakresie polityki kadrowej INVEST-BANK stoi na stanowisku 

wspierania efektywnej pracy i budowania środowiska 

sprzyjającego ciągłemu doskonaleniu kwalifikacji zawodowych 

pracowników oraz kadry menedżerskiej. Kompetencje zawodowe 

rozwijane są stale w różnych formach kształcenia, w tym także 

przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności trenerów wew-

nętrznych. W 2010 r. INVEST-BANK zrealizował szereg projektów 

szkoleniowych, w ramach których rozwijano umiejętności 

sprzedażowe, obsługi Klienta oraz menedżerskie. W 2010 r. 

w szkoleniach indywidualnych i grupowych organizowanych przez 

Bank wzięło udział łącznie 2 163 uczestników.

In 2010 INVEST-BANK also implemented a series of trainings 

cofounded with European Social Fund resources within the 

"Development of INVEST-BANK S.A. executive staff and 

employees as factor of Bank competitiveness increase".  INVEST-

-BANK is one of few institutions to obtain for the second time EU 

funding to implement training programme for its employees. 

During 2010 473 employees underwent training, including 174 

front office employees on Customer service and sales 

techniques, 158 managers and 141 employees on developing 

negotiation skills and presentations. 

 

INVEST-BANK HR policy supports effective work and building 

continuous development and training-friendly environment for its 

employees and executive staff. Professional competencies are 

developed on a constant basis via various forms of training, 

including the knowledge and skills of in-house trainers. Through 

2010 INVEST-BANK executed a series of training projects to 

develop selling abilities, Customer service and management 

skills. Total number of 2,163 employees participated in various 

individual and group training schemes organised by the Bank in 

2010.
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Zintegrowany System Zarzą dzania

Integrated Management System

INVEST-BANK uznając za priorytet najwyższe standardy obsługi 

swoich Klientów wdrożył, jako pierwszy bank w Polsce, 

Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, 

ISO 14001 oraz PN-N-18001, co oznacza spełnienie wymagań 

zawartych w normach zarządzania: Jakością (ISO 9001:2008), 

Środowiskiem (ISO 14001:2004) oraz Bezpieczeństwem i Hi-

gieną Pracy (PN-N-18001:2004). 

Fakt ten został potwierdzony w uzyskanych 28 grudnia 2009 r.  

certyfikatach zgodności z wymienionymi wyżej normami w za-

kresie: Procesu Zarządzania Relacjami z Klientami, Usługi 

Podwyższonego Standardu Jakości, jak też Procesu Zarządzania 

Skargami.

Certyfikaty zostały wydane przez niezależny podmiot i są 

obiektywnym dowodem, że INVEST-BANK zabiega o dosko-

nalenie jakości obsługi, buduje długotrwałe relacje z Klientami, 

dba o środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy swoich 

pracowników. 

Równocześnie wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

stawia przed INVEST-BANKIEM zadanie ciągłego doskonalenia 

i podejmowania działań wskazanych w Polityce Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania, które to zadania Bank od momentu 

certyfikacji szczególnie stara się wypełniać w swojej działalności 

poprzez monitorowanie procesów oraz wdrażanie działań 

doskonalących. 

INVEST-BANK prioritising highest standards of its Customer 

service implemented as first bank in Poland the Integrated 

Management System compatible with ISO 9001, ISO 14001 and 

PN-N-18001 standards which means that requirements included 

in the  Quality (ISO 9001:2008), Environment (ISO 14001:2004) 

and Work Safety and Hygiene (PN-N-18001:2004) management 

standards are observed. 

The fact was acknowledged on 28 December 2009 with 

a conformity certificate with the aforementioned norms on: 

Customer Relations Management Process, Increased Quality 

Standard Services and Complaint Management Process.

 

These certificated were issued by an independent entity and 

constitute an objective proof that INVEST-BANK strives to improve 

quality of service, builds long-term relations with Customers, 

protects the environment and cares for work safety and hygiene 

of its employees. 

 

Simultaneously, the implementation of an Integrated Manage-

ment System poses a constant need to improve and undertake 

activities designed in the Integrated Managing System Policy. 

This task has been a special centre of attention since the 

certificates were issued and the Bank has been trying to achieve 

through process monitoring and implementation of correcting 

actions. 

Zintegrowany System Zarzą dzania

Integrated Management System
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Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania ma na celu 

przede wszystkim pogłębienie dotychczasowego zaufania 

Klientów wobec instytucji finansowej, jaką jest INVEST-BANK, 

a także zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracy 

pracowników Banku. Ocenę działań podejmowanych w ramach 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania w INVEST-BANKU 

przeprowadzają audytorzy zewnętrzni, którzy pod koniec 2010 r. 

pozytywnie ocenili pierwszy rok działań podejmowanych 

w ramach procesów objętych Zintegrowanym Systemem 

Zarządzania. 

Dowodem na zaangażowanie pracowników Banku w pod-

noszenie jakości obsługi Klientów jest także proces wewnętrznej 

certyfikacji Oddziałów INVEST-BANKU, który ma na celu 

wyróżnienie Oddziałów o najlepszych wynikach w zakresie jakości 

obsługi Klientów. W ramach tego procesu przeprowadzana jest 

pełna analiza dotycząca znajomości i realizacji przez 

pracowników oraz dyrektorów Oddziałów standardów jakości 

obsługi Klienta zewnętrznego i wewnętrznego, podejmowania 

działań na rzecz jakości oraz zadowolenia Klientów. W 2010 r. 

Certyfikat Lidera Jakości wręczono 4 Oddziałom INVEST-BANKU.

The key aim of the implementation of the Integrated 

Management System is to improve current trust of Customers of 

a financial institution the Bank is and increase comfort and work 

safety of its employees. INVEST-BANK activities within the 

Integrated Management System are evaluated by external 

auditors who at the end of 2010 positively assessed the first year 

of activities within the said System. 

 

Also the internal certification process of INVEST-BANK Branches 

to distinguish best performing Branches in the area of Customer 

service speaks for the Bank employees' involvement in the 

improvement of Customer service. Within this process, 

a comprehensive analysis concerning the knowledge and 

execution of external and internal Customer service quality 

standards by Branch employees and managers and performance 

of quality- and Customer satisfaction-oriented activities is 

assessed. In 2010 The Quality Leader Certificate was issued to 

4 Offices of INVEST-BANK.

Bank dla społeczeń stwa 
– współpraca z Fundacją Polsat

Bank for the society 
– cooperation with Fundacja Polsat 

Zintegrowany System Zarzą dzania

Integrated Management System
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Bank dla społeczeń stwa 
– współpraca z Fundacją Polsat 

Bank for the society 
– cooperation with Fundacja Polsat

INVEST-BANK od wielu lat współpracuje z Fundacją POLSAT. 

W 2010 r. Bank przekazał na Konto Fundacji 250 000,00 PLN, 

wspierając tym samym szczytne cele charytatywne. Środki 

przekazywane Fundacji przeznaczone zostały na pokrycie 

kosztów specjalistycznego leczenia i rehabilitacji chorych dzieci, 

ratowania ich zdrowia i życia, wyposażenie szpitali w nowoczesny 

sprzęt medyczny. W 2010 r. dzięki wpłatom na rzecz Fundacji 

pomocy udzielono 28 dzieciom. 

Za wieloletnią współpracę i olbrzymią pomoc na rzecz 

podopiecznych Fundacji POLSAT INVEST-BANK otrzymał  

„Certyfikat Wdzięczności i Przyjaźni”. 

INVEST-BANK has for many years maintained cooperation with 

Fundacja POLSAT. In 2010 the Bank advanced to the Foundation' 

bank account the sum of PLN 250,000 thus supporting laudable 

charity goals. The funds provided by the Bank were allocated to 

cover costs of specialist treatment and rehabilitation of ill 

children, saving their health and life, equipping hospitals with 

modern medical equipment. In 2010 the advancements allowed 

the provide help to 28 children. 

