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L i s t  P r e z e s a  Z a r z ą d u

leciarocznica
year anniversary

Szanowni Państwo,

4

przekazuję w Wasze ręce opracowanie Raportu za rok 2011, będące przeglądem 
rocznej aktywności INVEST-BANKU, a także prezentacją wyników finansowych 
Przedsiębiorstwa.

Rok 2011 to dla INVEST-BANKU okres szczególny. Wiązał się bowiem bezpo-
średnio z okrągłym jubileuszem 20-lecia jego istnienia. Obchody rocznicowe zor-
ganizowano w czerwcu, między innymi w formule „dnia otwartego”. Dodatkowo 
z myślą o Klientach, stworzyliśmy specjalnie na tę okazję oferty produktowe oraz 
zrealizowaliśmy działania informacyjno-komunikacyjne. Równocześnie jubileusz był 
sposobnością do wyróżnienia Pracowników INVEST-BANKU, którzy swoją posta-
wą, zaangażowaniem umacniają wartości jakimi są: wysoka jakość obsługi, zaan-
gażowanie, poczucie odpowiedzialności, otwarcie na innowacje i lojalność.

INVEST-BANK powstał w roku 1991, tuż po znaczącej dla Polski transformacji 
ustrojowej, a zarazem wejściu przez nasz kraj na ścieżkę gospodarki wolnorynko-
wej. 20-lecie działalności INVEST-BANKU na przestrzeni czasów, które obfitowały 
w zmiany koniunktury i wahania rynku jest doskonałym dowodem na jego stabil-
ność, silną i konkurencyjną pozycję. Stanowi wreszcie koronny argument świad-
czący, że INVEST-BANK dobrze wypełnia misję, jaką jest zaspokajanie potrzeb 
Klientów indywidualnych, instytucjonalnych i swoich Akcjonariuszy. Rok 2011 był 
dla nas ważny nie tylko w wymiarze symbolicznym. INVEST-BANK konsekwentnie 
realizował w tym czasie politykę polegającą na stałym rozwijaniu sieci dystrybucji 
sprzedaży produktów i usług finansowych. Wdrażaliśmy ją dwutorowo. Z jednej 
strony skoncentrowaliśmy się na zwiększeniu zasięgu i dotarcia z ofertą do Klien-
tów, poprzez wzrost liczby współpracujących podmiotów (głównie w ramach Au-
toryzowanych Punktów Sprzedaży Cyfrowego Polsatu). Z drugiej natomiast, za-
dbaliśmy o rozszerzenie dostępności produktów bankowych z przeznaczeniem 
dla kluczowych Partnerów biznesowych, choćby w postaci Cyfrowego Kredytu, 
dedykowanego abonentom Cyfrowego Polsatu.

Mając na względzie stale rozwijające się technologie, w ślad za udostępnieniem 
w poprzednim roku nowoczesnego serwisu internetowego www.investbank.pl, 
w 2011 r. prowadziliśmy zaawansowane prace nad nowym systemem bankowo-
ści elektronicznej, opartym na architekturze zorientowanej na usługi (SOA), funk-
cjonującym pod nazwą IBnet24. Ponadto zostały zapoczątkowane prace, mające 
na celu uproszczenie procesów sprzedażowych, umożliwiających zdalne zawie-
ranie umów z Klientami decydującymi się na założenie lokat terminowych i kont 
osobistych. Dostosowaliśmy także nasze systemy informatyczne do wymogów 
znowelizowanej ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o Bankowym Fundu-
szu Gwarancyjnym oraz obowiązkowej sprawozdawczości związanej z obsługą 
BFG. W 2011 r. INVEST-BANK uruchomił nowy system kartowy CMG (Visiona) 
pozwalający zarządzać kartami płatniczymi w oparciu o najnowsze rozwiązania, 
zapewniające zindywidualizowaną obsługę i wiedzę o Kliencie. Sieć bankomatów 
Banku została dostosowana do technologii bezpieczeństwa EMV, która zapewnia 
pełną obsługę kart z mikroprocesorami oraz gwarantuje bezpieczeństwo dokony-
wanych w urządzeniach transakcji przy użyciu kart płatniczych.

Najwyższe standardy jakości realizowane przez 
 INVEST-BANK zostały w roku 2011 dwukrotnie wy-
różnione. Jako bezpieczna, nowoczesna instytucja fi-
nansowa, budująca wiarygodne i długotrwałe relacje, 
otrzymaliśmy tytuł JAKOŚĆ ROKU 2011. Zostaliśmy 
również uhonorowani tytułem „Sprzedajemy Etycznie 
2011. Firma godna zaufania Klientów”, który cieszy 
nas tym bardziej, że jest oceną wydaną bezpośrednio 
przez Klientów. Niezależnie, za społeczne zaangażo-
wanie i pomoc realizowaną na rzecz podopiecznych 
Fundacji POLSAT, uzyskaliśmy „Certyfikat Wdzięcz-
ności i Przyjaźni”.

Dzisiaj, patrząc na miniony rok i występując w imieniu 
Zarządu, chciałabym serdecznie podziękować tym, 
bez których nasze ubiegłoroczne osiągnięcia nie by-
łyby możliwe. Klientom, za pozytywną ocenę naszej 
pracy, za zaufanie i partnerskie relacje, zapewniając, 
że w dalszym ciągu oferta naszego Banku będzie 
spełniała najwyższe standardy jakości i rzetelności. 
Kadrze Menadżerskiej za kreatywność oraz pasję 
w wykonywaniu obowiązków, a Członkom Rady Nad-
zorczej i Akcjonariuszom za harmonijną współpracę 
oraz za gotowość do dzielenia się bogatym i wielolet-
nim doświadczeniem. Wreszcie dziękuję tym, bez któ-
rych Organizacja nie byłaby tak silna - Pracownikom, 
zarówno Banku, jak i wszystkich Partnerów bizneso-
wych, za wysiłek, wytrwałość oraz zaangażowanie. 

Rok 2012 to okres nowych wyzwań, które będziemy 
realizować z myślą o dostosowaniu naszych produk-
tów i usług do zmieniających się potrzeb Klientów. 
Jestem głęboko przekonana, że wyznaczony kieru-
nek rozwoju INVEST-BANKU stanowić będzie jeszcze 
większe źródło satysfakcji dla Akcjonariuszy, Zarządu, 
Pracowników, a przede wszystkim naszych Klientów.

Grażyna Niewolik 
Prezes Zarządu INVEST-BANK S.A.
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I hand to you the 2011 Report that illustrate the annual activity of INVEST-BANK 
and shows the financial results of our company.

Year 2011 was special for INVEST-BANK. We celebrated the Bank’s 20th anni-
versary. Celebrating events took place in June. Among other events, an „Informa-
tion Day” was organized. Additionally, we created new products and performed 
information and communication activities for our Customers Simultaneously, the 
anniversary was a great opportunity to reward the Bank’s employees who reinforce 
values as service quality, involvement, responsibility, innovation acceptance, and 
loyalty.

INVEST-BANK was established in 1991 after a major system transformation in Po-
land when we entered a capitalist zone. Considering the time full of changes of 
the economic conditions and market fluctuations, the 20th anniversary of INVEST-
-BANK is a great proof of the bank’s stability and a competitive position. Finally, it 
is a main argument for the fact that INVEST-BANK wonderfully fulfills its mission 
to meet the needs of its individual Customers, companies, and its Shareholders.

Year 2011 was important for us not only as a symbol. INVEST-BANK consistently 
adopted a policy of the constant development of a network of sale distribution 
and financial services. We introduced the project in two ways. On a one hand, we 
concentrated on increasing the number of Customers who are familiar with our 
offer by cooperating with different companies (mainly through Authorized Retail 
Outlets of Cyfrowy Polsat). On the other hand, we made our products available 
to more key business partners through introducing Cyfrowy Kredyt for the users 
of Cyfrowy Polsat.

Thinking about new technologies that develop constantly, in 2011, we were working 
on creating a new system of Internet banking based on the SOA architecture. The 
system would be labelled as IBnet24 and would replace the www.investbank.pl 
Internet service that was established last year. What is more, we started simplifying 
selling procedures. It would enable concluding the personal account and fixed-
term deposit agreements with our Customers remotely. We also adjusted our IT 
systems to the amended Act on Consumer Credit and the Bank Guarantee Fund 
and to the current reporting procedures related to servicing the Bank Guarantee 
Fund. In 2011, INVEST-BANK created a new CMG (Visiona) card system. It enables 
controlling pay cards through new solutions that provide personalized service and 
information on the Customer. Our ATM network was adjusted to the EMV security 
technology which provides the full service on pay cards with microchips and gives 
security in machine pay card purchases.

In 2011, the INVEST-BANK’s highest quality standards were awarded twice. We 
were given the JAKOŚĆ ROKU 2011 (QUALITY OF THE YEAR 2011) award for be-
ing a secure and modern financial company that preserves reliable and long-lasting 

relations with the Customers. Were also given the 
„Sprzedajemy etycznie 2011. Firma godna zaufania 
Klientów” („We sell ethically 2011. Trustworthy com-
pany”) award. Regardless of the previous, we were 
given the „Certyfikat wdzięczności i przyjaźni” („Gra-
titude and Friendship Certificate”) for social commit-
ment and help given to POLSAT charity foundation.

Today, looking at the year that went past, speaking 
on the behalf of all the members of the Management 
Board, I would like to thank everybody who made it 
possible to achieve all our goals in the passing year. 
I thank our Customers for awarding our work and 
participating in the partnership between us. In the 
same time I want assure that we will constantly pro-
vide goods and services of the highest standards. 
I thank the Management Board for creativity in fulfil-
ling our duties, and the members of the Supervisory 
Board and the Shareholders for harmonious rela-
tions and willingness in sharing their rich experience. 
Last but not least, I thank all those who make this 
Company that strong — the Employees of both the 
Bank and all its business partners for the effort, per-
severance, and commitment. 

2012 will be a period of new challenges we will take 
to meet all the expectations related to constantly 
changing needs of our Customers. I am perfectly 
sure that the development of INVEST-BANK will 
bring even more satisfaction for the Shareholders, 
the Management Board, the Employees, and mainly 
for our Customers.

Grażyna Niewolik
President of the Management Board, 
INVEST-BANK S.A.
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Informacja GłówneGo ekonomIsty 
InVest-BankU

InformatIon By the InVest-Bank’s 
chIef economIst

Struktura wzrostu PKB
Structure of GDP Growth
7

5

3

1

-1

-3

-5

I 08    II       III     IV    I 09     II      III     IV    I 10    II      III     IV     I 11    II     III      IV
 

raport roczny
annual report

6
7

Przyrost zapasów / Increase in reserves
Eksport netto / Net export
Spożycie indywidualne / Individual consumption
Spożycie publiczne / Public consumption
Nakłady brutto na środki trwałe / Gross expenditures on tangible assets
PKB / GDP

W 2011 r. tempo wzrostu PKB wyniosło 4,3% r/r wobec 3,9% r/r 
w 2010 r. Głównymi czynnikami, które odpowiadają za odnotowane 
przyspieszenie dynamiki wzrostu PKB w stosunku do 2010 r. są: 
wysokie spożycie prywatne, inwestycje oraz dodatnie saldo wymia-
ny handlowej z zagranicą. W roku 2011 nakłady brutto na środki 
trwałe wzrosły realnie o 8,7%, podczas gdy w 2010 r. skurczyły się 
o 0,2% r/r. W 2011 r. nastąpiło spowolnienie rocznej dynamiki popy-
tu krajowego z 4,6% w 2010 r. do 3,8%. To wskazuje, że znaczący 
wpływ na tempo rozwoju polskiej gospodarki w 2011 r. miał dodatni 
wkład eksportu netto, częściowo wynikający z osłabienia złotego 
w drugiej połowie 2011 r. 

Do odnotowanego spowolnienia rocznej dynamiki popytu krajowe-
go w 2011 r. przyczyniło się głównie osłabienie wzrostu spożycia 
ogółem (z 2,5% w 2010 r. do 2,1%). Ten spadek nie wynikał jednak 
ze spowolnienia spożycia prywatnego, które obniżyło się jedynie 
z 3,2% w 2010 r. do 3,1%, ale ze spadku dynamiki spożycia pu-
blicznego. Jest to wynikiem m.in. ograniczania bieżących wydat-
ków publicznych w związku z prowadzoną konsolidacją sektora 
finansów publicznych. 

Pomimo przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego, w 2011 r. 
utrzymywała się trudna sytuacja na rynku pracy, o czym świadczy 
dalszy wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego (z 12,3% na koniec 
2010 r. do 12,5% na koniec 2011 r.) oraz stopy bezrobocia liczone-
go na podstawie BAEL (z 9,3% do 9,7%). Wzrost stopy bezrobocia 
wynikał głównie ze spadku popytu na pracę. Pogorszenie sytuacji 
na rynku pracy przyczyniło się do systematycznego obniżenia dy-
namiki konsumpcji prywatnej: z 3,7% r/r w I kw. do 2,0% r/r w IV 
kw. 2011 r. oraz ustabilizowania się tempa wzrostu płac realnych 
na niskim poziomie: 1,2% r/r wobec 1,4% r/r w 2010 r.

In 2011, the GDP growth rate estimated at 4.3% YOY as com-
pared to 3.9% YOY in 2010. Main factors that caused the faster 
growth of the GDP were high level of individual consumption, in-
vestments, and credit balance of the trade with foreign countries. 
In 2011, the expenditure on tangible assets increased in real terms 
by 8.7% while in 2010 they decreased by 0.2% YOY. In 2011, the 
flow of national demand decreased from 4.6% in 2010 to 3.8%. It 
shows that the growth of Polish economy development was con-
siderably influenced by the credit balance of the net export which 
was partially caused by the PLN weakening in the second half of 
2011. The decrease in the flow of national demand in 2011 was 
mainly caused by a general decrease in the national consumption 
(from 2.5% in 2010 to 2.1%). This decrease was not, however, cau-
sed by lowering the individual consumption which decreased only 
from 3.2% in 2010 to 3.1% but it was a result of the decrease in 
the public consumption flow. Among other factors, it is caused by 
reducing current public expenditures related to the consolidation of 
the public finances.

Despite increasing the economic growth rate, in 2011, the situation 
on the labor market was difficult which is illustrated by a further 
increase of the recorded unemployment rate (from 12.3% at the 
end of 2010 to 12.5% at the end of 2011) and the unemployment 
rate calculated according to the economic activity rate (from 9.3% 
to 9.7%). The increase in the unemployment rate was mainly cau-
sed by decreasing demand for labor. The deterioration on the labor 
market contributed to a systematic decrease of the individual con-
sumption flow for 3.7% annually in the first quarter to 2.0% YOY in 
the fourth quarter in 2011 and to stabilizing the increase rate of real 
wages at a low level: 1.2% from 1.4% YOY in 2010.

WZROST GOSPODARCZY I INFLACJA ECONOMIC GROWTH AND INFLATION 

Dekompozycja indeksu CPI
Consumer Price Index decomposition
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Żywność i nap. bezalkoholowe / Food and non-alcoholic bevereges
Nośniki energii / Energy carriers
Bazowa / Base
CPI / CPI

Źródło: Główny Urząd Statystyczny Source: Central Statistical Office
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W roku 2011 RPP prowadziła restrykcyjną politykę pieniężną. 
W związku z nasilającą się inflacją w I półroczu 2011 r. Rada cztero-
krotnie podnosiła wysokość stóp procentowych NBP o 25 punktów 
bazowych, co w efekcie podwyższyło stopę referencyjną z 3,50% 
do 4,50%.

Po okresie względnej stabilności kursu złotego w I połowie 2011 r., 
w II połowie ub. r. nastąpiło znaczne osłabienie złotego i innych walut 
regionu, do czego przyczyniły się przede wszystkim zwiększające 
się obawy o bankructwo Grecji oraz wzrost niepewności związany 
z dalszym rozwojem europejskiego kryzysu zadłużenia. W celu 
zwiększenia stabilności złotego, w tym jego przejściowego 
umocnienia, NBP zdecydował się na przeprowadzenie szeregu 
interwencji na rynku walutowym. Dominujący wpływ czynników 
globalnych, w tym zwłaszcza wzrost awersji do ryzyka spowodował, 
że mimo wspomnianych interwencji, kurs złotego na koniec 2011 r. 
osłabił się o 12,8% względem euro i o 16,4% względem dolara 
w porównaniu do końca grudnia 2010 r.

In 2011, the Monetary Policy Council adopted a restrictive financial 
policy. Because of the increasing inflation, in the first half of 2011, 
the Monetary Policy Council raised the National Polish Bank (NBP) 
interest rates four times by 25 base points which increased the inte-
rest rate index from 3.50% to 4.50%.

After a period of a relatively stable PLN exchange rate in the first half 
of 2011, in the second half of the last year the exchange rate of PLN 
and other currencies of the region considerably decreased. It was 
mainly influenced by fear of Greece bankruptcy and raising uncerta-
inty related to continuous European dept crisis. The National Polish 
Bank (NBP) decided to conduct a series of interventions in the cur-
rency market to increase the PLN stability. Dominating influence of 
global factors including mainly increase in the risk aversion caused 
the PLN exchange rate at the end of 2011 to weaken by (despite 
the interventions) 12.8% as compared to EUR and by 16.4% as 
compared to USD in comparison to the end of December 2010.
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STOPY PROCENTOWE I KURS WALUTOWY INTEREST RATES AND EXCHANGE RATE

W 2011 r. inflacja CPI wzrosła i wyniosła średniorocznie 4,3% r/r 
wobec 2,6% r/r w 2010 roku. Odnotowane przyspieszenie inflacji 
w I połowie 2011 r. było spowodowane głównie czynnikami 
zewnętrznymi: wzrostem cen surowców energetycznych oraz 
zbóż na rynkach światowych. W IV kw. 2011 r. na skutek wzrostu 
cen paliw oraz towarzyszącej jej deprecjacji złotego, nastąpił 
ponowny wzrost inflacji. W 2011 r. inflacja bazowa po wyłączeniu 
cen żywności i nośników energii wzrosła do 2,4% r/r wobec 1,6% 
w 2010 r., przy czym w trakcie roku następował jej systematyczny 
wzrost z 1,6% r/r w styczniu do 3,1% r/r w grudniu 2011 r.

In 2011, the CPI inflation increased and amounted to annual ave-
rage 4.3% YOY as compared to 2.6% YOY in 2010. The inflation 
rate increase in the first half of 2011 was caused mainly by external 
factors: raising of energy and corn prices on international markets. 
In the fourth quarter of 2011, another inflation increase took place 
as a result of fuel price increase and the PLN depreciation. In 2011, 
after excluding the prices of food and energy carriers, the base in-
flation amounted to 2.4% YOY as compared to 1.6% in 2010. At the 
same time, during the year, it increased systematically form 1.6% 
YOY in January to 3.1% YOY in December 2011.

Stopy procentowe NBP, FED, SNB, BoE i ECB
NBP, FED, SNB, BoE,and ECB exchange rates
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Net financial result of the banking sector in 2011 amounted to 15.7 
billion PLN as compared to 11.4 billion PLN in 2010 (increase by 
37.5%). The result of the banking activity increased by 8.0% (from 
53.1 billion PLN in 2010 to 57.3 billion PLN) which was mainly in-
fluenced by the interest result increase by 13.1% (from 30.9 billion 
PLN to 34.9 billion PLN) and reducing the negative balance of rese-
rves and allowances by 22.9% (from 11.2 billion PLN to 8.7 billion 
PLN). The interest result was improved mainly through increase of 
the interest income gained by increasing the credit volume and ra-
ising the National Polish Bank (NBP) interest rates that were visible 
in the deposit interest rate level with a delay.

At the end of 2011, the value of irregular loans increased to 66.8 
billion PLN from 61.8 billion PLN at the end of 2010 (i.e. by 8.0%). 
But their general (15.7% YOY) share in the portfolio decreased by 
7.3% as compared to 7.8% at the end of 2010 because of the high 
flow rate of new loans.

In 2011, the new loan rate decreased in the sector of home loans. 
At the end of 2011, the new loan rate of home loans amounted 
to 19.4% YOY as compared to 24.5% in 2010. Changes in the 
“Family at Home” program (lowering so called conversion factors) 
caused the decrease of new loan rate of the home loans. This effect 
was compensated by increasing the demand for mortgage loans 
before the Polish Financial Supervision Authority (KNF) introduced 
the “T” recommendation that reduced the demand for mortgage 
loans for people with lower creditworthiness. In 2011, another year 
in a row, the share of PLN loans in the general portfolio of mortgage 
loans of the banking sector increased and amounted to the end of 
2011 at 39.8% as compared to 38.4% in the previous year. It was 
a result of the banks introducing further restrictions in giving foreign 
exchange loans including limiting or complete removing them from 
sale. Apart from a recommendation by the Polish Financial Supervi-
sion Authority (KNF), the reason for decreasing the share of foreign 
exchange loans was an increase in the foreign exchange risk and 
raising the costs of generating the foreign exchange on the inter-
-banking market. The “Family at home” program was supporting 
the increase in the number of PLN loans (29.9% YOY) which was 
entered by 51.3 thousand of people in 2011. Total value of the loans 
taken exceeded 10 billion PLN.

In 2011, a further decrease in the flow of consumption loans (over-
drafts, related to credit card function, installment loans and other 
products). At the end of 2011, the value of those loans decreased 
by 2.7% YOY as compared to the increase by 1.1% YOY at the end 
of 2010 and by 12.3% YOY at the end of 2009.
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SYTUACJA SEKTORA BANKOWEGO BANKING SECTOR SITUATION

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2011 r. wyniósł 
15,7 mld zł, wobec 11,4 mld zł w 2010 r. (wzrost o 37,5%). Wynik 
działalności bankowej wzrósł o 8,0% (z 53,1 mld zł w 2010 r. 
do 57,3 mld zł), na co złożył się przede wszystkim wzrost wyniku 
odsetkowego o 13,1% (z 30,9 mld zł do 34,9 mld zł) oraz 
zmniejszenie ujemnego salda odpisów i rezerw o 22,9% (z 11,2 
mld zł do 8,7 mld zł). Do poprawy wyniku odsetkowego przyczynił 
się przede wszystkim wzrost przychodów odsetkowych uzyskany 
dzięki zwiększeniu wolumenu kredytów oraz podwyżkom stóp 
procentowych NBP, które z opóźnieniem zostały odzwierciedlone 
w poziomie oprocentowania depozytów. Na koniec 2011 r. wartość 
kredytów zagrożonych wzrosła do 66,8 mld zł z 61,8 mld zł 
na koniec 2010 r. (tj. o 8,0%). Jednak z powodu wysokiej dynamiki 
akcji kredytowej ogółem (15,7% r/r) ich udział w portfelu zmniejszył 
się do 7,3% wobec 7,8% na koniec 2010 r.

W 2011 r. nastąpiło spowolnienie akcji kredytowej w segmencie 
kredytów mieszkaniowych. Na koniec 2011 r. dynamika kredytów 
mieszkaniowych wyniosła 19,4% r/r wobec 24,5% w 2010 r. 
Do spadku akcji kredytowej w obszarze kredytów mieszkaniowych 
przyczyniły się zmiany w programie „Rodzina na swoim” (polegające 
na obniżeniu tzw. współczynników przeliczeniowych). Choć ten 
efekt był kompensowany przez zwiększenie popytu na kredyty 
hipoteczne przed wprowadzeniem przez KNF rekomendacji 
„T”, ograniczającej popyt na kredyty hipoteczne osób o niższej 
zdolności kredytowej. W 2011 r. kolejny rok z rzędu nastąpił 
wzrost udziału kredytów złotowych w całości portfela kredytów 
hipotecznych sektora bankowego i wyniósł na koniec 2011 r. 
39,8% wobec 38,4% rok wcześniej. Było to wynikiem dalszego 
zaostrzenia przez banki warunków udzielania kredytów w walutach 
obcych, w tym także ograniczenia lub całkowitego wycofania 
ich z oferty produktowej. Oprócz rekomendacji KNF, przyczyną 
spadku udziału kredytów walutowych w aktywach banków był 
wzrost ryzyka kursowego i zwiększenie kosztów pozyskania walut 
obcych na rynku międzybankowym. Czynnikiem wspierającym 
przyrost złotowych kredytów mieszkaniowych (29,9% r/r) był 
program „Rodzina na swoim”, z którego w 2011 r. skorzystało 51,3 
tys. Klientów zaciągając kredyty o łącznej wartości ponad 10 mld zł. 

W 2011 r. odnotowano dalszy spadek dynamiki kredytów 
konsumpcyjnych (kredytów w rachunku bieżącym, związanych 
z funkcjonowaniem kart kredytowych, kredytów w systemie 
sprzedaży ratalnej i pozostałych). Na koniec 2011 r. wartość tych 
kredytów spadła o 2,7% r/r wobec wzrostu o 1,1% r/r na koniec 
2010 r. i o 12,3% r/r na koniec 2009 r. 



In 2011, an increase in the flow of individual bank deposits was 
recorded. At the end of 2011, the flow of these deposits amoun-
ted to 13.8% YOY as compared to 10.5% in 2010. The increase 
was partially caused by raising the nominal interest in bank deposits 
which was a result of a restrictive financial policy adopted by the 
Monetary Policy Council. What is more, a visible downward trend in 
the share markets was causing the increase of the deposit flow. It 
resulted in relocating the savings of individual house holdings from 
the stock exchange investments to bank deposits.

Depozyty bieżące i terminowe osób prywatnych: dynamika r/r
Current and fixed-term deposits of individual Customers:  
YOY flow
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Depozyty bieżące i terminowe: przyrost r/r w mld zł
Current and fixed-term deposits: YOY increase in billion PLN
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W 2011 r. odnotowano wzrost dynamiki depozytów bankowych osób 
prywatnych. Na koniec 2011 r. dynamika tych depozytów wyniosła 
13,8% r/r wobec 10,5% w 2010 r. Do wzrostu dynamiki depozytów 
przyczyniło się podwyższenie nominalnego oprocentowania lokat 
bankowych na skutek restrykcyjnej polityki pieniężnej prowadzonej 
przez RPP. Ponadto, w kierunku zwiększenia dynamiki depozytów 
oddziaływała wyraźna tendencja spadkowa na rynkach akcji, 
przyczyniająca się do relokacji oszczędności gospodarstw 
domowych z inwestycji na giełdzie w kierunku lokat bankowych.

Kredyty mieszkaniowe: przyrost r/r w mld zł i dynamika Home loans: YOY increase in billions of PLN and the flow

Przyrost w mld zł 
(lewa oś) 
Increase in billions PLN 
(left axis) 

Dynamika r/r (prawa oś) 
YOY flow (right axis)

Źródło: Narodowy Bank Polski

Źródło: Narodowy Bank Polski

Source: National Polish Bank (NBP)

Source: National Polish Bank (NBP)

Przyrost w mld zł 
(lewa oś) 
Increase in billions PLN 
(left axis) 

Dynamika r/r (prawa oś) 
YOY flow (right axis)
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W ł a d z e  B a n k u
G o v e r n a n c e  b o d i e s

RADA NADZORCZA 

władze BankU GoVernance BodIes

ZARZĄD

SUPERVISORY BOARD 

MANAGEMENT BOARD

12

In 2011, the Supervisory Board started its activity with the following 
members:

Zygmunt Solorz – Żak   President of the Supervisory Board

Heronim Ruta   Deputy Chairman of the Board

Mirosław Błaszczyk   Member of the Board

Eugenia Fojcik-Mastalska  Member of the Board

Genowefa Woźniak   Member of the Board

In 2011, the Shareholders did not replace any member of the Su-
pervisory Board and on 31 December 2011 all the members were 
as stated above.

On 1 January 2011, the Bank’s Management Board started its acti-
vity with the following members:

Grażyna Niewolik   President of the Management 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

In 2011, the Shareholders did not replace any member of the Ma-
nagement Board and on 31 December 2011 all the members were 
as stated above.

W 2011 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 roku 2011 Akcjonariusze nie dokonali żadnych zmian w składzie 
Rady Nadzorczej i na dzień 31 grudnia 2011 r. jej skład przedstawiał 
się bez zmian, jak wyżej.

W dniu 1 stycznia 2011 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 roku 2011 nie dokonano żadnych zmian w składzie Zarządu 
i na dzień 31 grudnia 2011 r. jego skład przedstawiał się bez zmian, 
jak wyżej.



A k c j o n a r i a t  B a n k u
S h a r e h o l d e r s

AKCJONARIAT SHAREHOLDERS

Ilość akcji 
w sztukach

Number of shares

Udział % w kapitale 
zakładowym

% of the share 
capital

Udział % w głosach  
na WZ

% of the votes during the 
General Meeting

Akcjonariusze powyżej 5% głosów na WZA, w tym:
The Shareholder with more than 5% of shares during
the General Meeting of the Shareholders:

2 726 869 88,372 90,019

Zygmunt Solorz-Żak 80 150 2,598 7,758

Delas Holdings Limited *      980 576 31,778 40,711*

Karswell Ltd 1 532 640 49,669 30,769

Pai Media S.A. 133 503 4,327 10,781

Pozostali Akcjonariusze, w tym: / Other Shareholders including: 358 811 11,628 9,610

Sensor Overseas Ltd 257 461 8,344 4,984

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polisa-Życie S.A.
Polisa-Życie S.A. Life-insurance Company

55 600 1,802 3,787

Heronim Ruta 26 560 0,860 0,839

INVEST-BANK S.A.** 19 190 0,622 0**

OGółEM / ToTal 3 085 680 100,00 99,629
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The share capital of INVEST-BANK as for 31 December 2011 amo-
unted to 261,881,661.60 PLN and was divided into 3,085,680 regi-
stered shares of the nominal value of 84.87 PLN.

The structure of the Shareholders on 31 December 2011 was as 
follows:

Kapitał zakładowy INVEST-BANKU na dzień 31 grudnia 2011 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 31.12.2011 r. 
przedstawia się następująco: 

* akcje posiadane przez Delas Holdings Limited – bez prawa głosu na WZ (zgodnie 
z Art. 25l. § 1. Prawo bankowe),

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

* Shares owned by Delas Holdings Limited: no vote during the General Meeting (according 
to Art. 251 para. 1 of the Banking Law),

** Shares owned by INVEST-BANK S.A: no b=vote during the General Meeting of Sha-
reholders (Art. 364 para. 2 of the Kodeks Spółek Handlowych - Commercial Company 
Code) (shares acquired through enforcement proceedings from Rzemieślniczy Dom To-
warowy Sp. z o.o.).



Wciąż tworzymy nowe, dostosowane
do pot rzeb,  produkty.
Cont inue to create new, 
customized,  products.
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D z i a ł a l n o ś ć  n a  r y n k u  b a n k o w o ś c i  d e t a l i c z n e j  – 
p r o d u k t y  k r e d y t o w e 

R e t a i l  B a n k i n g  –  C r e d i t s  A n d  L o a n s

dzIałaLnoŚĆ na rynkU BankowoŚcI 
detaLIcznej – ProdUkty kredytowe 

RETAIL BANKING – CREDITS AND LOANS

In 2011, INVEST-BANK tried to create an attractive set of credits 
and loans for retail Customers. It was to increase the sale of one of 
the most profitable products of the Bank, i.e. a cash loan that was 
the Bank’s most popular credit among the retail Customers. 

W roku 2011 działania INVEST-BANKU w obszarze produktów 
kredytowych dla Klientów detalicznych koncentrowały się 
na skonstruowaniu atrakcyjnej oferty produktowej, celem 
zwiększenia sprzedaży jednego z najbardziej rentownych produktów 
Banku - kredytu gotówkowego, który był wiodącym produktem 
kredytowym Banku dla Klientów detalicznych. 

Cel ten został zrealizowany poprzez:

• funkcjonowanie specjalnych ofert kredytu gotówkowego dla 
wybranych grup zawodowych tj. dla pracowników banków, 
szeroko rozumianego sektora finansowego, administracji 
publicznej,

• uruchomienie sprzedaży kredytu gotówkowego dla Klientów / 
Posiadaczy dekoderów do odbioru telewizji satelitarnej, 
lub modemów internetowych umożliwiających dostęp  
do szerokopasmowego Internetu,

• prowadzenie promocyjnych akcji sprzedażowych kredytu 
gotówkowego w ramach obchodów 20-lecia INVEST-BANKU 
oraz dla czytelników gazety codziennej „FAKT”,

• opracowanie i wdrożenie założeń dla konsolidacji kredytem 
gotówkowym zobowiązań kredytowych posiadanych przez 
Klientów Banku, jak również zoboowiązań w innych bankach,

• zwiększenie konkurencyjności produktów kredytowych poprzez 
bieżące dostosowywanie ich parametrów cenowych.