 

Fundacja POLSAT awarded INVEST-BANK the "Gratitude and 

Friendship Certificate" in recognition of long cooperation and 

help offered to wards of the foundation. 

Opinia Biegłego Rewidenta

Opinion of Independent 
Chartered Auditor
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OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA O SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM DLA AKCJONARIUSZY INVEST-BANK S.A.

Załączone skrócone sprawozdanie finansowe Invest-Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej 77 (zwanego dalej 

„Bankiem”) zostało sporządzone przez Zarząd Banku na podstawie zbadanego pełnego rocznego sprawozdania finansowego Banku za 

okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. („sprawozdania finansowego Banku”). Sprawozdanie finansowe Banku zostało 

sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Badanie sprawozdania finansowego Banku, na podstawie którego sporządzono skrócone sprawozdanie finansowe, przeprowadziliśmy 

stosownie do krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. 

W dniu 27 maja 2011 r. wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń o sprawozdaniu finansowym Banku. 

Naszym zdaniem przedstawione w dalszej części skrócone sprawozdanie finansowe jest we wszystkich istotnych aspektach zgodne 

w zaprezentowanym zakresie z pełnym rocznym sprawozdaniem finansowym Banku, które stanowiło podstawę do jego sporządzenia.

Dla pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Banku oraz jej wyniku finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 

31 grudnia 2010 r., należy czytać pełne sprawozdanie finansowe Banku, wraz z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta 

dotyczącą tego sprawozdania finansowego. 

Przeprowadzający badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych pod numerem 144:

Adam Celiński

Kluczowy Biegły Rewident

Numer ewidencyjny 90033

Warszawa, 27 maja 2011 r.

The attached abbreviated financial report of Invest-Bank S.A., ul. Ostrobramska 77, Warsaw  (hereafter referred to as “the Bank”) 

was prepared by the Management Board of the Bank based on the audited financial statements of the Bank for the year ended 31 

December 2010 (“the financial statements”). The financial statements were prepared in accordance International Financial 

Reporting Standards as adopted by European Union.

We have audited the financial statements of the Bank, from which the abbreviated financial report was derived, in accordance with 

national standards of auditing issued by the National Chamber of Registered Auditors in Poland. On 27 may 2011 we issued an 

unqualified audit opinion on these financial statements.

In our opinion, the accompanying abbreviated financial report is consistent, in all material respects, with the Bank’s financial statements 

from which it was derived.

For a fuller understanding of the Bank’s financial position and the results of its operations for the year ended 31 December 2010, the 

abbreviated financial report should be read in conjunction with the financial statements from which it was derived and our opinion and 

audit report thereon.

Conducting the audit on behalf of PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Registered Audit Company No. 144:

Adam Celiński

Key Chartered Auditor

Reg. No.90033

Warsaw, 27 May 2011

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

pod numerem KRS 0000044655, NIP 526-021-02-28. Kapitał zakładowy wynosi 10.363.900 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. registered in the Court Register of Companies by the District Court of the City of Warsaw no. KRS 0000044655, 

NIP 526-021-02-28. Share capital of PLN 10.363.900. Registered seat of the Company is Warsaw, Al. Armii Ludowej 14.

Translators’ explanatory note

The above document is a translation of the registered auditor’s opinion on the polish version of abbreviated financial report of Invest-Bank S.A. only. It should not be 

considered an opinion on english version of abbreviated financial report of Invest-Bank S.A. The only binding version of the registered auditor’s opinion is Polish version. 

REGISTERED AUDITOR’S OPINION ON THE ABBREVIATED FINANCIAL REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF INVEST-BANK S.A.
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Numer ewidencyjny 90033
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The attached abbreviated financial report of Invest-Bank S.A., ul. Ostrobramska 77, Warsaw  (hereafter referred to as “the Bank”) 

was prepared by the Management Board of the Bank based on the audited financial statements of the Bank for the year ended 31 

December 2010 (“the financial statements”). The financial statements were prepared in accordance International Financial 

Reporting Standards as adopted by European Union.

We have audited the financial statements of the Bank, from which the abbreviated financial report was derived, in accordance with 

national standards of auditing issued by the National Chamber of Registered Auditors in Poland. On 27 may 2011 we issued an 

unqualified audit opinion on these financial statements.

In our opinion, the accompanying abbreviated financial report is consistent, in all material respects, with the Bank’s financial statements 

from which it was derived.

For a fuller understanding of the Bank’s financial position and the results of its operations for the year ended 31 December 2010, the 

abbreviated financial report should be read in conjunction with the financial statements from which it was derived and our opinion and 

audit report thereon.

Conducting the audit on behalf of PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Registered Audit Company No. 144:

Adam Celiński

Key Chartered Auditor

Reg. No.90033

Warsaw, 27 May 2011
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Skrócone sprawozdanie finansowe Skrócone sprawozdanie finansowe 

Short financial statement Short financial statement

Informacje  ogólne 

Suma bilansowa netto na koniec 2010 r. wyniosła 2.153 mln zł, 

a na koniec 2009 r. 2.071 mln zł. Wartość netto należności od 

Klientów wyniosła na koniec 2010 r. 1.228 mln zł, a w roku 2009 

wyniosła 1.248 mln zł. Podstawowe źródło finansowania dzia-

łalności bankowej, tj. zobowiązania wobec Klientów, osiągnęły 

na koniec 2010 r. wartość 1.836 mln zł.

Współczynnik wypłacalności ukształtował się na koniec 2010 r. 

na poziomie 17,69% przy minimum określonym ustawą Prawo 

bankowe wynoszącym 8,0%, zalecanym przez KNF na poziomie 

10%. Wartość wskaźników ROA i ROE ukształtowała się odpo-

wiednio na poziomie 0,17% i 1,54%.

Background  information

The net balance sum at the end of 2010 was PLN 2,153 million 

whereas at the end of 2009 it was  PLN 2,071 million. Net value 

of receivables from Customers at the end of 2010 was PLN 1,228 

million, and in 2009 PLN 1,248 million. Basic source of financing 

banking activity, i.e. liabilities to Customers, amounted at the end 

of 2010 to PLN 1,836 million.

 

Solvency ratio at the end of 2010 remained at the level of 17.69% 

with the Banking Law Act minimal value of 8.0%, and Financial 

Supervisory Authority value of 10%. ROA and ROE values 

adequately were 0.17% and 1.54%.

* obejmują ogólne koszty administracyjne i amortyzację
* included general overheads and depreciation

Okres / 
01.01.2010

- 31.12.2010

Period Okres / 
01.01.2009

- 31.12.2009

Period

Rachunek zysków i strat (dane w tys. zł) Income statement (figures in PLN thousand)

2010 2009 Zmiana / 

Wynik odsetkowy (w mln zł) / 89 106 -17

Wynik prowizyjny (w mln zł) / 29 29 0

Koszty działania* (w mln zł) / 111 122 -11

Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (w mln zł) 6 20 -14

Koszty operacyjne ogółem / 130 151 -21

Wynik finansowy netto (w mln zł) / 4 2 2

Współczynnik wypłacalności / 17,69% 11,14% 6,55%   

Change y/y 

Interest income (in PLN million) 

Commission income (in PLN million) 

Activity-based costs* (in PLN million)

(Net) depreciation on loss of value of loans and credits (in PLN million)  

Total operating costs    

Net financial result (in PLN million) 

Solvency ratio   

Przychody z tytułu odsetek i przychody 
o podobnym charakterze

Koszty z tytułu odsetek i podobne koszty

Wynik z tytułu odsetek

Przychody z tytułu opłat i prowizji 

Koszty opłat i prowizji 

Wynik z tytułu opłat i prowizji 

Wynik na działalności handlowej 
i rewaluacja

Otrzymane dywidendy

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody operacyjne ogółem

Ogólne koszty administracyjne

Amortyzacja

Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty 
wartości kredytów i pożyczek

Pozostałe koszty operacyjne 

Koszty operacyjne ogółem

Wynik działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy
 

Zysk netto

Revenues from interests and similar 
revenues

Costs from interests and similar costs

Result on interests

Incomes on payments and commissions

Costs of payments and commissions

Result on payments and commissions

Result on operating activities and 
revaluation

Dividends received

Other operating revenues

Total operating revenues

General overheads

Amortisation and depreciation

(Net) depreciation on loss of value 
of loans and credits

Other operating expenses

Total Operating Expenses

Result on operating activities

Gross profit

Income tax
 

Net profit

156 212

-67 060

89 152

34 418

-5 791

28 627

1 026

1 064

14 219

134 088

-101 750

-9 356

-6 419

-12 230

-129 755

4 333

4 333

-676

3 657

179 136

-72 701

106 435

35 182

-6 322

28 860

3 254

0

14 272

152 821

-111 047

-11 054

-19 781

-9 366

-151 248

1 573

1 573

602

2 175
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Skrócone sprawozdanie finansowe Skrócone sprawozdanie finansowe 

Short financial statement Short financial statement

Informacje  ogólne 

Suma bilansowa netto na koniec 2010 r. wyniosła 2.153 mln zł, 

a na koniec 2009 r. 2.071 mln zł. Wartość netto należności od 

Klientów wyniosła na koniec 2010 r. 1.228 mln zł, a w roku 2009 

wyniosła 1.248 mln zł. Podstawowe źródło finansowania dzia-

łalności bankowej, tj. zobowiązania wobec Klientów, osiągnęły 

na koniec 2010 r. wartość 1.836 mln zł.

Współczynnik wypłacalności ukształtował się na koniec 2010 r. 

na poziomie 17,69% przy minimum określonym ustawą Prawo 

bankowe wynoszącym 8,0%, zalecanym przez KNF na poziomie 

10%. Wartość wskaźników ROA i ROE ukształtowała się odpo-

wiednio na poziomie 0,17% i 1,54%.

Background  information

The net balance sum at the end of 2010 was PLN 2,153 million 

whereas at the end of 2009 it was  PLN 2,071 million. Net value 

of receivables from Customers at the end of 2010 was PLN 1,228 

million, and in 2009 PLN 1,248 million. Basic source of financing 

banking activity, i.e. liabilities to Customers, amounted at the end 

of 2010 to PLN 1,836 million.

 

Solvency ratio at the end of 2010 remained at the level of 17.69% 

with the Banking Law Act minimal value of 8.0%, and Financial 

Supervisory Authority value of 10%. ROA and ROE values 

adequately were 0.17% and 1.54%.

* obejmują ogólne koszty administracyjne i amortyzację
* included general overheads and depreciation

Okres / 
01.01.2010

- 31.12.2010

Period Okres / 
01.01.2009

- 31.12.2009

Period

Rachunek zysków i strat (dane w tys. zł) Income statement (figures in PLN thousand)

2010 2009 Zmiana / 

Wynik odsetkowy (w mln zł) / 89 106 -17

Wynik prowizyjny (w mln zł) / 29 29 0

Koszty działania* (w mln zł) / 111 122 -11

Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (w mln zł) 6 20 -14

Koszty operacyjne ogółem / 130 151 -21

Wynik finansowy netto (w mln zł) / 4 2 2

Współczynnik wypłacalności / 17,69% 11,14% 6,55%   

Change y/y 

Interest income (in PLN million) 

Commission income (in PLN million) 

Activity-based costs* (in PLN million)

(Net) depreciation on loss of value of loans and credits (in PLN million)  

Total operating costs    

Net financial result (in PLN million) 

Solvency ratio   

Przychody z tytułu odsetek i przychody 
o podobnym charakterze

Koszty z tytułu odsetek i podobne koszty

Wynik z tytułu odsetek

Przychody z tytułu opłat i prowizji 

Koszty opłat i prowizji 

Wynik z tytułu opłat i prowizji 

Wynik na działalności handlowej 
i rewaluacja

Otrzymane dywidendy

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody operacyjne ogółem

Ogólne koszty administracyjne

Amortyzacja

Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty 
wartości kredytów i pożyczek

Pozostałe koszty operacyjne 

Koszty operacyjne ogółem

Wynik działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy
 

Zysk netto

Revenues from interests and similar 
revenues

Costs from interests and similar costs

Result on interests

Incomes on payments and commissions

Costs of payments and commissions

Result on payments and commissions

Result on operating activities and 
revaluation

Dividends received

Other operating revenues

Total operating revenues

General overheads

Amortisation and depreciation

(Net) depreciation on loss of value 
of loans and credits

Other operating expenses

Total Operating Expenses

Result on operating activities

Gross profit

Income tax
 

Net profit

156 212

-67 060

89 152

34 418

-5 791

28 627

1 026

1 064

14 219

134 088

-101 750

-9 356

-6 419

-12 230

-129 755

4 333

4 333

-676

3 657

179 136

-72 701

106 435

35 182

-6 322

28 860

3 254

0

14 272

152 821

-111 047

-11 054

-19 781

-9 366

-151 248

1 573

1 573

602

2 175
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Okres / 
01.01.2010

- 31.12.2010

Period Okres / 
01.01.2009

- 31.12.2009

Period
AKTYWA ASSETS 31.12.2010 31.12.2009

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (dane w tys. zł)Sprawozdanie z całkowitych dochodów (dane w tys. zł) Statement of financial position (figures in PLN thousand)Statement of comprehensive income (figures in PLN thousand)

Wynik finansowy netto bieżącego okresu

Wycena aktywów finansowych dostępnych 
do sprzedaży 

Podatek odroczony od wyceny aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży

Pozostałe dochody razem ujęte 
bezpośrednio w kapitale

Dochody całkowite bieżącego okresu 

Net financial result from current period

Valuation of financial assets available for 
sale

Deferred tax on change in valuation 
of financial assets available for sale

Other incomes jointly presented directly 
in capital

Total current period incomes

3 657

891

-79

812

4 469

2 175

-1 257

265

-992

1 183

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 

Należności od banków

Kredyty i pożyczki udzielone Klientom 

Lokacyjne papiery wartościowe 

– dostępne do sprzedaży 

– utrzymywane do terminu zapadalności

Aktywa zastawione 

Inwestycje w jednostki zależne 

Wartości niematerialne 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Nieruchomości inwestycyjne

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

Należności z tytułu bieżącego podatku 

Inne aktywa 

Aktywa razem 

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wobec innych banków 

Zobowiązania wobec Klientów 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych 

Rezerwy 

Pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania razem

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał zakładowy

Akcje własne

Pozostałe elementy kapitałów własnych

Zyski zatrzymane  

Kapitał własny razem 

Zobowiązania i kapitał własny razem 

Cash, operations with Central 

Receivables from banks

Credits granted to Customers

Investment securities

– available for sale 

– held until maturity

Pledged assets

Investments in related parties

Intangible assets 

Tangible fixed assets

Investment property

Fixed assets held for sale

Assets for deferred
income tax

Receivables from current tax

Other assets

Total assets

LIABILITIES

Liabilities to other banks

Liabilities to Customers

Liabilities arising from issuance of debt 
securities

Provisions

Other liabilities

Total liabilities

OWN EQUITY

Share equity

Own shares

Other elements of own equity

Retained earnings

Total own equity

   

Total liabilities and own equity

Bank 108 983

47 873

1 227 670

563 480

 248 694

314 786

7 505

8 216

16 486

49 792

86 363

0

22 419

0

14 604

2 153 391

11 860

1 835 881

935

1 209

18 745

1 868 630

261 882

-2 165

11 946

13 098

284 761

2 153 391

132 771

9 630

1 247 793

435 694

85 966

349 728

32 854

7 544

16 872

52 518

86 410

7 900

23 174

1 441

16 047

2 070 648

49 742

1 804 184

1 009

1 491

20 612

1 877 038

261 882

-99 132

11 134

19 726

193 610

2 070 648

Skrócone sprawozdanie finansowe Skrócone sprawozdanie finansowe 

Short financial statement Short financial statement
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Okres / 
01.01.2010