W obszarze poszczególnych produktów kredytowych zrealizowano 
następujące działania:

KREDYT RATALNY:

• zrezygnowano z możliwości udzielania kredytów ratalnych 
z karencją, 

• wycofano z oferty Banku kredyty typu FORMUłA (kredyty bez 
oprocentowania),

• zmodyfikowano pola w systemie SOWK, konieczne 
do wypełniania wniosku kredytowego, co skutkowało 
zmniejszeniem czasochłonności prac nad wypełnianiem 
każdego wniosku (zmniejszenie ilości danych potrzebnych 
do wprowadzenia w systemie SOWK oraz ustandaryzowanie 
ścieżki obsługi wniosku),

• implementowano zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy 
z dnia 21 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (między innymi 
w zakresie dostosowania regulacji i systemów bankowych),

• odstąpiono od wysyłania Kredytobiorcy książeczek spłat, 
odpowiadających liczbie rat do zapłaty po uruchomieniu środków 
z kredytu ratalnego, 

• usunięto wymóg dotyczący udzielenia kolejnego kredytu dopiero 
po upływie 90 dni od dnia udzielenia ostatniego kredytu pod 
warunkiem, że zostały spłacone w terminie trzy kolejne raty 
kredytu.

This goal was reached through:

• creating special cash loans for specific work groups, i.e. banking 
employees, broadly defined financing sector, public administration,

• creating a special cash loan for Customers / satellite TV decoder 
Users or Users of Internet modems that provide access to a bro-
adband Internet connection,

• conducting promotional sale campaigns for the cash loan  
as a part of the INVEST-BANK’s 20th anniversary celebration and 
the readers of the FAKT daily newspaper,

• creating and introducing solutions for cash loan consolidation  
of other credits or loans taken in the Bank or in other companies,

•  increasing the competitiveness of credits and loans by adjusting 
their price parameters.

The following actions were taken for particular credits and loans:

INSTALLMENT LOAN:

• it was decided not to give installment loans with a grace period, 

• it was decided not to give FORMUłA type of loans (with no 
interests),

• crucial fields in the Credit Application Service System (SOWK) 
were modified so filling the forms has now become easier and 
less time-consuming (less data is required by the system and the 
application service path has been standardized),

• the changes introduced by the Act on Consumer Loan of 21st 
May 2011 (among others, those related to regulation adjustment 
and banking systems) were implemented,

• it was decided not to send installment collection books to the 
Borrowers; they used to register number of installments to be 
collected after activating the loan, 

• it was decided to remove the regulation that another loan may be 
given only after 90 days from giving the last loan under a condi-
tion that three subsequent installments were paid.
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D z i a ł a l n o ś ć  n a  r y n k u  b a n k o w o ś c i  d e t a l i c z n e j  – 
p r o d u k t y  k r e d y t o w e 
R e t a i l  B a n k i n g  –  C r e d i t s  A n d  L o a n s

CASH LOAN

• the procedure of accepting and activating loans was changed; 
the recommendation giving and loan application acceptance are 
conducted in the Loan Verification Center (CWK) and the Loan 
Activation Center (CDUK). The loans are activated based on the 
loan documentation (excluding selected Branches),

• cash loans given via the Bank’s Partners may again be accepted 
without sending scanned documentation to the Loan Activation 
Center (CDUK),

• it is now possible to give cash loans via Authorized Retail Outlets 
of Cyfrowy Polsat (APS) through electronic applications,

• crucial fields in the Credit Application Service System (SOWK) 
were modified so filling the forms has now become easier and 
less time-consuming (less data is required by the system and the 
application service path has been standardized),

• the changes introduced by the Act on Consumer Loan of 21 May 
2011 (among others, those related to regulation adjustment and 
banking systems) were implemented,

• we have started actions towards introducing the full service  
of cash loan applications via the www.investbank.pl Internet 
service.

MORTGAGE LOANS

several changes were introduced as a result of:

• amendments to the Land and Mortgage Registers and Mortgage 
Act being a complex adjustment of the Bank’s current regulations 
to the Act’s requirements,

• “S” Recommendation which resulted in introducing a rule that 
the Borrower should pay all his / her own contribution declared 
before activating the loan,

• “Recommendation concerning good practices related to the fi-
nancial insurances for banking products with mortgage” (Recom-
mendation issued by the Polish Bank Association); it concerned:

  specifying vocabulary relate to bridging insurance;

  adding table information on financial insurance options offered  
by the Bank related to the risk of not paying the loan 
installments;

  removing the possibility that INVEST-BANK would accept for the 
benefit of an Insurance Company any collateral (including bills 
of exchange);

• entering the Consumer Credit Act of 21 May 2011 that mainly 
adjusted legal regulations (when it comes to mortgage loans, only 
six articles are binding: Art. 22, Art. 23, Art. 29, Art. 35, Art. 35a, 
and Art. 46 with no division into consumer and non-consumer 
loans).

KREDYT GOTóWKOWY:

• zmieniono proces podejmowania decyzji i uruchamiania kredytu 
gotówkowego – wydanie rekomendacji, a także podjęcie decyzji 
kredytowej odbywa się w Centrum Weryfikacji Kredytów (CWK) 
oraz Centrum Decyzji Uruchamiania Kredytów (CDUK). Środki 
z kredytu uruchamiane są na podstawie oryginalnej dokumentacji 
kredytowej (za wyjątkiem wybranych Oddziałów),

• przywrócono możliwość podejmowania decyzji dotyczących 
kredytów gotówkowych udzielanych za pośrednictwem Partne-
rów Banku, bez konieczności przesyłania skanów dokumentów  
do CDUK,

• wprowadzono możliwość udzielania kredytów gotówkowych 
przez Autoryzowane Punkty Sprzedaży Cyfrowego Polsatu (APS) 
za pomocą e-Formularza,

• zmodyfikowano pola w systemie SOWK, konieczne  
do wypełniania wniosku kredytowego, co skutkowało 
zmniejszeniem czasochłonności prac nad wypełnianiem 
każdego wniosku (zmniejszenie ilości danych potrzebnych 
do wprowadzenia w systemie SOWK oraz ustandaryzowanie 
ścieżki obsługi wniosku),

• implementowano zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy 
z dnia 21 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (między innymi 
w zakresie dostosowania regulacji i systemów bankowych),

• rozpoczęto prace nad wprowadzeniem pełnej ścieżki obsługi 
wniosków o kredyty gotówkowe za pośrednictwem serwisu 
internetowego www.investbank.pl.

KREDYTY HIPOTECZNE:

Wprowadzono zmiany wynikające z:

• nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, polegające 
na kompleksowym dostosowaniu regulacji obowiązujących 
w Banku do wymogów ustawowych,

• „Rekomendacji S”, co skutkowało między innymi wprowadzeniem 
zasady, w myśl której cały deklarowany wkład własny 
Kredytobiorca powinien wnieść przed uruchomieniem kredytu,

• „Rekomendacji w sprawie dobrych praktyk w zakresie 
ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi 
zabezpieczonymi hipotecznie” (Rekomendacja wydana przez 
ZBP), polegające na:

  doprecyzowaniu nazewnictwa dotyczącego ubezpieczenia 
pomostowego;

  dodaniu tabelarycznej informacji na temat funkcjonujących 
w Banku ubezpieczeń finansowych dotyczących ryzyka braku 
spłaty kredytu;

  wycofaniu możliwości przyjmowania przez INVEST-
BANK na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń jakiegokolwiek 
zabezpieczenia (w tym weksla);

• wejścia w życie ustawy z dnia 21 maja 2011 r. o kredycie 
konsumenckim, polegające w głównej mierze na dostosowaniu 
regulacji (w przypadku kredytów hipotecznych zastosowanie ma 
tylko 6 artykułów ustawy: art. 22, art. 23, art. 29, art. 35, art. 
35a, art. 46 w tym brak jest podziału na kredyty konsumenckie 
i niekonsumenckie).
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LOAN WITHIN INVEST-KONTO CURRENT ACCOUNT

• we introduced a procedure for investigating applications for 
acquiring, raising, and changing the limit for the Invest-Konto  
Account from individual to common and reverse, by using the 
Credit Application Service System (SOWK),

• we introduced a central procedure for renewing the Invest-Konto 
Account Loan in the Loan Activation Center (CDUK),

• the maximum loan amount was changed from 25 thousand PLN 
to 50 thousand PLN,

• the changes related to the Act on Consumer Loan of 21 May 
2011 that were related to regulation adjustment and banking sys-
tems were introduced,

• we have started actions towards introducing the full service  
of cash loan applications via the www.investbank.pl Internet 
service.

COLLATERAL LOAN

• a requirement for the collateral of the collateral loan was removed 
as a “block of the resources on an account in a different bank”,

• the maximum amount of a loan was changed from 90% to 80% 
of the collateral value,

• the procedure for accepting and activating the loan was chan-
ged; now, the recommendation issuing and accepting the loan 
application is conducted in the Loan Verification Center (CWK) 
and in the Loan Activation Center (CDUK), The loans are acti-
vated based on the loan documentation (excluding selected 
Branches),

• crucial fields in the Credit Application Service System (SOWK) 
were modified so filling the forms has now become easer and 
less time-consuming (less data is required by the system and the 
application service path has been standardized),

• the changes introduced by the Act on Consumer Loan of 21 May 
2011 (among others, those related to regulation adjustment and 
banking systems) were implemented,

• division into consumer and non-consumer collateral loan was  
removed (one agreement pattern was introduced).

• the changes introduced by the Act on Consumer Loan of 21 May 
2011 (among others, those related to regulation adjustment and 
banking systems) were implemented,

• division into consumer and non-consumer collateral loan was  
removed (one agreement pattern was introduced).

CREDIT CARD:

• a possibility of printing a mini-statement of the account was in-
troduced; checking the balance availability in ATMs is now also 
possible,

• we have started actions towards introducing the full service of 
cash loan applications via the www.investbank.pl Internet service.

KREDYT W RACHUNKU INVEST-KONTO:

• wprowadzono proces rozpatrywania wniosków o udzielenie, 
podwyższanie oraz przekształcanie limitu w rachunku Invest-
Konto z indywidualnego na wspólny i odwrotnie, z wykorzystaniem 
systemu SOWK,

• wprowadzono centralny proces odnawiania kredytu w rachunku 
Invest-Konto w CDUK,

• zmieniono maksymalną kwotę kredytu z 25 tys. zł na 50 tys. zł,

• wprowadzono zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy 
z dnia 21 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, polegające 
na dostosowaniu regulacji i systemów bankowych,

• rozpoczęto prace nad wprowadzeniem pełnej ścieżki obsługi 
wniosków o kredyty gotówkowe za pośrednictwem serwisu 
internetowego www.investbank.pl.

POŻYCZKA LOMBARDOWA:

• zrezygnowano z zabezpieczenia pożyczki lombardowej w formie 
„blokady środków pieniężnych na rachunku w innym banku”,

• zmieniono maksymalną kwotę pożyczki z 90% na 80% wartości 
przyjętego zabezpieczenia,

• zmieniono proces podejmowania decyzji i uruchamiania 
pożyczki lombardowej – wydanie rekomendacji i podjęcie decyzji 
kredytowej odbywa się w CWK i CDUK. Środki z pożyczki 
uruchamiane są na podstawie oryginalnej dokumentacji 
kredytowej (za wyjątkiem wybranych Oddziałów),

• zmodyfikowano pola w systemie SOWK, konieczne 
do wypełniania wniosku kredytowego, co skutkowało 
zmniejszeniem czasochłonności prac nad wypełnianiem 
każdego wniosku (zmniejszenie ilości danych potrzebnych 
do wprowadzenia w systemie SOWK oraz ustandaryzowanie 
ścieżki obsługi wniosku),

• implementowano zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy 
z dnia 21 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (między innymi 
w zakresie dostosowania regulacji i systemów bankowych),

• zrezygnowano z podziału pożyczki lombardowej na konsumencką 
i niekonsumencką (wprowadzono jeden wzór umowy).

KARTA KREDYTOWA:

• wprowadzono możliwość wydrukowania mini wyciągu 
i sprawdzenie dostępnego salda w bankomatach,

• rozpoczęto prace nad wprowadzeniem pełnej ścieżki obsługi 
wniosków o kredyty gotówkowe za pośrednictwem serwisu 
internetowego www.investbank.pl.

D z i a ł a l n o ś ć  n a  r y n k u  b a n k o w o ś c i  d e t a l i c z n e j  – 
p r o d u k t y  k r e d y t o w e 

R e t a i l  B a n k i n g  –  C r e d i t s  A n d  L o a n s
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At the end of 2011, the structure of the loans of INVEST-BANK for 
individual Customers was as follows:

Na koniec 2011 r. struktura kredytów INVEST-BANKU dla osób 
prywatnych kształtowała się następująco: 

D z i a ł a l n o ś ć  n a  r y n k u  b a n k o w o ś c i  d e t a l i c z n e j  – 
p r o d u k t y  d e p o z y t o w e
R e t a i l  B a n k i n g  –  D e p o s i t s

Struktura kredytów dla osób prywatnych w 2011 r. Structure of the loans for invidual Customer in 2011

dzIałaLnoŚĆ na rynkU BankowoŚcI 
detaLIcznej – ProdUkty dePozytowe 

retaIL BankInG – dePosIts 

In 2011, INVEST-BANK concentrated on offering attractive and 
competitive products to gain deposits of retail Customers and pre-
serve the deposits of the retail Customers on a level enabling the 
development of the loan activity. Apart from constant adjusting the 
products offered to the Customers’ needs the aim was achieved by:

• introducing a new, alternative channel for distribution and gaining 
new deposits — the Internet. The Internet Deposit gives higher 
interest than the basic product and is mainly addressed to mid-
dle-aged Customers who are professionally active, do not have 
time to visit the Bank’s branch but who look for attractive forms 
of investment,

• offering three types of current accounts with a package of bene-
fits related to:

  possibility of withdrawing cash from all foreign ATMs with no 
additional fees;

  pay cards to current accounts are issued in the modern EMV 
system; they are equipped with the PayWave function that 
enables contactless, fast, and modern payments;

  mobile access to the account through the Electronic Banking 
System;

• continuous selling deposits with daily interest compounding and 
making the products more attractive by:

  preserving a high interest of the assets;

  introducing a monthly deadline for declaring assets with the 
attractive interest that has become one of the most popular pe-
riods for investing assets within this product along with the fourth 
month;

  raising the number of deposits for one owner up to 30; this 
way, the deposits have become more accessible for an average 
Customer; 

W 2011 r. INVEST-BANK w swoich działaniach koncentrował się 
na stworzeniu atrakcyjnej oferty produktowej, której celem było 
pozyskanie depozytów Klientów detalicznych oraz utrzymanie 
depozytów detalicznych na poziomie pozwalającym na rozwój 
działalności kredytowej. Obok bieżącego dostosowywania oferty 
do oczekiwań Klientów zamierzenie to osiągnięto przez:

• wprowadzenie nowego, alternatywnego kanału dystrybucji 
i pozyskiwania środków depozytowych jakim jest Internet. 
Lokata internetowa pozwalająca na zaoferowanie Klientom 
wyższego oprocentowania w stosunku do oferty podstawowej, 
skierowana jest głównie do ludzi w średnim wieku, aktywnych 
zawodowo, niemających czasu na przyjście do placówki Banku, 
a poszukujących atrakcyjnych form lokowania środków,

• oferowanie Klientom trzech rodzajów kont osobistych z pakietem 
korzyści dostarczanych poprzez:

  możliwość realizowania bezprowizyjnych wypłat gotówki 
we wszystkich bankomatach obcych;

  karty płatnicze do rachunków wydawane w nowoczesnym 
standardzie EMV, wyposażone w funkcjonalność PayWave 
pozwalającą na realizację płatności zbliżeniowych oraz 
na dokonywanie szybkich, nowoczesnych płatności;

  mobilny dostęp do konta poprzez System Bankowości 
Elektronicznej;

• kontynuowanie sprzedaży lokat z dzienną kapitalizacją odsetek 
oraz uatrakcyjnienie oferty w tym zakresie poprzez:

  utrzymywanie wysokiego oprocentowania środków;

  wprowadzenie jednomiesięcznego terminu deponowania 
środków z atrakcyjnym oprocentowaniem, który obok terminu 
4M stał się jednym z najpopularniejszych okresów lokowania 
środków w ramach tego produktu;

  podniesienie do 30. limitu liczby lokat przewidzianych 

Źródło: Informacja zarządcza 31.12.2011 r.
Source: Management information as for 31 December 2011
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Karty kredytowe / Credit cards
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dla jednego właściciela, dzięki czemu lokaty te stały się bardziej 
dostępne dla każdego przeciętnego Klienta; 

• wprowadzenie do oferty Banku atrakcyjnie oprocentowanej, 
długoterminowej lokaty oszczędnościowej pod nazwą 
marketingową Lokata Dynamicznie Rosnąca,

• atrakcyjną ofertę oprocentowania standardowych rachunków 
oszczędnościowych. 