- 31.12.2010

Period Okres / 
01.01.2009

- 31.12.2009

Period
AKTYWA ASSETS 31.12.2010 31.12.2009

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (dane w tys. zł)Sprawozdanie z całkowitych dochodów (dane w tys. zł) Statement of financial position (figures in PLN thousand)Statement of comprehensive income (figures in PLN thousand)

Wynik finansowy netto bieżącego okresu

Wycena aktywów finansowych dostępnych 
do sprzedaży 

Podatek odroczony od wyceny aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży

Pozostałe dochody razem ujęte 
bezpośrednio w kapitale

Dochody całkowite bieżącego okresu 

Net financial result from current period

Valuation of financial assets available for 
sale

Deferred tax on change in valuation 
of financial assets available for sale

Other incomes jointly presented directly 
in capital

Total current period incomes

3 657

891

-79

812

4 469

2 175

-1 257

265

-992

1 183

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 

Należności od banków

Kredyty i pożyczki udzielone Klientom 

Lokacyjne papiery wartościowe 

– dostępne do sprzedaży 

– utrzymywane do terminu zapadalności

Aktywa zastawione 

Inwestycje w jednostki zależne 

Wartości niematerialne 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Nieruchomości inwestycyjne

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

Należności z tytułu bieżącego podatku 

Inne aktywa 

Aktywa razem 

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wobec innych banków 

Zobowiązania wobec Klientów 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych 

Rezerwy 

Pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania razem

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał zakładowy

Akcje własne

Pozostałe elementy kapitałów własnych

Zyski zatrzymane  

Kapitał własny razem 

Zobowiązania i kapitał własny razem 

Cash, operations with Central 

Receivables from banks

Credits granted to Customers

Investment securities

– available for sale 

– held until maturity

Pledged assets

Investments in related parties

Intangible assets 

Tangible fixed assets

Investment property

Fixed assets held for sale

Assets for deferred
income tax

Receivables from current tax

Other assets

Total assets

LIABILITIES

Liabilities to other banks

Liabilities to Customers

Liabilities arising from issuance of debt 
securities

Provisions

Other liabilities

Total liabilities

OWN EQUITY

Share equity

Own shares

Other elements of own equity

Retained earnings

Total own equity

   

Total liabilities and own equity

Bank 108 983

47 873

1 227 670

563 480

 248 694

314 786

7 505

8 216

16 486

49 792

86 363

0

22 419

0

14 604

2 153 391

11 860

1 835 881

935

1 209

18 745

1 868 630

261 882

-2 165

11 946

13 098

284 761

2 153 391

132 771

9 630

1 247 793

435 694

85 966

349 728

32 854

7 544

16 872

52 518

86 410

7 900

23 174

1 441

16 047

2 070 648

49 742

1 804 184

1 009

1 491

20 612

1 877 038

261 882

-99 132

11 134

19 726

193 610

2 070 648
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Akcje własne

Own shares

Zarejestrowany 
kapitał akcyjny

Registered 
share capital

Pozostały 
kapitał zapasowy

Other supplemen-
tary capital

Zyski zatrzymane / Retained earnings

Pozostałe kapitały 
rezerwowe

Other reserve 
capitals

Niepodzielony
 wynik finansowy

Retained 
earnings

Wynik roku 
bieżącego

Financial result 
from current period

Razem zyski 
zatrzymane

Total retained 
earnings

Kapitał własny 
razem

Total 
own equity

Pozostałe elementy
 kapitałów własnych

Other elements 
of own equity

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Zmiany w okresie 01.01.2010-31.12.2010 (dane w tys. zł)

Zmiany w okresie 01.01.2009-31.12.2009 (dane w tys. zł) Changes in the period 01 January 2009 to 31 December 2009  (figures in PLN thousand)

Statement of changes in equity
Changes in the period 01 January 2010 to 31 December 2010 
(figures in PLN thousand)

Kapitał własny na początek 
okresu - stan na 01.01.2010 r.

Zmiana wyceny aktywów 
finansowych dostępnych do 
sprzedaży 

Podatek odroczony od zmiany 
wyceny aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży

Zyski netto nie ujęte 
w rachunku zysków i strat

Wynik finansowy brutto 
bieżącego okresu

Podatek dochodowy

Całkowity zysk rozpoznany 
w roku bieżącym

Transfer zysku netto za 2009 r. 
na kapitał zapasowy i rezerwowy

Sprzedaż akcji własnych

Kapitał własny na koniec 
okresu - stan na 31.12.2010 r.

Opening balance of equity - 
figures as of 01 January 2010

Change in valuation 
of financial assets 
available for sale

Deferred tax on change in 
valuation of financial assets 
available for sale

Net profits not presented in profit 
and loss account

Gross financial result from current 
period

Income tax

Total recognised gain for current 
year

2009 net profit transfer to 
supplementary and reserve capital

Sale of own shares

Closing balance of equity - figures 
as of 31 December 2010

261 882

0

 

0

0
 

0
 

0

 0

0

0

261 882

-99 132

0

0

0

0

0

0

0

96,967

-2 165

11 134

891

-79

812

0

0

812

0

0

11 946

Kapitał własny na początek 
okresu - stan na 01.01.2009 r.

Zmiana wyceny aktywów 
finansowych dostępnych do 
sprzedaży 

Podatek odroczony od zmiany 
wyceny aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży

Zyski netto nie ujęte 
w rachunku zysków i strat

Wynik finansowy brutto 
bieżącego okresu

Podatek dochodowy

Całkowity zysk rozpoznany 
w roku bieżącym

Transfer zysku netto za 2008 r. 
na kapitał zapasowy i rezerwowy

Kapitał własny na koniec 
okresu - stan na 31.12.2009 r.

Opening balance of equity - 
figures as of 01 January 2009

Change in valuation 
of financial assets available
for sale

Deferred tax on change in 
valuation of financial assets 
available for sale

Net profits not presented in profit 
and loss account

Gross financial result from current 
period

Income tax

Total recognised gain for current 
year

2008 net profit transfer to 
supplementary and reserve capital

Closing balance of equity - figures 
as of 31 December 2009

261 882

0

0

0

0

0

0

0

261 882

-99 132

0

0

0

0

0

0

0

-99 132

12 126

-1 257

265

-992

0

0

-992

0

11 134

3 851

0

0

0

0

0

0

2 175

-6,026

0

13 700

0

0

0

0

0

0

0

-4,259

9 441

2 175

0

0

0

0

0

0

-2 175

0

0

0

0

0

0

4 333

-676

3 657

0

0

3 657

19 726

0

0

0

4 333

-676

3 657

0

-10 285

13 098

193 610

891

-79

812

4 333

-676

4 469

0

86 682

284 761

2 851

0

0

0

0

0

0

1 000

3 851

4 654

0

0

0

0

0

0

9 046

13 700

10 046

0

0

0

0

0

0

-10 046

0

0

0

0

0

1 573

602

2 175

0

2 175

17 551

0

0

0

1 573

602

2 175

0

19 726

192 427

-1 257

265

-992

1 573

602

1 183

0

193 610
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Akcje własne

Own shares

Zarejestrowany 
kapitał akcyjny

Registered 
share capital

Pozostały 
kapitał zapasowy

Other supplemen-
tary capital

Zyski zatrzymane / Retained earnings

Pozostałe kapitały 
rezerwowe

Other reserve 
capitals

Niepodzielony
 wynik finansowy

Retained 
earnings

Wynik roku 
bieżącego

Financial result 
from current period

Razem zyski 
zatrzymane

Total retained 
earnings

Kapitał własny 
razem

Total 
own equity

Pozostałe elementy
 kapitałów własnych

Other elements 
of own equity

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Zmiany w okresie 01.01.2010-31.12.2010 (dane w tys. zł)

Zmiany w okresie 01.01.2009-31.12.2009 (dane w tys. zł) Changes in the period 01 January 2009 to 31 December 2009  (figures in PLN thousand)

Statement of changes in equity
Changes in the period 01 January 2010 to 31 December 2010 
(figures in PLN thousand)

Kapitał własny na początek 
okresu - stan na 01.01.2010 r.

Zmiana wyceny aktywów 
finansowych dostępnych do 
sprzedaży 

Podatek odroczony od zmiany 
wyceny aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży

Zyski netto nie ujęte 
w rachunku zysków i strat

Wynik finansowy brutto 
bieżącego okresu

Podatek dochodowy

Całkowity zysk rozpoznany 
w roku bieżącym

Transfer zysku netto za 2009 r. 
na kapitał zapasowy i rezerwowy

Sprzedaż akcji własnych

Kapitał własny na koniec 
okresu - stan na 31.12.2010 r.

Opening balance of equity - 
figures as of 01 January 2010

Change in valuation 
of financial assets 
available for sale

Deferred tax on change in 
valuation of financial assets 
available for sale

Net profits not presented in profit 
and loss account

Gross financial result from current 
period

Income tax

Total recognised gain for current 
year

2009 net profit transfer to 
supplementary and reserve capital

Sale of own shares

Closing balance of equity - figures 
as of 31 December 2010

261 882

0

 

0

0
 

0
 

0

 0

0

0

261 882

-99 132

0

0

0

0

0

0

0

96,967

-2 165

11 134

891

-79

812

0

0

812

0

0

11 946

Kapitał własny na początek 
okresu - stan na 01.01.2009 r.

Zmiana wyceny aktywów 
finansowych dostępnych do 
sprzedaży 

Podatek odroczony od zmiany 
wyceny aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży

Zyski netto nie ujęte 
w rachunku zysków i strat

Wynik finansowy brutto 
bieżącego okresu

Podatek dochodowy

Całkowity zysk rozpoznany 
w roku bieżącym

Transfer zysku netto za 2008 r. 
na kapitał zapasowy i rezerwowy

Kapitał własny na koniec 
okresu - stan na 31.12.2009 r.

Opening balance of equity - 
figures as of 01 January 2009

Change in valuation 
of financial assets available
for sale

Deferred tax on change in 
valuation of financial assets 
available for sale

Net profits not presented in profit 
and loss account

Gross financial result from current 
period

Income tax

Total recognised gain for current 
year

2008 net profit transfer to 
supplementary and reserve capital

Closing balance of equity - figures 
as of 31 December 2009

261 882

0

0

0

0

0

0

0

261 882

-99 132

0

0

0

0

0

0

0

-99 132

12 126

-1 257

265

-992

0

0

-992

0

11 134

3 851

0

0

0

0

0

0

2 175

-6,026

0

13 700

0

0

0

0

0

0

0

-4,259

9 441

2 175

0

0

0

0

0

0

-2 175

0

0

0

0

0

0

4 333

-676

3 657

0

0

3 657

19 726

0

0

0

4 333

-676

3 657

0

-10 285

13 098

193 610

891

-79

812

4 333

-676

4 469

0

86 682

284 761

2 851

0

0

0

0

0

0

1 000

3 851

4 654

0

0

0

0

0

0

9 046

13 700

10 046

0

0

0

0

0

0

-10 046

0

0

0

0

0

1 573

602

2 175

0

2 175

17 551

0

0

0

1 573

602

2 175

0

19 726

192 427

-1 257

265

-992

1 573

602

1 183

0

193 610
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01.01.2010
- 31.12.2010

01.01.2010
- 31.12.2010

01.01.2009
- 31.12.2009

01.01.2009
- 31.12.2009Metoda pośrednia / Indirect method Metoda pośrednia / Indirect method

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych (dane w tys. zł) Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych (dane w tys. zł)Cash flow statement (figures in PLN thousand) Cash flow statement (figures in PLN thousand)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

I. Zysk brutto

II. Korekty razem:

1. Amortyzacja

2. (Zysk) strata z tytułu działalności 
inwestycyjnej

3. Dywidendy otrzymane

4. Zapłacony podatek dochodowy 
(znak ujemny)

5. Zmiana wartości godziwej aktywów

6. Zmiana stanu kredytów i pożyczek 
oraz lokat w innych bankach

7. Zmiana stanu inwestycyjnych 
(lokacyjnych) papierów 
wartościowych oraz aktywów 
zastawionych

8. Zmiana stanu innych aktywów

9. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu 
emisji dłużnych papierów 
wartościowych

  10. Zmiana stanu zobowiązań wobec 
Klientów i banków

  11. Zmiany stanu rezerw

  12. Zmiana stanu pochodnych 
instrumentów finansowych

  13. Zmiana stanu innych zobowiązań

III. Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej (I+II) 

CASH FLOW FROM OPERATING 
ACTIVITIES

 
I. Gross profit

II. Total adjustments

1. Depreciation

2. Profit (loss) 
on investment activities

3. Dividends received

4. Pain income tax 
(negative value)

5. Change in fair value of assets

6. Change in loans and credits and 
deposits in other banks

7. Change in investment (capital) 
securities and collaterised assets

 

8. Change in other assets

9. Change in liabilities arising 
fromissuance of debt 
securities

  10. Change in liabilities to Customers 
and banks

  11. Change in provisions

  12. Change in financial instrument 
derivatives balance

  13. Change in other liabilities

III. Net cash flows from operating 
activities (I + II)

4 333

-114 797

9 356

-8

-1 064

1 441

0

19 924

-137 160

1 122

-74

-6 185

-283

0

-1 866

-110 464

1 573

36 378

11 054

-2 123

0

-487

-2 907

262 034

9 958

3 903

-630

-223 277

-1 554

-13 944

-5 649

37 951

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

I. Wpływy 

1. Zbycie wartości niematerialnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie/wykup aktywów trwałych 
przeznaczonych do sprzedaży

3. Papiery wartościowe DDS i UTZ

4. Dywidenda

5. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki 

1. Papiery wartościowe DDS i UTZ

2. Nabycie wartości niematerialnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych

III. Przepływy pieniężne netto 
z działalności inwestycyjnej (I+II)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

I. Wpływy 

1. Sprzedaż akcji własnych

II. Wydatki 

2. Inne wydatki finansowe (leasing 
i pozostałe koszty finansowe)

III. Przepływy pieniężne netto 
z działalności finansowej (I+II)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, razem

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH, w tym:

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK 
OKRESU

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

Środki pieniężne o ograniczonej 
możliwości dysponowania  

CASH FLOW FROM OPERATING 
ACTIVITIES

I. Inflows

1. Disposal of intangible and tangible
fixed assets

2. Sale/acquisition of fixed assets 
held for sale

3. DDS and UTZ securities

4. Dividend

5. Other inflows from investment activities

II. Outflows

1. DDS and UTZ securities

2. Acquisition of intangible and tangible 
fixed assets

III. Net cash flows from investment 
activities (I+II) 

CASH FLOW FROM OPERATING 
ACTIVITIES

I. Inflows

1. Sale of own shares

II. Outflows

2. Other financial expenses (leasing and 
other financial costs)

III. Net cash flows from financial activities 
(I+II)

NET CASH FLOWS, total

BALANCE SHEET CHANGE IN CASH,
including:

CASH OPENING BALANCE

 
CLOSING BALANCE OF CASH

Cash of limited disposability

9 721

749

7 900

0

1 064

8

-6 479

0

-6 479

3 242

86 682

86 682

-147

-147

86 535

-20 687

-20 687

492 127

471 440

61 680

143 730

13

0

140 000

0

3 717

-100 301

-96 843

-3 458

43 429

0

0

-137

-137

-137

81 243

81 243

410 884

492 127

48 940
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01.01.2010
- 31.12.2010

01.01.2010
- 31.12.2010

01.01.2009
- 31.12.2009

01.01.2009
- 31.12.2009Metoda pośrednia / Indirect method Metoda pośrednia / Indirect method