Podsumowując aktywność INVEST-BANKU prowadzoną w roku 
2011 w zakresie produktów depozytowych świadczonych 
dla ludności należy szczególnie podkreślić:

• wprowadzenie do oferty produktowej lokaty internetowej pod 
nazwą E-Lokata, 

• wprowadzenie „bezpłatnych bankomatów”, 

• wzbogacenie oferty Lokaty NieCodziennej o nowe terminy 
deponowania środków oraz zwiększenie możliwej liczby tych 
Lokat przypadających na jednego Klienta, 

• stworzenie oferty Lokaty Dynamicznie Rosnącej dostosowanej 
do wzrastających oczekiwań Klienta, 

• rozszerzenie modułu e-kont o funkcjonalność dla osób 
małoletnich, 

• prowadzenie zawansowanych prac mających na celu 
dostosowanie regulacji i systemów obowiązujących w INVEST-
BANKU do ustawy o usługach płatniczych,

• rozszerzenie współpracy ze wszystkimi Partnerami, na podstawie 
nowej umowy agencyjnej, w zakresie pośrednictwa sprzedaży 
kont osobistych INVEST-BANKU (przed 18 lipca 2011 r. 
możliwość ta dotyczyła wyłącznie Agentów Cyfrowego Polsatu 
S.A., Sferii S.A. i jej Agentów). 

Na koniec 2011 r. struktura depozytów INVEST-BANKU dla osób 
prywatnych kształtowała się następująco:

At the end of 2011, the structure of the deposits of INVEST-BANK 
for individual Customers was as follows:

• introducing a long-term saving deposit with an attractive interest 
rate named Lokata Dynamicznie Rosnąca (Dynamically Growing 
Deposit),

• attractive interest rate for saving accounts. 

Summing up the INVEST-BANK’s activity during 2011 concerning 
deposits, several aspects need to be highlighted:

• introducing a new Internet deposit named E-Lokata (E-Deposit), 

• introducing „free ATMs”, 

• introducing new terms of deposing assets to Lokata NieCodzien-
na (UnUsual Deposit) and raising the limit for those deposits per 
one Customer, 

• creating new offer for Lokata Dynamicznie Rosnąca that would be 
adjusted to the growing expectations of our Customers, 

• addressing the electronic accounts also to under-aged 
Customers, 

• we have started actions towards adjusting current regulations and 
systems of INVEST-BANK to the Act on payment services,

• expanding the partnership with all the Partners according to the 
new agency agreement concerning selling personal accounts of 
INVEST-BANK (before 18th July 2011, only the agents of Cyfrowy 
Polsat S.A. and Sferia S.A. were authorized to do that). 

D z i a ł a l n o ś ć  n a  r y n k u  b a n k o w o ś c i  d e t a l i c z n e j  – 
p r o d u k t y  d e p o z y t o w e

R e t a i l  B a n k i n g  –  D e p o s i t s

Struktura produktowa depozytów osób prywatnych w 2011 r. Structure of the deposits for individual Customer in 2011

RACHUNKI BIEŻĄCE
CURRENT ACCOUNTS

TERMIN 1M
PERIOD OF 1 MONTH

TERMIN POWYŻEJ 1M DO 3M (WłĄCZNIE)
PERIOD FROM 1ST MONTH TO 3RD MONTH (INCLUSIVE)

TERMIN POWYŻEJ 3M DO 6M (WłĄCZNIE)
PERIOD FROM 3RD MONTH TO 6TH MONTH (INCLUSIVE)

TERMIN POWYŻEJ 6M DO 9M (WłĄCZNIE)
PERIOD FROM 6TH MONTH TO 9TH MONTH (INCLUSIVE)

TERMIN POWYŻEJ 9M DO 12M (WłĄCZNIE)
PERIOD FROM 9TH MONTH TO 12TH MONTH (INCLUSIVE)

TERMIN POWYŻEJ 12M
PERIOD EXCEEDING 12 MONTHS

8,02%

8,83%

40,02%

6,02%

12,97%
0,44%

23,70%76,30%

Źródło: Informacja zarządcza 31.12.2011 r.
Source: Management information as for 31 December 2011
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Dobrze jes t  w iedz ieć,  gdz ie lokować środk i .
I t  i s  a lways good to know where the funds invest .
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D z i a ł a l n o ś ć  n a  r y n k u  b a n k o w o ś c i  k o r p o r a c y j n e j
C o r p o r a t e  B a n k i n g

dzIałaLnoŚĆ na rynkU BankowoŚcI 
korPoracyjnej

corPorate BankInG

In 2011, when it comes to corporate banking, INVEST-BANK focu-
sed on keeping both deposit and loan Customers and on increasing 
the security of the credit exposure within the Bank’s portfolio. It was 
also aimed to increase the balance of short-term working-capital 
loans, long-term investment loans, and mortgage loans. To confirm 
the growing activity on the corporate field it has to be stated that the 
balance of loans at the end of 2011 was higher as compared to the 
end of 2010 by more than 28% to 830 million PLN.

Current and auxiliary accounts for corporate Customers at the end 
of 2011 constituted around 10% of the account portfolio of all the 
Customers and corporate deposit accounts as a sum of current 
accounts and fixed-term deposits for corporate entities constituted 
around 24%.

W 2011 r. INVEST-BANK w obszarze bankowości korporacyjnej 
skupił swoje działania na utrzymaniu Klientów, zarówno 
depozytowych, jak i kredytowych oraz na zwiększeniu 
bezpieczeństwa ekspozycji kredytowych będących w portfelu 
Banku. Celem było również powiększenie sald kredytów 
zarówno obrotowych krótkoterminowych jak i długoterminowych 
inwestycyjnych oraz pożyczek hipotecznych. Potwierdzeniem 
na zwiększenie aktywności w polu korporacyjnym jest wzrost salda 
kredytów na koniec 2011 r. w porównaniu z końcem roku 2010  
o ponad 28% do kwoty 830 mln zł.

Rachunki bieżące i pomocnicze prowadzone dla Klientów 
instytucjonalnych, według stanu na koniec 2011 r. stanowiły około 
10% portfela rachunków Klientów Banku, a udział salda rachunków 
depozytowych sektora korporacyjnego w sumie sald rachunków 
bieżących i lokat terminowych prowadzonych na rzecz podmiotów 
gospodarczych ogółem wynosił około 24%.

Salda kredytów gospodarczych w 2011 roku
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At the end of 2011, the structure of the Bank’s loan portfolio for cor-
porate entities was as follows:

Na koniec 2011 r. struktura portfela kredytowego w Banku 
dla podmiotów gospodarczych kształtowała się następująco:

Struktura portfela kredytów gospodarczych w 2011 r. (w mln zł) Structure of corporate loan portfolio in 2011 (in PLN million) 

203,09

158,2

10,01 223,28

228,54

Samochodowy / Car
Inwestycyjny / Investment
Obrotowy odnawialny / Renewable working-capital loan
Obrotowy nieodnawialny / Non-renewable working-capital loan
Pożyczka hipoteczna / Mortgage loan
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At the end of 2011, the structure of the Bank’s deposits for corpo-
rate entities as compared to the time of investment was as follows:

Grown activity in corporate banking in 2011 was based on servicing 
local, small, and medium companies of selected industry fi elds with 
low and medium risk preferred. Selling products to corporate Cu-
stomers was conducted through selected branches with dedicated 
corporate Customer advisors.

In 2011, INVEST-BANK initiated creating Corporate Centers. The 
fi rst Corporate Center was created on the 1st December in Warsaw. 
In 2012, the Bank wants to continue creating Corporate Centers in 
large cities of Poland with the greatest business potential.

Na koniec 2011 r. struktura depozytów Banku dla podmiotów 
gospodarczych w odniesieniu do terminu lokowania kształtowała 
się następująco:

Wzrost aktywności w bankowości korporacyjnej w roku 2011 
bazował na obsłudze lokalnych, małych i średnich fi rm z wybranych 
branż biznesowych, preferowanych niskiego i średniego ryzyka. 
Sprzedaż produktów dla Klientów korporacyjnych prowadzono 
przez wyselekcjonowane jednostki Banku zatrudniające 
dedykowanych doradców Klientów instytucjonalnych. 

W 2011 r. INVEST-BANK zainicjował utworzenie Centrów 
Korporacyjnych. Pierwsze Centrum Korporacyjne powstało 
1 grudnia w Warszawie. W 2012 r. Bank zamierza kontynuować 
tworzenie kolejnych Centrów Korporacyjnych w dużych miastach 
Polski o największym potencjale biznesowym.

Structure of corporate entity deposits at the end of 2011 

deposit period 

Struktura depozytów podmiotów gospodarczych na koniec 
2011 r.

czas lokowania depozytu



W s p ó ł p r a c a  z  Z e w n ę t r z n ą  S i e c i ą  S p r z e d a ż y
C o o p e r a t i o n  w i t h  e x t e r n a l  s e l l i n g  n e t w o r k

wsPółPraca z zewnĘtrznĄ sIecIĄ 
sPrzedaŻy

cooPeratIon wIth eXternaL seLLInG 
network

In 2011, INVEST-BANK developed cooperation with Authorized Re-
tail Outlets of Cyfrowy Polsat (APS) for selling the Bank’s products 
to Cyfrowy Polsat consumers directly at the Outlets. Within the 
agency agreement partnership, the Entrepreneurs who managed 
the Outlets had a possibility to sell Invest-Konto Lider or cash and 
installment loans. What is more, INVEST-BANK enabled paying bills 
at the outlets for Cyfrowy Polsat Customers (Bulk Outgoing Trans-
fers). At the end of 2011, our products were available at nearly 85% 
of all the Cyfrowy Polsat Outlets. 

To improve the quality of servicing the Outlets, starting in July 2011, 
we reorganized our selling services assigned to agency sale. The 
employees responsible for the external network were allotted from 
the departmental structures and included in the central structure 
responsible for agency transactions – Agency sale Center.

In November, we activated a simplification of the partnership with 
Cyfrowy Polsat Outlets concerning selling cash loans. Electronic 
application on the website contains only several necessary fields 
to be filled by the Cyfrowy Polsat employee. It simplifies and shor-
tens the cash loan procedure in Cyfrowy Polsat Outlets.

Along with Cyfrowy Polsat Outlets, we started a trial project of Mini-
-Branches, i.e. branded, and serviced by the INVEST-BANK em-
ployees stands of retail sale sectioned inside the Outlets.

W roku 2011 INVEST-BANK rozwijał współpracę z Autoryzowanymi 
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 2011 oferta 
usług Banku była dostępna w sieci około 85% liczby wszystkich 
APS-ów współpracujących z Cyfrowym Polsatem. 

W celu poprawy jakości obsługi APS-ów, od lipca 2011 r. Bank 
dokonał reorganizacji swoich służb sprzedażowych dedykowanych 
do sprzedaży agencyjnej. Pracownicy odpowiedzialni za sieć 
zewnętrzną zostali wydzieleni ze struktur oddziałowych i włączeni 
do jednej struktury centralnej odpowiedzialnej za sprzedaż przez 
pośredników – Centrum Sprzedaży Agencyjnej.

Od listopada Bank wdrożył uproszczenie współpracy z APS-ami 
w zakresie sprzedaży kredytów gotówkowych. Zamieszczony 
na stronie internetowej e-Formularz, zawierający tylko kilka pól 
niezbędnych do wypełnienia przez pracownika APS-u, skrócił 
i uprościł proces udzielania kredytów gotówkowych w APS-ach.

We współpracy z APS-ami INVEST-BANK realizował pilotażowy 
projekt uruchamiania Mini Oddziałów to jest wyodrębnionych 
w lokalach APS-ów, obrandowanych i obsługiwanych przez 
pracowników Banku stanowisk sprzedaży produktów detalicznych.
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Zlokalizowanie Centrów Korporacyjnych w największych miastach 
Polski dało możliwość:

• zapewnienia wysokiej jakości obsługi z wykorzystaniem 
umiejętności i specjalistycznej wiedzy pracowników Banku,

• wykorzystania w wyższym stopniu posiadanych zdolności 
organizacyjnych, sprawdzonych sposobów postępowania 
i rozwiązań systemowych, 

• „dzielenia się wiedzą” wśród Doradców, pełnej zastępowalności 
podczas urlopu czy choroby pracownika,

• uzyskania efektu skali i wykorzystania synergii.

By locating the Corporate Centers in the largest Polish cities gave 
us the following possibilities:

• to provide high quality service by using the skills and specialized 
knowledge of our employees,

• to achieve more efficient usage our organization abilities, proven 
measures, and system solutions,

• to „share the knowledge” among the Advisors and to fully replace 
any employee in case of an illness or vacation,

• to achieve the scale effect and to use synergy.

W 2011 r. rozpoczął się w INVEST-BANKU proces wdrożenia 
narzędzia wspomagającego proces obiegu wniosków kredytowych 
dla Klientów instytucjonalnych, który będzie kontynuowany 
w 2012 r. Narzędzie to ma na celu:

• zapewnienie przyspieszenia procesu kredytowego,

• jednolite, precyzyjne i natychmiastowe raportowanie o wszystkich 
wnioskach kredytowych będących w trakcje procedowania, 

• umożliwienie przeglądania szczegółowych danych transakcji, 
czy też zabezpieczeń na każdym etapie decyzyjnym,

• docelowo elektroniczny obieg dokumentacji na linii Doradca, 
specjalista kredytowy oraz Departament Kredytów. 

In 2011, INVEST-BANK started implementing a tool supporting the 
loan application flow procedure for corporate Customers. The im-
plementing will be continued in 2012. This tool is to:

• speed up loan procedures,

• achieve unified, precise, and immediate reporting on all the loan 
applications during processing. 

• enable browsing through detailed transaction data or collaterals 
on every processing phase,

• create an electronic system for application flow from Advisors  
to loan experts and the Loan Department. 



Stan na 31.12.2011
As for 31 December 2011

Stan na 31.12.2010
As for 31 December 2010

Zmiana w 2011 
Change in 2011 

Zmiana 2011/2010 w %
Change 2011/2010 in %

Lokaty udzielone w zł
Deposits in PLN 52,3 20,0 32,30 161,5

Bony skarbowe
Treasury bills 34,7 103,3 -68,60 -66,4

Obligacje skarbowe
Treasury bonds 132,3 127,0 5,30 4,2

Bony pieniężne
Money bonds 129,9 314,8 -184,90 -58,7

Obligacje NBP
Bonds of National Polish Bank - - - -

Lokaty udzielone w walutach obcych
Deposits given in foreign currencies 0,0 25,4 -25,40 -100,0

OGółEM
ToTal 349,2 590,5 -241,30 -40,9

Depozyty przyjęte w zł
Deposits in PLN - - - -

Depozyty przyjęte w walutach obcych
Deposits taken in foreign currencies 8,5 11,9 -3,40 -28,6

OGółEM
ToTal 8,5 11,9 -3,40 -28,6

Instrumenty pochodne
Derivatives - - - -

dzIałaLnoŚĆ na rynkU PIenIĘŻnym

BankowoŚĆ transakcyjna

Działalność Departamentu Skarbu na rynku pieniężnym związana 
jest głównie z zarządzaniem płynnością finansową, lokowaniem 
nadwyżek finansowych oraz pozyskiwaniem środków z rynku mię-
dzybankowego. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2011 r. 
 INVEST-BANK inwestował nadwyżki środków finansowych w płyn-
ne papiery wartościowe oraz w lokaty rynku pieniężnego, prowa-
dząc jednocześnie aktywną politykę zarządzania rezerwą obo-
wiązkową na rachunku NBP oraz zarządzania pozycją wymiany 
walutowej.

INVEST-BANK oferuje kompleksową obsługę Klientów w zakresie 
płatności masowych.

Klientom instytucjonalnym świadczy następujące rodzaje usług:

• SIPP – usługa dedykowana wierzycielom masowym, któ-
ra identyfikuje i automatyzuje procesy rozliczeniowe płatności 
przychodzących,

• MPW – usługa umożliwiająca przyjmowanie i wysyłanie masowej 
liczby przelewów generowanych przez biura usług płatniczych,

• PZ – usługa umożliwiająca wierzycielom rozliczanie masowej licz-
by transakcji obciążeniowych w formie poleceń zapłaty.