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych (dane w tys. zł) Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych (dane w tys. zł)Cash flow statement (figures in PLN thousand) Cash flow statement (figures in PLN thousand)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

I. Zysk brutto

II. Korekty razem:

1. Amortyzacja

2. (Zysk) strata z tytułu działalności 
inwestycyjnej

3. Dywidendy otrzymane

4. Zapłacony podatek dochodowy 
(znak ujemny)

5. Zmiana wartości godziwej aktywów

6. Zmiana stanu kredytów i pożyczek 
oraz lokat w innych bankach

7. Zmiana stanu inwestycyjnych 
(lokacyjnych) papierów 
wartościowych oraz aktywów 
zastawionych

8. Zmiana stanu innych aktywów

9. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu 
emisji dłużnych papierów 
wartościowych

  10. Zmiana stanu zobowiązań wobec 
Klientów i banków

  11. Zmiany stanu rezerw

  12. Zmiana stanu pochodnych 
instrumentów finansowych

  13. Zmiana stanu innych zobowiązań

III. Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej (I+II) 

CASH FLOW FROM OPERATING 
ACTIVITIES

 
I. Gross profit

II. Total adjustments

1. Depreciation

2. Profit (loss) 
on investment activities

3. Dividends received

4. Pain income tax 
(negative value)

5. Change in fair value of assets

6. Change in loans and credits and 
deposits in other banks

7. Change in investment (capital) 
securities and collaterised assets

 

8. Change in other assets

9. Change in liabilities arising 
fromissuance of debt 
securities

  10. Change in liabilities to Customers 
and banks

  11. Change in provisions

  12. Change in financial instrument 
derivatives balance

  13. Change in other liabilities

III. Net cash flows from operating 
activities (I + II)

4 333

-114 797

9 356

-8

-1 064

1 441

0

19 924

-137 160

1 122

-74

-6 185

-283

0

-1 866

-110 464

1 573

36 378

11 054

-2 123

0

-487

-2 907

262 034

9 958

3 903

-630

-223 277

-1 554

-13 944

-5 649

37 951

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

I. Wpływy 

1. Zbycie wartości niematerialnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie/wykup aktywów trwałych 
przeznaczonych do sprzedaży

3. Papiery wartościowe DDS i UTZ

4. Dywidenda

5. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki 

1. Papiery wartościowe DDS i UTZ

2. Nabycie wartości niematerialnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych

III. Przepływy pieniężne netto 
z działalności inwestycyjnej (I+II)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

I. Wpływy 

1. Sprzedaż akcji własnych

II. Wydatki 

2. Inne wydatki finansowe (leasing 
i pozostałe koszty finansowe)

III. Przepływy pieniężne netto 
z działalności finansowej (I+II)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, razem

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH, w tym:

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK 
OKRESU

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

Środki pieniężne o ograniczonej 
możliwości dysponowania  

CASH FLOW FROM OPERATING 
ACTIVITIES

I. Inflows

1. Disposal of intangible and tangible
fixed assets

2. Sale/acquisition of fixed assets 
held for sale

3. DDS and UTZ securities

4. Dividend

5. Other inflows from investment activities

II. Outflows

1. DDS and UTZ securities

2. Acquisition of intangible and tangible 
fixed assets

III. Net cash flows from investment 
activities (I+II) 

CASH FLOW FROM OPERATING 
ACTIVITIES

I. Inflows

1. Sale of own shares

II. Outflows

2. Other financial expenses (leasing and 
other financial costs)

III. Net cash flows from financial activities 
(I+II)

NET CASH FLOWS, total

BALANCE SHEET CHANGE IN CASH,
including:

CASH OPENING BALANCE

 
CLOSING BALANCE OF CASH

Cash of limited disposability

9 721

749

7 900

0

1 064

8

-6 479

0

-6 479

3 242

86 682

86 682

-147

-147

86 535

-20 687

-20 687

492 127

471 440

61 680

143 730

13

0

140 000

0

3 717

-100 301

-96 843

-3 458

43 429

0

0

-137

-137

-137

81 243

81 243

410 884

492 127

48 940
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Miasto / Town Ulica / Street Kod pocztowy / Postal Code

Bełchatów ul. 1 Maja 1 97-400 
Białystok Al. J. Piłsudskiego 11/3 15-443 
Bielsko-Biała ul. Warszawska 2 43-300 
Bolesławiec ul. Grunwaldzka 14a 59-700
Bydgoszcz ul. Dworcowa 71 85-009 
Bytom ul. Rycerska 4 41-902
Chełmża ul. Sikorskiego 9 87-140
Częstochowa ul. Kilińskiego 42/44 42-200 
Dębica ul. Rynek 10a 39-200 
Dąbrowa Górnicza ul. Sobieskiego 3 41-300 
Elbląg ul. 3 Maja 5a 82-310 
Ełk ul. Wojska Polskiego 11 19-300
Gdańsk ul. Stągiewna 5 80-748 
Gdańsk ul. Kartuska 358b 80-125
Gdańsk ul. Rajska 12 80-850
Gdańsk ul. Kartuska 80 80-104 
Gdynia ul. Mściwoja 5 81-361 
Gdynia ul. Świętojańska 88 81-388
Gliwice ul. Basztowa 2 44-100
Głogów ul. Grodzka 26 67-200 
Gorzów Wlkp. ul. 30 Stycznia 27 66-400 
Grodzisk Mazowiecki pl. Wolności 16 05-825
Grudziądz ul. Sienkiewicza 8 86-300 
Jasło ul. 3 Maja 18a 38-200 
Jelenia Góra ul. Krótka 21 58-500 
Kalisz pl. Św. Józefa 12 62-800  
Kartuzy ul. Rynek 5g 83-300
Katowice ul. Mariacka 4 40-014
Kędzierzyn-Koźle ul. Wojska Polskiego 15 47-220 
Kielce Al. IX Wieków Kielc 2a 25-510 
Kołobrzeg ul. Narutowicza 1/7 78-100 
Konin Al. 1 Maja 18a 62-510 
Koszalin ul. Piłsudskiego 56 75-525
Kraków ul. Garbarska 9 31-131 
Kraków Al. Słowackiego 60 31-159 
Kraków – Nowa Huta Os. Krakowiaków 4 31-962 
Krosno ul. Lwowska 2 38-400 
Krotoszyn ul. Rynek 17 63-700 
Kutno ul. Królewska 8 99-300
Kutno ul. Kościuszki 12 93-300 
Legnica ul. Jaworzyńska 14 59-220 
Leszno ul. Wolności 2 64-100 
Lublin ul. Narutowicza 34 20-016
Lublin ul. Zana 19 20-601
Łomża ul. Sienkiewicza 10 18-400
Łódź ul. Kilińskiego 122/128 90-013
Łódź Al. Kardynała Wyszyńskiego 67 94-047 
Łódź ul. Serdeczna 4 93-323
Łódź pl. Wolności 9 91-415 
Łódź ul. Zgierska 233 91-495 
Łódź  ul. Piotrkowska 193 90-447 
Nowy Sącz ul. Rynek 7 33-300 
Nysa ul. Rynek Garncarski 2 48-300 
Olkusz ul. Rabsztyńska 2 32-300
Olsztyn ul. Szrajbera 1 10-103 
Oława ul. Brzeska 26 55-200
Opole ul. Książąt Opolskich 32 45-005 
Ostrołęka ul. Gorbatowa 5a/6 07-400 
Ostrowiec Św. ul. Siennieńska 12 27-400 
Ostrów Mazowiecka pl. Księżnej Anny Mazowieckiej 4 07-300

Ostrów Wlkp. ul. Wolności 27 63-400
Ostrzeszów ul. Powstańców Wlkp. 12 63-500
Oświęcim ul. Piastowska 2 32-600 
Pabianice ul. Zamkowa 34 95-200 
Piła ul. Browarna 3 64-920 
Piotrków Tryb. Al. 3 Maja 4 97-300
Płock ul. Jachowicza 38 09-400 
Poznań ul. Kościelna 12/14 60-536 
Poznań ul. Zwierzyniecka 18 60-815 
Przemyśl ul. Grunwaldzka 43 37-700 
Puławy ul. Centralna 23d 24-100
Racibórz ul. Długa 1 47-400 
Radom ul. 25 Czerwca 60 26-600
Rybnik ul. Korfantego 1 44-200 
Rzeszów ul. Zygmuntowska 9 35-025
Rzeszów ul. 3 Maja 9 35-030
Sandomierz ul. Chwałki 46 27-600
Siedlce ul. Piłsudskiego 12 08-110 
Sieradz ul. Jana Pawła II 12/8 98-200 
Skarżysko-Kamienna ul. Sokola 10 26-110 
Słupsk ul. Kołłątaja 30 76-200 
Słupsk ul. Jagiełły 2 76-200 
Sosnowiec ul. Sienkiewicza 25 41-200 
Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 2g 37-450
Starachowice ul. Wysoka 7 27-200
Stargard Szcz. ul. Słowackiego 22e/4 73-110
Suwałki ul. Noniewicza 79b 16-400
Szczecin ul. Monte Cassino 37 70-464 
Szczecinek ul. Wyszyńskiego 45 78-400 
Świdnica ul. Pułaskiego 63/65 58-100 
Tarnów ul. Bernardyńska 19 33-100
Tczew ul. Kwiatowa 4 83-110
Tomaszów Maz. pl. Kościuszki 10 97-200
Toruń ul. Grudziądzka 32/36 87-100 
Tychy ul. Grota Roweckiego 45 43-100 
Wałbrzych ul. Moniuszki 8 58-300 
Warszawa ul. Targowa 69 03-729
Warszawa ul. Filarecka 3 01-582
Warszawa ul. Emilii Plater 36 00-050
Warszawa ul. Ostrobramska 77 04-175 
Warszawa Al. Jana Pawła II 61 00-166 
Warszawa ul. Wrocławska 21/III 01-439 
Warszawa ul. Bora Komorowskiego 35 03-982 
Warszawa ul. Zwycięzców 32 03-936 
Warszawa Al. KEN 98 02-722 
Warszawa  ul. Światowida 49 03-144 
Wejherowo ul. 10 Lutego 1 84-200
Wrocław ul. Legnicka 58 54-204
Wrocław ul. Kościuszki 147 50-440 
Wrocław ul. Jedności Narodowej 75 50-262 
Wrocław ul. Świdnicka 21/23 50-066 
Wrocław pl. Grunwaldzki 27 50-365
Zabrze ul. 3 Maja 3 41-800
Zamość ul. Partyzantów 29 22-400 
Zduńska Wola ul. Łaska 1 98-220
Zgorzelec ul. Kościuszki 2 59-900 
Zielona Góra Al. Konstytucji 3 Maja 13 65-001 
Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 56 65-078 
Żuromin ul. Wetmańskiego 21 09-300
Żywiec ul. Kościuszki 26 34-300

Miasto / Town Ulica / Street Kod pocztowy / Postal Code
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Zgodnie z założeniami strategii INVEST-BANKU na lata 2011-
2015 funkcjonowanie Banku w całym okresie objętym strategią 
będzie podporządkowane dwóm nadrzędnym celom bizneso-
wym – wzrostowi ilości aktywnych Klientów oraz wzrostowi salda 
kredytów i depozytów, stanowiącym podstawę do realizacji 
zamierzeń finansowych Banku, przy jednoczesnym doskonaleniu 
bezpieczeństwa funkcjonowania Banku. 

Cele te będą realizowane poprzez:
pozyskanie nowych Klientów za pośrednictwem:
– sieci Oddziałów własnych – głównie dynamicznie rozwijanej 

sieci małych placówek sprzedaży (Mini Oddziałów) i sieci 
partnersko-agencyjnej,

– Internetu, dającego możliwość: 
a) dotarcia Klienta do Banku bez konieczności kontaktu 

osobistego, 
b) budowania aktywnych relacji z Klientami,
c) sprzedaży produktów bankowych poprzez stronę 

www.investbank.pl
aktywizację dotychczasowych Klientów Banku z wykorzysta-
niem: 
– sprzedaży wiązanej (cross-sellingu),
– bankowości elektronicznej i bankowości mobilnej jako no-

woczesnych kanałów dostępu do informacji o posiadanych 
produktach, ale docelowo również jako kanałów sprzedaży 
bez konieczności osobistego kontaktu Klienta z Oddziałem,

– programów promocyjnych, lojalizujących i marketingowych, 
oferowanych w szerokiej współpracy z podmiotami Grupy 
Polsat,

zagwarantowanie bezpieczeństwa funkcjonowania poprzez: 
– utrzymywanie poziomu depozytów dopasowanego do 

potrzeb wynikających z finansowania akcji kredytowej oraz 
zapewnienia płynności Banku na bezpiecznym poziomie 
i wysokiego poziomu funduszy własnych, pozwalających na 
utrzymanie współczynnika wypłacalności na poziomie 
przekraczającym 15%,

– doskonalenie procesów bezpiecznego zarządzania wszys-
tkimi kategoriami ryzyka, w szczególności na rzecz dalszej 
poprawy jakości portfela kredytowego i zmniejszenia 
poziomu kredytów przeterminowanych,

– utrzymanie najwyższych standardów obsługi Klientów 
w ramach wdrożonego i udokumentowanego certyfikatami 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Jakością (ISO 
9001:2008), Środowiskiem (ISO 14001:2004) oraz 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-N-18001:2004).

•

•

•

Pursuant the INVEST-BANK 2011-2015 strategy the activity of 
the Bank in the scope subject to this strategy shall be subject to 
two business supreme goals – increase of the number of active 
Customers and the increase of the balance of loans and deposits 
constituting the basis for the implementation of financial 
objectives of the Bank while improving security of Bank's 
operation. 

These goals shall be executed through:
acquisition of new Customers via:
– network of own Offices – mainly dynamically developed 

network of small points of sale (Mini Branch Offices) and 
partner-agency network,

– the Internet offering: 
a) to the Customer to access Bank without personal 

contact, 
b) building active relations with Customers,
c) sale of banking products via the www.investbank.pl 

website
activation current Bank Customers through: 
– cross-selling,
– electronic banking and mobile banking as modern 

information channels on offered products and ultimately, as 
sale channels without the need to personally contact 
branch Office,

– promotion programmes, binding and marketing program-
mes offered in broad cooperation with Polsat Group 
entities,

guaranteeing operating security through:  
– maintaining deposit level according to needs resulting from 

financing credit action and ensuring Bank liquidity at a safe 
level and high level of own funds ensuring solvency ratio 
exceeding 15%,

– perfecting processes of secure management of all 
categories of risk, in particular for further improvement of 
credit portfolio and decrease the level of overdue loans,

– maintaining highest Customer service standards within 
implemented and certified Integrated Quality (ISO 
9001:2008), Environment (ISO 14001:2004) and Work 
Safety and Hygiene (PN-N-18001:2004) Management 
System.

•

•

•
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Zgodnie z założeniami strategii INVEST-BANKU na lata 2011-
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Polsat,

zagwarantowanie bezpieczeństwa funkcjonowania poprzez: 
– utrzymywanie poziomu depozytów dopasowanego do 

potrzeb wynikających z finansowania akcji kredytowej oraz 
zapewnienia płynności Banku na bezpiecznym poziomie 
i wysokiego poziomu funduszy własnych, pozwalających na 
utrzymanie współczynnika wypłacalności na poziomie 
przekraczającym 15%,

– doskonalenie procesów bezpiecznego zarządzania wszys-
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9001:2008), Środowiskiem (ISO 14001:2004) oraz 
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Pursuant the INVEST-BANK 2011-2015 strategy the activity of 
the Bank in the scope subject to this strategy shall be subject to 
two business supreme goals – increase of the number of active 
Customers and the increase of the balance of loans and deposits 
constituting the basis for the implementation of financial 
objectives of the Bank while improving security of Bank's 
operation. 