W 2011 r. INVEST-BANK utrwalał wysoką pozycję na międzyban-
kowym rynku usług płatności masowych. Bank przetworzył łącznie 
54,75 mln transakcji, odnotowując 11,47% wzrost liczby płatności 
w porównaniu do 2010 r.

money market actIVItIes

The activities of the Department of the Treasury on the money mar-
ket is mainly related to managing the financial liquidity, investing the 
financial outflow, and gaining assets from the inter-banking market. 
Just like in the previous years, in 2011, INVEST-BANK invested the 
financial outflow in liquid securities and in the money market depo-
sits. In the same time, we conducted an active policy of managing 
the statuary reserve on the NBP account and managing the mone-
tary exchange position.

transactIon BankInG

INVEST-BANK offers complex service concerning bulk payments.

We offer the following services to the corporate Customers:

• SIPP (Incoming Transfer Identification System) – a service ad-
dressed to bulk creditors; it identifies and automatize procedures 
of incoming transfer settlements,

• MPW (Bulk Outgoing Transfers) – a service enabling accepting 
and sending a great number of transfers generated by payment 
service offices,

• PZ (Direct Debit) – a service enabling bulk creditors to settle 
a great number of charging transactions as direct debits.

In 2011, INVEST-BANK strengthened its high position in the inter-
-banking market of bulk payments. We processed 54.75 million of 
transactions in total with an increase in the number of transactions 
by 11.47% as compared to 2010.

D z i a ł a l n o ś ć  n a  r y n k u  p i e n i ę ż n y m
M o n e y  M a r k e t  a c t i v i t i e s
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2010 2387 2270 2602 2444 2385 2591 2659 2593 2644 2595 2657 2817
2011 2675 2557 2812 2614 2808 2879 2916 2941 3003 2988 3004 3108

Liczba transakcji w usłudze SIPP w 2010 r. i 2011 r.
Number of transactions through the SIPP service in 2010 and 2011

B a n k o w o ś ć  t r a n s a k c y j n a
Tr a n s a c t i o n  b a n k i n g

Liczba transakcji / Number of transactions

Usługa / Service 2011 2010 Zmiana / Change

SIPP 34 312 236 30 649 164 3 663 072 11,95%

MPW 20 416 997 18 447 235 1 969 762 10,68%

PZ (pm) 24 411 23 052 1 359 5,90%

OGółEM / ToTal 54 753 644 49 119 451 5 634 193 11,47%

• Usługa SIPP (System Identyfikacji Płatności Przychodzących). 

W 2011 r. utrzymał się trend wzrostowy - liczba przetworzonych 
transakcji w usłudze SIPP wyniosła 34,3 mln, co oznacza 11,95% 
wzrost obrotów w porównaniu do 2010 r.

• SIPP (Incoming Transfer Identification System). 

In 2011 there was still an increase: number of transfers processed 
through the SIPP service amounted 34.3 million. It was an increase 
by 11.95% as compared to 2010.

• MPW (Masowe Przelewy Wychodzące).

INVEST-BANK utrzymał na rynku międzybankowym wysoką po-
zycję sprawnego operatora rozliczeniowego firm pośredniczących 
w realizacji przelewów.

W 2011 r. liczba płatności w usłudze MPW wyniosła łącznie 20,4 mln 
transakcji i - w porównaniu do 2010 r. - zwiększyła się o 10,68%. 
Bank zrealizował ponad 30% wszystkich transakcji wygenerowa-
nych przez krajowych, niebankowych pośredników finansowych.

Na koniec 2011 r. z usługi MPW aktywnie korzystało 1 068 firm, 
co - w porównaniu do poprzedniego roku - oznacza wzrost o 15,96%.

• MPW (Bulk Outgoing Transfers).

INVEST-BANK kept its high position on the inter-banking mar-
ket as an efficient settlement operator for money transfer agency 
companies.

In 2011, the number of transactions through the MPW service amo-
unted to 20.4 million in total. It was an increase by 10.68% as com-
pared to 2010. We processed more than 30% of all transactions 
generated by non-banking financial agencies.

At the end of 2011, 1.068 companies used the MPW service ac-
tively. It was an increase by 15.96% as compared to the last year.

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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2010 1394 1451 1635 1518 1510 1521 1562 1529 1547 1576 1584 1613

2010 1902 1895 1931 1893 1598 2250 1928 1949 1906 1921 1941 1938

2011 1560 1522 1762 1602 1700 1683 1719 1733 1753 1789 1780 1808

2011 1604 2333 2011 2027 2019 2040 2068 2074 2111 1650 2421 2053

Liczba transakcji w usłudze MPW w 2010 r. i 2011 r.
Number of transactions through the MPW service in 2010 and 2011

Liczba transakcji w usłudze PZ PM w 2010 r. i 2011 r.
Number of transactions through the PZ PM service in 2010 and 2011
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• PZ (Polecenie Zapłaty).

W 2011 r. wierzyciele masowi dostarczyli do Banku ponad 2 tys. 
zleceń typu Polecenie Zapłaty tj. o 5,90% transakcji więcej w po-
równaniu do roku 2010.

• PZ (Direct Debit)

In 2011, bulk creditors gave us more that 2 thousand Direct Debit 
orders. It is 5.90% more transactions as compared to 2010.
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P r o j e k t y  s t r a t e g i c z n e
S t r a t e g i c  p r o j e c t s

strateGIc Projects 

Apart from the current activity, INVEST-BANK takes innovative stra-
tegic actions which result both from business needs and the re-
quirements of external institutions including adjusting the national 
banking to the European Union regulations. 

In 2011, INVEST-BANK implemented several strategic projects. Se-
veral of them are as follows:

• we finished implementing a project that guarantees secure 
transactions,

• we started three connected project planned for the period from 
2011 to 2012; they implement new solutions for electronic ban-
king (substantial functionality widening) including process mana-
gement; they operate on a modern technological platform ba-
sed on the SOA (technology supported by the service-oriented 
architecture),

• we continued works on complex adjustment our infrastructure 
to the requirements of the European Union concerning the Sin-
gle Euro Payments Area (SEPA) within the plans for the Polish 
payment system to be transferred into the Euro zone. According 
to the plan, on 14 November 2011, INVEST-BANK started Euro 
settlements within the Credit Transfer SEPA system for the Direct 
Debit through the EuroElixir system (low-end payments). On 21 
November 2011, we actively entered the TARGET2 system which 
services high-end settlements and recounting the transactions 
into Euro. 

• we continued actions within four projects adjusting our infrastruc-
ture to the requirements of Directive 2007/64/EC of the European 
Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment 
services within the internal market for implementing the regula-
tions of the Act of payment services that is planned,

• along with the Authorized Retail Outlets of Cyfrowy Polsat (APS), 
we initiated the process of creating a network of small (1-2 em-
ployees) branches aimed at non-cash retail service; by the end 
of 2011 we have created 15 mini-branches of our Bank at the 
Cyfrowy Polsat Outlets.

In 2012, we plan to implement new strategic projects concerning:

• prepare partnership with the mobile phone selling company Po-
lkomtel Sp. z o.o. by adjusting our products and services and 
technological potential to the expectations of the Customers of 
Plus network including creating a mobile application and its in-
tegration with the NFC (Near Field Communication) contactless 
payments,

• implementing the SORBNET2 system in our Bank that would 
replace the SORBNET_BW system that is to be removed by 
the National Polish Bank 2013; it will settle our Bank with the 
National Polish Bank, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (Natio-
nal Settlement Office), the National Depository of Securities and 
other banks within the inter-banking transactions and high-end 
payments in PLN.

Projekty strateGIczne 

Poza bieżącą działalnością, INVEST-BANK realizuje zamierzenia 
innowacyjne o znaczeniu strategicznym, które wynikają zarówno 
z potrzeb biznesowych, jak i wymagań instytucji zewnętrznych, 
w tym związane z dostosowaniem bankowości krajowej do uregu-
lowań Unii Europejskiej. 

W 2011 r. INVEST-BANK realizował kilkanaście projektów strate-
gicznych, w tym między innymi: 

• zakończył realizację projektu gwarantującego bezpieczeństwo 
transakcji,

• rozpoczął planowaną na lata 2011-2012 realizację trzech współ-
zależnych projektów strategicznych, implementujących nowe 
rozwiązania w bankowości elektronicznej (istotne poszerzenie 
funkcjonalności) z uwzględnieniem zarządzania procesowe-
go, działających na nowoczesnej platformie technologicznej - 
w oparciu o szynę integracyjną (technologię zgodną z architek-
turą zorientowaną na usługi),

• kontynuował prace na rzecz kompleksowego dostosowania 
własnej infrastruktury do wymagań Komisji Europejskiej w za-
kresie tworzenia jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), 
w ramach planowanego przejścia polskiego systemu płatni-
czego do strefy euro. Zgodnie z planem, z dniem 14 listopada 
2011 r. INVEST-BANK przystąpił do rozliczeń euro w systemie 
SEPA Credit Transfer dla Polecenia Przelewu poprzez system 
 EuroElixir (płatności niskokwotowe). Z dniem 21 listopada 2011 r. 
Bank przystąpił do bezpośredniego uczestnictwa w systemie 
TARGET2, w którym przeprowadzane są rozliczenia płatności 
 wysokokwotowych i rozrachunek transakcji dla waluty euro. 

• kontynuował działania w ramach czterech projektów dostosowu-
jących 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,

• zainicjował proces tworzenia, we współpracy z Autoryzowanymi 
Punktami Sprzedaży Cyfrowego Polsatu (APS), sieci małych (1-2 
osobowych) placówek Banku nastawionych na obsługę bezgo-
tówkową Klienta detalicznego, tworząc do końca 2011 r. 15 Mini 
Oddziałów w lokalizacjach APS-ów.

W 2012 r. planowana jest realizacja nowych projektów strategicz-
nych w zakresie:

• przygotowania współpracy z siecią sprzedaży telefonii komór-
kowej Polkomtel Sp. z o.o. poprzez dostosowanie oferty i moż-
liwości technologicznych Banku do oczekiwań Klientów sieci 
Plus, w tym poprzez budowę aplikacji mobilnej w telefonie i jej 
zintegrowanie z płatnościami zbliżeniowymi NFC (ang. Near Field 
Communication - komunikacja bliskiego zasięgu),

• wdrożenia w Banku systemu SORBNET2, który zastąpi wycofywa-
ny przez NBP od 2013 r. dotychczasowy system SORBNET_BW, 
służący do dokonywania rozliczeń Banku z Narodowym Bankiem 
Polskim, Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych i bankami w zakresie transakcji mię-
dzybankowych oraz do wykonywania płatności wysokokwoto-
wych Klientów w polskiej walucie.
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIK 
BANKU W ROKU 2011 

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 2011 r. 
ukształtował się na poziomie 137 608 tys. zł. Natomiast kapitał 
wewnętrzny oszacowany przez INVEST-BANK na pokrycie 
wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka 
występujących w działalności Banku i jego otoczeniu wyniósł 
178 408 tys. zł.

FACTORS INFLUENCING OUR RESULTS IN 
2011 

INVEST-BANK maintains and manages a capital defined as own 
funds in case of unfortunate events and therefore making an extra-
ordinary loss resulting from risk exposure.

Total regulatory capital requirement including credit risk and opera-
tional risk as for 31 December 2011 amounted to 137,608 hundred 
PLN. The internal capital, on the other hand, we estimated in case 
of all unidentified serious risk types within the Bank’s activity and 
its surrounding environment amounted to 178,408 hundred PLN.

DEVELOPMENT OF IT TECHNOLOGIES

When it comes to IT technologies, in 2011, INVEST-BANK continu-
ed to implement a new electronic banking system named IBnet24 
that is based on the service-oriented architecture (SOA). We fini-
shed the 1st phase of works that were aimed to create a general 
system analysis and user interfaces for all access channels. During 
the 2nd phase, we built a system prototype and verified the main 
business and technical assumptions. We also started the 3rd pha-
se, especially when it comes to a detailed functional analysis for the 
system production version. What is more, we started business and 
technical integration of the electronic banking system being built 
with electronic transfer services (BlueMedia, Krajowa Izba Rozlicze-
niowa) and Invoobill (Krajowa Izba Rozliczeniowa).

ROZWÓJ TECHNOLOGII 
INFORMATYCZNYCH

W obszarze informatycznym INVEST-BANK w roku 2011 konty-
nuował wdrażanie nowego systemu bankowości elektronicznej 
IBnet24, opartego o architekturę zorientowaną na usługi (ang. 
SOA). Zakończono I etap prac, w ramach którego do kluczowych 
zadań należało wytworzenie analizy ogólnej systemu oraz wypra-
cowanie interfejsów użytkownika dla wszystkich kanałów dostępu. 
W ramach Etapu II zbudowano prototyp systemu i zweryfikowano 
główne założenia biznesowe oraz techniczne. Rozpoczęto również 
prace Etapu III, w szczególności w zakresie szczegółowej analizy 
funkcjonalnej dla wersji produkcyjnej systemu. Dodatkowo przy-
stąpiono do biznesowej oraz technicznej integracji budowanego 
systemu bankowości elektronicznej z usługami e-przelewów (Blu-
eMedia, Krajowa Izba Rozliczeniowa) oraz Invoobill (Krajowa Izba 
Rozliczeniowa).

R o z w ó j  t e c h n o l o g i i  i n f o r m a t y c z n y c h
D e v e l o p m e n t  o f  I T  t e c h n o l o g i e s

 W ramach wdrożenia dostosowano infrastrukturę teleinformatycz-
ną Banku w zakresie sieci, transmisji danych, licencji, serwerów 
oraz niezbędnej przestrzeni dyskowej.

Poza powyższym w roku 2011 w obszarze informatycznym 
INVEST-BANK:

• wdrożył system E-Lokata pozwalający na zakładanie nowym 
i istniejącym Klientom Banku lokat terminowych poprzez sieć 
Internet, 

• dostosował swoje systemy informatyczne do zgodności ze zak-
tualizowaną ustawą o kredycie konsumenckim,

• wdrożył system wspomagający realizację zadań wynikających 
ze zmienionej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 
oraz obowiązkowej sprawozdawczości związanej z obsługą 
BFG.

Ponadto Bank uruchomił nowy system kartowy CMG (Visiona),   
który pozwala na zarządzanie kartami płatniczymi w oparciu o naj-
nowsze rozwiązania i indywidualne podejście do Klienta. System 
umożliwia wprowadzanie nowych usług takich jak zindywidualizo-
wanie oferty dla grup Klientów, wprowadzenie programów lojalno-
ściowych oraz wydzielenie grup Klientów.

Bankomaty Banku zostały zmodernizowane do najnowszej tech-
nologii bezpieczeństwa EMV, która zapewnia pełną obsługę kart 
z mikroprocesorami oraz bezpieczeństwo transakcji.

 Within the implementation, we adjusted our telematic infrastructure 
concerning the network, data transmissions, licenses, servers, and 
necessary disk space.

Apart from the above mentioned factors, in 2011, we achieved the 
following goals:

• we implemented E-Lokata system that enables new and existing 
Customers to start fixed-term deposits via the Internet, 

• we adjusted our IT systems to the amended Consumer Credit 
Act,

• we implemented the system supporting carrying out tasks related 
to the amended Bank Guarantee Fund Act and current reporting 
related to the BGF service.

What is more, we started a new CMG (Visiona) card system which 
enables managing pay cards thanks to newest solutions and perso-
nal attitude towards the Customer. The system enables introducing 
new services like personalized products for groups of Customers, 
introducing loyalty programs and defining group of Customers.

Our ATMs were adjusted to the newest EMV security technology 
which provides the full service on pay cards with microchips and 
gives security in machine pay card purchases.
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LUDZIE INVEST-BANKU PEOPLE OF INVEST-BANK 

Na koniec 2011 r. w INVEST-BANKU zatrudnionych było 979 pra-
cowników (w przeliczeniu na pełne etaty), co oznaczało spadek 
o blisko 5,6%, w stosunku do roku poprzedniego. Spadek zatrud-
nienia w 2011 r. dotyczył przede wszystkim tej grupy pracowni-
czej, która bezpośrednio współpracuje z siecią zewnętrzną Banku. 
W wyniku zacieśniającej się współpracy z Autoryzowanymi Punkta-
mi Sprzedaży Cyfrowego Polsatu (APS) został przebudowany mo-
del organizacyjny tej służby sprzedażowej, a także miały miejsce 
pewne przesunięcia w zatrudnieniu pomiędzy Centralą, Centrami 
i siecią Oddziałów Operacyjnych.

Bank, chcąc zapewnić możliwie największą skuteczność w reali-
zacji stawianych sobie celów, kontynuował prace związane z roz-
wojem polityki motywacyjnej. Znaczna liczba pracowników Banku 
(z poszczególnych komórek organizacyjnych i grup zawodowych) 
została objęta indywidualnymi, specjalnie do nich adresowanymi 
rozwiązaniami w zakresie płacowej polityki motywacyjnej. Funk-
cjonowanie wdrożonych rozwiązań jest na bieżąco monitorowane 
i po okresach kwartalnych lub półrocznych są one uzupełniane 
o wnioski, spostrzeżenia, sugestie. 