These goals shall be executed through:
acquisition of new Customers via:
– network of own Offices – mainly dynamically developed 

network of small points of sale (Mini Branch Offices) and 
partner-agency network,

– the Internet offering: 
a) to the Customer to access Bank without personal 

contact, 
b) building active relations with Customers,
c) sale of banking products via the www.investbank.pl 

website
activation current Bank Customers through: 
– cross-selling,
– electronic banking and mobile banking as modern 

information channels on offered products and ultimately, as 
sale channels without the need to personally contact 
branch Office,

– promotion programmes, binding and marketing program-
mes offered in broad cooperation with Polsat Group 
entities,

guaranteeing operating security through:  
– maintaining deposit level according to needs resulting from 

financing credit action and ensuring Bank liquidity at a safe 
level and high level of own funds ensuring solvency ratio 
exceeding 15%,

– perfecting processes of secure management of all 
categories of risk, in particular for further improvement of 
credit portfolio and decrease the level of overdue loans,

– maintaining highest Customer service standards within 
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•

•

51

Plany rozwojowe 

Development plans

Plany rozwojowe 

Development plans



52

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT2010

•

•

•

•

•

kredyty konsumenckie – kredyt gotówkowy i kredyt w koncie – 
jako wiodący produkt z segmentu consumer finance, 
zapewniający najwyższy poziom przychodów, z dodatkową 
opcją assistance (zwiększającą rentowność ww. produktów),
karty kredytowe wydawane w standardzie EMV oraz 
wyposażone w funkcje płatności zbliżeniowych.

Do obsługi Klientów detalicznych zostanie wykorzystana 
posiadana sieć dotychczasowych Oddziałów własnych i placówek 
partnerskich oraz rozbudowywana w kolejnych latach sieć Mini 
Oddziałów i partnerów w ramach sieci partnersko-agencyjnej. 

Bankowość  korporacyjna

Planowany wzrost aktywności w bankowości korporacyjnej będzie 
bazował na obsłudze lokalnych małych i średnich firm z wy-
branych branż biznesowych. Sprzedaż produktów dla Klientów 
korporacyjnych nadal będzie prowadzona przez jednostki Banku 
zatrudniające dedykowanych doradców Klientów instytucjo-
nalnych. 

W 2011 r. Bank zamierza zainicjować tworzenie centrów 
korporacyjnych, zlokalizowanych w największych miastach,  
dających możliwość:

zapewnienia wysokiej jakości obsługi z wykorzystaniem 
umiejętności i specjalistycznej wiedzy pracowników,
lepszego wykorzystania posiadanych możliwości organiza-
cyjnych, sprawdzonych sposobów postępowania i możliwości 
systemowych,
uzyskania efektu skali i wykorzystania synergii.

•

•

consumer loans – cash loans and account credits – as leading 
product in the consumer finance segment, providing the 
highest level of incomes with additional assistance option 
(increased profitability of the aforementioned products),
credit cards issued in the EMV standard and equipped with the 
contactless payment functionality.

The existing network of existing Branch Offices and partner 
offices and developed over the next year’s network of Mini 
Branch Offices and partners within a partner-agency network will 
be used to attend retail Customers. 
 

Corporate banking

The planned corporate banking activity increase will be based on 
service of local small and medium companies from selected 
business sectors. Sale of products for corporate Clients shall still 
be executed by Bank offices employing dedicated advisors of 
institutional Clients. 

In 2011 Bank is planning to initiate the establishment of 
corporate centres located in major cities that enable or offer the 
possibility to:
• assure high quality services using skills and special 

knowledge of its employees,
• better use its organisational possibilities, tested procedures 

and system capabilities,
• obtain the scale effect and use of synergy.
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Planowana jest kontynuacja i dalszy rozwój współpracy INVEST-
-BANKU z podmiotami Grupy Polsat przy realizacji wspólnych 
projektów biznesowych. Oczekiwaną z niej korzyścią jest 
uzyskanie efektu synergii przez wspólne wykorzystanie sieci 
sprzedaży oraz bazy Klientów. Podejmowane działania mają na 
celu stworzenie efektywnej sprzedażowo i wydajnej kosztowo 
różnorodnej sieci sprzedaży, a w efekcie zwiększenie liczby 
Klientów Banku, rozszerzenie dostępności usług bankowych 
i dalszą aktywizację sprzedaży produktów Banku.  

W roku 2011 zostaną zainicjowane działania na rzecz zamierzeń 
zaplanowanych do realizacji w ramach pięciu lat objętych 
strategią. 

Cele strategiczne będą realizowane w ramach dwóch równolegle 
funkcjonujących linii biznesowych – bankowości detalicznej 
i bankowości korporacyjnej.

Bankowość  detaliczna

Bankowość detaliczna pozostanie głównym obszarem funkcjo-
nowania Banku. Planowany rozwój bankowości detalicznej 
będzie oparty głównie o znaczący rozwój sieci małych, 
rentownych placówek ukierunkowanych na sprzedaż wybranych 
produktów detalicznych, lokowanych w punktach sprzedaży usług 
Cyfrowego Polsatu, przy jednoczesnej optymalizacji dotych-
czasowej sieci Oddziałów operacyjnych.  

Wiodącymi produktami oferowanymi przez INVEST-BANK dla 
Klientów detalicznych będą:

konta osobiste z pakietem korzyści dostarczanych poprzez:
– karty debetowe EMV (Maestro i Visa) posiadające nowo-

czesne funkcjonalności (funkcje zbliżeniowe PayPass 
i PayWave) oraz wbudowane programy lojalnościowe,

– umożliwienie Klientom bezpłatnego dostępu do wszystkich 
sieci bankomatów funkcjonujących na rynku ,

– System Bankowości Elektronicznej (SBE) z pełnym zakre-
sem usług i mobilny dostęp do konta z funkcjami płat-
niczymi w karcie SIM, 

– ofertę limitu w koncie (warunkowaną parametrami zdol-
ności kredytowej), 

– pakiet assistance/bancassurance, 
depozyty terminowe modyfikowane i dostosowywane do 
potrzeb płynnościowych Banku oraz zapewnienia optymal-
nego poziomu wsparcia akcji kredytowej:
– tradycyjne lokaty terminowe,
– konto oszczędnościowe,
– lokaty dzienne,

•

•

Continuation and further development of INVEST-BANK 
cooperation with Polsat Group entities on joint initiatives and 
projects is planned. The forecast benefit includes the synergy 
effect through common use of sales network and Customer 
database. The activities aim at establishing sale-effective and 
cost-efficient diverse sales network and, as a result, increase the 
number of the Bank Customers, extend the availability of banking 
services and further activation of sale of Bank products.   

Activities to implement the objectives within the five-year strategy 
will commence in 2011. 
 
Strategic goals shall be realised through two parallel business 
lines – retail and corporate banking.

Retail  banking

Retail banking shall remain the main activity of the Bank's 
operation. The planned development of retail banking will be 
mainly based on substantial development of a network of small, 
profitable offices aimed at the sale of selected retail products 
located at the points of sale of the Cyfrowy Polsat service with 
simultaneous optimising present network of operating Offices.  

The leading INVEST-BANK product offered to retail Customers 
shall include:

personal accounts with a package of benefits provided by:
– EMV debit cards (Maestro and Visa) implementing modern 

functionality (PayPass and PayWave contactless payment) 
and incorporated loyalty programmes,

– allowing Customers to access all present on the market ATM 
networks free of charge,

– Electronic Banking System (SBE) with full spectrum of 
services and mobile access to account with SIM card 
payment functionality, 

– account overdraft offer (conditioned with lending capacity), 
– assistance/bancassurance package,
term deposits modified and adapted to Bank liquidity 
requirements and ensuring optimal level of credit activity 
support:
– traditional time deposits,
– savings account,
– daily deposits,

•

•
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•
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•
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