W strukturze zatrudnienia Banku dominowały osoby z wykształce-
niem wyższym, które stanowiły 72% zatrudnionych. Średni wiek 
pracowników Banku wynosił 36 lat. Większość pracowników sta-
nowiły kobiety – 74% zatrudnionych.

Troska o Klienta, wysoka jakość obsługi, współdziałanie, odpowie-
dzialność i inicjatywa oraz pasja to wartości, którymi kierują się pra-
cownicy INVEST-BANKU. Realizacja tych wartości oraz nieustan-
ny rozwój i podnoszenie kompetencji to główne cele, jakie Bank 
stawia sobie od 20 lat swojego istnienia. W oparciu o przywołane 
wyżej wartości, Bank tworzy zaangażowany zespół pracowników,          
który świadczy usługi w całym kraju.

INVEST-BANK dba także szczególnie o dobrą, przyjazną atmosferę 
w pracy oraz ciągłe doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracow-
ników oraz kadry menadżerskiej. Rozwijane są ich kompetencje 
zawodowe poprzez różne formy kształcenia. Wykorzystywana jest 
wiedza i umiejętności trenerów wewnętrznych Banku. W roku 2011 
zrealizowano szereg projektów szkoleniowych, w których rozwijano 
umiejętności sprzedażowe, obsługi Klienta oraz umiejętności mene-
dżerskie. W szkoleniach w 2011 r. wzięło udział 2 153 pracowników. 

Wiele szkoleń odbywa się drogą elektroniczną, INVEST-BANK 
posiada własną platformę e-learningową z bogatą biblioteką e-
-szkoleń. W 2011 r. prowadzone były intensywne działania na rzecz 
stworzenia bazy szkoleń e-learningowych, zawierającej i udostęp-
niającej pracownikom aktualną wiedzę wymaganą na stanowiskach 
sprzedażowych w Banku. Dodatkowo pracownicy INVEST-BANKU 

At the end of 2011, we employed 979 people (counted for full-time 
jobs) which is a nearly 5.6% decrease as compared to the previous 
year. The decrease of the employment in 2011 mainly concerned 
employee group who directly cooperate with the Bank’s external 
network. As a result of the closing cooperation with Authorized 
Retail Outlets of Cyfrowy Polsat (APS),we rebuilt the organization 
model of this sale service and we moved certain employees betwe-
en the Central Office, the Centers, and the network of Operational 
Branches.

To rich our goal the most efficiently, we continued works related 
to developing the motivational policy. Many our employees (from 
particular organizational units and profession groups) were included 
in personalized solutions concerning wages and motivation policy. 
We constantly monitor how our solutions function and we improve 
them after a quarter or half a year by adding new conclusions, ob-
servations, and suggestions. 

People with a university degree were the biggest group of our em-
ployees amounting at 72%. Average employee age was 36 years 
old. Most of our employees are women – 74%.

Our employees hold to the values of care for Customers, high se-
rvice quality, cooperation, responsibility, and initiative. For 20 years, 
it has been our main goal to follow those values and constantly 
improve our expertise. By following the above values, we constitute 
a dedicated team of employees servicing the whole country.

INVEST-BANK also cares about a good, friendly atmosphere at 
work and improving professional skills of the employees and the 
management team. Their professional knowledge and skills are 
constantly being improved through various trainings and courses. 
The knowledge and skills of our internal trainer are utilized. In 2011, 
we conducted several training courses to develop the skills of sel-
ling, customer service, and managing. 2,153 employees participa-
ted in the trainings. 

Many training are conducted via the Internet as we have our own 
e-learning platform with various on-line trainings. In 2011, we were 
actively creating a database of e-learning trainings that would provi-
de an up-to-date knowledge necessary for working at selling posts. 
Additionally, our employees participated in the training entitled: 
„Preventing money laundering and terrorism financing” available at 
the website of the General Inspector of Financial Information. The 
total number of successful e-learning trainings amounted to 8,489. 
What is more, together with Cyfrowy Polsat, we created a series of 
on-line trainings testing the knowledge on banking products of the 
employees of Authorized Retail Outlets of Cyfrowy Polsat. In to-
tal, the employees of the Outlets completed 18,654 on-line training 

Wartość funduszy własnych Banku według stanu na 31 grudnia 
2011 r. ukształtowała się na poziomie 267 996 tys. zł, zabezpieczając 
z nadwyżką 89 588 tys. zł większy (wewnętrzny) wymóg kapitałowy.

Współczynnik wypłacalności na dzień 31 grudnia 2011 r. ukształtował 
się na poziomie 15,58 %, wobec 17,69 % na dzień 31 grudnia 
2010 r. Spadek współczynnika wypłacalności był wynikiem 
wzrostu kapitału regulacyjnego na pokrycie ryzyka kredytowego 
z tytułu zaangażowania na ekspozycjach zabezpieczonych 
na nieruchomościach.

The value of the Bank’s own funds as for 31 December 2011 amo-
unted to 267,996 hundred PLN exceeding the internal capital requ-
irement by 89,588 

The solvency ratio as for 31 December 2011 amounted to 15.58% 
as compared to 17.69% for 31 December 2010. The decrease in 
the solvency ratio was a result of increasing the regulatory capital 
for covering the credit risk related to engaging in exposures secured 
with real estate.

L u d z i e  I N V E S T- B A N K U
P e o p l e  o f  I N V E S T- B A N K
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Każda nagroda to powód do dumy.
Each pr i ze is  a reason to be proud.
Każda nagroda to powód do dumy.
Each pr i ze is  a reason to be proud.
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UTRZYMANIE ZINTEGROWANEGO 
SYSTEMU ZARZĄDZANIA, NAGRODY, 
WYRÓŻNIENIA

MAINTAINING AN INTEGRATED MANAGE-
MENT SYSTEM AND AWARDS

Potwierdzeniem dobrze funkcjonującego Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania (ZSZ) był wynik raportu z audytu nadzorującego 
w zakresie ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 wykonany przez 
firmę zewnętrzną Polskie Centrum Certyfikacji, który nie wykazał 
żadnych niezgodności w prowadzeniu ZSZ.

Audyt dostarczył dowodów, że System Zarządzania jest 
utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 oraz innymi 
mającymi zastosowanie wymaganiami.

W utrzymaniu wysokich standardów jakości INVEST-BANKOWI 
pomaga konstruktywna ocena działań przez zewnętrznych 
audytorów, a przede wszystkim doświadczenie w kontaktach 
z Klientami. Również tymi o szczególnych potrzebach – każda 
osoba niepełnosprawna ma możliwość bezpłatnego skorzystania 
w INVEST-BANKU z Usługi Podwyższonego Standardu Jakości. 

Dowodem na zaangażowanie pracowników Banku w podnoszenie 
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 2011 r. Certyfikat Lidera 
Jakości wręczono 14 Oddziałom INVEST-BANKU.

To confirm the efficiency of the Integrated Management System 
(ZSZ), we need to mention the results of the supervisory audit 
concerning ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 conducted by an 
external company Polskie Centrum Certyfikacji (Polish Certification 
Center). The audit did not show any inconsistencies in maintaining 
the System.

The audit proved that the Management System is maintained 
and improved in compliance with the requirements of norms ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 and other binding 
requirements.

We keep our quality standards thanks to productive evaluation of 
our actions conducted by external audit companies and mainly 
through our experience in contact with the Customers. Also with 
those who have special needs – every physically challenged person 
may use our Higher Quality Standard Service. 

Our employees are highly involved in raising the customer service 
quality which may be proven by the internal certification process of 
particular Branches of our Bank. It is designed to award Branches 
with greatest results concerning the customer service quality. Within 
this process, we conduct a full analysis of the knowledge on the 
standards for internal and external customer service, making de-
cisions on this quality and the satisfaction of our Customers. This 
knowledge and its performance is tested within our employees and 
the Branch Directors. In 2011, 14 INVEST-BANK Branches were 
given the Quality Leader Certificate.

U t r z y m a n i e  Z i n t e g r o w a n e g o  S y s t e m u  Z a r z ą d z a n i a , 
n a g r o d y ,  w y r ó ż n i e n i a

M a i n t a i n i n g  a n  i n t e g r a t e d  m a n a g e m e n t  s y s t e m  a n d  a w a r d s

przechodzili e-szkolenie: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finan-
sowaniu terroryzmu”, dostępne na stronie Głównego Inspektora 
Informacji Finansowej. Łączna liczba szkoleń e-learningowych za-
kończonych sukcesem wynosi 8 489. Dodatkowo INVEST-BANK, 
w ramach podjętej współpracy z Cyfrowym Polsatem, przygotował 
cykl szkoleń elektronicznych z produktów bankowych dla pracow-
ników Autoryzowanych Punktów Sprzedaży Cyfrowego Polsatu 
(APS). Łącznie pracownicy APS-ów w całej Polsce ukończyli 18 654 
e-szkolenia z produktów oferowanych w punktach sprzedaży.

W roku 2011 dobiegł końca cykl szkoleń współfinansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „Rozwój 
kadry menedżerskiej i pracowników INVEST-BANK S.A. jako czyn-
nik wzrostu konkurencyjności Banku”. INVEST-BANK S.A. jest jed-
ną z niewielu instytucji, która otrzymała po raz drugi dofinansowanie 
ze środków europejskich na realizację programu szkoleniowego 
dla swoich pracowników. W ramach realizowanego projektu prze-
szkolono łącznie 119 pracowników, w tym 47 pracowników front-
-office z obsługi Klienta i sprzedaży, 45 menadżerów z umiejętności 
menadżerskich oraz 31 pracowników w szkoleniach podnoszą-
cych umiejętności negocjacyjne i sprzedażowe oraz prowadzenia 
prezentacji. 

testing the knowledge on the products offered in the Outlets.

In 2011, we finished a series of trainings co-financed by the Euro-
pean Social Fund within the project entitled: „Development of the 
management team and the employees of INVEST-BANK S.A. as 
a factor for the company’s competitiveness”. INVEST-BANK S.A. 
is one of a few institutions that was co-financed by the European 
funds for the second time to conduct employee trainings. The total 
number of employees trained within the project was 119. 47 front-
-office workers were tested on the customer service, 45 managers 
were tested on managing skills, and 32 participated in trainings im-
proving their negotiation, selling, and self-presentation skills
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BANK DLA  SPOŁECZEŃSTWA BANK FOR THE SOCIETY 

INVEST-BANK od wielu lat współpracuje z Fundacją POLSAT. 
W 2011 r. Bank przekazał na Konto Fundacji 250 000 zł, 
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 2011 r. dzięki wpłatom na rzecz Fundacji pomocy 
udzielono 19 dzieciom. 

Za wieloletnią współpracę i olbrzymią pomoc na rzecz podopiecznych 
Fundacji POLSAT INVEST-BANK otrzymał „Certyfi kat Wdzięczności 
i Przyjaźni”. 

SPRZEDAJEMy ETyCZNIE 2011 Firma godna zaufania Klientów

WE SELL ETHICALLy 2011 Trustworthy company

JAKOŚĆ ROKU 2011

QUALITy OF THE yEAR 2011

FUNDACJA POLSAT

POLSAT CHARITy FOUNDATION

 For many years, INVEST-BANK cooperates with the POLSAT Cha-
rity Foundation. In 2011, we transferred 250,000 PLN to the Foun-
dation’s account to support its statutory charity activity. The money 
given to the Foundation were spent on covering the costs of spe-
cialized medical treatment and rehabilitation of children with various 
serious illnesses to save their lives and health and buying modern 
medical equipment for hospitals. In 2011, 19 children were given 
medical help thanks to the money we transferred to the Foundation. 

We were given the „Certyfi kat wdzięczności i przyjaźni” („Gratitude 
and Friendship Certifi cate”) for many years of cooperation and help 
given to POLSAT Charity Foundation.

B a n k  d l a  s p o ł e c z e ń s t w a
B a n k  f o r  s o c i e t y

Najwyższe standardy jakości prezentowane przez INVEST-
BANK zostały także dostrzeżone przez Klientów oceniających 
usługodawców w Programie SPRZEDAJEMy ETyCZNIE 2011 
oraz profesjonalistów przyznających tytuł JAKOŚĆ ROKU 2011 – 
Konkursu mającego na celu promowanie postaw projakościowych 
w biznesie, organizowanego przez wydawcę economy life 
today; dodatku gospodarczego do rzeczpospolitej. Patronat 
merytoryczny nad Konkursem przyjęło na siebie Polskie Centrum 
Badań i Certyfi kacji S.A. z siedzibą w Warszawie. Zdobycie 
w jednym roku dwóch, znaczących wyróżnień nadawanych przez 
Klientów oraz przez profesjonalistów, potwierdziło skuteczność 
polityki projakościowej realizowanej przez INVEST-BANK. 

The highest quality standards presented by INVEST-BANK were also 
noticed by the Customers who evaluated service companies in the 
program „SPRZEDAJEMy ETyCZNIE 2011” („WE SELL ETHICALLy 
2011”). Experts awarded us with the „JAKOŚĆ ROKU 2011” (QUALI-
Ty OF THE yEAR 2011”) award which is to promote quality in busi-
ness. The competition is organized by the publisher of economy life 
today, the supplement of rzeczpospolita daily. Consistency with pro-
fessional facts was controlled by Polskie Centrum Badań i Certyfi kacji 
S.A. (Polish Center for Research and Certifi cation) with its registered of-
fi ce in Warsaw. The effi ciency of our quality policy has been proven by 
two important awards given both by Customers and business experts.

FU
NDACJA
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OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 
O SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU 
FINANSOWYM DLA AKCJONARIUSZY 
INVEST-BANK S.A.

 Załączone skrócone sprawozdanie fi nansowe 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 fi nansowego 
Banku za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 
(„Sprawozdania fi nansowego Banku”). Sprawozdanie fi nansowe 
Banku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez 
Unię Europejską.

Badanie Sprawozdania fi nansowego Banku, na podstawie 
którego sporządzono skrócone sprawozdanie fi nansowe, 
przeprowadziliśmy stosownie do krajowych standardów rewizji 
fi nansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
w Polsce. W dniu 27 kwietnia 2012 r. wydaliśmy opinię bez 
zastrzeżeń o Sprawozdaniu fi nansowym Banku.

Naszym zdaniem przedstawione w dalszej części skrócone 
sprawozdanie fi nansowe jest we wszystkich istotnych aspektach 
zgodne w zaprezentowanym zakresie z pełnym rocznym 
Sprawozdaniem fi nansowym Banku, które stanowiło podstawę do 
jego sporządzenia.

Dla pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i fi nansowej Banku 
oraz jego wyniku fi nansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2011 r., należy czytać pełne Sprawozdanie fi nansowe 
Banku, wraz z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta 
dotyczącą tego sprawozdania fi nansowego.

Przeprowadzający badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Sp. z. o. o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do ba-
dania sprawozdań fi nansowych pod numerem 144:

Jolanta Jagielska
Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 11716
Warszawa, 27 kwietnia 2012 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z. o. o., Al. Armii Ludowej 14, 00-638 
Warszawa, Polska

Telefon +48 22 523 4000, Faks +48 22 508 4040, www.pwc.pl

PricewaterhouseCoopers Sp. z. o. o. wpisana 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.

REGISTERED AUDITOR’S OPINION 
ON THE ABBREVIATED FINANCIAL 
REPORT TO THE SHAREHOLDERS 
OF INVEST-BANKS.A.

 The attached abbreviated fi nancial 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 fi nancial statements of the Bank for the year ended 31 De-
cember 2011 (“the fi nancial statements”).The fi nancial statements 
were prepared in accordance with International Financial Reporting 
Standards as adopted by European Union.

We have audited the fi nancial statements of the Bank, from which 
the abbreviated fi nancial report was derived, in accordance with 
national standards of auditing issued by the National Chamber 
of Registered Auditors in Poland. On 27 April 2012 we issued an 
unqualifi ed audit opinion on these fi nancial statements.

In our opinion, the accompanying abbreviated fi nancial report 
is consistent, in all material respects, with the Bank’s fi nancial state-
ments from which it was derived.

For a fuller understanding of the Bank’s fi nancial position and the 
results of its operations for the year ended 31 December 2011, the 
abbreviated fi nancial report should be read in conjunction with the 
fi nancial 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:

Jolanta Jagielska 
Key Registered Auditor 
No. 11716
Warsaw, 27 April 2012

Translators’ explanatory note

The above document is a translation of the registered auditor’s opinion on the polish version of 
abbreviated fi nancial report of Invest-Bank S.A. only. It should not be considered an opinion on 
english version of abbreviated fi nancial report of Invest-Bank S.A. The only binding version of the 
registered auditor’s opinion is Polish version.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warsaw, 
Poland

Tel. +48 22 523 4000, Fax. +48 22 508 4040, www.pwc.pl

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., is registered in the National Court Register 
(KRS) kept by the District Court on the Capital City of Warsaw under the register 
number KRS 0000044655. Share equity is 10,363,900 PLN. Registered Offi ce at 
Al. Armii Ludowej 14, Warsaw.
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S k r ó c o n e  s p r a w o z d a n i e  f i n a n s o w e
S h o r t e n e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t

Suma bilansowa netto na koniec 2011 r. wyniosła 2.067 mln zł 
a na koniec 2010 r. 2.153 mln zł. Wartość netto kredytów 
i pożyczek udzielonych Klientom wyniosła na koniec 2011 r. 1.347 
mln zł, a w roku 2010 wyniosła 1.228 mln zł. Podstawowe źródło 
finansowania działalności bankowej, tj. zobowiązania wobec 
Klientów, osiągnęły na koniec 2011 r. wartość 1.743 mln zł.

Współczynnik wypłacalności ukształtował się na koniec 2011 r. 
na poziomie 15,58% przy minimum określonym ustawą Prawo 
bankowe wynoszącym 8,0%, zalecanym przez KNF na poziomie 
10%. Wartość wskaźników ROA i ROE ukształtowała się 
odpowiednio na poziomie 0,16% i 1,18%.

The net balance sheet total at the end of 2011 amounted 
to 2.067 million PLN. At the end of 2010, it amounted to 2.153 mil-
lion PLN. The net value of all loans given by the Bank amounted 
to 1.347 million PLN at the end of 2011. At the end of 2010, 
it amounted to 1.228 million PLN. The main source of financing 
the banking activity (i.e. liabilities towards the Customers) amounted 
to 1.743 million PLN at the end of 2011.

The solvency ratio at the end of 2011 amounted to 15.58% when 
the minimum defined by the Banking Law Act is 8.0% and the mi-
nimum recommended by the Polish Financial Supervision Autho-
rity (KNF) is 10%. ROA and ROE indexes amounted respectively 
at 0.16% and 1.18%.

INFORMACJE OGÓLNE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GENERAL INFORMATION

SHORTENED FINANCIAL STATEMENT

2011 2010 Zmiana r/r 
Change YOY

Wynik odsetkowy (w mln zł) 
Interest income (in PLN million) 97 89 8

Wynik prowizyjny (w mln zł)
Commission income (in PLN million) 24 29 -5

Koszty działania* (w mln zł)
Activity-based costs* (in PLN million) 110 111 -1

Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (w mln zł)
Net depreciation on loss of value of loans and credits (in PLN million) 2 6 -4

Koszty operacyjne ogółem
Total operating costs 132 130 2

Wynik finansowy netto (w mln zł)
Net financial result (in PLN million) 3 4 -1

Współczynnik wypłacalności
Solvency ratio 15,58% 17,69% -2,11 p.p.

* obejmują ogólne koszty administracyjne i amortyzację
* including general overheads and depreciation
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S k r ó c o n e  s p r a w o z d a n i e  f i n a n s o w e
S h o r t e n e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t

Nota
Note

Okres od 01.01.2011
do 31.12.2011

Period from 1 Jan 2011
to 31 Dec 2011

Okres od 01.01.2010
do 31.12.2010

Period from 1 Jan 2010
to 31 Dec 2010

Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze
Revenues from interests and similar revenues 158 796 156 212

Koszty z tytułu odsetek i podobne koszty
Costs from interests and similar costs -62 066 -67 060

Wynik z tytułu odsetek
Result on interests 7 96 730 89 152

Przychody z tytułu opłat i prowizji 
Revenues on payments and commissions 28 277 34 418

Koszty opłat i prowizji
Costs on payments and commissions -4 563 -5 791

Wynik z tytułu opłat i prowizji
Result on payments and commissions 8 23 714 28 627

Wynik na działalności handlowej i rewaluacja
Result on trading activities and revaluation 9 2 201 1 026

Otrzymane dywidendy
Dividends received 9 0 1 064

Pozostałe przychody operacyjne
Other operating revenues 10 19 768 14 219

Przychody operacyjne ogółem
Total operating revenues 142 413 134 088

Ogólne koszty administracyjne
General overheads 11 -101 086 -101 750

Amortyzacja
Amortization and depreciation 11, 20, 21 -9 053 -9 356

Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości kredytów 
i pożyczek
(Net) depreciation on loss of value of loans and credits

14 -1 980 -6 419

Pozostałe koszty operacyjne
Other operating expenses 12 -19 717 -12 230

Koszty operacyjne ogółem
Total operating expenses -131 836 -129 755

Wynik działalności operacyjnej
Results operating activities 10 577 4 333

ZySK BRUTTO
GROSS PROFIT 10 577 4 333

Podatek dochodowy 
Income tax 15 -7 214 -676

Zysk netto
Net profit 3 363 3 657

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w tys. zł) PROFIT AND LOSS ACCOUNT (figures in PLN thousand)
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Okres od 01.01.2011
do 31.12.2011

Period from 1 Jan 2011
to 31 Dec 2011

Okres od 01.01.2010
do 31.12.2010

Period from 1 Jan 2010
to 31 Dec 2010

Wynik finansowy netto bieżącego okresu
Net financial result from the current period 3 363 3 657

Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 
Valuation of intangible assets available for sale -3 648 891

Podatek odroczony od wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Deferred tax on change in valuation of financial assets available for sale 756 -79

Pozostałe dochody razem ujęte bezpośrednio w kapitale
Other incomes jointly presented directly in capital -2 892 812

Dochody całkowite bieżącego okresu
Total current period incomes 471 4 469

S k r ó c o n e  s p r a w o z d a n i e  f i n a n s o w e
S h o r t e n e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
(dane w tys. zł)

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME                     
(figures in PLN thousand)

raport roczny
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I t  a lways comes the t ime to summar ize.
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Nota
Note

31.12.2011
31 Dec 2011

31.12.2010
31 Dec 2010

AKTyWA / ASSETS

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym
Cash, operations with Central Bank 16 122 236 108 983

Należności od banków
Receivables from banks 17 46 681 47 873

Kredyty i pożyczki udzielone Klientom
Credits granted to Customers 18 1 347 061 1 227 670

Lokacyjne papiery wartościowe
Investment securities 19 309 384 563 480

dostępne do sprzedaży
available for sale 179 458 248 694

utrzymywane do terminu zapadalności
held until maturity 129 926 314 786

Aktywa zastawione
Pledged assets 19 9 925 7 505

Inwestycje w jednostki zależne
Investments in related parties 52 872 8 216

Wartości niematerialne
Intangible assets 20 16 142 16 486

Rzeczowe aktywa trwałe 
Tangible fixed assets 21 45 296 49 792

Nieruchomości inwestycyjne
Investment property 22 86 895 86 363

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Assets for deferred income tax 29 15 961 22 419

Inne aktywa
Other assets 23 14 786 14 604

AKTyWA RAZEM
TOTAL ASSETS 2 067 239 2 153 391

ZOBOWIĄZANIA / LIABILITIES

Zobowiązania wobec innych banków
Liabilities to other banks 24 8 545 11 860

Zobowiązania wobec Klientów
Liabilities to Customers 25 1 742 974 1 835 881

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Liabilities arising from issuance of debt securities 26 802 935

Rezerwy 
Provisions 28 5 650 1 209

Pozostałe zobowiązania
Other liabilities 27 24 036 18 745

ZOBOWIĄZANIA RAZEM
TOTAL LIABILITIES 1 782 007 1 868 630

KAPITAŁ WŁASNy / OWN EQUITy

Kapitał zakładowy
Share equity 33.1 261 882 261 882

Akcje własne
Own shares 33.2 -2 165 -2 165

Pozostałe elementy kapitałów własnych
Other elements of own equity 33.3 9 054 11 946

Zyski zatrzymane 
Retained earnings 33.4 16 461 13 098

KAPITAŁ WŁASNy RAZEM / TOTAL OWN EQUITy 285 232 284 761

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNy RAZEM
TOTAL LIABILITIES AND OWN EQUITy 2 067 239 2 153 391

S k r ó c o n e  s p r a w o z d a n i e  f i n a n s o w e
S h o r t e n e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w tys. zł) STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (figures in PLN thousand)
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 Zyski zatrzymane
Retained earnings

 

No
ta

No
te

Za
re

jes
tro

w
an

y 
ka

pi
ta

ł a
kc

yjn
y

Re
gi

st
er

ed
 s

ha
re

 c
ap

ita
l

Ak
cje

 w
łas

ne
O

w
n 

sh
ar

es

Po
zo

st
ałe

 e
lem

en
ty

 k
ap

ita
łó

w
 

w
łas

ny
ch

O
th

er
 e

lem
en

ts
 o

f o
w

n 
eq

ui
ty

Po
zo

st
ały

 k
ap

ita
ł z

ap
as

ow
y

O
th

er
 s

up
lem

en
ta

ry
 c

ap
ita

l

Po
zo

st
ałe

 k
ap

ita
ły 

re
ze

rw
ow

e
O

th
er

 re
se

rv
e 

ca
pi

ta
l

Ni
ep

od
zie

lo
ny

 w
yn

ik 
fin

an
so

w
y

Un
di

vid
ed

 fi
na

nc
ial

 re
su

lt

W
yn

ik 
ro

ku
 b

ież
ąc

eg
o

Cu
rre

nt
 y

ea
r r

es
ul

t

Ra
ze

m
 z

ys
ki 

za
trz

ym
an

e
Re

ta
in

ed
 e

ar
ni

ng
s 

in
 to

ta
l

Ka
pi

ta
ł w

łas
ny

 ra
ze

m
To

ta
l o

w
n 

eq
ui

ty

Kapitał własny na początek okresu - stan 
na 01.01.2011 r.
Opening balance of equity - figures as of 1 
January 2011

261 882 -2 165 11 946 0 9 441 3 657 0 13 098 284 761

Zmiana wyceny aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży
Change in valuation of financial assets available 
for sale 

33.3 0 0 -3 648 0 0 0 0 0 -3 648

Podatek odroczony od zmiany wyceny aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży
Deferred tax on change in valuation of financial 
assets available for sale

33.3 0 0 756 0 0 0 0 0 756

Zyski netto nieujęte w rachunku zysków i strat
Gross financial result from current period 0 0 -2 892 0 0 0 0 0 -2 892

Wynik finansowy brutto bieżącego okresu
Gross financial result from current period 33.4 0 0 0 0 0 0 10 577 10 577 10 577

Podatek dochodowy
Income tax 33.4 0 0 0 0 0 0 -7 214 -7 214 -7 214

Całkowity zysk rozpoznany w roku bieżącym
Total income recognized in the current year 0 0 -2 892 0 0 0 3 363 3 363 471

Transfer zysku netto za 2010 r. na kapitał 
zapasowy
2010 net profit transfer to supplementary capital

33.4 0 0 0 3 657 0 -3 657 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu - stan 
na 31.12.2011 r.
Closing balance of equity - figures as of 31 
December 2011

261 882 -2 165 9 054 3 657 9 441 0 3 363 16 461 285 232

S k r ó c o n e  s p r a w o z d a n i e  f i n a n s o w e
S h o r t e n e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
Zmiany w okresie 01.01.2011 - 31.12 2011 (dane w tys. zł)

STATEMENT OF CHANGES IN OWN EQUITY
Changes during the period from 1 Jan 2011 to 31 Dec 2011
(figures in PLN thousand)

raport roczny
annual report

40
41



 Zyski zatrzymane
Retained earnings
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Kapitał własny na początek okresu - stan 
na 01.01.2010 r.
Opening balance of equity - figures as of 1 
January 2010

261 882 -99 132 11 134 3 851 13 700 2 175 0 19 726 193 610

Zmiana wyceny aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży
Change in valuation of financial assets available 
for sale 

33.3 0 0 891 0 0 0 0 0 891

Podatek odroczony od zmiany wyceny aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży
Deferred tax on change in valuation of financial 
assets available for sale

33.3 0 0 -79 0 0 0 0 0 -79

Zyski netto nieujęte w rachunku zysków i strat
Gross financial result from current period 0 0 812 0 0 0 0 0 812

Wynik finansowy brutto bieżącego okresu
Gross financial result from current period 33.4 0 0 0 0 0 0 4 333 4 333 4 333

Podatek dochodowy
Income tax 33.4 0 0 0 0 0 0 -676 -676 -676

Całkowity zysk rozpoznany w roku bieżącym
Total income recognized in the current year 0 0 812 0 0 0 3 657 3 657 4 469

Transfer zysku netto za 2009 r. na kapitał 
zapasowy i rezerwowy
2010 net profit transfer to supplementary and 
reserve capital

33.4 0 0 0 2 175 0 -2 175 0 0 0

Sprzedaż akcji własnych
Sale of own shares 0 96 967 0 -6 026 -4 259 0 0 -10 285 86 682

Kapitał własny na koniec okresu - stan 
na 31.12.2010 r.
Closing balance of equity - figures as of 31 
December 2010

261 882 -2 165 11 946 0 9 441 0 3 657 13 098 284 761

S k r ó c o n e  s p r a w o z d a n i e  f i n a n s o w e
S h o r t e n e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t

Zmiany w okresie 01.01.2010 - 31.12 2010 (dane w tys. zł) Changes during the period from 1 Jan 2010 to 31 Dec 2010
(figures in PLN thousand)
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
(dane w tys. zł)

CASH FLOW STATEMENT (data in PLN thousand)

S k r ó c o n e  s p r a w o z d a n i e  f i n a n s o w e
S h o r t e n e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t

Metoda pośrednia
Indirect method

Nota
Note

Okres od 01.01.2011
do 31.12.2011

Period from 1 Jan 2011
to 31 Dec 2011

Okres od 01.01.2010 
do 31.12.2010

Period from 1 Jan 
2010 to 31 Dec 2010

PRZEPŁyWy ŚRODKÓW PIENIĘŻNyCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACyJNEJ
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 

Zysk brutto
Gross profit 10 577 4 333

Korekty razem
Total adjustments -126 356 -114 797

Amortyzacja
Depreciation 9 053 9 356

(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
(Profit) loss of investment activities 0 -8

Dywidendy otrzymane
Dividends received 0 -1 064

Zapłacony podatek dochodowy (znak ujemny)
Income tax paid (negative value) 0 1 441

Zmiana stanu kredytów i pożyczek oraz lokat w innych bankach
Change in loans and credits and deposits in other banks -160 198 19 924

Zmiana stanu inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów wartościowych oraz aktywów zastawionych
Change in investment (capital) securities and collateralized assets 111 883 -137 160

Zmiana stanu innych aktywów
Change in other assets -470 1 122

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Change in liabilities arising from issuance of debt securities -133 -74

Zmiana stanu zobowiązań wobec Klientów i banków
Change in liabilities to Customers and banks 35.2 -96 222 -6 185

Zmiany stanu rezerw
Change in provisions 4 442 -283

Zmiana stanu innych zobowiązań
Change in other liabilities 5 289 -1 866

PRZEPŁyWy PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACyJNEJ (I+II) 
NET CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (I + II) -115 779 -110 464

PRZEPŁyWy ŚRODKÓW PIENIĘŻNyCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTyCyJNEJ
CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES 

Wpływy 775 9 721

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Disposal of intangible values and tangible fixed assets 775 749

Zbycie / wykup aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
Sale / buy-out of tangible assets held for sale 0 7 900

Dywidenda
Dywidend 0 1 064

Inne wpływy inwestycyjne
Other inflows from investment activities 0 8

Wydatki 
Outflows -50 561 -6 479

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Acquisition of intangible and tangible fixed assets -5 109 -6 479

Nabycie udziałów w jednostkach podporządkowanych
Purchase of shares of related parties -45 452 0

PRZEPŁyWy PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTyCyJNEJ (I+II)
NET CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (I + II) -49 786 3 242
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
(dane w tys. zł)

CASH FLOW STATEMENT (data in PLN thousand)

PRZEPŁyWy ŚRODKÓW PIENIĘŻNyCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
CASH FLOW FROM FINANCIAL ACTIVITIES 

Wpływy
Inflows 0 86 682

Sprzedaż akcji własnych
Sale of own shares 0 86 682

Wydatki 
Outflows -123 -147

Inne wydatki finansowe (leasing i pozostałe koszty finansowe)
Other financial expenses (leasing and other financial costs) -123 -147

PRZEPŁyWy PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I+II)
NET CASH FLOWS FROM FINANCIAL ACTIVITIES (I + II) -123 86 535

PRZEPŁyWy PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM
NET CASH FLOW, IN TOTAL -165 688 -20 687

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNyCH, W TyM:
BALANCE SHEET CHANGE IN CASH, INCLUDING: -165 688 -20 687

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
CASH OPENING BALANCE 471 440 492 127

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU
CASH CLOSING BALANCE 35.1 305 752 471 440

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania
Restricted cash 35.1 59 215 61 680

S k r ó c o n e  s p r a w o z d a n i e  f i n a n s o w e
S h o r t e n e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t
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MIASTO / CItY/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 14 a 59-700

Bydgoszcz ul. Dworcowa 71 85-009 

Bytom ul. Rycerska 4 41-902

Częstochowa ul. Kilińskiego 42/44 42-200 

Dąbrowa Górnicza ul. Sobieskiego 3 41-300 

Dębica ul. Rynek 10a 39-200 

Elbląg ul. 3 Maja 5a 82-310 

Ełk ul. Wojska Polskiego 11 19-300

Gdańsk ul. Kartuska 358b 80-125

Gdańsk ul. Kartuska 80 80-104 

Gdańsk ul. Rajska 12 80-850

Gdańsk ul. Stągiewna 5 80-748 

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 Wielkopolski ul. 30 Stycznia 27 66-400 

Grudziądz ul. Sienkiewicza 8 86-300 

Jasło ul. 3 Maja 18 A 38-200 

Jelenia Góra ul. Krótka 21 58-500 

Kalisz Pl. Św. Józefa 12 62-800 

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 Al. Słowackiego 60 31-159 

Kraków ul. Garbarska 9 31-131 

Kraków - Nowa Huta Oś. Krakowiaków 4 31-962 

Krosno ul. Lwowska 2 38-400 

Krotoszyn ul. Rynek 17 63-700 

Kutno ul. Kościuszki 12 93-300 

Legnica ul. Jaworzyńska 14 59-220 

Leszno ul. Wolności 2 64-100 

Lublin ul. Narutowicza 34 20-109 

Łomża ul. Sienkiewicza 10 18-400

Łódź  ul. Kilińskiego 122/128 90-013

Łódź Al. Kardynała Wyszyńskiego 67 94-047 

Łódź Pl. Wolności 9 91-415 

Łódź ul. Piotrkowska 193 90-447 

Łódź ul. Serdeczna 4 93-323 

Łódź ul. Zgierska 233 91-495 

Nowy Sącz ul. Rynek 7 33-300 

Nysa ul. Rynek Garncarski 2 48-300 

Przemyśl ul. Grunwaldzka 43 37-700 

Olsztyn ul. Szrajbera 1 10-103 

Oława ul. Brzeska 26 55-200

Opole ul. Książąt Opolskich 32 45-005 

O d d z i a ł y  I N V E S T- B A N K U
B r a n c h e s  O f  I N V E S T- B A N K
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MIASTO / CItY / tOwN ULICA / Street KOD POCZTOWy / POStal CODe

Ostrołęka ul. Gorbatowa 5a / 6 07-400 

Ostrowiec Świętokrzyski ul. Siennieńska 12 27-400 

Ostrów Mazowiecka pl. Księżnej Anny Mazowieckiej 4 07-300

Ostrów Wielkopolski ul. Wolności 27 63-400

Oświęcim ul. Piastowska 2 32-600 

Pabianice ul. Zamkowa 34 95-200 

Piła ul. Browarna 3 64-920 

Piotrków Trybunalski 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 

Puławy ul. Centralna 23 D 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

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

Stargard Szczeciński ul. Słowackiego 22 73-110

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

Tomaszów Mazowiecki 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 Al. Jana Pawła II 61 00-166 

Warszawa Al. KEN 98 02-722 

Warszawa ul. Bora Komorowskiego 35 03-982 

Warszawa ul. Emilii Plater 36 00-113

Warszawa ul. Filarecka 3 01-582

Warszawa ul. Ostrobramska 77 04-175 

Warszawa ul. Światowida 49 03-144 

Warszawa ul. Targowa 69 03-729

Warszawa ul. Wrocławska 21 / III 01-439 

Warszawa ul. Zwycięzców 32 03-936 

Wejherowo ul. 10 Lutego 1 84-200

Wrocław pl. Grunwaldzki 27 50-365

Wrocław ul. Jedności Narodowej 75 50-262 

Wrocław ul. Kościuszki 147 50-440 

Wrocław ul. Świdnicka 21 / 23 50-066 

Zabrze ul. 3-go Maja 3 41-800

Zamość ul. Partyzantów 29 22-400 

Zgorzelec ul. Kościuszki 2 59-900 

Zielona Góra Al. Konstytucji 3 Maja 13 65-001 

Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 56 65-078 

O d d z i a ł y  I N V E S T- B A N K U
B r a n c h e s  O f  I N V E S T- B A N K
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PLANY ROZWOJOWE NA ROK 2012 DEVELOPMENT PLANS FOR 2012

In pursuance of 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 go-
als shall be executed through acquisition of new Customers and 
activation of the current Customers by using:

• the network of our own Branches and the external network of 
partnership and agency sale,

• the Telephone Branch which conducts full sale and post-sale se-
rvice, electronic banking through IBnet24.pl as:

  a modern mode of access of individual and corporate Custo-
mers from any location via the Internet to information on the 
products and accounts owned in three ways:

 - traditional, full version through an Internet browser on the 
Customer’s traditional desktop or portable computers;

  - traditional, simplified light version through a simplified In-
ternet browser on the Customer’s mobile devices such as 
mobile phones, smartfones, or tablets;

 - a modern mobile application through a distributed and de-
dicated application installed on the Customer’s mobile devi-
ce such as smartfon or tablet;

  independent sale channel without a need for the Customer’s 
personal contact with the Bank’s employee;

• the www.investbank.pl service which is a basic on-line access 
mode to the information on the Bank and its products through:

  cooperation with affiliation (partnership) networks that offer 
the services for generating and transferring the Internet traffic 
to the www.investbank.pl website;

Zgodnie z założeniami strategii INVEST-BANKU na lata 2011-2015 
funkcjonowanie Banku w roku 2012 będzie podporządkowane 
dwóm nadrzędnym celom biznesowym – wzrostowi ilości aktyw-
nych Klientów oraz wzrostowi salda kredytów i depozytów, sta-
nowiącym podstawę do realizacji zamierzeń finansowych Banku, 
przy jednoczesnym doskonaleniu bezpieczeństwa funkcjonowania 
Banku. Cele te będą realizowane poprzez pozyskanie nowych oraz 
aktywizację dotychczasowych Klientów Banku z wykorzystaniem:

• sieci Oddziałów własnych oraz zewnętrznej sieci sprzedaży 
partnersko-agencyjnej,

• Oddziału Telefonicznego, prowadzącego pełną obsługę sprzeda-
żową i posprzedażową,

• bankowości elektronicznej IBnet24.pl jako:

  nowoczesnego dostępu Klientów indywidualnych oraz instytu-
cjonalnych z dowolnego miejsca poprzez sieć Internet do in-
formacji o posiadanych produktach i rachunkach w oparciu 
o trzy metody dostępu:

 - tradycyjnej, pełnej przy wykorzystaniu przeglądarki interne-
towej WWW na tradycyjnych komputerach stacjonarnych 
i przenośnych Klienta;

 - tradycyjnej uproszczonej light przy wykorzystaniu uprosz-
czonej przeglądarki internetowej WWW na urządzeniach 
mobilnych Klienta takich jak: telefony, smartfony, tablety;

 - nowoczesnej aplikacji mobilnej przy wykorzystaniu dystry-
buowanej i dedykowanej aplikacji instalowanej na urządze-
niu mobilnym Klienta takim jak: smartfon, tablet;

  niezależnego kanału sprzedaży bez konieczności osobistego 
kontaktu Klienta z pracownikiem Banku; 

• serwisu www.investbank.pl będącego podstawowym sposobem 
dostępu w sieci Internet do informacji o Banku i jego produktach 
poprzez:

  współpracę z sieciami afiliacyjnymi (partnerskimi), oferującymi 
usługi generowania i kierowania ruchu internetowego na stro-
nę www.investbank.pl;
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Guaranteeing INVEST-BANK operating security will be conducted 
through: 

• maintaining deposit level according to needs resulting from finan-
cing 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 imple-
mented and certified Integrated Quality (ISO 9001:2008), Envi-
ronment (ISO 14001:2004) and Work Safety and Hygiene (PN-N-
18001:2004) Management System. 

In 2012, we plan to continue and further develop our cooperation 
with Polsat Group entities on business projects. 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.

Strategic goals shall be realized through two parallel business lines 
– retail and corporate banking.

Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania INVEST-BANKU bę-
dzie prowadzone między innymi poprzez: 

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

• doskonalenie procesów bezpiecznego zarządzania wszystkimi 
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 Zintegrowane-
go Systemu Zarządzania: Jakością (ISO 9001:2008), Środowi-
skiem (ISO 14001:2004) oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 
(PN-N-18001:2004).

W 2012 r. planowana jest kontynuacja i dalszy rozwój współpracy 
INVEST-BANKU z podmiotami Grupy Polsat przy realizacji projek-
tów biznesowych. Oczekiwaną z niej korzyścią jest uzyskanie efek-
tu synergii przez wspólne wykorzystanie sieci sprzedaży oraz bazy 
Klientów. Podejmowane działania mają na celu stworzenie efektyw-
nej sprzedażowo i wydajnej kosztowo różnorodnej sieci sprzedaży, 
a w efekcie zwiększenie liczby Klientów Banku, rozszerzenie do-
stępności usług bankowych i dalszą aktywizację sprzedaży produk-
tów Banku. 

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

  współpracę z podmiotami trzecimi (np. ubezpieczenia) w ob-
szarze przekierowań zainteresowanych Klientów z własnej 
strony informacyjnej i generowanie przychodu z tytułu obrotów 
na rachunkach Klientów;

• sprzedaży wiązanej (cross-sellingu),

• programów promocyjnych, lojalizujących i marketingowych, ofe-
rowanych w szerokiej współpracy z podmiotami Grupy Polsat,  
w tym przede wszystkim ze Spółkami Cyfrowy Polsat i Polkomtel. 

  cooperation with third parties (i.e. insurance) in the field of 
transferring the interested Customers from our informational 
website and generating the income in relation to the move-
ments on the Customers’ accounts;

• cross-selling,

• promotional, loyalty, and marketing campaigns, offered through 
the wide cooperation with the Polsat Group entities mainly with 
Cyfrowy Polsat and Polkomtel companies. 
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PLANY ROZWOJOWE W BANKOWOŚCI DETALICZNEJ RETAIL BANKING DEVELOPMENTS PLANS 

In 2012, retail banking shall remain the main activity of the Bank’s 
operation. Further development of retail banking will be mainly ba-
sed on the sale in our own operational Branches and together with 
Cyfrowy Polsat and Plus while using their outlets. 

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, PayWave contactless payment and 
CashBack) and incorporated loyalty programs;

  free (or cheap) access to all ATM networks;

  introducing a modern electronic banking system named IB-
net24 that provides the full spectrum of services and the mo-
bile access to the account with paying functions on the SIM 
card; 

  account overdraft offer (conditioned with lending capacity); 

  assistance/bancassurance package; 

• term deposits modified and adapted to Bank liquidity require-
ments and ensuring optimal level of credit activity support:

  traditional time deposits;

  savings account;

  banking investment securities;

• consumer loans – cash loan – as leading product in the con-
sumer finance segment, providing the highest level of incomes, 
mortgage loans (home loan, mortgage loan, consolidation loan), 
account credit, installment loan,

• credit cards issued in the EMV standard providing the CashBack 
service and equipped with the contactless payment functionality.

The existing network of Branch Offices and partner offices, the Au-
thorized Outlets of Cyfrowy Polsat (APS) and the outlets of Plus will 
be used to attend retail Customers. 

W 2012 r. bankowość detaliczna pozostanie głównym obszarem 
funkcjonowania Banku. Dalszy rozwój bankowości detalicznej bę-
dzie oparty głównie o sprzedaż w dotychczasowej sieci własnej 
Oddziałów operacyjnych jak również przy współpracy i w oparciu 
o sieć punktów Cyfrowego Polsatu oraz salonów sprzedaży Plusa. 

Wiodącymi produktami oferowanymi przez INVEST-BANK dla Klien-
tów detalicznych będą:

• konto osobiste z pakietem korzyści dostarczanych poprzez:

  karty debetowe EMV (Maestro i Visa) posiadające nowoczesne 
funkcjonalności (funkcje zbliżeniowe PayPass, PayWave i usłu-
gę CashBack) oraz wbudowane programy lojalnościowe;

  bezpłatny (lub za niewielką opłatą) dostęp do wszystkich funk-
cjonujących na rynku sieci bankomatów;

  wprowadzony nowoczesny system bankowości elektronicznej 
IBnet24 z pełnym zakresem usług i mobilny dostęp do konta 
z funkcjami płatniczymi w karcie SIM; 

  ofertę limitu w koncie (warunkowaną parametrami zdolności 
kredytowej); 

  pakiet assistance/bancassurance; 

• depozyty terminowe modyfikowane i dostosowywane do po-
trzeb płynnościowych Banku oraz zapewnienia optymalnego po-
ziomu wsparcia akcji kredytowej:

  tradycyjne lokaty terminowe;

  konto oszczędnościowe;

  Bankowe Papiery Wartościowe;

• kredyty konsumenckie - kredyt gotówkowy - jako wiodący pro-
dukt z segmentu consumer finance, zapewniający najwyższy 
poziom przychodów, kredyty hipoteczne (kredyt mieszkaniowy, 
pożyczka hipoteczna, kredyt konsolidacyjny), kredyty w koncie, 
kredyty ratalne,

• karty kredytowe wydawane w standardzie EMV, zapewniają-
ce usługę CashBack oraz wyposażone w funkcje płatności 
zbliżeniowych.

Do obsługi Klientów detalicznych zostanie wykorzystana posiadana 
sieć dotychczasowych Oddziałów własnych, Placówek Partner-
skich, Autoryzowanych Punktów Sprzedaży Cyfrowego Polsatu 
(APS) oraz salonów sprzedaży Plusa. 
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BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA CORPORATE BANKING

The planned corporate banking activity increase will be based 
on service of local, small, and medium companies of selected indu-
stry fields with low and medium risk. Sale of products for corporate 
Customers shall still be executed by Bank offices employing dedi-
cated Institutional Customer Advisors, i.e. selected Branches and 
Corporate Centers. 

In 2012, we plan to finish creating Corporate Centers located in 
the cities of the greatest business potential, i.e. Gdańsk, Wrocław, 
Kraków, and Rzeszów. 

In 2012, we want to finish the implementation of the Corporate 
Loan Monitoring and Service System that enables monitoring the 
loan application through all acceptance phases from handing in the 
application by the Customer to it acceptance by the Bank’s Ma-
nagement Board. It is to facilitate, unify, and standardize the loan 
procedures, enabling browsing detailed documents on every phase 
of the acceptance process and introduce precise reporting.

Planowany wzrost aktywności INVEST-BANKU w obszarze banko-
wości korporacyjnej będzie bazował na obsłudze lokalnych, małych 
i średnich firm z wybranych branż biznesowych niskiego i średniego 
ryzyka. Sprzedaż produktów dla Klientów korporacyjnych będzie 
prowadzona przez jednostki Banku zatrudniające dedykowanych 
Doradców Klientów Instytucjonalnych tj. wyselekcjonowane Od-
działy oraz Centra Korporacyjne. 

W 2012 r. Bank zamierza zakończyć tworzenie Centrów Korpora-
cyjnych, zlokalizowanych w miastach o największym potencjale biz-
nesowym dla Banku tj. Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie. 

W 2012 r. INVEST-BANK planuje sfinalizować wdrażanie Systemu 
Monitorowania i Obsługi Kredytów Gospodarczych pozwalający 
na śledzenie wniosku kredytowego od złożenia go przez Klienta 
przez wszystkie szczeble decyzyjne, aż do zatwierdzenia przez 
Zarząd Banku. Ma to usprawnić przebieg procesu kredytowego, 
ujednolicić go, wprowadzić wspólne standardy, pozwolić na prze-
glądanie szczegółowych dokumentów na każdym etapie procesu 
decyzyjnego oraz wprowadzić precyzyjne raportowanie.
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